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 چكيدُ :

 
ي  عنهوا  ييهي از منه زي زيرته مقي م و ه       هويت ملي، امروزه، به  

فرهنگ در هر ج مع  مطرح اتت؛ ب  همهن  تهنش ضهعر اه  از عن  هر      
رود، ب زت ب روح جمعي و  ضم ر مي ي فرهنگ يك ج مع  ب   ززدهمهم ت

روتهت اه  ز هص ضه عرا  در      آرزوه ي ملي يك ج مع  اتت. از همن 
هه ي   ي بد. چهره ت زي، اهمنت مي ت زي و ب  دزن ل آ  در هويت فرهنگ

ي ضههعر ف رتههي، فرهنههگ و هويههت ملههي ايرازنهه   را فههراروي  برجسههق 
 ازد. چطم   جه زن   زه ده

ي هويهت ملهي در ضهعر مع  هر      هدف اي  م    ، مروري بر م و ه  
هه ي   .ش ب  بعد( اتت. بن براي  پس از بنه   ماه هنم و مف اه      ه 7531)

ي ضعر ف رتي مورد بررتي قرار گرفق   هويت ملي، ارتن ط آ  ب  م و  
اند ت  ب  روض  اهرد  ماه هنم ا هلي هويهت      اتت. اي  م     تالش مي

تأمن  و چگوزگي ارت  ي ج يگ ه آ  را در ضعر مع  هر  ي  ملي، ززجنره
 ف رتي، تننن  زم يد.

 
هويهت، هويهت ملهي، ته ريا مع  هر، ادبنه  ، ضهعر         ّا::  كليد ٍاصُ

 ف رتي

                                                      

 اضقس ظتاٖ ٚ ازتيات فاضؾي، پػٚٞكٍط ٚ ٔسضؼ زا٘كٍاٜ واضقٙاؼ  *
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 هقدهِ
         ٝ ي  ىيٛيٗ   ٞٛيت ّٔيي زض قيؼط ٔؼانيط اييطاٖ، تاظ ياتي ٚييػٜ ياف.يٝ اؾيت  ؾياتم

َٚٝ ٚ ح.يي پييف اظ  ٖ   ٞياي ّٔيي زض  ياضيد ٚ ازتييات اييطاٖ تيٝ زٚضاٖ ٔكيط        ا٘سيكٝ
ٌطزز   ٙٛع تؿياض ظياز ٚ حديٓ تيا ي ٔثياز ت فطٍٞٙيي ٚ ٌؿي.طـ ضٚظافيعٖٚ        تاظٔي
ي ايطا٘يي تيا     ٚضي اَالػات ٚ اض ثاَات زض ػهط وٙٛ٘ي، ؾثة قسٜ اؾت وٝ خأؼٝ فٗ

ي ٞٛيت ّٔي ضا تيا زياِف    ا٘ثٛٞي اظ ٔؿايُ فطٍٞٙي ٚ اخ.ٕاػي ٔٛاخٝ تاقس وٝ ٔمِٛٝ
ايٗ ٔؿأِٝ، فكاضٞايي ضا تط خأؼٝ ٚ زِٚت ٚاضز وطزٜ اؾت وٝ پييف اظ  ؾاظز   ٔٛاخٝ ٔي

ٞاي ٞٛيت  ٞاي فطٍٞٙي اظخّٕٝ  ىٛيٗ ٔإِفٝ ايٗ ٚخٛز ٘ساق.ٝ اؾت  زض ٘.يدٝ، فؼاِيت
ٓ     ٞا، أطي حيا ي ٔحؿٛب ٔي ٚ  مٛيت  ٖ  يطيٗ ٚاياي     قيٛز  تٙياتطايٗ، يىيي اظ ٟٔي

 ٝ اؾالٔي ي زض اييٗ ضاؾي.ا،  ثيييٗ ٔثيا٘ي      ي ا٘مالب  ٚيػٜ قاػطاٖ زٚضٜ قاػطاٖ ٔؼانط ي ت
 تاقس  قاٖ ٔي ٞٛيت ّٔي تطاي ٔراَثاٖ

ٞاي ا٘مالب اؾالٔي، اؾاؼ ٞٛيت فطزي ٚ اخ.ٕاػي  قاػطاٖ ايطا٘ي زض ٘رؿ.يٗ ؾاَ
ٗ   ٚخيٛ ٔيي   ي ٞٛييت ّٔيي ٚ زيٙيي خؿيت     ذٛيف ضا زض لاِة پيكيٙٝ ضٚ  وطز٘يس  اظ ايي

اخ.ٕاػي، فطٍٞٙي، ؾياؾيي ٚ     ي ٞٛيت ّٔي زض ٔٛيٛػات ٔر.ّ   پطزاذ.ٗ تٝ ٔمِٛٝ
ٞياي ا٘دياْ قيسٜ  ٛؾيٍ پػٚٞكيٍط،       ضؾس  تطاؾياؼ تطضؾيي   أطي يطٚضي تٝ ٘ظط ٔي

ٞاي پيكيٗ  پػٚٞكي خأغ ٚ ٔا٘غ زض ٔٛيٛع ايٗ ٔماِٝ تٝ ا٘داْ ٘طؾيسٜ اؾت ٚ پػٚٞف
ٞٛييت ّٔيي   »ٞاي  قٛز تٝ زٚ ٔماِٝ اظ ٔإِ  ايٗ ٔماِٝ تٝ ٘اْ زض ايٗ ٔٛيٛع ذالنٝ ٔي

ً    واضوطزٞاي ٞٛيت»ٚ « فاع ٔمسؼزض قؼط ز ٝ « ترف اؾيُٛضٜ زض قيؼط خٙي اي  ٚ ٔماِي
 أِي  زو.ط حؿيٗ ٌيٛزضظي ويٝ تيٝ    « ٞٛيت ّٔي زض قؼط پػٔاٖ تر.ياضي» حت ػٙٛاٖ 

 تٝ زاج ضؾيسٜ اؾت  48ٚ  44، 42ٞاي  ي ُٔاِؼات ّٔي، قٕاضٜ  ط ية زض فهّٙأٝ
اظ اييٗ زؾيت، اليساْ تيٝ     ٞايي  ٘ٛيؿٙسٜ، تٙاتط إٞيت ٔٛيٛع ٚ ِعْٚ ا٘داْ پػٚٞف

    ٝ ي ٞٛييت ّٔيي    ٍ٘اضـ ايٗ ٔماِٝ وطزٜ اؾت  زض ايٗ ٔماِٝ، ٘رؿيت تيٝ تطضؾيي ٔمِٛي
ٞاي  ٖ  ثييٗ ٚ ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌطف.ٝ اؾت  زض ترف تؼس،  پطزاذ.ٝ قسٜ، ؾپؽ ٔإِفٝ

ا٘س ٚ زض ٟ٘ايت، ايٗ ٘.يديٝ   ٞاي ٞٛيت ّٔي ٘مُ قسٜ ٞاي پػٚٞف زض ضاؾ.اي ٔإِفٝ ياف.ٝ
ٔسٜ اؾت وٝ قاػطاٖ ايطا٘ي تا زضن ٔٛلؼيت حؿاؼ فطٍٞٙي ٚ اخ.ٕاػي ذٛز زؾت   تٝ

    ٝ ٞياي زيٙيي ٚ ّٔيي،     تٝ تاظؾاظي ٞٛيت ّٔي ذٛز زض قؼط پطزاذ.يٝ ٚ تيا َيطن ا٘سيكي
زٙيٗ تا زيسي وّيي،   ا٘س  ٞٓ ٚخٛز  ٚضزٜ وطزي ٔؼٙٛي ضا ٘ؿثت تٝ ؾطظٔيٗ ايطاٖ تٝ ضٚي

 ا٘س  ّي ؾاذ.ٝػكك تٝ ٔيٟٗ اؾالٔي ذٛز ضا زض اقؼاضقاٖ ٔ.د
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 هفَْم َّيت
« ويؿ.ي»ي  يىي اظ ٔؿايّي وٝ تكط اظ ات.ساي ذّمت تٝ ز٘ثاَ  ؼطي   ٖ تٛزٜ، ٔؿأِٝ

 يط ٔ.يٖٛ ٔيصٞثي، فّؿيفي،  ياضيري ٚ   ، اقياضا ي تيٝ         تٛزٜ اؾت  زض تيف« زيؿ.ي»يا 
ٞا زض تطاتط يىسيٍط زض نسز قيٙاذ.ٗ ذيٛز    قٛز  ا٘ؿاٖ زيسٜ ٔي« زيؿ.ي تكط»ي  ٔؿأِٝ
ي ليط ٖ ويطي6ٓ    ي قطيفٝ ا٘س  ا ت.ٛا٘ٙس زيٍطي ضا  ؼطي  وٙٙس ٚ تكٙاؾٙس  ُٔاتك  يٝ تٛزٜ
اِٙاؼ اّ٘ا ذّمٙاوٓ ٔٗ شوط ٚ ا٘ثي ٚ خؼّٙاوٓ قؼٛتاً ٚ لثائيُ ِ.ؼياضفٛا اّّٖ اويطٔىٓ     يا ايٟا»

ي قٕا ضا ٘رؿت اظ ٔيطز ٚ ظ٘يي  فطييسيٓ ٚ  ٖ ٌياٜ      اي ٔطزْ، ٔا ٕٞٝ«  »ػٙساهلل ا ميىُٓ
 طيٗ قٕا ٘عز ذساٚ٘س تيا   اض ٌطزا٘يسيٓ  ا يىسيٍط ضا تكٙاؾيس، ٕٞا٘ا ٌطأيٞاي تؿي قؼثٝ
( ذساٚ٘س زض ايٗ  يٝ، ٞسف اظ ذّمت ا٘ؿاٖ 48)لط ٖ وطيٓ، حدطات6 «  طيٗ قٕايٙس  مٛا

ي ذساقٙاؾي اؾيت   ضا قٙاذت ذٛز ٚ زيٍطاٖ تياٖ فطٔٛزٜ، تٙاتطايٗ، ذٛزقٙاؾي ٔمسٔٝ
 طاض ٌيطز  ٞا ل ي ا٘ؿاٖ ٚ تايس ٔٛضز  ٛخٝ ٕٞٝ

تيطز ٚ   ٔيي  تكط تا قٙاذت ذٛز ٚ زيٍطاٖ، تٝ ٚخٜٛ اق.طان ٚ اف.طاق تا زيٍيطاٖ پيي  
قٛز؛ ٕٞيٗ  ٕايع اؾت وٝ ٘ظاْ فىطي ٚ اضظقي اٚ   ٕايعي ٔياٖ ذٛز ٚ زيٍطاٖ لايُ ٔي

 قٛز وٝ فطز تا زيٍطي  فاٚت زاق.ٝ تاقس  ضا ذّك وطزٜ ٚ ؾثة ٔي
 كيىيُ قيسٜ اؾيت، خيعٚ اٚضَ، ييٕيط       اي ػطتي اؾت وٝ اظ زٚ خعء ٚاغٜ« ٞٛيت»

ؾياظز  اييٗ    وٝ زض ظتاٖ ػطتي ٔهسض خؼّيي ٔيي  « يت»ٚ خعٚ زٚضْ، ػالٔت « َُٞٛ»غاية 
لطاض زازٜ قسٜ اؾت  زض  ٛييح  Identityي   طيٗ ٔؼازِي اؾت وٝ تطاي ٚاغٜ ٚاغٜ، ٔ.ساَٚ

 ذٛضي6ٓ  ايٗ ٚاغٜ تٝ ايٗ  ؼاتيط تطٔي
ْ  قيٛز،   زٝ قرم تا  ٖ قٙاذ.ٝ ٔيي   ٖ -4 ذيا٘ٛازٌي، ٘ياْ پيسض ٚ زيٍيط      ٔا٘ٙيس6 ٘يا

 ٞاي ٔٙسضج زض قٙاؾٙأٝ ٚيػٌي
 وٙس  ٞاي قرهي.ي ٚ فطٍٞٙي فطز وٝ اٚ ضا اظ زيٍطاٖ ٔ.ٕايع ٔي ي ٚيػٌي ٔدٕٛػٝ -4
 ( 6222 4844ٚالؼيت ٚخٛزي ٞط زيع، زٍٍٛ٘ي، زيؿ.ي، ٔاٞيت )ا٘ٛضي،  -8

« ٕٞا٘ٙيسي « »اييٗ ٕٞيا٘ي  6 »قيٛ٘س، ػثاض ٙيس اظ   ٞايي وٝ تطاي ٚاغٜ اؾ.فازٜ ٔي ٔؼازَ
؛ 6452 4835٘يػاز،   )قؼاضي5«ٌٛٞط، شات»، 2«قرهيت»، 8«ٔاٞيت»، 4«اُ٘ثاق»، 4«ٞٛيت»

 ( 6448 4834تطيدا٘ياٖ، 

                                                      
1- Identity        4- Personality 

2- Identification      5- Substance 

3- Essence 
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قيسٖ ٘ياظٔٙيس ٚ    ٞٛيت ٘ياظي َثيؼي زض ٚخٛز ٞط ا٘ؿاٖ اؾت؛ ا٘ؿاٖ شا اً تٝ قٙاذ.ٝ
قٙاؾاٖ،  ي ضٚاٖاظ ايٗ وٝ فطأٛـ قٛز ؾرت ٌطيعاٖ اؾت؛  كىيُ ٞٛيت اظ زيس تطذ

اي ذيال   فطايٙسي ٘اذٛز ٌاٜ اؾت ٚ زض  ٕاْ ََٛ ػٕط ازأيٝ زاقي.ٝ ٚ ٔري.م زٚضٜ   
ٌيط٘يس؛   ٞاي ٔ.فاٚت ػٕط قىُ ٔي ٞاي ٔر.ّ  ٞٛيت زض زٚضٜ ٘يؿت؛ ٞط زٙس وٝ خٙثٝ

(  تٙاتطايٗ، ٞٛيت وّي 6438 4832وطيٗ، ضٚي ثاتت ٚ غيطلاتُ  غييط ٘يؿ.ٙس)ؾي ٞير أضا تٝ
ٞا ٚ ٔطاحُ ٔ.ؼسز ظ٘يسٌي   قٛز وٝ زض ايٗ زٚضٜ ٞايي ؾاذ.ٝ ٔي ٞٛيت ا٘ؿاٖ اظ ٔدٕٛع

وٙس  ٞاي ٌصق.ٝ ضا اِعأاً ٘في ٕ٘ي ٞاي اذيط، ٞٛيت ٌيطز، تا ايٗ  ٛخٝ وٝ ٞٛيت قىُ ٔي
 ( 63 4835)قيراٚ٘سي، 

قٛز وٝ ؾثة  ؼطيي  احؿياؼ زضٚ٘يي     ٞايي  كىيُ ٔي ٞٛيت، اظ ٔدٕٛػٝ ٚيػٌي
قيٛز  اييٗ    اؾي وٝ ؾثة  فاٚت اٚ اظ زيٍيطي ٔيي  قٛز، احؿ قرم ٘ؿثت تٝ ذٛز ٔي

ٔدٕٛػٝ قأُ ػٙانط ٔازي ٚ ٔؼٙٛي اؾيت ويٝ تيٝ  ٖ پطزاذ.يٝ ذٛاٞيس قيس  زض ٞيط        
اي پٟٙياٖ   قيٛ٘س ييا زض زٚضٜ   اي اظ ظ٘سٌي،  ؼيسازي اظ اييٗ ػٙانيط، تطخؿي.ٝ ٔيي      زٚضٜ
ي ٞٛيت، ٕٔىٗ اؾت  حت قطايُي  غييط ياتٙس ٚ خاي ذيٛز   قٛ٘س، ػٙانط ؾاظ٘سٜ ٔي
ضٚي ثاتت ٚ پايساض ٘يؿ.ٙس؛ تّىيٝ تيا    ٞير ا تٝ ػٙانط زيٍطي تسٞٙس؛ ظيطا، ايٗ ػٙانط تٝض

 غييط قطايٍ ٔازي ٚ ٔؼٙٛي ا٘ؿاٖ زض ََٛ ظ٘سٌي يا ضقس اخ.ٕاػي ٚ ؾياؾي ٚ     غييط 
ي  (  تطذٛضز ؾُٛن ٔر.ّ  خأؼٝ ٘يع تا ػٙانيط ؾياظ٘سٜ  644 4842وٙٙس )ضٚاؾا٘ي،  ٔي

ٖ   ٞاي فطزي ٚ اخ.ٕاػي ؾثة ٔي  فاٚتٞٛيت يىؿاٖ ٘يؿت  ٚخٛز  ٞيا   قٛز ويٝ ا٘ؿيا
زض فؿيييط ذييٛز اظ ٞٛيييت، زاضاي اذيي.الف تاقييٙس  زض تحييم ٞٛيييت فييطزي ٔثاحييم  

ٚ  8«فطٚيييس»، 4«وييِٛثطي»، 4«پييياغٜ»قييٙاذ.ي ضقييس ٚ ٘ظطيييات زا٘كييٕٙسا٘ي ٔا٘ٙييس  ضٚاٖ
ٔطاحيُ  قٛز  ايٗ زا٘كٕٙساٖ اؾاؼ ايداز ٞٛيت ضا زض ا٘ؿاٖ، زض  ُٔطن ٔي 2«اضيىؿٖٛ»

 5«پطيكيي  ٞٛييت »زا٘ٙس ٚ ػسْ قٙاذت زضؾت زض ايٗ ٔطاحُ، ؾثة ٘ٛػي  ٔر.ّ  ضقس ٔي
 قٛز  ٚ اذ.الَ زض قرهيت ٔي« ضٚا٘ي ي اخ.ٕاػي   ؼطي »يا 

وٙس، ٕٔىٗ ٘يؿت، پؽ احؿاؼ  تٙاتطايٗ، ظيؿ.ٗ تطاي فطزي وٝ احؿاؼ ٞٛيت ٕ٘ي
 ( 644 4844ضتا٘ي، ٞٛيت واضوطزي تؿياض ٟٔٓ زض ٞسفٕٙس وطزٖ ظ٘سٌي فطزي اؾت )

                                                      
1- Piaget        4- Erikson 

2- Kohlberg       5- Psychosocial Moratorium 

3- Freud 
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1َّيت هلي
 

ٝ   زٞس وٝ ٔؿأِٝ ُٔاِؼات  اضيري ٌٛاٞي ٔي ي ّٔيي ٚ   ي ٞٛيت ّٔي، ٕٞطاٜ تيا ٔؿيأِ
ي ايطاٖ، اظ اٚاذط لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٔيالزي ٚ اٚايُ خٙثف ٔكيطَٚيت،   ٌطايي زض خأؼٝ ّٔي

 ٛؾٍ تطذي  دسزذٛاٞاٖ ٚ ضٚقٙفىطاٖ ُٔطن قس ٚ تٝ ظتاٖ فاضؾي ضاٜ يافت  ٞٛييت  
ايطاٖ تٝ  سضيح ٕٞطاٜ تا  غييط ؾاذ.اض َثما ي ٚ تافت فطٍٞٙي قيىُ ٌطفيت ٚ    ّٔي زض

 ػٙٛاٖ زض ازتيات ؾياؾي ُٔطن قس  ٞٛيت ّٔي، زض ػّْٛ ؾياؾي ٚ ػّْٛ اخ.ٕاػي ظٔا٘ي تٝ
ٞاي زيٍط  يه ٔفْٟٛ ذٛزٕ٘ايي وطز وٝ ٔطزْ اضازٜ وطز٘س اظ ٞٛيت ذٛز زض ٔماتُ ّٔت

 ي، فطٍٞٙي يا ال.هازي ٚ اخ.ٕاػي تٝ واض ٌيط٘س  ٌاٜ قٛ٘س ٚ  ٖ ضا تا اٞساف ؾياؾ
زا٘يس ٚ  ٖ ضا احؿياؼ    احٕس اقطف، ٞٛيت ّٔي ضا ٘ٛػي اظ ٞٛييت اخ.ٕياػي ٔيي   

ٕٞثؿ.ٍي ّّٔي ي لٛٔي ٚ  ٌاٞي اظ  ٖ ٚ احؿاؼ ٚفازاضي تيٝ  ٖ ٚ فيساواضي زض ضاٜ  ٖ    
ض وٙس  تٝ اػ.ماز ٚي6 ٞٛيت ّٔي ٚ ليٛٔي ٔا٘ٙيس ٞٛييت فيطزي ٚ خٕؼيي، ز       ؼطي  ٔي

ٌييطز  اييطاٖ زض تطاتيط ا٘ييطاٖ، ايطا٘يياٖ زض تطاتيط        وكاوف  هٛض ٔا اظ زيٍطاٖ قىُ ٔيي 
 ٛضا٘ياٖ، ػدٓ زض تطاتط ػطب؛ تٙاتطايٗ،  ٌاٞي تٝ زٍيٍٛ٘ي ٞؿي.ي ٔيا،  تيٝ  ٌياٞي اظ      

ا٘س وٝ  زٚ ضٚي يه ؾىٝ« زيٍطاٖ»ٚ « ٔا»ٞؿ.ي زيٍطاٖ ٚاتؿ.ٝ اؾت  زض حميت، ٔفْٟٛ 
 ( 643 4838ٙاؾت )اقطف، ٔؼ ٞط وساْ تسٖٚ زيٍطي تي

يه ٔفْٟٛ ؾياؾي اؾت  ايٗ ٚاغٜ تٝ اقيىاَ ٔر.ّي   ؼطيي  قيسٜ      4«ّّٔت»ٔفْٟٛ 
زا٘ٙس وٝ زض ييه لّٕيطٚ ٚ    ٞا ٔي پطزاظاٖ، ّٔت ضا ٌطٚٞي اظ ا٘ؿاٖ اي اظ ٘ظطيٝ اؾت  ػسٜ

ؾطظٔيٗ ٔك.طن ظ٘سٌي وطزٜ، زِٚت ٚ ؾاظٔاٖ ؾياؾي ٔك.طوي زاض٘يس  ٌطٚٞيي زيٍيط    
ي  اضيري ٔك.طن ضا ٔؼيياضي تيطاي  ؼطيي      تيات ٚ ٔصٞة يا ٌصق.ٝٚحست ظتاٖ ٚ از

 ( 644 4842زا٘ٙس )ضٚاؾا٘ي،  ّٔت ٔي
ٌيطز وٝ  هٛض اخ.ٕياػي اظ ذيٛز،    تٙاتطايٗ، ٞٛيت ّٔي يه خأؼٝ، ظٔا٘ي قىُ ٔي

ٝ  نٛضت قرهيت پايٝ ٔ.دّي قٛز، تٝ  ه افطاز  ٖ خأؼٝ تٝ زض  ه ي  ٘حٛي وٝ زض ٕٞي
لاتُ ضؤيت تاقس  پؽ ٞٛيت ّّٔي أطي اضازي اؾيت ويٝ اظ ٔي.ٗ     ٘حٛي افطاز خأؼٝ، تٝ
  يس  خأؼٝ تيطٖٚ ٔي

ٞط ّٔ.ي وٝ اظ زيطتاظ زض ؾطظٔيٙي ٔكرم اؾ.مطاض ياف.ٝ تاقيس، َيي  ياضيد ذيٛز،     
يياف.ٗ   قسٜ وٝ ٔٛخة  كيرم  فطز ٞاي ٔٙحهط تٝ اي اظ ػاليك ٚ ٚيػٌي زاضاي ٔدٕٛػٝ

٘يأيٓ    ٔيي « ٞٛييت ّٔيي  »ٞيا ضا ٔدٕٛػياً    ٞاي زيٍط قسٜ اؾت  ايٗ ٚيػٌيي   ٖ اظ ّٔت

                                                      
1- National Identity     2- Nation 



 7534، 4ت ل ضطم، ضم ره 

 22 

ـ      ٛاٖ ٞٛيت ّٔي ضا پسييسٜ  تٙاتطايٗ، ٔي ٞيا ٚ   اي زا٘ؿيت ويٝ اظ  طويية  يسضيدي اضظ
ُ    ي يه ّٔت ايدياز ٔيي   ٞٙداضٞاي پصيطف.ٝ قسٜ ٞياي ٔ.يٛاِي قيىُ     قيٛز ٚ َيي ٘ؿي

ضٚ، ٞٛيت ّٔي زض ٘رؿ.يٗ ٍ٘اٜ، ضيكٝ زض  ياضيد ٚ فطٞٙيً ييه ّٔيت      ٌيطز  اظ ايٗ ٔي
 ( 644 4844)ضتا٘ي، زاضز 

زيٝ  »، «اييٓ؟  اظ ودا ٚ تطاي زٝ  ٔسٜ»، «ايٓ؟ واضٜ ٔا زٝ»وٙس وٝ  ٞٛيت ّٔي  ؼييٗ ٔي
؛ تٙاتطايٗ، ٞٛييت  « ٛا٘يٓ زاق.ٝ تاقيٓ؟ زض  حٛ ت خٟا٘ي، زٝ ٘مكي ٔي»، «تايس تىٙيٓ؟

 ّٔي خعٚ ٔمٛ ت  دٛيعي يا  حٕيّي ٘يؿت؛ تّىٝ تايس اظ زضٖٚ خأؼٝ تدٛقس 
 ٛاٖ زض ٔدٕٛع، ايٗ  ؼطي  ضا ٔثٙاي وياض اييٗ پيػٚٞف ليطاض زاز ويٝ       ٔيتٙاتطايٗ، 

 ٝ ٖ        ٞٛيت ّٔي، ٔط ثي ي  زٞٙيسٜ  اي اظ ٞٛييت اخ.ٕياػي زض افيطاز ايطا٘يي اؾيت ويٝ ٘كيا
تاقس؛ احؿاؼ ضيايت اظ ايطا٘ي تيٛزٖ، ػالليٝ زاقي.ٗ تيٝ      ٞايي اظ ايٗ زؾت ٔي ٚيػٌي

اث فطٍٞٙي ايطاٖ، اػ.ماز تٝ  ٛا٘ايي ظ٘سٌي زض ايطاٖ، ػاللٝ تٝ زيٗ،  اضيد، فطًٞٙ ٚ ٔيط
ٞياي زيٍيط ٚ    ٔطزْ ايطاٖ زض حُ ٔكىالت ذٛز، ػسْ احؿاؼ حماضت زض ٔماتُ ّٔيت 

  ٚضي وكٛضٞاي پيكطف.ٝ ٚ    ٞاي ػّٕي ٚ فٗ ٔطػٛب ٘ثٛزٖ زض تطاتط پيكطفت
ٍٞٙأي وٝ ٞٛيت ّٔي زض تيٗ ٔطزْ قىُ تٍيطز ٚ اقرال  حت  ٖ  طتيت قيٛ٘س  

وٙٙس وٝ حفي    س ٚ ظ٘سٌي ذٛز ضا ؾأاٖ زٞٙس، ٘مف ٔإثطي پيسا ٔيٚ ٕٞسيٍط ضا تكٙاؾ
يىپاضزٍي خغطافيايي وكٛض ) ٕأيت اضيي(، ايداز ٚحست  ٚ ٕٞيسِي ٔيياٖ ٔيطزْ ٚ    

ٞاي ٔك.طن، اظ  ثاض  ٖ اؾت  تيط اييٗ اؾياؼ،     زِٚت، ايداز اٍ٘يعٜ زض ضؾيسٖ تٝ  ضٔاٖ
اف.راض وطزٖ زض تيٗ الٛاْ ٔر.ّي   ي تا ٞٓ ظيؿ.ٗ ٚ تٝ ٞٓ   ٛاٖ ٞٛيت ّٔي ضا، اضازٜ ٔي

 ايطا٘ي زا٘ؿت 
 
 ّ:ي َّيت هلي هؤلفِ

ٝ       ايٗ ٔٛيٛع زاضاي ػٙانط ٚ ٔإِفٝ ٞيا   ي  ٖ ٞياي تؿيياضي اؾيت ويٝ تيط ضٚي ٕٞي
ي  زٞٙيسٜ  ػٙٛاٖ ػٙانط  كىيُ  ٛاٖ تٝ ٞا ضا ٔي ي  ٖ ٘ظط ٚخٛز ٘ساضز  اظ ؾٛيي، ٕٞٝ ا فاق

ي، اخ.ٕاػي، فطٍٞٙي ٚ ؾياؾيي خأؼيٝ   ٞاي ضٚا٘ ٞٛيت ّٔي پصيطفت؛ زطا وٝ ٘ياظٔٙسي
ٝ   وٙٙس؛ اظ ؾٛي زيٍط ٔي ضا  أٔيٗ ٔي ٞياي تيياٖ قيسٜ      ٛاٖ ٌفت وٝ ٞير ويساْ اظ ٔإِفي

ي انّي ٞٛيت ّٔي يه لْٛ ييا ّٔيت تاقيٙس؛ ظييطا      َٛض ح.ٓ؛  ؼييٗ وٙٙسٜ  ٛا٘ٙس تٝ ٕ٘ي
ً      ٘ميى تطذي اظ ايٗ ٔإِفٝ ي ٞيا  ٞا )ٔا٘ٙس ظتياٖ ٚ زييٗ ٔكي.طن( زض خٛأيغ ٚ فطٞٙي

 قٛز  ٔ.فاٚ ي وٝ زاضاي يه ٞٛيت ّٔي ٞؿ.ٙس، زيسٜ ٔي
ٞاي  ٖ ٘يع  اي ثاتت ٚ يه پايٝ ٘يؿت؛ تٙاتطايٗ، ٔإِفٝ اظ  ٖ ضٚ وٝ ذٛز ٞٛيت، ٔمِٛٝ
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ٝ    ي خٛأغ ٚ ّٔيت  ثاتت ٚ پايساض ٘رٛاٞٙس تٛز  ٍ٘اٜ ٕٞٝ ي ٞٛييت ّٔيي ٚ    ٞيا تيٝ ٔمِٛي
 طي  ي تيف هطي ذال،  ىيٝٞا ضٚي ػٙ ٞاي  ٖ، ثاتت ٘يؿت؛ تّىٝ تطذي اظ ّٔت ٔإِفٝ

قٛ٘س وٝ زض قؼط ٔؼانط  ٞايي تياٖ ٔي زاض٘س ٚ تاِؼىؽ  تٙاتطايٗ، زض ايٗ ٔماِٝ،  ٟٙا ٔإِفٝ
 (645 4842ٌطزز)ِه،  ٞا ذٛززاضي ٔي ي ٔإِفٝ ا٘س ٚ اظ شوط تميٝ ٔ.دّي قسٜ

 
 ّ:ي َّيت هلي در ضعز هع:صز هؤلفِ

 فزٌّگ -1
ٝ   ػٌيفطًٞٙ ضا ٔدٕٛع ضف.اضٞاي او.ؿاتي ٚ ٚي ي  ٞاي اػ.مازي اػًاي ييه خأؼي

اي وٝ زض ََٛ ٞعاضاٖ ؾاَ تا يىسيٍط ظ٘سٌي وطزٜ ٚ زض ؾطظٔيٗ  ا٘س  خأؼٝ ٔؼيٗ زا٘ؿ.ٝ
ٞاي زيٍيط،   ػٙٛاٖ يه ٚاحس اخ.ٕاػي، ٔ.ٕايع اظ ٌطٜٚ ا٘س ٚ ذٛز ضا تٝ ٔؼيٙي ؾىٙا ٌعيسٜ

٘يؿيت ويٝ فطٞٙيً    ا٘س  افطاز ٞط خأؼٝ، فطًٞٙ ٔك.طوي ٘يع زاض٘س  ٕٔىٗ  ؾاظٔاٖ زازٜ
 ( 655 4835خسا اظ خأؼٝ، يا خأؼٝ خسا اظ فطًٞٙ تاقس)وٛئٗ، 

ٞاي خأؼٝ،  زاب ٚ  ٞا تٝ اضظـ  ٛاٖ اظ ٔياٖ  ٖ فطًٞٙ زاضاي ػٙانطي اؾت وٝ ٔي
زاض ػٕيميي   ٞا، احؿاؾات ضيكٝ ٞاي اخ.ٕاػي ٚ ػطف، اقاضٜ ٕ٘ٛز  اضظـ ضؾْٛ ٚ ؾٙت

ٞاي  ٞاي اخ.ٕاػي، قيٜٛ زاب ٚ ضؾْٛ ٚ ؾٙتٞؿ.ٙس وٝ اػًاي خأؼٝ زض  ٖ قطيىٙس   
ٞا،  ٞا، خكٗ  ٞاي اخ.ٕاػي ٚ ٔطاؾٓ ضف.اضي ػازي ٞؿ.ٙس وٝ زض خأؼٝ ضٚاج زاضز  ؾٙت

 ٌيط٘س  ٞا خا ٔي اػياز ّٔي ٚ ٔصٞثي ٘يع زض ايٗ حٛظٜ
ٓ  فطًٞٙ يه لْٛ، ٕٞاٖ ٔيطاث اخ.ٕاػي اؾت  تٝ ػثاضت زيٍط وّيت تٝ ٝ  ٞي اي   اف.ي

ٞيا ٚ ضٚـ   ٗ، ٞٙط، اذالليات، لاٖ٘ٛ، فٖٙٛ اتعاضؾاظي ٚ واضتطز  ٖاؾت قأُ زا٘ف، زي
 ( 44ٚ  642 4834ٞا )ٚضخاٚ٘س،  فطاضؾا٘سٖ  ٖ

واضوطزٞاي فطٍٞٙي، زض  كريم ٞٛيت ّٔي ٔطزْ ايطاٖ ٘مف ٟٕٔي زاقي.ٝ اؾيت؛   
6 4842٘أٙس)ؾي.اضي،   ٔي« ايطا٘ي»ي فطًٞٙ ايطا٘ي اؾت وٝ  ٚاؾُٝ ظيطا، يه ايطا٘ي ضا تٝ

ايطاٖ تيٝ ز٘ثياَ ايدياز ييه       تطذي اظ قاػطاٖ ٔؼانط زض  ٛخٝ تٝ فطًٞٙ ٚ  اضيد(  53
ـ   ٞياي  ٖ ت.ٛا٘ٙيس    فطًٞٙ انيُ ٚ ظ٘سٜ ٞؿ.ٙس وٝ تا پاؾساقت ٌصقي.ٝ ٚ ؾيٙٗ ٚ اضظ

ٞاي ٔثاضظ ؾطظٔيٗ ذٛز ضا اظ ٘ٛ ظ٘سٜ ٚ پايساض وٙٙس  اييٗ   ي لٟطٔا٘اٖ ٚ قرهيت ذاَطٜ
ا٘.ماَ ٔٛاضيم وٟٗ ٚ  داضب  ياضيري ٚ فطٍٞٙيي   ٌٛ٘ٝ اقؼاض تٝ  قاػطاٖ تا ؾطٚزٖ ايٗ

ٖ   ٞاي پيكيٗ ٔي زٚضٜ ٞيا ايدياز    پطزاظ٘س ٚ ؾؼي زاض٘س شٞٙيت ٚ ٍ٘طقي ٘ٛ ٘ؿيثت تيٝ  
 وٙٙس؛ ٍ٘طقي وٝ تط ٔيطاث ايطا٘ي، اؾالٔي  ىيٝ زاضز 
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 ٢ٗسي اذٞاٙ ثآث
 «تَ را اي كْي بَم ٍ بز دٍست دارم»

 ضا اي ٢ًـٚ تـٕٞ ٝ تـط زٝؾـت زاضٕ تـٞ   ظپـٞذ خ٢ـاٙ ١ـيـر اُـط زٝؾـت زاضٕ
 تـٞ ضا اي ُـطاٗـي ُـ٢ــط زٝؾـت زاضٕ  تـٞ ضا اي ُـطاٛـ٘ـايـ٠ زيـطيـٜـ٠ ايـطاٙ
 ُٝــط ٛوــس ٝ ٛـوـْ ؾيَـط زٝؾـت زاضٕ  اُـط هـّٞ اكؿـاٛـ٠، يـا ٗـتـٚ تـاضيــد
 ض٠٘١ٕ زقت ٝ زضٟ خٞي ٝ خط زٝؾت زا  ١٘ـ٠ ًكـتـعاضاٛـت، اظ زيـٖ ٝ كــاضاب

 ًـ٠ تـٞزٛــس كرــط تكـط زٝؾـت زاضٕ  ات ضا  ق٢يـساٙ خــاٛـثــاظ ٝ كــطظاٛــ٠
 تـ٠ پـاًـي ٛؿيـٖ ؾـحــط زٝؾـت زاضٕ  ١٘ـ٠ قــاػــطاٙ تــٞ ٝ آثـاضقــاٙ ضا 
 تـطاي تــٞ، اي تـٕٞ ٝ تـط زٝؾـت زاضٕ  ٠ٛ قـطهـي، ٠ٛ ؿـطتي ٠ٛ تـاظي قـسٙ ضا

 خ٢اٙ تا خ٢اٙ اؾت، پيطٝظ تاقي
 تطٜٝٗس ٝ تيـساض ٝ ت٢ـطٝظ تاقي

 (445-6442 4824)اذٛاٖ ثاِم، 
 
 ػثسآؼٔي ازية تطٜٝٗس

 «بِ ي:د ايزاى ب:ش»
 ت٠ يـاز ًكـٞض زيـطيٜـ٠ ؾاّ ؾاؾاٙ تـاـ  ٠ً ضكتي اظ ايـطاٙ، ت٠ ياز ايطاٙ تاـ اي آٙ

 ـٝاض، ١ـٞازاض انـْ ٝ تٜـيـاٙ تـا انيـْ  ١ـاؾت ذدؿتـ٠ ٗي٢ـٚ ٗـا تُِٜـ٠ انـآت
 آٗــٞظ ايـٚ زتؿتـاٙ تـاـ تيـا ٝ ٗؼـطكت  ظ١طًدـا ١ٜـط ٝ ػٔـٖ ٝ حٌ٘ت اٛـسٝظي

 ػـعيـعزاض ٝ ُـطايٜسٟ اظ زّ ٝ خـاٙ تـاـ  ؾـتـٞزٟ ؾٜـت ٝ آيـيـٚ تـاؾـتــاٛـي ضا 
 تٞ ٛيع ٗؤٗٚ ٝ ٗرٔم ت٠ زيٚ ٝ اي٘اٙ تاـ  ظزيـطتـاظ، ٛيـاًـاٛت ا١ـْ زيـٚ تـٞزٛـس

 قـاٙ تا زٓيْ ٝ تط١ـاٙ تـاـ ت٠ خاٙ ٗكّٞم  ؾرـٚ ُـٞيٜـس تٌـٞـ تـا ت٠ ظتـاٙ زضي
 قـاٙ تكٌلـاٙ ٝ ذٜساٙ تـاـ ػاله٠ زضزّ  ت٠ قؼـط پـاضؾي ٝ ذط ٝ ٛوف ٝ ٗٞؾيوي؛

 اظ ايٚ ٗؿيط حوـاضت، ًكيسٟ زاٗـاٙ تـاـ  ١ـٞيتـي آذـط ٗــسٟ ُـطيثـاٙ ضا  تـ٠ تـي
 ـساضي آٙ ؾـطكـطاظ زٝضاٙ تـاـتـ٠ پـاؾـ  ظتـاٙ پـاضؾي اظ ت٢ـط ٗـاؾت ُٜـح ٗـطاز
 تٞ تـط ًٜاض اظ ايٚ َٜٛ،  ٗحض ػٜٞاٙ تاـ  زضيـؾ تـاز ًـ٠ ايــطاٛـي اخٜثـي ُــطزز

 ٠ً ؾاضي اؾت ذسا ضا ت٠ كٌط زضٗاٙ تـاـ  اي اؾت ػاضض٠« ازية»ت٢ي قسٙ ظانآت 
 (642 4848تطٚٔٙس،  )ازية

 
 ديي ٍ هذّب -2

ٝ  زيٗ ٚ ٔصٞة، ػٙهطي پايساض زض ٞٛيت فطٞ ٖ  ٍٙيي ٕٞي ٞاؾيت ٚ يىيي اظ    ي  ٕيس
زٙيٗ  قٙاؾٙس  زيٗ ٞٓ إِّّي تا  ٖ ٔي ػٙانطي اؾت وٝ وكٛض يا  ٕس٘ي ضا زض ػهط تيٗ

 يىي اظ ػٛأُ ٕٞثؿ.ٍي ٔياٖ ٔطزْ يه وكٛض تاقس 
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ا٘س  اظ زٚضاٖ ٞرأٙكي ٌطف.ٝ  يا   زض ايطاٖ ٔؼٕٛ ً زيٗ ٚ حىٛٔت تٝ ٞٓ ٚاتؿ.ٝ تٛزٜ
ٝ     ٞا ٔك ا٘مالب اؾالٔي، حىٛٔت ي  طٚػيت ذٛز ضا اظ زييٗ ٌطف.يٝ ٚ زييٗ ٘ييع زض ؾياي

 يٛاٖ زييٗ ضا    ٞا تٝ ٌؿ.طـ ٚ  مٛيت ذٛز پطزاذ.ٝ اؾت  تٙاتطايٗ، ٔيي  لسضت حىٛٔت
يىي اظ ٔإثط طيٗ ػٛأُ ٚفاق اخ.ٕاػي زض يه ؾطظٔيٗ زا٘ؿت؛ تيسٖٚ اييٗ ويٝ  يأثيط     

ٓ  ػٛأُ زيٍط ضا ٘ازيسٜ تٍيطيٓ  زض ايطاٖ، زيٗ اؾالْ ٚ ٔصٞة قييؼٝ يىيي    يطيٗ   اظ ٟٔي
 اضواٖ ٞٛيت ّٔي اؾت وٝ تا ٞٓ پيٛ٘سي ػٕيك ٚ ٘اٌؿؿ.ٙي زاض٘س 

 ٞاي اؾالٔي ٚ قيؼي زض وٙاض ػٙانط فطًٞٙ ّٔي زض قؼط ٔؼانط حًٛضي خسي اضظـ
ٗ    ٚ ّٕٔٛؼ زاض٘س  ايٗ اضظـ  ٞا تٝ  كٛيك زفاع اظ زيٗ ٚ َٚٗ ٚ فساوطزٖ خياٖ تيطاي ٔييٟ

اظ   ٔيعز ٚ زفاع ٞاي زيٙي زض ٞٓ ٔي نط تا ٘كا٘ٝزٚؾ.ي زض قؼط ٔؼا پطزاظز  احؿاؼ َٚٗ ٔي
ٚ  قٛز  اؾ.فازٜ اظ  يات ٚ ضٚايات، اقاضٜ تٝ و.اب لط ٖ َٚٗ، زفاع اظ زيٗ ٘يع ٔحؿٛب ٔي

 تياٖ زػاٞاي ٔصٞثي، ازب ٔماٚٔت ايطاٖ ضا ؾطقاض اظ ػُط ٔؼٙٛي اؾالْ وطزٜ اؾت 
 قٛز6 تٝ  ؼسازي اظ ايٗ اقؼاض، اقاضٜ ٔي

 ب:م ًيلي
 اًطٗطتضي ش

 ظاض اؾت تا ذاى ذٞظؾتاٙ زٞ ذٞٛيٚ ال٠ٓ
 تاض اؾت زظكّٞ ٝ ذٞٛيٚ ق٢ط، اظ ذٞٙ ال٠ٓ

 تا ت٢ط حلظ ًكٞض ٝ آييٚ ٗٔت
 ق٘اض اؾت تا قيطٗطزاٙ ؿيٞض تي

 تا ت٢ط اؾتوالّ، آظازي ٝ اؾالٕ
 ٗطٍ ٝ ق٢ازت ت٢ط ٗطزٕ اكتراض اؾت

 تا ًكٞض ٗا زض پٜاٟ ٓطق ٢ٗسي)ػح( اؾت
 اؾتخ٢٘ٞضي اؾالٗي، تطهطاض 

 زض پطتٞ اؾالٕ ٝ زض آطاف هطآٙ         
 پايثٜسٟ ٝ خاٝيس ٗاٛس ٗٔي ايطاٙ        

 (42ٚ  635 4822)شاوط، تٝ ٘مُ اظ قؼط خًٙ، 
 

 كرطآسيٚ حداظي
 زيٚ تطًكيس ضايت اػاليف     قس پططٜيٚ زٞ تاَٛ ٗؿٔ٘اٛي 

 تا ٢ٌٛت ٗسإ ٗهلايف      ايطاٙ ت٢كت قس ٠ٛ ٠ً ضضٞاٙ  قس
 هاضع، ت٠ ضطب هسضت پٞيايف         ٛٞض اذتط پيطٝظي طاضم، ت٠

 (644 4824)حداظي، تٝ ٘مُ اظ قؼط ا٘مالب، 
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 ٗح٘سحؿيٚ ًؿطايي
 ًـ٠ هـطــطٟ ظزضيـا ٛثـاقـس خـسا    زٓـٖ ٛيؿت اظ ٗـ٢ــط ٗي٢ــٚ ض١ــا

 اـ آكـطيـٚ آٙ ٠ً تطُـطكت٠« ت٢ـاض»     زيٚ ز٠ ذـٞـ ُلت آٙ قـاػط پاى
 ٝٓـي زاز زيٜـي ُــطاٗـي تـ٠ ٗــا    ٙ حـطاٗي ت٠ ٗـاػـطب ُطز٠ ظز زٞ

 ظآّ ػٔـي)ع( حٌ٘ت آٗــٞذتـيـٖ     اُـطز٠ ظخــٞض ػـطب ؾــٞذتيـٖ
 ػٔـي)ع( قـس ت٠ ٗـا ؾـطٝض ضاؾتيٚ    زيــٚ ظتؼـس ٗحّ٘ـس)ل( قـ٠ پـاى

 ت٠ ُيتـي زـٞ ذٞضقيـس تاتٜسٟ اؾت    زٞ ايطاٙ ت٠ ػكن ػٔي)ع( ظٛسٟ اؾت
 ظايـطاٙ ظٗيٚ تا ٠ً ٛـاٗي ت٠ خـاؾت    تثـاض ٝ تـعضُي ٗـطاؾت «ًؿـطي»ظ 

 ي اكترــاض ًـ٠ ٛطوـف تـٞز ٗـايـ٠     تــ٠ ُلتــاض كــطزٝؾـي ٛـاٗــساض
 «تسيٚ تـٕٞ ٝ تط ظٛـسٟ يي تٚ ٗثـاز     زـٞ ايـطاٙ ٛثـاقـس تـٚ ٗـٚ ٗثـاز»

 (43 ا6  )وؿطايي، تي
 
 ت:ريخ هطتزك -3

 ط ٔٛضذاٖ  يت تركيسٖ تٝ ٔفْٟٛ ٞٛيت ّٔي، ٔإثط اؾت  تيف اضيد لُؼاً زض قره
ٞا، اػ.مازات ٚ اف.راضات لْٛ ٚ ّٔت ذٛز ضا تٝ  يٙسٌاٖ ٔٙ.ميُ   ا٘س  ا اضظـ  الـ زاق.ٝ

ٞا ٔإثط تاقٙس  ا٘ؿاٖ ٕٞيكٝ تٝ  اضيد ٚ  ؾاذ.ٝ ٚ اظ ايٗ َطيك زض ؾاذ.ٗ ٞٛيت ّٔي  ٖ
ٚخٛززاقي.ٗ زض َيَٛ  ياضيد، زض    ي  اضيري ذٛز  ؼّك ذاَط زاق.ٝ ٚ احؿاؼ  ٌصق.ٝ

    ٝ اي ٞٛييت اٚ ضا   ذٛز ٌاٞي  اضيري فطزي، اخ.ٕاػي ٚ ّٔي ييه خأؼيٝ، تريف ضيكي
ٝ     زٞس  تٙاتطايٗ،  اضيد تٝ  كىيُ ٔي ي  ػٙٛاٖ زا٘كي وٝ پيٛ٘س ػٕيميي تيا قيٙاذت ٌصقي.

فطزي ٚ اخ.ٕاػي يه ّٔت زاضز؛ أطٚظ ترف ٟٕٔي اظ ٞٛييت ٚ احؿاؾيات ّٔيي ٞيط     
 ( 682 4844زٞس)تٟطأي،  ا  كىيُ ٔيخأؼٝ ٚ وكٛضي ض

ٞايسٌط اظ فيّؿٛفاٖ ٚ ا٘سيكٕٙساٖ ٔؼانط خٟاٖ، ٔؼ.مس اؾت6  اضيد يىي اظ ٔظياٞط  
ٍ٘طا٘يٝ ضا   زٞس وٝ ٔؼٙاٞاي  يٙيسٜ  ٔي وطزٖ  اضيد ظٔا٘ي ضخ ايداز ٞٛيت اؾت ٚ فطأٛـ

 ( 648 4844٘ازيسٜ تيٍٙاضيٓ ٚ ٘.ٛا٘يٓ اظ ٌصق.ٝ تٝ  يٙسٜ پُ تع٘يٓ)ٔؼيٙي ػّٕساضي، 
ي  اضيري يه ّٔيت زاضز ٚ   ايٗ ٘ى.ٝ تسيٗ ٔؼٙاؾت وٝ ٞٛيت ّٔي ضيكٝ زض ٌصق.ٝ

 ٛاٖ تيٝ   تا اؾ.ٙاز تٝ  ٖ ٚ ٘ٝ تؿٙسٜ وطزٖ تٝ  ٖ، تا  ٛخٝ تٝ  حٛ ت ٔؼانط اؾت وٝ ٔي
ؾٛي  يٙسٜ ضفت  اٌط اض ثاٌ ايٗ زٚ ٚ تٝ اػ.ماز ٞايسٌط ايٗ پُ اض ثياَي ايدياز ٘كيٛز،    

 قٛز  تحطاٖ ٞٛيت ٔي ؾثة ٌؿؿت  اضيري ٚ
اي اظ ظ٘سٌي اخ.ٕياػي   ٞاي  اضيري زض قؼط ٔؼانط، تياٍ٘ط ذالنٝ تاظ فطيٙي ذاَطٜ

ٞاي ٚا ي ا٘ؿا٘ي اؾت  ايٗ ٌف.ٝ تٝ ٔؼٙاي تاظٌكت تٝ ٌصق.ٝ ٚ غطق قسٖ زض  ٚ اضظـ
 ٛاٖ  يٙسٜ ضا ؾاذت   ماتُ ٌصقي.ٝ ٚ حياَ    ٔفاٞيٓ  ٖ ٘يؿت؛ ظيطا تا اِٟاْ اظ ٌصق.ٝ ٔي
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ٞاي احؿاؼ ضا ٌؿ.طـ  ٖ  كاتٟات ٚ  دا٘ؿات ٞٛي.ي ٔٙدط قسٜ وٝ ٌاٜ قيف.ٍيتٝ تيا
زٞس   ؼّك ذاَط تٝ ٌصق.ٝ ٘ثايس  ٟٙا تطاي  فاذط ٚ  ظاٞط تاقس؛ ظيطا زض ايٗ نٛضت  ٔي

ٞٛيت ٔا زض ٕٞاٖ ٌصق.ٝ تالي ذٛاٞس ٔا٘س   ثييٗ ٞٛيت ّٔي ٘ياظ تٝ تاظذٛا٘ي ٌصقي.ٝ  
اظ پيٛ٘ييس  ٖ  كييريم ٞٛيييت ّٔييي  يٙييسٜ ٔييا، ٚ  ٙاؾيية تييا ُٔاِثييات حيياَ زاضز وييٝ 

 قٛز  ٌصاضي ٔي تٙياٖ
قاػطاٖ ٔؼانط زض  ٛخٝ تٝ فطًٞٙ ٚ  اضيد ايطاٖ تٝ ز٘ثاَ ايداز يه ٞٛيت انيُ ٚ 

ٞياي پيكييٗ،    ظ٘سٜ ٞؿ.ٙس ٚ تا ا٘.ماَ ٔٛاضيم وٟٗ ٚ  داضب  ياضيري ٚ فطٍٞٙيي زٚضٜ  
س؛ ٍ٘طقي وٝ تط ٔيطاث ايطا٘يي  ٞا ايداز وٙٙ ٘ٛ ٘ؿثت تٝ  ٖ ؾؼي زاض٘س، شٞٙيت ٚ ٍ٘طقي

 قٛز6 ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ايٗ اقؼاض ٘مُ ٔي ي اؾالٔي  ىيٝ زاضز  زٙس
 حيسض ضهاتي

 «ّ:ي بغداد درٍاسُ»
 

 ُطزٛس پطزٖ ايطاٙ تطاكطاظيس، ؾطتاظاٙ ايطاٙ تاظٗي
 ُطزٛس ؾٞاضاٙ تاظ ٗي ٗكؼْ تاتاٙ تطاكطٝظيس آٙ زاتي

*  *  * 
 ١ا تِصقت٠ ٝ ١ط ؾاّ هطٙ
 آٙ ق٘كيط١ا زض ذاطط تاضيد تاتيسٟ اؾت  تطم

 تاض١ا يؼوٞب نلاضي ٝ ؾپ٢ؿاالض ايطاٛي
 ي تـساز اظ ذطاؾاٙ تا زّ زضٝاظٟ

 ضٟ تطزٟ اؾت ٝ خِٜيسٟ اؾت
*  *  * 

 ي ػثاؾياٙ ١ٖ ُٗطز ٝاپؿيٚ ٝاٗاٛسٟ
 يا ٠ً نسإ پٔيس ٛاتٞاٙ ١ٖ ُٗطز

 ي يؼوٞب ١ا زٞٙ تاظتاب ز٢طٟ ؾاي٠
 ٜسزض زّ ٛواقي تاضيد زٛياي

*  *  * 
 زخ٠ٔ اٗكة ضٝقٚ اظ ذٞضقيس ايطاٙ اؾت

 ظٛسٟ زاضاٙ اؾت يا كطٝظاٙ ظآتف قة
 ق٢ط ضا يٌؿط تطاكطٝظيس 

 پطزٖ ايطاٙ تطاكطاظيس 
 (45ٚ  642 4828)ضلاتي،  

 



 7534، 4ت ل ضطم، ضم ره 

 34 

 ػٔي ٗيطقٌاى يٞؾق
 «ٍطي»

 
 تسٟ ؾاهي آٙ خإ ١ٞقَٜ ٛٞـ
 ٠ً ذٞٙ ؾياٝٝـ آضز ت٠ خٞـ

 تسٟ ؾاهي آٙ ٗي ٠ً ُط ياٟٝ ًطز
 ِٜطي ؾازٟ زّ ًاٟٝ ًطزظآ١

 تسٟ ؾاهي آٙ خإ ًكٞازُيط
 ًعٝ قس خٞاٙ، خاٙ ُٞزضظ پيط

 
 تيا خإ پطًٚ ظزيٞ ؾپيس

 ٠ً اظ ؾيؿتاٙ پٞض زؾتاٙ ضؾيس
 ٗطا ُلت ذٜساٙ ُٞ پئتٚ

 ٠ً: تازات ذضاض ذٞٙ زض ًلٚ
 تٞ ضا ياز اُط ١ير ٛاٗس ظٗٚ
 ٛكس ًاضُط زض تٞ زضز ٝطٚ

 
 تثيٚ ؾثعپٞـ ؾياٝـ اؾت

 ي آتف اؾت ٙ آب زض ذا٠ً٠ٛ زٞ
 اُط ؾطت٠ ؾط تٚ ت٠ ًكتٚ ز١يٖ»

 اظ آٙ ت٠ ٠ً ًكٞض ت٠ زق٘ٚ ز١يٖ
 زٞ ايطاٙ ٛثاقس تٚ ٗٚ ٗثاز

 «1تسيٚ تٕٞ ٝ تط ظٛسٟ يي تٚ ٗثاز
 (22-683 4824)ٔيطقىان، 

 
 2قَهيّت -4

 ٛا٘س افطازي ضا اظ اػًاي ييه   ٘ٛػي اظ احؿاؼ ٞٛيت اؾت وٝ ٔي 8«ٞٛيت لٛٔي»
قاٖ ٕٞثؿ.ٍي ٚخٛز زاضز ي تا ٞٓ   ا تٝ اق.طاوات ظتا٘ي،  اضيري، ٘ػازي، ٔياٖلْٛ ي وٝ تٙ 

 ٔٙؿدٓ وٙس  
 وٙٙس6 ٌٛ٘ٝ  ؼطي  ٔي ٚ ٕٞىاضا٘ف، لٛٔيت ٚ ٌطٜٚ لٛٔي ضا ايٗ« اقىطف»

                                                      

 فطزٚؾي -1

2- Ethnicity       3- Ethnic Identity 
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ي تعضي، تا زاق.ٗ  ثاضٔك.طن ٚالؼي يا ٔفطٚو )زاق.ٗ ييه    دٕؼي زضٖٚ خأؼٝ»
اظ ٞٛيت ليٛٔي ٔديعا ٚ ييه وياٖ٘ٛ ٚ      ي ٔك.طن  اضيري( يه  ٌاٞي ٔك.طن حافظٝ

ٖ  ٔٙثغ فطٍٞٙي زض يه يا زٙس ػٙهط ٕ٘ازيٗ وٝ تٝ ػٙٛاٖ ذالنٝ ٞيا   اي اظ ٔطزْ تيٛزٖ  
 ؼطي  قسٜ اؾت  ايٗ ٔكرهات فطٍٞٙي ٕٞٛاضٜ ٘ؿثت تٝ ظٔياٖ ٚ ٔىياٖ ٔؼييٗ ويٝ     

 ( 6442 4844وٙٙس، زض يه  طوية پٛيا ذٛاٞٙس تٛز)احٕسِٛ، افطٚؽ، ٌطٚٞي لٛٔي  دطتٝ ٔي
 ٘.ٛ٘ي اؾٕيت ٘يع ٔؼ.مس اؾت6 لْٛ، خٕؼيت ا٘ؿيا٘ي ٔكيرم اؾيت ويٝ تيا ييه       

ي اخسازي ٔك.طن، ذاَطات، ػٙانط فطٍٞٙي، ؾطظٔيٗ  اضيري ٔك.طن، ٔٙافغ ٚ  افؿا٘ٝ
 ( 6442 4833ٞاي ٔك.طن، تا ٞٓ ٕٞثؿ.ٍي زاض٘س)اؾٕيت،  ٔؿإِٚيت

طز، فياضؼ ٚ  ٞاي ٔر.ّ   طن،  طوٕٗ، تّٛذ، ػطب، ِط، وي  ٞٛيت ايطا٘ي اظ لٛٔيت
ٞاي زيٙي ٔثُ وّيٕي،  قٛضي، اضٔٙيي ٚ     كيىيُ قيسٜ اؾيت  ػأيُ لٛٔييت،        الّيت
 ٛا٘يس   ي ٞٛيت ّٔي تاقيس، ٔيي   وٙٙسٜ ٚ زض ٟ٘ايت ؾاظ٘سٜ  ٛا٘س،  مٛيت ٌٛ٘ٝ وٝ ٔي ٕٞاٖ

ٞا، ٞٛيت لٛٔي ذٛز ضا تٝ ٞٛيت ّٔي وكٛض، اضخح  ٔرطب ٚ ٚيطاٍ٘ط تاقس  اٌط لٛٔيت
 زاض تحطاٖ ذٛاٞس قس تسا٘ٙس، لُؼاً وكٛض ز

تيٙٙس؛ تّىٝ تا ٘فٛش تيٝ ػٕيك    ٌطايا٘ٝ ٕ٘ي قاػطاٖ ٔؼانط، اخ.ٕاع ضا زض حس انَٛ لْٛ
ٖ    ٔيع خأؼٝ ٞاي  فىط ضاؾ.يٗ ا٘ؿا٘ي ٚ ٍ٘طـ اح.طاْ ذاؾ.ٍاٜ ٝ   قٙاؾيا٘ٝ تيٝ   ي  ٞيا پايي

 ( 6444 4848وٙٙس )قٟثاظي،  ٌطايي اؾ.ٛاض ٔي انَٛ اضظقي ذٛز ضا تط ٔثٙاي ا٘ؿاٖ
فازٜ اظ ػٙانط ٚ تاٚضٞاي تٛٔي،  ٛخٝ تٝ انُالحات، اؾ.فازٜ اظ ٚاغٌاٖ ٔحّي ٚ اؾ.
ٖ      ٌيطي اظ فطًٞٙ ٚ خغطافياي لٛٔي، ٚيػٌي تٟطٜ ٞيا   تاضظ اقيؼاض اييٗ قياػطاٖ اؾيت   

وٙٙس  تٝ تطذي اظ ايٗ  زػٛت ٔي  الٛاْ ٔر.ّ  ايطا٘ي ضا تٝ ا حاز تطاي حف  زيٗ ٚ َٚٗ
 قٛز6 اقؼاض اقاضٜ ٔي

 قليؼي ًسًٜي ٗح٘سضضا
 «ج:ٍيداى خزد»

 تعضُا! خاٝيساٙ ٗطزا! ١كيٞاضي ٝ زاٛايي
 ٠ٛ زيطٝظي ٠ً اٗطٝظي، ٠ٛ اٗطٝظي ٠ً كطزايي

 اُط ذٞظي، اُط ضاظي، اُط آتٞضپاتاٛيٖ
 تٞيي آٙ ًي٘ياي خاٙ ٠ً زض تطًية اخعايي

 طراضؾتاٙ ٝ ذٞاضظٕ ٝ ذطاؾاٙ ٝ ضي ٝ ُيالٙ
 اييي ٗ ت٠ يي پيٌط ٠٘١ ػضٞيٖ ٝ تٞ اٛسيك٠

 تٞ ُٞيي هه٠ ت٢ط ًٞزى ًطز ٝ تٔٞذ ٝ ُٓط
 ُٞيي ٝض اظ ؾ٢طاب كطٗايي ُط اظ ًاٝٝؼ ٗي



 7534، 4ت ل ضطم، ضم ره 

 32 

 پطٝض ذِطز آٗٞظ ٝ ٢ٗطآٗيع  زاز آييٚ ٝ زيٚ
 ١كيٞاض ٝ ذطزٗطزٗي ت٠ ١ط اٛسيك٠ تيٜايي

 ي تاتاض اُط زض ؿاضت ؿُع١ا ٝ ُط زض كت٠ٜ
 ١ايي ُٝط زض ػهط تي٘ٞض ٝ اُط زض ػ٢سٟ ايٚ

 ضٝقٜيٖ اي پيط كطظا٠ٛ؛ ١٘اضٟ اظ تٞ ُطٕ ٝ
 اُط زض نثح ذطزاز ٝ اُط زض قإ ئسايي

 قايس تعضُا! تِرطَزا! ضازا! ت٠ زاٛايي ٠ً ٗي
 ١اي ايٚ ذُطزاٙ تثركايي اُط تط ٛاتٞاٛي

 (43-648 4834وسوٙي،  )قؼيفي
 

 ٗح٘سػٔي ٗطزاٛي
 «ي خَسست:ى حو:سِ»

 ٛـ٠ ت٢ٜـا ػضـٞي اظ اػـضــاي ايـطاٙ اؾت ذـٞظؾتـاٙ
 ـٞز تـط پيـٌـط ٝطـٚ خــاٙ اؾـت ذـٞظؾتـاًٙـ٠ ذ

 ١ـ٘ـاٛـا ١ؿـت آشضتـايـدــاٙ تـط خؿـٖ ايــطاٙ ؾــط
 زـٞ خـاٙ پـاى تـط اػضـاي ايـطاٙ اؾـت ذـٞظؾتـاٙ

 قـٞز ًــٞض آٙ ًـ٠ ٛتـٞاٛـس تثيـٜــس ٝحــست ٗــا ضا
 ٠ً ًـطزؾتـاٙ ٝ ًـطٗـاٙ ٝ ٓـطؾتـاٙ اؾت ذـٞظؾتـاٙ

 قـس خـعيـي اظ اخـعاي ايـٚ پيٌـطخـسا اظ ١ــٖ ٛـثــا
 تـٞز ٗــاظٛــسضاٙ ت٢ــطاٙ ٝ ت٢ــطاٙ اؾت ذـٞظؾتـاٙ

 ؾپـا١ـاٙ ٝ ًـٞيـط ٓـٞت ٝ ُــطُـاٙ ٝ تٔـٞزؿـتــاٙ
 ذٞاٙ اؾت ذٞظؾتاٙ ظيي ذٞاٜٛسٟ ٝ ذٞز يي ؾ٢ٖ ظيٚ

 ي ايـطاٙ تـ٠ ُـٞـ آيـس ؾـطٝز ػكـن اظ ١ــط ُـٞقـ٠
 اٙ اؾت ذـٞظؾتـا٠ًٙ ُٔـعاض اؾت ايـٚ ٗٔي ٝ ُٔؿتـ

 ي طـٞتـي ١ـا زـٞٙ ٛرـٔـ٠ ذٔيدـف آب حيـٞاٙ، ٛرـْ
 ٛكـاٛـي اظ ت٢كـت ٝ تـاؽ ضضــٞاٙ اؾـت ذـٞظؾتـاٙ

 آـٞطــٚ زض ًـإ ٝ خــاٙ تـطًق ١٘ـ٠ ٗٔـت حة ٗـي
 ذـسا ضا يي خ٢ـاٙ ٛيـطٝي ايـ٘ــاٙ اؾت ذـٞظؾتـاٙ

 تـطاي حلـظ ٛـاٗـٞؼ ٝ ٝطـٚ  زـٞٙ ؾـس پــٞالزيـٚ
 تٜيـاٙ اؾت ذـٞظؾتـاٙ ًـٞـ ٝ ؾرـت يـط ٝ ؾرـتزٓ

 ٗـثــاز آٙ زٕ ٠ً ايـٚ كـطظٛـس اظ ٗــازض خــسا ُــطزز
 ٠ً ذٞز ٗـإ ٝطـٚ ضا ظية ٝ زاٗـاٙ اؾت ذـٞظؾتـاٙ

 (6424 4823)ٔطزا٘ي، 
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 ٝٛس )٢ًٔط( ؾيس اح٘سظيٜي
 «كُزد»

 قٜاؾي  تٞ ٗطا ٗي
 إ زاٛي اظ ًسإ هثي٠ٔ ٝ ٗي

 پسضاٙ تٞ 
 زض پسضاٙ ٗٚ تٞزٛستطا    
 زضآٗيرتِي ٗاز ٝ پاضؼ؛ 
 ُٞيٖ ُصقت٠ ضا ٗي 
 ١ِ٘تا٠ٛ  
 ترت خ٘كيس  
 ي ٗاز اظزٝاج زٝقيعٟ  
 ٝ ًٞضٝـ       
 ي ٗٚ ايٚ ذٞا١طظازٟ        
 ٗٚ تا تٞ 
 زض ٗطٍ ضحاى  
 ػيس ًُطزي ُطكتيٖ     
 ٝ كطيسٝٙ ضا ت٠ ترت قا١ي ٛكاٛسيٖ      
 ٝ اًٜٞٙ  
 زض ًٜاض تٞإ   
 ٝ تٞ ضا زٝؾت زاضٕ      
 ـ ايطاٙ ـ        
 اي ؾطظٗيٚ ٗاز ٝ پاضؼ           

 (6423 4834ٚ٘س،  )ظيٙي
 

 سب:ى ٍ ادب ف:رسي -5
 ييطيٗ ويياضوطز ٚ ٘مييف ظتيياٖ، اظ زيييسٌاٜ ظتيياٖ قٙاؾيياٖ، ايديياز اض ثيياٌ ٔييياٖ  ٟٔييٓ
.طن ٞا ؾثة  ِٛيس ٔفاٞيٓ ٔك.طن قيسٜ ٚ ٔفياٞيٓ ٔكي    ٞاؾت  اض ثاٌ ٔياٖ ا٘ؿاٖ ا٘ؿاٖ
  ٛا٘س ٔٛخة ٕٞثؿ.ٍي ٚ ٚفاق اخ.ٕاػي قٛز  ٔي

ٌٛؾيت، ويٝ زض   ٚ  وٙيس، ػٙهيط ٌفيت    يىي اظ ػٛأّي وٝ ٔفاٞيٓ ٔك.طن  ِٛييس ٔيي  
ٕ٘ايس؛ ظيطا  ا ظتاٖ ٘ثاقس،  فىط ٘يؿت ٚ  ا  فىط  ، ٘مف انّي ضا ايفا ٔي«4قٙاؾي ٌف.ٕاٖ»

 ز ٘رٛاٞس قس قٛز ٚ ؾطا٘داْ ٔفاٞيٓ ٔك.طوي، ايدا ٘ثاقس، ٌفت ٚ ٌٛيي ذّك ٕ٘ي
                                                      
1- Discourse Analysis 
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ي ظتاٖ، ا٘سيكٝ، احؿاؾات ٚ ػٛاَ  ذٛز ضا تيٝ زيٍيطاٖ    افطاز يه وكٛض تٝ ٚؾيّٝ
ٝ    َٛض، ا٘سيكٝ ٚ ػٛاَ  زيٍطاٖ ضا زضن ٔي وٙٙس ٚ ٕٞيٗ ٔي  ٔٙ.مُ ي  وٙٙيس  ظتياٖ ٚؾييّ

  فاٞٓ ٚ ضؾيسٖ تٝ حؽ ٔك.طن اؾت 
ٙي زاقي.ٝ  ٞٛيت ّٔي زض ايطاٖ، ٕٞٛاضٜ تا ظتياٖ ٚ ازب فاضؾيي، پيٛ٘يسٞاي ٘اٌؿؿي.    

ٝ  اؾت؛ ظيطا  ا اظ ايطاٖ ٚ ايطا٘ي نحثت تٝ ٔياٖ ٔي ػٙيٛاٖ    يس، ظتاٖ ٚ ازتيات فاضؾي، تي
ٝ      ٔيي   ٞاي انّي ذٛز ضا ٘كاٖ يىي اظ قاذهٝ زِييُ   زٞيس ٚ ظتياٖ ٚ ازتييات فاضؾيي، تي

ػٙٛاٖ ٔحٛض انّي فطًٞٙ ٚ  ٕسٖ ايطاٖ ُٔطن ٚ  ٞاي ذاني وٝ زاضز، ٕٞٛاضٜ تٝ ٚيػٌي
ٛزٜ اؾت وٝ ح.ي الٛاْ ايطا٘ي، غيطايطا٘ي ٚ غيطفاضؾيي ظتياٖ ٘ييع،    ترف ت ػأّي ٚحست

 ا٘س  پيٛ٘سٞاي ػٕيمي تيٗ ذٛز ٚ ؾطظٔيٗ ايطاٖ ٚ ؾايط الٛاْ ايطا٘ي، ايداز وطزٜ
تؼس اظ  ٔسٖ اػطاب تٝ ايطاٖ ٚ ٔٙغ اؾ.فازٜ اظ ذيٍ ٚ ظتياٖ پّٟيٛي ؾاؾيا٘ي، ظتياٖ      

ذٛز ازأٝ زاز ٚ ٔٛخٛزيت ذيٛز  فاضؾي ٔ.حَٛ قسٜ ٚ تا اؾ.فازٜ اظ ذٍ ػطتي تٝ تماي 
ضا حف  وطز  وا ثاٖ ايطا٘ي وٝ تٝ زؾ.ٍاٜ ذالفت ػثاؾي ضاٜ ياف.ٝ تٛز٘يس؛ تيا اؾي.فازٜ اظ    

  ٝ ي اػيطاب،   ظتاٖ فاضؾي تٝ احياي ٞٛيت ايطا٘ي پطزاذ.ٝ ٚ  ٖ ضا زض حىٛٔيت ٔ.ؼهيثا٘
 ٌؿ.طـ زاز٘س 

ٜ زض َيَٛ  ياضيد   قاػطاٖ تٝ ػٙٛاٖ يىي اظ پاؾساضاٖ فطًٞٙ ٚ ٞٛيت ايطا٘ي، ٕٞٛاض
ا٘س ٚ زض تطذي اظ قؼطٞاي ٔؼانط اظ قاػطاٖ  تٝ پاؾساضي اظ ٞٛيت ايٗ ؾطظٔيٗ پطزاذ.ٝ

قٛز  تٝ تطذيي اظ اييٗ اقيؼاض     ؾاظ ايطا٘ي، ٔا٘ٙس فطزٚؾي، حاف ، ذياْ ٚ    ياز ٔي ٞٛيت
 قٛز6 اقاضٜ ٔي

 كطيسٝٙ ٗكيطي
 «ًگْدار ايزاى»

 
 «ت٠ ٛإ ذساٝٛس خاٙ ٝ ذطز»
 «يك٠ تطِٛصضزًعيٚ تطتط اٛس»

 
 ًؿي ايٚ زٜيٚ آؾ٘اٛي ؾطٝز
 ِٛلت٠ اؾت زض ظيط زطخ ًثٞز

 ؾرٚ ُؿتطا! تط تٞ اظ خاٙ زضٝز،
 زضٝز اي ٢ِٛساض ايطاٙ، زضٝز،

 
 تتاتيس زض خاٙ ايطاٛياٙ

 ١اي ٝاالي تٞ كطٝؽ ؾرٚ
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 تپاذاؾت ايطاٙ، زضذكيس تاظ
 ت٠ ٛيطٝي ُلتاض قيٞاي تٞ

 ز١اٙ تؿت ؿٞؿاي تيِا٠ٛ ضا
 ي آٝاي تٞ،قٌٟٞ تٜٔسا

 (64445 4842)ٔكيطي، 
 

 ت٢٘ٚ نآحي
 «ي ضب يلدا ست:رُ»

 حاكظ ؾالٕ
 اي ؾطٝ ؾطاكطاظ

 ١اي تـعّ زض ًٞز٠ تاؽ
 زض پيف ضٝي ٗٚ

 زيٞاٙ تٞ ُكٞزٟ زٞ آؿٞـ زٓثطي اؾت
 تاالتٜٔس ٝ 

 ُط ػكٟٞ
 

 ١اي ػكن تطيٚ آي٠ اي ًاتة قطيق
 ١اي ٛاب تطيٚ ٓحظ٠ اي قاػط يِا٠ٛ

 يطاٙي ا قؼط تٞ ؾُٞٞاضٟ
 ي ٝطٚ ٗطثي٠

 زيٞاٙ تٞ، 
 ي كط١َٜ ؾطزاض پيط خث٠٢

 ؾاالض ػكن! 
 تط اظ ١عاضاٙ تاؽ قواين اؾت. ذٞٛيٚ

 
 (52-645  4825)ناِحي، 

 
 سزسهيي هطتزك -6

تطذي ا٘سيكٕٙساٖ، ٚخٛز يه ؾطظٔيٗ ٔك.طن ضا ػأُ انّي ٕٞثؿ.ٍي ٔياٖ افيطاز  
وٙٙيس، ذيٛاٜ ٘ياذٛاٜ تيا      ي ٔيي زا٘ٙس؛ ظيطا ٔطزٔي وٝ زض يه ؾطظٔيٗ ظ٘سٌ يه ّٔت ٔي

وٙٙس  تٙاتطايٗ، ٞير ٔطزٔي، تسٖٚ ا٘.ؿاب  يىسيٍط ٕٞثؿ.ٍي  فطٍٞٙي ٚ  اضيري پيسا ٔي
  ٛا٘ٙس يه ّٔت ٔحؿٛب قٛ٘س  تٝ ؾطظٔيٙي ذال، ٕ٘ي
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ٞاي ٞٛيت ّٔي  ظْ اؾت زض يه تؿ.ط ٔىا٘ي قىُ تٍيط٘س  ا ٟ٘اي.اً ت.ٛا٘ٙس تٝ  ٔإِفٝ
 يٛاٖ ؾيطظٔيٗ ٔكي.طن ٘أييس ويٝ ٘ميف        ؛ ايٗ تؿ.ط ضا ٔيٌطايي ّٔي تيٙدأٙس ايداز ٞٓ
ؾاظي ٚ  ساْٚ تركيسٖ تٝ ٞٛيت ّٔي ضا تطػٟسٜ زاضز  ٞٛيت ّٔيي زض اييٗ تؼيس،     ٞٛيت
ذاَط ٚ ٚاتؿ.ٍي تٝ ٔىاٖ اؾت  أضا ٔٙظيٛض اظ ٔىياٖ خغطافييايي ٟٔٙياي ا٘ؿياٖ ٚ        ؼّك

طافيييايي فطٞٙييً ٘يؿييت؛ ظيييطا، زض  ٖ نييٛضت فالييس اضظـ ا٘ؿييا٘ي اؾييت؛ تّىييٝ خغ 
اؾت وٝ تا ٞٛيت ا٘ؿا٘ي ٚ فطٍٞٙي ٔطزٔي ػديٗ قسٜ تاقس  تٙاتطايٗ،  ؼّك  وٙٙسٜ   ؼييٗ

٘اپصيطي اؾت  اي اظ پيٛ٘سٞا ٚ احؿاؾات ٚن  ذاَط تٝ ؾطظٔيٗ، ٚاتؿ.ٍي تٝ ٔدٕٛػٝ
 ٞا تا ؾطظٔيٗ ٔازضي ذٛز زاض٘س   وٝ ا٘ؿاٖ

٘اْ ييه ؾيطظٔيٗ ٘يؿيت؛     تطاي ايطا٘ياٖ،  ٟٙا« ايطاٖ» ٛاٖ ٌفت وٝ  تط ايٗ اؾاؼ ٔي
 ٞايي اؾت وٝ تٝ ايٗ ؾطظٔيٗ  ؼّك ذاَط زاض٘س  تّىٝ ٘اْ ا٘سيكٝ،  اضيد ٚ فطًٞٙ ا٘ؿاٖ

زازٖ ييه   تٙاتطايٗ ٞٛيت ّٔي ضيكٝ زض ٔحيٍ خغطافيايي ٞط ّٔت زاضز ٚ تطاي ٘كاٖ
قٛز  پيؽ ػٙهيط ؾيطظٔيٗ،     ٔحيٍ خغطافيايي، حسٚز ٚ لّٕطٚ يه ؾطظٔيٗ  ؼطي  ٔي

قيٛز ويٝ ٔيطزْ ييه ؾيطظٔيٗ زض       اؼ ٞٛيت ّٔي اؾت ٚ ؾثة ٔيي ػأّي خٟت احؿ
ٚ  ب ٚ ذيان ذيٛز تپطزاظ٘يس ٚ ٘ييع      نٛضت  ٟاخٓ الٛاْ تيٍا٘ٝ، تٝ زفياع اظ ؾيطظٔيٗ   

 ظ٘سٌي زض ؾطظٔيٗ ذٛز ضا ٘ؿثت تٝ خاٞاي زيٍط زض اِٚٛيت لطاض زٞٙس 
ٝ      ي پيٛ٘س ٞؿ.ي ٞايسٌط، ٞٛيت ضا تٝ ٚاؾُٝ ٞياي   قيٙاذ.ي ا٘ؿياٖ تيٝ ذيان ٚ ضيكي

ذإ٘ا٘ي ٚ تحطاٖ ٞٛيت زض  ٞا ضا، ؾثة تي اـ  ؼطي  وطزٜ ٚ لُغ قسٖ ايٗ ضيكٝ تٛٔي
 ( 43-648 4844ػّٕساضي،  زا٘س )ٔؼيٙي ا٘ؿاٖ ٔي

اِ.عاْ تٝ يه ؾطظٔيٗ ٚ ايٗ ٚالؼيت وٝ ٞٛيت ّٔت تا ٔالحظيات خغطافييايي  غياظ    
ٟيا٘ي،  ٞياي ؾيطظٔيٙي ٚ احؿاؾيات خ    تؿي.ٍي  ٌطزز، تسيٗ ٔؼٙي وٝ ٕٞيكٝ ٔياٖ زَ ٔي

ؾاظز  تٙاتطايٗ، اٚضِييٗ ٌياْ     ط ٔي ٘ٛػي وكٕىف ٚخٛز زاضز  ٘مف ٞٛيت ّٔي ضا  قىاض
تطاي ايداز يه ٘ظاْ حىٛٔ.ي ٚاحس،  ؼييٗ ٔطظٞاي ؾطظٔيٙي  ٖ اؾت )پاي ٚ زيٍيطاٖ،  

4842 6434-432 ) 
وٙس ٚ تيط   ي ضٚاتٍ اخ.ٕاػي ضا ٔحسٚز ٔي خا وٝ ٌؿ.طٜ ٔىاٖ ٚ ؾطظٔيٗ، اظ  ٖ

افعايس؛ ٘ٛػي ٕٞثؿ.ٍي ٚ ا٘ؿداْ ٘يطٚٔٙس ٔياٖ افطاز  ي ضٚاتٍ ٔي ؾُٝٚا افعايف تي
ٗ  پسيس ٔي ٖ  خٟيا٘ي »ظزاييي ويٝ اظ ٔظياٞط      ٚضز  تٝ ٘ظط ا٘سيكٕٙساٖ ؾيطظٔي « 4قيس

ؾياظي   اؾت، ٘ٛػي تحطاٖ ٞٛيت ضا تٝ ز٘ثاَ  ٚضزٜ اؾت؛ زطا وٝ  ٛا٘ايي ٞٛييت 
                                                      
1- Globalization 
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ؾيٛي فًياٞاي   ٝ ؾطظٔيٗ ضا اظ تيٗ تطزٜ اؾت  ٞطٌاٜ ٔطظٞياي ظ٘يسٌي ا٘ؿياٖ تي    
 طي تاظ قٛز، أٙيت ٚ  ضأف ٘اقي اظ حًٛض زض خاي أٗ، خياي ذيٛز ضا    تعضي

 ( 425-6482 4844ٔحٕسي،  زٞس )ٌُ تٝ ٘اأٙي ٚ  ٟسيس ٔي
ٞاي ٟٔٓ  ػٙٛاٖ يىي اظ ٔإِفٝ ي ؾطظٔيٗ تٝ ٞايي اظ قؼطٞاي ٔؼانط وٝ تٝ ٔمِٛٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
 قٛز6 ي ٞٛيت ّٔي اقاضٜ زاض٘س، شوط ٔي ؾاظ٘سٜ

 يسٝٙ ٗكيطيكط
 1381ت٠ ٜٗاؾثت ٛٞضٝظ 

 «ًي:يص»
 ٠ً كطٝؽ ضخ ظضتكت زض آٙ ُْ ًطزٟ اؾت     آكتاتت:

 ي حاكظ هسحي آٝضزٟ اؾت ٠ً ظ ذُٖ ذا٠ٛ    آؾ٘اٛت:
 ٠ً زض آٙ ١٘ت كطزٝؾي پطُؿتطزٟ اؾت    ١ًٞؿاضت:
 پطٝضزٟ اؾت ًع ٛؿيٖ ٛلؽ ؾؼسي خاٙ    تٞؾتاٛت: 

 اٛس ١ٖ ظتاٛاٙ ٗٚ          
 ضا پطپطٝا٠ٛ اظ تٞؾتٛلؿٖ 

 ت٠ زٗاٝٛس تٞ ؾُٜٞس ٠ً ُطتِكايٜس، تٜسٕ اظ تٜس
 تثيٜٜس ٠ً آٝاظ اظ تٞؾت

 ٠٘١ شضاتٖ تا ٢ٗط تٞ آٗيرت٠ اؾت
 ٠٘١ اخعايٖ تا خاٙ تٞ آٗيرت٠ تاز
 خٞقس ٝ تؽ ذٞٙ پاًٖ ٠ً زض آٙ ػكن تٞ ٗي

 تا تٞ آظاز ت٘اٛي ت٠ ظٗيٚ ضيرت٠ اؾت.
 (65  4842)ٔكيطي، 

 
 يؾي٘يٚ ت٢ث٢اٛ

 ...«خَاستين، اه: ّست  ه: ًوي»
 

 ذٞاؾتيٖ، اّٗا ١ؿت ٗا ٛ٘ي
 خَٜ، ايٚ زٝظخ، ايٚ قطظا ١ؿت

 ايٚ ٝطٚ، خاٙ ٗاؾت، تا زق٘ٚ
 ٗؿپاضيس، خاٙ ٗا، تا ١ؿت

 ي ٗٚ ٛإ ايطاٙ تٞز قٜاؾ٠
 ايٚ زٜيٜٖ خ٢اٙ، قٜاؾا ١ؿت
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 إ تسيٚ ذاى اؾت ظٛسٟ ٝ ٗطزٟ
 ؿيط اظ ايٜٖ ًدا پصيطا ١ؿت؟

 إ ػ٢سي تؿت٠ اي ٝطٚ! تا تٞ
 خاٖٛ اظ آٙ تٞؾت، تٚ تا ١ؿت
 ذهٖ اُط تا ٛكاٙ ت٢ٓٞثي اؾت

 ١ؿت« 1ؾيهٔي»تا ق٘ا آيت 
 (243-6242 4844)تٟثٟا٘ي،  

 
 ي ًاقاٛي ؾپيسٟ

 تدٞقـس ُْ اٛـسض ُْ اظ ُٔكٚ ٗـٚ   ت٠ ذٞٙ ُط ًكي ذاى ٗٚ زق٘ٚ ٗٚ
 ـٚ ٗـٚاي ذهـٖ ؾـط اظ ت خساؾاظي    ٜٗـٖ ُـط تؿـٞظي. ت٠ تيـطٕ تـسٝظي

 تـٞ ػكـن ٗيـاٙ ٗـٚ ٝ ٗيـ٢ـٚ ٗـٚ   تـٞاٛـي ظ هٔثــٖ ضتـايـي ًدــا ٗـي
 (624 4838)تٟثا٘ي، 

 
 ٜٗٞز٢ط آتكي

 ...«عطق يعٌي »
 ١اي ٠ً تٜكاٛ٘ت ًدا ٝ ًي ًٜاض ٝاغٟ

 
 ضا تِصاض« ١اي ًي ٝ ًدا ًٜاض ٝاغٟ»

 تِصاض ٝ تِصض!
 ايٜي تٞ ضا 

 ي خـطاكياي ايطاٙ«قٌْ ُطت٠»پ٢ٔٞي 
 ٖ ُصاقتذٞا١

 ـ پ٢ٔٞي خؿٖ ايطاٙ ـ
 تا تٞي ًٟٞ ٝ زقت تِيطي
 ي تعضٍ ذعض تٞي ذٔيح كاضؼ ٝ زضياز٠

 
 «ػكن يؼٜي ٗي٢ٚ»تٞ ٗي٢ٚ ٜٗي ـ 

 تٞ ضا زض ايطاٙ، ٠ٛ! ايطاٙ ضا زض تٞ ذٞا١ٖ ِٛاقت
 (454-6444 4842)  كي،  

                                                      

 «ؾيهّي ٘اضاً شات ِٟة» يٝ « وٟة»ي  اقاضٜ تٝ ؾٛضٜ -1
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 ؾياٝـ ًؿطايي
 «بِ سبش ج:ٍداى هي»

 ٝطٚ، ٝطٚ! 
 ٛظط كٌٚ ت٠ ٗٚ ٠ً ٗٚ

 ٝاض ط ًدا ؿطيةت٠ ١
 إ،  ٠ً ظيط آؾ٘اٙ زيِطي ؿٜٞزٟ

 إ ١٘يك٠ تا تٞ تٞزٟ
 ٝطٚ! ٝطٚ!

 تٞ ؾثع خاٝزاٙ ت٘اٙ ٠ً ٗٚ
 اي ٢ٗاخطٕ ٠ً اظ كطاظ تاؽ تا نلاي تٞ پطٛسٟ

 إ. ت٠ زٝض زؾت ٠ٗ ُطكت٠ پطُكٞزٟ
 (6234 4834)وؿطايي،  

 ح٘يس ٗهسم
 «ي خ:ك دلبستِ»

 ٗٚ ٛيع زٞٙ زضذت
 ٖ، پيٞٛسي اؾتي ايٚ ذاً تا شضٟ شضٟ

 پاي ُطيع ٛيؿت، تٞاٙ ُطيع، 
 ٛيع

 إ ت٠ ذاى ٝطٚ،  زٓثؿت٠
 (683  4832)ٔهسق، 

 
 گيزي ًتيجِ

ٞياي فطٍٞٙيي،    اي اظ يه ٚاحس اخ.ٕاػي اؾت ويٝ تيا  ٙيٛع ٚ ٚيػٌيي     ايطاٖ، ٌٛ٘ٝ
ٞياي   ٕٞٛاضٜ زض  اضيد، ا٘ؿداْ ّٔي زاق.ٝ ٚ ٕٞيكيٝ تيا ٔطظٞياي پسييس  ٔيسٜ زض زٚضٜ     

ايساض ٔا٘سٜ اؾت  ايطا٘ياٖ ٕٞيكٝ تٝ ؾطظٔيٗ ذٛز ػكيك ٚضظييسٜ ٚ   ٔر.ّ  حىٛٔ.ي، پ
حية  »ا٘س؛ تؼس اظ  ٔسٖ اؾالْ تٝ ايطاٖ ٘ييع تيٝ حىيٓ حيسيم      فكا٘ي وطزٜ تطاي  ٖ خاٖ

ٝ 6244 4828اِثحاض،   )ؾفيٙٝ« اَِٛٗ ٔٗ ا يٕاٖ ا٘يس؛   ( تٝ پاؾساضي اظ ايٗ ؾطظٔيٗ پطزاذ.ي
اٖ اؾت  وؿي وٝ َٚٗ ذٛز ضا زٚؾت زٚؾ.ي يه احؿاؼ غطيعي زض ا٘ؿ زطا وٝ ٔيٟٗ

قٛز تٝ  ٖ ذيا٘ت وٙيس ٚ ٘ياتٛزي    ٘ساق.ٝ تاقس ٚ تٝ  ٖ ػكك ٘ٛضظز تٝ ضاح.ي حايط ٔي
  ٖ تطايف ٟٔٓ ٘يؿت 
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ٞاي ذٛز زض قيؼط   ٞاي ٘اب اؾالٔي تٝ َطن ا٘سيكٝ قاػطاٖ ايطا٘ي تا اِٟاْ اظ ا٘سيكٝ
ٖ  وٙٙس ز٘ياي اَطاف ذٛز ضا تكٙاؾٙس ٚ تيا  پطزاذ.ٝ ٚ ؾؼي ٔي تيٙيي ٚ  فىيط ذيٛز     خٟيا

  ٖ ٝ    ُٔاتمت زٞٙس  اؾ.فازٜ اظ ٔظاٞط زيٙيي ٚ  ٔيري.ٗ   ٞياي ّٔيي يىيي اظ     ٞيا تيا ا٘سيكي
ٞيا اظ   ٞايي اؾت وٝ زض قؼط ٔؼانط حًٛضي ّٕٔٛؼ ٚ پطضً٘ زاضز  ايٗ ا٘سيكٝ ٚيػٌي

ظٔيٗ، زض قؼط ايٗ قياػطاٖ   وٙٙس  ايطاٖ اي ظياز اؾ.فازٜ ٔي ٞاي فطٍٞٙي ٚ اؾُٛضٜ ٔايٝ تٗ
ٌاٜ ػكك ٚ ايٕاٖ تٝ ذساٚ٘س اؾت؛ ايٕا٘ي وٝ ؾثة حف  ايٗ ؾطظٔيٗ قسٜ اؾت   ّي د

ظٔيٗ ٔٛخٛزييت ذيٛز ضا تيٝ     اي لسؾي ٚ ٔؼٙٛي تٝ ايطاٖ تٙاتطايٗ، قاػطاٖ تا زازٖ خثٙٝ
 زا٘ٙس  خاٚزاٖ تٛزٖ ؾطظٔيٗ ٚاتؿ.ٝ ٔي

ٖ   ٛخٝ تٝ َثيؼت ٚ ٚيػٌي ٞياي   ظٔييٗ، يىيي زيٍيط اظ ٚيػٌيي     ٞاي خغطافيايي اييطا
ُٔطن زض قؼط ٔؼانط اؾت  قاػطاٖ زض ايٗ ترف تا ايداز ضاتُٝ ٔياٖ ذيٛز ٚ َثيؼيت   

 ضؾٙس  َثيؼت تٝ ضاظ ٚ ضٔعٞياي  ي حيات ٔي ؾطظٔيٗ، تٝ ٘ٛػي تاٚضٔٙسي ٚ أيس تطاي ازأٝ
 زٞس تطاي ٕٞيٗ قاػط تٝ ضاظ ٚ ٘يياظ تيا  ٖ پطزاذ.يٝ،    ترف ٔي ؾط٘ٛقت ا٘ؿاٖ ضً٘  ٞؿ.ي

 تطز  ٌاٜ  ٖ ضا  ا حس پطؾ.ف تا  ٕ٘ي وٙس؛ ِٚي ٞير تاظ ٔي ي زَ ذٛز ضا تطاي اٚ ؾفطٜ
وطز قاػطاٖ تٝ ٔحيٍ خغطافيايي ٚ ػٙانط  ٖ ٚ ٍ٘طـ تٝ  ٖ زض يه ٍ٘اٜ وّيي   ضٚي

ي  ٔيعـ قاػط تيا ٔحييٍ    ٚ فاضؽ اظ وٙىاـ زض ضٚاتٍ ػّّي ٚ ٔؼِّٛي اؾت ٚ تٝ ٚاؾُٝ
وطز  اضيري ٘يع  قؼاض تٝ ضٚيٌيطز  ٍ٘اٜ وّي زضايٗ ٌٛ٘ٝ ا خغطافيايي ؾطظٔيٙف ا٘ؽ ٔي

ٝ    پيٛ٘س ٔي ي  ياضيري ؾيطظٔيٗ    ذٛضز؛ تسيٗ ٔؼٙي وٝ  ٛني  خغطافيا تيا قيطن ٌصقي.
 پصيطز  ا٘داْ ٔي
ٌطايي ٚخٝ تاضظ اقؼاض قاػطا٘ي اؾت وٝ زض ايٗ پيػٚٞف ٔيٛضز تطضؾيي ليطاض      ٔيٟٗ

ض زض پاياٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ قاػطاٖ تٝ ٔيٟٗ ٚ زييٗ، ٕ٘يٛزي  قيىا    ي تي ٌطف.ٙس  ػكك ٚ ػاللٝ
 يط، ػكيك ٚ    اقؼاضقاٖ زاضز  ايٗ زؾ.ٝ اظ قاػطاٖ تا  ٛخٝ تٝ ظازتْٛ ذٛز زض ٍ٘اٞي ػاْ

تركيٙس  زض اييٗ ٔٛييٛع،     ي ذٛز ضا تٝ ٔيٟٗ ذٛز ايطاٖ، زض اقؼاضقاٖ  دؿٓ ٔي ػاللٝ
پطزاظ٘س  ػكيك ٚ   َٛض َثيؼي تا زيسي وّي ٚ ٌؿ.طزٜ تٝ ٚن  ٔيٟٗ ذٛز ٔي قاػطاٖ تٝ

ٞيا، خيصاب    ٞيا ٚ ّٔيت   ي ا٘ؿاٖ ي  ٖ ٕٞيكٝ تطاي ٕٞٝ ػطا٘ٝٔحثت تٝ َٚٗ زض تياٖ قا
ٞا تا اطفيت ذٛيف تٝ اتطاظ احؿاؾات ٘ؿيثت   تٛزٜ اؾت؛ تٝ ٕٞيٗ زِيُ، ٞط وساْ اظ  ٖ

 ا٘س تٝ ؾطظٔيٗ ذٛز پطزاذ.ٝ
ٝ   زض ايٗ ػكك، ٕ٘ٛزٞاي ٔر.ّ  ا٘ؿاٖ ٚ فطًٞٙ ايطا٘ي  قىاض ٔي ي  قيٛز ٚ ػطني

ٌٛ٘ٝ اقؼاض تيا شٞٙييت غٙيايي ٚ حٕاؾيي،      ؾت  ايٗوطاٖ شٞٙيت ايطا٘ي  طؾيٓ قسٜ ا تي
 زٙيٗ شٞٙيت ّٔت ايطاٖ اؾت  ٕ٘اياٍ٘ط  فىط قاػط ٚ ٞٓ
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ؾياؾت ، «١ا ١ٞيت ٝ اهٞإ ايطاٛي زض ػهط ذيعـ هٞٗيت»(، 1372پٞض، ح٘يسضضا ) خاليي -14
 .13، ؾاّ ز٢اضٕ، ـ ذاضخي

 ، ت٢طاٙ: اٛتكاضات اٛد٘ٚ اٝٓيا ٝ ٗطتياٙ.ٗٔي ١ٞيت(؛ 1381ضتاٛي، خؼلط ) -15

 ي ٝحست. خا: ً٘يت٠ ، تي١ا قواين(؛ 1363ضهاتي، حيسض ) -16

 ، ت٢طاٙ: ٗطًع تاظقٜاؾي اؾالٕ ٝ ايطاٙ.١اي اخت٘اػي ١ٞيت ٗٔي ظٗي٠ٜ(؛ 1379ضٝاؾاٛي، قاپٞض ) -17

 ٕ ٝ ايطاٙ.، ت٢طاٙ: ٗطًع تاظقٜاؾي اؾالٗٔي ١اي اخت٘اػي ١ٞيت  ظٗي٠ٜ(؛ 1381ــــــــــــ ) -18

 ، زاج زّٕٝ، ت٢طاٙ: ٛكط ضٝز.قاػطاٙ اٗطٝظ(؛ 1377ظاضع، ٗح٘س.ع ) -19
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 ؾرٚ.
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 ، ت٢طاٙ: ٗطًع تاظقٜاؾي اؾالٕ ٝ ايطاٙ.ٛاؾيٞٛآيؿٖ ٝ ١ٞيت ايطاٛي(؛ 1381قيراٝٛسي، زاٝض ) -23

 آع١طا )ؼ(. اي، ت٢طاٙ: اٛتكاضات كاط٠٘ ي ٢ٗسي ا٢ٓي ه٘ك٠ (؛ تطخ1381٠٘هطآٙ ًطيٖ ) -24

 ي اقؼاض(، ت٢طاٙ: ٝظاضت كط١َٜ ٝ اضقاز اؾالٗي. )ٗد٘ٞػ٠ ؾرٚ آقٜا(؛ 1373يسٟ )ًاقاٛي، ؾپ -25

ي كطيس كسايي، زاج زّٕٝ، ت٢طاٙ:  ، تطخ٠٘قٜاؾي ضقس پيكِاٗاٙ ضٝاٙ(؛ 1371ًطيٚ، ٝئيإ ؾي ) -26
 اٛتكاضات اطالػات.

 ، ت٢طاٙ: اٛتكاضات ؾرٚ.اظ ذِٞٙ ؾياٝـ(؛ 1378ًؿطايي، ؾياٝـ ) -27

 خا: اٛتكاضات ًؿطايي. ، تيٗي٢ٚ زض آئي٠ٜ ػطكاٙتا(؛  ًؿطايي، ٗح٘سحؿيٚ )تي -28

، تطخ٠٘ ٝ اهتثاؼ: ؿالٗؼثاؼ تٞؾٔي ـ ضضاكاضْ، قٜاؾي ٗثاٛي خاٗؼ٠(؛ 1379ًٞئٚ، تطٝؼ ) -29
 زاج ياظز١ٖ، ت٢طاٙ: ؾ٘ت.

 ، ت٢طاٙ: ٛكط ٛي.قسٙ، كط١َٜ، ١ٞيت خ٢اٛي(؛ 1381ٗح٘سي، اح٘س ) ُْ -31

 ، ت٢طاٙ: ٗؤؾؿ٠ ٗطآؼات ٗٔي.ضؾيظٗيٚ زض قؼط كا ايطاٙ(؛ 1384ٓي، ٜٗٞز٢ط ) -31

 ، ت٢طاٙ: ٛكط ًاٛٞٙ.كطٝؽ اي٘اٙ(؛ 1367ٗطزاٛي، ٗح٘سػٔي ) -32

 .5، ل93، ـزٛياي ؾرٚ، «ٛيايف» (؛1379ٗكيطي، كطيسٝٙ ) -33

، ت٢طاٙ: ٛكط ًٔيات اقؼاض كطيسٝٙ ٗكيطي، «تاظتابِ ٛلف نثحسٗاٙ»(؛ 1381ــــــــــــ ) -34
 زك٠٘.

 ٛكط ًاٛٞٙ. ، ت٢طاٙ:قيطؾطخ(؛ 1376ٗهسم، ح٘يس ) -35

١اي  تدٔي ٝخساٙ تاضيري زض تٕٞ: ١ايسُط ٝ ؾطزك٠٘(؛ 1381ػٔ٘ساضي، خ٢اِٛيط ) ٗؼيٜي -36
 .27-9، نم 14ي ٗطآؼات ٗٔي، ـ  ، كهٜٔا٠ٗتاضيري ـ ٌٗاٛي ١ٞيت

 ، ت٢طاٙ: اٛتكاضات تطٍ.ٗاٟ ٝ ًتاٙ(؛ 1368ٗيطقٌاى، يٞؾلؼٔي ) -37

، ت٢طاٙ: قطًت ؾ٢اٗي ت كط١ِٜيپيكطكت ٝ تٞؾؼ٠ تط تٜياز ١ٞي(؛ 1378ٝضخاٝٛس، پطٝيع ) -38
 اٛتكاض.

 
 
 


