
 



 

 

 کتاب یکل بوچراچ

 کیبه لجست یبخش اول: نگرش کار کرد 

 کیلجست یخیتار ریاول: س فصل

 کیلجست یدوم: کارکردها فصل

  کیلجست تیریمد یها دگاهیفصل سوم: د 

  کیلجست تیریبه مد یندیدوم: نگرش فرآ بخش

 کیلجست یزیچهارم: برنامه ر فصل

  کیلجست یفصل پنجم: سازمانده 

 کیلجست یششم: رهبر فصل

 کیلجست یفصل هفتم: فرمانده 

 کیفصل هشتم: کنترل لجست 

 کیلجست تیریدر مد نینو یها یسوم: کاربرد فناور بخش

 کیلجست تیریاطالعات و مد ینهم: فناور فصل

 کیلجست تیریو مد دیتول یدهم: فناور فصل

 کیلجست تیریخدمات و مد ی: فناورازدهمی فصل

 کیلجست تیریمد ندهیدوازدهم: آ فصل

 

 

 



 

 

 شگفتاریپ

 کیو استراتژ ییاقتضا ،یستمیس ،یروابط انسان ،یعلم ،یندی: فرآیتوان براساس نگرشها یرا م تیریمد یها یتئور

مجموعه  ایبه روش انجام کارها  یپردازد و نگرش علم یم تیریمد فیبه وظا یندینمود. نگرش فرآ یدسته بند

 ،یاطالعات، تدارکات، موجود یفناور ،یمال د،یتول ،یابیبازار رینظ ییها تیمختلف توجه دارد. فعال یتهایاز فعال یا

 ،یسازمانده ،یزیبرنامه ر فیمجموعه وظا کیلجست تیریباشند. مد یها م تیفعال نیاز جمله ا راتیو تعم ینگهدار

و  ینگهدار ،یتقاضا، کنترل موجود ینیب شیپ ان،ی)خدمات مشتر کیو ... در ارتباط با موضوع لجست یرهبر

 یبرنامه ها و تحقق هدفها یو...( به منظور اجرا یحمل ونقل و انباردار افت،یباز ،یبسته بند کات،تدار رات،یتعم

 نیآنها و همچن نیو روابط ب تهایاز فعال یعیوس فیشامل ط کیاساس، لجست نیشود. بر ا یرا شامل م یسازمان

 یوعده غذا کیاز ارائه  کیلجست یها تی. قلمرو فعالباشدیسازد، م یها را ممکن م تیفعال نیکه انجام ا یمنابع

گوشه  کیو امکانات از  زاتیاز تجه یمیحجم عظ ییروزانه گرفته تا توزیع مؤثر هزاران قطعه متفاوت و جابجا

 .ردیگ یرا در بر م گریجهان به گوشه د

به اندازه  یدگیچیپ نیا شتریباشد؛ ب یم دهیچیپ یقابل توجه زانیبزرگ به م یدر سازمانها کیلجست ستمیس

 نییسازمانها، تع نیدر ا یاز مسائل اصل یکیشود.  یمربوط م کیسازمان لجست یبودن بخش ها هیو چند ال یبزرگ

سازمانها چرخه برنامه  نی. در ارندیگ هرا بر عهد یکیلجست یها تیفعال تیمسئول دیاست که با یافراد تیموقع

 رانیکار، مد نی. اردیانعطاف صورت پذ نیشتریبه سرعت و با ب دیبا کیلجست یابیاجرا و ارز ،یریگ میتصم ،یزیر

انطباق را  یها تیوضع ر،ییاستفاده کنند و در برابر تغ یزمان یاز فرصتها یسازد تا به صورت مؤثر یرا قادر م

 تیریبه مد یدینگرش جد کیلجست تیریکه مد دهدینشان م کیها از لجست یژگیو فیعرت نیحاکم سازند. ا

کتاب  نیبه آن پرداخته شود. ا یتیریمد ینگرش ها هیتواند از زاو یاست که م یعلم کیبلکه، لجست ستین

 تیریکه در منابع موجود مد دهیگرد میتنظ کیدر موضوع لجست یو علم یندیفرآ تیریبراساس دو نگرش مد

 کمتر به آن توجه شده است. کیلجست

 یمحمد اعراب دیس کترد

 ییاستاد دانشگاه عالمه طباطبا 

 

 



 

 

 مقدمه 

 یکارکردها یکه اجرا دهدیها نشان م یبررس یمصطلح شده، ول ریاخ یدر سده ها «کیلجست»هر چند کاربرد واژه 

 یآماد یگردان ها لی, تشکخیدر دوران ماقبل تار نانیماهرانه کوچ نش ییدر عمر بشر دارد. جابجا شهیر یکیلجست

 یمجرا نیتر یمیبه عنوان قد شمیجاده ابر نبه وجود آمد ،یتوسط اسکندر مقدون ونانینقاط  یمتمرکز در اقص

موضوع است که کاربرد  نیا انگریصدر اسالم، همه ب یدر دوران جنگها یکیلجست یو توجه به کارکردها یکیلجست

 کرده است. یخود را ط یتکامل ریسعلم  کیبشر دارد و به عنوان  یدر اعماق زندگ شهیر کیلجست

و  یعیمنابع طب ،«یانسان یروین»سازد و  یرا فراهم م یبه قدرت نظام یمنابع مل لیتبد یابزارها «کیلجست

 یم لیتبد ینظام یروهاین یو گروه یانفراد حتاجیمهمات و ما زات،یتجه حات،یرا به تسل یاقتصاد یها تیظرف

 کند.

گردد.  یروشن م شتریب زیآن ن یتیریو ابعاد مد تیشود، اهم یتر م دهیچیبزرگ تر و پ ،یکینظام لجست کیچه  هر

شناخت عوامل  ییتوانا دیبا کیلجست یدارد. رهبر یبا هوش و قو یبه رهبر ازین ده،یچیبزرگ و پ کیلجست تیهدا

 ییپاسخگو جه،یکردن اقدامات جهت اثربخش کردن و در نت یاتیارائه و عمل یبرا ییو آنگاه توانا کیدر لجست رییتغ

 کیلجست یها ستمیس یاز ارکان اصل یکی «یفرمانده» ،ینظام یرا داشته باشد و در سازمانها ازهایبه ن عیسر

 یاتیعمل یروهاین یهایازمندیبر ن دیبا تأک کیلجست یباشد. فرمانده یاجزاء مربوطه م یاست که عامل یکپارچگ

 آورد. یرا به وجود م یکیو تاکت یاتیعمل ک،یسطوح استراتژ نیدر ب یبانیپشت در یهماهنگ ،یرزم

 زیو ن ،یروزافزون و آن راتییدر برابر تحوالت و تغ یآمادگ یابزارها نیاز مهم تر یکی «یزیبرنامه ر»گمان،  یب

 .دیآ یامروز به شمار م کیلجست یحرکت پرشتاب در عرصه ها

است تا  یضرور یکیلجست یعملکردها تیها و وضع تیها، موقع تیفعال ها،ییهر لحظه از نبرد دانستن توانا در

را  یکیلجست یعملکردها تیاز وضع یآگاه ک،یگردد. کنترل لجست ریدرست و به موقع امکان پذ یریگ میتصم

 یبه موقع و مرتبط فراهم م یها یریگ میفرماندهان را جهت تصم ازیو اطالعات مورد ن جادیدر تمام سطوح، ا

 سازد.

از  دیداشته باشد. نبا یمتفاوت یو نقش ها گاهیتواند جا یم کیدر لجست یریگ میتصم یبه عنوان مبنا اطالعات

 کیباشد غافل بود و اثرات آن را بر سازمان لجست یاز عصر اطالعات که ماحصل آن انفجار اطالعات م یتحوالت ناش



 نیبرد و ا یدر اواخر دوران بلوغ خود به سر م «یکیزیف کیلجست»توجه داشت که  ی دهیبه مفهوم عام ناد

 شود. تهبه آن پرداخ دیاست که با« اطالعات یلجست»

 جادیرقابت و ا یبه جا یشرکت همکار نیب یچند بعد یها یهماهنگ قیاز طر یکیلجست یسازمانها نده،یآ در

خود در قالب شبکه ها را  یها تیو ظرف هایدر باال بردن توانمند یسع گر،یمستقل د یبا سازمانها یارتباط قانون

 افتد. یشبکه اتفاق م کیدر  یکیلجست یسازمانها نیب کپارچهی تیریمد یب جادیا قیمهم از طر نیدارند؛ ا

 یفرع یتهایشان متمرکز نموده و فعال یدیکل یها تیقابل یسال گذشته شرکت ها منابع خود را بر رو ۲۰ در

در نظر گرفته  یبانیپشت تیفعال کیکرده اند. از آنجا که لجستیک اغلب در سازمانها به عنوان  یخود را برون سپار

 شده است. ریناپذ ناباجت یامر یو تجار ینظام کیلجست یبرا یشود، لذا برون سپار یم

محصوالت مورد نظر در زمان مناسب  نیآنها چه قدر در تأم نکهیبه ا یادیز یمؤسسات بستگ یالملل نیب رقابت

که در  یراتییو تغ یکیلجست دیجد یاز روندها یریمؤسسات، تصو نیدر ب یرقابت نیداشته باشند دارد. چن ییتوانا

 کرده است. جادیبه وجود خواهد آمد ا کیلجست نهیدر زم ندهیآ

تفاوت که کارکردها و موضوعات آن  نیاست. با ا یتیریمد یحوزه ها ریهمانند سا کیلجست تیریمد یندهایفرآ

 یو کارکردها یخیتار ریشده که در بخش نخست به س میکتاب در سه بخش تنظ نیکند. مطالب ا یفرق م

 یها یبخش سوم فن آور رشده و د حیلجستیة در پنج فصل تشر یندهایاشاره دارد و در بخش دوم فرآ کیلجست

 ست.قرار گرفته ا یمورد بررس کیلجست تیریمد نینو

 هیکه در ته یزدیاحمد ا "و ج یاعراب دمحمدیدانشمند و ارجمندم جناب دکتر س دیدانم از اسات یالزم م انیپا در

 .مینما ینمودند، تشکر و قدردان ییرا راهنما نجانبیاثر ا نیا میو تنظ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بخش اول

 نگرش کاربردی به لجستیک

 

 

 کیلجست یخیتار ریس اول: فصل

 کیلجست یکارکردها دوم: فصل

 کیلجست تیریمد یها دگاهید فصل سوم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اول: فصل

 کیلجست یخیتار ریس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دهد،  یها نشان م یمصطلح شده، ول بررس ینظام یروهایدر ن ریاخ یدر سده ها «کیلجست»هرچند کاربرد واژه 

ساخت  خیدر دوران ماقبل تار نانیماهرانه کوچ نش ییدر عمر بشر دارد. جابجا شهیر یکیلجست یکارکردها یاجرا

توسط  ونانینقاط  یدر اقص متمرکز یآماد یگردان ها لیتشک یها یاز جنس آهن در دوران آشور ییسالحها

خودکفا  کیلجست یزیر هیپا ،یکیلجست یمجرا نیتر یمیبه عنوان قد شمیبه وجود آمدن جاده ابر ،یاسکندر مقدون

 انگریصدر اسالم، همه ب یدر دوران جنگ ها یکیلجست یمغولها و توجه به ابعاد کارکردهاتوسط  زدهمیدر قرن س

خود  یتکامل ریس« علم» کیبشر دارد، و به عنوان  یدر اعماق زندگ شهیر کیتموضوع است که کاربرد لجس نیا

 کنند. یم ادی یکیلجست اریتمام ع یبه عنوان جنگها ریاخ یدهه ها یکه از جنگ ها یکرده است؛ به طور یرا ط

 کیلجست مفهوم

جوامع  گریتوسط د جیاستفاده شده و به تدر کایآمر ینظام یروهایقرن است که در ن کیاز  شیب کیلجست واژه

 نیاصطالح همچن نیا ر،یاخ یقرار گرفته است. در دوره ها رشیزبان مورد پذ یسیانگل یمسلح کشورها یروهاین

 (. ۶: ۱۳۸۰ ،یزدیاست )ا افتهیرواج  یرنظامیدر تجارت و صنعت غ

 یم« مهارت در حساب کردن»و « علم محاسبه» یبه معن کوسیلجست یونانیبرگرفته از لغت  کیواژه لجست از

 لهیجنگ به وس گریدقت و ربط آن به عناصر د یواژه با کم نیا فیتعر یبرا کیستماتیکوشش س نیباشد. اول

فرانسه صورت گرفته است. او در کتاب خالصه هنر جنگ  یجنگ سندهینومفسر، متفکر و  'ینیجوم یآنتوین هنر

 کند: یم فیگونه تعر نیرا ا کیلجست(« ۱۸۳۸)

ظاهرا تمام  کیکند. لجست یم یمعن ی؛ براساس آنچه که و«تحرک ارتشها یعبارت است از هنر علم کیلجست

 ،یو راهساز یاستقرار و اردو زدن، پل ساز ن،یمسلح از جمله برنامه تام یروهاین یبانیو پشت یحرکت یتهایفعال

 شود. : ینبرد است را شامل م دانیکه مربوط به م یامور از یآگاه یو تا حدود یمقدمات دیبازد یحت

 ک،یلجست یمنطق فهی: وظسدینو یم« تورپ وسیکلنل سر» ییکایاز قول افسر آمر کالیتانیالمعارف بر رهیدا

باشد، که آن عبارت است از فراهم آوردن تمام عوامل  یم کیو لجست کیتاکت ،یعنصر از مثلث استراتژ نیسوم

 یگریباشد بلکه امور د یونقل م ملو ح نیتأم یسنت فیتداوم جنگ؛ که نه تنها شامل وظا یبرا یو ماد یانسان

 .ردیگ یدر بر م زیجنگ را ن یاقتصاد یجنبه ها گریمهمات و د دیجنگ، ساختمان، تول یمانند امور مال

 شده است: فیتعر نیچن نیا کیالمعارف لجست رهیدا نیا در

شامل حمل و  یرزم یواحدها یبانیپشت نهیدر زم ینظام یواحدها یها تیفعال هیعبارت است از کل کیلجست

 «..و امثال آن یمخابرات، امور درمان ،یساز رهینقل، ذخ



 :سدینو یم(« ۱۹۸۹وبستر )» یالملل نینامه ب لغت

مشاغل، انتقال و انفصال(،  ی)مانند طبقه بند یانسان یروین یزیبرنامه ر ،یعبارت است از علوم نظام کیلجست

عوامل  گریو د عیتوز ،یادار اتی(، ملزومات )مانند ساختمان، عملیو نگهدار عیتوز د،یامور مربوط به مواد )مانند تول

 «.مربوطه

 طرح شده است: ریاست به شرح ز یظامن میکه برگرفته از مفاه ک،یلجست فیتعر نیتر عیوس

ها عبارتند  تیفعال نیباشد، که ا یسازمان م کیعمده  تیمأمور یبانیپشت یها تیفعال هیمتشکل از کل کیلجست

 «ی( و خدمات به مشتریزندگ کلیچرخه عمر )س یمهندس ،یبانیپشت یها ستمیس یو مهندس تیریاز مد

 شود:  یرا شامل م یکیلجست دگاهیفوق چهار د فیتعر

  ؛ینظام کیلجست -۱

 و اطالعات؛  عیتوز ،یابیبازار ،یدر ابعاد اقتصاد یکیلجست یستمهایس تیریمد -۲

 حمل ونقل؛ یدر حوزه مهندس ژهیبه عنوان تخصص، به و کیلجست یمهندس -۳

ها را دربر  ستمیس تیریو مد کیلجست یدارد و مهندس یدیتول یها ستمیکه اختصاص به س د،یتول کیلجست -۴

کاال، کوتاه  یکنترل موجود لیتحلو  هیتجز د،یتول یزیبرنامه ر یها نهیدر زم کیبخش از لجست نی. اردیگ یم

انتقال، موضوعات  ،یآموزش، بازنگر یساز نهیبه کیلجست تیفیکنترل ک (JITزمان ممکن تا مصرف ) نیتر

 کاربرد دارد. یو بهبود بهره ور یطیمح

 شده است: فیتعر ریبه صورت ز کیالمعارف آمریکانا، لجست رهیدا در

و  نوی)کوپاس« است ینظام یروهاین یو انجام نقل و انتقاالت و حفظ و نگهدار یزیعبارت از برنامه ر کیلجست

 یبه شمار م یو اطالعات از عناصر چهارگانه علوم نظام یاستراتژ ک،یهمراه تاکت کیلجست((. ۱۹۸۵) لدیروزن ف

 است: ریرود و شامل امور ز

 ؛ییو جابجا نیمربوط به تأم اتیو عمل یزیبرنامه ر 

 ؛ینظام زاتیتجه یو نگهدار نیتأم ،یطراح لیاز قب ،یخدمات نظام  

 ؛یکردن کارکنان نظام یو بستر هیانتقال، تخل  

 ؛ینظام زاتیملزومات و تجه یساز رهیحمل و ذخ  

 ینظام ساتیو تأس لیوسا یساخت و نگهدار ،یطراح  



 ارائه شده است: ریبه شرح ز فیدو تعر کیفرهنگ راندم هاوس از لجست در

انتقال،  رات،یو تعم یو نگهدار یساز رهیمربوط به تدارک، ذخ اتیو عمل یاز علوم نظام یشاخه ا ک؛یلجست -۱

 باشد؛ یملزومات و خدمات مربوطه م هیته نیو همچن مارانیکردن ب یو بستر هیتخل

 اتیعمل گریو د یامور بازرگان یاجرا و هماهنگ ،یزیعبارت است از: برنامه ر کیلجست -۲

 .مشابه

انبار کردن  ،یکیزیامکانات ف میتقس یکیزیامکانات ف میو تقس ییعلم و هنر جابجا ک،یفرهنگ آکسفورد، لجست در

 «. .شده است. فیتعر زاتیکاالها و تجه یساز رهیو ذخ

 کند: یم فیتعر نیچن نیرا ا کیلجست ،یاز مؤسسات علم یکی، به عنوان (CLM) کیلجست تیریمد انجمن

وابسته و ارائه خدمات  اطالعاتکاالها و  یساز رهیاجرا و کنترل کارا و مؤثر ذخ ،یزیبرنامه ر ندیفرآ کیلجست

 «.باشد یم یمشتر یازهایمربوطه از نقطه شروع تا نقطه مصرف به منظور برآوردن ن

مواد،  انیداند که جر یاجرا و کنترل م ،یزیبرنامه ر ندیرا فرآ کی، لجستCLMشود  یگونه که مالحظه م همان

 یخواسته ها یارضا کیهدف لجست ف،یتعر نی. بر اساس ادینما یم تیریخدمات و اطالعات مربوط به آنها را مد

گستره  ف،یتعر نیطبق ا نی. همچنبه آن اشاره شده است یمشتر یازهایباشد که با لفظ برآوردن ن یم یمشتر

 (.۱۲-۱۶: ۱۳۸۰باشد )آبرومند،  یوابسته به دو مفهوم نقطه شروع و نقطه مصرف م کیلجست

داشته و در  یارائه شده است که هر کدام منشأ متفاوت کیلجست یبرا زین یگریگوناگون د فیتعار ن،یبر ا عالوه

 باشد؛ یم ریبه شرح ز فیتعار نیاز ا گریاست. چند نمونه د یخود قابل بررس یجا

 زمان و مکان است. نیدر بهتر متیق نیمواد با مناسب تر نیفراهم کردن بهتر یبه معن کیلجست 

 هیاول یهایازمندیپژوهش، مطالعه و برآورد ن ،یکه در جهت بررس یهماهنگ یتهایفعال هیبه کل کیلجست 

 ه،یامور مربوط به ته هیو قطعات از هر نوع و کل ساتیآالت، تأس نیماش زات،یو تجه لیوسا نهیدر زم

: ۱۳۷۷ ،یشود )مشبک یمباشد، اطالق  یو حمل ونقل م عیتوز ،یانباردار ،ینگهدار مه،یب ع،یتوز د،یتول

۷۹.) 

مفهوم  رندهیدر برگ کی چیکند و ه یم دیتأک یخاص یها نهیباال بر زم فیاز تعار کیشود، هر  یمشاهده م چنانچه

 یارائه شده از سو نهیزم نیکه تاکنون در ا یفیتعر نیبتوان گفت، جامع تر دی. شاستین کیجامع و کامل لجست

 است: ترسونیپ یآقا



برنامه  ،یساز رهیعمده سازمان است که شامل مواد، ذخ تیمأمور یبانیپشت یها تیفعال هیمتشکل از کل ک،یلجست

 یها ستمیس یو مهندس تیریمد ک،یاطالعات لجست یستمهایس یطراح ع،یتوز ،یحمل و نقل، بسته بند د،یتول

 (.۸۰)همان: « باشد یم یو خدمات مشتر یچرخه زندگ یمهندس ،یبانیپشت

 ینظام ریو غ ینظام کیصاحب نظران در مورد لجست یدگاههایو د فیبا تعار ییو آشنا کیاز شناخت لجست پس

 دهیگرد یراتییدست خوش چه تغ خیچگونه است و در طول تار کیتحول لجست ریسؤال مطرح است که س نیا

 است.

 

در  کیلجست یخیتار ریاز سه منظر به موضوع نگاه شده است. ابتدا به . از س کیلجست یخیتار ریس یبررس یبرا

 یدر سپاه ها کیلجست یخیتار ریتا به حال و شده و سپس س ینیمتعدد از دوران کوچ نش یجهان و در جنگ ها

 یخیتار ریمبحث، س نیا انیپا درو  دهیاست که در روشن تر شدن بحث ارائه گرد یگریصدر اسالم موضوع د

 |آمده است. یقبل از اسالم و بعد از آن تا انقالب اسالم یبند میدر دو تقس رانیدر ا کیلجست

 در جهان  کیلجست یخیتار ریس

مطرح شده است؛ اما  ینظام یبانیکار کرد وصل پشت کیبه عنوان  کیچند که حدود صد سال است که لجست هر

 د،یفکر کن خیقبل از تار یدوره ها نانیبه آن توجه داشته است؛ به کوچ نش وستهیخود پ یزندگان یبشر از ابتدا

دادند  یانتقال م گرید ییبه جا ییاز جا هرانهکامال ما وهیخود را به ش یزندگ لیآنان دام و احشام، چادرها و وسا

 گذاشته اند. یرا به اجرا م کیاز لجست ییابتدا تیریال مدو عم

 یجهان به شمار م یکیعلم لجست نی( مؤسسحیحضرت مس الدیسال قبل از م ۷۰۰ها ) یبتوان گفت آشور دیشا

دوران  نیبود که در ا نیداشت ا یبارز یکیقوم به وجود آمد و ارزش لجست نیکه توسط ا یتحول نیروند. بزرگتر

 .دیاز جنس آهن آن هم به صورت انبوه آغاز گرد ییکنار گذاشته شد و ساخت سالحها یبرنز یسالح ها

با هدف  ونانینقاط خاک  یرا در اقص یمتمرکز آماد یگردانها یاسکندر مقدون الد،یقرن چهارم قبل از م در

 کرد.  جادیخود ا انیاز سپاه شتریتر و ب عیسر یبانیپشت

را  یآماد یدپو سی) تأس وستهیدر روم به وقوع پ الدیدوم و سوم قبل از م یکه در خالل قرنها یمتعدد یجنگها

و فراهم کردن امکانات غذا و خوراک سربازان و علیق )خوراک دام  یساز رهیدپوها با هدف ذخ نیکرد. ا جادیا

 (.۲۷: ۱۳۸۰اسبان به وجود آمد )آبرومند، 



صدها سال شاهد تکامل  یرا داد برا خیتار یکیلجست یمجرا نیتر یمیقدتوان به آن لقب  یکه م شمیابر جاده

 بوده است. یبشر یها تیدر فعال کیلجست

 نمود. یزیر هیرا پا کیاز لجست یدیجد ستمیس زدهم،یمغولها در قرن س یو تاخت و تازها جنگها

 

و انواع ملزومات  یارابه جنگ یریبا به کارگ هیدالو نیچهاردهم به نام مارک یجنگ لوئ ریدر اواسط قرن هفدهم، وز

 به وجود آورد.  یجهان یکیلجست ستمیدر س یو مهمات، تحول

)در قرون  یو به دنبال آن، وقوع انقالب صنعت یو بازرگان یصنعت یو حضور و رشد آن در عرصه ها نیماش اختراع

قابل دسته  ریتحوالت به شرح ز نیکرد که عوامل ا جادیا یکیشگرف در امور لجست یو نوزده( تحول جدهیهفده, ه

 است: یبند

 .افتی یگسترش م وستهیآنها به طور پ یکه قدرت آتش باز ییسالح ها دیتول -۱

در بهبود عملکرد و گسترش و تحرک ارتش ها  یریچشم گ شیتوسعه حمل ونقل و ارتباطات که باعث افزا -۲

 شد.

 یهایماریتحت کنترل قراردادن ب ژهیدر جنگها به و یانسان نیاز تلفات سنگ یریو جلوگ یعلوم پزشک شرفتیپ -۳

 جان ارتش ها بود. یو آبله که بال فوسی, تدیفوئیمانند؛ ت رداریواگ

 داد. شیقدرت مانور و تحرک ارتش ها را فوق العاده افزا ستم،یدرونسوز در قرن ب یموتورها اختراع

 و توجه خاص است: تیاهم یاز دو جهت دارا( ۱۹۱۴-۱۹۱۸ یاول )سالها یدر طول جنگ جهان کیلجست

 ؛یری( ابعاد و دامنه جنگ و درگالف

 و جنگ. یریب( تداوم و استمرار درگ 

جنگ را به سمت  ریدرگ یکشورها نیبود. بنابرا ینیو مهمات سنگ زاتیبه تجه ازمندین یعیجنگ وس نیچن رایز

 سوق داد. زاتیسالح و مهمات و اختراع تجه شتریهر چه ب دیتول

 یکیو مکان یاختراعات علم شرفتیجهت پ یفرصت خوب( ۱۹۱۹-۱۹۳۹) یدو جنگ اول و دوم جهان نیب یها سال

 .دینما ریو تصو نییرا تع ندهیجنگ آ یکیلجست یبود تا الگو



کاهش داد. حمل ونقل  جیبه تدر یو نقش اسب و قاطر را در ترابر افتیتوسعه  یموتور هیوسائط نقل یطراح

شدند. ساخت  یقطار سازمانده یها ستگاهیدورتر از ا لومتریو مهمات در صدها ک زاتیجهت انتقال تجه یموتور

 مقطع اختراع شد. نیو بولدوزر در ا افتیتوسعه  یراه ساز زاتیتجه

بوده است. مسائل  یکیلجست اریجنگ تمام ع کی یگرید زیاز هر چ شیب( ۱۹۳۹–۱۹۴۵دوم ) یجهان جنگ

 یکیطول جنگ رخ داد. اختراعات لجست جبهه شرق درو آلمان در سرتاسر  یارتش شورو نیب یمشابه یکیلجست

 ژهیبه و ییای. گسترش خطوط درافتیبه سرعت رشد  کایبه خصم آمر یدو متحد غرب نیو در ب یدر سطح جهان

 کایکرافت( توسط آمر نگیتندرو )لند یها، استفاده از شناورها ییایدر ریز یبازساز ریو تعم کایو آمر سیانگل نیب

 ییو حمل و جابجا یحمل هزاران مجروح جنگ یبرا ییع از حمل و نقل هوایدر جنگ گسترش و استفاده وس

که امکان فرود  یمناطق یبرا یبانیبرد و استفاده از چتر پشت یروش هل یریو به کارگ مایصدها تن بار توسط هواپ

 اختراعات هستند. نیوجود نداشت، از جمله ا امیهواپ

 یعنیآلمان  یبانیپشت ستمیحمالت خود را متوجه س نیمتفق یروهاین نکهیو بعد از ا ۱۹۴۲سال  یروزها نیاول در

حمله کرده و آنها را  نیمتفق یبندر ساتیبه تأس انه،یجو یعمل تالف کیدر  زیراه آهن و جاده ها کردند، آلمان ن

منهدم شد، اسکله ها خراب شدند  نیتوسط م هسقوط کرد. بندرگا ۱۹۴۴ یمنهدم ساخت. چربورگ در اول جوال

قابل استفاده شد.  ریغ نیمتفق ییایدر یرویاستفاده ن یو بندر برا ختندیها و باالبرها به داخل آب فرو ر لیو جرثق

 یزمان صلح( را جابجا م تیتن بار )دوبرابر ظرف ۱۸۰۰۰که روزانه  یشد به طور یبندر بازساز نیاما در ماه بعد ا

 کرد. .

مشکل بزرگ در همه جبهه  کی شهیفرودگاه که هم یساخت و نگهدار ،یکیلجست یها یازمندیرشد ن گرید نمونه

 کصدیاز  شیب ایانتیساخت فرودگاه ارتش بر یاروپا، تنها واحدها یباشد. در شمال غرب یآمد، م یها به حساب م

تن مواد بودند. توسعه حمل ونقل  ۳۵۰۰به  ازمندیساختند که هر کدام ن دیفرودگاه جد ۵۰و  یفرودگاه را بازساز

 یدستاوردها گریدر روز از د لیما ۵۰از  شیبه ب ینظام یتحرک واحدها شیو افزا یدر خطوط ارتباط یموتور

 (.۲۷-۳۵: ۱۳۸۰باشد )آبرومند،  یجنگ م نیا

حمل و  زاتیبلکه تجه شتر،یخود منابع ب ینظام شینه تنها در آرا رایشدند؛ ز روزیپ نیدوم متفق یجنگ جهان در

 انوسیجنبه جنگ در شمال اق نیمعتقدند که مهم تر یاز مقامات نظام یاریداشتند. بس اریدر اخت زیرا ن ینقل بهتر

 بود.  یرانیاطلس، مسأله کنترل خطوط کشت

بود؛  کیلجست ونیمد یتا حد زین ۱۹۹۱فارس در سال  جیائتالف در جنگ خل یروین یروزیپ ر،یاو در دوران اخ 

 شتریدر جنگ ب یهفته ا کی یروزیاست که پ نیا تیتر بودند، اما واقع یائتالف بر ضد عراق قو یروهایهر چند ن

 .(۶۲۷، ۱۳۸۴ ،یاضی)ف ودعراق ب ینیزم یرهایائتالف در قطع مس یروهاین یمربوط به توانائ



 

فارس به  جیخل ۱۹۹۱جنگ  کیعملیات لجست»: دیگو یم ۱۹۹۱جنگ  کیفرمانده لجست سیپاگون امیلیژنرال و

 ییکایآمر ینظام یروین ونیلیم میاز ن شیمطرح است. انتقال ب ینظام خیدر تار اتینمونه عمل نیرترینظ یعنوان ب

امکانات  نیکه در آن کمتر یبه منطقه ا ورد اریاز فاصله بس زاتیو تجه لیاز وسا یبا انبوه یدر ظرف مدت کوتاه

 «. بود یوجود داشت کار دشوار یو تدارکات یرفاه

و  ییکایآمر یروهایعراق، ن یآزادساز اتیعراق تحت عنوان عمل هیبر عل نشیو متحد کایآمر یلیجنگ تحم در

خود اتکاه  یبانیپشت» یکیو با استفاده از مدل لجست شرفتهیپ یبا استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها نشیمتحد

هر سرباز  اتیعمل نی. در اندین کشور را اشغال نمایو ا ریگ نیعراق را زم یدفاع ستمیس یتوانستند در مدت کوتاه

برگرفته از همان  نیکرد و ا یرا با خود حمل م زاتیآذوقه، مهمات، ادوات و تجه لوگرمیک ۴۳حدود  ییکایآمر

 نبرد است. دانیخوداتکا در م یکیمدل لجست

در تداوم  یکه عامل اصل میرس یم جهینت نیدر جهان به ا کیلجست یخیتار ریروند و س یهر حال با بررس به

 هماهنگ، منسجم و چابک است. کینظام لجست کیدر گرو داشتن  یکیتاکت یو برتر ینظام یها اتیعمل

 در اسالم کیتحول لجست ریس

قرآن فراهم نمودن امکانات و تدارکات  فهیشر هیدارد که آ تیدر اسالم، آن چنان اهم ینظام یبانیو پشت کیلجست

و ارعاب دشمن خدا و دشمن مسلمانان  یاقتدار نظام اسالم شیمسلح، موجب نما یروهاین یرا در کنار آمادگ ینظام

به عدو اهلل و عدوکم و آخرین من دونهم  رهبوناط الخیل تواعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رب»: داندیم

 (.۶۰ هی)سوره انفال آ« التعلمونهم اهلل یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل اهلل یوف الیکم و انتم ال تظلمون

نبرد آماده  دانیم یبرا دهیورز یاسبها زیو ن رویاز ن د،یمؤمنان در برابر دشمنان آنچه را که در توان دار یا یعنی

و  دیشناس یرا که شما نم نهایاز ا ریغ یگریگروه د نیو همچن شیآن دشمن خدا و دشمن خو لهیتا بوس دیساز

اسالم انفاق  یدفاع هیبن تیو هر چه در راه خدا و تقو دیشناسد )دشمنان پنهان مانند منافقان( را بترسان یخدا م

 «.شود و به شما ستم نخواهد شد. یم دهیشما باز گردانبه  دیکن

و  کیآن فراهم کردن و آماده نگه داشتن لجست یشاخه ها نیکه از مهم تر یحکومت اسالم ینظام یآمادگ

مذکور عالوه  هیو مؤمنان قلمداد شده است. آ ینظام اسالم فیاز وظا یکی دیاست، در قرآن مج ینظام یبانیپشت

 یمردم یدشمن، کمکها یاحتمال یومهادر برابر هج کین تدارکات در لجستبود ایو مه ینظام یبر آمادگ دیبر تأک

خواند. از آنجا  یدر زمان صلح فرا م یو تدارک حت زیو مسلمانان را به تجه داندیم کیاز منابع تأمین لجست یکیرا 

 یمسلمانان قرار داده است، بررس یالگو و نمونه برا نیبهتر یا نهیاکرم )ص( را در هر زم غمبریکه خداوند، پ



آن حضرت  یها یجنگها، غزوات و لشکرکش یخیتار ریو س یحکومت اسالم لیتشک دورانعملکرد آن حضرت در 

را نشان  ینظام ییدر باالبردن توان و کارآ کیو لجست یبانیپشت ریو تأث روین زیو تجه یتواند ضرورت آمادگ یم

 لیجنگ ها تشک وزرا در ارتش ها و هنگام بر کیلجست یها رمجموعهیز ل،یامور ذ ،یکل یبند میتقس کیدهد. در 

 نمود: یبررس نی)ص( را در موارد گوناگون، چن امبریغزوات پ یخیتار ریتوان روند و س یکه م دهدیم

ث از مباح یکیآنها  تیامن نیاستقرار رزمندگان در جبهه و تأم یمکان برا نیمناسب تر یی: شناسارویاستقرار ن -۱

 به آن توجه شده است. یاکرم )ص( به خوب امبریپ رهیباشد که در س یم یکیلجست

توسط  یمقر فرمانده جادیچاه آب و پس از آن ا نیتر کیدر غزوه بدرالقتال در کنار نزد انیاردوگاه نظام ییبرپا - 

 باشد.  ی)ص( در سال دوم هجرت م امبریپ یکیاقدامات لجست نیدرخت خرما از اول لهیسعد بن معاذ بوس

 برخوردار باشد.  یمنیا بیضر نیکه از باالتر یدر مورد استقرار مسلمانان در غزوه احد در محل یریگ میتصم - 

از اردوگاه تبوک  یبر پاسدار دیتأک ،یآتش افروز یمحل برا نیاستقرار در مرالظهران در غزوه فتح و انتخاب بهتر -

اردوگاه در کنار کوه سلع در  ییو برپا یمسلمان در آن نواح لیو عدم سکونت قبا انیاحساس خطر از روم لیبه دل

زنان و کودکان، گوشه  تیحفاظت و امن بیگرفتن ضر نظرجنگ احزاب و استقرار زنان و کودکان در قلعه ها و در 

 باشد. یم رویو استقرار ن یابیمکان  تیاکرم )ص( در مورد اهم امبریپ ماتیو تصم تهایاز فعال ییها


