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   Tange Tamoradi battle in 1309 SH occurred between the government 

of Reza Shah and the tribe of Boyer-Ahmad over the modernization 

programs of the Pahlavi government towards the nomads and the 

violent behavior of the Pahlavi soldiers towards the heads of the tribe 

and the common people, which ended with the military success of the 

Boyer-Ahmadis against the government forces in a place called Tange 

Tamoradi, located 50 kilometers from the modern city of Yasouj. The 

Boyer-Ahmadis were in favor of non-war, but the Pahlavi government 

considered the repression of tribes as part of the necessities of a 

powerful central government and a modern society. Therefore, the 

current research with a descriptive-analytical historical approach 

answers the question of the consequences of the aforementioned battle 

on the social life of Boyer-Ahmad people. The research findings show 

revenge of the defeat of the 1307 SH battle of Do Rag Mado, the 

economic benefits of southern oil fields and suspicion of nomads in the 

historical experience of the conquest of Tehran in 1288 SH as well as 

the constitutional revival has played a role in Reza Shah's military 

attacks on Boyer-Ahmad region. Therefore, there are many social 

consequences, including the forced-gradual transition from nomadic life 

to settlement, weakening of livestock economy, establishment of the 

military rule, intensification of mental and physical pressures on 

ordinary people, execution of some chiefs of Boyer-Ahmadi tribes of 

nomads, the forced migration of the nomads to neighboring areas, 

poverty, theft and social damages on the social life of the affected areas, 

that can be counted. 
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 بؽ ؾيعگی اختماػی هؽظم هًٓوۀ ظؼگیؽ ه.ل(9036)اوی پیاهعهای يبؽظ َتًِگ تاهؽاظیواک
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 اخباؼی

های يىقاؾی ظولت پهلىی ظؼ  ه.ل. هیاو ظولت ؼَاناه و ایل بىیؽازمع بؽ قؽ بؽياهه9036يبؽظ َتًِگ تاهؽاظی ظؼ قال     
نع؛ که با پیؽوؾی يظاهی  آهیؿ يظاهیاو پهلىی با ؼؤقای ایل و هؽظم ػاظی ایداظ هبال ػهایؽ و ؼكتاؼهای ضهىيت

ضاتمه یاكت.  -کیلىهتؽی نهؽ اهؽوؾی یاقىج 23ظؼ  -ها بؽ هىای ظولتی ظؼ هسلی به يام تًگ تاهؽاظی بىیؽازمعی
ؽوؼیات ظولت هوتعؼ هؽکؿی و ها ْؽكعاؼ ػعم خًگ بىظيع، اها ظولت پهلىی قؽکىب ػهایؽ ؼا خؿء َ بىیؽازمعی

  تسلیلی تاؼیطی، با تبییى پیاهعها به ایى پؽقم -، پژوهم زاَؽ با ؼویکؽظ تىيیلیظايكتًع. بًابؽایى ی هعؼيیته هی خاهؼه
های پژوهم  ظهع: خًگ تًگ تاهؽاظی بؽ ؾيعگی اختماػی هؽظم بىیؽازمع چه پیاهعهایی به ظيبال ظانت؟ یاكته پاقص هی
خًىب، قىءظى به ػهایؽ ظؼ  ه.ل.، هًاكغ اهتًاظی هیاظیى يلتی9034ظهع، ايتوام نکكت خًگ ظو َؼگ َهعو  يهاو هی

ی بىیؽازمع ه.ل. و ازیای ههؽوْه، ظؼ تهاخمات يظاهی ؼَاناه به هًٓوه9855ی تاؼیطی كتر تهؽاو ظؼ قال تدؽبه
تعؼیدی اؾ ؾیكت کىچًعگی  -يوم ظانته اقت. لػا بؽای ایى خًگ پیاهعهای اختماػی بكیاؼی ؼا اؾ خمله گػاؼ اخباؼی

ظاهی، اقتوؽاؼ زکىهت يظاهی، تهعیع كهاؼهای ؼوزی و خكمايی بؽ هؽظم ػاظی، اػعام به یکدايهیًی، تُؼیق اهتًاظ 
های اختماػی بؽ  بؽضی اؾ ؼؤقای ػهایؽ بىیؽازمع، کىچ اخباؼی ْىایق بىیؽازمع به هًاْن همدىاؼ، كوؽ، ظؾظی و آقیب

 تىاو بؽنماؼظ. ؾيعگی اختماػی هًاْن ظؼگیؽ هی

 16/41/1041: افتیدر خیتار

 43/16/1041: زشیپذ خیتار

 هوعهه

، بهمئی، چؽام، ْیبی و ظنمى ؾیاؼی( )=بابىیی()بىیؽازمع، بانت و باوی بؿؼگ ایل بىیؽازمع، یکی اؾ نم ایل کهگیلىیه
ی بىیؽازمع کًىيی که کًلعؼاقیىيی تؽیى و هوتعؼتؽیى ایل بىظه اقت. هًٓوه اقت. ظؼ هیاو ایالت کهگیلىیه، بىیؽازمع پؽخمؼیت

ی پهلىی ؼكت. اها ظؼ ظوؼه های هاخاؼ و پهلىی، ایل بىیؽازمع هوتعؼتؽیى ایل کهگیلىیه به نماؼ هی بانع، اؾ ظوؼه ْىایق هیاؾ 
ها يانی اؾ های تًگ تاهؽاظی و گدكتاو واهغ نع و ظؼ هؽ ظو خًگ ایل بىیؽازمع بؽ هىای ظولتی كائن آهع. ایى خًگ خًگ
ی ػهایؽی بىظه که ظؼ آيها ظولت پهلىی با يیؽوی قؽکىب ظؼ پی ایداظ و اختماػی ظؼ خاهؼه های يىقاؾی ظؼ ابؼاظ اهتًاظی بؽياهه

 ی ایلی بىیؽازمع بىظه اقت. ظگؽگىيی ظؼ قاضتاؼ اختماػی و تـییؽ ؾیكت خاهؼه
ت، ضايه ی ػهایؽی با قؽکىب ایالهای اخؽایی هعؼيیؿاقیىو ظؼ خاهؼه باؼی، هتدعظاو ظولت ؼَاناه هؼتوع بىظيع ظؼ بؽياهه

های اخؽایی ظولت ؼَاناه ظؼ هبال  ها و بؽياهه تىاو اقکاو ظیگؽ ایالت و ػهایؽ ؼا تكهیل کؽظ. قیاقت ایل هعؼتمًع بىیؽازمع، هی
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گؽايه بىظه اقت. ظؼ ایًدا پؽقهی چالم بؽايگیؿ وخىظ ظاؼظ که ػهایؽ ضايه ػهایؽ بىیؽازمع چه ػهایؽ ضايه بىیؽازمع قؽکىب
 های يىقاؾی خاهؼۀ ػهایؽی با آو همه پیهیًۀ كؽهًگی لت هؽکؿی بؽػهعه ظانتًع که اؾ آو قؽباؾ ؾظيع؟ آیا بؽياههوظایلی يكبت به ظو

ی اخؽا يسیر، هؼوىل زل بؽضىؼظ يظاهی هابلیت اخؽا ظانتًع؟ آیا چًیى نیىه و اختماػی بؽای وؼوظ و پػیؽل به خاهؼۀ هعؼو اؾ ؼاه
ؼیؿی  ی هلی یک بؽياههی ػهایؽ ظؼ خاهؼهی اظؿام خاهؼهتىاو گلت پؽوژه هؿبىؼ، هیو قًدیعه بىظه اقت؟ ظؼ پاقص به پؽقم 

ْلبیع؛ اهعام يظاهی ظولت  ی ؾهايی بلًع و زعاهل چًع ظهه هیهعوو و هؼوىل ؼا ظؼ ابؼاظ اختماػی، اهتًاظی و كؽهًگی ظؼ یک ظوؼه
ای اهتًاظی، كؽهًگی و اختماػی به اخؽا گػانته نع. ه ؼَاناه ظؼ هبال ػهایؽ بكیاؼ نتاب ؾظه، بعوو تمهیعات و ؾیؽقاضت

ای بیهتؽ اختماػی، اهتًاظی و كؽهًگی اقت تا قیاقی و  اظؿام هلی اقاقًا بؽياهه»يىیكع:  چًايچه یکی اؾ هسوواو ظؼ ایى باؼه هی
های  (. قیاقت903: 9046 ؾاظه، يویب«)ؼیؿی ظهین و اػتواظ به لؿوم هلت قاؾی اقت.يظاهی. و ایى اهؽ ضىظ هكتلؿم یک بؽياهه

قیاقی ظانت و ػهایؽ بىیؽازمع هن اؾ ایى هاػعه هكتثًی يبىظيع و  -ی يظاهیی اول بیهتؽ خًبهػهایؽی ظولت ؼَاناه ظؼ ظوؼه
ها، هىای ظولتی  ها با بىیؽازمعی ظولت پهلىی با ػهایؽ بىیؽازمع بىظ. الؾم به غکؽ اقت ظؼ تمام ایى خًگ  تؽیى خًگ قهمگیى

يام گػؼ و کىهكتايی به ای قطت ه.ل. بىظ که ظؼ تًگه9036ىؼظيع. یکی اؾ ایى يبؽظهای ههن يبؽظ تًگ تاهؽاظی ظؼ قال نکكت ض
ی خًگ، پیؽوؾی ػهایؽ بىیؽازمع بؽ يظاهیاو پهلىی بىظ؛ اها کیلىهتؽی نهؽ یاقىج اهؽوؾی واهغ نع و يتیده 23تًِگ تاهؽاظی ظؼ 

ی زائؿ اهمیت ظؼ يبؽظ تًگ تاهؽاظی، ْبن نىاهع بىیؽازمع و ظولت هؽکؿی ظانت. يکته ایى خًگ، پیاهعهای ههمی بؽای ػهایؽ
ْلبايه يبىظيع؛ چًايچه همؽاهی ایالت ی خعاییایی و ايعیهه ها به ظيبال ضىظهطتاؼی هًٓوه تاؼیطی، ایى اقت که بىیؽازمعی

هؽکؿی و ػعم هؽکؿ گؽیؿی و ضىظقؽی بىظه اقت.  های همکاؼی با ظولت کهگیلىیه ظؼ قؽکىب نیص ضؿػل ظؼ ضىؾقتاو اؾ يهايه
های  های هعؼيیؿاقیىو، ؼكتاؼهای ضهى اهًیه ی ایلی بىیؽازمع و هواوهت آيها ظؼ اخؽای بؽياهههای يىقاؾی بؽ خاهؼه اخؽای بؽياهه

تىاو گلت، اظؿام  . هیيظاهی ظولت پهلىی اول با ایل بىیؽازمع نع  يظاهی با هؽظم، زلظ هیاظیى يلتی خًىب و... قبب ؼویاؼویی
نع و يتیده ػکف ظانت؛ ؾیؽا اظؿام هلی با  ی هعؼو با قؽکىب و ضهىيت همکى يمیی ػهایؽی ظؼ ظولت هلی و خاهؼهخاهؼه

های كؽهًگی، اختماػی و تمهیعات اهتًاظی هابلیت اخؽایی نعو ظانت و زؽکت به قمت هعؼيیؿاقیىو ؼا تكهیل  ؾیؽقاضت
ی ایلی بىیؽازمع و ظولت پهلىی ه.ل. بؽ خاهؼه9036 زاَؽ به پیاهعها و تأثیؽات يبؽظ تًگ تاهؽاظی کؽظ. اؾ ایى ؼو، پژوهم هی

ی پیاهعهای ايع ولی تا کًىو پژوههی هكتول ظؼباؼه يگاؼی اؼائه ظاظه پؽظاضته اقت. هسوواو ظؼ باب خًگ هؿبىؼ، اْالػاتی ؼوایت
گیؽ ايدام يگؽكته اقت. بًابؽایى، بؽای تبییى چًیى هٓالؼاتی َؽوؼیت ظاؼظ ی ظؼخًگ تًگ تاهؽاظی بؽ ؾيعگی اختماػی هؽظم هًٓوه

نىظ:  تىايع ؼاهگها بانع، اناؼه هی هایی که ظؼ پژوهم هؿبىؼ هی هعاؼک تاؼیطی به ظهت واکاوی نىظ؛ اها بؽضی پژوهم
گیلىیه و  ختماػی کىهتاؼیص ا»(، 41-42: 9081باوؼ، «)گیلىیه و ایالت آو کىه»های  يگاؼی خًگ ظؼ يىنته ؼوایت

هایی چىو  اها يىنته (؛934-094: 9053تاباو قیؽت، «)ظالوؼاو تًگ تاهؽاظی»( و 886-821: 9045ؿلاؼی، «)بىیؽازمع
(، 022-042: 9044هوعم، توىی«)تاؼیص قیاقی کهگیلىیه»(، 68-66: 9032بیات،«)9034-9036نىؼل ػهایؽی كاؼـ »
( ػالوه بؽ ؼوایت خًگ به بؽضی پیاهعهای 949-834: 9051قیاهپىؼ، «)ظ يابؽابؽيبؽ»( و 83-84: 9055ْاهؽی، «)کىچ کىچ»

ايع. ظؼ ایى پژوهم با اتکا به هًابغ هتوعم و هٓالؼات و تسویوات،  ای و هلی اناؼاتی ظانته قیاقی و اختماػی خًگ ظؼ قٓر هًٓوه
 نىظ. قی هیی ظؼگیؽ بؽؼپیاهعهای يبؽظ َتًِگ تاهؽاظی بؽ ؾيعگی اختماػی هؽظم هًٓوه
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 . تسلیل يظؽی پیاهعهای خًگ8
هایی ؼا که ظؼ اؼتباِ يتایح و  های تاؼیطی ظؼ باب پیاهعهای خًگ تًگ تاهؽاظی يظؽیه َؽوؼی اقت که هبل اؾ پؽظاؾل ظاظه

ا ؼونى ه های خًگ ی خعیعی بتىاو بؽضی اؾ واهؼیتنىظ، تبییى يمىظ، تا اؾ ؾوایه ی ظؼگیؽ آو واهغ هیتبؼات خًگ بؽای خاهؼه
 گؽظظ:

ػًىاو  ظولتمؽظاو اؾ خًگ به»يىیكع:  ظؼ باب آثاؼ هثبت خًگ بؽای قیاقتمعاؼاو هی نًاقی خًگ خاهؼهی کتاب يىیكًعه
يىػی پیهىای یابًع به هعؼت ظقت هی تؽیى قیاقتمعاؼايی که بههسٍ اػالو خًگ گمًام کًًع. به زل اقتلاظه هی  ضىنایًعتؽیى ؼاه

ی تبلىؼ يىؼت نىيع. يؿظ ایًاو ظؼ واهغ يىػی پعیعه يام ایهاو کهته هی  نىيع. ؼؾهًعگاو اؾ ایى پف به هی ػالیوعؼ و هلتطؽ هبعل
کاؼ... یا ؼهبؽ هکاؼ و و تبه آیع. زتی ؼهبؽ خًایتکاؼ هی گؽهی و وابكتگی ظؼی اتکا، پهتگیؽظ: ؼهبؽ به يىؼت یک يوٓه هی
(. ؼَاناه 52: 9035بىتىل، «)ًع ػهن ػمین قؽباؾاو ضىیم ؼا خلب کًًع.ؼزن... به لٓق کكب پیؽوؾی ]ظؼ خًگ[ تىايكت بی

ناو، بكیاؼی اؾ هتدعظاو، گیؽیهای يظاهی بىظ. ظؼ اواو هعؼت گمًام بىظ که ظؼ يیؽوی هؿام ههـىل كؼالیتيظاهی  یک كؽظ
می قتایم کؽظيع و باوؼ ظانتًع تًها او گؽایاو و ؼونًلکؽاو ایؽايی اهعاهات او ؼا ظؼ هوام قؽظاؼ قپهی، وؾاؼت خًگ و يعؼاػظ هلی
تعؼیح آياو ؼا تىايع ياخی ایؽاو نىظ؛ اها او پف اؾ ؼقیعو به هوام پاظناهی و تثبیت هعؼت، به ظوقتاو و ههاوؼايم ؼزن يکؽظ و به هی

 اؾ نٓؽيح قیاقت کیم و هات کؽظ.
آهیؿ ، ػمین و باظوام اقت و یک ػمل ضهىيتخىیی، بؽػکف یک كؽظ یا یک گؽوه کىچک ی قتیؿهايگیؿه» يىیكع: بىتىل هی

خىیی خمؼی ازكاـ يیاؾی اقت که ظؼ یک  ی قتیؿهتىاو یک زالت ؼوزی ياهیع. ایى ايگیؿه که آو ؼا هی ْىؼی ياگهايی يیكت، به
اب ياپػیؽ آیع؛ اػتواظی اقت که نایع كوّ يىػی تكلین ظؼ بؽابؽ یک هًیبت ػمىهی اختً وخىظ هی  ی هباؼؾه و ايهعام بهظوؼه

خىیی گاه اؾ ازكاـ ػعم اهًیتی که بؽ خهاو هؼايؽ  ی قتیؿهايگیؿه»(. باؾ همیى يىیكًعه هؼتوع اقت: 42هماو: «)بانع.
ی واهؼی ؼا به تهىیم قمتی ؼهًمىو نىظ که كاخؼه تىايع اكؽاظ ؼا به  نىظ. ایى ازكاـ ػعم اهًیت هی زکملؽهاقت، يانی هی

ؼقع قؽکىب و اقکاو اخباؼی ػهایؽ تىقّ ؼَاناه بؽای آؼام کؽظو ضهن او بىظه  يظؽ هی (. به44هماو: «)ظائمی تؽخیر ظهًع...
کًًع که خًگ اهؽی اقت که يؽكًا اؾ اوَاع و  بؽضی... اؾ هؽظم تًىؼ هی»... باوؼ ظاؼظ:  نًاقی خًگ خاهؼهی اقت. يىیكًعه

تىاو ظؼ آو ظالیل هىخهی بؽای خًگیعو پیعا کؽظ.  بانع همىاؼه هینىظ. اها ظؼیـا که اوَاع و ازىال هؽ چه  ازىال تاؼیطی يانی هی
ی (. چًايچه يىیكًعه982هماو: «)های ظیگؽ اختماػی، هؽ ؾهاو نکل ضايی ظاؼيع. ظقتاویؿهای خًگ هايًع تمام پعیعه

، که ظؼ آو هؽاؼ گؽكته بىظ« اهىؼ اختماػی و تاؼیطی»اؾ « هًهأ ؼكتاؼهای ؼوايی هؽ يكل»تالل کؽظه يهاو ظهع:  نًاقی خًگ خاهؼه
وخىظ  ( به 45هماو: «)های ايلؼالی واکًم»گػاؼظ و كؽخام آو،  (. ایى وهایغ بؽ ؼوذ و ؼوايم تأثیؽ هی44تأثیؽ پػیؽكته اقت)هماو: 

ای همايدا(. چًايچه ؼَاناه باوؼ ظانت بؽ«)ؼوايهًاقی ههاخن ؼا اؾ ؼوايهًاقی كؽظ هىؼظ تهاخن تمیؿ ظهین.»آوؼظ. بایكتی  هی
ضاْؽ، هىؼضاو   هع ظكاع و كعاکاؼی يمىظ. به همیىی هعؼو بایكتی تمامظكاع اؾ بؽهؽاؼی يظن يىیى بؽای تهکیل ظولت هلی و خاهؼه

همايدا(. بؽضىؼظ ههؽآهیؿ ؼَاناه با ػهایؽ «)های ظكاػی ههؽوع خلىه ظهًع.های تهاخمی ؼا خًگ خًگ»کًًع تا  ظولتی تالل هی
اؼهای اختماػی و كؽهًگی ایل، قبب واکًم نعیعتؽی اؾ خايب بؽضی ػهایؽ اؾ خمله ایل بىیؽازمع نعه و تالل بؽای تـییؽ قاضت

ها بىظ، ایى يىع ؼكتاؼ ظولت هؽکؿی ؼا  ی قًتی ػهایؽ که هبتًی بؽ یک قؽی قلكله هؽاتب اختماػی و كُیلتاقت. چىو خاهؼه
ظؼ باب خىاهغ قًتی که قاضتاؼ اختماػی  نًاقی خًگ خاهؼهتاب ی کْىؼی که يىیكًعه  ناو ْام نع. بهتاكتًع و ْاهتبؽيمی
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 گىيه هكتًع باوؼ ظاؼظ: آيها کاقت
-ظؼ خىاهؼی که بؽ يظام کاقت هبتًی هكتًع، یا ظؼ خىاهؼی که قلكله هؽاتب اختماػی به يظام کاقت تمایل ظاؼيع، كُیلت»

ها با ظهتی تىأم با وقىاـ، ازكاـ نىظ. ایى گؽوه اظه هیهایی که يكل ايعؼ يكل قؽباؾ هكتًع يكبت ظهای خًگی كوّ به گؽوه
همکى (. »... 59هماو: «)ظايًع.ها هیپؽوؼيع و ضىظ ؼا اهايتعاؼ ایى كُیلت باکی ؼا هینؽف و يیکًاهی، هؽظايگی، نداػت، و بی

ی کاكی اكتطاؼ ػنته به ايعاؾهايع، و ظؼ گ ْلب يبانًع. انؽاف هؿبىؼ، آؾهایم ضىظ ؼا پف ظاظه اقت ْبوات انؽاف قلسهىؼ، خًگ
 (.58هماو: «)ايع و يیاؾی به کكب اكتطاؼات خعیع يعاؼيع. ظقت آوؼظه به 

 های ػهایؽی ظولت ؼَاناه يكبت به ػهایؽ بىیؽازمع . قیاقت0
قپه، گػؼظ که ؼَاضاو هیؽپًح ظؼ هوام قؽظاؼ  ه.ل. به بؼع هی9033يؿظیک به یک هؽو اؾ قؽکىب ػهایؽ ایؽاو ظؼ قالهای 

وؾاؼت خًگ، يطكت وؾیؽی و پاظناهی، با قؽکىب ایالت و ػهایؽ ایؽاو ضايه ایل بىیؽازمع اؾ ایالت خًىب ؿؽب ایؽاو، کمؽ به 
های هطتلق و گاه هتُاظ و هتًاهُی ؼا ؼوایت هایی که ظؼ ایى باب ػؽَه نعه اقت ظیعگاهتـییؽ ؾیكت آو بكته بىظ. پژوهم

ضىاقت  هسوواو ظؼ باب قیاقت ظولت ؼَاناه يكبت به ػهایؽ ایى اقت که ظولت ؼَاناه هی هایی ظیعگاهکًًع؛ و ػًاؼه هی
پػیؽ يیكتًع؛  كؽهًگی اهکاو -های اهتًاظیهایی بعوو ؾیؽقاضت ػهایؽ ؼا واؼظ ؾیكت هعؼو کًًع!. واَر اقت که چًیى بؽياهه

همیى ضاْؽ هؽظم بىیؽازمع با یک  قؽکىبگؽايه بىظه اقت، بهآهیؿ و های ظولت ؼَاناه ظؼ هبال ػهایؽ بىیؽازمع، ضهىيت ؾیؽا بؽياهه
ی ػهایؽ ظؼ هبال تهاخمات واکًم خاهؼه تدّعظ آهؽايهی يىیكًعه کتاب ايكدام هىهی ظؼ هوابل يظاهیاو خًگیعيع. چًايچه به گلته

(. هؽ ظو پاظناه پهلىی، 16:9054اتابکی،«)تىؾايه و نىؼنی يكبت به ظولت پیعا کؽظيع. ضهماگیى، کیًه»يظاهی ظولت ؼَاناه، 
ه.ل. اؾ ایالت کهگیلىیه 9018ه.ل. و خًگ گدكتاو 9093ه.ل.، خًگ ػالء با ایل بهمئی 9036ظؼ قه خًگ ههن تًگ تاهؽاظی 

های هطتللی وخىظ های يظاهی ظولت پهلىی با ػهایؽ بىیؽازمع ظیعگاه ی چؽایی ؼویاؼوییضىؼظيع. ظؼباؼه  و بىیؽازمع نکكت
های ػمىهی ایالت، اؾ خمله ایل  های كؽظی و هیام ْـیاو»ی ػهایؽی هؼتوع اقت: ى باب یکی اؾ هسوواو خاهؼهظاؼظ. ظؼ ای

بىیؽازمع ظالیل هتؼعظی ظانت. ایى ظالیل، ػالوه بؽ ظلن و تؼعی يظاهیاو زکىهت و زکام هسلی و كهاؼهای هالیاتی ظولت و 
ها اؾ ظولت پهلىی اول چًیى بىظ:  ی بىیؽازمعی( بىظه اقت. ضىاقته942: 9051قیاهپىؼ، «)ظلیل... های قتمگؽايه و بی اػعام

های يظاهی، اقتوالل ػهایؽ، کاهم هیؿاو هالیات، زػف تىهق ضلغ قالذ، لـى زکىهت يظاهی و بؽچیعه نعو كؽهايعاؼی»
، ؾيعگی ههوت باؼ ػهایؽ همايدا(. بًابؽایى«)-ویژه کاله پهلىی به -ی اؼوپاییضعهت اخباؼی، ػعم پىنیعو لباـ به نیىه

ی ػهایؽی و هكتسیل کؽظو ػهایؽ ظؼ ظولت هلی و های يىقاؾی خاهؼه بىیؽازمع و کىچ ؼوی اؾ یک ْؽف؛ و اؾ قىی ظیگؽ، بؽياهه
های قًگیى، ضهن هؽظم ایل بىیؽازمع ؼا بؽايگیطته بىظيع که هًدؽ به بؽاكؽوضتى نؼله آتهیى خًگ  ی هعؼو، اضػ هالیاتخاهؼه

ها ؼا تهعیع کؽظ و چىو ههىو ظولتی و زتی بؽضی اؾ  تاهؽاظی نع. تعوام خًگ بیى ههىو ظولتی و ایل بىیؽازمع، بسؽاوههن تًگ 
ظايكتًع، تًمین گؽكته نع که اؾ ْؽین پیهًهاظ ظولت هؽکؿی و كؽقتاظو قؽظاؼ  قؽاو ایل بىیؽازمع اظاهه خًگ ؼا به يالذ يمی

 بىیؽازمع ايدام پػیؽظ.هؽظم سه هٓؼی و پایاو خًگ هیاو ظولت و های هًال اقؼع بطتیاؼی وؾیؽ خًگ، ؾهیًه
-گؽ همىاؼه ضاؼی ظؼ چهن تدعظضىاهاو نهؽی ایؽاو بىظ و وزهیاتساظیه ایالت هكلر کىچ»ی کؽويیى: به هؽ زال، به گلته

(. با 935: 9054ى، کؽويی«)ی ظائمی ایى ظوؼه ]ؼَاناه[ بىظ.ها ههطًه خهت آو گؽی يكبت به خمؼیت ایالتی و تسؽیک بی
های اهتًاظی و كؽهًگی  چًیى يگؽنی که هتدعظاو يكبت به ایالت ظانتًع، ظؼيعظ بؽآهعيع تا ػهایؽ ؼا با اخباؼ و بعوو ؾیؽقاضت
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كىؼاو، «)هطؽب و ضايماو بؽايعاؾ بىظ...»های ظولت ؼَاناه بؽ هؽظم ػهایؽ و ایالت  به ؾيعگی یکدايهیًی واؼظ کًًع. قیاقت
های ظولت ؼَاناه يكبت به ػهایؽ ظؼ واهغ یک وخه اهتًاظ هلی یؼًی اهتًاظ ظاهپؽوؼی ؼا يابىظ کؽظ؛ ظؼ  قیاقت (.015: 9052

های ظاهی ؼا تىلیع و  که بتىايع كؽآوؼظه زالی که يتىايكت با تـییؽ ؾیكت آياو، اهتًاظی ههابه اهتًاظ ظاهپؽوؼی یا يًایؼی تبعیلی
ی هعؼو ضی اؾ کاؼگؿاؼاو قیاقی ظولت ؼَاناه، ؾيعگی ػهایؽی ؼا ظؼ تُاظ با خاهؼهبًعی کًًع، خایگؿیى يمایع. بؽ بكته

ِت وزهیايی ياضىنایًع، ؿیؽهىًلع، قؽکم و بیكىاظيع که ظؼ ْبؼی»... گلت آيها ظايكتًع و ؼَاناه يیؿ ظؼ توابل با ػهایؽ هی هی
ظیع و باوؼ ظانت ایى  ػهایؽ ؼا هايؼی ظؼ بؽابؽ يىقاؾی هی (. ظؼ واهغ، او986: 9053)آبؽاهاهیاو، «ايع. بعوی همچًاو باهی هايعه

ؼَاناه گؽچه اهعام به قؽکىب »... ی یکی اؾ هسوواو تاؼیص هؼايؽ ایؽاو: هايغ به هؽ هیمتی بایكتی بؽچیعه نىظ. چًايچه به گلته
ی هلی ظؼ پیم يگؽكت؛ ها ظؼ خاهؼهػهایؽ يمىظ و هعؼت قیاقی و يظاهی آيها ؼا تُؼیق کؽظ، هیچ بؽياهه ظؼقتی ظؼ خهت اظؿام آي

و ایى قؽکىب بؽػکف، تُاظ اختماػی آيها ؼا اكؿایم ظاظ و آيها ؼا به يىؼت ظنمى خاهؼه هلی ]ظولت ؼَاناه[ 
های ظولت ؼَاناهی ظؼ هبال ػهایؽ بؽای وؼوظ به ؾیكت  (. بؽ پایه آيچه گلته نع، قیاقت902-903: 9046ؾاظه،  يویب«)ظؼآوؼظ.

ی يىیى، يیاؾهًع اهعاهات كؽهًگی ه و هؼوىل يبىظيع. تـییؽ ؾیكت کىچًعگی به یکدايهیًی و وؼوظ ػهایؽ به خاهؼههعؼو، نتاب ؾظ
ی ؾهايی بلًع هعت بىظ؛ زتی ْبن بؽآوؼظهای کاؼنًاقاو اهتًاظی، و كؽاهن آوؼظو اهکايات اهتًاظی و اختماػی ظؼ یک پؽوقه

های ظولت پهلىی اول ظؼ هبال ػهایؽ ظؼ آو ؾهاو  هی ؾظه نع. بًابؽایى، قیاقتبیهتؽیى آقیب به اهتًاظ هلی ضايه تىلیعات ظا
ه.ل. ػهایؽ به ؾيعگی  9083ی هعؼت ظؼ قال پػیؽ يبىظ؛ و به همیى قبب با قوىِ ؼَاناه اؾ اؼیکه بعوو ؾیؽقاضت اهکاو

 کىچًعگی ضىیم باؾگهتًع.

 . يبؽظ َتًِگ تاهؽاظی و ػلل وهىع آو1
قاؼها و کىهی هؽتلغ و گػؼگاهی هطىف ظاؼای خًگل ايبىه، چهمه کیلىهتؽی خًىب یاقىج، ؼنته 23ۀ تًگ تاهؽاظی ظؼ كايل

ای گىظ  تًگ تاهؽاظی ظؼه» کىچ کىچی کتاب (. بًا بؽ تىيیق ؾیبای يىیكًعه934: 9053)تاباو قیؽت، يهؽهای پؽآب و ؼواو اقت
گػؼ و کىهكتايی که تًها  (. هکايی قطت89: 9055ْاهؽی، «)ظ.ای ظؼ هیاو کىههای هؽتلغ و خًگل ايبىه هسًىؼ بى بكاو کاقه

الؼبىؼ بىظو آو، قبب نکكت  بىهیاو هًٓوه اؾ هكیؽهای تًگه آنًایی ظانتًع و همیى ػعم آنًایی هىای ظولتی اؾ تًگه و يؼب
( و هسون ظیگؽی اؾ هًظؽ 952: 9053تاباو قیؽت، «)ظؼۀ ضىو و هؽگ»قًگیى آياو نع. یکی اؾ يىیكًعگاو، يبؽظ تًگ تاهؽاظی ؼا 

( ياهیعه 949-834: 9051قیاهپىؼ، «)يبؽظ يابؽابؽ»ها ؼا  تدهیؿات خًگی ایى ؼویاؼویی يظاهی ظولت پهلىی اول با بىیؽازمعی
 (.6-98: 9016، 814)ههًاهه ژايعاؼهؽی، نماؼه کًع ؼوایت هی« ىو و هؽگظؼه ض»اقت. خاو پىالظ يبؽظ تًگ تاهؽاظی ؼا 

ؾ تبییى ػلل ایى خًگ، به ْىؼ اضتًاؼ به ؼويع چگىيگی ؼضعاظ يبؽظ تًگ تاهؽاظی پؽظاضته نىظ. ظولت َؽوؼی اقت هبل ا
تىاو ثبات و ظايكت که تًها اؾ ْؽین ػملیات يظاهی هیهؽکؿی به ؾػن ضىظ، هًاْن خًىبی ضايه كاؼـ و بىیؽازمع ؼا يااهى هی

هؽاؼی آؼاهم ظؼ هًاْن خًىبی ایؽاو ضايه كاؼـ و بىیؽازمع ظقت به اؼظوکهی اهًیت ؼا ظؼ ایى يازیه بؽهؽاؼ يمىظ. بًابؽایى، بؽای بؽ
(. ظؼ 60: 9032)بیات، هعه قؽلهکؽ زبیب الله نیبايی بىظل. ؾظ؛ که كؽهايعهی ایى ػملیات يظاهی بؽػ9036يظاهی ظؼ تابكتاو 

خًگدىیاو بًام لهؽاقب به يیؽوهای يظاهی ظؼ  ها به كؽهايعهی یکی اؾه.ل. بىیؽازمعی9036تیؽهاه  83هوابله با هىای ظولتی، ظؼ 
ؽیى ظؼگیؽی ظؼ هًٓوه اؼظکاو كاؼـ نبیطىو ؾظيع که ایى واهؼه هًدؽ به آؿاؾ ظؼگیؽی هیاو ایل بىیؽازمع و هىای ظولتی نع. ههمت
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-ی يؼببه هًٓوه ها به تعؼیح)ظؼ زىهۀ اؼظکاو كاؼـ( ؼش ظاظ که هؽ ظو گؽوه تللات ؾیاظی ظاظيع، اها بىیؽازمعیَقًگ و َهًگ

ها ؼا هؿیمت و پیؽوؾی ضىیم  يهیًی بىیؽازمعی (. اؼتم پهلىی اول ػوب61-62)هماو: الؼبىؼ تًگ تاهؽاظی ػوب يهكتًع
ی بىیؽازمع کهايعيع تا بتىايًع آيها ؼا ظؼ ها يظاهیاو ؼا به يازیه هلمعاظ کؽظيع. هؽچًع، پًعانت آيها ياظؼقت بىظ؛ چىو بىیؽازمعی

« ی تاهؽاظی قبب نکكت قًگیىاقتؽاتژی ياظؼقت هىای ظولتی بؽای وؼوظ به تًگه»گ تاهؽاظی ببؽيع. چًايکه همیى هؼبؽ هطىف تً
ی ههىؼتی ظؼ باب بؽوؾ خًگ ظولت ، ظؼباؼه تهکیل خلكهگیلىیه و بىیؽازمع تاؼیص اختماػی کىه(. يىیكًعه 62آياو نع)هماو: 

ی هدىم به ایل بىیؽازمع بىظ، زاج بايی که با لهکؽ تست اهؽ ضىظ آهاظهقؽلهکؽ نی»هؽکؿی با ایل بىیؽازمع آوؼظه اقت: 
ای به بىیؽازمع اػؿام ظانت تا  ضاو كاؼقیمعاو ؼا به اتلام پًداه يلؽ همؽاه با ياههضاو کهکىلی اؾ ایل ههوایی... و هكیرػباقؼلی

ای با نؽکت قؽتیپ ضاو و کعضعایاو ْىایق  وؼوظ خلكهآيها ؼا واظاؼ کًع که اْاػت ضىظ ؼا اؾ ظولت اػالم يمایًع. آيها به هسٍ 
ی هعؼت زکىهت و پیاهعهای هطاللت با آو، های ههوایی َمى يسبت ظؼباؼهضاو ؼقتن تهکیل ظاظيع. ضاوبىیؽازمع و اهاهولی

ل بىیؽازمع ؼا اػالم اؾ زاَؽاو ظؼضىاقت کؽظيع که به همؽاه آيها يؿظ اهیؽ لهکؽ نیبايی بؽويع و هؽاتب اْاػت و تكلین ضىظ و ای
يتیده بانع؛ بًابؽایى، يبؽظ بیى  ها با هىای هؽکؿی بی نع که تماـ بیًی هی (. پیم886-803: 9045ؿلاؼی، «)يمایًع...

 ؼوؾ به ْىل کهیع و قؽايدام به پیؽوؾی ػهایؽ بىیؽازمعی پایاو یاكت.  ها و هىای ظولتی ظؼ َتًِگ تاهؽاظی ظؼ چهاؼ نبايه بىیؽازمعی
ايع اظهاؼ اْالع  ه تاهؽاظی[ ظؼ قتاظ يیؽو بىظ تًگ بؼُی اؾ اككؽاو که ظؼ آو ]ؾهاو يبؽظ»ی ژايعاؼهؽی گؿاؼل ظاظه اقت: هههًاه

ی کمؽی ضىیم ؼا ظهًعه بىظ که قؽلهکؽ نیبايی اقلسههؿاؼ يلؽی ظؼ تًگ تاهؽاظی بوعؼی وضین و تکاو 2يمىظيع وَغ يیؽوی 
ی ژايعاؼهؽی به ههًاهه«)اهت اوَاع به اقاؼت هًتهی گؽظظ به هًع ضىظکهی آهاظه کؽظه بىظ.که وضبؽای آضؽیى لسظه و ظؼ يىؼتی

تاهؽاظی ؼا به ههىو  ی تًگ(. با وقاْت یکی اؾ قؽاو ههوایی، يیؽوهای بىیؽازمعی اخاؾه تطلیه030: 9053يول اؾ: تاباو قیؽت، 
ی بىیؽازمع آهاظه نعيع. ظؼ ایى  ههًٓوبؽای زمله هدعظ به (. اؼتم پهلىی اول، نکكت ؼا پػیؽكت و 033)هماو: ظولتی ظاظيع

هؽزله كؽهايعهی ػملیات ؼا به قؽتیپ ؾاهعی قپؽظيع و ظؼ ایى ؼویاؼویی هدعظ، لهؽاقب خًگدىی ياهی بىیؽازمع، تىقّ یکی اؾ 
(. ظؼ 036-093پػیؽكت)هماو: يیؽوهای ضىظی هىؼظ ايابت گلىله هؽاؼ گؽكت و کهته نع؛ و با کهته نعو لهؽاقب خًگ پایاو 

های هسوواو اظهاؼيظؽهای هتلاوت و گاه هتًاهُی تبییى  باب يبؽظ تًگ تاهؽاظی و ػىاهل وهىع آو، ظؼ هًابغ ؼقمی ظولتی و يىنته
ه.ل. بؽای قؽکىبی ػهایؽ كاؼـ و بىیؽازمع بؽهؽاؼی 9036نعه اقت. هًابغ ؼقمی ظولت پهلىی هعف ؼا اؾ ػملیات خًگی قال 

ه.ل. تًگ تاهؽاظی چًیى گؿاؼل نعه اقت:  9036ظؼ يىازی خًىبی ایؽاو بیاو کؽظيع؛ چًايکه هعف اؾ ػملیات خًگی قال اهًیت 
ی وقیلههلغ و همغ انؽاؼ بىیؽازمع ػلیا و قللی و پاک کؽظو هًاْن هػکىؼ اؾ وخىظ اضاللگؽاو که به نؽاؼت ههـىل و به»

(. البته ػلل و اهعاف اؼظوکهی يظاهی ظولت ؼَاناه به 833هماو: «)ايع ـ نعهتلًگچیاو ضىظناو هىخب يا اهًی ظؼ يلسات كاؼ
، کهته نعو کىچ کىچبىیؽازمع ظؼ هًابغ و هعاؼک تاؼیص هسلی باؾتاب هتلاوتی يكبت به اقًاظ ظولتی ظاؼيع: يىیكًعۀ کتاب 

ا ػلت لهکؽکهی ههىو ؼَاناه به بىیؽازمع اقعضاو کاليتؽ ایل بانت و باوی و بؽهؽاؼی اهًیت بؽای نؽکت يلت ایؽاو و ايگلیف ؼ
(. یکی اؾ يظاهیاو نؽکت کًًعه ظؼ خًگ، ػلل لهکؽکهی ظولت ؼَاناه به بىیؽازمع ؼا 83و  83: 9055کًع)ْاهؽی،  بیاو هی

ی ایل ههوایی ضلغ قالذ يهعه و يیؽوی ایالت و ػهایؽ همچًاو بؽخای ضىظ باهی اقت، اػتًا به هیچ هواه»... ظايع: چًیى هی
های  يعاؼيع و بؽای ػؽٌ اْاػت و یا اضػ ظقتىؼ به نیؽاؾ که هؽکؿ كؽهايعهی کل يیؽوهای خًىب ]بىظ[ زاَؽ يهعيع، به پاظگاو

خاو «)ه.ل. اؼظوکهی بؽ ػلیه ایل بىیؽازمعی نؽوع نع.9036تیؽ  84ايع. لػا اؾ تاؼیص  يؿظیک اؾ هبیل بهبهاو و کاؾؼوو يیؿ يؽكته
بؿؼگتؽیى ضبٓی که كؽهايعهی يیؽو ظؼ ایى وَغ هؽتکب نع ]آو بىظ که[ يیؽوی ػمعه ؼا اؾ گؽظيه ػبىؼ ظاظ (. »... 40: 9052پىالظ، 
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ای که ظنمى ضىاهاو آو بىظ  بانع. بعیى وقیله يیؽوی ػمعه ؼا به تله  و ؼكت به پاییى گؽظيه که به تًگ تاهؽاظی هؼؽوف هی
تًها »... ت اؾ نکكت ظؼ خًگ تًگ تاهؽاظی ػًبايی بىظه اقت: نع (. ؼوایت نعه اقت که ؼَاناه به43هماو: «)ايعاضت

نع. چه تًها  چیؿی که غات همایىيی ]ؼَاناه[ ؼا ههـىل و تا تابیعو آكتاب بوعم ؾظو واظاؼ کؽظ، قیگاؼ بىظ که آيی ظوظ آو هٓغ يمی
و قایؽ ْىایق خًىب هًتظؽ يتیده خًگ بطتیاؼی  -هكأله نکكت یا پیؽوؾی ظؼ ایى ػملیات يبىظ بلکه تمام ایالت و ػهایؽ ههوائی

 (.99: 9016، 820ههًاهه ژايعاؼهؽی، كىالظويع، نماؼه «)تًگ تاهؽاظی و ضلغ قالذ بىیؽازمع بىظيع...

 . پیاهعهای خًگ9.1
ی ظؼگیؽ ظانته اقت. ظولت پهلىی اول، پف اؾ وهىع خًگ تًگ تاهؽاظی، آثاؼ ههن قیاقی و اختماػی بؽ ؾيعگی هؽظم هًٓوه

ای ظؼ باب کىچ ػهایؽ بىیؽازمع، ضلغ قالذ، اقکاو اخباؼی و تًبیه ػىاهل خًگ اؾ ؼؤقای  هىايیى و هوؽؼات قطتگیؽايهخًگ 
 پؽظاؾظ:  ػهایؽ تا هؽظم ػاظی اػمال کؽظيع. پژوهم زاَؽ به تبییى ایى پیاهعها هی

 . اقکاو اخباؼی 9.9.1
ظؼ َتل ضكؽو نهؽکی اظاؼی و يظاهی با تهکیل اظاؼات و ظوایؽ  ه.ل. 9098و  9099های  هأهىؼاو اظاؼه اقکاو ػهایؽ ظؼ قال

کؽظ و  ای هؼیى هی ها قهمیه ظولتی تهکیل ظاظ که ههمتؽیى بطم آو بطهعاؼی يظاهی بىظ که ظؼ آيدا هؽاؼ ظاظه بىظ؛ و بؽای ْایله
قاؾی کًًع و ظؼ آيدا  ؼی َتل ضكؽو ضايهضايىاؼ ظؼ کًاؼ نهؽک اظا 93تا  2ظقتىؼ ظاظه بىظ که اؾ هؽ ْایله بكته به خمؼیت آو بیى 

(. ؼوؾگاؼ قطتی بؽ هؽظم بىیؽازمع ظؼ آو ؾهاو گػنت و ْؽذ اقکاو اخباؼی ایل تىقّ يظاهیاو 984: 9053قاکى نىيع)کیاويع، 
ظاهی و  ها هدىؾ کىچ ياظؼ يهع و ظؼ هًٓوه ییالهی هايعيع و تللاتها بؽای بىیؽازمعی با ضهىيت و اؼػاب اخؽا نع و ظؼ آو قال

 (.985ايكايی ؾیاظی ظاظيع)هماو: 

 اظاؼی -. قاضت نهؽک يظاهی8.9.1
کیلىهتؽی نهؽ یاقىج اهؽوؾی قاضته نع.  4ه.ل. ظؼ 9099بعیى يام ظؼ قال  اظاؼی َتل ضكؽو ظؼ یک آباظی -نهؽک يظاهی 

نع. هأهىؼاو يظاهی پف اؾ هؽازل  ى هیهًالر قاضتمايی آو اؾ نهؽهای هداوؼ و يیؽوی کاؼ با بیگاؼی گؽكتى اؾ هؽظم ػهایؽ تأهی
های ػهایؽی بىیؽازمع ؼا به ؾوؼ واظاؼ کؽظيع که ظؼ نهؽ قکىيت کًًع و اؾ نؽوِ ههن قکىيت  قاضت نهؽ، بكیاؼی اؾ ضايىاظه

ؾاظه به يول  ب)يویتًع تا بتىايًع اهؽاؼ هؼال کًًعػعم ظاهعاؼی بىظه اقت. بًا به ؼوایتی، بؽضی نبايه اؾ نهؽک به ایالت همدىاؼ گؽیط
ی بىیؽازمع اؾ نهؽک اقکاو اخباؼی َتل ضكؽو، بیؿاؼ بىظيع و يلؽت ظانتًع؛ و چًاو ػهایؽ اقکاو یاكته (.881: 9035ؿلاؼی،  اؾ:

، 390426/860)قاکما، های هىخىظ ؼا تطؽیب کؽظيع اضتماوپف اؾ قوىِ ؼَاناه، تمام اثاثیه و اهىال نهؽک هؿبىؼ ؼا تًؽف و ق
 (.4، 5، 6يى 

های ػهایؽی ؼَاناه ظؼ بىیؽازمع تأقیف نعه بىظ،  قؽايدام ایى نهؽک يظاهی که با هعف بؽهؽاؼی اهًیت و اخؽای قیاقت
(. هأهىؼیت ايلی يظاهیاو 181:  9053)تاباو قیؽت، طؽیب و هؽکؿیت ضىظ ؼا اؾ ظقت ظاظتىقّ ههاخماو بىهی بىیؽازمع ت

)توىی ؼی ْىایق ظؼ هًاؾل قاضته نعه بىظازمع، ضلغ قالذ و اقکاو اخباضكؽو بىیؽ ی َتلظولت ؼَاناهی ظؼ نهؽک يىقاضته
های ؼَاناهی با هؽظم و چگىيگی قاضت نهؽک ؼا ایًگىيه به  ، ؼكتاؼ اهًیهکىچ کىچ(. يىیكًعه کتاب 048-040: 9044هوعم، 
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و ایل كوّ ؿالهسكیى ضاو ظؼ ؼزمی و آؾاؼ و اغیت هؽظم اوج گؽكت. اؾ قؽا ایل ضلغ قالذ نع و نعت بی»تًىیؽ کهیعه اقت: 
)نهؽظاؼی( هماو نهؽک ضكؽو نع و بؼع ؼئیف بلعیه هسل هايعه بىظ. او به ظقتىؼ قؽهًگ خهايبايی هكئىل قاضتى نهؽک تل

ی قاضتمايهای ظولتی ؼا اؾ ضىظ پؽظاضت کؽظ ... قؽهًگ ]هسمعزكیى خهايبايی[ زکن کؽظ کلیه کعضعایاو گؽظیع. بیهتؽیى هؿیًه
قلیعاو و ظاهعاؼاو ظاؼای اهکاو، ظؼ نهؽک ضايه بكاؾيع و ظؼ آيدا قکىيت کًًع. کىچ هىهىف نع و  بؼُی اؾ ؼیم ها و ْایله

اكتًع و تًبیه  نىيع و به ؾيعاو هی ياپػیؽ بىظ... کكايی که اؾ زکن ياظؼه تطلق کًًع خؽیمه هی قؽپیچی اؾ آو ضیايتی بطهم
های تًگ و تاؼیک بعوو ظؼیچه و پًدؽه ؾيعگی کًًع. ع که ظؼ نؽایٓی ياهًاقب ظؼ کىشگؽظيع. هؽظم زیؽاو ایل ؼا به ؾوؼ واظانتً هی

)تلًگچیاو هؿظوؼ زکىهت اؾ اكؽاظ هسلی(... و هؿظوؼ هسلی همه هكلر، با ضهىيت، هأهىؼ های های ضهى و نؽوؼ و قیاؼه هًیها
بیماؼی ايكايی، چىو بالیی قهمگیى ظاهى همگاو ؼا  هیؽ ظام و و  تطت هاپىی ]اقکاو اخباؼی[ ػهایؽ نىيع. قالی يگػنت که هؽگ 

های پؽ نىؼ  لىلیعيع. آو آتهپاؼههای آلىظه و کثیق و بعبى ظؼهن هی کن همه كویؽ نعيع و كؽقىظه و يىهیع و بیماؼ و ظؼ ظه كؽا گؽكت. کن
کىچ و آؾاظی با تمام ههکالت و های بعوو تىلیع و کاؼ و ظؼآهع، ؾيعايی نعه بىظيع... آو  آوؼ و َظضمه و نؽ، ظؼ كُای هؽگ

ی ضىظ ؼا به يىؼت آه و ظؼیؾ کمبىظهایم ظؼ َمیؽ ایلی، بكاو بههتی اؾ ظقت ؼكته، يوم بكت و همىاؼه ؿن و ايعوه ؾيعگی گػنته
یی بؽای ها ظاظ؛ و آو ؾيعگی يه چًعاو هٓلىب ایلی ؼا به نکل و قیمایی آؼهايی و اككايه گكاؼی بؽوؾ هیو ؿمايه و َنؽَوه و ايعوه

 (.88-80: 9055ْاهؽی، «)کؽظيع... كؽؾيعاو تؼؽیق هی

  . اقتوؽاؼ زاکمیت يظاهی0.9.1
با پایاو یاكتى خًگ، ظولت هؽکؿی اولیى زاکن يظاهی ؼا بؽای بؽهؽاؼی ثبات و آؼاهم ظؼ بىیؽازمع هًًىب کؽظ. ظؼ ایى زکن 

ام نع. اهعاهات او ظؼ بىیؽازمع و بهبهاو به بىیؽازمع اػؿگیلىیه  هسمعزكیى خهايبايی به ػًىاو يطكتیى كؽهايعاؼ يظاهی کىه
تاؼیص ؼزمايه و ؿیؽايكايی بىظ و به ظقتىؼ او بكیاؼی اؾ قؽاو و تلًگعاؼاو بىیؽازمعی اػعام و تیؽباؼاو نعيع. يىیكًعه کتاب  یب

ای ظؼ قؽکىبی هؽظم اكؽاِ کؽظيع که  اؾههىای ظولتی به ايع»...يىیكع:  ی اقکاو اخباؼی ْىایق بىیؽازمع هیظؼباؼهقیاقی کهگیلىیه 
کؽظيع. ایى ؼكتاؼ هىای ظولتی باػث نع تا هؼعوظ اكؽاظی اؾ بىیؽازمع که خكىؼتؽ  هؽظم اؾ ظوؼاو زکىهت ضىايیى به يیکی یاظ هی

ب، ضهىيت و (. قؽکى040: 9044هوعم،توىی«)بىظيع، به ْىؼ كؽظی ظقت به هیام ؾيًع و با هتل هأهىؼاو ظولتی ايتوام بگیؽيع...
-9083های پف اؾ خًگ تاهؽاظی یؼًی قالهای های ظولتی ظؼ هبال هؽظم بىیؽازمع قبب نع که ظؼ قال اهعاهات ؿیؽهايىيی اهًیه

ها هتىاؼی ناو به کىه ضاْؽ ؼكتاؼهای ظالمايهه.ل. اكؽاظ ؾیاظی اؾ ْىایق بىیؽازمع اؾ ْؽین کهتاؼ بؽضی اؾ هأهىؼاو يظاهی به9093
 (.041)هماو: گؽی گكتؽل یاكتیاؿی نىيع و پعیعه

 . ظقتگیؽی و اػعام بؽضی اؾ ػىاهل خًگ1.9.1 
های ظولتی و ی ظولت پهلىی اول هؽاؼ گؽكت و اؾ ْؽین ظقتگاهظقتگیؽی و اػعام بؽضی اؾ قؽاو و ػىاهل خًگ ظؼ بؽياهه

های  ؼوایت نعه اقت ظؼ یکی اؾ هالهات های هسلی تؼعاظی اؾ قؽاو و ػىاهل خًگ نًاقایی و به ظولت هؼؽكی نعيع. ؼاپىؼتچی
ضىايیى بىیؽازمع، بطتیاؼی و همكًی با ؼَاناه، نکؽالله ضاو بىیؽازمعی اؾ قؽاو ایل بىیؽازمع ظؼ باب وهىع خًگ تًگ تاهؽاظی 

ى اواضؽ بىیؽازمع ظؼ ابتعا با ظولت نما همکاؼی هن ظانت و تًمین يعانت که واؼظ خًگ با ظولت بهىظ، ولی ظؼ ای»چًیى گلت: 
ه.ل. ظقتىؼ 9090(. قؽايدام ؼَاناه ظؼ اواضؽ قال 048هماو: «)هأهىؼیى ظولتی ها ؼا اغیت کؽظيع و اتلاهات ياگىاؼی پیم آهع...

نىؼی  ضاو ظؼهؼقتن همكًی و زكیى  ی ْایله اػعام قؽتیپ ضاو و نکؽالله ضاو اؾ قؽاو ػهایؽ بىیؽازمع، اهاهولی ضاو اؾ
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هاقن بىیؽازمع که اؾ خًگدىیاو يبؽظ ظو َؼگ (. نطًی بًام هیؽؿالم اؾ قاظات ناه080: 9053قیؽت،  )تاباوههوایی ؼا ياظؼ کؽظ
و قؽايدام تىقّ ظولتیاو  َهعیى و تًگ تاهؽاظی بىظ به ػًىاو یکی اؾ ػًايؽ يا اهًی و نؽاؼت ظؼ همكًی كاؼـ تست تویب هؽاؼ گؽكت

گیلىیه و بهبهاو بىظ، اؾ هًگ خهايبايی كؽهايعاؼ يظاهی کىهه قؽ(. هعت هلت قالی ک0، و 306248/813)قاکما، کهته نع
های  یبؽضی اؾ هسوواو بؽآوؼظهایی اؾ آهاؼ اػعاه. لی هًٓوه تست هلمؽول اقتلاظه کؽظقیاقت اػعام و ؾيعايی بؽای يا اهًاو هس

هاقن، آهایی، اوالظ ػلی هإهًی، ات ناههای قاظ ها اؾ ْایله ايع؛ اػعاهی گیلىیه و بهبهاو اؼایه ظاظههخهايبايی ظؼ بىیؽازمع، ک
گیلىیه ْیبی، بهمئی و ظنمى ؾیاؼی يیؿ اكؽاظی به ظاؼ هيلؽ اؾ ضىايیى بىظ؛ اؾ ایالت کقؽابی، تاهؽاظی و قی قطت و یک ظگى

(. بؼع اؾ يبؽظ تًِگ تاهؽاظی، بؽضی اؾ ضىايیى، کعضعایاو و اكؽاظ هتًلػ ْىایق اؾ 833-834: 9053)تاباو قیؽت، نعيعآویطته 
ظ یاؿی ْىایق ایل بىیؽازمع و (. با وخىظ قؽکىب، اػعام و زبف اكؽا835-836)هماو: هًع نعيع هعایای ظولت هؽکؿی بهؽه

ظقت به هباؼؾه و یاؿیگؽی ػلیه ظولت هؽکؿی و زاکن يظاهی تل ضكؽو و بهبهاو گیلىیه، یاؿیگؽی و يااهًی تهعیع نع؛ و اكؽاظی هک
آهیؿ (. با ؼكتاؼهای ضهىيت849)هماو: تىاو يام بؽظ یىی بىیؽازمع ؼا هیضاو هایع گ ضاو و ولیؾظيع. اؾ هههىؼتؽیى ایى یاؿیاو ػلی

بًعاو يظاهیاو بؽای تالكی یک  کؽظو آو ظؼ ؾيعاو بهبهاو، با ؼاهها با هسلیاو و اؾ خمله ظقتگیؽی پعؼ ظو یاؿی هؿبىؼ و هسبىـ  ژايعاؼم
 )همايدا(.م قؽواو قپاهی ؼا به هتل ؼقايعيعتى اؾ اككؽاو ژايعاؼهؽی به يا

 .کىچ اخباؼی2.9.1
ههاخؽت اخباؼی بؽضی اؾ ْىایق ایل بىیؽازمع به ایالت و هًاْن همدىاؼ اؾ پیاهعهای ههن اختماػی يانی اؾ خًگ بىظه 

)=بابىیی(، چؽام، کهگیلىیه، گچكاؼاو، همكًی، ههوایی و هًاْن ظیگؽ قکىيت ایى ْىایق ظؼ ایالت بانت و باوی بؽضی اؾ اقت.
ی ؾهايی بؽای آياو به ظيبال ظانت. یکی اؾ يىیكًعگاو اخباؼی گؿیعيع که تبؼات هطؽب اختماػی، كؽهًگی و اهتًاظی ظؼ آو بؽهه

زمع آوؼظه اقت: اؾ ظیگؽ پیاهعهای خًگ، ههاخؽت ْىایق به ظیگؽ هًاْن بىظ. اؾ خمله ظؼ باب کىچ اخباؼی ْىایق ایل بىیؽا
های ایل ههوایی تست ؾػاهت خهايگیؽضاو کهکىلی و قاظات هىؼظؼاؾ ظؼ بىیؽازمع به  ی آهایی بىیؽازمع ػلیا به یکی اؾ تیؽهْایله

ی ههاخؽت اخباؼی ، ظؼباؼهظالوؼاو کىهكتاو بىیؽازمع (. يىیكًعه کتاب808-800ضىیهاو ضىظ ظؼ ایل ههوایی پیىقتًع)هماو: 
ه.ل. ؼَاناه خهت هلغ و همغ کؽظو و به تكلین 9036ظؼ تابكتاو قال »بؽضی اؾ ْىایق بىیؽازمع به ایالت همدىاؼ آوؼظه اقت: 

ه ضاو نیبايی به الل كؽهايعهی قؽلهکؽ زبیب کهايعو هؽظم بىیؽازمع ظؼ چًع هسىؼ اؾ خمله یک يیؽوی ظواؾظه هؿاؼ يلؽی به
يلؽ چؽیک ههوائی به قؽپؽقتی يايؽضاو كؽؾيع اؼنع يىلت العوله ههوایی، اؾ هسىؼ اؼظکاو بكىی بىیؽازمع  233پهتیبايی 

هدىم آوؼظ. تهاخن اؼظوی ظولتی به ضاک بىیؽازمع چًاو ایداظ ؼػب و وزهت يمىظ که تمام هؽظم اؾ تؽـ خاو و... ضايه و ؾيعگی 
تاباو قیؽت، «)قىی هًاْوی هايًع همكًی، بیُا، کام كیؽوؾ، پاظيا، ضهت، کماؼيح و قایؽ يىازی كؽاؼ يمىظيع.ؼا ؼها يمىظه و به 

9053 :180 .) 

 گیؽی  . گؽوگاو3.9.1
گیؽی بؼُی های هإثؽ بؽای کًتؽل ایل بىیؽازمع و ػعم تعاوم خًگ، گؽوگاوپف اؾ کهته نعو لهؽاقب بىیؽازمعی یکی اؾ ؼاه

گیؽی قؽتیپ ضاو بىیؽازمعی بىظه اقت چىو  ؾيعايهاو يؿظ ظولت بىظ. به همیى قبب ظولت هؽکؿی ظؼ يعظ گؽوگاواؾ ضىايیى و كؽ
کؽظيع. قؽايدام پف اؾ هداظالت بیى ایل بىیؽازمع و گؿیًم كؽظ گؽوگايی به ههىو  او ؼا اؾ ػىاهل يبؽظ تًگ تاهؽاظی هلمعاظ هی
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ؽظ و هىؼظ ػلى هؽاؼ گؽكت. اها كؽؾيعاو قؽاو ػهایؽ بىیؽازمع، همكًی و ههوائی هؽکؿی، قؽتیپ ضاو ضىظل ؼا به ؼَاناه هؼؽكی ک
ه.ل. و کًاؼ ؾظو ؼَاناه اؾ هعؼت تىقّ گؽوه هتلویى ظؼ خًگ خهايی ظوم، ظؼ تهؽاو  9083السلظ به ػًىاو گؽوگاو تا قال  َتسِت 

 باؾگهتًع. بؽظيع؛ که بؽضی اؾ آياو پف اؾ قوىِ ؼَاناه به هیاو ایالت ضىیم به قؽ هی

 . گكتؽل كوؽ، بیماؼی و قؽهت4.9.1
ای که ظولت پهلىی اول ظؼ باب ؾيعگی ػهایؽ بىیؽازمع اػمال کؽظيع، اؾ خمله  به تبغ خًگ تًگ تاهؽاظی و اهعاهات قطتگیؽايه

بب نع اقکاو اخباؼی ظؼ نهؽک َتل ضكؽو، تىهق کىچ، تـییؽ ؾيعگی ػهایؽی به کهاوؼؾی و کهت هسًىالت کهاوؼؾی و...، ق
که با کاهم يلىـ ظاهی، بیماؼی و همؽاه با كوؽ و هًایب بكیاؼ پیاهعهای هطؽب اهتًاظی بؽای هًٓوه بىیؽازمع ایداظ نىظ. ظؼ 

های ایلی اكؿایم پیعا  و ؿاؼتها ظؾظی، قؽهت  ی ػىاهل هؿبىؼ، به ضاْؽ اؼتؿام و هؼال ضايىاظه و بؽای زیات ضايىاظهيتیده
او و کعضعایاو ایالت و ی قاؼهاو و یاؿیاو به قؽ(؛ و ظولت وهت، بطهًاهه يؽیسی ظؼباؼه1و ، 388334/813)قاکما، کؽظ

 ه.ل. ياظؼ کؽظ.    9091گیلىیه ظؼ قال هْىایق ک
های اػعام بؽای قاؼهاو و یاؿیاو بؽای ػهایؽ، ضايه ایل بىیؽازمع بىظه  يوٓه ههمی ظؼ يعوؼ بطهًاهه .ه.ل9091باؼی، قال 

بؼمىم کعضعایاو و ؼػایای ْىایق  93/1/9091»های اػعاهی با ایى هستىا هىخىظ اقت:  اقت. بؽضی اؾ ایى اقًاظ ظؼ باب بطهًاهه
ی ْىایق پاؼه]ای[ اؾ ؼػایای گؽظظ، باؾ ظؼ ظاضله ْىؼیکه ههاهعه هی نىظ به گیلىیه به هىخب ایى زکن اهؽ و ابالؽ هی هطتلله کىه

گی نعه و اؾ بؽظو گىقلًع و ؿیؽه و قؽهت انیاء و لىاؾم ضايگی  های ظاضله ْایلهنىيع که هؽتکب قؽهت يلهن و بع قابوه پیعا هی
ظاؼيع. لػا اؾ ایى تاؼیص به ػمىم  عه هسكىب يمیآوؼ ضىظناو ؼا ظؼ ؼظیق توًیؽات ػم همعیگؽ ضىظظاؼی يعانته و ایى زؽکت يًگ

]ای[ انطاو ههاهعه نىظ، اواًل نطى قاؼم و هؽتکب ؼا با يمایع، چًايچه ظؼ آتیه اؾ ایى هبیل زؽکات اؾ ْؽف پاؼه گىنؿظ هی
له ضىاهع بىظ، ظؼ االهؽ هٓاع اػعام يمىظه و کعضعای آو ْایله ؼا که قاؼم اؾ هماو ْایهمعقتاو آيها به هسٍ ظقتگیؽ نعو زكب

نىيع، كىؼًا هماو کعضعا ؼا اؾ نـل ضىظ  اثؽ ػعم هىاظبت و ياهابلی کعضعای ْایله که ایى هبیل انطاو اؾ بیى ؼػایای آيها پیعا هی
ؽیى تًبیه و هداؾات هباالتی که اؾ ضىظ يهاو ظاظه اقت، کعضعای هؽبىْه ؼا بؽای ػبؽت قای هًلًل و به ػالوه ظؼ هوابل ایى بی

 (.843: 9045ظل، بؽگؽكته اؾ: ؿلاؼی،  ی ياظؼه تىقّ زکىهت يظاهی بهبهاو و کهگیلىیه قؽهًگ ؾيعه )بطهًاهه«ن يمىظ.ضىاه

 . ضلغ قالذ5.9.1
گیلىیه و بىیؽازمع، يظاهیاو اؾ ْؽین يمایًعگاو ضىظ ظؼ بیى ایالت و ْىایق بؽای کًتؽل و هتوؽاؼ پاظگاو يظاهی ظؼ ایالت کبا اق

های ژايعاؼهؽی ظؼ هًاْن (. اقتوؽاؼ پاقگاه016)هماو: کؽظيع ؾگیؽی و ضلغ قالذ اهعام هیاؾ ْؽین يظام قؽباههاؼ هؽظم هًٓوه 
(. پف اؾ خًگ، ظولت هؽکؿی كهاؼهایی ؼا به ايسای هطتلق بؽ هؽظم 024)هماو: هًدؽ به كهاؼ يظاهیاو بؽ هؽظم نعػهایؽی 

(. 88، و9064/860)قاکما، او اخباؼی و ضلغ قالذ آيها کؽظيعه اقکبىیؽازمع نعت بطهیع؛ اؾ خمله ایًکه به تعؼیح نؽوع ب
ای اؾ ْىایق بىیؽازمع ظؼ يعظ ْـیاو ػلیه ظولت هؽکؿی بؽآهعيع. با تكلین نعو قؽتیپ ضاو ،یکی اؾ  به ضاْؽ ایى كهاؼها ػعه

زكى يیت ضىظ ظؼ تأهیى آؼاهم  به هًظىؼ ابؽاؾ»قؽاو ایل بىیؽازمع، به ظولت هؽکؿی ظؼ تهؽاو، بؽاظؼ اؼنعل ؿالهسكیى ضاو 
 (.048: 9044توىی هوعم، «)آوؼی... و ظؼ يىَگگ همكًی به هىای ظولتی تسىیل ظاظ... هًٓوه، تؼعاظی اقلسه اؾ هیاو ایل خمغ
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 . پاقعانت خًگدىی هههىؼ6.9.1

اكتاظ که بكیاؼی اؾ  ها های لهؽاقب بىیؽازمعی، خًگدىی ياهی يبؽظ تًگ تاهؽاظی چًاو بؽ قؽ ؾباوها و ظالوؼیؼناظت
گؿیعيع. هؽچًع لهؽاقب هبل اؾ وهىع خًگ تًگ تاهؽاظی هههىؼ  بؽهی« لهؽاقب»های ػهایؽی اقاهی كؽؾيعاو ضىظناو ؼا  ضايىاظه

يىیكع:  ظؼ ويق او هی بطاؼای هى ایل هىی کتاب نعه بىظ، خًگ تًگ تاهؽاظی او ؼا ؾبايؿظ ػام و ضاو کؽظ. چًايچه يىیكًعه
ی کی گیىی هؽظی و ؾيی ؼا يعیعم و پیؽی و خىايی ؼا يیاكتن که ظؼباؼه لهؽاقب با كطؽ و هباهات قطى اهاهتن ظؼ ْایلهظؼ ْىل »... 

يگىیع. لهؽاقب كاتر يبؽظ تاؼیطی تًگ تاهؽاظی بىظ... پف اؾ ایى يبؽظ بىظ که لهؽاقب به يىؼت یک اقٓىؼه ظؼآهع و بكیاؼی اؾ 
ضىظ بؽگؿیعيع. پف اؾ ایى يبؽظ بىظ که لهؽاقب بعوو يكب اؼثی و ضايىاظگی، اؾ خايب هؽظم هاظؼاو ػهایؽی ياهم ؼا بؽای پكؽاو 

هلوب گؽظیع، هماو لوبی که ظؼ تاؼیص ایؽاو باقتاو ضكؽو ؼا کی ضكؽو، هباظ ؼا کی هباظ... کؽظه « کی»بىیؽازمع، به لوب 
ظؼ آو »... دىی ياهعاؼ يبؽظ تًگ تاهؽاظی آهعه اقت: ی خًگ، ظؼباؼهکىچ کىچ(. ظؼ کتاب 011-012: 9056بیگی، بهمى«)بىظ...

يام یک ههؽهاو ياهىؼ  ايگیؿی اؾ ضىظ يهاو ظاظ... کی ُلهؽاـ به پیکاؼ هؽگ و ؾيعگی کی ُلهؽاـ ]لهؽاقب[ ظالوؼی و ؼناظت نگلت
زماقی هماؼه اؾ او یاظ  ی خىايمؽظی و ظلیؽی هايعگاؼ گؽظیع و ظؼ انؼاؼ ؼؾهی وظؼ ظلها خا باؾ کؽظ. ياهم ظؼ ایل به يمىيه

تاهؽاظی به نکل یک ههؽهاو و اقٓىؼه ظؼ بیى هؽظهاو بىهی کهگیلىیه و  تًگ (. لهؽاقب پف اؾ يبؽظ89: 9055ْاهؽی، «)کًًع. هی
(. خًگًعگی و هواوهت نداػايه وی ظؼ 093)هماو: کی لهؽاقب نعو هؼؽوف به « کی»بىیؽازمع و ػهایؽ خًىب ظؼآهع و به لوب 

ظی قبب نع تا او به ػًىاو یک ههؽهاو ظؼ بؽابؽ ههىو ؼَاناهی ظؼ اكىاه ػمىم و انؼاؼ هسلی ایالت خًىب ضايه لؽها و يبؽظ تاهؽا
 ها ايؼکاـ ظانته بانع:ههوایی

ه خًگ ًِ  بیؽازمع یاُظم کًی بیهتؽ َقؽ تًگ       کی ظیعه بچه لؽی َبی ناه ِک
چه ُلؽی ]لهؽاقب[ با ناه خًگ ]تًگ تاهؽاظی[، تا بسال چه کكی ظیعه ب هؽظم بىیؽازمع، همیهه هى ؼا یاظ کًیع بیهتؽ بطاْؽ»

 (.094)هماو: «بدًگعظ

 ی نیبايی. ػؿل و هساکمه93. 9.1

الله نیبايی كؽهايعه ػملیات  تًگ تاهؽاظی ظؼ قٓر هلی نکكت هىای يظاهی و ػؿل و هساکمه زبیب يبؽظههمتؽیى پیاهِع 
الله ضاو نیبايی به تهؽاو ازُاؼ نع و قؽهًگ ابؽاهین ؾيعیه به خای او گماؼظه  زبیب. »ه.ل9093يظاهی خًگ بىظه اقت. ظؼ قال 

يبؽظ الله نیبايی با وؼوظ به تهؽاو ظقتگیؽ و ؾيعايی نع ظلیل ؾيعايی او بطاْؽ هاخؽای  (. ظؼ تهؽاو زبیب981: 9032بیات، «)نع
گؿاؼل ظؼ باب  836ی (. ههًاهه ژايعاؼهؽی نماؼهدا)هماينع يظاهی قپؽظه ی هبه هسکميظاهیاو ت قًگیى تًگ تاهؽاظی، تللا

به ضلغ اؾ کكىت و ظؼخات يظاهی »... هساکمه قؽلهکؽ نیبايی ؼا به ػلت نکكت ظؼ يبؽظ تًگ تاهؽاظی چًیى گؿاؼل ظاظه اقت: 
ناه یک قال ظیگؽ و پف اؾ گػؼايعو یک قال ؾيعاو به كؽهاو ؼَا« گؽظظ. و ظو قال ؾيعاو هسکىم و به ؾيعاو هًؽ تسىیل هی

بطهیعه نع و به اؼوپا ؼكت و ظؼ قىییف و كؽايكه و قپف ظؼ آلماو اهاهت گؿیع و تىقّ يیؽوهای نىؼوی ظؼ زمله به آلماو کهته 
گیلىیه و  تاؼیص اختماػی کىه(. يىیكًعه 36-49: 9029و  9023، قال بیكت و چهاؼم 836نع)ههًاهه ژايعاؼهؽی، نماؼه 

ناو با الله ضاو نیبايی بؽضالف يظؽ و يالزعیع ؼؤقای ههوایی زاَؽ ظؼ اؼظو که به ظلیل آنًایی بیبز»يىیكع:  هی بىیؽازمع
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يكتًع، تًمین به تؼویب آياو های خًگ ػهایؽی تؼویب نىؼنیاو بىیؽازمعی ؼا ظؼ ظؼوو تًگ ظوؼ اؾ ازتیاِ ظا نیىه
 (.813: 9045ؿلاؼی، «)گؽكت

: 9051)قیاهپىؼ، «و تللات بكیاؼ ؾیاظ يظاهیاو بىظايی، نکكت اؾ ػهایؽ بىیؽازمع تؽیى اتهاهات اهیؽلهکؽ نیب ههن»یکی اؾ 
اتهاهات هًتكبه »(. ظؼ هماو بسبىبه ؾهاو ظقتگیؽی و هساکمه نیبايی یکی اؾ هدالت ظؼ ایى باؼه چًیى گؿاؼل ظاظه اقت: 962

ی انؽاؼ ؼكت يه اؾ ؼاه ؾهیى تا هىؼظ زمله ؼا با ْیاؼه هیػباؼت بىظ اؾ: اواًل ػعم اْاػت اؾ اهؽ ياظؼه که بایكتی هكاكؽت به نیؽاؾ 
آهیؿ. ثالثًا تؼؽٌ  واهغ يهىظ. ثايیًا اهعام به اؼظوکهی ػلیه ْىایق بىیؽازمعی به خای ظػىت آيها به تكلین و اػمال اهعاهات هكالمت

هدلۀ «)قًگیًی به هىای ظولتی واؼظ نع. به آو ْىایق ظؼ يىازی کىهكتاو قطت که آنًایی کاهل بؽ آيدا يعانت و ظؼ يتیده تللات
 (. 963: 9051آیًعه، به يول اؾ: قیاهپىؼ، 

بیًن ظؼ ایى قؽؾهیى بماين و به چهن اكؽاظ  ظیگؽ ضىظ ؼا هاظؼ يمی»... به يول اؾ نیبايی آهعه اقت:  ضاْؽات کهًه قؽباؾظؼ کتاب 
گؽی تى ظاظم، يگاه کًن. ظؼ ظاهؽ اهؽ ها ؼا بؽ َع یاؿیایى هلت که كؽؾيعايهاو ؼا بؽای زلظ هًاكغ ياچیؿ نؽکت يلت به که

های هىخىظ ػعالتی اقت اؾ بیى يؽكت، یک یاؿی هن به تؼعاظ یاؿی گؽی که هًهأ بیكؽقتاظيع، پف اؾ ایى همه کهتاؼ يه كوّ یاؿی
قپاؼم و  ضعا هی و هلت ایؽاو ؼا به ام، تى ؼا ام و ؼاه ضىظم ؼا ايتطاب کؽظه بانن... هى كکؽهای ضىظم ؼا کؽظه« ضىظم»اَاكه نع که 

گاه به  (. نیبايی با تؽک ایؽاو و قکىيت ظؼ آلماو، هیچ829: 9045هًىؼ ؼزمايی به يول اؾ: ؿلاؼی، «)گؽظم. هؽگؿ به آو باؾيمی
 ایؽاو باؾيگهت.

 
 يمىظاؼ

 

 

 

 

 

 

 

 يتیده
قاؾِی وازع ظولت پهلىی اول، زلظ هیاظیى يلتی خًىب، اضػ  ی هلتهای يىقاؾی و پؽوژه خًگ َتًِگ تاِهؽاظی هىلىظ بؽياهه

ه.ل. و تؽـ اؾ اتساظ بىیؽازمع با ههوایی 9034هالیات اؾ ػهایؽ بىیؽازمع، ايتوام نکكت ظؼ خًگ ظو َؼگ َهعیى ِظهًى همكًی

پیاهعهای خًگ تًگ 
 تاهؽاظی 

 

 
 پاقعانت خًگدىی هههىؼ

 ػؿل و هساکمه نیبايی
 

گیؽیگؽوگاو  

 ضلغ قالذ

 ظقتگیؽی و اػعام ػىاهل خًگ
 

 کىچ اخباؼی

اقکاو اخباؼی ایل 

 بویراحمد

 اقتوؽاؼ زاکمیت يظاهی
 

 گكتؽل كوؽ، بیماؼی و قؽهت

اظاؼی َتل -قاضت نهؽک يظاهی
 ضكؽو
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مع، ظقت به اؼظوکهی يظاهی ظؼ بىظه اقت. بًابؽایى، ؼَاناه بؽای بؽهؽاؼی آؼاهم ظؼ هًاْن خًىبی ایؽاو ضايه كاؼـ و بىیؽاز
ه.ل. ؾظ که كؽهايعهی ػملیات يظاهی بؽ ػهعه قؽلهکؽ نیبايی بىظ. ایى خًگ ظاؼای پیاهعهای ههن قیاقی و 9036تابكتاو 

های اهتًاظی و  ی يىیى ظؼ يىؼت كؽاهن آوؼظو ؾیؽقاضتی ظؼگیؽ بىظه اقت. وؼوظ ػهایؽ به خاهؼهاختماػی بؽای هؽظم هًٓوه
پػیؽ بىظه اقت. ْبن بؽآوؼظهای کاؼنًاقاو با ایى کاؼ بیهتؽیى آقیب به اهتًاظ  ی ؾهايی بلًع هعت اهکاویک پؽوقه اختماػی ظؼ

هلی ضايه تىلیعات ظاهی ؾظه نع؛ ظؼ زالی که يتىايكتًع با تـییؽ ؾيعگی کىچًعگی به یکدايهیًی ؼكاهیات ػهایؽ ؼا تأهیى کًًع. اها 
وخىظ آوؼظ؛ اؾ خمله: هىايیى و  ی ظؼگیؽ به، اهتًاظی و اختماػی ؼا بؽ ؾيعگی هؽظم هًٓوهخًگ تًگ تاهؽاظی پیاهعهای قیاقی

اظاؼی َتل ضكؽو، ضلغ -ظؼ باب کىچ ػهایؽ بىیؽازمع، تىهق کىچ، اقکاو اخباؼی، قاضت نهؽک يظاهی  هوؽؼات قطتگیؽايه
ت و هًاْن همدىاؼ، گكتؽل كوؽ و قؽهت، کاهم قالذ، اػعام ػىاهل خًگ، کىچ اخباؼی بؽضی اؾ ْىایق ایل بىیؽازمع به ایال

يظاهی  -هیؽ. با وخىظ تهعیع كهاؼ ؼوزی و خكمايی بؽ هؽظم بىیؽازمع و قاضت نهؽک اظاؼی  يلىـ ظاهی، ايكايی، بیماؼی و هؽگ
يتیده بطم  هایی ظؼ ظوؼاو پهلىی اولبؽای يظاؼت نعیع بؽ اقکاو اخباؼی ػهایؽ بىیؽازمع ظؼ نهؽک هؿبىؼ، كؽخام چًیى قیاقت

های يىقاؾی قؽباؾ  های هالی ظولت پهلىی اول اؾ تسمیل بؽياهه ضاْؽ ػعم اهکايات و ػعم زمایتيبىظه اقت. ػهایؽ بىیؽازمع به
 های اولیه پف اؾ خًگ به ؾيعگی ػهایؽی ضىیم باؾگهتًع.   ؾظيع، قؽايدام ظؼ هماو قال

 ضمائم



ه.ل( بؽ ؾيعگی اختماػی هؽظم هًٓوۀ ظؼگیؽ9036واکاوی پیاهعهای يبؽظ َتًِگ تاهؽاظی)  36 
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  1تًىیؽ قًع نماؼه
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 1الساهیه  قًع نماؼه 
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 1الساهیه  قًع نماؼه 
 

 

 



الله ؾکی پىؼ يؼمت 36  

 

 3/ شماره6/ دوره 1041/ سال جنگ یخیمطالعات تار

 

 

 2قًع نماؼه 
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 3تًىیؽ قًع نماؼۀ 
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 4تًىیؽ قًع نماؼۀ 
 

 هًابغ 
 الق(کتب

هتؽخماو کاظن كیؽوؾهًع و ظیگؽاو، چاپ یاؾظهن،  ایؽاو بیى ظو ايوالب اؾ ههؽوْه تا ايوالب اقالهی،(. 9053آبؽاهاهیاو، یؽوايع )-
 تهؽاو: هؽکؿ.



ه.ل( بؽ ؾيعگی اختماػی هؽظم هًٓوۀ ظؼگیؽ9036واکاوی پیاهعهای يبؽظ َتًِگ تاهؽاظی)  16 
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 ضىاه، چاپ ظوم، تهؽاو: هوًىـ. ، تؽخمۀ ههعی زویوتتدعظ آهؽايه: خاهؼه و ظولت ظؼ ػًؽ ؼَاناه(. 9054اتابکی، تىؼج )-
 ، چاپ هلتن، تهؽاو: قمت.نًاقی خًگ و يیؽوهای يظاهی خاهؼه(. 9052اظیبی قعه، ههعی )-
 يا. ، گچكاؼاو: بیگیلىیه و ایالت آو کىه(. 9081باوؼ، هسمىظ )-
، تؽخمۀ هىنًگ كؽضدكته، ویؽاقتاؼ قیؽوـ قؼیعی، تهؽاو: قاؾهاو ايتهاؼات و نًاقی خًگ خاهؼه(. 9035گاقتىو )بىتىل،-

 آهىؾل ايوالب اقالهی.
 ، نیؽاؾ: يىیع.بطاؼای هى ایل هى(. 9056بهمى بیگی، هسمع )-
 ؾؼیى. ، تهؽاو: يوؽه با همکاؼی ايتهاؼات9034-9036نىؼل ػهایؽی كاؼـ، (. 9032بیات، کاوه )-
 ، هن: هإقكه كؽهًگی ْیبیى.ظالوؼاو کىهكتاو بىیؽازمع؛ ظلیؽاو تًگ تاهؽاظی(. 9053تاباو قیؽت، کاوـ )-
، تهؽاو: هؽکؿ هٓالؼات تاؼیص هؼايؽ و هإقكه هٓالؼات و تاؼیص قیاقی کهگیلىیه(. 9044توىی هوعم، قیع هًٓلی )-

 پژوهههای قیاقی.
-9082های اقتوالل تؽکیه تا ػملیات ؼهایی آغؼبایداو  اككؽ ایؽايی: اؾ خًگقؽگػنت یک (. 9052خاو پىالظ، ازمع )-

 ، تهؽاو: پؽظیف ظايم با همکاؼی نؽکت يهؽ و پژوهم نیؽاؾه کتاب.نمكی9865
 .949-834، يى 5، كًلًاهه هٓالؼات تاؼیطی، نماؼه «يبؽظ يابؽابؽ(. »9051قیاهپىؼ، کهىاظ )-
 ، تهؽاو: قطى.يین هؽو ؾيعگی ظؼ کهگیلىیه و بىیؽازمع کىچ کىچ: تدؽبۀ(. 9055ْاهؽی، ػٓا )-
، ویؽاقتاؼ قاؼا خىاظی، خلع اول، ؼیؿی ظکتؽیى اهًیت هلی ای بؽ ْؽذ های اهًیت، هوعهه يظؽیه(. 9050ػبعاله ضايی، ػلی )-

 المللی ابؽاؼ هؼايؽ.  تهؽاو: هإقكه كؽهًگی هٓالؼات و تسویوات بیى
یاقىج:  ،«کی لهؽاـ»اؾ انؼاؼ هسلی هؽظم کهگیلىیه و بىیؽازمع و نؽذ کىتاهی اؾ ؾيعگی  ای يمىيه(. 9038ؿلاؼی، یؼوىب )-

 چاپطايۀ اهیؽ یاقىج.  
 ، ايلهاو: گلها.گیلىیه و بىیؽازمع تاؼیص اختماػی کىه(. 9045) -----------
، تؽخمۀ ازمع ؽاو اؾ يلىیه تا قالهای پف اؾ ايوالب اقالهیهواوهت نکًًعه: تاؼیص تسىالت اختماػی ای(. 9052كىؼاو، خاو )-

 تعیى، چاپ نهن، تهؽاو: ؼقا.
، ، تدعظ آهؽايه: خاهؼه و ظولت ظؼ ػًؽ ؼَاناه9033-9032اؼتم، خاهؼۀ هعيی و ظولت ظؼ ایؽاو: (. 9054کؽويیى، اقتلايی )-

 ضىاه، چاپ ظوم، تهؽاو: هوًىـ. تؽخمه ههعی زویوت
، تؽخمه پژوههکعه هٓالؼات ؼاهبؽظی، چاپ ظوم، تهؽاو: پژوههکعه هٓالؼات چهؽه هتـیؽ اهًیت هلی(. 9046هايعل، ؼابؽت )-

 ؼاهبؽظی.
 ، تهؽاو: ؼقا.کهًه قؽباؾ، ضاْؽات قیاقی و يظاهی(، 9033هًىؼ ؼزمايی، ؿالهؽَا )-
 اقًاظ ايوالب اقالهی.، تهؽاو: هؽکؿ ظولت ؼَاناه و يظام ایلی(. 9046ؾاظه، ازمع ) يویب-

 ب( اقًاظ آؼنیىی
 .9064/860؛ 388334/813؛ 339239/803؛ 306248/813؛ 390426/860: قاؾهاو اقًاظ و کتابطايۀ هلی ایؽاو )قاکما(-

 


