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   After the allies' attack on Iran—despite Iran's declaring neutrality in 

the Second World War—a number of military personnel and ordinary 

people stood up against the aggressors to defend the country and the 

people. Among others, we can mention many navy personnel who 

resisted the former Soviet aggressors in the north and the British ones in 

the south and who were unjustly martyred. Admiral Gholamali 

Bayandor was the commander of these forces. Using new documents, 

the current descriptive-analytical research, aims to illuminate the 

performance of the Iranian Navy in World War II under the command 

of Admiral Gholamali Bayandor against the Allies. The results of the 

research indicate that Gholamali Bayandor, due to the difference in taste 

with Reza Shah, did significant activities in the field of expelling the 

British from some islands of the Persian Gulf and establishing Iran's 

national sovereignty in the islands. On the third of Shahrivar 1320, in 

the attack of the allies on Iran, the Iranian navy also showed great 

resistance, which led to the sinking of Stormes and the martyrdom of 

Admiral Bayandor and 600 officers, non-commissioned officers and 

sailors. 
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 بؽ يمم ظؼیاباو غالهٛلی بایًعؼ بؽؼقی و تسلیل ٚملکؽظ يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ظؼ خًگ خهايی ظوم با تأکیع

 ب*فؽ ؼَا خهاو ،الفهاظی بیاتی 

 
 h.bayati@umz.ac.ir، هاؾيعؼاو، بابلكؽ، ایؽاو ايهگاهاقتاظیاؼ تاؼیص گؽوه هٛاؼف اقالهی، ظايهکعه الهیات، ظ الف

 arta79@yahoo.com، ع ٚلىم و تسمیمات، تهؽاو، ایؽاوظکتؽی خاهٛه نًاقی ظايهگاه آؾاظ اقالهی، واز ب

 چکیذه  واژگان کلیذی

 يیؽوی ظؼیایی، 
 غالهٛلی بایًعؼ،

 خًگ خهايی ظوم،
 اؼتم 

، تٛعاظی اؾ کاؼکًاو يٗاهی و هؽظم -ْؽفی ظؼ خًگ خهايی ظوم بیؼغن اٚالم ٚلی –پف زمله هتفمیى به ایؽاو     
تىاو به بكیاؼی اؾ کاؼکًاو  ٚاظی ظؼ بؽابؽ هتداوؾیى ایكتاظگی کؽظيع تا اؾ کهىؼ و هؽظم ظفا٘ کؽظه بانًع. اؾ خمله هی

تداوؾیى يیؽوی ظؼیایی اؼتم اناؼه کؽظ که ظؼ نمال ظؼ بؽابؽ هتداوؾیى نىؼوی قابك و ظؼ خًىب ظؼ بؽابؽ ه
ايگلیكی هماوهت کؽظيع و هٗلىهايه به نهاظت ؼقیعيع. فؽهايعهی ایى افؽاظ بؽ ٚهعه ظؼیاباو غالهٛلی بایًعؼ بىظ. 

گیؽی اؾ اقًاظ خعیع به ظيبال پاقص به ایى پؽقم تسلیلی و بهؽه -اقاـ، پژوهم زاَؽ با ؼول تىيیفیبؽایى
به فؽهايعهی ظؼیاباو غالهٛلی بایًعؼ چه ٚملکؽظی ظؼ بؽابؽ  ايلی اقت که يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ظؼ خًگ خهايی ظوم

هتفمیى ظانت؟ يتایح پژوهم زاکی اؾ آو اقت که غالهٛلی بایًعؼ با تىخه به اضتالف قلیمه با ؼَاناه، ظؼ ؾهیًه 
های ها اؾ بؽضی خؿایؽ ضلیح فاؼـ و تثبیت زاکمیت هلی ایؽاو بؽ خؿایؽ فىق فٛالیت بیؽوو ؼايعو ايگلیكی

يیؿ ظؼ یىؼل هتفمیى به ایؽاو، يیؽوي ظؼیایي ایؽاو هماوهت ؾیاظی اؾ ضىظ يهاو  0231ظؼ قىم نهؽیىؼ مگیؽی کؽظ. چه
 .يفؽ اؾ افكؽاو، ظؼخه ظاؼاو و ياویاو هًدؽ نع 011و « ظؼیاباو بایًعؼ»ظاظ که به غؽق نعو ياوهاي ببؽ و پلًگ و نهاظت 

 29/45/1441: افتیدر خیتار

 29/49/1441: زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 همعهه
ی ها اؾ قپؽی نعو خًگ خهايی ظوم ایى خًگ و زىانی هؽبىِ به آو اؾ خمله هىَىٚات هىؼظ ٚالله ؼغن گػنت قالبه

نىظ. هًىؾ ؾوایای تاؼیکی اؾ ایى والٛه تاؼیطی وخىظ ظاؼظ که باؾنًاقی آو وابكته به  پژوههگؽاو و يىیكًعگاو خهاو هسكىب هی
 همت پژوههگؽاو و يىیكًعگاو اقت. 

ظانت لعؼ اهمیت بؽای هتفمیى آو« پل پیؽوؾی»ًٚىاو بطم ههمی اؾ ولایٙ خًگ خهايی ظوم هؽتبّ به ایؽاو اقت. ایى کهىؼ به
ْؽف ؼا َمیمه تاؼیص ضىظ کًًع. انغال ایؽاو اؾ قىی هتفمیى اگؽچه با ايفٛال زکىهت هؽکؿی ایؽاو  که ؼقىایی زمله به کهىؼی بی

ؼا همؽاه ظانت، اؾ يٗؽ هماوهت تٛعاظی اؾ کاؼکًاو يٗاهی و « تؽک هطايمه»هىاخه نع و ظقتىؼ نىؼای ٚالی يٗام هبتًی بؽ 
که اؾ پایگاه ْىؼیؽابؽ ههاخمیى و ظفا٘ اؾ قؽؾهیى ایؽاو ظؼ تاؼیص يٗاهی ایؽاو ظؼ آو ظوؼه ههن اقت. بهايتٗاهی يیؽوی ظؼیایی ظؼ ب

« بىنهؽ»تا « بًعؼ ايؿلی»، اؾ «ضؽهههؽ»تا پایگاه ظؼیایی « تبؽیؿ»، اؾ پعافًع هىایی «اؼـ»تا هؽؾبايی هؽؾ « للٛه هؽغی»هىایی 
پؽقتی قؽباؾاو ی هیهىظهًعه ظاؼاو و قؽباؾاو ایؽايی ظؼ بؽابؽ ههاخمیى بیگايه يهاوهای پؽاکًعه و ضىظخىل افكؽاو، ظؼخه هماوهت

ای يیكت که بتىاو آو ؼا  ایؽاو و اؾ قىی ظیگؽ ياکاؼآهعی زکىهت هؽکؿی بىظ. ياتىايی زکىهت پهلىی اول ظؼ ظفا٘ اؾ کهىؼ هكئله
فؽهايعهاو ٚمعه کهىؼ، افؽاظی همچىو نهیع ظؼیاباو غالهٛلی  هعاؼاو و ياظیعه گؽفت و یا ايکاؼ کؽظ. ظؼ نؽایّ ياالیمی قیاقت
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های ؾیاظی ظؼ همابله با ظنمًاو ايدام ظاظيع و ظؼ ایى ؼاه يیؿ به نهاظت ؼقیعيع. بایًعؼ و همؽؾهايم ظؼ يیؽوی ظؼیایی ایؽاو تالل
ولی به ظلیل تُاظ ظیعگاه با ؼَاناه به ویژه ظؼ ؼغن ایًکه غالهٛلی بایًعؼ فؽهايعه يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ظؼ ًٚؽ پهلىی ایؽاو بىظ، به

-هعاؼاو و يازب ها و همچًیى هماوهت و يبؽظ ظؼ بؽابؽ بیگايگاو هتداوؾ، ٚملکؽظی خعا اؾ پهلىی اول و قیاقت هباؼؾه با ايگلیكی

تىيیفی  -ؼول تاؼیطیای و به  زاَؽ با اقتفاظه اؾ اقًاظ و هعاؼک کتابطايه اقاـ، پژوهمهًًباو يٗاهی آو ًٚؽ ظاؼظ. بؽایى
ظؼيعظ پاقص به ایى قإال ايلی اقت که يیؽوی ظؼیایی ایؽاو به فؽهايعهی غالهٛلی بایًعؼ ظؼ خًگ خهايی ظوم چه 

  ٚملکؽظی ظؼ همابله هتداوؾیى ظانت و ظالیل نکكت آيها چه بىظ؟
ظول بیگايه و ؾيعگايی او، اْالٚات لابل تىخه  ی پیهیًه تسمیك بایع اغٚاو يمىظ، ظؼ هىؼظ يمم غالهٛلی بایًعؼ ظؼ تمابل باظؼباؼه
ها اؾ يمم يیؽوی ظؼیایی و بایًعؼ ظؼ اضؽاج ايگلیكی» بهمًی لاخاؼ ظؼ اثؽی با ًٚىاو ای ظؼ ظقتؽـ اقت. بؽای هثال و پؽاکًعه

ؼَاناه و بایًعؼ ظؼ  يٗؽهای هیاوها اؾ هًگام و باقٛیعو، اضتالفيیؿ َمى تىخه به اضؽاج ايگلیكی ،(8811«)هًگام و باقٛیعو
هیهى به ؼوایت غالهٛلی »ظهع. بیات يیؿ ظؼ پژوههی با ًٚىاو ای لؽاؼ هیها اؾ باقٛیعو ؼا هىؼظ هٓالٛه ویژههىؼظ اضؽاج ايگلیف

(، به يمم بایًعؼ و يیؽوی ظؼیایی ظؼ تسىالت قیاقی و يٗاهی ایؽاو ظؼ ضلیح فاؼـ پؽظاضته و 8831«)بایًعؼ: ضلیح ایؽايی فاؼـ
ؾيعگی و »فؽ و کؽهی ظؼ اثؽی با ًٚىاو خهاو ظهع.ای اؾ ٚملکؽظ بایًعؼ ظؼ خًىب اؼائه هیيىؼت هطتًؽ اْالٚات پؽاکًعهبه

تًها به ؾيعگی نطًی  (،8831«)الملل ظومٚملکؽظ ظؼیاباو غالهٛلی بایًعؼ و هماوهت او ظؼ بؽابؽ تداوؾ بیگايگاو ظؼ خًگ بیى
ايع. ظؼ پژوهم ظیگؽی يىؼت گػؼا اناؼه کؽظهؼ هماوهت بؽابؽ ايگلیف ظؼ خًىب ایؽاو بهغالهٛلی بایًعؼ و تأثیؽ نطى او ظ

(، به تمابل و بؽضىؼظهای 8111«)ها بؽؼقی ٚملکؽظ ظؼیاظاؼ غالهٛلی بایًعؼ ظؼ تمابل با ايگلیكی»هؽیىايی و ؼزمايی با ًٚىاو 
يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ظؼ ضلیح فاؼـ تىخه نعه؛ و به ؾيعگی  ها و ٚملکؽظ وی ظؼ ؼاقتای گكتؽل يفىغ ظؼیاظاؼ بایًعؼ با ايگلیكی

اقت. اها بؽضالف آثاؼ غکؽ نعه، پژوهم ای کىتاه نعه قیاقی و يٗاهی ایهاو اؾ تىلع تا فؽهايعهی يیؽوی ظؼیایی خًىب يیؿ اناؼه
ؼ خًىب و هن ظؼ نمال ایؽاو ظؼ همابله با زاَؽ با اقتفاظه اؾ اقًاظ خعیع يه تًها به يمم بؽاظؼاو بایًعؼ و يیؽوی ظؼیایی ایؽاو هن ظ

پؽظاؾظ، ظالیل نکكت يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ظؼ ایى خًگ ؼا يیؿ اؼؾیابی و تسلیل هتداوؾیى ايگلیكی و ؼوقی ظؼ خًگ خهايی ظوم هی
 کًع. هی

 ی غالهٛلی بایًعؼ ياهههؽوؼی بؽ ؾيعگی .8
ظؼیایی ایؽاو ظؼ خًگ خهايی ظوم يمم ههن و غیؽلابل ايکاؼی ظاؼظ، ظؼ  ًٚىاو فؽهايعه يیؽویبا تىخه به ایًکه غالهٛلی بایًعؼ به

 نىظ.ایى بطم ؾيعگی وی بؽؼقی هی
 -بایًعؼیه –لىیىيلى  ْایفه بایًعؼ بیداؼگؽوـ و ْایفه تؽکاو آق  ظبیؽ ظؼباؼ اؾ قؽاو  به  اکبؽ بایًعؼ هلمب غالهٛلی فؽؾيع ظوم ٚلی

هدؽی نمكی ظؼ تهؽاو هتىلع نع. پايؿظه قال بٛع کىچکتؽیى فؽؾيع  8311آغؼ هاه  38ظؼ بىظ که بٛعها قاکى تهؽاو نع. غالهٛلی 
تؽ، غالهسكیى بایًعؼ که او هن اؾ  فؽؾيع پكؽ زُىؼ ظانتًع. بؽاظؼ بؿؼگ ۵پكؽ ضايىاظه یعالله هتىلع نع. ظؼ ضايىاظه ٚلی اکبؽ بایًعؼ 

غالهٛلی به ًٚىاو قىهیى فؽهايعه يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ههغىل به کاؼ  قال پف اؾ نهاظت 88کؽظه يیؽوی ظؼیایی بىظ،  افكؽاو تسًیل
قؽتیپ ههًعـ يًؽالله بایًعؼ )پكؽ  :تؽتیب ٚباؼت بىظيع اؾتؽ هن که اؾ افكؽاو بؽخكته اؼتم ایؽاو بىظيع به نع. قه بؽاظؼ کىچک

اوقؽواو ههًعـ ظؼیایی یعالله بایًعؼ )پكؽ پًدن قىم ضايىاظه(، نهیع قؽهًگ هىایی اقعالله بایًعؼ )پكؽ چهاؼم ضايىاظه( و نهیع ي
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ضايىاظه(. غالهٛلی پف اؾ اتمام تسًیالت ظؼ هعؼقه ظاؼالفًىو واؼظ هعؼقه يٗام ههیؽالعوله نع. ظؼ اهتسايات وؼوظ به هعؼقه يٗام 
 . (38:8838ًٚىاو يفؽ نهن نًاضته نع )ضلیلی، ههیؽالعوله، قیًع يفؽ نؽکت کؽظيع و غالهٛلی بایًعؼ به

: 8831اقت )بیات، هًًباو خىاو يٗاهی ظؼ هسافل زؿب ظهىکؽات اناؼه نعه ظؼ آو ظوؼه به زُىؼ او و چًعتى اؾ يازب
(. ظؼ قال 71: 88۵1ظؼ اؼتم اقتطعام نع )کاٖمی و البؽؾ،  8337آباو هاه  1(. بؽابؽ هكتًعات پؽويعه غالهٛلی بایًعؼ، ظؼ 71

و اظغام  8333التسًیل و ظؼ بؽیگاظ هؽکؿی ههغىل به ضعهت نع. بٛع اؾ قال  ام فاؼٜبا ظؼخه قتىاو ظوهی اؾ هعؼقه يٗ 8333
 (. 837: 8831فؽ،  بؽیگاظ هؽکؿی با ظیىیؿیىو لؿاق ظؼ تٛعاظی اؾ ٚملیات اولیه لهىو خعیع و هتسعالهکل ایؽاو زُىؼ یافت )خهاو

نؽکت کؽظ و اولیى يهاو يٗاهی ضىظ ؼا ظؼیافت کؽظ.  8811ظؼ اؼظوکهی هاؾيعؼاو )يبؽظهای يىؼ و کدىؼ، تًکابى و...( ظؼ قال 
و ابؽاؾ نداٚت ظؼ يبؽظهای نمال کهىؼ، هىفك به ظؼیافت يهاو غوالفماؼ نع  0«اقماٚیل قیمیتمى»قپف با نؽکت ظؼ خًگ با 

 (. 71: 88۵1)کاٖمی و البؽؾ، 
ياهه غوالفماؼ ايدام نع. بؽابؽ ایى آییى وياهه يهاآییى 3 اهعای يهاو غوالفماؼ به قتىاو ظوم غالهٛلی بایًعؼ بؽابؽ بًع )ظ( اؾ هاظه

 واقٓه آتم ضىظ قتىو ظنمًی ؼا پؽاکًعه یا تىپطايه او ؼا ظؼ هنای که با انغال هىاَٙ به فؽهايعه تىپطايه»يهاو غوالفماؼ به 
به قتىاو ظوم غالهٛلی بایًعؼ اهعا نع. هؽاتب اهعای  8818غوالفماؼ يیؿ ظؼ چهاؼم آباو هاه  1گیؽظ. يهاو ظؼخه  ، تٛلك هی«نکًع...

قال  ثبت گؽظیع. او ظؼ هعت کمتؽ اؾ یک 8818آباو  1تاؼیص  7۵اؼتم و ظقتىؼ لهکؽی نماؼه  11فؽهاو نماؼه  3ایى يهاو ظؼ هاظه 
ها، به تهؽاو هًتمل نع و به ُٚىیت کمیكیىو ٚالی يهاو غوالفماؼ  هاه پف اؾ کكب هعال 1فت کؽظ. زعوظ ظو هعال يٗاهی ظؼیا

ها هىفك به  (. بٛعها تا پایاو ضعهت ضىظ به ظلیل ابؽاؾ نداٚت و لیالت و هىفمیت ظؼ هأهىؼیت31-3۵: 8838ظؼآهع )ضلیلی،
ازیه ظچاؼ هًعوهیت نع. قه ؾضن گلىله یکی ظؼ ؾايىی پای ؼاقت، ي 8ظؼیافت چًع هعال و يهاو ظیگؽ نع. ظؼ ایى يبؽظها اؾ 

 (.831:8831فؽ،  ها بىظ )خهاو ظیگؽی ظؼ آؼيح ظقت ؼاقت و قىهیى ؾضن ظؼ هچ ظقت چپ یاظگاؼ زُىؼ ظؼ ایى خًگ
نع و پف اؾ ْی ظوؼه به فؽايكه اٚؿام « پىآتیه»های ظايهکعه تىپطايه  هًعی اؾ ظوؼه بؽای بهؽه 8813ضؽظاظ  88او ظؼ ؼوؾ یکهًبه 

همؽاه به 8811و قپف ظايهگاه خًگ فؽايكه ؼا گػؼايع. ظؼ اول ههؽ « فىيتى بلى»ظايهکعه تىپطايه پىآتیه، ظوؼه تکمیلی ظايهکعه 
ها به ایؽاو باؾگهت. پف اؾ  يطكتیى کاؼواو ظايهدىیاو يٗاهی اٚؿاهی به فؽايكه ؼفت و پف اؾ چًع قال با هىفمیت ظؼ ایى ظوؼه

ًٚىاو کفالت فؽهايعهی آتهباؼ یک کىهكتايی آو لهکؽ ايتطاب نع. ظؼ ت اؾ قفؽ اول اؼوپا، ظؼ ایؽاو به لهکؽ یک هٛؽفی و بهباؾگه
 8811ظی هاه  33یکی اؾ باؾظیعهای ؼَاناه اؾ لهکؽ یکن، لیالت و کاؼظايی غالهٛلی بایًعؼ تىخه وی ؼا خلب کؽظ و ظؼ تاؼیص 

و ظؼ قفؽ ظوم  8811تیؽ هاه  81و ضىظ ايتطاب کؽظ. البته او ظوؼه ظايهگاه خًگ فؽايكه ؼا يیؿ اؾ ًٚىاو آخىظاو هطًىبایًعؼ ؼا به
به اتمام ؼقیع. پف اؾ هؽاخٛت به ایؽاو هكئىلیت هٛاويت هًگ  8813آغؼ هاه  3۵کًع. ایى ظوؼه تسًیلی ظؼ  ضىظ به فؽايكه ْی هی

 (.811:8838گؽفت )ضلیلی، اول تیپ هكتمل تىپطايه کىهكتايی پاظگاو هؽکؿ بؽٚهعه 
هایی ؼا ظؼ ظاؼالفًىو، کالـ ههًعقی ظاؼالفًىو، هعؼقه يٗام وؾاؼت خًگ، هعؼقه تىپطايه  ظؼ هدمى٘ ظؼ ظوؼاو ضعهتم ظوؼه 

های  پىآتیه فؽايكه و ظايهگاه خًگ فؽايكه گػؼايع. غالهٛلی بایًعؼ به ؾباو فؽايكىی تكلّ کاهل ظانت و تىايایی قطى گفتى با ؾباو
ظلیل ؼناظت، ؼوؾ ضعهت ظؼ اؼتم تا ؾهاو نهاظت، باؼها به 37هاه و  3قال و  31ت. وی ظؼ ْىل ايگلیكی و تؽکی ؼا يیؿ ظان

                                                           
. هًٓمه نىؼل قیمیتمى، بطم غؽبی ظؼیاچه اؼوهیه، نهؽهای قلماـ، 8818لهکؽکهی بؽ َع کؽظهای نىؼنی نکاک به ؼهبؽی اقماٚیل قیمیتمى ظؼ  .0

کاهی بیهتؽ اؾ نىؼل اقماٚیل قیمیتمى بًگؽیع (. 71: 88۵1يفؽ بىظ)کاٖمی و البؽؾ،  1111اؼوهیه، ههاباظ و... بىظ. تٛعاظ نىؼنیاو زعوظ  به: بؽای آ
 (.303/ 2: 0231هكتىفی، ؛ 0/303: 0230؛ بهاؼ، 3/001: 0231)هکی، 
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ًٚىاو کفیل فؽهايعهی لىای بسؽیه خًىب ايدام به 8881نهؽیىؼ  7کكب فتىزات خًگی و... هىؼظ تهىیك و تمعیؽ لؽاؼگؽفت. اؾ 
پطايه کىهكتاو، فىج قه، يمایًعگی کمیكیىو يًفی تىپطايه ظؼ وٖیفه کؽظ. پیم اؾ ایى وی هكئىلیت کفالت فؽهايعهی فىج اول تى

کمیكیىو ظائمی هالی و هبانؽتی کل لهىو و... ؼا بؽٚهعه ظانت. ظؼ آو ؾهاو تٛعاظ يفؽات خمٛی يیؽوی ظؼیایی ظؼ خًىب زعوظ 
 (.883: 8831فؽ،  ؛ خهاو73، ل ۵-۵11، عکل، 8831هاٚا، تعؼیح به ایى تٛعاظ افؿوظه نع )ؼ.ک: يفؽ بىظ که به 311

اضتالف قلیمه و يٗؽ غالهٛلی بایًعؼ با ؼَاناه تا آيدا گكتؽل  کهْىؼیغالهٛلی بایًعؼ ؼوابّ ضىبی با ؼَاناه يعانت، به
یاوؼ بایًعؼ ؼا لابل ضعهت ههمی که به او ؼخى٘ نعه اقت »ْی فؽهايی ابؽاؾ يمىظ:  8883یافت که ؼَاناه ظؼ ظوم فؽوؼظیى 

 )ؼ.ک:« نًاـ بؽای ايتًاب به ؼیاقت یا تًعی بسؽیه خًىب ظؼ يٗؽ بگیؽظب یک يفؽ آظم کاؼکى و وٖیفهبیًن. اؼکاو زؽ يمی
 (7 :81۵7-1، ک 11 ل ،8831اهتاخا، 

ی ياؼَایتی وی اؾ نطى غالهٛلی بایًعؼ و همچًیى تًمین او بؽای اؾظواج با ظهًعه پف اؾ ابالٜ ظقتىؼات ؼَاناه که يهاو
ظاؼ نعو هكئىلیت  يفؽ بؽای ٚهعه 3اؾ قىی وؾاؼت خًگ  8883ًاؼی بایًعؼ فؽاهن نع. ظؼ نهن فؽوؼظیى قایکف بىظ، همعهات بؽک

يیؽوی ظؼیایی به ؼَاناه پیهًهاظ نع. لًع ؼَاناه ایى بىظ که قؽتیپ ٚبعالؽَا ضاو افطمی ؼا خایگؿیى وی کًع که ایى هكئله 
تؽیى گؿیًه بؽای  غالهٛلی بایًعؼ هًدؽ به ایى نع که باؾ هن هًاقببٛعها هًتفی نع. ظؼوالٙ پیهیًه ضعهتی و ؼاقتی و ظؼقتی 

ٚدالتًا که یک تػکؽاتی به بایًعؼ »... (. ظؼ يهایت ظقتىؼ ظاظه نع: 813:8831فؽ،  فؽهايعهی يیؽوی ظؼیایی، ضىظل بانع )خهاو
کؽظه اقت، بؽای ایى کاؼ ًب تسًیلهًاقت. اگؽ هإثؽ والٙ يهع باؾ بالًكبه قؽهًگ غالهٛلی ضاو ايًاؼی که يازبظاظه نعه

 (.11: 8131-1، ک 11، ل 8831اهتاخا، ؼ.ک: «)تؽ اقتهًاقب

 بؽؼقی العاهات بایًعؼ ظؼ يیؽوی ظؼیایی ایؽاو .3
 ها تىقّ يیؽوی ظؼیایی ایؽاو آؾاظقاؾی بًعؼ باقٛیعو و پاییى کهايعو پؽچن ايگلیكی -

خؿیؽه لهن اؾ  3عهی ظؼیاباو غالهٛلی بایًعؼ، آؾاظقاؾی بًعؼ باقٛیعویکی اؾ ههمتؽیى العاهات يیؽوی ظؼیایی ایؽاو به فؽهاي
ها ظؼ خؿایؽ ایؽايی  ه.ل ايگلیكی8811ها و پاییى کهايعو پؽچن ايگلیف و به اهتؿاؾ ظؼآوؼظو پؽچن ایؽاو بىظ. تا قال  وخىظ ايگلیكی

قٛیعو( زُىؼ ظانتًع. ظؼ ایى قال يیؽوی ضلیح فاؼـ يٗیؽ هًگام، ابىهىقی، تًب بؿؼگ، تًب کىچک، بسؽیى و لهن )بًعؼ با
ظؼیایی ایؽاو به خؿیؽه هًگام ؼفت و زاکمیت ایؽاو بؽ ایى خؿیؽه ؼا تثبیت کؽظ. زُىؼ يیؽوهای ایؽايی با هطالفت يٗاهیاو 

باقٛیعو خؿیؽه  يیؽوی ظؼیایی ایؽاو به ظقتىؼ غالهٛلی بایًعؼ، ياو پلًگ ؼا به بًعؼ 8883ها همؽاه بىظ. ظؼ هؽظاظ هاه قال  ايگلیكی
ل : 8811لهن اٚؿام کؽظ و با پاییى کهايعو پؽچن ايگلكتاو، پؽچن ایؽاو ؼا ظؼ ایى بًعؼ به اهتؿاؼ ظؼآوؼظ)ؼوؾياهه اْالٚات، 

با قؽؾيم  -گیؽی خؿیؽه هًگام که با زمایت اؼکاو زؽب و ظولت ولت بىظبؽضالف باؾپف -(. اگؽچه ایى العام بایًعؼ 83111
ؼیاقت اؼکاو زؽب آو ؾهاو( و ؼَاناه هىاخه نع، خایگاه و هسبىبیت ایؽاو ظؼ قاکًاو خًىب ضلیح فاؼـ اؼتماء قتاظ اؼتم و یا )

ها بىظ، ایى العام هًدؽ به اٚتؽاٌ  (. چىو تغییؽ ازكاقات هؽظم خًىب ضلیح فاؼـ به َؽؼ ايگلیكی18۵:88۵1یافت )ؼقایی، 
                                                           

الكلًٓه هًعوقتاو ایداظ فؽهايعه يیؽوی ظؼیایی ايگلیكی، به ظقتىؼ يایب« قؽ ویلیام گؽايت گؽ» م، بًا به تىيیه 8183ل/ 8381. پایگاه باقٛیعو ظؼ قال 3
ه.ق ٚماًل اؾ آو بؽای قؽکىب اٚؽاب 8381م/ 8133ظؼیایی و هباؼؾه با بؽظه فؽونی ایداظ نع ولی تا قال نع. ایى پایگاه اگؽچه ظؼ ٖاهؽ بؽای هباؼؾه با ظؾظاو 

ها بىظ تاایًکه ظؼ ایى قال پؽچن ه.ل ظؼ ظقت ايگلیكی8883کؽظيع. پایگاه باقٛیعو تا قال ٚؽبكتاو و هسى کؽظو يیؽوی ظؼیایی باؾؼگايی ایؽاو اقتفاظه هی
 (.877: 88۵۵ؼ پاییى آوؼظه نع)یغمایی،ها اؾ ایى بًعايگلیكی
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ها ؼا هتماٚع به ضؽوج اؾ خؿایؽ ایؽايی  های قیاقی ايگلیكی ؾيی عاهات و چايهنعیع ظولت ايگلكتاو نع. ؼَاناه ظؼ تالل بىظ با ال
ها  گیؽی اؾ العاهات قیاقی بىظ، با يؽازت کالم و ٚمل بیهتؽ قٛی ظؼ اضؽاج ايگلیكیکًع. ولی غالهٛلی بایًعؼ که يااهیع اؾ يتیده

)قؽگؽظ( بىظ اؾ ْؽیك هکاتبه با « یاوؼ»ؼ آو ؾهاو ظاؼای ظؼخه اؾ ایى، غالهٛلی بایًعؼ که ظ(. البته پیم 818:8831فؽ،  ظانت )خهاو
کاؼگیؽی ها ضىاقته نىظ اؾ به ی ايگلیف اؾ ايگلیكیضاؼخهی هکاتبه با وؾاؼتوقیلهظؼضىاقت کؽظه بىظ به« اؼکاو زؽب لهىو»

يتیده بىظ، یاوؼ  قی و ؼایؿيی بیگیؽی ایى العاهات قیا پؽچن ايگلكتاو ظؼ خؿیؽه لهن و بًعؼ باقٛیعو ضىظظاؼی کًًع. چىو پی
فؽ،  ؛ خهاو1 :1-8118۵ ک، 31، ل 8831اهتاخا،  غالهٛلی بایًعؼ به ایى يتیده ؼقیع که العام يؽیر يٗاهی يیاؾ اقت )ؼ.ک:

8831 :887.) 
هٛلی ها اؾ باقٛیعو بیم اؾ پیم ههطى نع. تىبیص غال تُاظ ظیعگاه بیى ؼَاناه و غالهٛلی بایًعؼ پف اؾ اضؽاج ايگلیكی

ها  ها هًدؽ به ایى نع که بسؽیى همچًاو ظؼ اضتیاؼ ايگلیكی بایًعؼ تىقّ اؼکاو زؽب و ؼَاناه و همايٛت اؾ اظاهه اضؽاج ايگلیكی
ايعاؾی و هطالفت که ظؼ هكیؽ العاهات ابتکاؼی و يؽیر غالهٛلی بایًعؼ قًگ(. ظؼيىؼتی13-18: 8811بمايع )بهمًی لاخاؼ،

ی هًدؽ به خعایی بسؽیى يیؿ هؽگؿ گكتؽظه نع و بكاِ هکؽ و زیله ها ضاؼج هی یؿ اؾ انغال ايگلیكینع، چه بكا بسؽیى ي يمی
 نع. يمی

ها ٚالئن و ابًیه ظاؼيع  ه.ل يؽازتًا ظقتىؼ ظاظ که غالهٛلی بایًعؼ اؾ هعاضله ظؼ يماْی که ايگلیكی8883ؼَاناه ظؼ نهؽیىؼ 
ها بىظ. ایى ظقتىؼ ؼَاناه تىقّ اؼکاو زؽب لهىو  ى ظقتىؼ هػاکؽات با ايگلیكیپؽهیؿ کًع و وَٛیت تٛؽَی اتطاغ يکًع. بهايه ای

 (.31به غالهٛلی بایًعؼ ابالٜ نع )هماو:
ی بایًعؼ به ایًدا ضتن يهع؛ بلکه زتی به ايگلكتاو اٚالم نع که ایى ظوقتايه ٚعم زمایت ؼَاناه و ظولت وی اؾ العام هیهى

ه.ل به 8883یؽاو بىظ و هسمعٚلی فؽوغی وؾیؽ ولت اهىؼ ضاؼخه ایؽاو يیؿ ظؼ چهاؼم نهؽیىؼ العام بایًعؼ بعوو هماهًگی ظولت ا
-هًًباو بسؽیه ظولت ناهًهاهی با اخاؾه ظولت ٚلیه يبىظه و ظولت ٚلیه آو ؼا ؼظ کؽظهالعام يازب»قفیؽ ايگلكتاو ظؼ ایؽاو گفت: 

 (3118ل  : 8883 ؼوؾياهه اْالٚات،«)اقت...
ها و باؾگهت آيها به باقٛیعو نع و  ی و به ظوؼ اؾ هًافٙ هلی ظولت ولت ایؽاو هًدؽ به خكاؼت بیهتؽ ايگلیكیالعاهات غیؽٚمالي
هًًباو ضىظ ظؼ باقٛیعو بؽ ایًکه ظولت ایؽاو اؾ ؼفتاؼ يازب ها ظؼ بسؽیى ياظؼ نع، هبًی ای تىقّ ايگلیكی زتی فؽاتؽ اؾ آو بیايیه

ها ابهت پىنالی آيها ظؼ ضلیح فاؼـ ؼا به قطؽه کهیع و ازتمال الگى گؽفتى  با اضؽاج ايگلیكی اقت )هماو(. بایًعؼابؽاؾ تأقف کؽظه
هىيىف   یهای خًىب ضلیح فاؼـ اؾ ایى زؽکت بایًعؼ و به ضٓؽ افتاظو تمام هًافٙ ايگلیف هًدؽ به ایى نع که بیايیه هؽظم قؽؾهیى

ی ها بىظ هًدؽ به بؽوؾ واکًم و تکػیبیه َٛف ظولت ایؽاو ظؼ بؽابؽ ايگلیكیها ياظؼ نىظ. ایى بیايیه که يهاو ظهًعه  تىقّ ايگلیكی
ياکاؼآهع تىقّ ظولت ایؽاو نع. بٛعها اؼکاو زؽب لهىو بایًعؼ ؼا هتهن کؽظ که تست تأثیؽ تسؽیک هكتهاؼاو فؽايكىی و ایتالیایی 

الملل و  ٛتمع بىظ که العاهات وی بؽاقاـ هىاؾیى زمىق بیىاقت که البته بایًعؼ ایى اتهام ؼا يپػیؽفت. غالهٛلی بایًعؼ هلؽاؼ گؽفته
-گىيه اٚتؽاَی ظؼ ایى ضًىو يعانتههبتًی بؽ ازكاقت قؽباؾی و بعوو ظضالت ًٚايؽ ضاؼخی بىظه و ظولت ايگلكتاو زك هیچ

ی هؽظم اقات و ؼوزیهاقت. بؽابؽ يٗؽ غالهٛلی بایًعؼ ٚلت ايلی اٚتؽاٌ و هطالفت ايگلیف به يیؽوی ظؼیایی ایؽاو، تغییؽ ازك
(. تاؼیص به ؼَاناه ثابت کؽظ 31-33: 8811 های خًىب ضلیح فاؼـ به ؾیاو ايگلیف و به قىظ ایؽاو بىظ ) بهمًی لاخاؼ، قؽؾهیى

ی انغال بؽضی اؾ خؿایؽ ایؽايی و زتی تسمیؽ ای خؿ اظاهه هعاؼاو ياکاؼآهع به هػاکؽه با ايگلكتاو يتیده بیًی وی و قیاقت که ضىل
گهت. زماؼت ظولت ایؽاو تا  ویژه بسؽیى به آغىل کهىؼ باؾهیی ایؽايیاو يعانت و ظؼ يىؼت زمایت اؾ بایًعؼ، خؿایؽ ایؽايی بههل
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ها اظٚای هالکیت بؽ باقٛیعو ؼا کؽظيع و هعیؽ گمؽک که يمایًعه ظولت ایؽاو بىظ ؼا باؾظانت کؽظيع  آيدا اهتعاظ یافت که ايگلیكی
 (.887: 8831فؽ،  ؛ خهاو1: 717ل  ،8-818ک ل، 8831هاٚا، )

 کمیكیىو ؼفٙ اضتالف ایؽاو و ٚؽاق بؽ قؽ اؼويعؼوظ -
های هطتلف، همىاؼه یک بهايه ثابت بؽای اضتالف با ایؽاو ظانتًع. اؼويعؼوظ فًل ههتؽک همكایگاو غؽبی ایؽاو ظؼ هیاو بهايه

ها ؼش  ایى اضتالفات تست تأثیؽ اقتٛماؼگؽاو به ویژه ايگلیكیی ؼوظ. ٚمعه نماؼ هیها ظؼ هماْٙ هطتلف تاؼیطی به تمام ایى بهايه
م و تسعیع 8388ه.ل/ 8333اقت. آضؽیى لؽاؼظاظ بیى ایؽاو و پاظناهی ٚثمايی ظؼ ظوؼاو پیم اؾ اقتمالل ٚؽاق و پؽوتکل  ظاظه

 (. 11-17: 8833م هًٛمع نع )خٛفؽی ولعايی،8381زعوظ 
ؼاه به کیلىهتؽ به ظولت ٚثمايی واگػاؼ نع و وؼوظ اتبا٘ ایؽايی به ایى آب 18آو و به ْىل ؼاه اؼويع اؾ ظهايه ْی ایى لؽاؼظاظ آب

نع. پف اؾ اقتمالل ظولت ٚؽاق و به ؼقمیت نًاضتى آو تىقّ ایؽاو، ْی یاظظانتی به خاهٛه  هًٛای وؼوظ به ضاک ٚثمايی تلمی هی
ٚثمايی فالع اٚتباؼ اقت. پف اؾ ایى اٚالم يٗؽ، ؼوابّ ایؽاو و ٚؽاق  هلل و ظولت ٚؽاق اٚالم نع که لؽاؼظاظهای هًٛمع نعه با ظولت

ای ظؼ اقتمالل  گی و بسؽاو پیم ؼفت. هػاکؽات ایؽاو و ٚؽاق بؽ قؽ اؼويعؼوظ آغاؾ نع. ظولت ايگلیف که يمم ٚمعه به قمت تیؽ
ًٚىاو ؼئیف بًعؼ بًؽه يگلیكی ؼا بهٚؽاق ظانت، بؽای زفٕ هًافٙ ضىظ ظؼ هًعوقتاو و اظاهه تكلّ بؽ ضلیح فاؼـ یک افكؽ ا

(؛ و ؾهیًه زُىؼ وی ظؼ خلكات هتهکله بیى ایؽاو و ٚؽاق فؽاهن نع. ایى افكؽ 37 :88۵8ها، هًًىب کؽظ )ؼ.ک: هدله ضىايعيی
ؾ هن کؽظ. ظؼ يتیده ٚهعياهه خعیعی که با ايگلیكی با به ظقت آوؼظو اهتیاؾ زاکمیت ههتؽک بؽ اؼويعؼوظ تىقّ ایؽاو هطالفت هی

م، بیى ایؽاو و ٚؽاق هًٛمع 8381ه.ل/8887ها بؽ ؼوی اؼويعؼوظ کاهاًل ههطى بىظ ظؼ قیؿظهن تیؽهاه  ظؼ آو تأثیؽگػاؼی ايگلیكی
 (.8811؛ قیاقت ؼوابّ ایؽاو و ٚؽاق به ؼوایت اقًاظ قاوان، 818-883: 8831ههعوی، نع )

ًٚىاو هؽؾ ههتؽک ؾ هكیؽ اؼويعؼوظ ظؼ همابل بًعؼ آباظاو بهظؼ ایى ٚهعياهه ضّ تالىگ )ضّ ٚمیك ؼوظضايه( ظؼ بطم کىچکی ا
تٛییى نع و بمیه ضّ هؽؾی ظؼ قازل ایؽاو ظؼ يٗؽ گؽفته نع. همچًیى تىافك نع که ٖؽف هعت یک قال لؽاؼظاظی بؽای تهکیل 

هعياهه و بؽای ایًکه اهتیاؾ اظاؼه ههتؽک اؼويعؼوظ بیى ایؽاو و ٚؽاق تًٗین نىظ و به اهُای ْؽفیى بؽقع. ؼَاناه پف اؾ پػیؽل ٚ
ًٚىاو يمایًعه ظولت ایؽاو ظؼ اهىؼ ظؼیایی ؼا به -فؽهايعه ولت يیؽوی ظؼیایی -بیهتؽی ؼا اؾ ظقت يعهع، ْی زکمی غالهٛلی بایًعؼ

 (.1: 8-388، ک 13ل  ،8831اهتاخا، به وؾاؼت اهىؼ ضاؼخه هٛؽفی کؽظ )ؼ.ک:
هاظه تًٗین نعه بىظ، با اٚمال تًسیسات ظؼ  81وؾاؼت اهىؼ ضاؼخه که ظؼ  غالهٛلی بایًعؼ با بؽؼقی تطًًی ْؽذ پیهًهاظی

هىؼظ اؾ يٗؽات اٚالهی بایًعؼ هىؼظ پػیؽل وؾاؼت  1ی آو ْؽذ خعیعی ؼا به وؾاؼت اهىؼ ضاؼخه اؼقال کؽظ؛ که ظؼ يهایت هاظه 88
كئىلیت فؽهايعهی يیؽوی ظؼیایی، لاْٛايه ظؼ اهىؼ ضاؼخه والٙ نع و ْؽذ يهایی ظولت ایؽاو تعویى نع. بایًعؼ ظؼ ؾهاو تًعی ه

بؽابؽ اٚمال زاکمیت هٓلك ٚؽاق بؽ اؼويعؼوظ ایكتاظ؛ و ظؼ هىاؼظی هن که وؾاؼت ضاؼخه قٛی ظؼ تلٓیف بؽضىؼظهای او ظانت، 
ؼوظ ؼا ياظیعه يبایع اخاؾه ظهیع که ظولت ٚؽاق ظؼ کاؼهای قازلی ایؽاو هعاضله کًع و زك زاکمیت ایؽاو بؽ اؼويع»کؽظ:  اٖهاؼ هی

 (.887: 8831فؽ،  ؛ خهاو17: 717، ل 8-818ک، ل، 8831هاٚا، «)بگیؽظ
 نًاقايعو فؽهًگ و قاضتاؼ يیؽوی ظؼیایی -

یکی اؾ ههکالت غالهٛلی بایًعؼ ظؼ ؾهاو فؽهايعهی يیؽوی ظؼیایی، ٚعم نًاضت هؽظم و زتی يٗاهیاو يكبت به فؽهًگ و 
تؽ وٖایف  بىظ. ایى هكئله هًدؽ به ایى نعه بىظ که ظؼ هىاؼظی يٗاهیاو ظؼخات پاییى قاضتاؼ و زتی ظؼخات و لباـ يیؽوی ظؼیایی
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ی لباـ اؼتم ظؼ آو ؾهاو، پًح يى٘ لباـ بؽای کاؼکًاو يیؽوی ظؼیایی ياههخای يیاوؼيع. بؽابؽ آییىضىظ اؾ خمله ازتؽاهات يٗاهی ؼا به
ؼقمی، لباـ نب و هیهمايی، لباـ لباـ تمام ؼقمی، لباـ يیمه بیًی نعه بىظ. ایى پًح يى٘ لباـ ٚباؼت بىظ اؾ: اؼتم پیم

 (.31: 8881ضعهت و لباـ هطًىو کاؼ بؽای افكؽاو فًی )وؾاؼت خًگ، 
ها بؽای بؽضی افؽاظ يانًاضته بىظ. هکاتبات غالهٛلی بایًعؼ بؽای ؼفٙ ایى ههکل تأثیؽگػاؼ بىظ و ظؼ اواضؽ ظوؼاو  ايىا٘ ایى لباـ

یًعؼ ظؼ يیؽوی ظؼیایی، تمؽیبًا لباـ و ظؼخات و زتی قاضتاؼ و فؽهًگ يیؽوی ظؼیایی بؽای بكیاؼی اؾ افؽاظ هكئىلیت غالهٛلی با
 (. 88۵ -881: 8838نًاضته نعه بىظ )ضلیلی،

تكلّ   تؽکی و  ، ایتالیایی ، فؽايكه ايگلیكی  های ؾباو  به  اؼوپایی  ظؼ کهىؼهای  چًع قاله  الاهت  به  همچًیى غالهٛلی بایًعؼ با تىخه
ی ضلیح فاؼـ ویژه ظؼباؼهو تكلّ بؽ اهىؼ قیاقی و يٗاهی و تاؼیطی به  کؽظ. وی با هٓالٛه هی  تکلن  ضىبیها به ؾباو  ایى  و به  ظانت

 ها و هکتىبات غالهٛلی بایًعؼ بؽای بهبىظ وَٛیت يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ٚباؼتًع اؾ: کتاب چًعیى خلع کتاب يىنت. بؽضی اؾ پژوهم
،  )تهؽاو فاؼـ  ضلیح  خغؽافیای(، کتاب  ه.ل8881)ضؽهههؽ،  فاؼـ  ضلیح(، کتاب  ه.ل8881، )تهؽاو فاؼـ  مهه ضلیحي

ظؼ   ؛ و همچًیى تألیف هماالتیياوی  ؼاهًمایخلع و کتاب  7ظؼ   تىپطايه  های ياهه آییى، کتاب  ظؼیايىؼظی  ايىل(، کتاب  ه.ل8883
 ک، 18، ل 8831اهتاخا، ؛ 8۵3 -8۵1: 8831فؽ،  )خهاو کىهكتايی اؾ آثاؼ او اقت   تىپ  پای  ياهه ههك هدله اؼتم، تألیف آییى

818-11: 7.) 
 تالل بؽای تهکیل يیؽوی ظؼیایی يىیى ایؽاو -

ظاؼ بىظ. ظؼ  ه.ل هكئىلیت فؽهايعهی هًگ تىپطايه لهکؽ یک هؽکؿ ؼا ٚهعه8881غالهٛلی بایًعؼ ظؼ ظؼخه قؽگؽظی و ظؼ قال 
يفؽ ظیگؽ به ایتالیا بؽوظ. ایى قفؽ همعهه تهکیل يیؽوی  311وی ضىاقته نع که بؽای ْی ظوؼه آهىؾنی ظؼیایی همؽاه با آو قال اؾ 

ظؼیایی يىیى ایؽاو بىظ. ایى گؽوه پف اؾ پایاو ظوؼه آهىؾنی به همؽاه ياوهای ضؽیعاؼی نعه خعیع به کهىؼ باؾگهت. اؾ ایى پف 
های ضىظ پؽظاضتًع. یکی اؾ اولیى هًايب ؼقمی غالهٛلی  اؼـ و ظؼیای ٚماو به ايدام هأهىؼیتياوهای ایؽايی با التعاؼ ظؼ ضلیح ف

(. او ظؼ 1 :11-818833 ک، 33ل ، 8831اهتاخا، ه.ل بىظ)ؼ.ک:  8881خًىب ظؼ قال  ظؼیایی   بایًعؼ هكئىلیت کفالت يیؽوی
آوؼظ و  کًع و پؽچن ايگلیف ظؼ ایى خؿیؽه ؼا پاییى هی پاک هیه.ل بًعؼ باقٛیعو ظؼ خؿیؽه لهن ؼا اؾ وخىظ انغالگؽاو ايگلیكی 8883

کًع. اها ايگلیف و زکىهت هؽکؿی ایى ؼناظت غالهٛلی بایًعؼ ؼا با قؽؾيم و اتهاهات گىياگىو پاقص  پؽچن ایؽاو ؼا بؽافؽانته هی
ایًعؼ ظؼ ضلیح فاؼـ بىظ. وی ظهًع. افؿایم تكلّ و تمىیت زاکمیت ایؽاو بؽ اؼويعؼوظ اؾ ظیگؽ يتایح زُىؼ غالهٛلی ب هی

ه.ل غالهٛلی بایًعؼ 888۵ظاؼ بىظ. ظؼ قال همچًیى يمایًعگی قتاظ اؼتم و هٛاويت کمیكیىو تسعیع زعوظ ایؽاو و ٚؽاق ؼا ٚهعه
اؼی ًٚىاو اولیى فؽهايعه يیؽوی ظؼیایی يىیى ایؽاو به ظؼخه ياضعا یکمی )قؽهًگی( اؼتماء یافت و چهاؼ قال بٛع به ظؼخه ظؼیاظبه

ًٚىاو فؽهايعهی کل ؼوؾ لبل اؾ نهاظت ٚالوه بؽ هكئىلیت فؽهايعهی يیؽوی ظؼیایی، به 3)قؽتیپی( ؼقیع. نهیع غالهٛلی بایًعؼ 
؛ هاٚا، 87  :11-811، ک، 1ل ، 8831اهتاخا، هًٓمه خًىب ضىؾقتاو هٛؽفی نع و تیپ هكتمل هؽؾی ؼا تست اهؽ ضىظ ظؼآوؼظ )

 (.81:  17۵، ل8-831ک، ل، 8831
 يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ظؼ خًگ خهايی ظوم -

فؽويع کؽخی به  31فؽويع ياو و ياوچه و  8۵ه.ل ظؼ نمال و خًىب کهىؼ، ظؼ هدمى٘ ظاؼای 8831يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ظؼ قال 
 نؽذ ؾیؽ بىظ:

های  يیؽوی ظؼیایی ظؼ نمال ناهل اؼکاو يیؽو ههتمل بؽ قتاظ فؽهايعهی، اهىؼ اظاؼی، هكتسفٗاو، تٛمیؽگاه و بهعاؼی و یکاو
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های هكلر ؼاهكؽ و يىنهؽ،  تًی يهًگ، کهتی نهكىاؼ، کؽخی 11تًی بابلكؽ، قفیعؼوظ و گؽگاو، ياوچه  71هاینًاوؼ )ياوچه
يهايی( بىظ. يیؽوی ظؼیایی ظؼ خًىب يیؿ ناهل ایى هىاؼظ بىظ: اؼکاو يیؽو  ىتىؼی آتمهىتىؼی، کؽخی ه 3و  8های نماؼه  کؽخی

بؽ، زىٌ نًاوؼ، تٛمیؽگاه ثابت، تٛمیؽگاه هتسؽک، ظو  )ظؼبؽگیؽيعه قتاظ فؽهايعهی، بهعاؼی و آهىؾنگاه ههًاوی(، کهتی یعک
اظاؼه بًعؼی ضؿٚل آباظ، اظاؼه بًعؼی بًعؼ ناهپىؼ،  های ظؼیایی، هؽاکؿ چهاؼگايه تعاؼکات بًعؼ، کم، بًگاه فايىـ فؽويع يفت

تًی پلًگ،  3۵1تًی نهباؾ و قیمؽٜ( ياوظقته ظوم )ناهل ياو  881تًی ببؽ، ياوهای  3۵1های نًاوؼ، ياوظقته یکن )ناهل ياو  یکاو
گعاؼ ظؼیایی بؽای ظفا٘ اؾ تًی کؽکف و ناهؽش(، ياوظقته قىم ) ناهل اؼکاو ظقته قازلی ظؼ ضؽهههؽ، ظو گؽوهاو تفً 881ياوهای 

پیما و های چلچله، کاؼوو، کهف، چًگؽ، کؽخی قىاؼ فؽهايعهی، ظو فؽويع کؽخی ضلیح خؿایؽ هؽکؿی، ياوچه ناهیى، کؽخی
تًی. ظؼ ضًىو يیؽوهای ؾهیًی هكتمؽ ظؼ هًٓمه غکؽ ایى يکته َؽوؼی اقت که بؽابؽ پیهًهاظ فؽهايعه لهکؽ  31۵بؽ  کهتی یعک

هسىل « ياضعا غالهٛلی بایًعؼ»ؽوهای ؾهیًی هكتمؽ ظؼ هًٓمه که تا پیم اؾ ایى بؽ ٚهعه قؽهًگ يطدىاو بىظ، به ، فؽهايعهی يی7
های ؾهیًی هكتمؽ ظؼ هًٓمه ظؼ آو ؾهاو ٚباؼت بىظيع اؾ: هًگ  کؽظ. یکاو ًٚىاو هٛاوو وی ايدام وٖیفه هینع و قؽهًگ يطدىاو به

ها و يیؽوهای بىاؼظه  بؽین و گؽوهاو 1های لًبه و ضكؽوآباظ، گؽوهاو  ؽ ضؽهههؽ، گؽوهاوآباظاو، گؽظاو پل يى، يیؽوهای هؽؾی هٛاب
 (.  ۵3:8838؛ ضلیلی، 838:8837و خیؽفت )لعیمی، 

اؾ خمله ياوهای ببؽ و  –بیهتؽ نًاوؼهای يیؽوی ظؼیایی  8831ه.ل هتفمیى به ایؽاو زمله کؽظيع. ظؼ ولایٙ نهؽیىؼ 8831ظؼ قال 
(. ياوهای قیمؽٜ، ناهیى، کؽکف و 11: 8811ؼ هىاخهه با يیؽوی ظؼیایی ايگلیف يابىظ و غؽق نع )بهاؼلى، ظؼ خًىب ظ -پلًگ

ها به غًیمت گؽفته و ظؼ والٙ ؼبىظه نع. ظؼ نمال يیؿ  نهباؾ که به ٚلت يیاؾ به تٛمیؽات ظؼ بًعؼ ناهپىؼ هكتمؽ بىظ، تىقّ ايگلیكی
ها بٛع اؾ  ًىاو غًیمت به بًاظؼ ضىظ ظؼ نمال ظؼیای هاؾيعؼاو هًتمل کؽظيع و تا قالٚههاخمیى نىؼوی قابك بیهتؽ نًاوؼها ؼا به

 (.۵۵3: 8811؛ ٚاللی، 831: 8837؛ لعیمی، 1، 1 :81ل : 8837تسىیل آيها به ایؽاو اهتًا٘ کؽظيع)ؼ.ک: هؽاقاو، 
اي اؾ ضىظ يهاو ظاظ که هًدؽ به غؽق  ه.ل ظؼ یىؼل هتفمیى به ایؽاو، يیؽوي ظؼیایي هماوهت لهؽهايايه8831ظؼ قىم نهؽیىؼ 

ظاؼاو و يفؽ اؾ افكؽاو، ظؼخه 711فؽهايعه يیؽوي ظؼیایي و « ظؼیاباو بایًعؼ»ها و نهاظت  نعو ياوهاي ببؽ و پلًگ و تٛعاظي اؾ ياوچه
 (.838: 8837ياویاو نع ) لعیمی، 

ًٚىاو پل پیؽوؾي، ظو فؽويع ياو  نًاقایي ایؽاو بهه.ل بٛع اؾ خًگ خهايي ظوم و هاللات قؽاو هتفمیى ظؼ تهؽاو و 883۵ظؼ قال 
هًٗىؼ غؽاهت ياوهاي ببؽ و پلًگ به ایؽاو ظاظه نع و يیؽوي ظؼیایي ایؽاو با ظانتى ياوهاي ناهؽش، نهباؾ، قیمؽٜ، کؽکف و چًع  به

ُٚى نعو ایؽاو ظؼ پیماو قًتى،  ی کاؼکًاو هدعظًا پا گؽفت. با افؿایم ظؼآهعهاي يفتي ایؽاو وهايعهکم به همؽاه بالي فؽويع یعن
قؽٚت تىقٛه یافت و ظايهدىیاو پاقعاؼي اؾ ضلیح فاؼـ و ظؼیاي ٚماو و نمال الیايىـ هًع به ایؽاو قپؽظه نع. يیؽوي ظؼیایي به

 ظؼیایي به الًي يماِ ظيیا اٚؿام نعيع )هماو(.

 پیاهعهای تهکیل يیؽوي ظؼیایي يىیى ایؽاو .2
ای ظؼ قٓر هًٓمه  یایی يىیى ظؼ ایؽاو ظاؼای تأثیؽ هكتمین بؽ اهًیت هلی و اثؽگػاؼی هًٓمهايعاؾی يیؽوی ظؼ تهکیل و ؼاه

ضاوؼهیايه بىظ. ایؽاو همچىو بؽاظؼ بؿؼگتؽ کهىؼهای ٚؽبی زانیه ضلیح فاؼـ يازب يیؽویی نعه بىظ که تىاو کًتؽل ضلیح فاؼـ 
 ايعاؾی يیؽوی ظؼیایی يىیى ایؽاو به نؽذ ؾیؽ ٚباؼتًع اؾ: ؼا به ظقت آوؼظه بىظ. بؽضی اؾ پیاهعهای خالب تىخه تهکیل و ؼاه
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الف( به پاییى کهايعو پؽچن ايگلیف ظؼ پایگاه باقٛیع و خؿیؽه لهن و ضاتمه ظاظو همیهگي به تكلّ يیؽوي ظؼیایي ايگلیف ظؼ 
 خؿایؽ لهن و هًگام و اٚالم زاکمیت ایؽاو بؽ ایى خؿایؽ که لكمتي اؾ ضان ایؽاو بىظيع.

هاي ضلیح فاؼـ و ظؼیاي ٚماو،  ی يیؽوی ظؼیایی و با به اهتؿاؾ ظؼآوؼظو پؽچن ایؽاو ظؼ آبوقیله ایؽاو هىفك نع به ب( ظولت
 ظقت آوؼظ.  بٛع اؾ ظقت ظاظه بىظ، هدعظًا به يفىغ و زاکمیت ضىظ بؽ آو هًاْك ؼا که اؾ ظوؼه افهاؼیه به 

يملیه ل نع؛ و اؾ وقای اخؽاء گػانته  المللي به اٚع و همؽؼات بیىپ( اهىؼات بًعؼي بًاظؼ تست ايىل هًٗن و هؽتب و ْبك لى
آبي اتبا٘ ایؽاو که قالیاو هتماظي تست لیىظ و همؽؼات بًعؼي بیگايگاو بىظيع و زتي اخاؾه يعانتًع پؽچن هلي ایؽاو ؼا ظؼ هىالٙ 

 ها خلىگیؽي نع. يكبت به آو ظؼیايىؼظي ظؼ ضلیح فاؼـ بؽافؽاؾيع، زمایت نع؛ و اؾ اخسافات ظوایؽ بًعؼي بیگايه

 کؽظيع همايٛت نع )فمیهی، ْىؼ لاچاق ظؼ اْؽاف خؿایؽ ایؽاو، هؽواؼیع يیع هي پ( اؾ وؼوظ غىاياو کهىؼهاي بیگايه که به
8813  :811- 81۵.) 

 ه.ل و آغاؾ تهاخن ظؼیایی به ایؽاو0231قىم نهؽیىؼ . 1
ه.ل، ایى کهىؼ واؼظ گؽوه هتفمیى نع. ظؼ ایى هًگام نىؼوی ظؼ 8831تیؽ 8م /8318ژوئى  33پف اؾ زمله آلماو به نىؼوی ظؼ 

همابل زمالت اؼتم آلماو به اقلسه، ههمات و ظاؼو يیاؾ َؽوؼی ظانت. ايگلكتاو يیؿ به ظيبال ؼاهي بؽاي زمل کاالهای هىؼظ يیاؾ 
گلیف و نىؼوی تىافك و هماهًگی ایداظ نع ی زمله به ایؽاو هیاو يمایًعگاو ايم، ظؼباؼه8318ژوئیه  81اؼتم نىؼوی بىظ. ظؼ 

که يطكت وؾیؽ ایؽاو هسمىظ خن ْی (. باوخىظ ایى113:8831؛ ههعوی، ۵1: 888۵)ههؽوذ هػکؽات هدلف نىؼای هلی، 
ه.ل يیؽوهای يٗاهی نىؼوی قابك ظؼ زال 8831ْؽفی ضىظ ؼا ظؼ ایى خًگ اٚالم کؽظه بىظ، ظؼ اواقّ تابكتاو ای بیاٚالهیه

گؽفت که ظؼ ؾهكتاو  هی(. ایى ؼویعاظها ظؼ زالی نکل 18:881۵ٚیاؼ به ایؽاو بىظيع )تاج ٚیًی، ؽای ايدام یک زمله تمامآهاظگی ب
ه.ل ؼَاناه و قتاظ ٚالی خًگ ایؽاو ظؼ زال ههیا نعو بؽای ظفا٘ اؾ هؽؾهای نمالی ظؼ بؽابؽ زمله ازتمالی بىظيع و ظؼ 8883

 (.88:8831هی نىؼوی بؽای زمله به ایؽاو تکمیل نع )يىؼی، هماو ؾهاو ْؽذ ٚملیاتی قتاظ فؽهايع
ها  های خبهه هتسعیى )آلماو و ایتالیا( به بًعؼهای ایؽاو پًاه آوؼظه بىظيع. ايگلیكی ظؼ آو همٓٙ تاؼیطی تٛعاظی اؾ کهتی 

ْؽف، ضىظ ؼا هلؿم به زفاٖت اؾ آياو  ًٚىاو کهىؼ بیضىاقتاؼ اضؽاج آياو یا تسىیل به يیؽوی ظؼیایی ايگلیف بىظيع که البته ایؽاو به
ه.ل يیؽوهای اؼتم نىؼوی اؾ نمال کهىؼ و يیؽوهای بؽیتايیایی اؾ خًىب و غؽب، اؾ ؾهیى و 8831ظايكت. ظؼ قىم نهؽیىؼ  هی

ناهپىؼ، زمله به بًاظؼ خًىب ) آقماو به ایؽاو زمله کؽظيع و نهؽهای قؽ ؼاه ؼا انغال کؽظيع و به قمت تهؽاو آهعيع. ظؼ ایى ظوؼه
آباظاو، ضؽهههؽ و بىنهؽ( و يیؽوی ظؼیایی ایؽاو با پؽتاب یک هىنک قبؿ ؼيگ اؾ ياو ايگلیكی ظؼ اؼويعؼوظ که يهايه نؽو٘ خًگ 

های خًگی ايگلیف ظؼ آباظاو، ظو هىنک قبؿ  ظؼ والٙ ابتعا اؾ ْؽف کهتی لىؼيف و کهتی(. »313تا: بىظ، آغاؾ نع )یىقفی، بی
های  های بؽق هإقكات نؽکت يفت ضاهىل نع و تلفى و ضٓؽ بىظ به هىا ؼفت. ظؼ هماو لسٗه چؽاٜؼيگ که ظؼ زمیمت اٚال

کؽظ اؾ کاؼ افتاظ؛ و اؼتباِ پاظگاو با تمام يماِ و با هؽکؿ لهکؽ ظؼ اهىاؾ  های نؽکت يفت اقتفاظه هی پاظگاو ایؽاو ظؼ آباظاو که اؾ قین
قیمی اؾ  گىيه گؿاؼل تلفًی یا تلگؽافی یا بیىؼظگی و ٚعم ايتٗام بىظ، ؾیؽا هیچض لٓٙ گؽظیع؛ و ایى ٚاهل بكیاؼ ههمی بؽای بؽهن

(. ظؼ هماو لسٗات اول زمله هتفمیى به 838:8837لعیمی، «)فؽهايعهی يیؽوی ظؼیایی خًىب و یا فؽهايعه يیؽوی پیاظه يؽقیع
زاَؽ نعيع و ْی یاظظانتی زمله لىای ضىظ ؼا  ایؽاو، قفیؽ کبیؽ نىؼوی و وؾیؽ هطتاؼ ايگلیف ظؼ هًؿل ٚلی هًًىؼ، يطكت وؾیؽ

 به کهىؼ ایؽاو اٚالم کؽظيع. 
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ْؽفی ایؽاو، به يیؽوی ظؼیایی خىاو  ه.ل و يمٍ بی8831ؼوؾ قىم نهؽیىؼ  11:11پف اؾ زمله غافلگیؽايه هتفمیى ظؼ قاٚت 
ظؼ نمال ایؽاو و ظؼیای هاؾيعؼاو، يیؽوي ظؼیایي  ایؽاو زمله نع و هتفمیى با تىپطايه ضىظ، ياوهاي ایؽايي ؼا هىؼظ تهاخن لؽاؼ ظاظيع.

ؾهاو ياوهاي ايگلیكی به بًاظؼ  ياو، ياوگاو کىچه يیؽوي ظؼیایي ایؽاو ؼا هىؼظ تهاخن لؽاؼ ظاظ و هننىؼوي با ههت فؽويع ؼؾم
و با یک زمله  ضؽهههؽ، آباظاو و ناهپىؼ )بًعؼ اهام( زمله کؽظيع. ياوهای خًگی بؽیتايیا به قازل ضؽهههؽ يؿظیک نعيع

 (.81:8838ياخىايمؽظايه ياوهای ببؽ و پلًگ ؼا ظؼ اؼويعؼوظ غؽق کؽظيع )گؽوه هإلفیى ظافىـ آخا، 

 . بایًعؼ و همابله با تهاخن هتفمیى 3
قؽٚت اؾ هًؿل ضاؼج نع و با اقتفاظه اؾ لایك هىتىؼی و ؾیؽ آتم هكلكل يیؽوهای با نًیعو يعای ايفداؼ، غالهٛلی بایًعؼ به 

ضايه ؼفت و  اخن ايگلیكی، ضىظ ؼا به همؽ فؽهايعهی ؼقايع و پف اؾ يعوؼ ظقتىؼات الؾم به افكؽاو قتاظ و فؽهايعهاو، به تلگؽافهه
(. وی ظؼ ظیعاؼل اؾ همؽ فؽهايعهی 87: 8811گؿاؼل ولایٙ و هدىم يیؽوهای ايگلیكی ؼا به تهؽاو و اهىاؾ هطابؽه يمىظ )ايىنیؽواو، 

های آتهیى  قىم يمعی ؼئیف قتاظ يیؽوی ظؼیایی ؼا ازُاؼ و افكؽاو و افؽاظ ؼا به ظوؼ ضىظ خمٙ کؽظ و با يٓكيیؽوی ظؼیایی، ياضعا 
 (.838:8838ها ؼا بؽای هؽگىيه فعاکاؼی آهاظه يمىظ )ضلیلی،  آو

بؽ ٚهعه گؽفته بىظ  يفؽ ؼا 1111ها و تیپ هكتمل هؽؾی و فؽاتی با زعوظ  با تىخه به ایًکه اؾ ظو ؼوؾ لبل فؽهايعهی همه پاظگاو
ای ؼا هأهىؼ هماوهت ظؼ بؽابؽ ههاخمیى کؽظ؛ و ضىظ که هكلر به یک  (، با زُىؼ ظؼ لؽاؼگاه گؽظاو هؽؾی ٚعه1۵۵:88۵1)ؼقایی، 

تىپطايه بىظ با اتىهبیل و اؾ ؼاه ضهکی  1يژاظ که هٛاوو فؽهايعه گؽظاو یکن هًگ  الله هکؽی لبُه تفًگ بؽيى بىظ به اتفاق قؽواو ولی
لبُه  3که اؾ لسأ يٗاهی هىلٛیت هًاقبی ظانت و بیم اؾ -ٚاؾم ضؽهههؽ نع؛ تا قتاظ فؽهايعهی ٚملیات ؼا ظؼ هًٓمه زفاؼ 

(. ظؼ باؾظیع اؾ گؽظاو هؽؾی به فؽهايعه 31-3۵: 8831 تهکیل ظهع )ضلفی، -م.م و گؽوهی قؽباؾ ظؼ آيدا هكتمؽ بىظ81۵تىپ 
او ؾیؽ هدمىٚه آو تػکؽات الؾم ؼا بؽای همابله با ظنمى ههاخن اؼائه کؽظ گؽظاو قؽواو ٚبعی و فؽهايعهاو قه گؽوه

 (.878-871: 8831فؽ، )خهاو
 

 
 

ای ؼا  ظؼ باؾظیع اؾ گؽظاو هؽؾی غالهٛلی بایًعؼ به فؽهايعه گؽظاو قؽواو ٚبعی ظقتىؼ ظاظ که گؽظاو ؼا به ظو ظقته تمكین کًع؛ ٚعه
بؽای ظفا٘ بگػؼاظ و تٛعاظ ظیگؽ اؾ ؼاه ضؽهههؽ به زفاؼ بؽويع. چىو زفاؼ ظاؼای نؽایّ ویژه خغؽافیایی بىظ که هماوهت ظؼ آو هسل 

نیؽ بىظ، بایًعؼ ظؼ يٗؽ ظانت هسل فؽهايعهی قتاظ تیپ ؼا ظؼ زفاؼ  ِ بىظ؛ و هسل ايهٛاب ؼوظهای کاؼوو و بهمىبهتؽ اؾ قایؽ يما
هیلی هتؽی و تٛعاظی قؽباؾ ظؼ زفاؼ و هىلٛیت ضاو خغؽافیایی، زفاؼ ؼا به  81۵تهکیل ظهع. همچًیى وخىظ ظو ٚؽاظه تىپ 
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(. ولی يتیده هىؼظ يٗؽ بایًعؼ زايل 831:8838؛ ضلیلی،181:8811او، بهتؽیى هسل بؽای هماوهت هبعل کؽظه بىظ )هیؽیکؽيگی
ای  ها ظؼآهع. کاؼکًاو تست اهؽل يیؿ چًیى ؼویه يهع؛ ؾیؽا پف اؾ ضؽوج بایًعؼ اؾ گؽظاو هؽؾی، قؽواو ٚبعی به اقاؼات ايگلیكی

، ؾیؽا کاؼکًاو آو اؼتم بؽضاقته اؾ هیاو های هؽظم هماو کهىؼ اقت نایاو غکؽ اقت اؼتم هؽ کهىؼ ظاؼای ویژگی 2 ظؼ پیم گؽفتًع.
های ضىب و هتٛالی  ای افؽاظی با ايعیهه و ؼفتاؼها و کًم هؽظم هماو کهىؼيع. ظؼ هیاو هؽظم هؽ کهىؼ و ظؼ هیاو هؽ لهؽ و ْبمه

ًًٚؽ ظؼ هیاو افؽاظ  های هتُاظ و ياهًاقب وخىظ ظاؼيع. بًابؽایى وخىظ چًع فؽظ قكت وخىظ ظاؼيع؛ و ظؼ همابل، افؽاظی يیؿ با ویژگی
که غالهٛلی بایًعؼ ظؼ باؾظیع اؾ گؽظاو هؽؾی فؽهايعه گؽظاو و فؽهايعهاو ؼغن آوًٚىاو هثال بهاؼتم ایؽاو هكئله ٚدیبی يیكت. به

یك کؽظ، هماوهتی ههاهعه يهع. البته ظؼ هیاو فؽهايعهاو  گؽوهاو ؼا ظوؼ هن خمٙ کؽظ و آو گؽظاو ها ؼا به هماوهت ظؼ بؽابؽ ظنمى تهى
ًٚىاو بؽظيع. به خا به قؽ هی هؽؾی، افؽاظی وخىظ ظانتًع که يالزیت اضاللی بؽای هؽؾبايی وْى ؼا يعانتًع و نایع بؽای تبٛیع ظؼ آو

ضىبی اؾ ٚهعه وٖایفم هثال یکی اؾ فؽهايعهاو گؽظاو هؽؾی ظاؼای قابمه اضػ ؼنىه اؾ قؽباؾاو و... بىظ. ایى فؽظ يیؿ يتىايكت به
 (.11 :7-8118، ک، ۵۵ل اخا، اهتبؽآیع )

يژاظ با يیؽوهای هىتىؼیؿه ههاخمیى ايگلیكی هىاخه نعيع و تغییؽ هكیؽ آيها هًدؽ به چًع ظلیمه بٛع اؾ زؽکت، بایًعؼ و هکؽی
؛ ها يهع. اها بایًعؼ با تیؽايعاؾی ظؼ زال زؽکت و ؼٚایت تاکتیک هًاقب، اؾ اقاؼت ضىظ خلىگیؽی کؽظ ؼهایی اؾ هسايؽه ايگلیكی

ظهع و اظاهه هماوهت يیؿ به نهاظتم  ها ٚؿت و غؽوؼ قؽباؾاو ایؽايی ؼا تست تأثیؽ لؽاؼ هی ظايكت اقاؼتم به ظقت ايگلیكی ؾیؽا هی
ايداهع. ههاخمیى ايگلیكی ظؼیاظاؼ بایًعؼ ؼا نًاقایی کؽظه بىظيع و قٛی ظؼ ؾيعه ظقتگیؽ کؽظو وی ظانتًع. ظؼ زیى هماوهت و  هی

های هًٓمه ضىظ ؼا به يهؽ خاقبی بؽقايًع، با ؼگباؼ  کؽظيع با اقتفاظه اؾ پكتی و بلًعی و ظؼ نؽایٓی که تالل هی خًگ و گؽیؿ با آياو
قین ضؽهههؽ ؼش ظاظ )خهايفؽ،  ها ظؼ زىالی پاقگاهی يؿظیک بی ایى ظؼگیؽی .هكلكل هتداوؾاو ايگلیكی به نهاظت ؼقیعيع

8831 :878.) 
فؽظی اقت که ناهع و همؽاه وی ظؼ آضؽیى قاٚات ٚمؽ بىظ. ؼوایت ایى فؽظ اؾ آضؽیى  ؼايًعه نهیع غالهٛلی بایًعؼ آضؽیى

 ۵/۵ه.ل تیمكاؼ ظؼیاظاؼ بایًعؼ قاٚت 8831نًبه ظوم نهؽیىؼ ؼوؾ یک»گىيه اقت: قاٚات ٚمؽ و يسىه نهاظت غالهٛلی ایى
الٛؽب به آباظاو  فؽهايعه هًگ اؾ ؼاه نّ[ به اتفاق قؽهًگ يطدىاو و قؽهًگ هًٛىهی فؽهايعه تیپ و 81:81بٛعاؾٖهؽ ]قاٚت

اتىهبیل ؼا به آو ْؽف کاؼوو ]بؽظم[ و هًىؾ  8831بٛع اؾ يًف نب قىم نهؽیىؼ  8نىظ. قاٚت  ؼفته و ظؼ اقکله هؽغابی پیاظه هی
اؼ اتىهبیل نعه و ( تیؽايعاؾی کؽظيع. ]تیمكاؼ[ فىؼی قى7-1: 88۵3يا،  هانیى اؾ هسیله پیاظه يهعه بىظ که به کهتی ببؽ )ؼ.ک: بی

ايع  هكتمیمًا به پل يى آهعه هعتی با قؽواو ٚبعی فؽهايعه گؽظاو پل يى يسبت کؽظيع... اؾ ژقت و زؽکات فهمیعم که ظقتىؼ ظاظه
پىل زاهل يیؽوهای ظؼ یک فؽقطی بداؼ، به تٛعاظی ؾؼه 8831هماوهت نىظ. تمؽیبًا زعوظ قاٚت نم ؼوؾ قىم نهؽیىؼ 

يژاظ ا به هسٍ ظیعو ها فىؼی نؽو٘ به تیؽايعاؾی کؽظيع. تیمكاؼ یک تفًگ بؽيى همؽاه ظانت و قؽواو هکؽیايگلیكی بؽضىؼظین. آيه
یک پاؼابلىم. قؽباؾاو ايگلیكی يیؿ ظؼ همیى هىلٙ آيها ؼا تٛمیب و نؽو٘ به تیؽايعاؾی يمىظيع. تیمكاؼ هن ظو تیؽ ضالی کؽظ و قؽواو 

ه ظؼ فايله يع هتؽی اتىهبیل تیؽی به پای تیمكاؼ ضىؼظه و افتاظ. ولی فىؼی بؽضاقت و با کؽظ. باالضؽ يژاظ يیؿ تیؽايعاؾی هیهکؽی
کؽظيع، لؽاؼ گؽفته و هؽ  ها که آيها ؼا تٛمیب هی يژاظ ظوباؼه به ؼاه افتاظيع. بالفايله ظؼ ؾیؽ آتم هكلكل ايگلیكیکمک قؽواو هکؽی

                                                           
-بیًی کؽظه بىظ که چًايچه لاظؼ به هماوهت يهع به. بؽابؽ هًابٙ هىخىظ ظؼیاظاؼ غالهٛلی بایًعؼ ظؼ آو ؼوؾ به قؽواو ٚبعی ظقتىؼ هماوهت ظاظه و َمًًا پیم 2

ٛلی بایًعؼ چًع لعم ظوؼتؽ يهعه بىظ که ظقتاو قؽواو ٚبعی به همؽاه وهؽج و فؽاؼ خلىگیؽی يمایع. هًىؾ ضىظؼو غالهيهیًی کًع و اؾ هؽجيىؼت هًٗن ٚمب
 (.838:8838ظقتمال قفیع به ٚالهت تكلین باال ؼفت و کاؼکًاو تست اهؽل يیؿ اؾ وی به همیى يىؼت پیؽوی کؽظيع)ضلیلی، 
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-یؽايعاؾی بؽظانته و به قمت يٛم تیمكاؼ ]غالهٛلی بایًعؼ[ و قؽواو هکؽیها ظقت اؾ ت ظو به ؾهیى افتاظيع. ظؼ ایى هىلٙ ايگلیكی

« قین بؽظه و ظؼ يؿظیکی يٛم چهاؼ يگهباو لؽاؼ ظاظيع... های بی يژاظ ؼا به یکی اؾ اتاقيژاظ ؼوايه گهتًع. يٛم تیمكاؼ و قؽواو هکؽی
 (7: 817 پ، 8-83118 ک، 8831هؽاقاو، )

 ی ایؽاو ظؼ بؽابؽ هتفمیىواکاوی ظالیل نکكت يیؽوی ظؼیای .7
ی يیؽوی ظؼیایی ایؽاو و تدؿیه و تسلیل ٚملکؽظ هتفمیى و همچًیى يیؽوی ظؼ بؽؼقی اقًاظ، هعاؼک و هًابٙ تاؼیطی ظؼباؼه

 ًٚىاو بؽضی ظالیل ايلی نکكت يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ظؼ بؽابؽ هتفمیى لابل تىخه اقت. ظؼیایی ایؽاو هىاؼظ ؾیؽ به
 لٓٙ اؼتباِ   -

ًٚىاو یکی اؾ اخؿای ههن به« اؼتباِ»ای ههن بؽای کكب و یا تعاوم هىفمیت ظؼ هؽ قاؾهاو يٗاهی اقت.  هكئله «اْاتاؼتب»
نىظ. قاؾهاو يٗاهی بعوو اؼتباِ، قاؾهايی اؾ پیم نکكت ضىؼظه هسكىب  ظؼ يسًه يبؽظ هسكىب هی« فؽهايعهی و کًتؽل»

تؽیى ظالیل آو لٓٙ اؼتباِ بىظ. ظؼ  يیؿ ظالیل هطتلفی ظانت. یکی اؾ ههنها ظؼ خًىب  نىظ. نکكت يٗاهی ظؼ بؽابؽ ايگلیكی هی
ها بؽق  (. به هسٍ نؽو٘ زمله ايگلیكی71: 8817والٙ لٓٙ اؼتباِ هًدؽ به فؽوپانی فؽهايعهی يیؽوهای ایؽايی نع )ؼقتمی، 

باؼه  باؾهايع. به همیى ظلیل کلیه اؼتباِ به یک کؽظ اؾ کاؼ های نؽکت يفت اقتفاظه هی ها که اؾ قین های پاظگاو آباظاو لٓٙ نع و تلفى
آهع، بؽیعه نع؛ و همیى هكئله ٚاهل فؽوپانی  های تلفًی که به قمت هًگ هی لٓٙ نع و به ظقت ٚىاهل بیگايه، تمام قین

 (. 78: 8838ها نع )ضلیلی،  قاضتاؼی يیؽوهای هماوم ظؼ بؽابؽ ايگلیكی
 و يگهعاؼی َٛف ظؼ تٛمیؽ -

ها َٛف ظؼ تٛمیؽ و يگهعاؼی تدهیؿات يیؽوی ظؼیایی بىظ. کاهم  ظالیل نکكت يیؽوی ظؼیایی ظؼ بؽابؽ ايگلیكییکی ظیگؽ اؾ 
ها اکثؽ ياوهای ایؽاو بؽای تٛمیؽ  تىاو ؼؾهی يیؽوی ظؼیایی به ظلیل َٛف ظؼ تٛمیؽ و يگهعاؼی غیؽلابل ايکاؼ اقت. ظؼ آو قال

قال بىظ که اهکاو اؼقال لٓٛات و تدهیؿات  3ي به ظلیل ولى٘ خًگ خهايی ظوم، زعوظ نعيع. ول قالیايه به کهىؼ ایتالیا فؽقتاظه هی
ظؼیایی به ایتالیا و فؽاتؽ اؾ آو زتی اهکاو آوؼظو وقایل هىؼظ يیاؾ بؽای تٛمیؽ ایى ياوها وخىظ يعانت. ايدام يهعو تٛمیؽ و يگهعاؼی 

(؛ لػا لعؼت و 171و313: 8817نع )ؼقتمی، ؼگی هسكىب هیگػنت، َؽبه بؿ ناو هی قال اؾ ٚمؽ ضعهتی 83بؽای ياوهایی که 
ظؼ لًگؽگاه بًعؼ ناهپىؼ ظؼ کًاؼ یکعیگؽ پهلى « قیمؽٜ»و « نهباؾ»کاؼبؽظ يٗاهی آيها بكیاؼ پاییى آهعه بىظ. به همیى ظلیل ياوهای 

 (.1۵8-1۵1: 88۵1گؽفته و ظؼ زمیمت به یکعیگؽ هتًل نعه بىظيع )ؼقائی،

 تفمیىٚعم تماؼو ظؼ بؽابؽ ه -
نماؼ يیؽوها و تدهیؿات يٗاهی يیؽوهای ایؽايی ظؼ بؽابؽ هتفمیى تفاوت هسكىقی ظانت. ایى تفاوت يبؽظی ياهتماؼو ؼا بیى 
يیؽوهای ایؽايی و هتفمیى ؼلن ؾظ. پیم اؾ ایى يبؽظ يابؽابؽ، یکی اؾ فؽهايعهاو يیؽوی ظؼیایی ايگلیف ظؼ همایكه يیؽوی ظؼیایی ايگلیف 

يكبت يیؽوی ظؼیایی ايگلیف و يیؽوی ظؼیایی ایؽاو هايًع فیلی اقت ظؼ همام همایكه با یک پهه. اگؽ ایى پهه واؼظ »ظ: و ایؽاو يىنته بى
 (. 111:88۵1ؼقائی، «)ضؽْىم فیل نىظ ظؼقت اقت که او ؼا يطىاهع کهت ولی او ؼا ضىاهع آؾؼظ

 بیًی ؾهاو ظلیك زمله  گیؽی و ٚعم پیم غافل -
اگؽچه (. 7173: ل 8811 نمال و خًىب با زمله غافلگیؽايه هتفمیى هىاخه نع)ؼوؾياهه اْالٚات،ياوگاو ظؼیایی ایؽاو ظؼ 
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های قیاقیىو به يیؽوهای لبه  پیم اؾ زمله، قیاقیىو هتفمیى و ایؽاو تا زعی اؾ ایى زمله هٓلٙ بىظيع، ؾهاو کافی بؽای ابالٜ ظايكته
اِ يیؿ ظؼ ایى غافلگیؽی هإثؽ بىظ. اؾ قىیی گؿاؼنات ياظؼه تىقّ لهکؽ ها وخىظ يعانت. َٛف اؼتب خلىیی هًٓمه يبؽظ و قؽپًده

اؼتباْی هًكدن ظؼ ظؼوو   نمال غؽب ظؼ ایام پیم اؾ نؽو٘ خًگ، ضبؽ اؾ ولى٘ یک يبؽظ ازتمالی ظانت. ولی ٚعم وخىظ نبکه
نع. اگؽچه ایى غافلگیؽی هًدؽ به فؽاؼ  ها هًدؽ به غافلگیؽی ؼقايی به قایؽ يیؽوهای هؽؾباو و قؽپًده يیؽوهای يٗاهی بؽای اْال٘

اؾ يسًه يبؽظ ظؼ يیؽوی ظؼیایی يهع؛ يیؽویی که ظؼ هیاو نهعای آو ظؼ تداوؾ هتفمیى به ایؽاو اؾ قؽباؾ تا باالتؽیى ؼظه یًٛی فؽهايعه 
-818، ک 38ل  ،8831هاٚا، ؛ 1 :81118-۵۵، ک، 17ل اهتاخا، وخىظ ظانت و يعها نهیع اؾ ایى هماوهت بؽ خای هايع )

11 :1). 

 گیؽیيتیده
های غالهٛلی بایًعؼ بؽای تكلّ ظؼ ظوؼه پهلىی با تىخه به ایًکه بؽای اولیى باؼ یک يیؽوی ظؼیایی يىیى نکل گؽفته بىظ و تالل

 ْؽفیه.ل با وخىظ اٚالم بی8831بؽ ضلیح فاؼـ و تمىیت زاکمیت ایؽاو بؽ اؼويعؼوظ تثبیت نعه بىظ، زمله هتفمیى ظؼ نهؽیىؼ 
ایؽاو، تماهی هٛاظالت قیاقی و يٗاهی ایؽاو ؼا بؽهن ؾظ. ظؼ ایى هیاو بؽاظؼاو بایًعؼ ظؼ نمال و خًىب ایؽاو با تمىیت يیؽوی ظؼیایی 
ایؽاو قٛی ظؼ همابله با زمالت هتفمیى کؽظيع. غالهٛلی بایًعؼ با زُىؼ ظؼ همؽ فؽهايعهی يیؽوی ظؼیایی، ؼؤقای قتاظ يیؽوی 

-ها ؼا به هماوهت ظؼ بؽابؽ ظنمى تهىیك کؽظ؛ اها وخىظ افؽاظ قكت فكؽاو و افؽاظ ؼا به ظوؼ ضىظ خمٙ کؽظ و آوظؼیایی ؼا ازُاؼ و ا

ی نکكت يیؽوی ظؼیایی ایؽاو و نهاظت بؽاظؼاو بایًعؼ ؼا فؽاهن ًًٚؽ ظؼ هیاو افؽاظ اؼتم ایؽاو و ٚعم تمایل آياو به خًگ، ؾهیًه
یایی خًىب اؾخمله ياوهای ببؽ و پلًگ، ظؼ هىاخهه با يیؽوی ظؼیایی ايگلیف يابىظ و غؽق يمىظ. چًايچه بیهتؽ نًاوؼهای يیؽوی ظؼ

ها به غًیمت گؽفته نع. ظؼ نمال يیؿ ههاخمیى نىؼوی با نکكت ظاظو  های خًگی يیؿ تىقّ ايگلیكینع و تٛعاظی اؾ کهتی
ها بٛع اؾ تسىیل  مال ظؼیای هاؾيعؼاو هًتمل کؽظيع و تا قالًٚىاو غًیمت به بًاظؼ ضىظ ظؼ نيیؽوی ظؼیایی ایؽاو بیهتؽ نًاوؼها ؼا به

لٓٙ  ظؼ ایى هیاو، ظالیل هطتلفی بؽ نکكت يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ظؼ بؽابؽ هتفمیى تأثیؽگػاؼ بىظ که ٚباؼتًع اؾ:به ایؽاو اهتًا٘ وؼؾیعيع. 
تفمیى لٓٙ نعه بىظ و همیى هكئله ٚاهل فؽوپانی های تلفى و بؽق تىقّ يیؽوهای هکه کلیه قینْىؼیبه اؼتباِ بیى تماهی يیؽوها

های ها نع؛ َٛف ظؼ تٛمیؽ و يگهعاؼی تدهیؿات يیؽوی ظؼیایی و فؽقىظه بىظو کهتی قاضتاؼی يیؽوهای هماوم ظؼ بؽابؽ ايگلیكی
و ظلیك زمله و خًگی ایؽاو؛ تفاوت فازم بیى تدهیؿات خًگی و ايكايی هتفمیى ظؼ بؽابؽ يیؽوی ظؼیایی ایؽاو؛ ههطى يبىظو ؾها

 گیؽی يیؽوی ظؼیایی ایؽاو.غافل

 هًابٙ
 کتب:

 ، تهؽاو: بی يا.کىظتای يافؽخام(، 8811ايىنیؽواو، زكیى،) -
 ، با یاظظانت کاوه بیات، تهؽاو: يهؽ بًیاظ هىلىفات ظکتؽ هسمىظ افهاؼ.ضلیح فاؼـ(، 0233بایًعؼ، غالهٛلی،) -
 ، تهؽاو: يهؽ اهیؽکبیؽ.ایؽاو: ايمؽاٌ لاخاؼیهتاؼیص هطتًؽ ازؿاب قیاقی (، 0230بهاؼ، هسمعتمی، ) -
 های فؽهًگی، تهؽاو.، ظفتؽ پژوهمضؽهههؽ(، 0211بهاؼلى، ٚباـ، ) -
، پًكیلىايیا )آهؽیکا(: کاؼضايدات پایگاه ظؼیایی ؛ بؽياهه هؽاقن وؼوظ به ضعهتياونکى ناهًهاهی ببؽ(، 0233يا، ) بی -

 فیالظلفیا.
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 ، تهؽاو: هؽکؿ بؽؼقي اقًاظ تاؼیطي.ق به ؼوایت اقًاظ قاوانؼوابّ ایؽاو و ٚؽا(، 0231يا، ) بی -
های يٗؽی و  ، تهؽاو: يهؽ ظفتؽ پژوهمبایًعؼ؛ ؾيعگی و ٚملکؽظ نهیع ظؼیاباو غالهٛلی بایًعؼ(، 0213فؽ، ؼَا، ) خهاو -

 هٓالٛات ؼاهبؽظی يعاخا.
م(، ضؽهههؽ: يهؽ 0333-ق.م  230) آلبىچاقبظو هؿاؼقال تاؼیص ضؽهههؽ؛ اؾ ضاؼاکف تا بؽ آهعو (، 0211ضلفی، یاقؽ، ) -

 اثؽآفؽیى.
 ، تهؽاو: يهؽ ؾؼبطم.ولایٙ نهؽیىؼ؛ تاؼیص نهعای ایؽاو(، 0232ضلیلی، ؼَا، ) -
 ، تهؽاو: قتاظ فؽهايعهی يیؽوی ظؼیایی.قال بؽ ؼوی ظؼیاها 3311(، 0231ؼقائی، فؽج الله، ) -
 هؽایؽاو قبؿ، چاپ ظوم.، تهؽاو، يهای يٗاهیفؽهًگ واژه(، 0230ؼقتمی، هسمىظ، ) -
 ، تهؽاو: ياهک.ؼَاناه و لهىو هتسعالهکل(، 0233ٚاللی، بالؽ، ) -
 تهؽاو: يهؽ ٚیالم. هؿاؼقاله لعؼت ظؼیایی ایؽاو،تاؼیص پًح(، 0231فمیهی، هسمعؼَا، ) -
 ، تهؽاو: اظاؼه قالًاهه آؼیاو.قاله اؼتم ناهًهاهی ایؽاو 33تاؼیص (، 0230لعیمی، غبیر الله، ) -
 ، تهؽاو: بی يا.تاؼیص پًداه قاله يیؽوی ؾهیًی ناهًهاهی ایؽاو(، 0231کاٖمی، هسمع و هًىچهؽ البؽؾ، ) -
، تهؽاو: يهؽ هؽکؿ ايتهاؼات 0، خلع تاؼیص يبؽظهای هىایی ظفا٘ همعـ(، 0212گؽوه هىلفیى تاؼیص ظفا٘ همعـ هىایی،) -

 ؼاهبؽظی يهاخا، چاپ اول.
 ، تهؽاو: يهؽ ؾواؼ.2، ج ؾيعگايی هى یا تاؼیص اختماٚی و اظاؼی ظوؼه لاخاؼنؽذ (، 0231هكتىفی، ٚبعالله، ) -
 ، تهؽاو: ضدكته.0231قیؽی ظؼ تاؼیص اؼتم ایؽاو اؾ آغاؾ تا پایاو نهؽیىؼ (، 0231هیؽ یکؽيگیاو، زكیى، ) -
 ، تهؽاو: يهؽ اهیؽکبیؽ.0و  0، خلع قاله ایؽاو تاؼیص بیكت(، 0231هکی، زكیى، ) -
 ، ٚبعالؽَا هىنًگ ههعوی، تهؽاو: پیکاو.قیاقت ضاؼخی ایؽاو ظؼ ظوؼاو پهلىی(، 0213ههعوی، ٚبعالؽَا هىنًگ، ) -
تهؽاو: يهؽ قاؾهاو  (،0233-0231لؽاؼی؛ هاؾيعؼاو و گؽگاو ظؼ انغال اؼتم قؽش ) ؼوؾگاؼ بی(، 0211يىؼی، هًٓفی، ) -

 اقًاظ و کتابطايه هلی خمهىؼی اقالهی ایؽاو، چاپ اول.
 ، تهؽاو: چاپطايه اؼتم.0، ج آییى ياهه لباـ اؼتم ناهًهاهی ایؽاو(، 0203وؾاؼت خًگ )قتاظ اؼتم(، ) -
 ، بی يا: بی خا.پیىقتگاه کاؼوو و اؼويعؼوظ یا تاؼیص ضؽهههؽیىقفی، هسمع، )بی تا(،  -
 ؽ.، تهؽاو: اظاؼه کل و يگاؼل وؾاؼت فؽهًگ و هًکاؼياهه ؼَاناه کبیؽ(، 0233یغمایی، البال، ) -

 هماالت:
فًلًاهه ، «ها اؾ هًگام و باقٛیعو يمم يیؽوی ظؼیایی و بایًعؼ ظؼ اضؽاج ايگلیكی» (،0233بهمًی لاخاؼ، هسمعٚلی،) -

 .33ؾهكتاو، ل  هٓالٛات تاؼیطی،
، 0211ظي  32، چهاؼنًبه ؼوؾياهه اْالٚات، «هیهى به ؼوایت غالهٛلی بایًعؼ؛ ضلیح ایؽايی فاؼـ»(، 0211بیات، کاوه، ) -

 .30231ل 
 .۵3، ل ۵، ـ هاهًاهه ؾهايه، «ایؽاو و خًگ خهايی ظوم»(، 881۵تاج ٚیًی، هؽین، ) -



 34 هاظی بیاتی، ؼَا خهاو فؽ
 

 2شماره  6/ دوره 1441/ سال  جنگ یخیمطالعات تار

، ـ فًلًاهه تاؼیص ؼوابّ ضاؼخی، «های بؿؼگ ظؼ تسعیع هؽؾهای ایؽاو و ٚؽاقيمم لعؼت»(، 8833خٛفؽی ولعايی، ايغؽ، ) -
 .۵7، پاییؿ، ل 81

ظؼ  گايگاویو هماوهت او ظؼ بؽابؽ تداوؾ ب ًعؼیبا یغالهٛل اباویو ٚملکؽظ ظؼ یؾيعگ» (،8831)مه،یفه ،یخهايفؽ، ؼَا و کؽه -
 .7۵ل  ،، تابكتاو81ـ  ،یطی، فًلًاهه هٓالٛات تاؼ«الملل ظوم ىیخًگ ب

فًلًاهه  ،«ها یكیظؼ تمابل با ايگل ًعؼیبا یغالهٛل اظاؼیٚملکؽظ ظؼ یبؽؼق» (،8111)فالذ، قداظ، یهسمع و ؼزماي ،یىايیهؽ -
 .3، ل ، بهاؼ8ـ  م،یيعا صیتاؼ

 يهؽیات:
 .8811، اؼظیبههت 83111ؼوؾياهه اْالٚات، ل  -
 . 8883نهؽیىؼ،  31، 3118ؼوؾياهه اْالٚات، ل  -
 . 8811نهؽیىؼ،  8، 1۵ؼوؾياهه اْالٚات، ل -
 .0210، 0، نماؼه «لهىو»هدله  -
 .0232، آغؼ 30ها، نماؼه هدله ضىايعيی -

 اقًاظ:
، نماؼه 11نماؼه باؾیابی  ،8831 ،)هاٚا(اؼتم: پؽويعه ضعهتی ظؼیاباو نهیع غالهٛلی بایًعؼاقًاظ هؽکؿ اقًاظ ٚمیعتی قیاقی  -

 .73، قًع نماؼه ۵-۵11، کع پؽويعه، 88قؽبؽگه 
 ،8831 ،)اهتاخا(های ؼؾهی يیؽوی ظؼیای اؼتم خمهىؼی اقالهی ایؽاوياههاقًاظ هؽکؿ هٓالٛات، تسممیات و تعویى آییى -

 .1قًع نماؼه  81118-۵۵، کع پؽويعه، 83نماؼه قؽبؽگه ، 17نماؼه باؾیابی 
، نماؼه 88، نماؼه باؾیابی 8831، ضاْؽات ظؼیابع ؼقایی ظؼ هىؼظ نهؽیىؼ )هؽاقاو(آؼنیى قاؾهاو اقًاظ ايمالب اقالهی ایؽاو -

 .817، قًع نماؼه 8-83118، کع پؽويعه، 8کاؼبؽگه 
 .1، نماؼه کاؼبؽگه 21نماؼه باؾیابی  ،0230 ضاْؽات ياو قؽواو فؿويی، ،هؽاقاو()آؼنیى قاؾهاو اقًاظ ايمالب اقالهی ایؽاو -
 .888۵بهمى  37ههؽوذ هػکؽات هدلف نىؼای هلی، ظوؼه ظهن، خلكه چهل و قىم،  -

 

 


