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 سرما درآیین کهن میترا  ریشه های مشترک باورهای بختیاری با یلذا و

 .6931 ،علی اکبرتقی پور )مهربابادی (

 "چلِ ،یلسا"

اها . اؾت  آهسُ «ظایف» ٍ «ٍالزت» هؼٌای  تِ ٍ (soryani ) ؾطیاًی  ٔضیكِ  تا"یلسا  " ٍاغُ لغت ّای زضفطٌّگ

 هیالزتا هی تَاى آًطا تا قة یلسا تا تَخِ تِ ّوعهاًی خكي ٍآییي کطیؿوؽ  چیعی ؟چِ  تَلس چِ کؿی یا

 طثق ، قسُ تثثیت زؾاهثط 52 تایس تَخِ زاقت کِ خكي هیالز هؿیح کِ زضتطثیق ًوَز ؟  هؿیح )ًَئل(

 تَلس ضٍظ ضا آى هیالزی چْاضم قطى زض هؿیحیاى کِ تَزُ( هْط) هیتطا ظَْض خكي ، انل زض هحققاى تحقیق

 ضٍهی، هْطپطؾتاى گطی هیاًدی تِ ایطاى اظ ،یلسا  قة آییيهحققاى  تِ ًظطهَضذیي ٍ. زازًس قطاض ػیؿیحضطت 

 ذَضقیس ظایف» خكي. قس ذَاًسُ «ًاپصیط قکؿت ذَضقیس ظایف» خكي ٍ یافت ضاُ ضٍم اهپطاتَضی تِ

 اظ پیطٍی قسى آظاز ی ؾسُ ًرؿتیي ـ هیالزی چْاضم ی ؾسُ زض ّا ضٍهی قسى هؿیحی اظ پؽ «ًاپصیط قکؿت

 چطا: قس قٌاذتِ( هؿیح هیالز هطاؾن) «کطیؿوؽ» ضٍظ ػٌَاى تِ پاج، تهَیة تا ـ ضٍهیاى هیاى زض هؿیحیت

 قواضاى گاُ هحاؾثاتی اقتثاُ ی ٍاؾطِ تِ چِ اگط. ًثَز هكرم هؿیحیاى تطای هؿیح ػیؿی ظایف تاضید کِ

 ّای ؾال زض ٍ ـ ضٍظ چْاض ضٍظ، ایي. گطفت قطاض زؾاهثط 25 زض ٍ افتاز ػقة ًازضؾتی تِ ضٍظ چْاض ضٍظ، ایي ضٍهی،

 تطگعاض ّن تا تقطیثاً هیالز زٍ ایي پؽ آى اظ. اؾت( زؾاهثط 21 قة) ضاؾتیي ی چلِ قة اظ پؽ ـ ضٍظ ؾِ کثیؿِ

 تِ ایطاًیاى ظیطا اؾت، قسُ اقتثاؼ تاؾتاى ایطاى اظ ّن کطیؿوؽ زض «کاج» ٍ «ؾطٍ» آضاؾتي آییي. اًس قسُ هی
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 ذَض» زض ٍ ًگطیؿتٌس هی ؾطها ٍ تاضیکی تطاتط زض هقاٍهت هظْط چكن تِ «ؾطٍ» هرهَناً زضذت، زٍ ایي

 زیگط ؾطٍ ًْال یک تؼس، ؾال کِ تؿتٌس هی پیواى ٍ ایؿتازًس  هی ؾطٍ تطاتط زض ؛[ذَضقیس ضٍظ هؼٌای تِ]«ضٍظ

 .کٌٌس کكت

 ّؿت ٍظازى ظایف هؼٌی تِ ّن ذاًَازُ ٍظتاًْای ایطاًی زضظتاى" زا" کِ  یاتین اهاتا ضیكِ یاتی ٍاغُ یلسا هی 

، "زاؾتاى "ّوؿي ، هؼازل" homdaّوسا"،"زا "، "ذسا"تطذی ٍاغُ ّا هثل زض لطی ظٍى یا زضگَیف اظخولِ 

 تَلس ضٍظ یؼٌی "آًایکتَؼ ًاتالیؽ" ضا ًیع آى ٍ ضٍهیاى  زاضز ٍتركٌسگی قیطزازى، ظازىآفطیسى ،زض ضیكِ "زاز"

 هیالز» ضا آى اظ هٌظَض ٍ تطزُ ًام «اکثط هیالز» ًام تا خكي ایي اظ تیطًٍی اتَضیحاى. ًاهیسًس  ًاپصیط قکؿت هْط

 ٍهیالز یلسا آییي کِ تاقین زاقتِ ًظطناحثٌظطاى قثَل تطاؾاؼ هٌاتغ ٍ اگط.اؾت  زاًؿتِ«ذَضقیس

 یؼٌی تعضگ ظایف ّواى یلسا کِ پصیطفت  هیتَاى پؽ اؾت ضفتِ غطب تِ اظایطاى ذَضقیس)ظایف هْط/هیتطا(

 . تاقس تعضگ زضهؼٌای تَاًس هی ّن" یل" کِ چطا اؾت لطیaftav “ افتَ " یا ذَضقیس ظایف

 ضٍظّا، تطیي کَتاُ کِ زضیافتٌس اضٍپایی، ٍ ٌّس - ایطاًی ٍ ٌّس اظ آضیایی، اقَام خولِ اظ ٍ تاؾتاى زٍضاى هطزم

 کَتاّتط ّا قة ٍ تلٌستط تسضیح تِ ضٍظّا آى اظ پؽ تالفانلِ ٍ اؾت ظهؿتاى اٍل قة ٍ پاییع ضٍظ آذطیي

 کْي زٍضاى زض ؾاى تسیي. زازًس قطاض ؾال آغاظ آًطا ٍ ًاهیسُ ذَضقیس ظایف قة آًطا ضٍ ّویي اظ قًَس، هی

 کِ« ؾَطِشَ یا ؾَطِزَ» « Sareda, Saredha » ٍاغُ اٍؾتا، زض ٍ قس هی قطٍع ؾطز فهل تا ؾال اٍؾتایی، فطٌّگ

 ٍ اّطیوي تط اٍضهعز پیطٍظی تكاضت هؼٌی تِ ایي ٍ اؾت «ؾطز» هؼٌای تِ ذَز کٌس، هی افازُ ضا «ؾال» هفَْم

  .تاضیکیْاؾت تط ضٍقٌی

 «زِیگاى» ٍ «ضٍظ ذَض» ضا( هاُ زی یکن) یلسا قة اظ پؽ ضٍظ( ظهیي ایطاى ؾطاؾط هطزم) ایطاًیاى پیكتط،

 تطثیقی ظتاى زؾتَض» کِ آلواًی تعضگ قٌاؼ ظتاى ّیطت، ّطهاى. پطزاذتٌس هی خكي تطگعاضی تِ ٍ ذَاًسًس هی

 هؼٌای تِ - زی ًام کِ زازُ ًظط ـ اؾت ّا ظتاى ایي ی خولِ اظ پاضؾی کِ ـ اؾت ًَقتِ ضا «آضیایی ّای ظتاى

 تِ فطزٍؾیحکین . اؾت ذَضقیس ی تاضُ زٍ ظایف هاُ کِ قسُ گصاضزُ ایطاًی هاُ ایي تط زلیل ایي تِ - ذساًٍس

 ایي زض ٍ زازُ ًؿثت  ایطاى پیكسازی قاّاى اظ َّقٌگ تِ ضا ضٍظ، ذَض ٍ چلِ قة خكي ذَز، هٌاتغ اؾتٌاز

 :اؾت گفتِ خولِ اظ ظهیٌِ

 ًیؿت َّقٌگ زیي اظ تِ گیتی، تِ/  ًیؿت ًٌگ تْی زیي ظ ضا ها کِ

  ؾپْط قواض اًسض کطزى ًظط/  هْط آییي ٍ اؾت زاز ضاُ ّوِ
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 تٌقالت ٍ ذكکثاض قسُ، ذكک ّای هیَُ قة، ایي زض ایطاًیاى ٍ ًکطزُ تغییط ظهاى طَل زض چلِ قة آزاب

 ضٍقٌایی آهسى ٍ ظلوت ٍ تاضیکی قکؿت تكاضت زم، ؾپیسُ تا ًكیٌٌس هی افطٍذتِ ّیعم گطز ّن، تا ٍ ذَضًس هی

 .اؾت ذَز اٍج زض ؾیاّی ٍ تاضیکی قة، ایي زض آًاى تاٍض تِ کِ ظیطا تسّس، ضا گطهی ٍ

 چلِ. گَیٌس هی ّن چلِ قة آى تِ انطالح زض اؾت تاؾتاى ایطاى ّای خكي تطیي کْي اظ یکی کِ خكي ایي

 چلِ ضا آى ٍ اًداهس هی طَل تِ اؾت ؾسُ خكي کِ تْوي زّن تا ضٍظ ذطم خكي هاُ زی ضٍظ یکویي اظ تعضگ

 تا تْوي اظ زّن کِ ضؾس هی فطا کَچک چلِ آًگاُ اؾت، تیكتط ؾطها قست کِ زلیل آى تِ ًاهٌس هی تعضگ

 .قَز هی کاؾتِ کن کن ؾطها ٍ اًداهس هی طَل تِ اؾفٌس تیؿتن

 تاتؿتاى آغاظ زض یکی ػاهِ، فطٌّگ کاضکطزّای تا ذَضقیسی ؾال یک طَل زض قواضاًِ گاُ هَقؼیت زٍ چلِّ،

 تیؿت) کَچک ٍ( ضٍظ چْل) تعضگ ترف زٍ اظ هتكکل ّطیک ،(هاُ زی) ظهؿتاى آغاظ زض زیگطی ٍ( تیطهاُ)

 العاهآ ًِ ٍ) هؼیي ظهاًی زٍضُ یک گصقت زٌّسُ ًكاى آنطف ٍ «چْلِ» هرفف ٍ چْل اظ تطگطفتِ چلِّ ٍاغُ(. ضٍظ

    .( فطٌّگ هؼیي) اؾت( ضٍظُ چْل

 ٍ تاؾتاى ایطاى ایعز( «هْط» هیاًِ پاضؾی زض) «هیتطا» پطؾتف پایِ تط کِ تَز آییٌی هْط آییي یا هِْطپطؾتی

 قکل تِ هؼوَالً هیتطا قس ًْازُ تٌیاى ظضتكت آییي اظ پیف زٍضاى زض خٌگ، ٍ پیواى ػسالت، ذَضقیس، ذسای

 هیکطزًس. ّوطاّی ضا اٍ زیگطی حیَاًات ّوچٌیي ٍ اقرال ٍ هیكس تهَیط ًط گاٍ کطزى قطتاًی حال زض هطزی

اؾتاز ظتاى ٍ ازتیات فاضؾی، تِ « هیطخالل السیي کعاظی»زکتط «  کاٍقی زض قة چلِ»ی تِ هٌاؾثت ّوایكزض

 ًقف ایعزهْط زض هطاؾن قة چلِ ٍ تقلیس هؿیحیاى اظ ایي آییي زض قة کطیؿوؽ اقاضُ کطز. 

 :هتي ظیط تطگطفتِ اظ ؾرٌطاًی زکتط کعاظی زض ایي ّوایف اؾت

خكي ّای ایطاًیاى اؾت. آًْا ذَضقیس ضا ًواز ًیکی هی ة یلسا، زضاظتطیي قة ؾال ٍ یکی اظ تعضگتطیي ق

زاًؿتٌس ٍ زض خكي ّایكاى آى ضا ؾتایف هی کطزًس. زض زضاظتطیي ٍ تیطُ تطیي قة ؾال هطزهاى ؾطظهیي ایطاى 

تا تیساض هاًسى، طلَع ذَضقیس ٍ ؾپیسُ زم ضا اًتظاض هی کكٌس تا ذَز قاّس زهیسى ذَضقیس تاقٌس ٍ آى ضا 

قة ظازُ قسى زضَضزى ذَضاکی ّا ٍ هطاؾن زیگط زض ایي قة تْاًِ ای اؾت تطای تیساض هاًسى ؾتایف کٌٌس. ذ

هْط تِ هؼٌای ذَضقیس ٍ یکی اظ تغاى ایطاًی ٍ ٌّسی اؾت ٍ تاضید پطؾتف تِ ؾال ّا پیف اظ .ایعزهْط اؾت

یسًس ٍ زیي ضؾوی ضم ظضتكت هی ضؾس. هْطپطؾتی اظ هطظّای ایطاى فطاتط ٍ تِ ضم ضفت. پازقاّاى ضم تِ آى گطٍ

یکی اظ پازقاّاى ضٍهی گطٍُ گطٍُ هطزم تطؾا ضا تِ زیي هْط هی کكاًس ٍ زػَت « غٍلیاى»یا « یَلیاًَؼ»قس. 

هی کطز. ضٍهیاى ؾال ّای تؿیاض تَلس هْط ٍ قة چلِ ضا خكي هی گطفتٌس ٍ آى ضا آغاظ ؾال هی زاًؿتٌس. حتی 

ٌس اظ گطفتي ایي خكي ّا خلَگیطی کٌٌس ٍ تِ ًاچاض هدثَض پؽ اظ گؿتطـ زیي هؿیحیت، تاظ کكیكاى ًتَاًؿت
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زؾاهثط ضا تِ تْاًِ تَلس ػیؿی خكي تگیطًس  25قسًس تِ زضٍؽ ایي قة ضا ظازضٍظ تَلس ػیؿی هؼطفی کٌٌس تا ضٍظ 

ٌّگاهی کِ تِ آییي ٍ هطاؾن هؿیحیاى زض کطیؿوؽ ًگاُ هی کٌین تؿیاضی اظ ًكاًِ ّای ایطاًی   ًِ تَلس ایعزهْط،

ی ضا تا زٍ ضقتِ ًَاض ًقطُ ای ٍ طالیی هی  ایي هطاؾن ضا زض هی یاتین. ایطاًیاى قسین زض قة چلِ زضذت ؾطٍ

هؿیحیاى زضذت کاج ضا تِ تقلیس اظ هْطپطؾتاى ٍ ایطاًیاى تعییي کطزًس. هْط اظ زٍقیعُ تا کطُ ای  آضاؾتٌس. تؼسّا

تِ ًام آًاّیتا زض زضٍى غاضی ظازُ قس کِ تؼسّا هؿیحیاى ػیؿی ضا خایگعیي هْط ٍ هطین ضا خایگعیي آًاّیتا قطاض 

 (Sunday)ؼ هؿیحی یؼٌی یکكٌثِ اؾتزازًس. یکی زیگط اظ ٍام گیطی ّای هؿیحیاى اظ هْطپطؾتاى، ضٍظ هقس

 .تِ هؼٌی ضٍظ ذَضقیس یا هْط اؾت کِ ضٍظ هقسؼ هْطپطؾتاى تَز 

 درباوربختیاریان وبرخی نشانه های میترایی : سرما چله و

 اٍل اظ «تعضگ چلِ» اؾت قسُ تقؿین کَچک ٍ تعضگ "چلِ "زٍ تِ ظهؿتاى ؾطهای ًیع تاٍضترتیاضیاى زض

 تالفانلِ ّن «کَچک چلِ» زاضز ازاهِ ضٍظ چْل ٍ قَز هی آغاظ "قَزضاظُ" یا( چلِ اٍل قة) یلسا قة ٍ ظهؿتاى

 قکؿتن قهتن) کِ ّؿت هثل ایي ٍزضقهتن کكس هی طَل تِ ضٍظ تیؿت هست تِ ٍ تْوي آذط تا آى اظ پؽ

 ضٍظ ّفتاز هیكَز(( چاضچاض)) آظآى تؼس هیکكس طَل ضٍظ6 توست(( زالَ قكِ)) پؽ ٍاظایي قکؿت ؾطها یؼٌی(

 تؼساظّفتاز) گَیٌس کٌس تاضـ تطفی چٌاًچِ هقطغ زضایي ؾطهاؾت پایاى ٍ( افتازٍم ّفتازٍم) ّؿت هثل ایي کِ

 75  ٍزضضٍظ آغاظهیكَز تْاض ٍاظایٌدا ضٍظ74 هیكَز زضکل ضٍظاؾت4 زٍتا چاضچاض ًیعگَیٌس تطذی(  افتاز تطفی

 تطضؾی ًٍیاظهٌس ًكسُ ثثت تٌسی تقؿین ایي اظآًداییکِ (ترتیاضی زضچْاضهحال) هیكَز اًدام زضذتکاضی

 هرتلفی ٍَّایی آب قطایط زاضای ترتیاضی هٌطقِ اظططفی  قسُ اظآى هرتلفی تطزاقتْای هی تاقس خاهؼتطی

 کِ زاضًس اػتقاز تطذی تٌاتطایي اؾت اظتطف پَقیسُ ظهؿتاى کِ آى ؾطزؾیطی ترف ذهَل تِ اؾت

 تاٍض زض. ((کَچیطُ چلِ)) ٍچْاضضٍظاتتسای ((گپِ چلِ)) چْاضضٍظپایاى یؼٌی اؾت چْاضضٍظُ زٍهقطغ((چاضچاض))

 ؾطزتطیي ػٌَاى تِ «ضٍظُ زُ» هقطؼی اظ ٍ زاضز ًیع زیگطی ّای ًام ٍ ّا تٌسی تقؿین ظهؿتاى ضٍظّای ّا ترتیاضی

 ضٍظُ چْاض هقطغ زٍ اظ اؾت ػثاضت ٍ قًَس هی قاهل ضا کَچک چلِ ضٍظّای ًرؿتیي کِ قسُ یاز ؾال ضٍظّای

 تا زّن هقاضى) اؾت هَؾَم ((کَضک کَض لْط)) تِ کِ ((ضٍظ زٍ)) هقطغ یک ٍ قًَس هی ذَاًسُ ((چاضچاض)) کِ

 اؾت تْوي تیؿتن تا ّیدسّن کِ ((کَضکَضک لْط)) زض ذهَل تِ ضٍظ زُ ایي زض تاٍض ایي تط( تْوي تیؿتن

 .کٌس هی تدطتِ ضا ؾال ضٍظّای ؾطزتطیي ظهیي ٍ ضؾس هی ذَز اٍج تِ ظهؿتاى

 اظ کِ ضٍظ قف ایي قًَس هی آٍضزُ ؾال ؾطز ضٍظّای قواض زض کِ ّؿت زیگط ضٍظ قف ضا ظهؿتاى تاٍض ّویي تط

 ًٌِ ّواى ذَاًٌسکِ هی (( زالَ قكِ)) ضا اؾت ّوطاُ تَضاى ٍ تاز تاضًسگی، تا اغلة ٍ زاضز ازاهِ اؾفٌس قكن تا اٍل

 ًگاّثاًی اؾت حیات ؾطچكوِ کِ ٍؾطها ٍتاضاى ٍآب تطف اظ ٍآفطیٌف ظایف ًواز ػٌَاى تِ کِ اؾت ؾطهایی
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 زام تِ تطای( کَچیطُ چلِ) ٍهحوسی( گپِ چلِ) احوسی فطظًساًف تافطاذَاًی کِ ٍزضایٌداؾت کطز ذَاّس

 تطف ٍ تاز اظ زاضز تَاى زض چِ ّط "زالَ" ٍ کطز ذَاّس تالـ( تْاض)ًَضٍظ یاػوَ(( ًَضٍظ تاتِ)) کطزى ٍضام اًساذتي

 تْاضًویطؾس تِ(  ٍهحوسی ٍاحوسی زالَ) ظٍضؾطها اظآًداییکِ اها ضیعز هی ظهیي تط ضٍظ قف ایي زض تاضاى ٍ

 حیَاًاتی کِ زاًین هی( ّا گطتِ هیَ هیَ/ ّا چلِ چاضچاض)قًَس ٍآتؿتي خفتگیطیاٍ  ضهِ تا هیرَاّس اظاٍفطنت

  کَضکَضک لْط ّواى کِ هیكًَسٍزضچاضچاضتؼسی گیطی خفت هكغَل ایام زضایي ،گطاظ،پلٌگ ،پاظى قتط چَى

(lohrkoukourak) تِ ٍچَى هیسّس ازاهِ ضا ٍتازٍؾطها کٌس هی ٍظیسى ٍزیوی کَضکَضاًِ ؾطهای یک اؾت 

 زؾت تِ چوت زالَ/ هیًَِ چلِ کَچیطُ چلِ گپِ چلِ: هیكَز ٍزضهثل هیكَز توام ؾطها اًداهس هی قکؿت

 . حًَِ تِ خؿتِ

 زضفطٌّگ ضیكِ اظتاٍضّای یکی ػٌَاى تِ اظآى کِ چلِ قة تا ترتیاضی ٍتاٍضّای زضفطٌّگ هطتثط اظًکات

 ّؿت ذَضقیس یا هیتطا هیالز کِ چلِ قة تِ اظاػتقاز گصقتِ زاضز ٍخَز هْط کیف یا هیتطایی ٍآییي اؾاطیطی

 : آٍضز هیاى تِ ضا ظیط هَاضز هیتَاى

 لطی ٍگَیف زضترتیاضی(( زی)) ٍاغُ ٍ اؾت ذَضقیس ضٍظظازى زی ٍاٍل اؾت هاُ زی اظاٍل چلِ قة -

 زض ضیكِ ّطزٍ ززُ ٍزا ٍ زاضز کاضتطز( ززُ) ٍهؼازل ذَاّط هؼٌی تِ ٍّن( زا) هؼازل هازضٍ هؼٌی تِ ّن

 ٍتركف(. آفطیٌف هؼٌی تِ اظزازى ضیكِّن ) زاضًس ٍظازى آفطیٌف

 آؾواى زض ٍ ًكؿتِ اؾثی چْاض ی اضاتِ تط ؾَاض کِ هقسؼ اؾت ظًی آًاّیتا ًیع اؾاطیطی زضتاٍضّای -

 تاز، آتْا، تط ًگاّثاى فطقتِ ًاّیتاآ قَز هی تگطگ ٍ تاز تطف تاضاى قاهل اٍ اضاتِ اؾة چْاض. زاضز خایگاُ

 تِ ضا چْاضاؾة ٍهیتَاى اؾت قسُ هؼطفی ًیع ظایف ٍ ضٍیف هظْط ّوچٌیي الِْ ایي اؾت تاضاى ٍ تطف

 ٍتاضاى آب اظ کِ اؾت  ییزالَ ،آًاّیتا یا ًٌِ ؾطهاًیع ترتیاضی زضتاٍضّای ًوَز تكثیِ ًیع ؾال چْاضفهل

تطذالف ًظطضایح تاکیس هی .هیکٌس ًگاّثاًی  تاضـ اظ  ذاک تاضٍضی ًیع ٍ (خاًَضاى) ٍظایف ٍتطف

ؾاظ زال ذَاّس قس  هًَثکِ  "اٍگ"تطکیثی اؾت اظ زال ٍیا ظال تِ هؼٌای پیط ٍ "زالَ "قَزٍاغُ 

 ّوچَى تاًَگ .

 ًوازّای اظ ٍیکی قَز ذالکَتی فطز تایس کِ اؾت اؾطاض ًگاّساضی قسى هْطی گاًِ ّفت اظهطاحل یکی -

 تافٌسگی پطُ ّوچَى ٍآالتی ،پیكاًی زؾتْا زضضٍی کِ اؾت (ذَضقیس چطخ یا چلیپا) ًكاى هیتطاییؿن

 ٍچطذف اظچْاضفهل ًواز هْوتطیي کِ هیكَز یافت ٍفَض تِ (()زیک پطُ )ػكایطترتیاضی  قسیوی ظًاى

 ها12ُ ًیعتِ آى پط12ُ ًٍواز تؼثیطًوَز ًیع ػٌانطچْاضگاًِ ػٌَاى تِ هیتَاى ،ّوچٌیي اؾت ذَضقیس

 کطزى قطتاًی گاًٍطاؾت، کكتي هكغَل کِ قرهی  هیتطا زضهدؿوِ زیگطایٌکِ . ًکتِ تاظهیگطزز ؾال
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 قطتاًی ٍّوَاضُ زاضز ذانی زضفطٌّگ ػاهِ ترتیاضی خایگاُ اؾت ترتیاضی زضگَیف پل ّواى کِ ًط گاٍ

کِ زضتاٍضّای هیتطایی ًیعتا ذَى آى گاٍ ظهیي تاضٍض هی  اؾت زضترتیاضی کطزى قطتاًی اٍج  گاًٍط کطزى

 . تاز ٍهیتطایی گطم کاًًَتاى% قس

 

 هٌاتغ هَضز اؾتفازُ یا قاتل اؾتفازُ :

تاؾتاى ؛تاتاکیس ٍیػُ تطآییي هیتطاییؿن ،هدلِ تاضید پػٍّی ،ؾال قكن ( تطضؾی ازیاى ایطاى 1383تطقثاًی ،ظّطا)

 .150-136،نم18،قواضُ 

 .تْطاى ظهؿتاى، هؼتقسات ٍ آزاب ٍ ّا خكي( 1379) اتَالقاؾن؛ قیطاظی، اًدَی

 .تْطاى پَض، اؾواػیل اتَالقاؾن ٍیطایف ٍ گطزآٍضی تاضید، تا اؾطَضُ اظ( 1376) هْطزاز؛ تْاض،

 . زٍم چاج تْطاى، زاًكگاُ اًتكاضات تْطاى، کْي، ایطاى فطٌّگ اظ تركی: فطٍضی خْاى( 1383) تْطام؛ ٍقی، فطُ

 ٍهٌاتغ ایٌتطًتی .

 

 


