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ازتشام ثَ ُْيت ُبي هختلق ّ كشٌُگ آًِب ،ثي اػتوبدي ثَ ايذئْلْژي ُبي پيؾشكت ،اًتوبد ثَ خشد
گشايي ّ ادػبي آى ثَ خِبًؾوْليُ :وَ ايي ُب هؾخقبت زغبعيت عيبعي هؼبفشسا تؾکيل هي دُذ کَ
گبُي هؾکل هي تْاى خبي آى سا دس فسٌَ ؽطشًح عيبعي هؾخـ کشد .ايي خشيبى دس هشى ُيدذُن
آؿبص ؽذ تب ثب ثيٌؼ ّ هلِْم كشد هغتول ،ثَ ػٌْاى فبزت اختيبسّػبهل اًتخبة خْيؼ کَ اعبط ّ هجٌبي
دهکشاعي اعت ،هخبللت کٌذ.
خٌگي کَ ػليَ اسصػ ُبي ػقش سّؽٌگشي اص دّ هشى پيؼ آؿبص ؽذٍُ ،وچٌبى ثب ؽذت ّزذت اداهَ
داسد؛ صيشا پشعؼ ُبي اعبعي اي کَ تْعظ كالعلَ هشى ُيدذُن هطشذ ؽذ ُوچٌبى هسْسي ثبهي هبًذٍ
اًذ :آيب يک خبهؼَ ثَ هثبثَ يک ثذى ّ يک اسگبًيغن صًذٍ اعت يب تٌِب ،هدوْػَ اي اص ؽِش ًّذاى اعت؟
ُْيت هلي چگًَْ تؼييي هي ؽْد ّ دس چَ تجلْس هي يبثذ؟ آيب يک گشٍّ اختوبػي هلي دس ؽکلي عيبعي
زوْهي تؼشيق هي ؽْد ّ يب دس ساثطَ ثب يک تبسيخ ّكشٌُگ ؟ ّ دس آى فْست ّصى ّ هوبم هزُت دس
كشٌُگ ُب چيغت؟ چَ چيضي دس صًذگي اًغبى ُب پشاُويت تش اعت :اهش هؾتشک ثيي آًِب ّ يب چيضي کَ
آًِب سا اص ُن خذا هي کٌذ؟ ّاًگِي ،آيب ايي دًيب دس ؽکلي کَ اهشّص ّخْد داسد ،تٌِب ؽکل هوکٌي اعت
کَ هيتْاى ثشاي آى هتقْس ؽذ اعت؟ آيب تـييش دس ًظن اختوبػي هْخْد ُذكي هؾشّع يب هْلذ كبخؼَ
اعت؟
پبعخ ثَ ايي پشعؼ ُبي کليذي ،ثَ ّضْذ ،زبّي ًْػي ًگشػ ثَ اًغبى اعت :ثشاي ثيٌؼ عيبعي اي
کَ تْعظ خشيبى هذستوٌذ ّ عشعخت ضذ سّؽٌبيي ًوبيٌذگي هي ؽْد ،كشد ،تٌِب ثَ ّاعطَ ّ دس هْم ّ
هجيلَ اػ هؼٌي پيذا هي کٌذ ،اّ تٌِب دس ّيژگي هؾخـ ّخْد داسد ّ ًَ دسخِبًؾوْلي هدشد .پظ هي
ثبيغتي ثَ چيضي کَ اًغبى ُب سا هؾخـ ّ اص يکذيگشهتوبيض هي کٌذ ّ ثيي ؽبى خذايي هي اكکٌذ ،هضيت
داد  .يؼٌي چيضي کَ ُْيت آى ُب سا هي عبصد کَ هبثل توليل ثَ خشد ّػول ًيغت ّ ثغيبس هْي تشاص آى
اعت .اهش «ُْيت» کَ دّثبسٍ ،هغئلَ سّص كشاًغَ (ُوچٌبى کَ دس خبُبي ديگش )ؽذٍ اعت ،اص صهبًي
کَ دائشٍ الوؼبسف «ديذسّ» ّ «داآلهجش» هلِْم هلت سا اص هٌظش ّ ثيٌؼ سّؽٌگشي تؼشيق کشد،
ُيچگبٍ اص ثيي ًشكتَ اعت« :هلت يؼٌي کويت هبثل تْخِي اص هشدهي کَ دس گغتشٍ هؾخـ يک کؾْس ّ
دس يک هسذّدٍ اهليوي صًذگي ّ اص يک دّلت ّازذ كشهبًجشداسي هي کٌٌذ ()».۱

دس تؼشيق آًِب زتي کلوَ اي اص كشٌُگ ،تبسيخ ،صثبى ّ يب هزُت ّخْد ًذاسد ّ :ثذيي گًَْ هلِْم
ؽِشًّذ ،سُب اص ُش ّيژگي ّ خقْفيتي ،ثَ دًيب آهذ ّ .ثش اعبط ُويي تؼشيق ثْد کَ يِْدي ُب ّ
ثشدٍ ُبي عيبٍ پْعت دس دّسٍ اًوالة آصاد ؽذًذ  :ثشاي ًخغتيي ثبس دس تبسيخ خذيذُ ،وَ عبکٌيي يک
کؾْس کَ اص دّلت ّازذي كشهبى هي ثشدًذ ،ثَ ؽِشًّذاى آصاد  ،داساي زوْهي هغبّي ّ تبثغ هْاًيي
هؾتشک ،تجذيل ؽذًذ  .الجتَ ثبيذ تبکيذ کٌين کَ ايي ًْع ًگبٍ ثَ هلِْم هلت ،ثبصگْ کٌٌذٍ يک ّاهؼيت
اختوبػي يب كشٌُگي ًجْد ثلکَ تجلْس کْؽؼ هِشهبًبًَ هتلکشيي ػقش سّؽٌگشي ثشاي هوبثلَ ّ ػجْساص
هوبّهت تبسيخ ّ ثشاي سُب عبختي كشد اص خجش صهبى خْيؼ ،ثَ ّيژٍ اص هزُت ّ تبييذ اعتوالل اّ ثْد.
ايي ًگشػ عيبعي ّ زوْهي اص هلت ،ثؼذ اصاًوالة كشاًغَ چٌذ عبلي ثيؾتشدّام ًيبّسد ّ تْعظ خِبى
ثيٌي «خُْبى گْتلشايذ ّّى ُشدس» ،دؽوي « ژاى ژاک سّعْ» ّ «ّلتش» ،هٌتوذ «کبًت» ّ ثٌيبى گزاس
ًبعيًْبليغن ايذئْلْژيک اص ثيي سكت  :ثَ ًظش ايي هتلکش ثضسگ آلوبًي ،هلت ،پذيذٍ اي طجيؼي اعت،
اسگبًيغن صًذٍ اي کَ داساي سّذ ّ خقلت ّيژٍ اي اعت کَ دس صثبى ثيبى هي ؽْدُ .وبًطْس کَ
هْخْديت ثشگ ّ ؽبخَ ّاثغتَ ثَ ّخْد دسخت هي ثبؽذ ،اًغبى ُب ًيض تٌِب ثَ ّاعطَ «هلت» ّخْد
داسًذ  .ايي ّازذ هتدبًظ ،کَ زتي تب زذي اص خٌظ تؼلوبت ايلي اعت ،داساي يک ّيژگي ؽخقيتي ّ
يک سّزيَ خبؿ اعت ّ ًوبيٌذٍ ّاال تشيي چيضي اعت کَ تبسيخ هي تْاًذ خلن کٌذ.
ًبعيًْبليغوي کَ هي سكت تب اص هشى ًْصدٍ ّ ثيغت ُوچْى گشدثبدي ػجْس کٌذٌُْ ،ص صًذٍ اعت  .زتي
اؿلت ادػب هي ؽْد کَ هلي گشايي ثب اًوالة كشاًغَ ثَ دًيب آهذٍ اعت .دس زبلي کَ دسعت ػکظ ايي
اعت :اعبعب ّهْع اًوالة كشاًغَ ثَ ايي دليل هوکي ؽذ کَ هلت ،دس آى صهبى ،يک ّاهؼيت ػيٌي ثْدّ ،
خبثدبيي زبکويت هي تْاًغت ثَ ؽيٍْ اي طجيؼي اًدبم ؽْد .اهب «ديذسّ» ّ«داآلهجش» ثشآى ثْدًذ کَ ثَ
ايي ّاهؼيت ،هؼٌبيي عيبعي  -زوْهي ثذٌُذ ّ آى سا ثَ «خوؼي کَ اص تک تک اكشاد تؾکيل هي ؽْد»
تـييش دٌُذً :وي ثبيغتي اخبصٍ داد تب كشٌُگ ّ تبسيخ ،اًغبى سا صًذاًي ًْػي اص خجشگشايي عبصد .ثشاي
آًِب ُ ،وچٌبى کَ ثشاي «کبًت» «،سّؽٌگشي» سًّذي اعت کَ تْعظ آى كشد ثَ ثلْؽ كکشي دعت هي
يبثذ ّ سُبيي اّ اص هْاًغ تبسيخ ،رات سّؽٌگشي ّ تْلذ هذسًيتَ سا تؾکيل هي داد.
اص آى پظ ّ تب اهشّص ،دستلکش سّؽٌگشيُ ،ذف ًِبيي ُش ػول عيبعي ّ اختوبػي ،هقلست ّ هٌلؼت
كشد ثْدٍ اعت .ثبلؼکظ ثشاي هخبلليي سّؽٌگشي هشى ًْصدٍ ّ ثيغت ،گشٍّ ّ هجيلَ ثش كشد هوذم اعت؛
كشدي کَ هجل اص ُش چيض ثَ ػٌْاى ّاسث گزؽتَ هؼيي ّ تؼشيق هي ؽْد .اعالف هب اص ّساي هب زشف
هي صًٌذ ّ آى چيضي کَ هب اهشّص ُغتين عبختَ آًِبعت .اگش ًيکال عبسکْصي سخل عيبعي ،آلي كيٌکل
کشّت سّؽٌلکش ،اعالم گشاُب ،هلي گشايبى هزُجي يِْدي دس اعشاييل ًْ ،هسبكظَ کبساى ّ ُن پبلکي
ُبي« اّاًدليغت» آًِب دس آهشيکب ،ػليشؿن ظبُشُ ،وگي ثشاي چيض هؾتشکي هجبسصٍ هي کٌٌذ ثَ ايي
ػلت اعت کَ ُوَ آًِبُ ،وشاٍ ثب «ُشدس» ،هؼتوذًذ کَ ُش كشدُ ،ش گشٍّ ّ خوؼيت تبسيخي« ،كشٌُگ»
خبؿ ّ توليذ ًبپزيش خْد سا داسد ّ ايي آى چيضي اعت کَ ثبيذ ثشاي آى هضيت هبئل ؽْين.
پست مذرنيسم و بنيادگرائي
اگشهلت ،يک گشٍّ تبسيخي -كشٌُگي اعت ،دس ايي فْست ،کيليت كشاًغْي «تبسيخي» ثْدى ثَ يک
اسصػ هطلن تجذيل هي ؽْد ،زبل آًکَ ،اسصػ يک ؽِشًّذ كشاًغْي اسصؽي ًغجي اعت صيشا كوظ
هؾخـ کٌٌذٍ يک هوْلَ زوْهي اعت کَ ثَ ؽکل هقٌْػي عبختَ ؽذٍ اعت .ثٌبثشايي ؽقت ّ پٌح عبل
پظ اص هْاًيي ًژاد گشاي سژين «ّيؾي( »سژيوي کَ دس صهبى اؽـبل آلوبى ُب دس كشاًغَ ثش عش کبس ثْد)
هي تْاى اص «خبسخيبًي »کَ هليت كشاًغْي ثَ دعت آّسدٍ اًذ ،علت هليت کشد .اگش«ژسژ اّسّل» صًذٍ
ثْد هي گلت ،ثَ ثشکت چٌيي ًگشؽي ،ثؼضي اص ؽِشًّذاى هي تْاًٌذ ثَ طْس ًبگِبًي کؾق کٌٌذ کَ
اصزن هغبّي ثب ديگشاى ثشخْسداس ًيغتٌذ« .آلي كيٌکل کشّت» خْد سا ّاسث يک اسثيَ تبسيخي

كشٌُگي هي داًذ کَ ثَ عٌت هوذط هزُجي تبخگزاسي ؽبُبى كشاًغَ ثش هي گشدد )۲( .ثب ايي ّخْد يک
طشكذاس ّاهؼي «هْساط»(ًْيغٌذٍ كشاًغْي ،هتلکش ساعتگشايي اكشاطي ) ُوچٌبى اّ سا ثَ ػٌْاى يک
يِْدي لِغتبًي کَ ثشزغت اتلبم دس كشاًغَ ثَ دًيب آهذٍ اعت تلوي خْاُذ کشد....اّ اهشّص ديگش هْسد
تجؼيض هشاس ًذاسد ّلي ايي اهش دس هْسد ػشة ُب ّ هغلوبى ُب فذم ًوي کٌذ.
ثب ايي ّخْد ،ايي گشٍّ اص دعت ساعتي ُب ثب كؼبليي اعالم گشا ي زْهَ ُب ،دس هْسد ثؼضي اص اسصػ
ُبي هِن ،ثَ طشص ؿيش هٌتظشٍ اي ،ثَ تْاكن هي سعٌذُ .ش دّ گشٍّ ثَ تؼلوبت كشٌُگي ثيؼ اص ُش چيض
ثِب هي دٌُذ .اص «هي »تبسيخي خْد دكبع هي کٌٌذُْ ،يت خْد سا ثش اعبط يک گزؽتَ ّاهؼي ّ يب اكغبًَ
اي ثٌب هي کٌٌذ ،آًِب ثش ايي ثبّسًذ کَ گشٍّ كشٌُگي ؽبى چيض ّيژٍ اي ثشاي گلتي داسد ّ هي ثبيذ
ُوْاسٍ ثَ آى ّكبداس ثوبًٌذً .ضديکي ًگشػ آًِب ثب يکذيگش ثيؼ اص ًضديکي ؽبى ثب ًگشػ طشكذاساى
دائشٍ الوؼبسف ) سّؽٌگشي) اعت ...اهب دس ثبسٍ هغئلَ اعبعي ًلْر ًبپزيشثْدى كشٌُگ ُب ،ثٌيبدگشايبى
اعالم گشا اص ساعتگشايبًي کَ دس هذست ُغتٌذ ،ثغيبس خلْتشًذ.
اعالهگشا يبى ،هثل ُوَ ثٌيبدگشايبى ،يِْدي يب هغيسي ،ثش ػکظ دعت ساعتي ُب ،ضشّست اًضّا سا
تجليؾ هي کٌٌذ .دس ايي خب هي ثبيذ ثَ طْس خالفَ اص ؽْس ّ ُيدبى پغت هذسًيغتي ثشاي «تٌْع
كشٌُگي» ّ تلبّت گشايي كشٌُگي يبد آّسي کشد کَ ًوؾي اعبعي دس تضؼيق اسصػ ُبي خِبًؾوْل
ايلب کشد« .کلْد لْي اعتشّط »پيبهجش ثضسگ پغت هذسًيغن ثَ خٌجَ ضذ ثؾشي ّضذ خِبًؾوْل «تلبّت
گشايي كشٌُگي» کَ ثشاي ُش كشٌُگ ،افبلتي ؿيش هبثل اًتوبل ّ توليذ ًبپزيش هبئل ثْد ،اؽشاف داؽت .اّ
تْضير هي دُذ کَ « دس ّاهغ ،هجبسصٍ ػليَ ُوَ اؽکبل تجؼيض ،ػليشؿن اُذاف ّااليي کَ ثشاي خْد
هبئل اعت ،دس زشکتي ؽشکت هي کٌذ کَ ثؾشيت سا ثَ عوت توذًي خِبًي ُذايت هي کٌذ؛ ايي زشکت،
خْد هدوْػَ ُبي كشٌُگي -هْهي هذيوي سا ًبثْد هي کٌذ کَ اكتخبس خلن اسصػ ُبي صيجبيي ؽٌبعبًَ ّ
هؼٌْي اي سا داؽتَ کَ ثَ صًذگي اسصػ ّ ثِبيي دس خْس دادٍ اعت» .ثَ هيوت اًسطبط كشٌُگي ّ
هؼٌْي « ،ثؾشيت هي ثبيغتي هدذدا ثيبهْصد کَ ُش خلن ّاهؼي ( اسصػ ُب) هْخت ًْػي ًبؽٌْايي دس
هوبثل ًذاي اسصػ ُبي ديگشاعت کَ هي تْاًذ تب زذ اهتٌبع ّ يب ًلي آى ثشّد)....( .استجبط کبهل ثب
ديگشي ،دس زبلت کبهال هْكن ،ديش يب صّد افبلت ّ هٌسقش ثَ كشد ثْدى خلن اّ ّ يب خلن هشا ًلي
خْاُذ کشد»)۳(.
هتلکشيي ضذ سّؽٌگشي ،اص صهبى «ُشدس» تب پغت هذسى ُب ّ ثٌيبدگشايبى (اص ُشًْػي کَ ثبؽٌذ)
ُشگض چيض ديگشي ؿيش اص ايي ًگلتَ اًذ .سّؽي اعت کَ ايي اهتٌبع اص خِبًؾوْلي ّ ثؾش دّعتي دس
تْاكن ثب ُوَ اًْاع هْم گشايي ّ ًْ هسبكظَ کبسي ثَ ّيژٍ دسهذل آهشيکبيي آى اعت.
و خذا مسائل اجتماعي را حل خىاهذ کرد
ثشاي «داًيل ثل» ،هِوتشيي تئْسيغيي ًْ هسبكظَ کبس هؼبفش ،گلتي ايٌکَ « خذا هشدٍ اعت» ثَ هؼٌي
ايي اعت کَ خبهؼَ هشدٍ اعتّ ،لي اص آًدبيي کَ كشٌُگ «هذسًيغت» ،يؼٌي ُوبى كشٌُگ سّؽٌگشي،
کَ « اؽکبلؼ » ايي ثْد کَ « هشکض هذست سا اص «هوذط» ثَ اهش«ؿيشهزُجي» تـييش داد» ،تْاًبيي
ػشضَ « يک هدوْػَ هتؼبلي اص اسصػ ُب ي ًِبيي ّ يب زتي ايدبد سضبيت دس صًذگي سّصهشٍ سا
ًذاسد ».دس هوبم ّخذاى خبهؼَُ ،يچ چيضي خبًؾيي هزُت ًوي ؽْد :اگش «عشهبيَ داسي ًْيي» ،کَ
ػبسي اص ُش افْل اخالهي ّ هتؼبلي اعت ّ (ضذ) كشٌُگ لزت گشايي کَ اسصػ ُبي آهشيکبيي دس آى
گن ّ گْس ؽذٍ اًذ ،تْاًغتَ ثَ ّخْد آيذ ،دهيوب ثَ دليل تضؼيق اخالم هزُت پشّتغتبى اعت().۴
هـض هتلکشعيبعي ايي خٌجؼ« ،ايشّيٌگ کشيغتْل» کَ دس عپتبهجش  ۲۰۰۲دس گزؽت ،سعوب ثب لسٌي کَ
هٌبعت ثب يک ثيبًيَ اعالم گشا ّ يب هلي گشا -هزُجي اعشاييلي اعت ،يبدآّسي هي کٌذ کَ ثيٌؼ هسبكظَ

کبس ثذّى ثؼذ هزُجي ،اعتسکبهي ًذاسد ّ ايٌکَ الئيغيتَ دؽوي اعت؛ صيشا ايي کبكي ًيغت کَ ثگْيين کَ
ايي دًيب ثِتشيي دًيبي هوکي اعت ّ دسدُبيي کَ دس آى اداهَ هي يبثٌذ الصهٌذ ،ثلکَ ثبيذ ثذاًين چَ سكتبسي
دس هوبثل ايي دسدُب اتخبر کٌين .دس ػبلن ّ ثيٌؼ «کشيغتْل» ،اكتخبس خشيبى ًْهسبكظَ کبس دهيوب دس ايي
ًکتَ ًِلتَ اعت :هتوبػذ عبختي اکثشيت آهشيکبيي ُب ثَ ايٌکَ هسشّهيت ُبي اهتقبدي ّ هغبيل اختوبػي
ديگش،دس زويوت ،پشعؼ ُبي اخالهي اي ُغتٌذ کَ کليذػ دس دعت هزُت اعت.
ثَ آعبًي هي تْاى كِويذ چشا ًْ هسبكظَ کبساى ثب هسبكظَ کبساى هزُجي ّزذت کشدٍ ّ تْاًغتَ اًذ ثب ُن،
هسبكظَ کبسي ػْاهلشيجبًَ ( پْپْليغتي )سا ثَ ّخْد آّسًذ .....دعت ساعتي ُبي اهشيکب ،هلي گشايبى
هزُجي ،السبم گشايبى دس اعشاييل ،اعالم گشايبى دس ُوَ خبي دًيبُ ،وَ ثب ُن ،ثذيي گًَْ دس خشيبى
ّازذي ؽشکت داسًذ کَ ثَ دًجبل هذسًيتَ هتلبّتي اعت :هذسًيتَ اي کَ هلت سا ثَ ػٌْاى هذل آسهبًي يک
هدوْػَ هْهي هتسذ ،خذاپشعت ّ ثشخْسداس اصهْخْديتي ػيٌي تلوي هيکٌذ کَ ًيشّي هسشکَ آى اص
اسادٍ كشدي ّ ػول هغتول اعت -صيشا اًغبى ثَ اهش هوذط ّ اطبػت ازتيبج داسد.
الجتَ ّاضر اعت کَ ايي اهشً ،گشؽي اص آيٌذٍ سا هتقْس هي ؽْد کَ دس تضبد توبم ػيبس ثب ثيٌؼ
سّؽٌگشي هشاس هي گيشد ّ ُش ًْع ػول ثبصًگشي اعبعي گٌبُي کجيشٍ تلوي هي ؽْد ّ ًبثْدي خْيؼ
سا ثَ ُوشاٍ داسدًْ .هسبكظَ کبساى ،اص خولَ كشاًغْي ُب ُ ،وْاسٍ اًوالة كشاًغَ سا ثَ ػٌْاى پذيذٍ اي
ؽيطبًي تلوي کشدٍ ّ آى سا دس هوبثل اًوالة پيشّصهٌذاًَ  ۱۸۱۱-۱۸۱۲اًگلغتبى ّ تْلذ ايبالت هتسذٍ
آهشيکب هشاس هي دٌُذ .ثب ايي ّخْد ،ايي عَ اًوالة سّيذاد ُبي اعبعي اي ثْدًذ کَ سژين ُبي كْم الؼبدٍ
اي سا ثش عش کبس آّسدًذُ .ن اػالم اعتوالل آهشيکب ّ ُن اًتؾبس ثيبًيَ زوْم ثؾش دس كشاًغَ ،سيؾَ
دسافْل هؾتشکي داسًذ .اهب هي ثبيغتي هيبى اًگلغتبى ّ آهشيکب ،خبيي کَ تـييشات عبدٍ سژين هْخت
ثبصعبصي آصادي ُبي هذيوي اًگليغي ؽذ ّ كشاًغَ ،کَ دسآى اًوالة ػليَ خذا ّ توذى ؽؼ هشى تبسيخ سا
هسْ کشد ،كبفلَ اي ػظين هبئل ؽذ .ايي تؼجيش کَ دس دّساى خٌگ عشد ثَ اّج خْد سعيذٌُْ ،ص ُن ايذٍ
اعتثٌبيي ثْدى كشاًغَ سا صًذٍ ًگبٍ هي داسد؛ تٌِب كشاًغَ ثْد کَ اًوالثي خبسج اص خظ ؽبُبًَ اًگليغي-
آهشيکبيي ثْخْد آّسد کَ ًَ ثَ دهکشاعي ليجشال ّ عشهبيَ داسي ثلکَ ثَ دهکشاعي خبلي هٌتِي ؽذ کَ
اسًغت سًبى آى سا « ايي دهکشاعي پغت تشّسيغت » هي ًبهيذ().۸
ػليشؿن تدشثَ كبخؼَ ثبس هشى ثيغتن ،توبثل ثيي دّ عٌت عيبعي ُن چٌبى اداهَ داسد .دكبع اص
«خِبًؾوْلي» ّ خشدگشايي  ،دس هويبط ثب هغبئل هْخْد ،اهشّص ًيضّ ،ظيلَ ػبخل ّ ثـشًدي ثبهي
هبًذٍ اعت :زلبظت اص چيضي کَ عبصًذٍ هلتي هشکت اص ؽِشًّذاى هغتول اعت.
- ۱كشٌُگ لـت ّ يب دائشٍ الوؼبسف هؼوْل ػلْمٌُ ،شُب ّ پيؾَ ُب ،لْصاى۱۸۱۱ ،خلذ  ،۴۴فلسَ ۲۲۱
.
- ۲ثَ گلتگْي اّ ثب آلي «ثبديْ» دس هدلَ ًّْل اثغشّاتْس ،پبسيظ ۱۸ ،دعبهجش۲۰۰۲هشاخؼَ کٌيذ.
- ۳کلْد لْي اعتشّطً«،گبٍ هتلبّت دّس اكتبدٍ» پلْى ،پبسيظ،۱۲۸۱،فلسَ ُ ّ .۴۸وچٌيي «ًژاد ّ
تبسيخ» دسيک کتبة گشُّي کَ تْعظ يًْغکْ دس  ۱۲۹۸هٌتؾش ؽذٍ  :هغئلَ ًژاد دس ػلن خذيذ ،فلسَ
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