فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و پنجم ،دورة جدید ،شمارة  ،28پیاپی  ،118زمستان 1394
(س)

سادات الله تبریز در گذار به عصر صفوی
محمدتقی مشکوریان
علیاکبر جعفری

1

2

تاریخ دریافت94/3/29 :
تاریخ تصویب94/6/18 :

چکیده:

شروع ککروعییررف یر ویش ی رتو ررا ر رو ررش ریرریت یررافت ت رری

متروکز ع یکدیت شدن کاکریت ییایف ع درگیوی را ثمررارف ع
یز کان مورد مطالعش قویر مفگیود .یمرا یفروید ع گروعههرای متتفر

درعن قفررروعی یر وی چنورررش ررا شرروییو جدیررد مویجررش شرردرد ع

ییایررتهررای ککومررت ی ر وی چررش ثرراقنتف ررویی نهررا رقرر؟ زد

تا رجاکش ش موضو یی مقالش مو وط مفشود یز هران غاز یرادی

شطور عیری یز یروی ککومرت در مبایرب ریررف رشکرار گوفترش

شدرد؛ کتف مبصب یدیر

رش یرصصرار نهرا در مرد .یمرا شریو

 .1دیر جوی دکتوی تاریخ ییوین دیر ناه یی هان؛ mashkouriyan@gmail.com

 .2دیر یار گوعه تاریخ دیر ناه یی هان ع ثضو قطب ثفرف مطالعا فوهبگ ع تردن شیعش در دعرۀ ی وی؛
a.jafari2348@yahoo.com

 / 248سادات الله تبریز در گذار به عصر صفوی

یوفیش چون در یمور معبوی ع وخف یز نها در کوزۀ قدر دریوی

رقیب القوۀ شاه ی وی تصور مفشدرد چبدین مورد یثتراد رنودررد.

ریررریت یررافت ت رری اثرر شررد هوک ررف ررش یرروی اعرهررای

غیوشیعفیش ثبصوی م رکو

تفقرف شرود؛ رشعیرهه کرش ثمررارف ع

یز کان هرویره اعرهای مذهنف ری توجیشکببدۀ درگیویهرای ر رامف

خود ا ی ویش مفدیر تبد .ا یی مقدما

هدی ییر مقالرش ینیروی

تصوالتف ییرت کرش خارردین اللرش در دعرین و شرو قرون دهر؟ در

جامعة ی وی یزیو گذریردهیرد .نها یز خاردینهای یوشباس تنویرز
در قون ده؟ ع وخوردیر یز یمتیاز ییاد

ودرد .زرگ یی خارردین

دریلدی یکرد شیتف یوفف یز یف فة کنوعیش ع خفی رة یریدثندیهلل

وزش ادی در ذر ایجان ود .درش موید خویجشثفف ی وی رود

ع یکف یز ویرش مد کوتاهف یدیر شراه ییرراثیر ری دیشرت.

یادی اللش در ریرة دعم قون ده؟ ش ت ب مته؟ ودررد ع یکترراالب رش

هری ینب مورد یوءظ قرویر گوفتبرد ع رش ییر هان تنعیرد شردرد.
مجروثة یی ها ر ان مفدهد مطالعة موردی تاریتچة یی خارردین ترا

چش کد مفتویرد ما ری در فه؟ تصوال یی دعره یاری دهد.

کلیدواژهها :یرادی اللرش جامعرة یر وی دریلردی یکررد اللرش
شها یلدی ثندیهلل اللش.
 .1مقدمه

چبی شر و مفرید کش مه؟توی یامد ت کیر ع تمنیت ککومت ی وی در قون ده هجوی
تروکز قدر ییایف ع ش درنال ن غاز فوییبد یکدیت شدن فضای مذهنف یجترراثف ع
فوهبنفِ قفروعی ی ویان ع ظهرور تردریجف جامعرة یر وی رود .یمرا ییر فوییبرد چنوررش
یور گوفت مبا شلصاظ ت صیر گاهفهای جزئف یز فضای یجتراثف جامعرة یر وی
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در قون ده هجوی ع در مقای ش ا یک قون قنر ع عد یز ن

یار ک؟مایش ع تبکیرد .هرری

موجب شده ییت تا رتایج یاری یز م اهدهها ر ویشهرا ع وریرفهرای مو روط رش جامعرة
ی وی در قوعن یازده ع دعیزده هجوی ش یی دعره ریز ر رنت دیده شرود؛ رف رکرش تششرف
جدی ویی شباخت جامعة قون ده؟ کش یکترراالب مهر؟تروی دغدغرة ثررومف ن چنرورنف
مویجهش ا تغییوی راشف یز قدر یا ف ی ویش وده ییت یور گیرود ع یز هرری رعیرت
کش غالناب تصویوی ر نتاب یکدیرت ع ریو یز جامعرة یر وی طرف دع قرون ع رری؟ ییرتیشی
یخشی شیخی ف یریئش مفشود.
درهوکال ییبکش گوعههرای یجترراثف متتفر

در قفرروعی یر ویان چنوررش را یرتقرال

قدر ع شعیهه تصوال راشف یز تغییو ییدئولوژی مذهنف ککومرت مویجرش شردرد م رتفزم
مطالعة جزئیا مو وط ش عیکبشها ع تأثیو ع تأثویتف ییت کش یی تصروال در ثویرشهرا ع
در میان گوعههای متتف

دیشتش ییت .رهعهش کاضرو ررش یرک وریرف ثررومف در رارۀ

دگوگورفهای جامعة ی وی در قرون دهر؟ فکرش وریرف تراریخ خارردین اللرش یز یرادی
م هور ع متب ذ تنویز در قون ده؟ هجوی شمب ور مهیا یاخت جزئف یز ریشریازهرای الزم
ویی مرک یاخت هعهشهایف ا دیمبة موضوثف گ تودهتو ییرت .درعیقر ترشش رویی
یافت رعییتهایف تا کد مرک یویرتش در مبرا تراریتف در رارۀ دگوگرورفهرا ع عیکربش
گوعههای متتف

در وی و تصوال راشف یز قدر یا ف ی ویان ییت کش مفتویرد تصویوی

زردهتو یز تاریخ یی ثصو ری مرک کبد .در یی هعهش ریز یعف شرده ییرت رعییترف ر رنت با
یویتش یز تاریخ خاردین اللش یز یعیخو قون رُش ترا یعیخرو قرون ده هجروی یریئرش شرود .رشرغر؟
گاهفهای ویکبده مصدعد ع ج تشگویتتة مبا تاریتف در یی اره مفتروین رشرتشیی یز
تصاعیو موتنو ش ه؟ ری در میان نها دید کش گاهفهای م یدی یز ت ف یز جامعة ی وی
در قون ده هجوی مفدهد.
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 .2سادات الله در گزارشها و پژوهشهای تاریخی

مه؟توی مبن یی

1

هعهش کتا رعضا یلجبان ع جبا یلجبران در مرزیری تنویرز ییرت

کش ش یال 977ق در تنویز تألی

ن کراف ک ری ر کو شیرف (-927

شده ییت .مؤلر

997ق) موید ی فیلدی شاهمجتنف و یوم دریلدی یکررد اللرش روده ییرت .یع در مرورد
یرتناطش ا ی فیلدی مفگوید:
یز ییام ینف یلف یومبا هذی کش ی ش یوکد خر ی رییده مشزمت عتبة ثفیرش ع
یدۀ یبیة ثالف کضو

ییاد مبقنت [ ]...یمیو ی ف یلرفش ع یل رویعش ع یلطویقرش

[ ]...مجتنف یلص یبف یلرویوی یلشلش [ ]...یت راق یفتراد ع در یر و ع کضرو مشزمرت
رکا یعاد یرت ا مقدعر ع می ور ود ع خدیم مشئک یکتویم ش ییر متفر
م تهام ع شک تة گربام توجش تام ع یلت ا ماالکشم دیشتبد.)2-1 /1 :1383( .

وریبف ( )167 /2 :1963کش در یعیخو ثرو ی کو شیف در دم ق مصاکب یع روده ریرز
ش یرتناط عی ا یادی اللش یشاره کوده ییت .در مورد تصصیش یع چیز زیادی ررفدیرری؟؛
یما یکتراالب ن ری یز شاهمجتنف فویگوفترش ییرت .یع در جرایف یز کترا خرود مرفگویرد کرش
کدی

و ی فیلدی مجتنف شربیده ییرت ع یع

مصافصش ری در یال 952ق یز شاهخفیریهلل

یز ثروی خود شرها یلردی ثنردیهلل ع یع یز ردرش دریلردی یکررد ع یع هر؟ یز یریدثندیهلل
وزش ادی (ی کو شیف  .)172-171 /2 :1383ی کو شیف ترا زمران مروگ یر فیلردی
(ی986 .ق) در خدمت یع ود .یما س یز کرج یرال 988ق هررویه زن ع فوزررد رش دم رق
مهاجو کود ع تا زمان موگش (997ق) یراک

رعضا

رجرا رود ( روریبف  .)165/2 :1963یع در

ش شوح مزیر ع توجرة یعلیا ع شیو یوفیش ع وخف زرگان کرش در تنویرز ع کومرة

ن مدفون ودهیررد ودیخترش ییرت .رعییراتف کرش یز یر فیلردی مجتنرف شربیده ع رچرش یز

دریلدی یکرد ش یع رییده ییت یز مویج یع در تألی

 .1ی کو شیف کاف ک ی
چ .1تنویز :یتوده.

کتا ه تبد.

کو شیف ( .)1383رعضا یلجبان ع جبرا یلجبران .تصرصی جع رو یرفطانیلقویئرف.2 .
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یز یایو مبا ریز گراهفهرای کررف یز خارردین اللرش رشدیرت مرف یرد .یکرف یز نهرا

تویج؟یالثیان م ی باءیلزمان 1تألی

ک

مصرد وریبف1۰24-963( 2ق) ییرت .روریبف

در دم ق ا ی کو شیف شبا شده ع ش کرک یع موخت ز ان فاریرف ری رش یتررام ریرارده
ییت .یع ش ی کو شیف یار رزدیک روده ییرت؛ چبرانکرش در مروردش مرفگویرد« :کران
یاکنف ع یدیقف ع أری ف ع رفیقف» ( روریبف  .)166 /2 :1963روریبف ضرر شروح کرال

ی کو شیف یز ری طة یع ا یادی اللش یاد کوده ییت ع تبها مبنعف ییت کرش رش تنعیرد نهرا
یشاره کوده ییت.
در عقای رناریهای مه؟ ثصو ی وی فقو ش یدیر کوتاهمد شرها یلردی ثنردیهلل
عد یز چالردرین یشراره شرده ییرت؛ یمرا در یرتهرای قرون دهر؟ قاضرف رروریهلل شوشرتوی در

مجالسیلرؤمبی

3

ش شهو ت ب

نها یشاره کوده ییت .ثفت یی گربامف ری ایرد در ییر

دید کش عد یز دریلدی یکرد شجز یکف یز ویرش کش دیریی مبصب یدیر

رود دینرو

یثضای خاردین یع گویا هیچگوررش مقرام ع مبصرب ریررفیی ردیشرتشیررد ع یز یروی دینرو
شهو ت ب

نها مزید ثفت شده ییت تا یزر و عقای رناریهرای ریررف یر ویش شای رتة

ذکو رناشبد.
در هعهشهای جدید شردر

ش یوروشت یی خاردین ویی شرباخت تصروال جامعرة

ی وی در قون ده؟ توجش شرده ییرت .یعلری رار مصرردثفف تو یرت در کترا دیر رربدین
ذر ایجان )35-33 :1332( 4یطشثاتف گاه راق

ع کتف یشتناه در رارۀ نهرا مبت رو کرود.

یعید یمیویرجربد ریز در کتا یایة خدی ع یمام غائب 5ش یادی اللش یشراریتف دیرد .یع کرش
گاهفهای خود ری یز رعضا یلجبان گوفتش شیشتناه دریلدی یکرد ری جد ی ر کو شیرف(!)

 .1وریبف ک

مصرد ( .)1963تویج؟ یالثیران مر ی براء یلزمران .تصقیرق یلردکتور یرشحیلردی یلربجرد .چ.2 .1

دم ق :مطنوثا یلجام یلعفرف یلعو ف دم ق.

 .2در مورد وریبف ر . .زعیوی «معوفف یثو شباختشر دهیی در تاریخ ثصو ی ویش» .مجروثرش مقراالتف در ایدیشرت
مقام ثفرف فوهبنف ع تاریتف دکتو ثندیلص ی روییف .ی

.133-121

 .3شوشتوی روریهلل شوییلدی ( .)1377مجالسیلرؤمبی  .1 .چ .4تهوین :یرت اری ییشمیش.
 .4تو یت مصردثفف ( .)1322دیر ربدین ذر ایجان .چ .2تنویز :کتا فوعشف فودعیف.

5. Amir Arjomand, Said )1984). The shadow of god and hidden Imam. The University of
Chicago Press. Chicago.
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ع مهرر؟ترروی خفی ررة کرراجفمصرررد خنوشررارف (!) دیر ررتش ییررت ع خاررردین اللررش ری هرر؟ یز
هدییتگوین ذهنیش در ییوین معوفف مفکبرد؛ یمرا رشرغر؟ ییر یشرتناها در خرویرش مرت ع
ا رکش گویا یز کتا

وریبف خنو ردیشتش کردس دریرتف در مرورد تنعیرد یرادی اللرش زده

ییت (.)Amir Arjomand, 1984: 106-107, 114

دعی دعیس 1ریز در هعهش م هور خود «زعیل کنوعیش در ییای موکزی» 2راعجود

ییبکش یی یمو ویی رتایج هعهش یع خالف یز یهریت رنروده چبردین دقترف در مرورد یرادی

اللش رشکرار رنروده ییرت .یع کرش یرکجرا ردر ی ر کو شیرف ری مویرد یکررد اللرش مرفدیررد
( )De weese, 1988: 57در جررای دینرو ررش یرروعی یز یرجربررد یع ری رررویدۀ یکرررد اللررش
مفخویرد ع خاردین اللش ری یز شاخشهای ذهنیة ییروین مرفشررارد ع یکتررال مرفدهرد کرش در
یعییو قون شارزده؟ میشدی یعبف دریت هران زمران کرش نهرا در ییروین رش ت رب مرته؟
ودرد ش ت ی گوعیدهیررد .یع معتقرد ییرت کرش ذهنیرش در شراخة نهرا دعیم ریراعرده ییرت
( )Id: 62-63ع شاید ش هری دلیر یز وریف دقیقتو خوددیری کوده ییت.
یی هعهش ا شوحکال دریلردی یکررد غراز مرفشرود ع ر ران دیده خویهرد شرد کرش
چنورش ایان کیا یع ع غاز ککومت ی وی خارردیرش ری را شروییو دگوگرورف مویجرش
کود.
 .۳امیربدرالدیناحمد الله (۹12-۸۴۰ق)

رام کامر یع در غاز رعضة ه ت؟ رعضا یلجبان در یشاره رش مرزیرش در گوریرتان گجیرر

تنویز چبی

مده ییت« :یکرد یلص یبف یلص بف یلرویوی یلنا یال روی ف یل رهیو شلرش» .عی

در یال 84۰ق در ا یال وی (در بد عیق در شروعین) متولرد شرد .لقرب « دریلردی » ری رش
گ تررة ی ر کو شیررف ( )111-11۰ /2 :1383هبنررام شرراگودی رررزد رروزش ررادی یز جارررب

کضو کق یافتش ییت .یجدیدش مویدین شیو مصفف در بد ودرد؛ یما ش گ تة ی کو شیف
(هرانجا) درش ییدمصرد (ی855.ق) موید خویجشثفف ی وی وده ییت.

1. Devin De Weese
2. De weese, Devin )1988(. "The eclipse of the Kubraviyah in Central Asia". Iranian Studies.
Vol. XXI. Numbers 1-2. pp. 45-83.
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تصصیش ی تدییف ری در در بد گذریرد ع عد ثازم تنویز شد .مه؟تروی ییرتاد یع در ییر
دعره میومصرررد دخ ررف رروده ییررت .دخ ررف ررشعییررطة درعیررش یختیررار یررزدی مویررد
خویجشییصق ختشرف وده ییت (ی ر کو شیرف  113-112 /2 :1383ع  .)115دخ رف کرش
یاک شیویز ود تأثیو ماردگاری و دریلردی یکررد رهراد؛ رشعیرهه دیررش دریلردی یکررد
ر نت ش فصوصیلصکر؟ ری ایرد کایرر تعفیررا

دخ رف دیر رت .یز هرری رعیرت کرش

ی کو شیف ریز یعف مفکبد تا مشقا یی دع ری رش یرک یت راق معررولف فکرش یز مقامرا
رعکارف دریلدی یکرد ر ان دهد .دریلدی یکرد یش یال در خدمت دخ ف ود ع عرد یز
موگ یع با و عییتش ش یوی ییدثندیهلل وزش ادی رفت (هران .)115-114
ییدثندیهلل وزش ادی (872-789ق) یکف یز دع خفی ة ییفف شیخییصق ختشرف شیخ
زرگ کنوعیش ود ع ذهنیش ری ش یثتنار یرت ا

ش وزش ادی (ع رش یوفاب یرت ا

رش یف رفة

کاجفمصرد خنوشارف) ش یی رام مفخویربد .یع ی تدی ررزد شریو رزرگ رق رنبدی هرچرون
خویجشمصرد اریا خویجشیعقو چوخف (هودع یز خف ای مصرد رق نبد) ع خویجرشک ر
و ثشءیلدی مصرد ثطار تعفی؟ دید ع یز نها یجازه دریافت کرود ع رس یز ییر رش یرال
822ق ش خدمت ختشرف ریید (هران  .)232-215یوردهایف کش عدها خارقاه اللش ا شیو
رق نبدی تنویز وقویر کود ریز مفتویرد یز خاطوۀ تعالی؟ وزش ادی متأثو وده اشد.
ی کو شیف کش گویا تبها رش یرت را

دریلردی یکررد رش روزش رادی ریضرف ری رت

مفکوشد یز گ ت کنوعیش ش وزش رادی -رور ت رف ثنرور کبرد ع یرید یکررد ری رش
طویق یعی یت ش ییدثفف هردیرف ویارد ع ش یی عییفش مقام شیخ خود ری هوچش ی رتو راال
نود .یید ثفف هردیرف یکیاگو کنوعیرش در یریای موکرزی ع ک رف ییرت کرش تقوینر با تررام
یف فشهای کنوعیش ر نت خود ری یز طویق یع ع مویدش ختشرف ش رج؟ کنروی مرفریراربد
(.)De Weese, 1988: 51
دریلدی یکرد تا یعیخو ثرو وزش ادی رزد یع ماررد ع زمرارف کرش روزش رادی قصرد
دیشت عی ری شثبوین خفی ة خود ش هوی

ویتد یر و کرج ری هاررة رفرت رش ذر ایجران

کود ع ییدثندیهلل ریز یع ری شثبوین خفی ة خود رعیرة ذر ایجان کرود (ی ر کو شیرف :1383
.)118 /2

 / 254سادات الله تبریز در گذار به عصر صفوی

دریلدی یکرد در یال 867ق عیرد تنویز شد .س یز مردتف دچرار یرراری شرد ع رویی
ازیا ف یشمتش ثازم رعیتایف در کویلف تنویز ش ررام «اللرش» گودیرد .در یعلیرارامرشهرا غالنراب
یعف شده ییت تا مصر زردگف ثناد ع یا مرزیر شریخ رشگوررشیی تقردیس شرود .در ییر
مویرد معروالب رؤیاهایف رقر مفشورد کش وییاس نها یرتتا ییر مکرانهرا قرنشب یز یروی
یعلیا ع شیو زرگ یوفیش ع یا یامنو یور گوفتش ییت .ییر دیرده ری رش در ییر ییرر
دیرد کش یماک مقدس هوگز شدیت و یاختش ررفشورد فکرش ک ر

مرفشرورد (ر. .

یلیاده  )23-21 :1388ع یی یرک ای مکان مقدس شیرور هرای متبروثف یزجرفرش یرشراد
یعلیا در رؤیا یرجام مرفگیرود .رعییرت ی ر کو شیرف یز مراجویی یقامرت دریلردی یکررد در
رعیتای اللش ع بای خارقاهش در ن ریز یز چبی یلنویف یوعی مفکبد.
ش رعییت ی کو شیف ( )522 /1 :1383دریلدی یکرد س یز عرعد ش اللش مفشبود کش

شتصف ش رام شاهک ی یرو فف 1یرالهرا قنرر رار عرعد یع ری رش زرگران رعیرتا دیده
ییت .یو فف یز یعالد شها یلدی ثرو یهوعردی ع متصرر رش دع یف رفة یر ویش ع یلبجقیرش
ود ع در یال 861ق درگذشتش ود .یع رعزی زرگان اللش ری خنرو مرفکبرد ع رار عرعد
ییدی ری کش «قطب ی ویر ع وگزیدۀ کضو جنار اشرد» مرفدهرد ع مرفگویرد « :یاییرد ترا
ییاس مبزل عی ری نذیری؟ کش م ریرز در ییر خردمت دیخرر اشر؟ ع برایف گذیشرتشیررد»
(هرانجا) .دریلدی ریز ا شبیدن یی ماجوی رذیوفت کرش در ده راررد ع ررزد مویردین خرود
یثتویی کود کش عقتف در مشزمت وزش ادی وده شنف در عیقعش دیده ییرت کرش یعلیرای
ذر ایجان در ده اللش کاضورد .یز میان نها ییدثفف هردیرف ش یع مفگویرد کرش یرامنو رش
هرویه یی یعلیا شقصد ثرار یی مصر ویی عی کاضو شردهیررد .دریلردی ریرز در هرران
مصر کش «درعیش اد» خویرده مفشد مبزل ع خارقاه خرود ری در یرال 872ق برا کرود ع یز
ن س خود ع خاردیرش ش یادی اللش شهو یافتبد (هران .)151-148

 .1در ارۀ شاهک ی یو فف ر . .ی کو شیف رعضا یلجبان ع جبا یلجبان
رعضشیالطهار ی

 1ی

521-52۰؛ ک روی تنویرزی

 .57-6۰ک وی تنویزی شیشتناه تاریخ عفا یع ری 882ق ذکو کوده ییت .یموعزه مزیر یع در تنویرز

ش رام شاهک ی علف شباختش مفشود (کاررگ .)134-128 /1 :1351
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در دعرین مبتهف ش یی ثصو یرتقای مقام شیخ در یعلیارامشها کرش ثرومراب رس یز مروگ
شیخ تألی

مفشدهیرد در جویان طوح تویعة طویقرت عی رتش رش یع یرجرام مرفشرده ییرت

( .)Millie, 2008: 46برررا ویی

در رعییرررا مرررذکور در رررارۀ یررراخت خارقررراه تبهرررا

کویمت ودیزی ویی شیخ مطوح ری ت ع یز یی جهرت ریرز یهریرت دیرد کرش ییر مکرانهرا
معروالب یهریت یقتصادی -یدیری زیادی ویی یک طویقت یا ازماردگان ع متولیان مزیر شیخ
دیررد .ی کو شیف ریز در رعییت خود در یی اره کش دریلدی یکرد چنورش رعیتای اللش ری
شثبوین مصر یقامت خرود وگزیرد چبری ریهرف ری در ریش مرفگیرود .یمرا هبنرام ترألی

رعضررا یلجبرران (کرردعد 977ق) خارقرراه اللررش ررش یکترررال زیرراد تعطیررر رروده ع مررزیر
دریلدی یکرد ریز در گوریتان گجیرِ تنویز قویر دیشتش ییت ع رش در خارقاه اللش .یع طویقترف

یز خود و جای رنذیشت ع خاردین اللرش ریرز یز یعییرر قرون دهر؟ یراک تنویرز رودهیررد ررش
رعیتای اللش .یز یی رع مفتوین رتیجش گوفرت کرش ی ر کو شیرف در رعییرت خرود یروفاب یز

یلنویف رییج در یی گورش مویرد یوعی کوده ییرت 1ع یلنترش ترأثیو ن رو مبزلرت یجترراثف
ازماردگان دریلدی یکرد ری ریز رناید فویموش کود.
در ارۀ ییبکش خارقاه اللش تا چش کد مورد توجش یهرر تصروی قرویر گوفترش ع مصرر تجرر
یوفیان وده ییت ررفتوین ر وی قطعف دید .ی کو شیف مفگویرد « :ریاری یز مرودم رش
یشار یا ار کضو ریول ع یمیویلرؤمبی ع یایو یعلیا -رکره؟ یهلل -ش خدمت یی ران
م وی شدهیرد ع یز فیض یصنت یی ان هوهمبد شدهیرد» ()152 /2 :1383؛ یما درثری کرال
مویردی ری ریز ذکو مفکبد کش ر ان مفدهرد مقرام معبروی شریخ مرورد تودیرد روده ییرت.
مفدیری؟ یی یمو کش مقام معبوی یک شیخ مورد تودیرد ثردهیی قرویر گیرود یز کفی رشهرای
رییج در یعلیارامشروی ف ییت ع در یرتهای چبی رعییاتف هرش چیز ش تأیید مقام شیخ یز یروی
متال ان خت؟ مفشود ع یز ییاس ریز قصرد ریعی هرری ییرت 2.را ییر کرال یکرف یز ییر

رعییا در کتا رعضا یلجبان ویی ما موزرده ییت.
 .1ویی تصفیفف یز کویمت ودیزی در یعلیارامشها ر.Millie, 2008 . .

 .2ررورشهای ن یاررد؛ ممشب ر . .مصرد مبور ییویریلتوکید فف مقامرا شریخی رفیرعید ی رفیلتیرو
.85-83

 6876 1ع
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ش گ تة ی کو شیف (هرران  1۰۰-98 /1ع  )417-416خارقراه اللرش مصرر رفرتع مرد
یاری یز شیو ع یوفیان تنویز وده ییت .در میران نهرا یرتنراط خارردین اللرش را شریو

رق نبدی درخورتوجش ییت کش در کتا رعضا یلجبان دیئ؟ ش ری طة تروأم را یرید

رهرا

یشاره مرفشرود .مصرردیمری فغراری ع موالررایرب یهلل کروزهکبرارف یز م رایخ رق رنبدیش در
ذر ایجان یز یی ثدهیرد .یما یز هرة یی ها مه؟تو ری طة یع را ثنردیلوکران جرامف شراثو ع
یوفف رق نبدی یهر هوی ییت .مشقا جامف ا یکرد اللش گویا ش زمان ازگ رت جرامف
یز ی و کج در یال 878ق مو وط مفشود .در یی مشقا

یکرد ریالة مویهب خرود ری رش

ر و جامف ریارد (هران  .)15۰ /2یرتناط یی دع س یز یی شیور مکاتنش یدیمش یافرت ع
ی کو شیف ریز چبد ررورش یز رقعشهای جامف ویی دریلدی یکرد ری رقر کوده ییت.

1

ش ر و مایر هوعی ( )272-27۰ :1377یورد جامف ا دریلدی شیرنب دغدغرة جرامف

در شباخت یردی شهای ی ثو ف شعیهه غویمض فصوص یلصک؟ روده ییرت .ی ر کو شیرف

( )153 /2 :1383ریز ش جهد ع یعف یکرد اللش در مطالعة فصوص ع شوعح ن یشراره کروده

ییت؛ گویا یع قصد تالی

شوکف و فصوص ری ریرز دیشرتش یمرا یز ییر کرار مبصروی شرده

ییت .یکتراالب مب أ یشتناه هوعی در مورد عجود شوح یکرد اللش و فصوص مطالب یکف یز

ر تشهای یک

یلتویریخ ییت (ر . .مایر هوعی  271 :1377زیورویس)1؛ چبرانکرش در

وریف ت ی یکرد اللش خویهی؟ گ ت رش یکتررال زیراد مطالرب ن در ییر مرورد یز خرود

رعضا یلجبان گوفتش شده ییت ع کاتبِ ر تة مذکور رقعة جرامف ری کرش در ن رش یتررام
 .1تاکبون یش مجروثش ا ثبوین رامشها ع مب آ جامف مبت و شده ییت؛ یما در هریچکردیم یثروی یز مکاتنرا جرامف را
یکرد اللش دیده ررفشود .م تصا یی یش مجروثش یز یی قویر ییت:
 -جامف ثندیلوکر

یکرد ( .)1378رامشها ع مب آ جامف .تصصی ثصرامیلردی یعرعن رای

تهوین :موکز ر و میویث مکتو .

ع ییرویر رکررار .

 .)1383( _______ -ریالة مب آ  .تصصی ثندیلعفف رور یکویری .تو ت جام :شیخیالیشم یکرد جام.

« .)1346( _______ -مب رآ جررامف» .ررشکوشررش یدیررب طویرف .مجفررة دیر ررکدۀ ید یررا دیر ررناه تنویررز .ش. 81

ی

.24-2

مصص رعضا یلجبان قای یفطان یلقویئف در جفد دعم یی کتا

ی صة  149اروشت شرارۀ  1یتف یز رقعرشهرای

جامف ش یکرد اللش ری ا ییت اده یز ر تشیی خطف یز «مب آ جامف» (کتا ت ش یال 1۰8۰ق) متعفرق رش خرود تصرصی

کوده ییت کش ر ان مفدهد ر تة مذکور کاعی دیتک؟ ت ف یز یی مکاتنا

وده ییت.
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شوح خود و فصوص یشاره کوده ش غفو متعفق ش یکرد اللرش تصرور کروده ییرت .در ییر
رامش جامف یی چبی ش دیرش یکرد اللش یز فصوص یشاره مفکبد:
اطبت خازن فصوص کک؟

خاطو کاضو رصوص قدم

جامف در یدیمش ش یترام شوح خود و فصوص یشاره مفکبد ع مفگوید« :شروح فصروص

ترام یوید شده ع کاال ش یاض وده مف ید .یمید ه ت کش ث قویب ش یترام رییده ش ر رو
یعاد یرجام ترامتو گودد» (ی کو شیف .)15۰-149 /2 :1383
م ئفة دینوی کش در مورد یکرد اللش مطوح ییت ت ی یعیت .مایر هوعی ا یطریبران
یکرد اللش ری یز «م ایخ م ف؟ شیعش» معوفف مفکبد .یع ویی یی ر و خود دلیفف یریئش رردیده
یما چبدی عد در ایخ ش یثتویض رکی؟لو ش ییر موضر چبری یز ر رو خرود دفرا کروده
ییت:
ش مصض ییبکش یادی اللش مب و

ش ت ب ودهیرد ررفتروین فرودی یز یفروید ن

خاردین ری ه؟ یبف دیر ت .در تاریخ مذهنف ییوین خاردینهای یبف دیری؟ کش فرود
یا یفویدی یز میان نها تغییو مذهب فقهف دیده ع رش ت ری رعی عردهیررد (:1377
 271زیورویس.)1

عی ش رفتار خ
تو

شاهییراثیر ع تنویئیران در عیدیر کرودن یربیان رش تغییرو مرذهب ع یرا

دیار یشاره مفکبد ع ا ییتباد ش یت رعمفو مف وید ا یی یکویل چوی ییراثیر اید

خشفت خود ری در ذر ایجان ش یع ت ویض کبد یع یی ثنار رعمفروی «شریعشمرذهب» ری
کش مفگوید یکرد اللش «یز یکا و زمان ع ثوفای دعرین» ود ریز تأییدی و ر و خود منبف رو
شیعش ودن دریلدی یکرد مفدیرد (هرانجا).

یک

یی ثنار کش مر در

ییرفف هروعی رویی تأییرد ر روش ییرت فقرو در ر رتشیی یز

یلتویریخ (ر تة مجفس شوریی مفف ش شرارۀ  )2266ضر متوفیا یال 912ق مده

ییت (ر . .رعمفو  1۰16 :1384زیورویس .)1هروعی موقعیرت رعمفرو ری در مقرام ریعی
ریرف ع شیعشمذهب ی ویش ضام دریتف ودیشت خود دیر تش ییرت؛ کرال رکرش مطالرب
مذکور کتف در ر تة تصصی شدۀ موجود ه؟ یز یوی مصص شیور زیورویس رش مرت
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یضافش شده ییت ع یز مصتویی ن ش یارف مفتوین کدس زد کش کاترب ییر ر رتش کترا

ی کو شیف ری در یختیار دیشتش ع مطالنف ری یز ن ش مت یک

یلتویریخ یفزعده ییت .جالرب

ییبکش فقو در هری ر تش ش تاریخ عفا شها یلدی ثندیهلل اللش یشاره شرده ییرت (هرران
.)1278

در مورد ت ی یکرد اللش اید گ ت در زمارشیی کش یع زردگف مفکرود تررایزی یربتف
میان شیعش ع یبف یگوچش یز میان روفتش ود چبان تار ع منه؟ ود کش تعیی کدعد دقیرق نهرا
یار م کر ییت .ییکارچیا -مورتف 1شدریرتف یز ییرطشح «جرو مرذهنف شر تش» رویی

یشاره ش یعضا مذهنف یعیخو قون رُه؟ ع ده؟ هجروی در ن گ رتوۀ جغویفیرایف کرش عردها
قفروعی ی ویش شرد ییرت اده مرفکبرد ( .)Amir Arjomand, 1984: 106رعیررو (:1385
 )255-254رَوَیان میان ت ی ع ت ب ع رعی گ تودۀ تکوی؟ ع تقدیس یئرة یهر یت شعیهه
کضو ثفف ( ) ری شثبوین یعلیاءیهلل یزجرفش ررودهای ارز یور بدی ثامش ربد تردی
ییرشمف در دعرین رس یز کرفرة مغرول مرفدیررد .در چبری شروییطف ترشش رویی یرت را
شتصیتها ع یا گوعههایف در یی دعرین ش ت ی خود مب أ خطاهایف کشنتو شده ییت.
دعی دعیس ( )496 :1384در هعهشهایف در ارۀ کنوعیة ییای موکزی در قروعن رُرش
ع ده هجوی رش ییر رتیجرش ریریده ییرت کرش یکرف یز ثویمرر مرؤثو در ت ریوهای غفرو ع
فوضهای رادریت در تصقیقا مو وط ش کنوعیرش کرش یکررد اللرش هر؟ رش ن عی رتش رود
گوییش مصققان ویی یرافت ر رارشهرایف یز تررایش شریعف در شتصریتهرا ع روشرتشهرای
کنوعی ییت .ش گ تة یع ( )De Weese, 1988: 61یی گوییش کتف ش م ف؟ بدیشت ییر
فوض یرجامیده کش کنوعیش « شرصوی مویزی یا الیقر یز مب وی ثقیردتف زمیبرشیرازِ یرتقرال رش
ت ی یتتگیویرش ع یفویطف ی ویش» وده ییت .یع مب أ یی یشتناها ری رادیده گوفت یبت
کنوعیش در ییای موکزی ع تأکید و تصول ذهنیة ییوین ش ت ی در ثصو ی وی مفدیرد .رش
گ تة یع یوعین وزش ادی در ییای موکزی هیچ رق ف در تصول ذهنیة ییروین یر وی رش
ت ی ردیشتبد ع هرچبان یبف اقف ماردرد .یز یی ها گذشتش اید گ ت یف رفشیی یز یعلیرا کرش
کنوعیش خود ری ش ن عی تش مفدیر تبد ا توجش ش مقامف کش یمامثفف ( ) ع یایو یئرة شریعش
1. Scarcia Amoretti
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در ن یافتش ودرد یز ثویمر مه؟ وعز یک ایرا ع اعرهرایف ییرت کرش رش ودیشرتهرایف
رادریت یز مذهب فقهف ع کشمف یوعین یی فوقش مبجو مفشد.
ررش گررزیرش ی ر کو شیررف ( )177-176 /2 :1383در ررف هررو عمررو هررای یعیخررو ثهررد
ققویورفوها دریلدی یکرد ریز رعیتای اللش ری تو
در تنویز شیو وده ییت .با ویی

کوده ع یالهای خرو ثررو خرود ری

مفتوین رتیجش گوفت کش خارقراه اللرش رس یز کردعد یرش

دهش فعالیت یش یز ش قدر رییدن ی ویش تعطیر شده ییت .یز یی س دینو هیچ خنرو
یا یشارهیی در ارۀ فعالیت خارقاه ع یا کضور یثضای یی خاردین در رعیتای اللش ری ت.
کرف س یز یرتقال خاردین اللش ش تنویز شاهییراثیر ش قردر ریرید ع تنویرز ری موکرز
ککومت خود قویر دید .ظهرور یر ویش را توجرش رش مویضر ییردئولوژیک رفیرا قة خرود
ش مت راع
شوییطف کام ب

را شروییو یرتقرال قردر در دعرین رس یز یرقوط ییفتارران رویی

خاردینها گوعهها ع یفوید وگزیدۀ جامعة ذر ایجان ییجاد کود .در عیق م ئفش فقرو تغییرو
علفرعرت ع یرتقال قدر ییایف رنود ع رثایرای یر وی ایرد خرود ری را اعرهرا ع یککرام
ییدئولوژیک تصریرشده یز یوی شاهییراثیر ریز تطنیق مفدیدرد.
یز گزیرش ی کو شیف (هران  )155-154ومرف یرد دریلردی یکررد ریش یز ییر در
مشقاتف ا یعزعنک

ر ان دیده ود کش رشهریچعجرش قصرد قردر رررایف ع یرا خودرررایف

در وی و کُکام دریوی ری ردیرد .یع چبی رعیشیی ری در وی و شاهییراثیر ریز در ریش گوفرت ع
یز رجاکش در کوزههای یقتصادی ع ییایف قدرتف تهدید میز مص و ررفشرد رررفتروین
وخروردی خصررارش ری ررا یع تصرور کرود .ررا ییر کرال رعییررت ی ر کو شیرف ریررز رشدلیررر
زرگررایف مقام شیخ کرف دعر یز عیقعیت مفرراید.
ی کو شیف در ارۀ ری طة یکرد اللش ا شاهییراثیر مفگوید« :هوگز مشزمرت هریچیرک
یز یشطی ربرودهیرد؛ یال کضو شاهییراثیر ی وی» (هران  .)159عی ش یورد مویدی ع
خفی نف در یکرد ع خویجشثفف ی وی یشاره مفکبد ع مفیفزییرد« :کضرو شراه جرجراه
مغ و

باه یطش ترام در ری طة یی دع یف فش دیشتبد» (هرانجا) .وخشی رعییرتهرایف یز

یی قنیر کش در ن ها یرشطی را کومرت رهرادن رش شریخ یز کرایرت معبروی یع وخروردیر
مفشورد شاهییراثیر ش قول ی کو شیف اعجود یغو ی

خرود مردثف مقرام رعکرارف ع
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ریز شکببدۀ یشیر یوفیش وده ییت ع یز یع ررفتوین یرت ار تویض ع یویپودگف ش شریو
دینو دیشت .در رعییت ی کو شیف دریلدی یکرد چبان متویضعارش یظهار یرید مرفکبرد
کررش شرراهییررراثیر مقررام خشفررت خررود در ذر ایجرران ری ررش یع مررفیررپارد .یلنتررش ررش گ تررة
ی کو شیف (هرانجا) ری طة یکرد اللش ا شاهییراثیر ش چبد یال یش یز یی ازمفگرودد
کش ر ان مفدهد مب ور یع یز «یرتناط جدیرد» عقترف مرفگویرد «رعی رو قردیرف ع جدیردی
فیرا ی یف فتی عیق وده» چی ت.
درهوکال خاردین اللش تویر تبد یز شوییو یتت زمارش رش یرشمت ثنرور کببرد ع ظراهویب
ر ررو ممنررت شرراه ری هرر؟ جفررب ررایبررد .یمررا ییبکررش شرراه خشفررت خررود ری در ذر ایجرران ررش
دریلدی یکرد اللش یپوده اشد یکتراالب تعارفف یش رنوده ییت؛ شعیهه را توجرش رش ییبکرش
مفدیری؟ کتف در زمارف ه؟ کش شوییو ذر ایجان رع رش تمنیرت رهراده رود خارردین اللرش در
تنویز ماردرد ع ش اللش ازرن تبد ع ویی نها یعضا ش رعیل یا ق ورن ت.
دریلدی یکرد در یال 912ق در تنویز عفا یافت؛ ف رکش جار یبف ویی مقام معبروی
خود تعیی کبد ع یا یف فشیی یز خود وجای رهد .یع در عییت خود ش فوزرردیرش یز نهرا
مفخویهد کش یز مشزمت یشطی شعیهه ویی مباینف «کش مبایرنت ردیشرتش اشربد» دعری
کببد ع «هری ش ش مطالعة کتب ثفوم دیبف ع معراری یقیبرف یعقرا شروی » یروی کببرد؛
رعیشیی کش گویا ویی فوزردیرش تندیر ش تکفی

شد (هران  .)178-177چبانکرش یز مرت

رعضا یلجبان ومف ید یکرد اللش تششف ویی جر موید ع ت رکیر طویقرت رکروده ع یز
هری رع مویدین چبدیرف ه؟ ردیشتش ییت (هران .)179
با ویی

وخشی ر و یرجربد در خاردین اللش یف رفشیی یز شریو عجرود ردیشرتش ییرت

(ر .)Amir Arjomand, 1984: 114 . .رعضا یلجبان شثبوین تبها مبن
دریلدی

گاه یز کیرا

ه؟ هیچ فهویتف یز خف ا ع یا جار یبان یع یریئش ررفدهد؛ فقو گاهف در یشاره رش

یفویدی یز یرید

نها ش شیخ اللش یت مفگوید .هرانطورکش دیردی؟ دریلردی یکررد در

رعییا ی کو شیف هوگز در مقام شیخ یک طویقت کرش رشیرور مرب ؟ ع یرازمانیافترش
تو یت مویدیرف ری و ثهرده گوفترش اشرد ظراهو ر رد .یع فرودی مصتروم در تنویرز ع یراکب
مقاما رعکارف ود؛ یما یو ع موشد طویقتف ر د ع مویدین یرن تشراری دیشت.
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 .۴سادات الله پس از بدرالدین احمد

یز چهررار ررو یکرررد ررشجررز ررو ررزرگش شررها یلرردی ثنرردیهلل ع ررو یررومش
نها یطش دیری؟ ع ییبکش هرنف در ک یروۀ

ی فیلدی مجتنف؛ فقو یز تاریخ تولد ع عفا

در در گوریتان گجیر مدفونیرد :شها یلردی ثنردیهلل (947-886ق) مصرفیلردی مصررد
(915-889ق) ی فیلدی مجتنف (986-896ق) یوی یلدی قای؟ (961-899ق).
س یز دریلدی یکرد ی توی

گاهف ما یز و یرشد یع یمیوشها یلدی ثندیهلل ییرت.

یز ییررتادین ع یکررف یز یجررازیتف کررش ررویی رقررر کرردی

در یررال 9۰7ق دریافررت کرروده ع

ی کو شیف ( )192-186 /2 :1383ه؟ ن ری رقر کوده ییت ومف ید کرش مروزشهرایف
مطا ق ا تعالی؟ یهریبت دیشتش ییت کش یلنتش یمروی دعر یز یرت رار ری رت .یمرا رچرش در ییر
میان جالب ییت یجرازهیی ییرت کرش عی یز یکرف یز ثفررای یمامیرش کرش یکترراالب را ظهرور
شاهییراثیر یز شام ش تنویز مده دریافت کوده ییرت .ییر شرت

یریدتا یلردی کفنرف

(ی927 .ق) رام دیرد 1ع تاریخ یجازه 912ق ع مصر یردعر ن تنویرز ییرت (هرران -192
 .)195یی یمو عرعد ثفررای یمامیرش ری یز رشد ثرو

رش شرهو تنویرز در ثهرد یر وی تأییرد

مفکبد.
مه؟توی کادثة زردگف شها یلدی ثندیهلل یدیر کوتراهمرد ع رافوجرامش رس یز
چالرردرین رروده ییررت .شرراهییررراثیر در یررال 92۰ق ررشجررای ییدشرروی
یمیوشها یلدی اللش ری ش یدیر مبصو کود .م ت

شرریویزی یرردر

ری ت شراه یز یرتصرا یع کرش در

 34یالنف شیو مف ود چش هدفف دیشتش ع یی کار ا چش یرنیزهیی یور گوفتش ییت .یی
م ئفش زمارف وج تش مفشود کش مف یبی؟ یدیر یع چبدین ش طول رک رید ع جرای خرود ری
ش میوجرالیلدی ییتو ادی دید کش مودی جاهطفب ود ع در در ار کامیارف دیشت.
ش گ تة ی ر کو شیرف شرها یلردی چبرد رعزی ری «یز رعی جنرو ع ق رو» رش یردیر
ودیختش ع عد ه؟ ییتع ا دیده « ش گوشة رامویدی درعی ف خویش ر تشیررد» (هرران )186؛
یما هیچیک یز مبا ی ویش ش ییتع ای یع یشاره رکودهیرد .کال ویش ییر ییرت کرش دلیرر

یی تغییو یوی چش وده ییت .کنیبیل یو قدیرفتروی مبنر مرا در ییر راره کرش رعییرتش

 .1در ارۀ ییدتا یلدی کفنف ر . .یمی یثیانیل یعش

 3ی

.629-628
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مأخذ ی تو مبا عدی قویر گوفت فک ایتف یع ری یرنب ییر تغییرو مرفدیررد ع مرفگویرد
چون « رجبا کرایبنغف یز ثهدۀ یویرجام یمور ن مبصب یوعن رتویر رت مرد» یردیر
ش دینوی عیگذیر گودید (خویردمیو )549 :1362

ری؟ قون عد ثندی یگ شیویزی در تکرفشیالخنار (تألی

مفکبد .شگ تة یع ( )55 :1369یدیر

ش یرد

978ق) ش رکتة مت اعتف یشاره

مدتف یز شها یلدی رش میوجررالیلردی

شیورنف ییتوی ادی «کش در ت ی یع ریب رنرود» مبتقرر شرد .یرجربرد ( Amir Arjomand,

 )1984: 106-107ریز ا توجش ش یی رکتش کش شها یلدی رفیطرش یز ت ری روده یز ییر
گ تة یع ویی تأیید یی ر و ییت اده کوده ییت کش در قون ده؟ یاری یز یفوید کش رف هروه
یز تعالی؟ شیعف ع فیطش یز معاری یمامیش ودرد رش مبایرنف چرون یردیر ریرز گراشرتش
مفشدهیرد .یگوچش ییر ر و یرجربد ری ررفتوین یرکرار کرود در ییر مرورد خراص چبردین
قا رتأیید ری ت .ثندی یگ کتا خود ری در یعیخرو ککومرت شراهتهرایرب روشرتش ییرت؛
زمررارفکررش یررادی اللررش رررشتبهررا ررش ت ررب شررهو دیشررتبد فکررش دعرهیی یز تنعیررد ری ریررز
یزیوگذریرده ودرد؛ با ویی تودید یع در اعرهای مرذهنف شرها یلردی ثجیرب ری رت .یز
یوی دینو یش یز یی گ تی؟ کش شها یلدی قطعاب دعرهیی یز تعفی؟ معراری یمامیرش ری ررزد
یکف یز ثفرای یهر شام کش در ن ثصو وج تشتوی کامشن یی معراری ودررد گذریررده
ود .ک ف کرش جرای یع ری گوفرت یمیوجررالیلردی ییرتو ادی (ی931 .ق) یز شراگودین
جشلیلدی دعیرف ود کش مدتف ه؟ در هوی تصصیر کوده ود (رعمفو .)1143 :1384
ما تصفیر خرود ری و ایرة گرزیرش تراریخ ییفچرف ر رام شراه (ترألی

972-971ق) قرویر

خویهی؟ دید کش در ییر راره یطشثرا جدیردی رشدیرت مرفدهرد .ومنبرای ییر گرزیرش
یدیر ییتو ادی چبد یال یش یز یی

عقتف ییدشوی

شیویزی رشدلیرر ثردیع رجر؟

ثارف مبصب یدیر ری رها کود مطوح شد؛ یما رج؟ ثارف شدلیر ررج ف کش یز ییرتو ادی
یدی کود یمیوثندیلناقف رعرتیلفهف ری ش یدیر مبصو رررود .رار دینرو رس یز مروگ
رج؟ ثارف عقتف میوثندیلناقف ش عکالرت ریرید ییرتوی ادی یرت رار دیشرت کرش شراه مبصرب
یدیر ری ش یع دهد .یلنتش یع یز کرایت شتصف ش رام ثشءیلدی ککی؟ ریز وخوردیر ود
(خورشاه قناد یلص یبف  .)6۰ 56 :1379یی شت

کرش در ککررت دیرتف دیشرتش ع رش
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گ تة رعمفو «طنیب یوکار خایة شوی ش» وده یز یشتاص مقو

ش شاه ع در کرال ث رت

ع رتنش وده ییرت (رعمفرو 1112 :1384؛ مب رف قررف  .)147 :1383یمرا یمیوثنردیلناقف ریرز
دینوی ری درر و دیشت .یع ع ککی؟ هویک ر و خود ری و شراه ثوضرش کودررد؛ یمرا

شت

شاه وخشی ن دع ییدشوی

شیویزی ری ش یدیر گراشت (خورشاه قناد یلص ریبف

 .)6۰ :1379ییتو ادی کش دع ار شک ت خورده ود عد یز چالدرین کش ریاری یز یفروید
شای تش ع یاکبر وذ ککومت یزجرفش یمیوثندیلناقف یز ثویش خار شرده ودررد فویرت
جدیدی یافت.
یکتراالب عد یز چالدرین کش در ن تقویناب هرة یراکنان مبایرب ییرفف ککومرت ک رتش
شده ودرد کرف اثجفش یعف شده ییت تا یفوید جدیدی جاینزی شورد ع ویی یردیر
شها یلدی ثندیهلل اللش کش ه؟ یز ییاد

وخوردیر ود ع هر؟ یز خارردیرف یوشرباس ع شربا

مف مد درر و گوفتش شد .ش یی توتیب ییرتو ادی هر؟ فویرتف رویی یثررال ر روذ ریافترش
ییت؛ یما شزعدی ا تششهای ثشءیلردی ککری؟ موفرق شرد جرای شرها یلردی ثنردیهلل ری
نیود .تاریخ ییفچف در یی اره مفگوید:

یدیر ری ش ییدشوی یلدی ثندیهلل علد ییدفتویلدی یکرد اللرش رقر؟ ک ریدرد.

چون موالرا ثشءیلدی ککری؟ دریردد تو یرت یمیوجررالیلردی ییرتو ادی رود
ثاقنت یدیر

و میوجرالیلدی قویر گوفت (هران .)7۰

شها یلدی کش شاید یا قة مبایب ککومتف ردیشرتش ع در در رار یز کرایرت ک رف ریرز
وخوردیر رنوده ییت شریکتف مغفرو

ییرتو ادی شرد ع فرود یخیرو در مرد یرازده یرال

یدیر خود فویت کافف ویی توجیش یی تغییو ومنبای فک ایتف شرها یلردی ری دیشرتش

ییت؛ شعیهه کش مبن یی توجیش کنیبیل یو در زمران یردیر یع روشرتش شرده ییرت ع را
یلقا ف و

عتا یز یع ع خدماتش یت مرفگویرد (خویرردمیو  .)55۰-549 :1362یلنترش

اید ش شتصیت جبجالگویز شها یلدی ه؟ کش یکتراالب عد یز در یعف در جفب ر و شاه
عک

موقعیت خاردیرش دیشتش ییت توجش کود کش کار ری ویی ییرتو ادی یران ررروده

ود .یز یی س ش مد

ی ت یال یز یع ع خاردیرش خنوی ردیری؟.
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ررار دینررو در کررویدث مو رروط ررش ل کوک ررف یررفیران قررارورف در یررال 94۰ق رررامف یز
شها یلدی ثندیهلل ش میان مرف یرد .در ییر زمران عقترف خنرو رزدیرک شردن یرپاه ثمررارف
مفرید شاهتهرایب یعف مفکبد شهو تنویز ری تتفیش کبد ع خود ش یررت یرفطاریش ثقرب
مفر یبد .یع در ریه تصری؟ مفگیود ییدثندیهلل ری شثبوین عییطة یف ش یوی یپاه ثمررارف
یثزیم کبد (خورشراه ر قنراد یلص ریبف 127 :1379؛ ر . .تهرایرب یر وی .)36 :13۰4
هوچبد یی مأموریت ش رتیجش رویید شخو ف ر ان مفدهد کرش شرها یلردی در ییر زمران
هرچبان یز یکتویم یجتراثف االیف وخوردیر وده ییت ع م فراب شهو ت رب خارردین اللرش
کش ش شویهد ن یشاره خویهی؟ کود اث

یرتتا یع رشثبروین میرارجف یرف شرده ییرت.

شها یلدی در یال 947ق در تنویز فو کود .خاردین اللش در زمان یع کش رزرگ نهرا ع
مه؟توی فود عد یز درش مص و مفشد موفق شد رشتبها مقام ع موقعیت یجتراثف خرود
ری ک ر کبررد فکررش یثتررراد در ررار یر وی ری ریررز ررش میررزین زیررادی جفررب ررایررد؛ ن هرر؟
درکالفکش یی خاردین یکترراالب رشلصراظ مرذهنف چبردین را شروییو تصریررشرده یز یروی
ی ویان هرویه رنود .رقش مؤثوی ری کش یع در ک

یرتناط م رتصک؟ ع اثنرا

را ککومرت

ی وی یی ا مفکوده ییت ا وریف کویدث عدی شخو ف مفتوین دریافت.
 .۵تبعید سادات الله و زوال موقعیت آنان
خاردین اللش در یالهای س یز موگ شها یلدی

شاهد تجو شهای تفتف در زمیبة یرتنراط

خررود ررا ککومررت ی ر وی ررود .نهررا شرراید تصررت تررأثیو ی ر فیلرردی مجتنررف ع رروش
شاهخفیریهلل دینو چبدین یهر مدیری ع هرویهف ا ککومت رنودرد .ی فیلردی مجتنرف رو
یوم دریلدی یکرد ود کش عرد یز شرها یلردی یو ویرتف خرارویده ری وثهرده گوفرت .یع
ثررروی طرروالرف دیشررتش ع تررا یررال 986ق در قیررد کیررا
ی کو شیف رش مناکر

رروده ییررت .در یشررارۀ مویرردش

مطروح در مجرالس درس یع اعرهرای یربفیش ری مرفتروین دیرد

(ی کو شیف  .)2 /1 :1383در زمان رهنوی یع و یادی اللش ود کش یی خاردین شکاری ش
ت ب مته؟ ع ش دیتور شاه تهرایب ش یی هان تنعید شدرد.
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ی کو شیف یز ی فیلدی ککایتف رقر مفکبد کش ر ران مرفدهرد کرفرة یرپاه ثمررارف
چبدین ه؟ ا هردلف یهالف رع شرع ر ده فکش موجب رثب ع عک ت نها روده ییرت .یع
ش رقر یز ی فیلدی مفگوید عقتف در یال 941ق ثمرارفها از قصد تنویز کودرد «مودم ری
یردی ة ترام ود کش ل کو ینارشیرد منادی کش قتر ثام کببد یا رهب ع غار ع ینف ررایبرد .ع
در ن عال موض طاثون ریز در میان مودم ود؛ یز ن ریز یردی ش تررام رود کرش خرو چرون
شود» (هران  .)51۰س یبف ودن ثمرارف ها ثامر ییفف هردلف یهالف تنویز ا ن ها رنوده
ع کوکت ن ها چیزی یش یز یک کرفرة ر رامف رنروده ییرت .در مرورد یرادی
اعجودییبکش عفادیری نها در یی زمان ا توجش ش موقعیت شها یلدی

اللرش هر؟

مورد تودید رنروده

ییت س چوی یک دهش عد زمارفکش وتوی قویی ثمرارف ش یردیزۀ ییر زمران یرکاررا رذیو
رنود یثضای یی خاردین مورد یوءظ قویر گوفتبد
در ایخ ش یی یؤیل ه؟ مفتوین ش رصوۀ رهنوی شیخ ییر خارردین یعبرف یر فیلردی
یشاره کود ع ه؟ ش مدیریی کرتو ی ویان ا خارردینهرای یربف م رهور در رایتتتف کرش در
مجاعر قفروعی ثمرارف قویر گوفتش رود .روریبف (1۰24-963ق) کرش را ی ر کو شیرف در
یرتناط وده مفگوید کش یادی اللش ش ت ب م هور ودرد ( )167 /2 :1963ع در ایان قون
ده؟ تبها کرف عد یز موگ ی فیلدی

قاضف روریهلل شوشتوی ( )8۰ /1 :1377شیرویکت

یظهار مفدیرد کش در تنویز شجز یادی اللش ع مویدیر ان ک رف کرش مرته؟ رش ت رب اشرد
یافت ررفشود .ییویر نها در ک

ع کتف ثفبف کودن اینبدیشان ش ت ب ری ن هر؟ را

توجش ش عجود زمیبة مدیری در تصوی اید در کاشریة ری طرة نهرا را شریو رق رنبدی کرش
یشتو یشاره شد دید کش یلنتش فه؟ ن ریازمبد تصفیفف دقیق ییت.
ش گ تة ییکارچیا مرورتف (ر )Scarcia Amoretti, 1986: 331 . .جامعرة ییرشمف
شعیهه در ییوین در قون رُرش ع غراز قرون ده هجروی ع ریش یز ت رکیر ککومرت یر وی
شطور شکاری ثارِ س زدنِ ثبایو فوییبدی ری کش در ییر در عیکبش رش یریطوۀ مغروالن
کافوکیش غاز شده ود ر ان مفدهد؛ یعبف سزدن رعییتها ع گروییشهرای یلتقراطف ع
دثتنوی ش ر ییتقویر شویعت ییشمف ومنبای فقش یهریبت .یدییش فوقة رق رنبدیش ری هر؟
اید ممالف یز ثکسیلعرر یردی ة شویعتخویه ع یرتدکس یهریبت درمقا ر فضای مرذهنف
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ش تة س یز کرفة مغول ع ویی یکیای کیمیت شویعت در یور بدی یربف ن دیر رت.

1

س یرتناط ا شیو رق رنبدی ری ایرد در فهر؟ ییرویر خارردین اللرش در اینبردی رش مرذهب
یهریبت درر و دیشت؛ ش یی معبف کش یی ری طرش ر ران یز مصاف رشکراری خارردین اللرش در
اعرهای کشمفشان دیشتش ییت.
در مورد ییبکش در چش زمارف ع چرش تعردید یز یثضرای خارردین رش ییر هان تنعیرد شردرد
یطش دقیقف دردیت ری ت .وریبف تبها مبنعف کش ش یی کادثش یشاره کوده ییرت در ییر
اره مفگوید « :س شاهتهرایب نها ری شزعر رش ییر هان تنعیرد کرود ع یز موزهرای رشد
یشطی رعم دعرشان یاخت؛ چویکش مفتویید در رجا شینب یت اق ان و مرذهب یربت ع
جراثت ا نها [ثمرارف] مکاتنش ررایبد» (.)167 /2 :1963
شاهخفیریهلل

و ی فیلدی مجتنف در یال 955ق در ییر هان عفرا یافترش ییرت کرش

ر ان مفدهد شوع تنعید نها یش یز یی تاریخ وده ییت (ی کو شیف .)171 /2 :1383
ی کو شیف کش ش خفیریهلل رزدیک وده ع کدی

مصافصش ری یز یع شربیده ییرت ریرز هررویه

نها ش یی هان رفت؛ با ویی ی فیلدی ریز در تنعید وده ییت .ی ر کو شیرف (هرران /1
 )333هرچبی رعییتف رقر کوده کش ن ری یز شتصف در یی هان در یال 956ق یعبف یک
یال عد یز موگ خفیریهلل شبیده ییت .یز دع ت
قید کیا

وین دریلدی یکرد کش در ییر زمران در

ودهیرد یکف یوی یلدی قای؟ رود کرش در یرال 961ق عفرا یافرت ع در تنویرز

مدفون ییت .یع یا در تنعید رنوده ع یا در ن زمان یز تنعید ازگ تش وده ییت؛ یمرا مرفتروین
کدس زد کش تنعید نها ا فوعکش کودن جبگهای ییوین ع ثمررارف در غراز دهرة 96۰ق
ش ایان رییده ییت.
ییبکش یادی اللش در طول چبد دهش رهنوی ی فیلدی اییبکش مدتف ری در تنعیرد رشیرو
ودرد از یجازه یافتبد ش تنویز ازگودرد ن ه؟ عقتف تهرایب ایتتت ری ش قرزعی مبتقرر
کود ر ان مفدهد یوءظ هایف کش موجب تنعید نها شد ری ة مرذهنف دیشرتش ع یکترراالب
 .1رعیرو ( )189 :1385ش ضع

معاری فقهف در قفروعی تیروری در قون رهر؟ هجروی یشراره کروده ییرت ع فوهرارف

مب ود ( )242-241 :1381ظهور رق نبدیش ری ثکسیلعرفف ش گوییش فوق یوفف ش ت ری ع دعر شردن نهرا یز ییرالت

ییشمفِ یبف دیر تش ییت.
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رتیجة ف وعییفهای نها تصت رهنوی ی فیلدی در یظهار اینبردی خرود رش ت رب روده
ییت؛ چیزی کش در زمان دریلدی یکرد ع شها یلدی زیوکارش یز ن وهیز مفشد .گذشتش
هیچ ر ارشیی ه؟ یز فعالیت ییایف نها در دیت ری ت.

یز یی

شجز تنعید دینو یامد راگویر یی کویدث ویی نها یکتراالب یرزعیی شدیدشران عرد یز
ازگ ت ش تنویز ود .ییبکش ی کو شیف عد یز موگ ی فیلدی تنویز ری ویی هری ش تو
گ ت ر ان مفدهد کش کتف یع هر؟ رویی مارردن در کبرار راقف خرارویده یرنیرزهیی ردیشرتش
ییت .هرچبی

یکترال مفرعد کش تعدیدی یز یثضرای خارردین اللرش ریرز تنویرز ری رش یررت

یوزمی های ثمرارف تو

کوده اشربد؛ چویکرش روریبف ( )237 /2 :1963یز فرودی رش ررام

ییدشوییلدی یز یادی اللش رام مف ود کش در یال 1۰17ق یراک دم رق روده ع در ییر
یال ش درخوییت مصرود اشا و یبان اشا کاک؟ غدید ویی خردمت ثرازم غردید شرده
ییت.

یما در تنویز دینو چبدین یثروی یز نهرا راقف رراررد .قصر

یلتاقرارف در یعییرو قرون

یازده؟ هجوی یز فودی ش رام کاجفمصرد اللش یز شیو تنویز ررام مرف رود کرش یلنترش معفروم
ری ت ا یادی اللش ر نتف دیشتش ییت یا ررش (شرامفو  .)187 /2 :1374در زمران شراهثنراس
مشک وی تنویرزی در رعضرشیالطهرار در مرزیری تنویرز (ترألی

1۰11ق) کرش تفتیصرف یز

رعضا یلجبان مص و مفشود یگوچش ش گوریتان گجیر مف ودیزد یشرارهیی رش مردف

یادی اللش ررفکبد کش یلنتش مفتویرد کوکتف در ش فویموشف یپودن رام خارردیرف اشرد کرش

در جامعة جدید ذیوفتش رنودررد .یمرا عقترف ییرویرثفی راه (1315-1265ق) مب ویالعلیراء ری

مفرناشت قطعاب دینو یثوی یز ن ک یوه در گجیر اقف رنوده ییت.
 .۶نتیجه

فایفة میان کرفة مغول تا ییتقویر ککومت یر وی دعرین ثردمثنرا در فضرای ییایرف ع

دیبف ع فقدین یک ریوعی قدرتربد تروکزیافتش رود .ییر دعره ثصرو طشیرف طویقرتهرای
یوفیش ع ش یع رییدن یقتدیر ع کیمیت شریو یروفف رود؛ یمرا رس یز ت رکیر ککومرت
ی وی موزهای ییایف ع مذهنف در ییوین ع فکش در کر جهان ییشم -ر و ش قدر یرافت
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یز کها مغوالن هبد ع تویعة یروی یمپویتروری یریایف ثمررارف در ریررة یعل قرون دهر؟-
شرصوی دقیقتو ع یش یز یش ت ت

یافت .اعجود ییتقویر ر امف کش قردر ییایرف ری

در جغویفیایف عیی یز ی یلبهوی تا موزهای ماعریءیلبهو متروکز یاختش ود قطعراب ریراز رش
ییتقویر عکد ثقیده ع یکدیت شدن ریوعهای دیبرف ع تروکرز نهرا در قالرب ییرتقویر
شویعت یک اس مف شد .در یی شوییو تروکز قدر در رهاد دی در فضرایف کرش مرفرو یز
مویکز ویکبدۀ قدر معبوی ود ویی یک ر ام ییایف متروکز ضوعرتف یرکاررا ذیو وده
ییت.
تاریتچة یادی اللش جویان تدریجف گذیر یز یک جامعرة فوهبنرف کمرو گروی ع یهرر
مدیری ش یرک جامعرة فوهبنرف متروکرز ع یرکدیرت ری ر ران مرفدهرد .زعیل نهرا زعیل
فوهبنف ری ر ان مفدهد کش در ن مفشد گوییشهای کشمف ع ثوفرارف مت راع ری را هر؟
جر کود؛ فوهبنف کش یع خود ری در یعیخو قون ره؟ شعیرهه در خوییران یزیرو گذریررد.
کاکریت ی وی شتدریج ورامشهایف ری در یش گوفت کش در ن دینو ک ارف را اعرهرای
غیوشیعف تصرر ررفشدرد ع یگوچش در ی تدی گراه را ت رام وخرورد مرفشرد در ییر کرار
نقدر ینیو ودرد کش تا غاز قون یازده؟ هجوی دینو یثروی یز یفروید یربف یرا ک رارف را
در مبایب کفیدی اقف ررارد.

اعرهای م کو

یادی اللش در زمان خود یز خاردینهای یوشباس تنویز مص و مفشدرد کرش یز یمتیراز
ییاد

یرت ا

ش طویقت ع تا کدی رزدیکف ش خاردین یر وی وخروردیر ودررد .رزرگ

یی خاردین ش مد یش دهش خارقاهف در کویلف تنویز دیشت .شدلیر یریاد ع رزدیکرف رش
خاردین ی وی یکف یز فوزردیرش مد کوتاهف یدیر شاهییراثیر ری وثهده دیشرت ع
یک ار در غاز رزی ا ثمرارف در زمان شاهتهرایب در یال 94۰ق شثبوین میرارجف یرف
یرتتا شد .یکتراالب مه؟توی ثامر در یی کار شهو خاردین یع ش ت ب وده ییت؛ علرف
یک دهش عد کش موز ثمرارف ش تنویز یار رزدیک شده ود هری شهوت ان یکتراالب هررویه
ا ف وعییف در ی ویز ن اث

تنعیدشان ش یی هان شد .یما ییبکرش راز یجرازۀ ازگ رت رش

تنویز ری یافتبد ر ان مفدهد کش اعرهای مذهنفشان ا گروییش ییایرف رش یررت ثمررارف
هرویه رنوده ییت.
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اینبدی ثفبف نها ش ت ب ری کش هزیبة یاری ا ت ن ودیختبد اید در یوردشان را
شیو رق نبدی در خوییان ع ذر ایجان دید ع کر ن ری در رییتای یکیرای یربت در قرون
ره؟ دیر ت؛ یعبف در رییتای هران تصولف کش موجب س زدن نها در فضرای یجترراثف-
ییایف ثصوی وی شد .س زعیل نها در هران جویان ییتقویر شرویعت یرور گوفرت
کش ییکارچیا مورتف ش ن یشاره مفکبد .نها ررفتویر تبد در جامعة ی وی کش ا هرران
یرنیزهها ش یکیای شویعت یما در شکر شیعف یثبرفث روی ن ودیخترش رود جرایف دیشرتش
اشبد.
نها ری ی تو اید یبیارف مصاف شکار ع ثاری یز جراهطفنرف ییایرف دیر رت .یمرا ییبکرش
نها ع ک ارف ممر نها اییبکش شلصاظ ییایف خطوی مص و ررفشدرد در یی شروییو
رتویر تبد ا ک

ت ب

موقعیت یجتراثف خود ری ک

کببد ر ارنو ثزم ی ویش در ییجراد

یک جامعش مذهنف یکدیت ییت .یلنتش یی ری ه؟ اید درر رو گوفرت کرش ییجراد ن ع یز
میدین شدر کودن یی گورش خاردینها رش لزعماب ا خ ورت هرویه وده ع رش در مرد کوتراهف
در ثصو شاهییراثیر کایر شده ییت .خروی یخنراری کرش یز ییر خارردین راقف ییرت
مو وط ش یعیخو ثصو شاهتهرایب ییت.
منابع
 ی کو شیف کاف ک ی

کو شیف ( .)1383روضااتالجناان و جنااتالجناان.

تصصی جع و یفطانیلقویئف .2 .چ .1تنویز :یتوده.
 ییکبدر مب ف ( .)1382تاریخ عالمآرای عباسی .شکوشش ییو یف رار .چ .3تهروین:
یمیوکنیو.
 یلیراده میوچررا ( .)1388مقاادو و نامقاادو .توجررة هررزید یررالکف .تهرروین :شرروکت
یرت اری ثفرف ع فوهبنف.
 یمی


ییدمص

وریبف ک

(14۰6ق) .اعیانالشیعه .یوع  :دیریلتعاری لفرطنوثا .
مصرد ( .)1963تراجم االعیان من ابناا الزماان .تصقیرق یلردکتور

یشحیلدی یلربجد .چ .2 .1دم ق :مطنوثا یلجام یلعفرف یلعو ف دم ق.
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 تو یررت مصررردثفف ( .)1322دانشاامندان آبربایجااان .چ .2تنویررز :کتررا فوعشررف
فودعیف.
 تهرایب ی وی ( .)13۰4تذکرۀ شاهتهماسب .ش یهترام ثندیل کور .رولی  :چا تاررة
کاعیارف.
 جامف ثندیلوکر

یکرد (« .)1346مب آ جامف» .شکوشش یدیرب طویرف .مجلا

دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز .ش . 81ی
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 .)1378( _______ نامهها و منشآت جامی .تصرصی ثصرامیلردی یعرعن رای

ع

ییویر رکرار  .تهوین :موکز ر و میویث مکتو .
 .)1383( _______ رسااال منشااآت .تصررصی ثنرردیلعفف رررور یکررویری .تو ررت جررام:
شیخیالیشم یکرد جام.
 .)1386( _______ نفحاتاالنس من حضراتالقدو .تصرصی مصررود ثا ردی.
چ .1تهوین :یت .
 جع ویرران ریررول ( .)1379صاافویه در عرص ا دیاانف هرهنااس و سیاساات .قرر؟:
هعه کدۀ کوزه ع دیر ناه.
 ک وی تنویزی مصردیمی (13۰3ق) .روضهاالطهار .تنویز :کارخارة م هدی یید قا.
 خویردمیو غیاثیلدی

هرامیلدی ( .)1362حبیبالسیر .زیو ر رو مصررد د یویریاقف.

 .4تهوین :کتا فوعشف خیام.

 خورشاه قناد یلص یبف ( .)1379تاریخ ایلچی نظام شاه .تصصی مصردرضا رصیوی
ع کوئیچف هاردی .چ .1تهوین :یرجر

ثار ع م اخو فوهبنف.

 دعیس دعی (« .)1384ییدثفف هردیرف ع یبتهای یعلیارامشروی رف» .میراث تصوف.
عیوییتة لئورارد لویزن .توجرة مجدیلدی کیویرف .1 .چ .1تهوین :ر و موکز.
 رعمفو ک

( .)1384احسنالتواریخ .تصصی ک ی روییف .چ .1تهوین :ییاطیو.

 رعیرو هارس رع و ( .)1385ایران در راه عصر جدید .توجررة ذر هبجرف .چ.1
تهوین :یرت اری دیر ناه تهوین.
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 زری کو

ثندیلص ی ( .)1383تصوف ایرانای در زمینا تااریخی آن .توجررة

مجدیلدی کیویرف .چ .1تهوین :یت .

 زعیوی مصجو (« .)1385معوفف یثو شباختشر دهیی در تاریخ ثصو ی ویش» .مجموعه
مقاالتی در پاسداشت مقام علمیف هرهنگی و تااریخی دکتار عبدالحساین
نوایی .شکوشش یلهام مفکزیده .تهوین :روگر.

 شامفو علفقففخان ( .)1374قصا

الخاقاانی .تصرصی ییدک ر یرادی رایروی.

تهوین :یازمان چاپ ع یرت اری عزیر فوهبگ ع یرشاد ییشمف.
 شوشتوی روریهلل شوییلدی ( .)1377مجالسالمؤمنین .1 .چ .4تهوین :یرت راری
ییشمیش.
 شیویزی ثندی یگ ( .)1369تکملهاالخبار .تصرصی ثندیلص ری رروییف .چ .1تهروین:
ر و رف.
 شیرر رشماری ( .)1374ابعاد عرهانی اسالم .توجرة ثندیلوکی؟ گرویهف .چ .1تهروین:
دفتو ر و فوهبگ ییشمف.

 غ اری قاضفیکرد ( .)1343تاریخ جهانآرا .تهوین :کتا فوعشف کاف .

 فوهارف مب ود مهدی ( .)1381پیوند سیاست و هرهنس در عصر زوال تیموریان
و ظهور صفویان .تهوین :یرجر

ثار ع م اخو فوهبنف.

 ففور عیفر؟ ( .)1385نظاام قضاایی عصار صافوی .توجررة ک ر زردیرش .چ .2قر؟:
هعه ناه کوزه ع دیر ناه.

 کاررگ ثندیلعفف ( .)1351آثار باستانی آبربایجان .تهوین :یرجر

ثار مفف.

 مب ف قرف یکرد ک ی ( .)1383خالصهالتاواریخ .تصرصی یک ران یشرویقف .چ.2
تهوین :یرت اری دیر ناه تهوین.
 مایر هوعی رجیب (« .)1375جامف ع م ایخ شیعفمرذهب» .ناما هرهنگساتان .س.2
ش .1ی

.7۰-66

 .)1377( _______ جامی .چ .1تهوین :طوح رو.
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