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بٍ َيي  يجيٍ ا     ،كىىذٌ مع شيعي ي وبًد يك مركز َماَىگبا يجًد پراكىذگي جًا
تشييع ييك عاميل     ،وخسيت   .كاَيذ  وميي  ژئًپليتيكعىًان يك عامل  اَميت تشيع بٍ

چًن جًامع شيعي ديگر حاضر بٍ قبيً  مًقعييت خيًد بيٍ      ؛داخلي است ژئًپليتيك
 ؛تييك خيارجي اسيت   يًپلئَمچىيه يك عاميل ژ  .صًرت يك اقليت محريم ويستىذ

.كىيذ  ثبيات ميي   خييز را بيي   كشيًرَاي وتيت   ةسىي مىطقي َاي  تتسىه ي حكًم يرا 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 
 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir
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يزكزش ايازاٌ ٔ    َٕري، لى،اعهي آلْا ٔ يذاْة اطاليي،  گزايغاتٕداذى راسي، ادًد تٍ دًداٌ،  .1

 .1881يذاْة، 

 .1881عهيزضا ااًاَي، لى، يزكش ايااٌ ٔ يذاْة،  ، ذاريخ يذاْة اطاليياتٕسْزِ، يذًد،  .1

 .، تيزٔخ، ياراالضٕاءكؼف انغًحانفرخ،  ارتهي، اتٍ اتي .8

 .1881اراخ تاس، شچي، اَر يذظٍ شاَّ ، اَمالب ايزاٌ ٔ تاسذاب جٓاَي آٌاطپٕسارٕ، جاٌ،  .1

 .1881، ذٓزاٌ، يزكش، گزايي در ذاريخ يعاصز ايزاٌ تاطراٌنٕ، رضا، تيگد .5

ذزا،   جزا، تزي   ، تيآٔيٕ ذم داَؼگاِ انًههي تيٍ کُفزاَض يماالخ يجًٕعّ، ذشيع، يمأيد ٔ اَمالب .6

1981. 

ياَشگاِ شزٓيد   ،دظٍ صدٔق، ذٓزاٌ ، كهيذْاي ژئٕپٕنريكذٕال، فزاَظٕا ٔ پاطکال نٕٔر،  .7

 .1881تٓشري، 

ياَشزگاِ شزٓيد تٓشزري،     دظٍ صزدٔق َٔيُزي، ذٓززاٌ،     ، ژئٕپٕنريك ذؼيعذٕال، فزاَظٕا،  .8

1881. 

 .1879عهيزضا لاطى آلا، ذٓزاٌ، آيٍ،  ، ژئٕپٕنريك ػيعّذٕال، فزاَظٕا،  .9

 .1881ٔاظرار،  كراإٌ تاصز، ذٓزاٌ،  ، ژئٕپٕنريك ػيعّذٕال، فزاَظٕا،  .11

 .انهٓي، ذٓزاٌ، اييزكثيز آاد ، ذاريخ طياطي غيثد اياو دٔاسدْىدظيٍ جاطى،  .11

 .1876اي، چاپ فزساٌ رٔس،  فزادٌٔ تدرِ ، ذاريخ ٔ عمايذ اطًاعيهيّيفرزي، فزْاي،  .11

 .1881، لى، افك فزيا، احياگز ػيعّ در افغاَظراٌرجاء، طزٔر،  .18

، اَمالب ايزاٌ ٔ تاسذاب جٓاَي آٌجاٌ اطپٕسارٕ،  :، ير«يجاْداٍ ٔ آاُدِ افغاَظراٌ»رٔآ، انيٕاّ،  .11

 .1881شاراخ تاس، رچي، اَ يذظٍ شاَّ

 .1875، ذٓزاٌ، كيٓاٌ، انًعارف عهٕو اجرًاعي درآيذي تز دايزجطارٔخاَي، تالز،  .15

ْزا، يٕطزي    ، غاليزضزا جًشزيدي  گزايي ارٔپايذاري ٔ ظٕٓر اطالو ْزاص تُياديٍ،طعيد، تاتي،  .16

 .1879عُثزي، ذٓزاٌ، ياَشگاِ ذٓزاٌ، 

 .1878، لى، آطراٌ لدص، غانياٌاهلل،  صفزي، َعًد .17

 .1818ياَشگاِ، راخ اَرشا ،، يشٓداخريار يعزفح انزجالطٕطي، يذًد تٍ دظٍ،  .18

 .ق1117انًعارف االطالييح،  حطظؤ، لى، يانغيثح، طٕطي، يذًد تٍ دظٍ .19

 .ق1111فمّ انشيعّ،  حيؤطظتيزٔخ، ، يصثاح انًرٓجذ، طٕطي، يذًد تٍ دظٍ .11

 .1885شُاطي،  ، لى، شيعّػيعياٌ پاكظراٌعارفي، يذًداکزو،  .11
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ٔ   االطمًاعيهيح عثًاٌ، ْاشى،  .11 االعهًزي نهًطثٕعزاخ،    حطظز ؤ، تيززٔخ، ي االتاطيمم  تميٍ انقممائك 

 .ق1119

يذًدَثي اتزاْيًي، ذٓزاٌ، طزاسياٌ ذثهيغزاخ    ، ػيعّ ٔ حكٕيد در عزاقانعهٕي، دظٍ،  .18

 .1876ُْزي،   اطاليي، 

 .ق1117، تيزٔخ، يارانصفٕج، في افغاَظراٌ حانؼيعانفاضهي، دظيٍ،  .11

 .1886شُاطي،  ، لى، شيعّاطالييژئٕپهيريك ػيعّ ٔ َگزاَي غزب اس اَمالب َيا، َفيظّ،  فاضهي .15

خداجزّ   ، ػمذِ  يظمهًاَاٌ فزايمٕع   ،ػيعياٌ عمزب اي، رَد رديى فزاَکّ،  فٕنز، گزاْاو .16

 .1881شُاطي،  ذثزاشي، لى، شيعّ

 ، «انًهم تيٍ طياطد ير اي يُطمّ يطانعاخ َظزي ٔ يفٕٓيي طزح»لاطًي، فزْاي،  .17
 .1881تٓار، 67 ،ذٓزاٌ ياَشگاِ ،طياطي عهٕو ٔ حمٕق

 .1878 ، پيشأر، ييَٕد، ْا ٔ اْم ذؼيع در افغاَظراٌ جُثغ ْشارِکْٕظار، ااريذًد،  .18

 .1881اي، فزساٌ رٔس،  فزادٌٔ تدرِ ، ْاي ػيعي َخظريٍ اَذيؼّالالَي، ارساُا آر،  .19

عهًزي  ٌ، ذٓزارفيع رفيعي،  ، ذاريخ جذيذ كؼٕرْاي عزتينٕذظکي، ٔالياًيز تاراطٕٔاچ،  .81

 .1879فزُْگي، 

 .1877، اتٕانماطى طزي، اطاطيز، ْاي اطاليي فزلّياينَٕگ، ٔاهفزي،  .81

رٔاتط جغزافيا ٔ طياطد  حْاي ايزاَي، يطانع ْاي ژئٕپهيريكي ٔ ٔالعيد ايذِيجرٓدسايِ، پيزٔس،  .81
 .1879، ذٓزاٌ، َي، ػَٕذِ در جٓاٌ دگزگٌٕ

دًيدرضزا   ، پهيريمك خهميف فمارص   ژئٕ كؼٕرْا ٔ يزسْا در ، يجرٓدسايِ، پيزٔس .88

 .1881انًههي،  يذًدي َٕري، ذٓزاٌ، يفرز يطانعاخ طياطي ٔ تيٍ يهك

اطزاليي،  ، ذٓزاٌ، پژْٔشگاِ فزُْگ ٔ تاسذاب جٓاَي اَمالب اطاليييذًدي، يُٕچٓز،  .81

 .1885طاسياٌ اَرشاراخ،  

ِ، ذٓزاٌ، يفرز يطانعاخ طياطي دًيزا يشيزساي ، ْا طياطد يياٌ يهدجي،  يٕرگُرا، ْاَض .85

 .1871انًههي،  ٔ تيٍ

 .1868عهًي فزُْگي، ذٓزاٌ، يذًدجٕاي يشكٕر،  ، فزق انؼيعحَٕتخري، دظٍ تٍ يٕطي،  .86

 .1888 عهي تاع، يشٓد، يٓز يايٌٕ،  ، گزايي يهد ٔ يهيْاتض تأو، اراک جي،  .87

 .1885يذًدذمي جعفزي، ايااٌ،  ، ذؼيعْانى، ْااُض،  .88

 .1879عاني جُگ،  ادًد عهيخاَي،  ، گزايي يهيْانيدي، فزي،  .89

 ، يّرِ ييزديدر،  ، «ذجداد دياخ ژئٕپهيريك»ْپم، نظهي،  .11

17-18. 
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