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the 1926 agreement 

   Ismail Agha Shikak, known as Simko, who had entered into conflicts 

with the central government since the years of the constitutional 

revolution, finally failed in the summer of 1922 and fled across the 

border, but after his repeated requests, the Iranian government finally 

pardoned him and allowed him to return. Shortly after returning to 

Chehriq, Ismail Agha tried to expand his power again and started 

another rebellion in 1926, but this time he was also defeated by the 

government forces and found no other option but to flee to the other 

side of the borders. Based on the available documents and sources, and 

using a descriptive-analytical method, the present research tries to 

answer the question of why Simko rebelled again despite being forgiven 

by the Iranian government. The findings of the research show that he 

rebelled under the influence of some internal and external factors, such 

as the competition with his long-time rival Omar Khan Shikak, the 

actions of General Amir Ahmadi, his treatment by government officials, 

Turkey's interventions, as well as his concern about Treaty of 

Friendship of 1926 between Iran and Turkey. 

Received: 18 June 2022;  
Accepted: 20 February 2023 

 

Article type: Research Paper 

DOR: 20.1001.1.25887033.1401.6.3.3.9 



 06تا  33، صفحات 1041، سال 3، شماره 6مطالعات تاریخی جنگ، دوره 

 

 جنگ یخیمطالعات تار
 

 8322-3433شاپا4 

 

 
 

 
 

 نویسنده مسئول* 

 kiaksar612@yahoo.com :آدرس پست الکترونیک

 

 (5032واکاوی ػىاهل هىثؽ ظؼ نىؼل ظوم قمکى )ههؽ 

 الف* سیروان خسروزاده

  ایران، جهؽاو ظکحؽای جاؼیص ایؽاو اقالهی، پژوههگؽ هكحمل، الف

 چکیذه  واژگان کلیذی

 هدؿا،
 ،قمکى

 ،ػمؽضاو
 ،اهیؽعهماقبی

 ،اهیؽازمعی
 5032لؽاؼظاظ 

هایی با زکىهث هؽکؿی نعه بىظ، های ايمالب ههؽوعه واؼظ کهمکمآلا نکاک هؼؽوف به قمکى که اؾ قالاقماػیل    
های هکؽؼل باالضؽه ه.ل نکكث ضىؼظ و به آو قىی هؽؾها گؽیطث اها ظؼ پی ظؼضىاقث5035جابكحاو  قؽايدام ظؼ

آلا کمی پف اؾ باؾگهث به چهؽیك ظوباؼه ظؼيعظ زکىهث ایؽاو وی ؼا هىؼظ ػفى لؽاؼ ظاظ و اخاؾه باؾگهث ظاظ. اقماػیل
ای باؼ هن اؾ لىای ظولحی نکكث ضىؼظ و چاؼهظقث به نىؼل ؾظ اها ایى  5032ظؼ قال ههؽ گكحؽل لعؼت ضىظ بؽآهع و 

جسلیلی ظؼ جالل اقث  -خؿ فؽاؼ به آو عؽف هؽؾها يعیع. پژوهم زاضؽ با جکیه بؽ اقًاظ و هًابغ هىخىظ و به ؼول جىيیفی
های ؼغن بطهیعه نعو اؾ قىی زکىهث ایؽاو ظوباؼه ظقث به نىؼل ؾظ؟ یافحهبه ایى پؽقم پاقص ظهع که چؽا قمکى به

ال ػمؽضاو نکاک، ؼلابث با ؼلیب ظیؽیًه بؽضی ػىاهل ظاضلی و ضاؼخی همچىو ظهًع وی جسث جأثیؽم يهاو هیپژوه
ایؽاو و  5032 العاهات قؽجیپ اهیؽ ازمعی، بؽضىؼظ هأهىؼاو ظولث، هعاضالت جؽکیه و همچًیى يگؽايی اؾ لؽاؼظاظ ظوقحی

 جؽکیه ظقث به نىؼل ؾظ.

  82/43/1041 4افتیدر خیتار

 441/18/1041 زشیپذ خیتار

 همعهه

ه.ل 5851الكلغًه، زاکن جبؽیؿ، ظؼ قال آلا جىقظ يظامآلا نکاک هؼؽوف به قمکى به ظيبال کهحه نعو بؽاظؼل خؼفؽاقماػیل
علبی ؾظ. العاهات او ظؼ ابحعا زىل همکاؼی با ػمال ظولحی ػلیه ههؽوعه ضىاهاو ظؼ ؼأـ بطهی اؾ عایفه نکاک ظقث به لعؼت

ویژه پف اؾ ضاجمه خًگ خهايی اول ظؼ ايعیهه ایداظ قاضحاؼی قیاقی به ؼهبؽی ضىظ بؽآهعC و اؾ ایى های آجی و بهاها ظؼ قالبىظ 
ه.ل جىايكث اؾ چهؽیك جا ههاباظ ؼا جسث جكلظ ضىظ 5033ؼو، جمابالجی خعی هیاو وی و لىای ظولحی بؽوؾ کؽظ. ظؼ يحیده جا ههؽ 

ها هدال جمؽکؿ بؽ های ضىظ اظاهه ظهع. قؽظاؼقپه به ػلث ظؼگیؽ بىظو ظؼ خًگ با خًگلیفثظؼآوؼظ و پف اؾ آو هن به پیهؽ
هایی که هیاو قمکى با لىای لؿاق و ژايعاؼم ؼوی ظاظ غالبًا لىای هؽکؿی آغؼبایداو و جمابل با قمکى ؼا يعانثC بًابؽایى ظؼ يحیدۀ خًگ

(. به ظيبال ضاجمه نىؼل خًگل باالضؽه 40-22: 5066ه، نعيع )ضكؽوؾاظظچاؼ نکكث نعه و هحسمل جلفاجی خعی هی
الله خهايبايی ؼوايه قؽظاؼقپه ضمى هماهًگی با ظولث جؽکیه، یک يیؽوی هدهؿ ؼا قاؾهايعهی کؽظ و آو ؼا جسث فؽهايعهی اهاو

ام نکؽیاؾی بىظ، ه.ل و ظؼ هسلی ب5035ًایى خًگ که يطكحیى جدؽبه لهىو هحسعالهکل ظؼ هؽظاظ  هقؽکىب قمکى کؽظ. ظؼ يحید
جؽجیب نىؼل قمکى که بؽای قالیايی ياچاؼ به جؽکیه گؽیطث. بعیىؼغن پیکاؼی نعیع نکكث ضىؼظيع و ضىظ يیؿ بهلىای قمکى به

لىای ظولحی ؼا به چالم کهیعه بىظ، ضاجمه یافث. قمکى پف اؾ ایى نکكث همىاؼه ضىاقحاؼ بطهیعه نعو اؾ قىی ظولث بىظ و ظؼ 
ه.ل 5031ها و جىخهی که ػبعالله ضاو اهیؽعهماقبی فؽهايعه لهکؽ نمال غؽب به وی يمىظ، باالضؽه ظؼ قال يحیدۀ ایى جالل
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ه.ل ظؼ زؽکحی يه چًعاو غیؽهًحظؽه ظقث به نىؼل ؾظ و اؾ آيدا که هدعظًا 5032بطهیعه نع و به چهؽیك باؾگهث. اها ظؼ قال 
هایم بؽای بطهیعه نعو به خایی يؽقیع جا آيکه ظؼ قال ایى باؼ جالل نکكث ضىؼظ ظوباؼه ياچاؼ به فؽاؼ به آو قىی هؽؾها نع.

ه.ل هماهات لهىو با هماهًگی ؼضاناه وی ؼا ظؼ انًىیه به لحل ؼقايعيع. پژوهم زاضؽ با جکیه بؽ اقًاظ ظاضلی و ضاؼخی و 5036
آلا به ظيبال بطهیعه نعو اؾ قىی ػیلچؽا اقماپاقص به ایى پؽقم اقث که  ظؼيعظ به ؼول جىيیفی جسلیلی ،همچًیى هًابغ هىثك

 ظولث ایؽاو ظوباؼه ظقث به نىؼل ؾظC به ػباؼت ظیگؽ، چه ػىاهلی ظؼ ایى نىؼل ظضیل بىظيع؟

 پژوهم هپیهیً

ظؼ ؼابغه با قمکى و نىؼل وی جسمیمات هحؼعظی يىؼت گؽفحه اقث. اها بیهحؽ آيها به قاظگی اؾ کًاؼ هكأله نىؼل ظوم قمکى 
هسمع  8به نىؼل ظوم قمکى يپؽظاضحه اقث. آلا قمکىاقماػیلايعC بؽای يمىيه، ازمع چىپايی ظؼ کحاب گػنحهه.ل 5032ظؼ قال 

يگاؼيعه ظؼ ؼقاله ظکحؽی ضىظ با ػًىاو  9کؽظ يیؿ اناؼه ضايی به ایى هىضىع يعانحه اقث. قمکى و خًبم هلیؼقىل هاواؼ ظؼ کحاب 
Bه.ل5036-5852های ىؼ ظؼ قالآلا قمکى ظؼ جسىالت نمال غؽب کهيمم اقماػیل Aعىؼ کاهل اگؽچه به ایى هىضىع به

اقث، اقحطؽاج هغالب آو ظؼ هماله زاضؽ با جغییؽات ؾیاظی همؽاه نعه اقث. ظؼ ایى هیاو بؽافؽوضث ظؼ پژوهم هكحًع پؽظاضحه 
باؾگهث قمکى به ایؽاو و یک Bًىاو که هبحًی بؽ اقًاظ هًحهؽ يهعه وؾاؼت ضاؼخه و ظیگؽ هًابغ هؼحبؽ اقث، ظؼ هبسثی جسث ػ :ضىظ

ه.ل ایؽاو و جؽکیه و همچًیى جسؽیکات 5032کًعC اها يمم همىلۀ ههمی چىو لؽاؼظاظ به ظؼقحی لضیه ؼا واکاوی هیA جالل يافؽخام
ى، گیؽظ. اهمیث و ضؽوؼت جسمیك ظؼ ایى والؼیث اقث که بؽضالف نىؼل اولیه قمکها ؼا ظؼ ایى جالل يافؽخام ياظیعه هیجؽک

 ه.ل پؽظاضحه يهعه اقث. 5032آيگىيه که الؾم و ضؽوؼیكث به نىؼل ظوم وی ظؼ قال 

 باؾگهث  به ایؽاو
ه.ل( و فؽاؼ به آو قىی هؽؾها، هاخؽاهای ؾیاظی ؼا اؾ قؽ گػؼايع و پف 5035آلا پف اؾ نکكث ظؼ خًگ نکؽیاؾی )اقماػیل

های فؽاواو باالضؽه هىفك نع نىؼوی و ايگلیف جًمین گؽفث به ایؽاو باؾگؽظظ. او به ظيبال جالل و کىنم اؾ ياکاهی اؾ زمایث
ضاو اهیؽعهماقبی، های او با ػبعاللهيگاؼیظقث آوؼظ. ایى هىافمث به ظيبال ياهه هىافمث ظولث ؼا با باؾگهث ضىیم به چهؽیك به

 گًاهی ضىظ يىنث:هایم ضمى اظػای آهاظگی بؽای اثبات بیؾ ياههغؽب، زايل نع. قمکى ظؼ یکی ااهیؽلهکؽ نمال
Bکه ياهبؽظه ولحی يؿظ هى بىظ العاهات ؾیاظی ايدام ظاظ يماییع ظؼزالیچؽا به ػمؽضاو الحعاؼ ظاظیع و به او و افؽاظل هكاػعت هی

ضىاهاو باؾگهث به هیهى و چهؽیك هكحن که و اکًىو ظولث جًها هى ؼا جسث جؼمیب لؽاؼ ظاظه و ظؼيعظ يابىظین اقث؟ هن اکًىو هى 
ضىاهن به کهاوؼؾی و ؾؼاػث بپؽظاؾم و آيدا به ناه و هیهى ضعهث کًن. جماضا ظاؼم ظؼ ایى ؼوؾهای هسل آبا و اخعاظین اقث و هی

اثبات بؽقاين و پكؽم ؼا  ضىؼم وفاظاؼی ضىظ ؼا بهام با ظؼضىاقحن هىافمث يماییع. به لؽآو قىگًع هیجیؽه و جاؼی که ظؼ آو گؽفحاؼ آهعه
ضىاهن اخاؾه ظهیع به چهؽیك باؾگؽظم. ؼهبؽی ام به ػًىاو گؽوگاو يؿظ نما يگه ظاؼم و جًها اؾ نما هیػضى عایفه 833همؽاه با 

ی ضىظ ؼا به ظقث آوؼم. قپف هايًع ظیگؽ ؼؤقا هعىایف ضىظم ؼا به هى بؽگؽظايیع جا به وعى ضعهث کًن و به فؽهاو ناه ؼیاقث عایف

                                                           
 ( اقماػیل آلا قمکى، جهؽاو، يهؽ آيا;@:8چىپايی، ازمع )8
 قمکى و بؿووجًه وەی يەجەوایەجی کىؼظ، زکىوهەجی هەؼیمی کىؼظقحاو، قلێمايی، وەؾاؼەجی ڕۆنًبیؽی (، >977هاواؼ، هسمع ؼقىل )9
 ، جهؽاو، يهؽ جاؼیص ایؽاوگؽاییزؽکث قمکى ظؼ کهاکم ياقیىيالیؿم و ػهیؽه( 5065)بؽافؽوضث، ؼؾگاؼ :
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جىايع بؽاظؼ و پكؽم ام ؼا ظاؼم، چًايچه ضالف جؼهعم ػمل کؽظم ظولث هیعىایف یا ػمؽضاو، هى هن ظؼضىاقث جأهیى و اهًیث خايی
 (823، 8333)هىؼاهی: A بانع.ها ؼا بکهع. بؼع اؾ ضعاويع اهیعم به نما، فؽهايعه لهىو آغؼبایداو، هیو ظیگؽ گؽوگاو

نکاک و ضلغ ػمؽضاو نکاک اؾ ایى هًًب  هجىاو ظؼیافث اواًل او ضىاهاو ؼیاقث بؽ عایفاؾ هسحىای ایى بطم اؾ ياهه هی 
 يىیكع:بىظهC و ثايیًا اؾ جكاهر ظولث با وی نکایث ظانحه اقث. او ظؼ ياهه ظیگؽی به اهیؽعهماقبی هی

 ...B هكئىلیى ضائًی که بؽای همگاو نًاضحه هى و همؽاهاين ایؽايی هكحین و يژاظ ها هن ایؽايی اقث. اها به ضاعؽ زمىق بگیؽاو و
ام و همىاؼه به ضىاهن ثابث کًن هى هؽگؿ لًع ضیايث يعانحهنعه هكحًع ياچاؼ به جؽک وعى و قکىيث ظؼ کهىؼی بیگايه نعین. هی

 (. 853هماو: A)اماقحمالل و قؽبلًعی هیهًن ايعیهیعه
جالل کؽظ قؽظاؼقپه ؼا هحماػع به ػفى او يمایعC آيچًاو که ظؼ  اهیؽعهماقبی با جکیه بؽ ایى اظهاؼات به قمکى اعمیًاو کؽظ و

 ]او[جؽیى ضعهحگػاؼاو اظهاؼ يعاهث و ايفؼال کؽظه و ظؼ آیًعه یکی اؾ يعیكBبطهی اؾ جلگؽافی به او ظؼ ضًىو قمکى يىنث: 
غؽب اػغا ای نکاک و لهکؽ نمالاهیعواؼم افحطاؼ ایى ػفى و بطهم به کؽظهBو ظؼ پایاو جلگؽاف افؿوظه بىظ: A ظولث ضىاهع بىظ

 (.18:5065)بؽافؽوضث، A گؽظظ
ه.ل ظوباؼه به 5031ها قؽگؽظايی باالضؽه جىايكث ظؼ اواقظ اؼظیبههث ها به يحیده ؼقیع و قمکى پف اؾ قاليگاؼیایى ياهه 

جى اؾ اػضای  833، به اجفاق غؽب ظؼ کهًه نهؽضاو اهیؽ عهماقبی اهیؽ لهکؽ نمالایؽاو باؾگؽظظ و پف اؾ هاللات با ػبعالله
ضايىاظه و همؽاهايم ظؼ يىهای بؽاظوقث هكحمؽ گؽظظC و ظؼ اواضؽ ضؽظاظ همیى قال ظؼ ضالل قفؽ ؼضاضاو قؽظاؼ قپه به 

(. ظؼ والغ ؼضاضاو ازحمااًل با ایى پًعاؼ که هايعو قمکى ظؼ ظاضل 512-515: 5023يىؼی،آغؼبایداو به اقحمبال او ؼوظ )ضىاخه
ظؼ ایى هیاو بایع هحػکؽ نع ظؼ بؽابؽ (. 055:5050ظاول: بىظ )هکقىی هؽؾ بانع او ؼا بطهیعه ؽ اؾ ایى اقث که ظؼ آوکهىؼ بهح

هایی به قمکى ظاظه بىظ که اؾ خمله آياو پؽظاضث هاهايه هماظیؽی پىل هایی که قمکى به اهیؽ عهماقبی ظاظه بىظ، وی يیؿ وػعهوػعه
 (.   08، قًع01، پؽويعه14، کاؼجى5031)اقحاظوش، ًعم و خى و ...( بىظ. يمع و بؽضی اخًاـ )ازحمااًل گ

ظايكث ظؼ هایی بىظ که عی هعت آواؼگی هحسمل نعه بىظ. او عبیؼحًا به ضىبی هیقمکى به ضىبی هحىخه قطحی و ههمث 
ظؼ پیم ظاؼظC و هسال ضىاهع هایی ها و ؼيحيىؼت بؽپایی نىؼل و نکكث هدعظ اؾ لىای ظولحی و آواؼه نعو ظوباؼه، چه هسًث

 بىظ ظولث ایؽاو ظوباؼه او ؼا ببطهع. با ایى اوياف بایع پؽقیع چؽا هدعظًا ظقث به نىؼل ؾظ؟

 ػىاهل ظاضلی
 ههمحؽیى ػىاهل ظاضلی هإثؽ بؽ نىؼل قمکى ػباؼجًع اؾ: ػمؽضاو نکاک و يمم و ػملکؽظ اهیؽ ازمعی.

 الف(کهمکم با ػمؽضاو نکاک
ال، و زمایحی بىظ که لىای ظولحی اؾ وی نىؼل هدعظ قمکى کهمکم او با ػمؽضاو، ؼلیب ظیؽیًههای اؾ خمله ؾهیًه

که همىاؼه -ػمؽضاو نکاک، اوهماهات ظولحی ظؼ غیاب گهث که ها آواؼگی ظؼزالی به چهؽیك باؾهیکؽظيع. قمکى پف اؾ قال هی
بًابؽایى بؽوؾ اضحالف  (Burrell,1997: 456/7) کؽظيعظ هیللمعاها نکاک ئیفؼؼا همچىو  -ظؼ آؼؾوی ؼیاقث بؽ عایفه نکاک بىظ

ظیع ػمؽضاو به هیچ ػًىاو زاضؽ  به اعاػث اؾ اقماػیل آلا که هی ها هیاو آو ظو اخحًاب ياپػیؽ بىظ.بؽ قؽ هكأله ؼیاقث نکاک
ظؼ ایى هیاو جا ولحی که  (. 5، قًع01، پؽويعه14، کاؼجى5031)اقحاظوش، وی يیكث جؽجیبی ظاظ که وی به جبؽیؿ ازضاؼ و ؾيعايی گؽظظ

اهیؽعهماقبی يیؿ همچًاو ظؼ بؽابؽ ػمؽضاو اؾ او  ،کؽظ و ظؼ يحیدهاهیؽعهماقبی ظؼ آغؼبایداو بىظ، قمکى هسحاعايه ؼفحاؼ هی
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جهؽاو و  زحی بؼع اؾ فؽاضىايعه نعو بهآيچًاو که ههاهعه ضىاهع نع کؽظ. اػحماظ اهیؽعهماقبی به قمکى جا آيدا بىظ که زمایث هی
، قمکى هىلؼیحی بؽجؽ اؾ ػمؽضاو به ؼا اظاهه ظاظ. ظؼ يحیدۀ ایى زمایثاؾ او  بؽػهعه گؽفحى همام وؾاؼت خًگ، همچًاو زمایث ضىظ 

 ظقث آوؼظه بىظ.
کؽظ. ال با اهیؽ عهماقبی بیاو ظانحه بىظ، همچًاو ؼاه قابك ؼا ظيبال هیيگاؼیگػنث ایام يهاو ظاظ قمکى بؽضالف آيچه ظؼ ياهه

لعم بانًع کؽظ که با همعیگؽ هحسع و ثابثاو جالل ظانث ؼؤقای ُکؽظ ؼا به قمث ضىظ خلب يمایع و ظؼ ایى ؼاقحا به آياو جىيیه هی
ظؼ (. 56، قًع 01، پؽويعه 14، کاؼجى 5031و به همیى هًظىؼ با لیع لكن و ههؽ کؽظو لؽآو، آياو ؼا با ضىظ همؽاه يمىظ )اقحاظوش، 

بؼع اؾ باؾگهث ؼضاضاو اؾ ظیعاؼل اؾ آغؼبایداو، اهیؽعهماقبی به جهؽاو فؽاضىايعه نع و هسمع زكیى آیؽم  به  کمی 5031بهاؼ 
غؽب هًًىب نع. او کمی پف اؾ وؼوظ، ػمؽضاو ؼا اؾ ؾيعاو آؾاظ قاضث. ػمؽضاو بؼع اؾ آؾاظی خای او به فؽهايعهی لهکؽ نمال

، پؽويعه 14، کاؼجى 5031)اقحاظوش، ع و همچىو گػنحه به ظاهؽ، با او هحسع نع. اؾ ؾيعاو به ياچاؼ با قمکى اؾ ظؼ هًالسه ظؼآه
 اها آيچًاو که ههاهعه ضىاهع نع همؽاهی آو ظو  ؾیاظ پایعاؼ يمايع.(. 56، قًع 01

هكحی کؽظ چًايچه با هن هحسع يهىین اؾ ظؼ ایى هیاو قمکى به هحسع کؽظو کؽظها با همعیگؽ ههغىل بىظ و به آياو اػالم هی
کؽظ زحی الممعوؼ اؾ هؽاخؼه به هماهات ظولحی يازیه ضىظظاؼی کًًع و بؽای ؼجك و قالظ ضىاهین نع. وی همچًیى به آياو اػالم هی

و بؽای  ه بىظهؿاؼ يفؽ يیؽو قاؾهايعهی کؽظ قمکى(. 05، قًع 01، پؽويعه 14، کاؼجى 5031)اقحاظوش،  فحك اهىؼ به او هؽاخؼه کًًع.
بؽ جسث فهاؼ گػانحى هماهات ظولحی بؽای ػملی قاضحى هىاػیع اهیؽعهماقبی، ؼػایا ؼا يیؿ جسث فهاؼ آياو ػالوه هایجأهیى هؿیًه

C14، کاؼجى5031باال بىظ )اقحاظوش، کؽظهای هطالف ظولث جؽکیه که به او پًاه آوؼظه بىظيع، هؿیًه يگهعاؼی ؾیؽا گػانث ،
 ای نعیع با زکىهث جؽکیه اؾ آو کهىؼ گؽیطحه و به قمکى پًاه آوؼظه بىظيع. ه(. ایى کؽظها ظؼ يحیده کهمکم56، قًع01پؽويعه

ؼوؾ به ؼوؾ جماضاهای  و بًابؽایى آوؼی لىای بیهحؽ زىل ضىظ بىظ به ػایعات هالی بیهحؽی يیاؾ ظانثکه ظؼ يعظ خمغ قمکى
خات ظولحی هًاظؼه نعه او خؿو ضالى کؽظ.  لػا نکىه ظانث که هىاػیع اهیؽعهماقبی جسمك يیافحه و اهالکبیهحؽی هغؽذ هی

ظولث بؽای خلب ؼضایث ضاعؽ او هعاؼا کؽظ و بطهی اؾ ظؼآهع ایى اهالک ؼا به بًا به اظػای کاؼگؿاؼ اؼوهیه اقث و بایع هكحؽظ گؽظظ. 
یده پهث ه ایى ؼویة او ؼا يحکه کاؼگؿاؼ اؼوهیعىؼیکؽظ، بهاو اضحًاو ظاظC اها قمکى همچًاو جماضاهای خعیع هغؽذ هی

ظؼ يحیده العاهات قمکى، هماهات يظاهی ظؼ (. 5، قًع01، پؽويعه14، کاؼجى 5031ال به ظول ضاؼخی ظايكث )اقحاظوش، گؽهی
 آغؼبایداو به نعت هؼحمع به ضؽوؼت همابله  با وی بىظيع. 

ظؼ اوایل  بعايدا ؼقیع که اؾ عؽف ظیگؽ، گػنث ؾهاو اضحالفات هیاو ػمؽضاو و قمکى ؼا جهعیع بطهیعه بىظ، به عىؼی که کاؼ
ظايكحًع که  ؼا ظؼ آو هًلسث ػمؽضاو با قاؾهايعهی يیؽوهایم آهاظة زمله به قمکى نعه بىظ. هماهات يظاهی يازیه5031ظی هاه 

جا با خػب بطهی اؾ يیؽوهای  چًايچه هىفك به بؽلؽاؼی يلر هیاو آو ظو يهىيع، گؿیًة زمایث اؾ ػمؽضاو ؼا هع يظؽ لؽاؼ ظهًع

های هماهات ای اؾ قىاؼاو قمکى که ناهع زمایثظؼ ایى هیاو ػعه(. Burrell,1997: 347/7)الحعاؼ او ؼا جضؼیف کًع قمکى،
ظولحی يازیه اؾ ػمؽضاو بىظيع اؾ همؽاهی با  اوضىظظاؼی کؽظه، و به ػمؽضاو پیىقحًع. ػمؽضاو هال و هىانی ضىظ ؼا اؾ هداوؼت 

هایم اؾ بیى يؽوظ. قمکى که ضىظ ؼا ايؿل خای ظاظ جا ظؼ يىؼت خًگ با قمکى، ظاؼایی اهالک اقماػیل آلا زؽکث ظاظ و ظؼ ظهات
الؼاظة ػمؽضاو بؽآنفث. اها ظؼ همیى هًگام اؾ جهؽاو ظقحىؼ ؼقیع که ػمؽضاو بایع ظايكث اؾ ایى خكاؼت فىقها هیؼئیف نکاک

اؾ پػیؽل ایى فؽهاو ضىظظاؼی کؽظ و بًابؽایى فؽهايعه لىای  به جبؽیؿ بؽوظ. ػمؽضاو که ضاعؽة ضىبی اؾ ؾيعايی نعو ظؼ جبؽیؿ يعانث
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ای  اؾ يظاهیاو ؼا به قىی او ؼوايه کؽظ جا اگؽ همچًاو اؾ ؼفحى به جبؽیؿ ضىظظاؼی کؽظ، وی ؼا واظاؼ به ػؿیمث يظاهی اؼوهیه ػعه
يحیده خلىگیؽی اؾ ايحمال او به جبؽیؿ بی های ظاهؽی قمکى بؽایيمایًع. ػمؽضاو با ههاهعه ایى اوضاع به قمکى پًاه بؽظ اها جالل

و آياو به  ه بىظپًاه بؽظهای ايگلیكی ػمؽضاو به عایفة هؽکی  عبك گؿاؼل(. 2، قًع01، پؽويعه14، کاؼجى5031)اقحاظوش، هايع.
 :Burrell,1997)قمکى او ؼا به هماهات ظولحی جسىیل ظاظ و ظؼ جبؽیؿ ؾيعايی نع اها نؽط بطهیعه نعو، او ؼا جسىیل قمکى ظاظيع

 بىظه اقث.  جماضای قمکى به ، و بًااؾ قىی اهیؽعهماقبی ،ياگفحه پیعاقث يعوؼ فؽهاو ظقحگیؽی ػمؽضاو اؾ جهؽاو(.456/7

به جهؽاو هًحمل، و قپف وؾیؽ خًگ نعه بىظ و همچًاو اؾ قمکى  5031والؼیث آو بىظ که بؽضالف اهیؽ عهماقبی که اؾ ضؽظاظ 
کاؼگؿاؼی اؼوهیه ظؼ گؿاؼنی به وؾاؼت کؽظ، هماهات ظولحی يازیه يظؽ ضىبی يكبث به قمکى يعانحًعC به عىؼی که زمایث هی
و اؾ جعابیؽی خهث کاقحى اؾ يفىغ هاظی  هه.ل ظقحگیؽی و زبف ػمؽضاو ؼا يحیده نؽاؼت قمکى ظايكح5031هاه ظی 52ضاؼخه ظؼ 

 (.   5، قًع01، پؽويعه14، کاؼجى5031)اقحاظوش،  ه بىظظؼ يازیه قطى ؼايع ویو هؼًىی 
بؽ قؽاو ُکؽظ جأثیؽ ؾیاظی گػانث! آياو با ههاهعه هىلؼیث قمکى و يفىغ وی لعؼت هطالفث با او ظؼ  ؾيعايی نعو ػمؽضاو  

ظاظيع )اقًاظ یظاظيعC ههمحؽ ایى که بعوو هماهًگی با وی اواهؽ ظولث ؼا هن ايدام يمعىؼ کاهل ايدام هیضىظ يیافحًع و اواهؽ او ؼا به
آلا لعؼت ضىظ ؼا اؾ اعؽاف اؼوهیه و قلماـ بكظ ظاظ و با ایى به ؾوظی اقماػیل ( 83، قًع0، پ14، ک5032وؾاؼت ضاؼخه، 

اقحعالل که اؾ عؽف زکىهث ایؽاو هأهىؼ زؽاقث اؾ قؽزعات اقث، ايدام وظیفة هأهىؼاو کهىؼی و لهکؽی ظولث ؼا با ههکل 
کؽظ اؾ هًغمه ضاؼج نىيع. بًابؽایى ظیؽی يپاییع که کلیه هًاعك هؿبىؼ جسث لعؼت هغلك وی جکلیف هیهىاخه کؽظC و زحی به آياو 

 (. 83، قًع0، پ14، ک5032ظؼآهع )اقًاظ وؾاؼت ضاؼخه،
گؽفث که وی هحىخه يابكاهايی هایم به زکىهث اؾ ایى والؼیث ؼیهه هیاػحًاییبطم لابل جىخهی اؾ خكاؼت قمکى ظؼ بی 

 همابله کًع چىو العاهات قمکى او ایؽاو بىظ. ؼئیف قحاظ اؼجم اػحؽاف کؽظه بىظ که ظولث ظؼ هىلؼیحی يیكث که بوضؼیث لهى
هًىؾ هن ػمیعه ظانث که:  ، وؾیؽ خًگ،ضاو اهیؽعهماقبیيعانحًع. ایى ظؼ زالی بىظ که ػبعاللهاو قؽباؾاو کافی بؽای همابله با 

Bاظاؼ و هفیعی بؽای زکىهث ایؽاو ضىاهع نعآلا اگؽ کًحؽل نىظ، نهؽويع وفاقماػیل.A خؿ ضىظ اها ؼئیف قحاظ کل هؼحمع بىظ به
  .(Burrell,1997: 465/7) .وؾیؽ خًگ کكی اؾ جىايایی جضمیى ایى اهؽ بؽضىؼظاؼ يیكث

 ب( يمم اهیؽ ازمعی
خای او به اهیؽ ازمعی ؼا به ه.ل، ؼضاناه آیؽم ؼا به جهؽاو ازضاؼ کؽظ و5032ظؼ يحیده نىؼل پاظگاو قلماـ ظؼ ظوم جیؽ  

غؽب بؽگؿیع. او هًحمع خعی ؼویکؽظ قابك اهیؽعهماقبی يكبث به قمکى بىظ. به اػحماظ وی، قمکى فؽهايعهی لهکؽ نمال
ضیلی ؾوظ هحىخه نع جًها ؼاه نکكث قمکى زمایث اهیؽ ازمعی  (.505-503: 5045اهیؽعهماقبی ؼا باؾی ظاظه بىظ )اهیؽازمعی،

آلا قمیحمى، هیچ های ػمؽضاو به ایى يحیده ؼقیعم بؽای قؽکىبی اقماػیلهى اؾ گفحهBيىیكع: ، آيچًاو که هیاؾ ػمؽضاو اقث
ال ای بهحؽ اؾ ایى ػمؽضاو نکاک يیكث که اؾ فلؿ ضىظ اوقث و ظؼػیى زال با هى به هًاقبث خىايمؽظی که ظؼباؼهزؽبه و وقیله

ىاهع بىظ و با قمکى که همعهات ؾيعايی نعو او ؼا فؽاهن کؽظه و اضحالفات ضايىاظگی ام، پیماو گكل يطام و او ؼا يدات ظاظهکؽظه
 و ؾيعاو اؾ ػمؽضاو کؽظو آؾاظ به يؽازحاً  ازمعی اهیؽ ایًدا ظؼ (.841: 5040)اهیؽازمعی، A ظاؼيع، ظنمى قؽقطث اقث

آلا به  اقماػیل .يگػانث خىاب بی ؼا او لغف ػمؽضاو نع، ضىاهع ههاهعه که گىيه آو و اقث کؽظه اناؼه ضىظ به او ظیى ازكاـ
ظيبال اعالع اؾ آؾاظی ػمؽضاو، جهعیع کؽظه بىظ جا ولحی به ضاية او يیایع و هؼػؼت ضىاهی يکًع اخاؾه يطىاهع ظاظ ظؼ ؼوقحای ضىظ 
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يگؽايی  ظانحه بىظ.اها ظاهؽًا اهیؽازمعی، ػمؽضاو ؼا اؾ ایى کاؼ باؾ (.84، قًع0، پؽويعه14، کاؼجى5032قاکى نىظ )اقحاظوش،
ای اؾ قمکى، او يیؿ چاؼه وؾیؽ خًگايلی هماهات زىل ایى والؼیث بىظ که ػمؽضاو به ظولث وفاظاؼ بىظ و ظؼ يىؼت جعاوم زمایث 

های وی يعانث. ظؼ همیى ؼابغه، بؽضی اؾ هماهات اؾ اػمال هسعوظیث بؽ قمکى خؿ جكلین نعو به قمکى و همؽاهی با يمهه
  خايبعاؼی کؽظيع.

به خمغ آوؼی لىا پؽظاضث جا به وی زمله کًع. اها لىای  ،اهیؽازمعی اؾ ػمؽضاوهؼًىی آلا ظؼ واکًم به زمایث اقماػیل
آلا اؾ ههاهعه ایى وضغ جىاو همابله ظؼ آلا نع. اقماػیلظولحی، ػمؽضاو ؼا پهحیبايی کؽظيع و او با لىای کافی آهاظه همابله با اقماػیل

، 14، کاؼجى5032ضاعؽ گؽظیع. بًابؽایى کحبًا اعالع ظاظ که اؾ جًبیه ػمؽضاو هًًؽف نعه اقث )اقحاظوش،ضىظ يعیع و آؾؼظه 
جؽقیع هماهات ظولحی ظیگؽ قؽاو ُکؽظ ؼا ظل گؽفث و چىو هی (. وی همچًیى کیًه هماهات ظولحی و ػمؽضاو ؼا به84، قًع0پؽويعه

جدهیؿ يیؽوهایم اظاهه ظاظ. قمکى بؽای جغمیغ قؽاو کؽظ، ؼوقای ایالت ؼا آوؼی و هن به زمایث اؾ ػمؽضاو خلب يمایًع به خمغ
، 14، کاؼجى5032های ضاؼخی لؽاؼ ظاؼظ و ظؼ ایى ؼابغه جبلیغات کؽظ )اقحاظوش، ظانث و اظػا کؽظ جسث زمایثيؿظ ضىظ يگه

، اجفاق افحاظ که اؾ Aگحاؾ نکاکB(. نایع يطكحیى ؼویاؼویی خعیع قمکى با لىای ظولحی به ظيبال ظقحگیؽی 85، قًع0پؽويعه
ؾیؽظقحايم بىظ. هیاو يیؽوهای قمکى و لىای ظولحی هًگام ظقحگیؽی وی بؽضىؼظی پیم آهع و جؼعاظی اؾ کؽظها ؾضمی نعيع و 

آيگىيه که ههاهعه نع کهمکم و ؼلابث با  (.Burrell,1997: 474/7) ظال ظؼ هؽؾ جؽکیه ؼفثقمکى اؾ ؼوی لهؽ به قاؼی
های جمابل قمکى و لىای ظولحی ؼا جهعیع بطهیعه بىظC اها های آیؽم و اهیؽازمعی اؾ وی ؾهیًههاهعه زمایثػمؽضاو، و ه

های جؽکیه ػاهل ظیع و لػا هًحظؽ فؽيث بىظ. اؾ ایى هًظؽ بایع گفث قیاقثهمايغىؼکه اناؼه نع او جىاو همابله با آيها ؼا ظؼ ضىظ يمی
 يهایی نىؼل قمکى بىظ.

 ػىاهل ضاؼخی
 ظؼ نىؼل ظوم قمکى يمم جًها ػاهل ضاؼخی، یؼًی جؽکیه، بكیاؼ هإثؽ و جؼییى کًًعه بىظ.

 يمم جؽکیه
های ضىظ، جسؽیک ها بؽای پیهبؽظ قیاقثاؾ ظوؼايی که اضحالفات و جمابالت ایؽاو و ػثمايی نؽوع نع یکی اؾ جؽفًعهای جؽک

با کؽظهای ایؽاو بىظ. اها پف اؾ به لعؼت ؼقیعو هًغفی کمال  کؽظهای ایؽاو ػلیه ظولث و قپف جؽغیب کؽظهای ضىظ به همکاؼی
 هًاعك که بىظ نؽایغی چًیى پی ظؼهای ياقیىيالیكحی خعیع، کؽظهای آو کهىؼ ظؼ وضؼیث ظنىاؼی لؽاؼ گؽفحًع. و قیاقث

 که بىظ پیؽاو قؼیع نیصو  ظؼقیمی ؼضا قیع نىؼل آيها ههمحؽیى   خمله اؾ نعC هطحلف های¬نىؼل يسًة جؽکیه کؽظيهیى
ها اؾ ایى بىظ که زکىهث ایؽاو اؾ وضؼییث پیم آهعه ظؼ چًیى نؽایغی بؿؼگحؽیى جؽـ جؽک .بىظ ظاظه لؽاؼ هعف ؼا جؽکیه هىخىظیث

 بؽای ضؽبه ؾظو به آو کهىؼ بهؽه بؽظاؼی يمایع.  
ظايكثC و اؾ آيدا ها هیه ايگلیكیهای کؽظها ؼا جىعئنىؼل هبؽظ و کلیها ظؼ يگؽايی به قؽ هیزکىهث نىؼوی يیؿ همچىو جؽک

ظاظيعC کًع، به وخىه هطحلف يكبث به ایى اهؽ ههعاؼ هی هیها زمایث ها اؾ ایى نىؼلايگلیكی هکؽظ ایؽاو به جىيیکه ازكاـ هی
 بؽای يمىيه، ؼوؾياهه ایؿوقحیا ظؼ خؽیاو نىؼل نیص قؼیع يىنث:

 ...Bچه ؼکى والؼی آو هماو اهپؽیالیؿم بؽیحايیا اقث که جدؿیهجىايع چیؿی اؾ ایى کهمکم به هملکث ایؽاو يمی Cظقث آوؼظ-
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 علبی اکؽاظ ؼا ظؼ جؽکیه ؼوی کاؼ آوؼظه و اؾ ایى ؼو يه جًها بؽای کؽظقحاو ایؽاو هن هطاعؽاجی ایداظ کؽظه که کؽظقحاو ایؽاو هدعظًا ظؼ
: 5041)بیات،A گیؽظىاليگاهی ؼا به ضىظ هیهىيل يىؼت خ ههای ايگلیف ظؼ لضیخًبم جدؿیه علبی ظاضل نىظ، بؽای يمهه

44-45 .) 
يطكث اعمیًاو یافحى اؾ ػعم زمایث ایؽاو اؾ نىؼنیاوC و ظوم ایداظ که کؽظيع ها ظو قیاقث ػمعه ؼا ظيبال هیظؼ ایى ؾهاو جؽک

ى ظو قیاقث اهیعواؼ بىظيع اواًل آياو اؾ عؽیك پیگیؽی ایبىظ. نىؼل هیاو کؽظهای ایؽاو و ياچاؼ قاضحى ایؽاو به همکاؼی ػلیه کؽظها 
ظقث بیاوؼيعC ثايیًا ظولث ایؽاو ؼا ظؼگیؽ جمابالجی خعیع با قمکى هىفك نىيع همؽاهی ظولث ایؽاو ؼا ظؼ قؽکىب نىؼل کؽظها به

ؼا به يفغ C اضحالفات ظیؽیًه هؽؾی هیاو ظو کهىؼ ضىاهًع کؽظبًمایًعC و ثالثًا ظؼ يحیده کمکی که به ایؽاو ظؼ قؽکىب نىؼل قمکى 
ه.ل ؼا با ایؽاو هًؼمع کؽظيعC و ظؼ هماو زال 5032ضىظ زل و فًل کًًع. بًابؽایى ظؼ ؼاقحای جسمك ایى اهعاف اواًل لؽاؼظاظ ظوقحی 

 ها واؼظ هؼاهله نىظ.   زکىهث ایؽاو ياچاؼ نىظ بؽای قؽکىبی او با جؽک جابه قمکى يؿظیک نعيع جا وی ؼا به نىؼل واظاؼيع 

 ه.ل5032وظاظیه و جأهیًیه لؽاؼظاظ 
چًاو ظولث جؽکیه ؼا جسث فهاؼ گػانحه بىظ  که ایى کهىؼ بؽای خلىگیؽی اؾ زمایث ایؽاو اؾ  کؽظهاآيچًاو که اناؼه نع نىؼل 

ؼماظ ها ايایى جعابیؽ و جالل هيحید .کؽظها ظؼ يعظ بؽآهع ایؽاو ؼا به ػعم هعاضله هحؼهع قاؾظC العاهی که اؾ عؽف ایؽاو اقحمبال نع
ایى لؽاؼظاظ آهعه بىظ:  هم. بیى ظو کهىؼ بىظ. ظؼ همعه5683آوؼیل 88ه.ل/ 5032ظؼ اول اؼظیبههث A وظاظیه و جأهیًهBلؽاؼظاظ 

Bبانًع جسکین يمایع ظؼ يظؽ گؽفحه و چىو هؼحمع و خاؾم هیازحیاخات و وظایفی ؼا که ػًؽ زاضؽ بؽای هلحیى ایداظ و ایداب هی
اقًاظ A)ى ایهاو واخب اقثC لهػا هًمن نعيع نؽایظ هاظی ؼوابظ يمیمی ضىظ ؼا ؼونى يمایًع...ؼنحه ظوقحی و بؽاظؼی بی

وخه جسکین ها اؾ ايؼماظ ایى ػهعياهه به هیچ(.  کاهاًل ؼونى بىظ که هعف جؽک85-81: 5050ایؽاو با قایؽ ظول، ههؼاهعات ظو خايب
های ضىظناو بىظ. به بیاو ظیگؽ، آياو ايؼماظ علبیهماو زال جعاوم جىقؼهؼنحه ظوقحی و بؽاظؼی يبىظC بلکه هعف اغفال ایؽاو و ظؼ 

ای بؽای ايدام همايع ظیؽیًه ضىظ لؽاؼ ظاظه بىظيعC ؾیؽا اواًل جىافمات هؽؾی قابك با ایؽاو ؼا لبىل يعانحًعC ثايیًا ػهعياهه ؼا يؽفًا وقیله
و لىالؽ بانی ظؼ هؽؾ هاکى اظػای اؼضی ظانحًع همچًاو بؽ بطهی اؾ هًاعك هداوؼ يىهای بؽاظوقث، لاؾلی گىل 

.(Burrell,1997: 478/7) (. ظؼ هؽ زال قمکى اؾ بهبىظ ؼوابظ ایؽاو و جؽکیه ظؼ يحیده لؽاؼظاظ فىق يگؽاو نع31:5041)بیات،

آلا جًىؼ  ماػیلاقBهىؼ ضاؼخه هالزظه يمىظ: کاؼگؿاؼی اؼوهیه به وؾاؼت ا 84/8/5032جىاو ظؼ گؿاؼل باؾجاب ایى يگؽايی ؼا هی
نىيع و قیاقث ظولث جؽکیه که لغغ يكل هلث کؽظ اقث، يمىظه که بؼع اؾ ایى لؽاؼظاظ، کؽظها به وقیله ایى ظو ظولث للغ و لمغ هی

آلا هیاو کؽظها جسؽیکاجی ايدام ضىاهع ظاظ بیًی کؽظ که اقماػیليًؽالله بهًام ظؼ پایاو ایى گؿاؼل پیمA. پیهؽفث ضىاهع کؽظ
به کمک ایؽاو B(. يگؽايی قمکى عبیؼی بىظ. اؾ يظؽ فؽوغی هعف ايلی جؽکیه اؾ ايؼماظ ایى ػهعياهه آو بىظ که 558:5054)ظهًىی، 

-ؼوظ. ؾیؽا ُکؽظ ؼا يه هیايع، هعؼ هیخعیع کهیعه هوخىظ ُکؽظ ؾزماجی که بؽای جهکیل جؽکی هواقغC ؾیؽا  بهAاؾ نّؽ اکؽاظ ضالو نىظ

هػهب اقث و نماؼناو يه هثل یىيايی کىچ ظهًعC کؽظ هكلماو اقث و آقیایی و با قایؽ اجباع جؽک هن جىاو هثل اؼهًی هسى کًًع و
 (52:5041فؽاواو اقث )بیات، 

 جسؽیک قمکى
بؽای جغمیغ، به همکاؼی واظانحى و اهحیاؾ گؽفحى اؾ ایؽاو بهحؽ ظیعيع که ضىظ ایؽاو ؼا يیؿ ه.ل 5032ؼغن ايؼماظ لؽاؼظاظ هها بجؽک

نع. بًابؽایى جالل آهیؿ ظولث ایؽاو و کؽظها، بؽای آياو یک جهعیع هسكىب هینىؼل کؽظها کًًع. ظؼ والغ هًاقبات هكالمث ظؼگیؽ



(5032ػىاهل هىثؽ ظؼ نىؼل ظوم قمکى )ههؽ واکاوی  03  
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ظانحًع با جسؽیک کؽظها به ياآؼاهی، هىخبات بؽضىؼظ زکىهث ایؽاو با آياو ؼا فؽاهن آوؼيع و هیاو کؽظها و ظولث ایؽاو نکاف ایداظ 
های جؽکیه ظؼ نهؽهای آغؼبایداو اؾ عؽفی اؾ آؾاظی ظاظه نعه (. کًكىل88و85، اقًاظ01، پؽويعه14جى، کاؼ5031کًًع. )اقحاظوش،

و اؾ  (؛Burrell,1997: 496/7)کؽظيعظقث آوؼظه اظهاؼ يگؽايی هیجىقظ هماهات ایؽايی به قمکى و يفىغی که او ظؼ هؽؾها به
ای بؽای واظاؼيع. اؾ ایى ؼو ولحی ههاهعه کؽظيع ایؽاو هیچ بؽياههعؽف ظیگؽ ظؼ جالل بىظيع قمکى ؼا ػلیه زکىهث به نىؼل 

ها به يؿظیک نعو به قمکى و بؽضىؼظ با قمکى يعاؼظ، بؽياهه جسؽیک و به نىؼل واظانحى وی ؼا ظؼ پیم گؽفحًع. جًمین جؽک
او ههعاؼ به  ،جؽکیه های هطالفپًاه ظاظو به نماؼی اؾ ُکؽظظؼ قمکى العام ضاعؽ گؽفث که بهزمایث اؾ وی ظؼ زالی يىؼت هی

   (.512، 5054)ظهًىی:A گؽظظ!اقباب ؾزمث هیاگؽ اؾ انؽاؼ زمایث کًع Bکه: يع بىظظاظه 
يًؽالله بهًام کاؼگؿاؼ ظولث ظؼ اؼوهیه ظؼ ههعاؼی به وؾاؼت ضاؼخه، با اناؼه به جسىالت جؽکیه و جمابل زکىهث آو کهىؼ با 

که به ضىبی ناهع اؾ ظقث ؼفحى هىلؼیث ضىظ هیاو کؽظهاقث اؾ گؽایم و جمایل کؽظها کؽظها، ضاعؽيهاو قاضث زکىهث جؽکیه 
به هؽ جؽجیب که نعه زکىهث ایؽاو ؼا به ظنمًی با کؽظها واظاؼظC جا اؾ ایى عؽیك  اقث و ظچاؼ هؽاـ نعه اقثC و ظؼ جاللبه ایؽا

ها جالل ضىاهًع کؽظ ایؽاو ؼا به بیًی کؽظ جؽکؽف گؽظظ. او پیمکؽظها اؾ ایؽاو يیؿ ؼویگؽظاو نىيع و ضغؽ يؿظیکی کؽظها به ایؽاو بؽع
-ضلغ قالذ کؽظها جؽغیب يمایًعC و اگؽ ظؼ ایى ؼاه هىفمیحی به ظقث يیاوؼيع جؽجیبی ضىاهًع ظاظ که کؽظها اغحهال به پا کًًعC و بعیى

ها العیى بیگ، وابكحۀ يظاهی جؽکه به جسؽکات زكامگىيه هىخبات جمابل آيها با همعیگؽ ؼا فؽاهن آوؼيع. بهًام ظؼ هماو زال با اناؼ
: 5041بیًی کؽظ )بیات،ظؼ هًاعك هطحلف و پًاهعه نعو گؽوهی اؾ کؽظهای جؽکیه به چهؽیك، ؾهیًه ولىع هطاعؽات آجی ؼا پیم

25-35.) 
بىظ چهؽیك ؼفغ ضغؽ و کؽظ و آؼا يیؿ ظيبال هی پژوهم زاضؽ بؽ ایى باوؼ اقث که ظولث جؽکیه ظؼ جسؽیک قمکى هعف ههمحؽی

ظاظ، نعC و هاظام که هیاو قمکى و ظولث ایؽاو جًاظهی ؼوی يمیؼوؾ به ؼوؾ و بیم اؾ پیم به همؽ هطالفاو ظولث جؽکیه جبعیل هیکه 
ايداهیع، به يفغ و قمکى که به نکكث لغؼی قمکى هی ایؽاویافث. لػا ایداظ خًگ هیاو زکىهث ایى وضغ به ؾیاو جؽکیه جعاوم هی

کیه ضاجمه نعC چىو با نکكث قمکى و فؽاؼی نعو وی، هىلؼیث چهؽیك همچىو پًاهگاهی بؽای هطالفاو جؽؽکیه جمام هیج
 ای به قىظ جؽکیه بىظ.یافث. بًابؽایى خًگ هیاو قمکى و ظولث ایؽاو با هؽ يحیده هی

آلا اؾ قؽاو کؽظ با او اػؿام کؽظه بىظC و ػثماوبیگ والی واو، آخىظاو ضىظ ؼا بؽای هػاکؽه قلیماو يبؽیظؼ جعاوم چًیى اوضاػی  
آلا يكبث ضىیهاويعی هن ظانث ؼا با قالذ و ههمات ظؼ يؿظیکی زعوظ هكحمؽ کؽظه بىظيع جا ظؼ هىلغ لؿوم به جؽکیه که با اقماػیل

حی يعاؼظ، اؾ ایى وضغ بؽای ها يعالزمایث اؾ قمکى بپؽظاؾظ. آيگىيه که يًؽالله بهًام به وؾاؼت ضاؼخه يىنحه قمکى اگؽچه با جؽک
ها زاضؽ به همکاؼی با آياو ؼغن ايؽاؼ جؽککًعC و ظؼ گفحگى با هماهات ظولث با اقحًاظ به ایًکه بهپیهؽفث هىلؼیث ضىظ اقحفاظه هی

جماضاهای او ها، ياچاؼيع با همه يهعه، جىايكحه اقث اؾ ظولث اهحیاؾ بگیؽظC و هماهات ظولحی بؽای باؾظانحى او اؾ همکاؼی با جؽک
آهیؿ ظايكث و ضىاقحاؼ اضػ جعابیؽی اؾ قىی ظولث بؽای پایاو ظاظو به ایى وضغ نع کًًع. بهًام اظاهه ایى وضغ ؼا هطاعؽههىافمث 

 (. 53، قًع01، پؽويعه 14، کاؼجى5031)اقحاظوش،
به اؾ قؽ گؽفحى ضیاالت و  ظؼ ایى هیاو بایع جىخه ظانث قمکى که جسث جأثیؽ ضؼف الحعاؼ ظولث ظؼ آو يفسات جهىیك

ها ظؼ اهیؽازمعی ؼا يعانث. اهیعواؼی وی به زمایث جؽک -های قابمم نعه بىظ، به جًهایی جىايایی همابله با ائحالف ػمؽضاو بؽياهه
کیه هىؼظ ضاعؽ پًاه ظاظو به کؽظهای هطالف جؽها با کؽظها بىظC ثايیًا بهگؽفث که اواًل هحىخه ظنمًی و ضًىهث جؽکزالی يىؼت هی
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ها و قؽؾيم هماهات آو کهىؼ بىظC و ثالثًا اهعاف جؽکیه ظؼ ايؼماظ لؽاؼظاظ ظوقحی با ایؽاو و همچًیى، يیث والؼی آو کهىؼ اؾ جهىیك
 جسؽیکاجم ؼا ظؼک کؽظه بىظC اها ظؼ جالنی لماؼگىيه قؼی کؽظ بطث ضىظ ؼا بیاؾهایع. 

 قؽايدامنىؼل بی
چًیى قلماـ به کاؼگؿاؼی آغؼبایداو  هاهیى جػکؽ گؿاؼلظقث به نىؼل ؾظ اها اؾ  5032اگؽچه ظاهؽًا قمکى ظؼ اوایل ههؽ 

  (.82، قًع0، پؽويعه14، کاؼجى 5032)اقحاظوش، ظؼ زال ياآؼاهی بىظيع   گؽظظ که يیؽوهای او اؾ چًعیى هفحه لبل اقحًباط هی
اؼ يیؽوهای جسث فؽهاو او جىاو گفث نممث ظانحه بانع، هیجى اؾ کؽظهای جؽکیه به وی ظؼ اوایل ههؽ زمی 133چًايچه ضبؽ پیىقحى 

ؼا فؽيث هًاقبی بؽای ( 5032) ههؽاوایل قمکى  .Burrell,1997: 513-513/7.يفؽ ؼقیعه بىظ 5233ظؼ ایى ؾهاو به 
فؽقطی اؼوهیه  نىؼل جهطیى ظاظ و واؼظ ػمل نع. او بطهی اؾ يیؽوهایم ؼا به چًع گؽوه جمكین کؽظ. ایى بطم اؾ يیؽوها جا یک

 هپیهؽوی کؽظيع اها هىفمیحی به ظقث يیاوؼظيع. بطم ظیگؽی اؾ لىایم هن که خهث جًؽف انًىیه اػؿام نعه بىظيع ظؼ يحید
قؽيىنث بطم اػظن لىای قمکى که جسث آيچًاو که ههاهعه ضىاهع نع هماوهث پاظگاو آو نهؽ ياچاؼ به ػمب يهیًی نعيع. 

ظ ؼو ههمات خًگی و جًؽف پاظگاو قلماـ ػاؾم ایى نهؽ نعه بىظيع يیؿ به همیى جؽجیب ؼلن ضىظقث آوؼظفؽهاو ضىظ وی بؽای به
ه.ل با جمام لىا به 5032ههؽهاه  4قمکى ظؼ ؼأـ يیؽوی اضیؽ نب پًدهًبه  .(85، قًع0، پؽويعه14، کاؼجى5032)اقحاظوش،

وع به نلیک و جهاخمی قطث کؽظ. چیؿی يمايعه قلماـ هدىم آوؼظ و یک قاػث و يین اؾ نب گػنحه ظوؼ نهؽ ؼا هسايؽه و نؽ
، 0، پؽويعه14، کاؼجى 5032بىظ نهؽ ؼا جًؽف کًع که هعافؼاو به نعت هماوهث کؽظيع و زمله او ؼا ياکام گػانحًع )اقحاظوش، 

 (. 82قًع
و یافث. پیؽوؾی يیؽوی ظولحی پایا 502يفؽ اؾ يیؽوهای قمکى ظؼ بؽابؽ  803به ؼوایث اهیؽازمعی خًگ قلماـ با کهحه نعو

لغؼی خًگ به ظيبال اػؿام پايًع يیؽوی کمکی اؾ ػهایؽ ناهكىو و لىای نکاک به فؽهايعهی ػمؽضاو جسمك یافث  
بالؽ به نهؽهای ظؼ هؼؽٌ جهعیع ضىی و (. ظؼ ؼوایحی کاهلحؽ، لىای جمىیحی اؾ هاکى، اؼظبیل، قاوج842:5040)اهیؽازمعی،

به ػباؼت ظیگؽ، لىای ظولحی ظؼ Bب ايلی قمکى نعیعًا ظؼگیؽ زمایث اؾ لىای ظولحی بىظ. قلماـ و اؼوهیه ؼقیعيع. ػمؽضاو ؼلی
ال به وقیلۀ خؿ قمکى و همؽاهاو نطًیهایی هبًی بؽ اهًیث خايی به کؽظها بهاػالهیهA زال زمایث اؾ او ظؼ بؽابؽ قمکى بىظيع

اظػا نعه اقث هساقبات قمکى ظؼ آغاؾ  .Burrell,1997: 513-514/7 یک هىاپیما ؼوی ؼوقحاهای کؽظيهیى پطم نع
اقاـ بىظيعC و ازحمااًل او ظؼ يحیده ایى بؽآوؼظ ای و خهايی و چه به لساػ ظاضلی کاهاًل غلظ و بینىؼل چه به لساػ اوضاع هًغمه

ایى اظػا يسیر به يظؽ اها  (.Ibid: 496/7)جؽ ؼا يیؿ ظؼ بؽ ضىاهع گؽفث، جهدیغ نعه بانعکه نىؼل قاالؼ العوله هًاعك خًىبی
ظقحی و جعابیؽ لاعؼايه اهیؽازمعی بىظ. قمکى ظؼ پیم هؼقعC ؾیؽا نىاهع يهاو اؾ ایى ظاؼظ که نکكث لغؼی قمکى يحیديمی

ؽای ؼویاؼویی با ایى زمله خاقىقايی که هیاو لىای قمکى ظانث ب هنؽایغی به قلماـ زمله کؽظ که اهیؽازمعی بىاقغ
يؽظباو ظؼ پای ظیىاؼهای قؽباؾضايه خا هايعه  552هن کؽظه بىظ. به ؼوایث اهیؽازمعی يبر ؼوؾ نکكث، های الؾم ؼا فؽا آهاظگی

 81ها اقحفاظه کًًع. بىظيع که لىای قمکى بؽای باال ؼفحى اؾ ظیىاؼ با ضىظ آوؼظه بىظيع و آيها جىايكحه بىظيع جًها اؾ یکی اؾ ایى يؽظباو
ضايه ؼا گؽفحه بىظيع و جا آضؽیى گلىله خًگیعيع. ظالیل قمکى بؽای نکكث ظؼ زمله به يع جلگؽافيفؽی که اؾ ایى يؽظباو باال ؼفحه بىظ

قمکى به اؼوهیه ؼا اؾ یک نب لبل به او اعالع ظاظه بىظيع. به  هاؼوهیه هن بؽ همیى اقاـ بىظ و خاقىقاو اهیؽازمعی بؽياهه زمل
ماـ به ؼضائیه زمله کؽظه بىظ ازحمال هىفمیث بیهحؽی ظانث خای زمله به قلاهیؽازمعی اگؽ قمکى ظؼ ابحعا به هػمیع
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که قه هىاپیمای يظاهی به همؽاه گؽوهی اؾ وازعهای چؽیکی ُکؽظ و اؾ آو (. ظؼ هؽزال پف 844 -842: 5040)اهیؽازمعی،
و هکی،  15:5023گلؽی،ها ؼاه وؼوظ به للمؽو جؽکیه ؼا بؽای وی و اجباػم باؾ کؽظيع )بیناهكىو بؽ لىای او هدىم آوؼظيع، جؽن

ؼوؾ  0ههؽ، عی  83الی  81اکحبؽ/  56جا  54(. هماهات يظاهی ظؼ جبؽیؿ ظؼ گؿاؼنی پیؽاهىو ایى خًگ اػالم کؽظيع که اؾ 512:5038
ايع و قمکى ظؼ عىل هؽؾ فؽاؼی و آواؼه نعه اقث. زمیمث ایى اقث که ولحی ؼونى نع عىؼ کاهل نکكث ظاظهيیؽوهای قمکى ؼا به

بًابؽایى .(Burrell,1997: 516/7)نىظ، اعؽافیايم او ؼا ؼها کؽظه و به ػمؽضاو پیىقحًعؾ هیچ خايبی زمایث يمیقمکى ا
ها و هساقبات يىؼت گؽفحه بىظ و ظؼ ایى هیاو العاهات اهیؽازمعی ظؼ به کاؼگیؽی ؼیؿیجؽیى بؽياههنىؼل قمکى عبك ظلیك

پیىقحى يیؽوهایم به ػمؽضاو و همچًیى فؽاضىايعو ػهایؽ ناهكىو و اقحفاظه  ها،خاقىـ، اقحفاظه اؾ ػمؽضاو و بطهی اؾ نکاک
ه.ل اؾ وی هیچ زمایحی 5035ها باؾ هن هايًع هؽظاظ اؾ هىاپیما ػلیه قمکى بؽای يطكحیى باؼ اؾ ػىاهل نکكث وی بىظيع. جؽک

ىظيع. آيها ػماًل ظقث به العاهی کؽظه بث اؾ وی لث ایؽاو، جظاهؽ به زمایيکؽظيع و يهاو ظاظيع يؽفًا بؽای جسث فهاؼ لؽاؼ ظاظو ظو
ظايكحًع هىفمیث قمکى به گكحؽل هىلؼیث وی و جهدیغ نىؼنیاو ُکؽظ جؽکیه هًدؽ ضىاهع نع و عبیؼحًا اؾ يؿظيع چىو به ضىبی هی

ها ظؼ های جؽکايگیؿهکه اناؼه نع، یکی اؾ ههمحؽیى گهث. اؾ ایى هًظؽ چًاوآو پف قؽکىب کؽظها ظؼ جؽکیه ظنىاؼجؽ اؾ لبل هی
های نکكث و آواؼگی او ؼا فؽاهن آوؼيعC جا بعیى عؽیك، چهؽیك که به جهىیك قمکى به نىؼل ػلیه زکىهث ایؽاو ایى بىظ که ؾهیًه

پًاهگاه هطالفاو جؽکیه جبعیل نعه بىظ هىلؼیث ضىظ ؼا اؾ ظقث بعهع و اؾ آو پف کؽظهای هطالف جؽکیه پًاهگاه و هأهًی بؽای جعاوم 
  هطالفث با آو کهىؼ يعانحه بانًع.

 ه.ل 5032قمکى پف اؾ نىؼل 
ها ظؼ خؽیاو بىظ، يه ضغؽ هكیسیاو به لىت قمکى بؼع اؾ نکكث اضیؽل ظوباؼه آواؼه نع. ظؼ ایى ؾهاو يه خًگ جؽکیه با یىيايی

ها بالی بىظC چؽاکه به ظيبال با ايگلیكیها قابك بالی بىظ، يه فهاؼ کؽظهای نمال ػؽاق ػلیه جؽکیه بالی هايعه بىظ و يه کهمکم جؽک
هایی که هكحمین و غیؽهكحمین قیاقث زمایث لؽاؼظاظ لىؾاو و کمی بؼع اؾ آو زل و فًل هكأله هىيل، جؽکیه اؾ بكیاؼی اؾ گؽفحاؼی

ی هايعه بىظيع. ایى زال چًع هكأله ظیگؽ همچًاو بالقاضث، ؼهایی یافحه بىظ. با ایىياپػیؽ هیاؾ قمکى ؼا بؽای آو کهىؼ اخحًاب
هكائل اضحالفات هؽؾی آو کهىؼ با ایؽاو و هكأله جؼییى زعوظ و همچًیى نىؼل کؽظها ظؼ آو کهىؼ بىظ که جماهی آيها کن و بیم به 

ال همچًاو پًاه بعهًع جا ظؼ آیًعه او ؼا همچىو اهؽم فهاؼی ایؽاو هؽجبظ بىظيعC لػا جًمین گؽفحًع به قمکى پف اؾ نکكث و آواؼگی
کؽظ یکباؼ ظیگؽ او ؼا ببطهًعC اها قپهبع ظؼ بؽابؽ ظولث ایؽاو ظؼ اضحیاؼ ظانحه بانًع. قمکى همچًاو اؾ هماهات ظولث جماضا هی

ه.ل پف اؾ 5036اهیؽازمعی زاضؽ به بطهم وی يبىظ جا آيکه ؼضاناه به جسؽیک وی با لحل قمکى هىافمث کؽظ. بًابؽایى ظؼ قال 
 ( .503:5040ه به انًىیه آهعه بىظ، به لحل ؼقیع )اهیؽازمعی، گفحگى و هػاکؽ هآيکه با وػع

 يحیده 
نىؼل هدعظ  هجىاو گفث به ظيبال بطهىظه نعو و باؾگهث به چهؽیك ظؼ ايعیهظؼ ؼابغه با نىؼل ظوم قمکى به عىؼ لغغ يمی

ياپػیؽ بىظ. به ػباؼت ؼل وی اخحًابجىاو ايکاؼ کؽظ که ظؼ يحیده نؽایغی که به وخىظ آهع، نىبىظه بانعC اها ظؼ هماو زال يمی
ها، ضؼف الحعاؼ و زاکمیث ػىاهلی چىو زمایث بطهی اؾ هماهات ظولحی اؾ ػمؽضاو، ظو ظقحگی هیاو نکاک هجؽ، ظؼ يحیدؼونى
 ها و همچًیى نىؼل کؽظها ظؼ جؽکیه و پًاه آوؼظوه.ل ایؽاو و جؽکیه، جسؽیکات جؽک5032ظؼ هًاعك هؽؾی، لؽاؼظاظ هىظت  ظولث
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بؽ ياهًاقب بىظو ؾهاو نىؼل، ػىاهلی چىو بؽضی نماؼی اؾ کؽظهای آو کهىؼ به چهؽیك، قمکى جًمین به نىؼل گؽفث. ػالوه
او، اؾ ػىاهل ايلی  هػمؽضاو ظؼ همکاؼی با اهیؽازمعی و جعابیؽ ؾیؽکاي هکًًعهساقبات ياظؼقث قمکى و همچًیى يمم جؼییى

 نکكث نىؼل ظوم قمکى بىظيع. 

 هًابغ 

 اقًاظ هًحهؽ يهعه وؾاؼت اهىؼ ضاؼخه -
 05، 88، 85، 56، 53، 2، 5، اقًاظ 01، پؽويعه 14، کاؼجى 5031اقًاظ وؾاؼت اهىؼضاؼخه، قال  -
  85و  84و  83و  82، اقًاظ نماؼه 0، پؽويعه 14، کاؼجى 5032اقًاظ وؾاؼت اهىؼ ضاؼخه، قال  -

 اقًاظ هًحهؽنعه:
 ، جهؽاو: هؽکؿ اقًاظ وؾاؼت ضاؼخه<:@8-99@8 ؼوابظ ایؽاو و جؽکیهاقًاظی اؾ  (=?:8، يظام ػلی )ظهًىی -
:  ؽاو ه ، ج ی ؽؾای ی ه  ر ل ي  ه د عی ض  م ىن ک ه ( ب5083 -38:7ؽکیه) ج و  ؽاو ظ ای ؼواب اؾ  اظیً  ( اق9?:8يلر هیؽؾایی، ضعیده )  -
  اوؽ ای  ی اله اق  ىؼی ه م خ  ی ل ه  ه اي ط اب ح اظ و کً  اق  او اؾه ق
 المللی، وؾاؼت اهىؼضاؼخه ( خلع پًدن، جهؽاو: ظفحؽ هغالؼات قیاقی بیى@=:8، )اقًاظ هؼاهعات ظوخايبه ایؽاو با قایؽ ظول -

 کتب
به کىنم غالهسكیى ؾؼگؽی يژاظ، جهؽاو:  ضاعؽات يطكحیى قپهبع ایؽاو ازمع اهیؽازمعی،( 5040اهیؽازمعی، ازمع، ) -

 هىقكه پژوهم و هغالؼات فؽهًگی 
 ، جهؽاو: نیؽاؾه های ػهایؽی و قیاقی آغؼبایداوهایی اؾ آنىبیاظظانث (،5055عهماقبی، ػبعالله ضاو ) اهیؽ -
 ، جؽخمه ابؽاهین یىيكی، جهؽاو: يگاه يى لیام نیص قؼیع پیؽاو( 5044اولكى، ؼابؽت، ) -
 جهؽاو: يهؽ جاؼیص ایؽاو  گؽایی،زؽکث قمکى ظؼ کهاکم ياقیىيالیؿم و ػهیؽه( 5065)بؽافؽوضث، ؼؾگاؼ  -
 جهؽاو: يهؽ جاؼیص ایؽاو  نىؼل کؽظهای جؽکیه و جاثیؽ آو بؽ ؼوابظ ضاؼخی ایؽاو ( ;<:8بیات، کاوه، ) -
ج اول، جهؽاو: هىقكه هغالؼات و  8:97-@@89جماهیث اؼضی ایؽاو، ظؼ ظوؼاو پهلىی، ( 7@:8بهمًی لاخاؼ، هسمعػلی، ) -

 های قیاقی پژوهم
 ، جهؽاو: قحاظ بؿؼگ اؼجهحاؼاو ضاعؽات یک قؽباؾ( 5023بیگلؽی، زیعؼ للی ) -
 جهؽاو: ايحهاؼات خاویعاو  باؾیگؽاو ػًؽ عالیی،( =>:8ضىاخه يىؼی ابؽاهین، ) -
 ، ج اول: جهؽاو، اهیؽکبیؽ جاؼیص بیكث قاله ایؽاو( ?>:8هکی، زكیى. ) -
 ، ابؽاهین یىيكی، جهؽاو: يهؽ پايیػ جاؼیص هؼايؽ ُکؽظ( 5050هک ظاول، ظیىیع، ) -
  ، خاپطايه ی وه ؾاؼه جی په ؼوه ؼظهکىؼظ له ئه ؼنیىی ؼووقیا و قۆڤییه جعا( =977هه وؼاهی، ئه فؽاقیاو،) -

- Burrell, R.M, (1997), Iran Political Diaries (1881-1965), volume 7, 1924 – 1926, 

Archive Editions 

- Khosrozadeh, Sirwan, The Factors affecting the victory of the unified army in the 

Shakaryazi war (August 1301), Journal of Historical Study of War Vol. 4, Issue 3, 

No.13, Autumn 2020,55-74 


