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   One of the constant challenges of the upper reaches of the 

Euphrates River and western Greater Armenia throughout history 

has been the existence of military tensions between neighboring 

political powers over how to gain control of the Van strategic 

region. These challenges entered a new phase during the Safavid 

and Ottoman rule, and religious and political disputes between 

them created another confrontation in that area, which continued 

with ups and downs during the years 907-1049 AH. The present 

descriptive and analytical study, using historical sources, seeks to 

illuminate the question of the policy and goals pursued by the 

abovementioned powers in the Van region, which led to the 

emergence of long military conflicts between them. Research 

findings show that different motives have historically, politically, 

militarily, religiously, ethnically, and economically contributed to 

the ongoing conflict between the two governments. The Safavids, 

relying on religion, military power, and diplomacy, however, 

were not able to defend Van and the surrounding cities against 

their powerful rival, the Ottomans. As a result, they were finally 

forced to accept defeat on the basis of a formal agreement with 

the Ottomans and agree to Van's permanent separation from the 

historical territory of Iran. 
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 های فيىی و فخمايی دس هًغَۀ واو تضلیلی بش رًگ

  *الويژاد هضغى بهشام
 ، ٍضویى، ایشاوالمللی اهام خمیًی )سه( ادبیات و فلىم ايغايی، دايؾگاه بیى  دايؾیاس تاسیخ، گشوه تاسیخ، دايؾکذۀ الو

 چکیذه  واژگان کلیذی

ایرررررزان، وان، 

آناتولی شرزیی،  

 صفوی، عثمانی

يؾاهی هیاو  های تًؼدائمی بخؼ فلیایی سود ىشات و مشب اسهًغتاو بضسگ دس عىل تاسیخ ورىد  های چالؼیکی اص  
دس دوساو  ها چالؼالزیؾی واو بىده اعت. ایى  عیاعی هزاوس آو بش عش چگىيگی تغلظ یاىتى بش هًغَۀ عىً های ٍذست

صکىهت فيىی و فخمايی واسد هشصلۀ رذیذی ؽذ و اختالىات هزهبی و عیاعی هیاو آيها صهیًۀ سویاسویی دیگشی سا دس آو 
بش سوػ تىفیيی و  اداهه یاىت. پژوهؼ صاضش با تکیه ً 543-9405های  هًغَۀ بىرىد آوسد که با ىشاص و يؾیب عی عال

واو ديبال  ۀسا دس هًغَ یو اهذاى اعتیچه ع ه ديبال تبییى ایى پشعؼ اعت که آيهاتضلیلی و با اعتياده اص هًابـ تاسیخی ب
دهذ که  های تضَیٌ يؾاو هی یاىته ذ؟یگشد ٍذست آو دو اویه یعىالي یهای يؾاه کؾمکؼ ؼیذایکشديذ که عبب پ یه

ائمی هیاو آيها يَؼ داؽته تاسیخی، عیاعی، يؾاهی، هزهبی، ٍىهی و اٍتقادی دس دسگیشی د به لضاػهای هختليی  ايگیضه
اعشاه  یصيؼ و صشاعت اص واو و ؽهشها ییتىايا ،یپلماعیو يه د یبش هزهب و يه ٍذست يؾاه يه با تکیه اویفيىاها ؛ اعت

ی با تىاىٌ سعم کی یۀهزبىس ؽذيذ تا بش پا تیدسيها بًابشایىها سا يذاؽتًذ،  فخمايی یقًیخىد  شوهًذیي بیآو دس بشابش سٍ
 .هىاىَت کًًذ شاویا یخیتاسواو اص ٍلمشو  یدائم ییرذابا و  داده ٍبىل ؽکغت هتى ب فخمايی

 48/10/1044: افتیدر خیتار

 34/43/1041: زشیپذ خیتار

 هَذهه
فًىاو یک ياصیۀ عشصذی دس مشب ایشاو با دو يؾايۀ عبیقی بخؼ فلیایی سود ىشات و دسیاچه، همىاسه دس ادواس هًغَۀ واو به

ای که دس رهات های عیاعی اعت. کؾمکؼ هیاو ٍذست دادو به سویذادهای تاسیخی داؽته  ای دس ؽکل کًًذه تقییى هختلو يَؼ 
ای سایذ  کشد پذیذه بىديذ بشای تغلظ بش ایى هًغَه که دعتشعی به صىصۀ ٍيَاص، ایشاو و آياتىلی سا آعاو هی ؽشٍی و مشبی آو واٍـ ؽذه 

های  اعت. با ایى تياوت که تا عذۀ دهن هزشی هزهب چًذاو يَؾی دس وٍىؿ ایى يىؿ تًؼ ده اص دوساو باعتاو تا فقش اعالهی بى
( دس ایشاو و صمایت عالعیى ً 543-9911هزهبی فيىیاو )-عیاعی و يؾاهی يذاؽت، دس صالی که با پیشوصی رًبؼ عیاعی

ی يؾاهی دس عشصذات هؾتشک آياو ها یشیدسگ( اص هزهب عًت دس ٍلمشو اهپشاتىسی خىد، وٍىؿ اختالىات و ً 254-9101فخمايی )
های پشآؽىب  تشیى کايىو يین ٍشو به یکی اص ههن و ياپزیش عاخت. همیى هغئله هًغَۀ واو سا دس عىل تَشیبًا یک دس مشب سا ارتًاب

آو دس تقاهالت ها پیؼ اص ؽهىس فيىیه دسک سوؽًی اص هىٍقیت رنشاىیایی واو و اهمیت  يؾاهی دس مشب ایشاو تبذیل کشد. فخمايی
ی عیاعی هیاو آيها و عاکًاو تشک آياتىلی پیؾشوی و افمال صاکمیت آياو سا دس آماص ها یياعاصگاسای يذاؽتًذ و اعاعًا بىاعغۀ  هًغَه

بىد تا تشکاو آياتىلی به لضاػ ىکشی و هزهبی بیؾتش هززوب عشیَت  بىد. همیى اهش عبب ؽذه  های بغیاسی همشاه عاخته  با چالؼ
ها به هَاوهت و هخاليت خىد دس بشابش فخمايی سيگ  دس اسدبیل ؽىيذ و با گغتشػ و ييىر تذسیزی آو عشیَت دس هیاو آو فيىیه
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اها فيىیاو ؽًاخت بیؾتشی اص هًغَۀ ؛ ٍضلباؽی و راللی و بابایی ؽذ هزهبی صده و آياتىلی هضىس بغیاسی اص رًبؼ تشکاو دس پىؽؼ
ىیىيلىها هذفی اعتمشاس صَىً و صاکمیت رذیذ عیاعی خىد بش ؽشً آياتىلی بىديذ و اص هماو ٍ واو داؽتًذ. آيها بقذ اص عَىط آً

فًىاو پایگاهی هغتضکن دس صيؼ عشصذات و يیض هذایت تبلینات هزهبی و  آماص پیشوصیؾاو يیض کىؽیذيذ تا اص دژ واو دس آو صذود به
صاضش ایى اعت که دولت فيىی و فخمايی چه عیاعت و رزب و صمایت اص هشیذاو خىد اعتياده کًًذ. دمذمۀ افلی پژوهؼ 

های يؾاهی عىاليی هیاو آو دو گشدیذ؟ ىشك پژوهؼ بش ایى  کشديذ که عبب پیذایؼ کؾمکؼاهذاىی سا دس هًغَۀ واو ديبال هی
آو هًغَه  اعت که تضاد دو ٍذست دس هبايی ىکشی و عیاعی عبب ؽذ تا هشکذام تضت تأحیش عیاعت و اهذاه هختليی به تغلظ بش

بیًذیؾًذ؛ آيها رًگ و عیاعت سا ابضاس ایى ساه ٍشاس داده تا هىٍقیت خىد سا دس آو ياصیه هغتضکن عاصيذ. بشای آصهىدو ایى ىشك تالػ 
ؽذ تا با اعتياده اص هًابـ و هذاسک تاسیخی و به سوػ تؾشیش و تبییى، تقىیش دٍیَی اص ىشایًذ تاسیخی بشخىسدهای يؾاهی دو ٍذست 

دهذ که دس صباو ىاسعی دس ساعتای هذه هزکىس هَالۀ  اسائه ؽىد تا به ىهن ایى ههن کمک کًذ. پیؾیًۀ تضَیٌ يیض يؾاو هی دس واو
هایی که بش هضىس سوابظ ایشاو و فخمايی دس صهاو فيىی، دس ٍالب کتاب و یا هَاله  پژوهؾی هغتَلی تىلیذ يؾذه اعت و پژوهؼ

 ای ایى کاعتی سا بشعشه عاصد. ايذ. هَالۀ صاضش ؽایذ بتىايذ تا ايذاصه اس گشىتهۀ واو دس صاؽیۀ آو ٍشهغئلهًتؾش ؽذه 

 هىٍقیت رنشاىیایی ـ تاسیخی واو
و  اصاعه کشده اچهیؽمال و مشب آو سا دسکه اعت  یکىهغتاي ىیعشصه کؽذه ی هًغَۀ واو که اهشوصه دس بخؼ ؽشٍی تشکیه واٍـ 
ریؼ دس ؽمال، باسگیشی )باسکشی( دس ؽشً اخالط، واو دس ؽشً، وعغاو دس دس عىاصل آو ؽهشهایی چىو اخالط دس مشب، اس

تشیى ؽهش تاسیخی آو هًغَه اعت و دس   (. واو ههن954-953: 9120ايذ )لغتشيذ، ؽذه رًىب و بتلیظ دس رًىب مشبی دسیاچه واٍـ 
اهی هًغَۀ واو که اهکاو دعتشعی و يؾ-اعت. اهمیت هىٍقیت رنشاىیایی  عىل تاسیخ دسیاچۀ هزکىس به هماو يام ؽهشت داؽته

آوسد عبب ؽذ تا آو ياصیه به هیذايی بشای  الًهشیى و مشب ىالت ایشاو سا ىشاهن هی ٍيَاص، آياتىلی، ؽمال بیى های عشصهیىتغلظ بش 
به تقشه اص ىشوپاؽی صکىهت اوساستىیی دس اسهًغتاو، واو  ی دوساو باعتاو تبذیل ؽىد. بقذ ها صکىهتی عیاعی هیاو ها سٍابت

( دسآهذ، و دس کتیبۀ بیغتىو يیض به فًىاو بخؾی اص اسهًغتاو )اسهًیا( اص همالک تابقۀ دولت الدیاص ه ؼپی 114–114هخاهًؾیاو )
دس تقشه و ٍلمشو ایشاو  ها ٍشوآو ياصیه  م( 110-219( و تا عَىط عاعايیاو )133، 9/931: 9131هخاهًؾی يام بشده ؽذه )پیشيیا،

 ٍشاس داؽت.
؛ افغخشی، 914: 1112ايذ )یقَىبی،  اتياً هًغَۀ واو سا بخؾی اص اسهًغتاو بضسگ يام بشده يگاساو دوساو اعالهی به رنشاىی

هغلمه ىهشی ىتش  بى تىعظ صبیب ً 10(. ایى هًغَه دس عال 130: 9131؛ ٍضویًی، 9/149: 9141؛ صمىی، 941-949: 1440
هتقذدی هیاو ىشهايذهاو فشب با دودهاو  های رًگذۀ پًزن هزشی دس آو يىاصی تا ع پظ اصآو( و 141-140: 9113ؽذ )بالرسی،

بشخىسداس  م( 151-9011باگشاتی ـ که اص ٍشو دوم هزشی ٍذست سا دس اسهًغتاو بذعت گشىته و گاه يیض اص صمایت اهپشاتىساو بیضايظ )
بخؾی اص  که  آوو، هًغَۀ واو و ؽهشهای اعشاه دهذ که دس هذت آو پًذ ٍش ی تاسیخی يؾاو هیها یبشسعبىديذـ بىٍىؿ پیىعت. 

( ً 911-212گشىت که اص عىی خليای اعالهی بىیژه فباعیاو ) ؽذيذ تضت صاکمیت والیايی ٍشاس هی اسهًغتاو بضسگ هضغىب هی
( دس ً 015-154با آماص صکىهت علزىٍی ) اصآو پظ(. 3/259: 9133ؽذيذ )سضا، به صکىهت آرسبایزاو و اّساو هًقىب هی

هىىٌ ؽذ ٍاسؿ، واو و اخالط سا  ً 002( دس عالً 019-011ایشاو، آرسبایزاو پایگاه صمالت آياو به آياتىلی تبذیل ؽذ و عنشل )
( فماًل عشتاعش آياتىلی ؽشٍی تا رًىب ً 020( با ؽکغت اهپشاتىس سوم دس هالصگشد )ً 011-021هتقشه ؽىد. آلپ اسعالو )
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و تًها دو عه دهه بقذ  (02-19: 9112،یبًذاس؛ 10-13: 9111يیؾابىسی، ؽهیشی)مه کشد مشبی آو سا به ٍلمشو عیاعی خىد ضمی
آو ياصیه هیاو اهیشيؾیًاو هتقذد تشک تَغین ؽذ، و اهیش عاکاساوملى و  ً 041( دس عال ً 021-041اص هشگ او و هلکؾاه )

 (.155: 9120قىب ؽذيذ )ساويذی،يافشالذیى عکماو يخغتیى اهیشاو تشکی هغتًذ که به صکىهت هًغَۀ واو هً اهیش
( دسآهذ، و بقذ اص صمالت ً 125 -145الذیى ایىبی ) ياصیۀ واو دس اوایل عذۀ هيتن هزشی هذت کىتاهی به تقشه فالس

به اسهًغتاو لؾکش کؾیذ و تا واو و اخالط  ً 211-214های  ( دس عالً 293 -214الذیى خىاسصهؾاهی ) هنىل به ایشاو رالل
(. هنىالو يیض دس 901-919: 9100به يتایذ ههمی تا پایاو صیاتؼ هًتهی يؾذ )يغىی، ها تالػاص ایى  کذام چیهپیؼ سىت، اها 

هتقذد ؽهشهای هختلو آو يىاصی، هايًذ ٍاسؿ، واو و  های رًگیاىته و دس   الذیى به اسهًغتاو و آياتىلی ؽشٍی ساه تقَیب رالل
( بخؾی اص صاکمیت آيها ً 210-312دسآوسديذ. هًاعٌ هزکىس دس فهذ ایلخايی ) اخالط سا تخشیب و اهیشاو آو سا به تابقیت خىد

اػ  ( که بشای تىعقۀ ٍذست عیاعیً 025-343( اص عالعیى علزىٍی سوم )ً 293 -210آهذ، اها فالءالذیى کیَباد ) بؾماس هی
سهًغتاو بضسگ سا به اعافت اص خىد واداس کشد گاه دس ؽشایظ ضقو عیاعی ایلخاياو بیؾتش ؽهشهای ا دس عمت ؽشً آياتىلی تالػ هی

ورىد ایى، ييىر عیاعی ایلخاياو بش آياتىلی ؽشٍی با هشکضیت واو و اخالط تا عَىط آو صکىهت   (. با251/ 3: 9133کشد )سضا، هی
داؽتًذ ( که دس اعشاه دسیاچۀ واو، عًزاس، هىػ و هىفل عکىيت ً 494-431يیض تشکماياو ٍشاٍىیىيلى ) اصآو پظصيؼ ؽذ، و 

( و ً 313-332اویظ ) (، بضسگ آو عایيه با رلب صمایت علغاو ً 359صکىهت بش آو يىاصی سا بذعت گشىته و ٍشاهضمذ )هتىىی
-443اها با آماص صمالت اهیشتیمىس )؛ ( هىىٌ ؽذ صکىهتؼ سا بش آو هًغَه هغتضکن عاصدً 340-491اصمذ رالیشی ) علغاو 

( سا به ً 414فضالذیى ؽیشُکشد )هتىىی آو عایيه بش هًغَۀ واو هتىٍو گؾت و تیمىس، هلک( به آرسبایزاو هىٍتًا صکىهت ً 339
( يیض که بش ً 431-544ٍىیىيلى ) ( اص تشکماياو آًً 415صکىهت دس آو ياصیه هًقىب کشد. اص عىی دیگش، ٍشافخماو )هتىىی

یؾیذ. او هشچًذ که دس ایى کاس پیؾشىتی يذاؽت اها ايذ کشد به گغتشػ تقشىات خىد دس اعشاه دسیاچۀ واو هی بکش صکىهت هیدیاس
( اص ؽشً آياتىلی تا يىاصی ً 409-431هىىٌ ؽذ با ؽکغت رهايؾاه ) ً 431( دس عالً 431-441صغى )  اوصووىشصيذػ 

ههمی ( عشاعش هًغَۀ واو و دیگش يىاصی اسهًغتاو بضسگ، بخؼ ً 543-514هشکضی ایشاو سا هتقشه ؽذه و تا ٍیام ؽاه اعمافیل )
 (.145: 9122؛ پاعذسهاریاو،9140يژاد، داد )س.ک.: بهشام ٍىیىيلىها سا تؾکیل هی اص ٍلمشو عیاعی آً

ايذ همىاسه به  ای که دس اعشاه اسهًغتاو بضسگ دس عىل تاسیخ ورىد داؽته ی عیاعیها يؾامدهذ که  اؽاسات ىىً يؾاو هی
الزیؾی  ؽذ به چؾن یک هًغَۀ عىً اه دسیاچۀ واو هیعاصلی اعش های عشصهیىرًىبی آو ياصیه که ؽاهل  های بخؼ

الًهشیى و  ، بیىشیفن یایآعيذ و همیى هىضىؿ عبب ؽذ تا سٍابت بشای تغلظ بش آو ياصیه هیاو ىشهايشوایاو صىصۀ ٍيَاص،  ايذیؾیذ هی
دس ایى کؾاکؼ  ی هغتَش دس ىالت ایشاوها صکىهتىالت ایشاو به یک اهش هغتمش تبذیل ؽىد و آيچه آؽکاس اعت بشتشی 

 اعت. يؾاهی 

 فيىیه و هًغَۀ واو: عیاعت و اهذاه
ۀ فيىیاو بشای گغتشػ و تخبیت صاکمیت دس دسوو هشصهای تاسیخی ایشاو که اص ریضىو تا ىشات گغتشده بىد رايب همهتکاپىهای 

. دس ایى سهگزس هشچًذ که سود های دهن تا دواصدهن هزشی بؾماس هی های تاسیخی دولت فيىی دس عذه تشیى ؽاخقه یکی اص ههن
ها دسآهذ و یا بىاعغۀ ٍشاسدادهای سعمی هشصهای  یی اص آو به تقشه همغایگاو بىیژه فخمايیها بخؼدس هیاو تقادهات يؾاهی 
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 صهیى با هشصهای هىسد اؽاسه دس باوس فيىیاو کاعته يؾذ و به تقبیش گاه اص اهمیت ایشاو ایى هیچ ورىد تاسیخی ایشاو تنییش یاىت، با
تىايذ  ؽماسيذ و بش ایى افتَاديذ هیچ فاهلی يمی ؽذه سا رضو ایشاو هی  های اص دعت داده داياو ایشاو همچًاو عشصهیى رنشاىی»ؽاسدو 

 (.1/241: 9131)ؽاسدو،« عىس دائن آيها سا اص ایشاو رذا بکًذ به

های عاصلی دسیاچۀ  بىد و عشصهیى ؽذه  ٍـ آو اسهًغتاو بضسگ وا ؽمال مشبادفا و اهتمام فيىیاو دس صيؼ صذود ایشاو که دس 
ی يغبتًا دس هًابـ فيى ؽىد. بش ایى اعاط لیوتضل هیتزضتىايذ دس دسوو یک يگشػ ساهبشدی  ؽذ تًها هی واو بخؾی اص آو ؽًاخته هی

يَغۀ هیايی آو اٍالین فيىی و ایشاو که دس اٍالین عىم و چهاسم واٍـ بىد و   تىاو یاىت که بش يغبت هیاو دولت ؽىاهذ هتقذدی سا هی
اعت )س.ک.:  آهذ، تأکیذ ؽذه  صغاب هی ایشايؾهش هؾهىس بىد و اسهًغتاو بضسگ يیض بخؾی اص اٍلین چهاسم به   هيتگايه به يام دل

دس باصخىايی  ً 515( دس عالً 510(. ؽایذ تالػ بیشرًذی )هتىىی945، 1: 9121آسای فيىی، ؛ فالن919: 9125ؽیشاصی،
با هذفیات  استباط یب( الو 1)بیشرًذی، بشگ« دس هغاصت عغش اسك و عغىس اٍالین»و افالس يىاٍـ گزؽتگاو اٍالین هيتگايه 

اعت. هغابٌ یک عًذ  صهیى بشای تقیى بخؾیذو به هشصهای عیاعی و هزهبی آو يبىده  دس خقىؿ صذود ایشاو لیؽاه اعماف
اص  ( و پظ 911: 9149الط رضئی اص ٍلمشو ایشاو یاد ؽذه )هغتىىی،ی اخداسالملکرنشاىیایی اص ٍشو هؾتن هزشی اسهًغتاو کبیش با 

کیذ داسد؛ هشچًذ که دس صهاو او ) و گزؽت تَشیبًا عه ( بخؾی اص آو والیت که ً 9459يین ٍشو باىَی همچًاو بش همیى هىضىؿ تأ
 (.939-931: 9154باىَی، داؽت )هغتىىی ؽاهل ؽهشهای عاصلی و ٍلقۀ واو بىد دس تقشه فخمايی ٍشاس

ٍىیىيلى دس خايذاو فيىی که با یکذیگش پیىيذ  تىاو افل وساحت و تذاوم صَىً عیاعی تشکماياو آً دس کًاس آو عیاعت، يمی
های ٍیام و پیؾشىت فيىیاو به يىفی هىضىؿ  عببی داؽتًذ دس ایى بشسعی يادیذه گشىت. اگشچه تبلیل گغتشدۀ عیادت دس عال

گاه آؽکاسا آو سا بشای احبات صَايیت خىد دس ٍذست عیاعی  الؾقاؿ ٍشاس داد و هیچ یىيلىها سا تضتٍى پیىيذهای خايىادگی آياو با آً
صغى و  ( با خذیزه خىاهش اوصوو ً 420( حمشۀ اصدواد رًیذ )هتىىیً 421 -451صال صیذس ) وعیله ٍشاس يذاديذ، اها دس هش

-45: 9121صغى بىد )هیًتظ، یقًی اوصوو  ٍىیىيلى ًذتشیى اهیش آًهاستا( دختش ٍذستم) مهیصلاعمافیل يیض يتیزۀ اصدواد صیذس با 
گماو تضشکات يؾاهی ؽاه اعمافیل دس هًغَۀ واو و  اىضود. بی ( و دس کًاس عیادت، هَام ؽاهضادگی بش افتباس ارتمافی آياو هی44

ا ايگیضۀ عشکىبی اکشاد آو يىاصی که دس اص افالم علغًت دس تبشیض ب  آهذ، پظ ٍىیىيلىها بؾماس هی ، رایی که خاعتگاه آًدیاسبکش
سىتۀ  ٍىیىيلى عش اص اعافت آياو پیچیذه بىديذ بایذ تالؽی تاصه بشای اصیای صاکمیت عیاعی اص دعت های پایايی صکىهت آً عال

 (.149-142: 9141هشوی، هىسوحی بش آو هًغَه تلَی کشد )س.ک.: اهیًی
پیىيذ هقًىی آياو با خايذاو فيىی بىیژه پظ اص تأعیظ صکىهت دس ایشاو  پشاکًذگی هشیذاو عشیَت فيىی دس آياتىلی و صيؼ

عاخت. استباط آرسبایزاو با آياتىلی فمىهًا اص دو ساه واو و  هىضىؿ دیگشی اعت که صضىس فيىیاو دس هًغَۀ واو سا ضشوسی هی
فيىیاو همىاسه دس ايذیؾۀ تغلظ دائمی بش آو سعیذ که  يؾش هی  سو، بذیهی به ایى اص (1/9254: 9133،ی)هًؾگشىت  اسصسوم ايزام هی

تشیى هًاعٌ آياتىلی بىديذ که خاعتگاه افلی  يىاصی باؽًذ. اسصيزاو، ٍشاهاو، البغتاو، تّکه، ٍغغمىيی و کیلیکیه دس هشص با ؽام ههن
لى،  شلى، خًیغلى، چمیؾکضکٍضلباؽاو اعتارلى، ٍشاهايلى، روالَذس، تکلى، بیات، چپًی، وسعاً، فشبگیشلى، تىسمىدلى، بىصچلى، اری

اص  ییها گشوهداد. آيها صاهیاو افلی دولت فيىی بىديذ و دس کًاس آيها  لى، بهاسلى، اعپیشلى سا تؾکیل هی عقذلى، آلپاوت، بایبىست
 يذ )س.ک.:تا کشدعتاو پشاکًذه و عاکى بىد دیاسبکشواو و  ۀدس هًغَ بىده و یاص ٍضلباؽاو فيى یکه رضئ يیض ورىد داؽتًذاٍىام کشد 

تىايغت هىٍقیت  عىی فيىیاو هی  (. لزا يادیذه ايگاؽتى ایى ههن اص125-134: 9153؛ ىلىس،9139؛ عىهش،9129ٍضلباؽاو، خیتاس
 ها به هخاعشه بیًذاصد. آياو سا دس بشابش هخالياو عیاعی بىیژه فخمايی
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های دیگش ٍيَاص دس بشابش فخمايی به فًىاو  تاو و بخؼافل دیگشی سا که دس ایًزا بایذ اىضود هىضىؿ صشاعت اص آرسبایزاو و اسهًغ
اعت. فيىیاو ياگضیش بىديذ بشای صيؼ دعتاوسدهای هقًىی و عیاعی خىد دس   تشیى دؽمى عیاعی و هزهبی فيىیاو بىده بضسگ

ه و دس ؽشایظ بضشايی ها اعتياده کًًذ. آياو بشای تضٌَ آو هذ ٍلمشو ایشاو اص هًغَۀ واو همچىو عذ دىافی دس بشابش هزىم فخمايی
عاختًذ تا تشکاو فخمايی و صتی اکشاد  آرسبایزاو تا واو سا به تلی اص خاک تبذیل هی ها و هضاسؿ هیاو بشای هَابله با فخمايی تماهی ساه

يؾاهی -تشیى ساهکاس عیاعی ی ههندوساو فيى ۀدس هم باً یتَش اعتیع ىیا یارشای به آرسبایزاو ساه یابًذ. آعاي بهعشکؼ يتىايًذ 
 .(12: 9121،ی؛ فيى9/115: 9141،ٍمی ی؛ هًؾ149؛ 41-41: 9125،یشاصی)س.ک.: ؽؽذ  ؽًاخته هی

 فخمايی و هًغَۀ واو: عیاعت و اهذاه
ها اگشچه با هذه رهاد فلیه کياس هغیضی دس عایۀ دىاؿ اص اعالم و ايتؾاس آو، بًیادهای اهپشاتىسی خىد سا دس مشب  فخمايی

فنیش که با عاکًاو آو پیىيذهای يژادی داؽتًذ و يیض  تأعیظ يمىديذ، اها ایى يىؿ يؾام ٍذست بذوو تىره به تىعقۀ عیاعی دس آعیای 
سو، عیاعت تىره به ؽشً دس همۀ ابقاد عیاعی،  ایى تىايغت افتباس و اٍتذاس الصم سا بذعت آوسد. اص يمی عایش همالک اعالهی دس ؽشً

دوم  علغاو هضمذتشی تبذیل ؽذ و اص صهاو  ( دس يضد آيها به یک هذه رذیً 412) هیٍغغًغًيؾاهی و اٍتقادی آو پظ اص ىتش 
ی ها تالػهای هتقذد يؾاهی با دول هغیضی دس مشب  ورىد تًؼ با( به بقذ ً 411-442 دوسۀ دوم: ؛ً 403-414 اول: )دوسۀ

، عالیاو هتىالی اداهه یاىت. به همیى هًؾىس آيها دس ابتذا اهیشيؾیًاو تشک دس مشب و رًىب  ای آماص ؽذ که با ىشاص و يؾیب گغتشده
شايزام پظ اص ؽکغت تشکاو روالَذس دس ؽذ و ع  عمت صىصۀ هشکضی آو کؾیذه  مشبی آياتىلی سا عشکىب کشديذ، عپظ ایى عیاعت به

ٍىیىيلى که تا يىاصی هشکضی ایشاو تغلظ داؽتًذ هزاوس  های فلیایی سود ىشات به ؽشً آياتىلی سعیذه و با تشکماياو آً هشکض و بخؼ
هتىٍو عاخت و اداهۀ ایى هشصله اص پیؾشىت فخمايی سا  ً 434صغى و ايقَاد فلش دس عال  ها هَابل اوصوو  ؽذيذ. پیشوصی فخمايی

دس ایشاو صيؼ  های فلیایی سود ىشات و صىصۀ واو صذ ىافل دو صکىهت ؽًاخته ؽذ و ایى وضقیت تا تؾکیل دولت فيىیه بخؼ
گاهی و دسک دٍیٌ فخمايی911-910: 9140يژاد، ؛ بهشام910-9/912: 9134گشدیذ )ؽاو، ها اص اهمیت  (. ایى سویذاد به گغتشػ آ

ىاو پایگاهی ههن بشای پیؾشوی دس عمت ایشاو و ٍيَاص کمک صیادی يمىد. هىضىفی که دس تقمیمات فًرنشاىیایی هًغَۀ واو به
 عیاعی عالعیى بقذی فخمايی بیؾتش خىديمایی کشد.

تشی ؽذ. فيىیاو چًايکه  ها دس هًغَۀ واو با تؾکیل دولت فيىی دس ایشاو واسد هشصلۀ تاصه ايگیضۀ تىعقۀ عیاعی فخمايی
های آماصیى آو  ای داؽتًذ و بش همیى اعاط دس عال لضاػ ىکشی و عیاعی هیاو تشکاو آياتىلی ييىر يغبتًا گغتشدهبه گيته ؽذ ىیاصا ؼیپ

ایلی بىد که با صمایت اص دولت فيىی به عتیض با اٍتذاس عیاعی  یی همايًذ ؽاهَلی بابا تکهها ؽىسػصکىهت، آياتىلی ؽاهذ 
وضىس دسیاىتًذ که  به ً 592ها پظ اص ؽکغت آو ؽىسػ دس عال  (. فخمايی9415-1/9424: 9140ها پشداخت )سوهلى، فخمايی

صکىهت ؽیقی فيىی صاکمیت عیاعی خىد سا بش بخؼ وعیقی اص عشصهیى آياتىلی اص دعت خىاهًذ  ايگاؽتى ذهیياددس فىست 
اعاط عیاعت اهپشاتىسی خىد ٍشاس دهذ که آياو بشای هَابله و ؽکغت فيىیاو عه افل ههن سا  ی تاسیخی يؾاو هیها یبشسعداد. 

داديذ: ایزاد و اعتَشاس یک پایگاه يؾاهی دائمی دس ؽشً آياتىلی؛ رلىگیشی اص ههارشت اٍىام تشک به ایشاو و پیىعتى آيها به ٍضلباؽاو؛ 
 ها داؽتًذ. هزهبی با فيىیاو و ٍضلباؽاو دس عتیض بىده و گاه تمایل بیؾتشی به فخمايی-صمایت اص اکشاد که به لضاػ عیاعی

ها بتذسیذ هضٌَ ؽذ. آياو پظ اص تقشه هًغَۀ واو، آو سا  ( بشای فخمايیً 514ایى اهذاه بقذ اص پیشوصی دس رًگ چالذساو )
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دعت ؽذ،  به های بقذ، آو ياصیه چًذیى باس هیاو فيىیه و فخمايی دعت به یک هشکض بیگلشبیگی تبذیل عاختًذ و هشچًذ که عی عال
عیاعی ایشاو رذا گؾت و به فخمايی تقلٌ گشىت. آياو دس رهت -واو اص رنشاىیای تاسیخی ىاىٌ رهاب،ت اها عشايزام هغابٌ

ها و  ی هختلو آو دسواصهها ٍغمتای سا آماص کشديذ. ٍلقه باسها تقمیش ؽذ و دس  ی گغتشدهها تالػاعتضکام ٍلقه و تىعقۀ ؽهش واو 
چشیها و عشباصاو هضلی دس آو صضىس دائمی داؽتًذ. آياو بشای  تؾکل اص یًیی رذیذی اصذاث کشده و همىاسه عه هضاس عشباص هها بشد

ؽذ، بقذ اص آو تا عَىط فيىی  تضکین عاختاس صکىهتی خىد بیگلشبیگی واو سا که تا هقاهذۀ رهاب تًها به عیضده عًزاً تَغین هی
آوسده و با  دس يىاصی واو به اعتخشاد آو سویها بىاعغۀ ورىد هقادو آهى  داديذ. همچًیى فخمايی به عی و چهاس عًزاً اىضایؼ 

عاصی فًقت يؾاهی سا دس آو هًغَه گغتشػ بخؾیذه تا اص آو تزهیضات دس دىاؿ و  ی، تيًگ و باسوتضیس تىپتأعیظ کاسخايۀ 
 (.Kiliç, 2012: 42/507-509تهارمات يؾاهی خىد دس ؽاهات، فشاً، ایشاو و ٍيَاص اعتياده کًًذ )

داديذ  ۀ پیىعتگی رنشاىیایی هًغَۀ واو با ؽمال کشدعتاو دس کًاس اساهًه و تشکاو بیؾتشیى رمقیت سا تؾکیل هیاکشاد يیض که بىاعغ
دو والیت و اهاست  و ( و ٍلمشو آيها به عی122: 9121گىئشوا،یى؛ 11: 9120،یچلب) پشاکًذه بىده فشاً فشبو تا صذود آرسبایزاو و 

کشد تا با عیاعت صمایت اص خىايیى هضلی کشد و یا با  ها سا تشمیب هی ( فخمايیقذدفيضات هت/ 9: 9133،یغیبذلؽذ ) تَغین هی
ؽاو دس رهت باصداسيذگی ؽىسػ و صمالت ٍضلباؽاو به ٍلمشو فخمايی و يیض دس کًاس  تهذیذ و لؾکشکؾی به ٍلمشو آياو اص يیشوهًذی

ی که دس عشتاعش هشصهای ؽشٍی اهپشاتىسی اص ٍيَاص ا علبايه هتىعق های رًگفًىاو یک يیشوی کمکی هؤحش دس چشی و تشکاو به عپاه یًی
گغتشايیذه بىديذ بیؾتشیى اعتياده سا ببشيذ. آياو دس ایى هغیش با رزب اکشاد که با فيىیاو اختاله هزهبی داؽتًذ به  فشاً فشبتا 

های کشديؾیى و  يیمی اص عشصهیىیاىتًذ. چًايکه هقاهذات آهاعیه و رهاب رذاعاصی دائمی بیؼ اص  ی بضسگی دعت ها تیهىىَ
ها يیض بشای اعتضکام هىٍقیت اکشاد دس بشابش فيىی صَىً عیاعی و  الضاً آو به ٍلمشو فخمايی سا کاهاًل سعمیت بخؾیذ و فخمايی

رتمافی آو سا های تنییش ا خايذايی آيها سا به فًىاو عًزاً به سعمیت ؽًاخته و اص عشه دیگش با ايتَال ٍبایل کشد به هًغَۀ واو صهیًه
چلبی که بقذ اص هقاهذۀ رهاب دس واو  (. اولیاء20-21: 9044؛ گىدسصی،141: 9121دس بشابش تشکاو و اساهًه بىرىد آوسديذ )یاعمی،

 (.Kiliç, 2012: 42/508يَل اص: ايذ )به داده دهذ که بیؾتشیى رمقیت هًغَۀ واو سا اٍىام کشد تؾکیل هی صضىس داؽته گضاسػ هی
ها دس ارشای دو عیاعت ىىً صهیًه سا بشای ايغذاد ساه استباعی آياتىلی با ایشاو بىرىد آوسد و فماًل عیاعت  يیهىىَیت فخما

رلىگیشی اص ههارشت تشکاو ٍضلباػ به ایشاو يیض تضٌَ یاىت. استباط فيىیاو بقذ اص ؽکغت چالذساو با تشکاو آياتىلی ؽشٍی فماًل 
( بشای باصگؾایی ساه آياتىلی و صيؼ استباط با ً 514-540عهماعب ) ای دس صهاو ؽاه اصهٍغـ گشدیذ، اگشچه به تًاوب تکاپىهای ت

يؾیًی  ( بىیژه دس پی فَبً 504-521ایشاو و فخمايی ) های رًگدو عال اص  و خاعتگاه افلی تشکاو ٍضلباػ دس عی بیغت
 :Matthee, 2003گش واو و اسصيزاو سا هتقشه ؽذيذ )ها اص آرسبایزاو اتياً اىتاد و صتی ٍضلباؽاو دس هماو ىافله باس دی فخمايی

با ایى واٍقیت کًاس آهذه و اص صَىً هقًىی ياچاس  به هیفلش آهاع شػیبا پزپایذاس يمايذ و فيىیاو  کذام چیه ها یشوصیپ(، اها ایى 167
 خىد دس آياتىلی ؽشٍی دعت کؾیذيذ.

اٍتقادی هن داؽت. واو و بغیاسی دیگش اص ؽهشهای اعشاه دسیاچه بىیژه لضاػ ساهبشدی اهمیت ها به هًغَۀ واو بشای فخمايی
های تزاسی اسهًغتاو، گشرغتاو، ؽیشواو، آرسبایزاو، ؽاهات و فشاً فشب ٍشاس داؽتًذ. تشدد  يىاصی رًىبی آو دس هغیش ساه

فًىاو ؽذ به ل هذیتشايه دس ؽاهات هتقل هیهای تزاسی اص ؽشً به مشب اص ساه آياتىلی که به اعالهبىل و یا بًادس تزاسی عىاص کاسواو
های فمیٌ ٍيَاص  های کىهغتايی و دسه تش و يغبتًا با اهًیت بیؾتشی بشخىسداس بىد تا فبىس اص ساه بخؼ ههمی اص ساه ٍذین ابشیؾن، آعاو
عی و يؾاهی دس آو هًاعٌ های عیا ؽذ. اگشچه تًؼ به سوعیه و اسوپای ؽشٍی هتقل هی که آوکه به ؽشً دسیای عیاه و هغیش ؽمالی 
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های باعتايی هزکىس سا تضت تأحیش ٍشاس داد،  تزاست دس ساه ىاسط ذیخلتش کؾو و گغتشػ ساه آبی هیاو اسوپا به اٍیايىط هًذ و  و ههن
شدايذو های باصسگايی دس رهت سويٌ اٍتقاد اهپشاتىسی و باصگ گاه اص علغه، تأهیى اهًیت و تىعقۀ ساه ها هیچ ایى، فخمايی ورىد با

( و بشای تضٌَ 1/914: 9125،یل یچاسؽاهمیت يَؼ ٍذین تزاسی ٍغغًغًیه به اعالهبىل رذیذ هیاو ؽشً و مشب ماىل يمايذه )
اصایى، يَؼ یک واعغه و صلَۀ  اػ به یک کايىو ههن تزاسی تبذیل عاختًذ و تبشیض که پیؼ ایى هذه، واو سا دس کًاس کاسکشد يؾاهی

دس بشابش واو کمشيگ ؽذ و واو دسواصۀ ههن اٍتقادی دس ؽشً ؽًاخته  تؼیاهم ذیتذس بها مشب سا داؽت استباط هیاو تزاست ؽشً ب
بشد  . دس واو صضىس داؽته اص آو ؽهش به فًىاو یک هشکض ههن تزاسی يام هیم 9220/ً 9430ؽذ. چًايکه تاوسيیه که دس عال

های دهن و یاصدهن هزشی چًذیى کاسوايغشا و بیؼ اص  عی عذه (. دس ایى ؽهش و دس کًاس باصاسهای ٍذیمی141: 9125)تاوسيیه،
ؽذيذ و عه هضله اص يه هضلۀ واو تًها به آو گشوه اختقاؿ  تشیى تارشاو واو ؽًاخته هی هؾت باصاس رذیذ تأعیظ ؽذ و اساهًه ههن

، دعتشعی باصسگاياو فخمايی سا (. همچًیى، ساه واو به عمت گشرغتاو و ؽیشواو و عىاصل دسیای خضسKiliç, 2012: 42/508داؽت )
 ،یپىتتشیى بًادس تزاسی گشرغتاو همايًذ،  ها بش ههن تش کشد و اص عشه دیگش ساه ييىر و تغلظ فخمايی به هشاکض تىلیذ ابشیؾن آعاو

لی ؽشٍی ها بشای هشکضیت بخؾیذو به واو دس آياتى (. اهتمام فخمايی111: 9144سا گؾىد )ایًالزٌ، اهیع یایو کيه دس دس یعىخىه
ی رذیذی بیًذیؾًذ. ها عشسصهیًی به -های ٍذین تزاسی ای سا بشای اهپشاتىسی بىرىد آوسد تا بشای تغلظ بش ساه ی تاصهها تیؽشى
های تزاسی آياتىلی ؽشٍی سا  تىاو گيت که ایذۀ اصذاث کايال آبی هیاو دو سود ولگا و دو بشای اتقال هاوساءالًهش و ٍيَاص به ساه هی
ها بىاعغۀ  ای که البته فخمايی (. ایذه9131؛ گىگچه،141-9/142: 9134همیى صاویه هىسد تىره ٍشاس داد )س.ک.: ؽاو،بایذ اص  هی

 گاه هىىٌ به ايزام آو يؾذيذ. گغتشػ ييىر دولت تضاسی سوط دس آو يىاصی هیچ

 ً( 543-554های فيىی و فخمايی ) واو دس دوسۀ اول رًگ
کشديذ عبب ؽذ تا  یی که هشیک اص دول فيىی و فخمايی دس آياتىلی ؽشٍی و هًاعٌ مشبی ٍيَاص ديبال هیها اعتیعاهذاه و 

های بغیاسی همشاه ؽىد  الزیؾی با چالؼ هًاعبات دو صکىهت بشای صيؼ ييىر و تغلظ خىد بش هًغَۀ واو به فًىاو یک ياصیۀ عىً
واٍـ  ای دس سعیذو هشیک به آو اهذاه سا پیذا کشد. دس  کًًذه َؼ تقییىو دس ىشاص و يؾیب تاسیخی آو، هیذاو رًگ و گاه گيتگى ي

داخلی دس ایشاو و  های بضشاوآهذ همايًذ؛ ؽىسػ اٍىام و صاکماو والیات آو هًغَه و  یی که پیؼ هیها ىشفتهشکذام با اعتياده اص 
سو، تاسیخ آو دو يؾام عیاعی تنییشات يغبتًا صیادی  یىا کىؽیذيذ تا صىصۀ واو سا دس صیغۀ ٍلمشو عیاعی خىد ٍشاس دهًذ. اص فخمايی هی

گيته ؽذ پیىعتگی رنشاىیایی واو با ٍلمشو  ىیاصا ؼیپ آيچهاعت. هغابٌ  دس صضىس صاکمیتی هشکذام بش هًغَۀ واو سا ؽاهذ بىده 
و ياصیۀ واو صتی به  یک اىغايۀ تاسیخی يغبت هیاو فيىیاو هىرب بهعیاعی ایشاو پظ اص تؾکیل دولت فيىی همچًاو صيؼ ؽذ. 

صیذس بقذ اص ؽکغت دس  کًًذ که ؽیخ گشدد. صيى و آيزىللى دس ایى باسه يَل هی صیذس باصهی ی هزهبی و عیاعی ؽیخها تیىقالدوساو 
و  ٍىیىيلى بپشداصد. او فاٍبت دس دسبًذ کؾته ؽذ و اعمافیل بیگ به واو گشیخت تا با پیىعتى هشیذايؼ به رًگ با اهیش آً هَابل سعتن

ای دس دسیاچۀ واو تبقیذ ؽذه و بشای هذت عه عال یک کؾیؼ اسهًی اص اعمافیل  بیگ به رضیشه دو بشادس دیگشػ به اهش سعتن
يؾش اص  (. فشه019، 111-113، 121: 9149های ويیضیاو دس ایشاو، کشد و به او تىسات و ايزیل سا آهىخت )عيشياهه پشعتاسی هی

تىاو صَیَت پًهاو دس آو سا که هبیى ييىر هقًىی عشیَت فيىی دس  عتًاد هًابـ هختلو فيىی يمیياساعتی ایى سوایت و سد آو به ا
هًغَۀ واو و ؽشً آياتىلی اعت، ايکاس کشد. به ديبال پیشوصی عیاعی ؽاه اعمافیل بش اهیشاو تشکماو، ٍضلباؽاو فيىی دس بیؾتش 



های فيىی و فخمايی دس هًغَۀ واو تضلیلی بش رًگ  02 
 

 3شماره  6/ دوره 1041/ سال  جنگ یخیمطالعات تار

بى  ای داؽتًذ. هغابٌ ؽشىًاهه دس آو صهاو صاهذبیگ  ىد صضىس گغتشدهوالیات دس آياتىلی ؽشٍی تا اسصيزاو که هن هشص با فخمايی ب
فيىی با  به اعافت اص ؽاه اعمافیل دسآهذ و ؽاه 543ًکشد و اص عال  ؽیش اص کشدهای صکاسی )ؽًبى( بش واو صکىهت هی فضالذیى

تاله هزهبی فيىیاو و کشدها اها اخ؛ (9/51: 9133فذوس هًؾىسی صکىهت هىسوحی او سا بش واو به سعمیت ؽًاخت )بذلیغی،
کشدبیگ  ً 591سا ديبال کًذ. او دس عال  لباػ بش ؽهشهای هًغَۀ واو و دیاسبکشعبب ؽذ تا ؽاه اعمافیل عیاعت ايتقاب اهشای ٍض

( و يیض اص رايب خىد يایبی سا 090، 9/043ؽشىلىی اعتارلى سا به ىشهايذهی واو، اسریؼ، فادلزىاص و بذلیظ هًقىب کشد )هماو، 
دهذ.  فيىی يؾاو هی ( که اهمیت عیاعی آو سا بشای ؽاه9/101بیگ روالَذس بشای اداسۀ هماو يىاصی بشگضیذ )هماو،  به يام بهشام

 دیاسبکشی يؾاهی فيىیاو دس آو ياصیه با کشدهای ها یشیدسگتشیى  به ؽشً آياتىلی ههن ً 514ها دس عال پیؼ اص صمالت فخمايی
هضمذ اعتارلى سا به صکىهت آو  سا تقشه کشد و دس ساعتای عیاعت کشدصدایی خىد خاو دیاسبکش ً 591بىد. ؽاه اعمافیل دس عال 

هًقىب کشد. آو اهیش ٍضلباػ دس تهارمات خىد به ٍشاصمیذ و هاسدیى بیؼ اص هيت هضاس ييش اص اکشاد سا به ٍتل سعايیذ 
گغتشده بىد و يیض علب خىايیى آو اص  دیاسبکشاص واو تا گیشی فيىیاو يغبت به ٍبایل کشد که  (. عخت54-9/59: 9141ٍمی، )هًؾی

عاص سویگشدايی آياو اص دولت فيىی و همغىئی با تشکاو فخمايی گشدیذ. هىضىفی که  صکىهت هىسوحی خىد دس والیات هزکىس صهیًه
ؽذ پیؼ اص رًگ دس (. او هىىٌ Posch, 2002: 203-214( سا دس صمله به ایشاو بیؾتش تؾىیٌ کشد )ً 594-512علغاو علین )

ادسیظ بذلیغی و عایش خىايیى  دیاسبکشصال اعتَالل داخلی صاکن  چالذساو تمام آياتىلی ؽشٍی سا به تقشه خىد دسآوسد و دس فیى
ی هالی و يؾاهی خىد تىايغت اص آياو عذ هغتضکمی سا دس هشصهای فخمايی ها تیصماکشد آو يىاصی سا به سعمیت بؾًاعذ و يیض با 

ها ٍشاس يذاؽت اص  دس هغیش صمالت فخمايی اصآيزاکهورىد ایى، ياصیۀ واو  (. با9/092: 9133او ایزاد کًذ )بذلیغی،هَابل فيىی
ؽذ  سو واو همچًاو دس ٍلمشو فيىی ؽًاخته هی ایى اتياً اىتاد بیشوو هايذ. اص دیاسبکشتنییشاتی که دس رًىب دسیاچۀ واو و 

ابـ فيىی دس خقىؿ چگىيگی اداسۀ آو تا هشگ ؽاه اعمافیل به هیچ هغلبی اؽاسه صال، هً ایى (، با1/111: 9125لی، )چاسؽی
-530) ماویعلغاو علایشاو و فخمايی دس صهاو  های رًگکه پیؼ اص ؽشوؿ  ؽىد یهاها اص اؽاسات بذلیغی چًیى اعتياده ؛ ايذ يکشده
تابقی اص صکىهت آرسبایزاو بىده و اص عشصذات  ؽذه و بیگ صکاسی اداسه هی ( هًغَۀ واو تىعظ ىشصيذاو و يىادگاو صاهذً 512

 (.094، 51-9/941: 9133ايذ )بذلیغی، کشده فيىی هضاىؾت هی
های عیاعی و يؾاهی بیؾتشی همشاه ؽذ. دس  عهماعب با تًؼ های عىاليی ایشاو و فخمايی دس فهذ ؽاه هًغَۀ واو با ؽشوؿ رًگ

های تشکمايی  ( ىشفت هًاعبی یاىت تا بشای پایاو دادو به ٍیامً 504اسوپا )واٍـ علغاو علیماو پظ اص هقاهذۀ فلش با هزاسها دس 
ای سا به عمت ایشاو آماص کًذ. ضمى  دس آياتىلی که تضت تأحیش فَایذ فيىی بىديذ و يیض تىعقۀ عیاعی دس ؽشً آياتىلی صمالت تاصه

اصایى دس صهاو علغاو علین هیچ تىرهی به آو يؾذه  ايذیؾیذ. اهذاه رذیذی که پیؼ آيکه او به تقشه ٍيَاص و فشاً فشب يیض هی
تىايغت به او کمک کًذ تا به اهذاه يؾاهی خىد دس اسهًغتاو و  بىد. بش همیى اعاط تقشه واو و اساضی اعشاه دسیاچه هی

علغاو و  ىههٍتل چ ۀبىاعغ زاویتکلى دس آرسبا هاواله ً 513یابذ. دس هماو صهاو و دس عال تش دعت گشرغتاو و آرسبایزاو آعاو
. پًاه گشىتفلیه دولت فيىی عنیاو کشد و چىو اص ٍضلباؽاو ؽکغت خىسد به واو گشیخت و دس ٍلقۀ آو ٍضلباؽاو تکلى دس افيهاو 

سا ساهی واو کشد تا پظ اص افغای  دیاسبکشخاو بذلیغی صاکن  دسيگ ؽشه علغاو علیماو اص ایى واٍقه هغلـ ؽذ بی که یهًگاه
(. اوالهه اص بذو 9/095: 9133؛ بذلیغی،9144-1/9149: 9140ا اهل و فیالؼ ساهی اعالهبىل کًذ )سوهلى،خلقت علغاو، او سا ب

کشد، ضمى آيکه اهیشؽشه  پاؽا وصیش افؾن فخمايی سا به رًگ فلیه فيىی تؾىیٌ هی وسود به اعالهبىل علغاو علیماو و ابشاهین
: 9133آوسد )بذلیغی، ت و اص تمایل او به دولت فيىی عخى به هیاو هیعاخ بذلیغی سا هن به خیايت فلیه دولت فخمايی هتهن هی
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آوسد و  ؽشه بشای صيؼ راو خىد به فيىیاو پًاه (. ايتؾاس ایى خبش عبب ؽذ تا اهیش1/9424: 9123پىسگؾتال،؛ 9/011-011
ى هشصله اص تهارمات خىد به دس يخغتی ً 504ها دس عال وس عاخت. فخمايی همیى دو سویذاد آتؼ رًگ دس ؽشً آياتىلی سا ؽقله

و واو و اسصسوم سا به اؽنال خىد  دیاسبکشهای بیى  آعايی هىىٌ ؽذيذ تا بذوو هیچ هَاوهتی اص عىی ٍضلباػ و یا اکشاد، عشصهیى
 (.9/930: 9134دسآوسيذ و بشای رلىگیشی اص ؽىسػ اصتمالی اٍىام کشد به آيها اراصه داديذ تا اعتَالل خىد سا صيؼ کًًذ )ؽاو،

دىاؿ عاخت. آيها هىىٌ ؽذيذ پظ اص تقشه تبشیض تا علغايیه پیؾشوی  عَىط واو بذعت اوالهه و ٍىای فخمايی آرسبایزاو سا بی
اها عشهای صهغتاو هماو عال عپاه فخمايی سا ماىلگیش عاخته و يیشوهای بغیاسی سا دس احش عشها و گشعًگی اص دعت داديذ، ؛ کًًذ

ی کشده و ٍلقۀ واو سا پایگاه افلی عپاه فخمايی ٍشاس داده و ىشهايذهی آو سا به ًیيؾ فَبمت آياتىلی چًايکه علیماو هزبىس ؽذ به ع
فيىی دس تقاٍب آو عپاه باسها تالػ کشديذ تا ٍلقۀ واو سا آصاد عاصيذ،   (. دس هماو صهاو عپاه34: 9125اوالهه واگزاس کًذ )ؽیشاصی،

تىايذ اهًیت عشصذات آرسبایزاو سا به هخاعشه  دايغت که اص دعت سىتى واو هی عب هیعهما اها به هیچ هىىَیتی دعت يیاىتًذ. ؽاه
به اعشاه ٍلقه آهذه و دس ابتذا  ً 509و چًذ ييش اص اهشای ٍاراس و اعتارلى دس عال  شصایبهشام هبیًذاصد، لزا خىد به همشاه 

  کشديذ عشکىب کشده و عپظ دس هًغَۀ کىاػ عپاه هیها صمایت  بیگ ديبلی سا که اص فخمايی صاهذهضمذبیگ کشد صکاسی و صاری
داده و او سا واداس به  هضاس يیشوی فخمايی ؽکغت هىىٌ ؽذيذ اوالهه و هضمذپاؽا سا با دواصدهرًگ يابشابش یک دس فيىی با دو هضاس يیشو 

پاؽا دس  اها عًاو؛ به کمک آياو ىشعتادپاؽا سا به همشاه گشوهی اص عپاهیاو  يؾیًی اص هًغَۀ واو کًًذ. علغاو فخمايی صتی عًاو فَب
عهماعب بقذ اص ایى پیشوصی صکىهت واو و اسریؼ  (. ؽاه1/9115: 9140رًگ کؾته ؽذ و ياچاس به تشک ٍلقۀ واو ؽذيذ )سوهلى،

کاو و اکشاد دس چپًی داد و ٍلقۀ واو سا با تىپ و بادلیذ و آروٍه تزهیض کشد تا اص تقشك تش فلی علغاو و اخالط و فادلزىاص سا به ؽاه

 1.(930: 9134،یًیٍضو؛ 195: 9101اهاو بمايذ )مياسی،
ای که اهًیت واو سا اص ياصیۀ تشکاو  دس ٍلمشو عیاعی دولت فيىی ٍشاس داؽت. هًابـ فيىی اص هیچ يىؿ صادحه ً 512واو تا عال

اػ  عهماعب و پًاهًذگی ( با علغًت ؽاهً 511-513هیشصا ) آوسيذ. هخاليت الَاؿ هیاو يمی و یا اکشاد تهذیذ کشده باؽذ عخًی به
های ایشاو و فخمايی سا سٍن صد و واو باس دیگش با  به دسباس فخمايی و تضشکات او دس صمله به ایشاو، دس هماو عال هشصلۀ دیگشی اص رًگ

ابتذا دس فذد تقشه واو علغاو فخمايی با عپاهیايؼ به اسصسوم آهذ  که یوٍت(. 1/9191: 9140ای هىاره ؽذ )سوهلى، تهذیذات تاصه
چپًی  علغاو  فلی بشآهذ. بشای همیى هًؾىس اوالهه سا اص ساه باسگیشی به عشه واو ىشعتاد تا دژ آو ياصیه سا تغخیش کًذ. صاکن واو ؽاه

عهماعب يیض  دیذ بذوو هیچ هَاوهتی واو سا تخلیه و به اوالهه واگزاس کشد. ؽاه يیض چىو تىاو رًگیذو با عپاه فخمايی سا دس خىد يمی
: 9123پىسگؾتال،؛ 03: 9121،ی؛ فيى9/110: 9115،یٍم یهًؾاو سا بىاعغۀ ایى خیايت دس خاهکاو دعتگیش و به ٍتل سعايیذ )

علغاو به آو هًغَه ىشعتاد  خاو و گىگزه هیشصا سا به همشاه فبذالله ( و بالىافله پغشػ اعمافیل1/041: 9125،یل یچاسؽ؛ 1/9954
اها فماًل آيها دس تقشه ؛ (944: 9125واو هايـ اص اداهۀ تهارمات تشکاو به عمت آرسبایزاو ؽىيذ )ؽیشاصی،گیشی  تا ضمى باصپظ

 هزذد واو به هیچ هىىَیتی دعت يیاىتًذ.
عهماعب بىد. علغاو علیماو واو سا به یک  تشیى حمشۀ دوهیى تهارن علغاو علیماو به ایشاو دس صهاو ؽاه اؽنال واو ههن

ل کشد و اعکًذسپاؽا سا يیض به صکىهت آو هًقىب يمىد. او با تقشه هًاعٌ کشديؾیى اعشاه دسیاچۀ واو و هغیـ بیگلشبیگی تبذی

                                                           
(.8/4221: 4831اوغلی واگذار کزد )همى، صىفی احمد سلطانطهماسب حکىمت وان و ارجیش را به  که شاه سدینى یمروملى   
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عاختى اکشاد صکاسی و هضمىدی و تؾىیٌ آياو به تضشکات ایزائی دس ؽهشهای هشصی آرسبایزاو همايًذ خىی و چخىسعقذ که مالبًا 
(. اٍذاهی که 1/9119: 9140ی هشصی سا ؽذیذًا گغتشػ داد )سوهلى،ها یااهًيبا کؾتاس و ماست اهىال هشدم همشاه بىد داهًۀ 

اسصسوم،  ً 515-524یها عالهیشصا و عایش اهشای ٍضلباػ دس چًذ گشوه يؾاهی دس  تا خىد و اعمافیل واداس عاختعهماعب سا  ؽاه
: 9133ٍشاس دهًذ )بذلیغی، وتاص تتاخسا هىسد  کىاػ و خىؽاب ،اهىک ،وعغاواخالط، باسگیشی، اسریؼ، فادلزىاص، هىػ، 

ورىد کؾتاس صیاد اکشاد و تخشیب اساضی آباد يتىايغت هىٍقیت تشکاو  اها ایى تقشضات با؛ (9105-1/9122: 9140سوهلى، ؛9/951
 عهماعب سا هتأحش عاخت. او دس لضاػ سوصی ؽذیذًا ؽاهفخمايی سا دس هًغَۀ واو هتضلضل عاصد. رذایی واو اص عشصذات فيىی به

يىیغذ که عایۀ واو تمام آرسبایزاو سا دس پًاه خىد داؽت و با عَىط آو يیض یک عتىو آرسبایزاو دس هن  کتابؼ به فشاصت هی
ها بشای فلش  (. او دس بشابش ایى سویذاد و يیض رذایی بنذاد اص ایشاو ساهی رض ایى يذاؽت که با فخمايی12: 9122ىشوسیخت )فيىی،

: 9125،یل ی؛ چاسؽ11: 9131یههذو ذیذ دس ٍيَاص و ؽشً آياتىلی و فشاً فشب سا بپزیشد )هىؽًگواسد گيتگى ؽىد و عشصذات ر
( دولت فيىی صَىً عیاعی و اسضی خىد سا بش هًغَۀ واو و عشتاعش آياتىلی ؽشٍی ً 521(. بش اعاط هقاهذۀ آهاعیه )1/090

تشیى هًاعٌ رنشاىیایی و يضدیک به هشصهای  ش یکی اص پشاهمیتها يیض با ایى پیشوصی هىىٌ ؽذيذ ب بشای همیؾه اص دعت داد و فخمايی
ای سا بىرىد آوسديذ که  ها با تَىیت يؾاهی و اٍتقادی و يیشوی ايغايی واو ٍغب تاصه پظ فخمايی ایشاو و ٍيَاص تغلظ پیذا کًًذ. اصآو

بشای رًگ فلیه دولت فيىی به ديبال  چًذاو اؽنال ؽهشهای افلی ٍيَاص و ایشاو دوس اص دعتشط يبىد. اعتياده اص آو پایگاه
عشه ٍاسؿ و آبادايی و تبذیل آو به یک پایگاه يؾاهی دیگش دس  آماص ؽذ. اؽنال هًغَۀ بی ً 542های داخلی ایشاو اص عال  بضشاو

ؽاه صهاو  (. آيها دس59، 14: 9143تشیى يَغه به هشصهای فيىی عشآماص ایى صشکت بىد )ابىبکش بى فبذالله، کًاس واو و دس يضدیک
داك، تبشیض، يهاويذ تا همذاو ، ٍشارهگًزه ( ؽیشواو، دسبًذ، يخزىاو، باکى، ؽماخی، ٍشاباك، تيلیظ،ً 541-552خذابًذه ) هضمذ

: 9145عاليیکی، ؛214-9/215: 9133،ی؛ هًؾ109-101: 9131،يغًضی یا اىىؽتهو بخؾی اص لشعتاو سا هتقشه ؽذيذ )
، تا (1/9123: 9123؛ پىسگؾتال،105-1/111: ً 9131بیگ،  ؛ ىشیذوو945-992: 9143؛ ابىبکشبى فبذالله،151-150

با  ذیرذ ۀخىد ياچاس ؽذ هقاهذ یداخل تیهىٍق نیتضک یً بشا 554کشات فلش اعالهبىل دس عالافباط دس هز که ؽاه ییرا
 .بذهذ یآو هًاعٌ اص ٍلمشو فيى ییو تى به رذا شدیسا بپز یفخماي

 ً( 9491-9405های فيىی و فخمايی ) رًگواو دس دوسۀ دوم 
های هتقذدی هیاو ایشاو و فخمايی  ( رًگً 9414-9411فيی ) ( و ؽاهً 552-9414فباط ) های علغًت ؽاه دس عىل عال

که اص ٍيَاص تا فشاً فشب گغتشده بىد بىٍىؿ پیىعت. اگشچه دس تمام آو دوساو هًغَۀ واو به هیذاو افلی رًگ تبذیل يگؾت، اها اص 
ها و يیض  ها يَؼ ههمی دس ىشهايذهی رًگ اص عىی فخمايی فيىی يیض دس اهاو يمايذ. آو ياصیه دس همۀ آو عال  صمالت پشاکًذۀ عپاه

صال  ایى کشد. با ؽذ يمایًذگاو عیاعی دو کؾىس بشای گيتگىهای فلش و یا هشاودات دوعتايه ایياء هی و ساهبشی دیپلماعی دس آهذ
گاه عیاعت باصگؾت عشصذات مشبی  ش هؾکالت داخلی و تخبیت ٍذست و افالس عاختاس يؾاهی کؾىس هیچاص ملبه ب فباط پظ  ؽاه

( و رًگ فلیه فخمايی سا 130: 9122گغتشده بىد کتماو يکشد )یضدی، دیاسبکشایشاو به دوساو ؽاه اعمافیل که تا واو و اسصسوم و 
 یهای هتقذد رًگ یً دس ع 9491-9414 های عال ۀىافلذاؽت. او دس پً تشیى ساهکاس هؤحش بشای دعتیابی به آو هذه ههن هی ههن

آصاد  ( اص ٍلمشو فيىی رذا ؽذه بىدً 554هىرب هقاهذۀ فلش اعالهبىل ) که به سا شاویدس ٍيَاص و ا یهًاعٌ اؽنال یتىايغت تماه
، 144-150، 111، 104-119، 101-102)هماو،  باصگشدايذ هیآهاعفلش ؽذه دس  ىییها سا به هماو صذود تق و فخمايی کًذ
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تىاو دس  گشىت که فلت افلی آو سا تًها هی فيىی ٍشاس   دس ایى هذت هًغَۀ واو يیض چًذیى باس هىسد هزىم عپاه .(111-111
ها رغتزى  تخشیب هغیشهای استباعی هیاو واو و ٍيَاص و آرسبایزاو و یا رلىگیشی اص تقشضات اکشاد هشصيؾیى هىسد صمایت فخمايی

يؾیًی  به ديبال فَب ً 9490خاو دس صهغتاو عال وسدی باس اص ایى صمالت سا الله کشد و يه تقشه واٍقی واو و ٍلقۀ آو. يخغتیى
ها و اساضی  املی( اص ایشواو به عمت واو آماص کشد. او ٍلقۀ واو سا هضافشه و پظ اص تخشیب ساه پاؽا )چنال ىشهايذه فخمايی عًاو

دو عال پظ اص هىاىَت با عًىسياهچۀ  و ،ً 9410(. دوهیى باس يیض دس عال9999-1/9990، 9133تبشیض باصگؾت )هًؾی،اعشاه آو به 
به ىشهاو هضمذپاؽا اصآيکه  . پظ(9011-1/9013 ،هماو)تًؾین ؽذه بىد اتياً اىتاد  ً 9411هشصی هیاو دو کؾىس که دس عال

خاو سا هأهىس کشد تا  یٍشچنا ضیفباط ي ياهىىٌ به واو باصگؾت. ؽاه ۀهاه هضافشذ بقذ اص دو ؽ شواویعلغاو اصمذ هأهىس صمله به ا
؛ صغیًی اعتشآبادی، 9902-1/9911هماو،  و عپظ به تبشیض باصگؾتًذ )کشده  شاویتا اسصسوم و واو سا و شواویا اویه یاساض یتماه

فباط  اتياً اىتاد. ؽاه ً 9411ها دس عال ی هماو ساه(. بشای عىهیى باس يیض گىؽمالی اکشاد هتقشك هشصی و ویشاي191-191: 9122
خاو گشری سا هأهىس ايزام ایى کاس کشد. او دس فملیاتی که ايزام داد بخؼ افؾن هًابـ و رخائش کؾاوسصی آو يىاصی سا  ایى باس سعتن

 .الو( 94بشگ زى،یب ؛9/1940 [:تای]ب ،یرًابذ) هايذه بىدبه هیضايی يابىد کشد که تا چًذیى عال بقذ آحاس ویشايی آو باٍی 
تا هشگ  که یعىس بهها و يیض اکشاد هشصيؾیى دس ؽشً آياتىلی داؽت.  یی دس باصداسيذگی ٍذست يؾاهی فخمايیبغضاایى تضشکات تأحیش 

او به تاص کشدهای صذود و و فيی هىضىؿ تاخت اها اص صهاو ؽاه؛ ها کاسآهذی يؾاهی خىد سا دس واو اص دعت داديذ فباط فخمايی ؽاه
با ايگیضۀ تقشه بنذاد آماص ؽذ،  ً 9404چهاسم دس فشاً فشب که اص عال علغاو هشادصهاو با فملیات يؾاهی  هشصهای آرسبایزاو هن

(. صتی ایى هىضىؿ پظ اص ؽکغت خغشوپاؽا دس بنذاد اهمیت بیؾتشی پیذا کشد و ب 91واسد هشصلۀ رذیذتشی گؾت )بیزى، بشگ
ايذیؾیذيذ. اص عشه دیگش،  ها بشای ربشاو آو با تضشیک هشصيؾیًاو کشد اص ياصیۀ واو باس دیگش به تقشه آرسبایزاو هی فخمايی

سا  دیاسبکش یگیگلشبیاؽا بپ یهشتضلیه فيىی ف فیاس بشای تذاسک یک رًگ تمام ً 9401فخمايی يیض دس عالافؾن  شیوص هضمذپاؽا
 که یهًگاه. ب( 04بشگ ،هماو)هغتَش ؽىد  واو دس دیاسبکشٍشاهاو و  ،البغتاو ،دس هشفؼ شویي آوسی هأهىس کشد تا پظ اص رمـ

و يمىد. او واو خاو با رمقی اص عپاهیاو سا هأهىس تقشه ٍلقۀ وا دعتی کشده و سعتن فيی اص ایى هىضىؿ هغلـ ؽذ بالىافله پیؼ ؽاه
گؾت ياچاس به تشک هضافشه ؽذه و  پاؽا يیض به واو يضدیک هی سا هضافشه کشد اها چىو با هَاوهت اکشاد و تشکاو سوبشو ؽذ و هشتضی

ورىد افضام صاکن  فيی با ؽاه (.921-922، 921: 9124،ی)افيهايدس ياصیۀ دیگشی دو عپاه هَابل یکذیگش آسایؼ يؾاهی گشىتًذ 
ای که دس بشخی اص تضشکات ایزائی فلیه عپاه  ی اولیهها تیهىىَوهیه به واو بشای تَىیت عپاه فيىی دس بشابش فخمايی و يیض ایشواو و اس

ی اص رًگ دس گشرغتاو باصگؾته بىد و يیض تاصگ بهفيىی که   ، اها کخشت عپاه فخمايی و خغتگی عپاهآوسده بىديذفخمايی بذعت 
فيی دعتىس به باصگؾت  پاؽا داؽتًذ عبب گؾت تا ؽاه خاو دس اداهه و يضىۀ رًگ با هشتضی ا سعتناختالىی که هیاو اهشای ٍضلباػ ب

واٍـ صادحۀ هزکىس  دس (.111-113: 9141،یًی؛ ٍضو944: 9144)ابىالمياخش،خاو و عپاهیاو تضت اهشػ به تبشیض سا بذهذ  سعتن
( صذود هشصی ایشاو ً 9405سود. با ايقَاد هقاهذۀ رهاب ) اس هیآخشیى اهتمام فيىیاو دس تقشه ٍلقۀ واو دس تاسیخ آو دوساو بؾم

ها واو سا به یک هشکض  پىؽی کشديذ. فخمايی دٍیًَا هؾخـ گشدیذ و فيىیاو بشای همیؾه اص هًغَۀ واو چؾن ؽمال مشبو فخمايی دس 
آهذ به ایشاو  و مایًذگاو عیاعی دس سىتههن ىشهايذهی دس ؽشً آياتىلی تبذیل کشديذ و هىضىؿ صشاعت اص هشصهای ؽشٍی، هیضبايی اص ي

های تزاسی و صیاستی، گيتگى با ایشاو دس  آوسی اخباس اص هغائل داخلی ایشاو و ٍيَاص، تأهیى اهًیت بشای تشدد کاسواو و فخمايی، رمـ
یگلشبیگی واو ؽًاخته تشیى وؽایو ب پیىعت اص ههن صل اختالىات هشصی و یا هؾکالتی که اص ياصیۀ هشصيؾیًاو بشای عشىیى بىٍىؿ هی
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 (.Kiliç, 2012: 42/507ؽذ ) هی
 يتیزه

دهذ که هىٍقیت رنشاىیایی واو به فًىاو یک ؽهش هشصی دس صذىافل ایشاو و فخمايی دس مشب يَؼ  بشسعی صاضش يؾاو هی
هیضاو صىادحی که دس ای که  گىيه اعت. به  پشاهمیتی دس رهت دادو به ؽکل هًاعبات دو کؾىس اص آماص تؾکیل دولت فيىی داؽته

هَایغه با ادواس گزؽتۀ تاسیخی دس هماو هًغَه  داده هشگض ٍابل های دهن تا دواصدهن هزشی سوی ٍالب رًگ هیاو عشىیى دس عذه
کذام با  های هزهبی هیاو آو دو ٍذست، هًغَۀ واو سا دس کايىو تىرهات عیاعی و يؾاهی آياو ٍشاس داد و هش يیغت. دس صَیَت تًؼ

یَی که اص هىٍقیت واو داؽتًذ تالػ کشديذ تا به هش عشیٌ همکى بش آو تغلظ پیذا کًًذ. فيىیاو با تبلینات هزهبی دس ؽًاخت دٍ
تشیى  داسی اص هزهب عًت و تؾىیٌ تشکاو و اکشاد دس تَابل با هزهب ٍضلباػ ههن ها يیض دس رايب ؽشً آياتىلی بش پایۀ تؾیـ و فخمايی

چشی فخمايی سا اص مشب به ؽشً کؾايیذ و يااهًی و رًگ سا  هیذاو رًگ دائمی تبذیل کشده و عپاه یًی فىاهلی بىديذ که واو سا به یک
بش هزهب و يه ٍذست يؾاهی  دهذ که فيىیاو يه با تکیه دس عشتاعش هشصهای مشبی ایشاو گغتشايیذ. ؽىاهذ تاسیخی اسائه ؽذه گىاهی هی

ها سا يذاؽتًذ و به  هشهای اعشاه آو دس بشابش سٍیب يیشوهًذ خىد یقًی فخمايیو يه دیپلماعی، تىايایی صيؼ و صشاعت اص واو و ؽ
همیى رهت دس يهایت هزبىس ؽذيذ تا بش پایۀ یک تىاىٌ سعمی تى به ٍبىل ؽکغت و رذایی دائمی واو اص ٍلمشو تاسیخی ایشاو 

 بذهًذ.

 هًابـ

-، بهٍمشی( 551-542به ٍيَاص و آرسبایزاو و تقشه تبشیضپاؽا )ؽشس یىسػ فخمايی تاسیخ فخماو (،9143ابىبکشبى فبذالله ) -

 کىؽؼ یىيظ صیشک، تشرمۀ يقشاله فالضی، تهشاو: عهىسی.
 فادس. ، لیذو: داسالمغالک والممالک(، 1442الياسعی ) بى هضمذ ابشاهین افغخشی، ابىاعضاً - 

 اىؾاس، تهشاو: فلمی.اهتمام ایشد   ، بهالغیش خالفه(، 9124بى خىارگی ) افيهايی، هضمذهققىم -
 ، تقضیش اصغاو اؽشاٍی، تهشاو: فلمی و ىشهًگی.اآلحاس ىی رکشاالخیاس يَاوه(، 9131الله ) بى هذایت يغًضی، هضمىد ای اىىؽته -
، تقضیش هضمذسضا ً( 514ىتىصات ؽاهی )تاسیخ فيىی اص آماص تا عال(، 9141هشوی، اهیشفذسالذیى ابشاهین ) اهیًی -

 زمى آحاس و هياخش ىشهًگی.يقیشی، تهشاو: اي
 ، تشرمۀ کیىهشث ٍشٍلى، تهشاو: بقیشت.9144-9244اهپشاعىسی فخمای فقش هتَذم(، 9144ایًالزٌ، خلیل ) -
د،  1اهتمام والدیمیش ولییاهیًىه صسيىه،  ، بهؽشىًاهه: تاسیخ هيقل کشدعتاو(، 9133الذیى ) بى ؽمظ خاو بذلیغی، ؽشه -

 تهشاو: اعاعیش.
 ، تشرمه هضمذ تىکل، تهشاو: يؾش يَشه.البلذاو ىتىس(، 9113اصمذبى یضیی ) ىالضغىبالرسی، اب -
 ، تشرمۀ هضمذصغیى رلیلی کشهايؾاهی، تهشاو: بًیاد ىشهًگ ایشاو.تاسیخ علغلۀ علزىٍی(، 9112فلی ) بًذاسی، ىتش -
 ٍلن. ، تهشاو: اهلٍىیىيلى عشگزؽت ٍشاٍىیىيلى و آً(، 9140يژاد، هضغى ) بهشام -
تهشاو،  هشکضی دايؾگاه ، يغخۀ هیکشوىیلن، هشکض اعًاد و کتابخايۀخاو عپهغاالس گشری تاسیخ سعتنخىاو،  بیزى تاسیخ فيىی -

 .1513ؽماسۀ
 .4010تهشاو، يغخۀ خغی، ؽماسۀ هشکضی و هشکض اعًاد دايؾگاه ، کتابخايۀابقاد و ارشامبیشرًذی، فبذالقلی،  -
  : يؾش تاسیخ. ، تهشاو ، تشرمۀ هضمذٍاضی اسهًغتاو  تاسیخ(، 9122، هشايذ ) پاعذسهاریاو -
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 ، تهشاو: صسیى.1اهتمام رمؾیذ کیاييش، د آبادی، به ، تشرمۀ هیشصاصکی فلیتاسیخ اهپشاعىسی فخمايی(، 9123پىسگؾتال، هاهش ) -
 د، تهشاو: ديیای کتاب. 0، تاسیخ ایشاو باعتاو(، 9130پیشيیا، صغى ) -
 اهتمام هیشهاؽن هضذث، تهشاو: بهًام. (، به9129) تاسیخ ٍضلباؽاو -
 ، تشرمۀ ابىتشاب يىسی، افيهاو: عًائی و تأییذ.عيشياهه(، 9125تاوسيیه، ژاو باتیغت ) -
ه  9411-9414فيی )تاسیخ تضىالت ایشاو دس عالهای تاسیخ ؽاه(، 9144يگاس ) الله صغیًی عىايش تيشؽی، ابىالمياخشبى ىضل -

، ً(ه. 9409-9414فيی( )تاسیخ تضىالت ایشاو دس عالهای دی تاسیخ صهاو يىاب سضىاو هکاو )ؽاههبا، ضمیمۀ کتاب، ً(
 يژاد، تهشاو: هیشاث هکتىب. هضغى بهشام

 يا. را: بی د، بی 1، القيىیه سوضهتا(، بى صغى )بیرًابذی، هیشصابیگ -
 ، تهشاو: کیهاو.1خت، د، تشرمۀ ایشد يىبتاسیخ فخمايی(، 9125اعمافیل صَی ) لی، اوصوو چاسؽی -
 کىؽؼ اصغاو اؽشاٍی، تهشاو: فلمی. ، بهفيی فيی تا ؽاه اص ؽیخ(، 9122بى هشتضی ) اعتشآبادی، عیذصغیى صغیًی -
 ، تهشاو: ايتؾاسات هیشاث ىشهًگی.9، تشرمۀ فلیًَی هًضوی، دالبلذاو هقزن(، 9141بى فبذالله ) بنذادی، یاٍىت صمىی -
 ، تقضیش هضمذ اٍبال، تهشاو: اهیشکبیش.الغشوس القذوس و آیه ساصه(، 9120بى فلی ) ساويذی، هضمذ -
 المقاسه بضسگ اعالهی. ، تهشاو: هشکض دایشه3، دالمقاسه بضسگ اعالهی دایشه، «اسهًغتاو»(، 9133الله ) سضا، فًایت -
 د، تهشاو: اعاعیش. 1یی، ، تقضیش فبذالضغیى يىاالتىاسیخ اصغى(، 9140بیگ ) سوهلى، صغى -
 (، تشرمۀ هًىچهش اهیشی، تهشاو: خىاسصهی.9149)های ويیضیاو دس ایشاو  عيشياهه -
فلی؛ تقضیش، تشرمه، هَذهه،  بى ، تشرمه اص تشکی فخمايی صغىً(539-9444)  ی ک ی الي خ ع اسی ت(، 9145عاليیکی، هقغيی ) -

 سی.ها يقشالله فالضی، تهشاو: عهى تىضیضات و پیىعت
خىئی،  ، تشرمۀ اصغاو اؽشاٍی و هضمذتَی اهاهیيَؼ تشکاو آياعىلی دس تؾکیل و تىعقۀ دولت فيىی(، 9139عىهش، ىاسوً ) -

 تهشاو: يؾش گغتشه.
 د، تهشاو: تىيظ. 1، تشرمۀ اٍبال ینمایی، عيشياهه(، 9131ؽاسدو، ژاو ) -
د، هؾهذ: آعتاو ٍذط  1صاده،  ، تشرمۀ هضمىد سهضاوۀ رذیذتاسیخ اهپشاتىسی فخمايی و تشکی(، 9134ؽاو، اعتاييىسد ری ) -

 سضىی.
 ، تقضیش فبذالضغى يىایی، تهشاو: يؾش يی.االخباس تکمله(، 9125بیگ ) ؽیشاصی، فبذی -
 ، با هَذهۀ اهشاله فيشی، تهشاو: ؽشًعهماعب تزکشۀ ؽاه(، 9121عهماعب ) فيىی، ؽاه -
 ، تهشاو: کاللۀ خاوس.علزىًٍاهه(، 9111يیؾابىسی، ؽهیشالذیى ) ؽهیشی -
 کىؽؼ یذالله ؽکشی، تهشاو: يؾش اعالفات. (، به9121)آسای فيىی  فالن -
 ، تهشاو: صاىؼ.آسا تاسیخ رهاو(، 9101ٍضویًی، اصمذ ) مياسی -
 ، اعتايبىل: هغبقۀ فاهشه.الغالعیى هًؾآتً(،  9131بیگ ) ىشیذوو -
 ، تشرمۀ صغى صيذیه، ٍن: پژوهؾگاه صىصه و دايؾگاه.یدیىايغاالسی فقش فيى(، 9153ىلىس، ویلن ) -
 يژاد، تهشاو: هیشاث هکتىب. ، تقضیش هضغى بهشامرىاهشاالخباس(، 9134هًؾی ) ٍضویًی، بىداً -
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 ، تهشاو: اهیشکبیش.آحاسالبالد و اخباسالقباد(، 9131بى هضمىد ) بى هضمذ ٍضویًی، صکشیا -
فادً، تهشاو: پژوهؾگاه فلىم ، تقضیش عیذعقیذ هیشهضمذفباعی آسای تاسیخ رهاو(، 9141ٍضویًی، هیشصاهضمذعاهش وصیذ ) -

 ايغايی و هغالقات ىشهًگی.
 ، تهشاو: يگاسعتاو ايذیؾه.هشصهای مشبی ایشاو فيىی(، 9044گىدسصی، بهشوص ) -
 خاسره. ، تشرمۀ وهاب ولی، تهشاو: وصاست اهىسٍيَاص و عیاعت اهپشاتىسی فخمايی(، 9131گىگچه، رمال ) -
، تشرمۀ هضمىد فشىاو، تهشاو: ؽشکت ايتؾاسات فلمی و های خالىت ؽشٍی رنشاىیای تاسیخی عشصهیى (،9120لغتشيذ، ری ) -

 ىشهًگی.
کىؽؼ ایشد اىؾاس، با همکاسی هضمذسضا ابىئی ههشیضی،  ، بههختقش هيیذ(، 9154بى هضمىد ) باىَی، هضمذهيیذ هغتىىی -

 اىؾاس یضدی.تهشاو: ايتؾاسات دکتش هضمىد 
 تقضیش عیذهضمذ دبیشعیاٍی، ٍضویى: صذیج اهشوص. ، بهالَلىب يضهه(، 9149ٍضویًی، صمذالله ) هغتىىی -
 د، تهشاو: ديیای کتاب. 1، تقضیش هضمذاعمافیل سضىايی، فباعی آسای تاسیخ فالن(، 9133اعکًذسبیگ ) هًؾی، -
 د، تهشاو: دايؾگاه تهشاو. 1تقضیش اصغاو اؽشاٍی، ، التىاسیخ خالفه(، 9141ٍمی، اصمذبى صغیى ) هًؾی -
 : بًگاه تشرمه و يؾش کتاب. ، تهشاو هیًىی  هزتبی  کىؽؼ ، به هیًکبشيی  الذیى رالل  عیشت(، 9100، هضمذ ) يغىی -
 اهیشکبیش. ، تهشاو:تاسیخ سوابظ خاسری ایشاو اص ابتذای فيىیه تا پایاو رًگ دوم رهايی(، 9131ههذوی، فبذالشضا ) هىؽًگ -
 ، تشرمۀ کیکاووط رهايذاسی، تهشاو: خىاسصهی.تؾکیل دولت هلی دس ایشاو(، 9121هیًتظ، والتش ) -
 ، تهشاو: اهیشکبیش.کشد و پیىعتگی يژادی و تاسیخی او(، 9121یاعمی، سؽیذ ) -
 صیذيیا، تهشاو: وصیذ.الله و کىؽؼ عیو ، بهتاسیخ فباعی یا سوصياهۀ هالرالل(، 9122الذیى هًزن ) یضدی، هالرالل -
 ، تشرمۀ هضمذابشاهین آیتی، تهشاو: بًگاه تشرمه و يؾش کتاب.البلذاو(، 1112یقَىبی، اصمذبى ابی یقَىب ) -
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