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چکیده

هدف این مقاله بررسی و تحلیل زمینهها و علل شوور و پناهنود ی

اُالمه تکلو به دولت عثموا ی و توث یری اسوت کوه ایون پناهنود ی در

روابط دولت صفوی با عثما یان داشت .یافتههای پوووه

شوان موی

دهد که این شور که از سنخ کشمک های خبگان بر سر قودر

سیاسی بود ،در سال  237ه.ق ،در ایالت آذربایجان بهوقوع پیوست و

با حملهی اُالمه تکلو به دارالسلطنهی تبریز و غار آ جوا آغواز شود.
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پو

از آن ،اُالموه چوون توا سوت یوروی الزم بورای جنو

بوا شوواه

طهماسب را فراهم کند ،درصودد همکواری بوا عثما یوان برآمود و از

ترس پادشاه ایران و برای دریافت کمک ،به سلطان سولیمان عثموا ی

پناهنده شد و او را به حمله به ایران تحریک کرد .در بروز شور و

پناهند ی اُالمه تکلوو ،تضوادهای داخلوی حکوموت ،قودر طلبوی و

ا گیزههای شخصی او ،شیوهی خشون شواه طهماسوب در برخوورد بوا

طایفهی تکلو و یز تث یر سیاست خارجی کشور عثما ی برای بهدست
آوردن اهرم فشار برای به چال

کشیدن دولت مقابل را مویتووا یم

ادیده بگیریم .این پناهند ی موجب وقوع اولین دورهی جن هوای

چهار ا ووهی ای وران و عثمووا ی ،تض و یف یوروی کارآموود و خبگووان
سیاسی قبیلهی تکلو در ساختار قدر صفویان ،ازدست رفوتن بغوداد
و تصوورف آن بووهدسووت عثما یوان ،خدشووهدار شوودن مقووام قداسووت و

پادشاهی و ویرا ی سترده در غرب ایران شد.

واژگان کلی دی :شواه طهماسوب ،سولطان سولیمان ،اُالموه سولطان،

عثما یان ،تکلوها.
 .1مقدمه

بررسی روابط سیاسی و مناسبا بین دولتهای همجوار از مباحث مهم دورههوای تواریخی
محسوب میشود .این کار زما ی مهمتر جلوه میکند که حکومتهای مقتدری هومزموان و
در محدودهی مشخص جغرافیایی درکنار یکدیگر قرار یر د .درست در میا هی قورنهوای
دهم و یازدهم هجری ،شاهد حضور دو حکومت قدرتمند صفویه و عثما ی در جهان اسالم
هستیم که تضادهای سیاسی میان آنها روابطشان را دسوتخو

تحووال کورد .بوا پیودای

حکومت وبنیاد صفویه و رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران ،مناسبا سیاسی ایون دولوت
بوا حکوموت سونیموذهب عثموا ی دسوتخو

د ر وو ی شود (.)Stephen, 2010: 347

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 7 /

درآغاز ،روحیهی توس هطلبوی ،ت اراوا عقیودتی و اختالفوا موذهبی در شو لهور شودن
منازعا مؤ ر بوود اموا عامول دیگوری کوه در ایون دوره روابوط حکوموتهوای موذکور را
دستخو

د ر و ی کرد ،مسئلهی «پناهند ی سیاسی» بوود .مسوئلهی پناهنود ی سیاسوی از

مسائل مهمی است که مناسبا داخلی و خارجی یک کشوور را از رور اقتصوادی و سیاسوی
بسیار تحت تث یر قرار میدهد .در این میان ،شاهدیم که کسا ی از اقشار مختلوف حکوموت،
ازجمله شاهزاد ان ،رامیان ،علما ،سران قبایل و  ،...از ایوران صوفوی یوا حکوموت عثموا ی
ریختند و به دولتهای همجوار پناه برد د و به پناهندهی سیاسی تبدیل شد د.
همجواری قدر ها درکنار یکدیگر ،این فرصت را به مدعیان و مخالفان سیاسی میداد
که با بهره یری از فضا و شرایط مساعد یا استفاده از کموک و مسواعد حکوموت دیگور،
بتوا ند ادعای تاج و تخت کنند یا خوود را از کشوتن جوا دهنود .از سووی دیگور ،کشوور
پذیر ده یز مقاصد و اهداف خود را درسر میپرورا د و بیشوتر بوهد بوال فووذ هرچوه بیشوتر
خود بر کشوور مقابول بوود .بوا توجوه بوه روابوط خصوما هی ایوران و عثموا ی در ایون دوره،
پناهند ی اُالمه تکلو فصل جدیدی از روابط دو کشور را رقم زد که مطال هی ایون شوور
و پناهند ی در شناخت مناسبتهای سیاسی بین حکومتهای یادشوده شوایان توجوه اسوت.
در این مقاله ،امن بررسی چرایی و چگو گی پناهند ی اُالمه تکلو بوه دولوت عثموا ی ،بوه
د بال پاسخ برای سؤاال اصلی زیر هستیم:
 .0پناهند ی سیاسی اُالمه تکلو به دربار عثما ی به چه دالیلی رخ داد؟
 .9پناهند ی سیاسی اُالمه تکلو به دربار عثما ی چه تث یری در روابط صوفویان بوا
عثما یان داشت؟
 .2درآمدی نظری به مفهوم پناهندگی سیاسی

خستینبار ،در مکتوبا و رسایل بهجاما ده از یو وان باسوتان ،از پناهنود ی بشور بوه مکوان،

مجموعوه و یوا سورزمینی سووخن فتووه شوده اسووت .در یو وان باسووتان ،بووهطوور کلوی م ابوود،
قربا گاهها ،باغهای مقدس و مکانهوایی کوه مجسومهی خودایان قورار داشوت ،از امتیوازا
وی ووهای برخوووردار بود وود (مطال ووه و بررس وی تحلیل وی پیرامووون علوول اقامووت ،مهوواجر و
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پناهنوود ی ایرا ی وان )01-03 :0331 ،بووهطوووری کووه پناهنوود ی بوودهکاران ،جنایتکوواران و
برد وووان بووورای فووورار از مجوووازا بوووه ایوون مکوووانهوووا بوووه رسووومیت شوووناخته موویشووود
( .)Smith, 1853: 165این ت ریف از پناهند ی در ممالک روم هم به حوی دیگر ا جام
میشد ( .)Ibid: 165-166این جریان توا اروپوای سودهی جدیود ،بوه شوکلهوای مختلوف
صور میپذیرفت ،تا اینکه در م ادال سیاسی جدید به آن ر

قا و ی هم داد د.

در ایران هم مفهوم پناهند ی از قدیماالیام رایج بووده اسوت از دوران باسوتان و سوط
باالی جام ه همچون پناهند ی م وروف خسوروپرویز بوه روم رفتوه توا دوران جدیود و در
سط پایین اجتماعی مثل پناه سیاسیون یا مجرمان به امامزادهها یا سوفار خا وههوا .مسوئلهی
پناهند ی در ایران از اب اد رری مختلفی قابل تثمل است زیورا ذشوته از مسوائل سیاسوی،
پناهند ی در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و  ...را یز دربر موی یورد .ایون جریوان در ایوران
دورهی م اصر ،بهویوه عصور قاجوار ،بسویار دیوده مویشوود کوه شایسوتهی تحقیوق جوامع و
فرا یری است (.)Kneebone, 2006: 542
با ذر از مفاهیم قدیم پناهند ی ،در عصر حاار حق پناهند ی بهم نای حقیقی بر فورد
یا روهی اطالق میشود که برای ررا سیاسی و عقاید مذهبی در کشور خوود در مروان
آزار و اذیت است و ممکن است ازطرف کشور دیگری مورد حمایت قرار یورد .مسوئلهی
پناهند ی اتباع یک کشور در کشوری دیگر ،سابقهی طووال ی در تواریخ دیپلماسوی جهوان
دارد اما این جریان از پایان جن

دوم جها ی به این طرف و بهویوه از سال  0291بوه ب ود،

به یکی از مسائل حاد بینالمللی تبدیل شد (طلوعی )31 :0377 ،و بوه هموین دلیول ،سوازمان
ملل با تشکیل کنوا سیو ی ،اهتمام بیشتری برای رفع این جریان ا جام داد.
در این مقاله ،پناهند ی سیاسی حاکموان ،والیوان ،شواهزادههوا و حتوی در برخوی مووارد
شاهان مورد توجه است.
در باطن ا سان ،دو مفهوم اساسی زیر مقام پناهند ی را بهوجود میآورد:

الف .ترس موجه :0این ترس ت بیری از دو وجه وابسوته ،ی نوی جنبوهی ذهنوی (تورس) و
جنبهی عینی (موجه بودن) است ( .)Unhcr, 1992: 35-37جنبهی ذهنوی حالوت درو وی،
1. Well-founded fear
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واع باطنی و روا ی فرد را تشکیل میدهد و جنبهی عینی ،حاال و شرایط واق وی را بیوان
میکند که قابل دید و درک هستند (عطیفه[ ،بیتوا] )1 :بنوابراین تورس فورد تنهوا وقتوی بوه
مواوع ارتباط دارد که ازلحاظ عینی بجا باشد.

ب .ت قیب :0این واژه دربردار دهی م ا ی مختلفوی ،مثول د بوال کوردن و از پوی چیوزی

رفتن است ولی درکنار آن با کلمههوای عقواب (سوزای کسوی را دادن ،عوذاب) و عقوبوت
(سزای ناه و بدی ،شکنجه) یز همریشه است که به ترس موجوه وابسوته اسوت .جموع ایون
مؤلفهها باعث ایجاد حق پناهند ی میشود (.)Chimni, 2009: 230- 231
در این تحقیق ،با در رر رفتن مفاهیم اساسی در ایجاد مقام پناهنود ی (تورس موجوه و
ت قیب) ،وع گاه وستالویک به منطقهی اجدادی (خارج از مقولهی قدر ) و ووع روابوط
ساختاری در د یای قدیم ،به تحلیل و بررسی ووع پناهنود ی سیاسوی اُالموه تکلوو بوه دربوار
سلطان عثما ی میپردازیم.
 .3خاستگاه تکلوها

در شکل یری دولت صفوی ،طوایف مختلف قزلبا

ق

مهمی ایفا کرد د .رای

ایون

طوایف به مذهب تشیع و حمایت آ ان از بنیوان وذاران ایون سلسوله ،باعوث شوکل یوری و
تثبیت دولت صفوی شد ( .)Melville, 1996: 80تکلوها ازجمله طوایف قزلبوا

مسوتقر

در آ اتولی بود د که در دو دوره به ایران مهاجر کرد د وروه اول هومزموان بوا تشوکیل
دولت صفوی وارد شد د که ق

ارز دهای با احراز مشاغل مهم ایفوا کرد ود و وروه دوم

پا زدههزار فر بود د که به رهبری شاه قلی خلیفه (شیطان قلی) ،پسر حسون خلیفوه ،در سوال
 207ه.ق به ایران وارد شد د (فلسفی .)033 :0331 ،میتووا یم بگووییم کوه قبیلوهی تکلوو از
احیهای به ام تکه ایلی ،واقع در جنوب آسیای صوغیر بور سواحل شومالی دریوای مدیترا وه،
برخاستند .آ ان از ترکوان تکوهی سواکن منطقوهی آ تالیوا بود ود و در میوان آ وان افورادی از
والیت حمید (منطقهی اسپارتا – بوردور) و والیت من

دیده میشد (هموان 033 :سوومر،

 .)19 :0370ورود تکلوها به طریقهی صفوی بهدرستی مشخص یست اموا بوه رور مویرسود
1. persecution
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اولین تماسها از دورهی خواجه علی با آزادی صوفیان روملوی اسیر امیر تیموور ورکوا ی
صور پذیرفته است .منابع اشاره میکنند که صوفیان روملوو از ایون زموان وارد تشوکیال
صفویان شد د و در دورهی شیخ ابراهیم ،بوا سوترده شودن تشوکیال تبلیغوی صووفیان در
آ اتولی و توس هی دستگاه خلیفه ری آ ان ،تماس با روملوها و تکلوهوا بیشوتر شوده اسوت
چون بنابر اشارهی جها گشای خاقان ،تکلوها بهطور مورو ی بهعنوان حامیان صفویه شوهر
داشتند (سرور.)91 :0371 ،
 .4علل و انگیزههای شورش و پناهندگی اُالمه تکلو به دربار عثمانی

در این بخ  ،علل و عوامل پناهنود ی اُالموه تکلوو بوه دربوار عثموا ی را ارزیوابی و تحلیول
میکنیم.
 .4-1شورش االمه تکلو

بووا فووو شوواه اسووماعیل در سووال  231ه.ق ،دورهی دهسووالهی تسوولط قزلباشووان آغوواز شوود و

جن

های داخلی شودیدی بوین قبایول قزلبوا

رخ داد کوه صودما فراوا وی را بور دولوت

صفویه وارد کرد .بنابر وصیت شاه اسماعیل ،دیو سلطان روملو بهعنوان ایبالسولطنهی شواه
طهماسب م رفی شده بود که این کار با مخالفت استاجلوها مواجه شد .تکلوها کوه متحودان
سنتی روملوها محسوب میشد د ،به حمایت از روملوها برخاستند و امرای سه ا وهی تکلوو
بههمراه عودهای عوازم جنو

بوا اسوتاجلوها شود د (  .)Newman, 2000: 3-4اسوتاجلوها

مجبور به اطاعت شد د و به تیول خود در خجوان و ایوروان و بوهروایتوی ،بورای جنو
رجیها روا ه شد د و بهعبارتی تب ید شد د .به فتهی اسکندر بی

بوا

منشی ،تیول آنهوا یوز

برای راایت تکلوها قطع شد (ترکمان .)17 :0311 ،از آ جا که تکلوها در این جریان ق
مهمی ایفا کرد د ،چوهه سلطان تکلو در مقام امیراالمرایی شریک شد (سوومر.)71 :0370 ،
تملک اراای مت لق به قبیلهی استاجلو و مصادرهی آنها توسط روملوهوا و تکلوهوا ،باعوث
جن

دیگری با استاجلوها به ام «جنو

سولطا یه» در سوال  239ه.ق شود .در ایون جنو

،

استاجلوها شکست خورد د و تکلوهوا هزینوهی سونگینی پرداختنود زیورا دو تون از رهبوران
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آنها ،بورون سلطان حکمران مشهد و طوس و قراجه سلطان حکمران همدان ،کشته شد د.
تکلوها که درصدد دستیابی به قدر و مقام امیراالمرایی مطلق بود د ،به شاه طهماسب القوا
کرد د که دیو سلطان روملو عامل اصلی اختالف بین قزلباشان است و مصولحت اسوت کوه
وی را حذف کنند (.)Colinp, 2009: 6-10

بنابر روایت شرف امهی بدلیسی ،چوهه سولطان تکلوو وی را خمیرمایوهی فتنوه در میوان

قزلباشان میدا ست (بدلیسی .)079 :0373 ،شاه طهماسب در پونجم شووال  233ه.ق ،زموا ی
که دیو سلطان به دیوان آمد ،او را با تیری بوه هالکوت رسوا ید و ایون و وه تکلوهوا قودر
یافتند ،چوهه سلطان در مقام امیراالمرایی ،بدون رقیب شد و افراد تکلو در رأس کارها قرار
رفتند .حاکمیت هرا به بهرام میرزا ،یکی از برادران شاه ،داده شد و غازی خان تکلو بوه
سمت للگی او ا تخاب شد .چوهه سلطان تکلو فرما روای واق ی کشوور شود و ادارهی اموور
کشور کامالً در دست وی قرار رفوت ( )Melville, 1996: 81و طهماسوب از پادشواهی
فقط اسمی داشت .تکلوها بیشترین ارااوی والیوا را بوه اعضوای قبیلوهی خوود اختصوا
داد د بهطوری که بنابر اشارهی خوا دمیر ،چوهوه سولطان تکلوو بوهدلیول اسوتیالی تموام بور
حکومت ،درصدد استقالل بود (خوا دمیر.)039 :0371 ،
شاه طهماسب بوا توجوه بوه قودر

یوری تکلوهوا ،جم یوت و تسولط آ وان بور مناصوب

مملکتی ،زیرکا ه تصمیم رفت چوهوه سولطان را ازمیوان بوردارد و از آ جوا کوه بوه هجوده
سالگی رسیده بود ،تصمیم رفت خود قدر را بوهدسوت یورد و تکلوهوا را حوذف کنود
( .)Haneda, 1987: 236-238وی این تصمیم را زما ی رفت که تکلوها ا ودکی اعتبوار
خود را ازدست داده بود د .علت اصولی کوماعتبوار شودن تکلوهوا ،شکسوت و فورار چوهوه
سلطان از میدان جن

هرا با ازبکان بود که به روایتی به دست جا ی بی

ازبک متالشی

شد د (روملو .)301 :0317 ،این حوادث موجب شد که شاه طهماسب یوت بواطنی خوود را
شان دهد و با صدور فرمان قتلعام شورشیان تکلو ،خود را از مزاحمتهای آ ان رها سوازد
( )Haneda, 1987: 236-238بنابراین به دستور شاه ،قورچیان روه کثیری از تکلوها را
کشتند (روملو .)301 :0317 ،شاه طهماسب از این حاد ه بهعنوان «آفت تکلوو» وام بورد کوه
مادهی تاریخ سال  237ه.ق است (شاه طهماسب صفوی.)01 :0333 ،
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اولین واکن

تکلوها درمقابل قتلعام آنهوا ،شوور

اُالموه سولطان تکلوو ،امیراالمورای

آذربایجان بود .االمه تکلو 0ازجمله تکلوهایی بود که در شوور

شواه قلوی سولطان ،هموراه

پا زدههزار شورشی به ایران آمد و در زمان شاه اسماعیل اول ،ابتدا به مقام یسواول 9و سوپ

ایشک آقاسی 3منصوب شد و ارتقای مقوام یافوت توا اینکوه در ردیوف امورای بوزر

قورار

رفت (شیرازی .)70 :0332 ،االمه تکلو در دورهی شواه طهماسوب بوه سومت امیراالمرایوی
آذربایجان منصوب شد و با پیوستن فراریان مواجرای «آفوت تکلوو» بوه وی ،درصودد ا تقوام
برآمد و علیه شاه شور

کرد ( .)Melville, 1996: 104بحث جالبی که دربوارهی االموه

تکلو وجود دارد و شاه طهماسب آن را بیان میکند ،اتهوام وی بوه ابواحی وری اسوت .شواه

عنوان میکند« :االمه با ب ضی مردم سارلو 1که به الحواد و ز دقوه م وروفا ود و از غایوت و
وقاحت و اباحت ،مناک خود را از یکدیگر دریغ میدار د و ایشان را اموال و اسوباب داده
جمع کثیر به هم رسا یده بود د» (شاه طهماسب صفوی .)030 :0333 ،آ ان به ایون دلیول بوه
«یارلر» ملقب بود د (شیرازی.)79 :0332 ،
رچه اتهام اباحی ری وسیلهای بود برای مرتد اعالم کردن رقبا ،ب ضی از اقداماتی که
االمه ا جام داد ،حاکی از یک وع طرز تفکر اشتراکی بوده است که این اعموال را پیشووای
مذهبی وی ،شاه قلی سلطان تکلو یوز ا جوام داده بوود (شواه طهماسوب صوفوی07 :0333 ،
 .0اسماعیل حقی ،مورخ عثما ی ،درمورد وی آورده است« :اوالمه خان اصالً از تیمارلی سپاهیهای تکه بود ،که برا ور
شجاعت بسیار

به او لقب یاوز اوغالن داده بود د» (اوزون چارشیلی.)371 /9 :0332 ،

 .9لقب یساول از ریشهی مغولی یَسا (یاسا) ،بوه م نوی قوا ون و همچنوین افوراد و موثمورا ی اسوت کوه اوامور و فورامین را
درحضور سلطان اجرا میکرد د (میرزاسمی ا 97 :0339 ،و .)091

 .3او مسئول ادارهی حرم پادشاه بود که پیرترین ،کهنترین و محترمترین ابواب جم وی دربوار محسووب مویشود و بوه
صفت صالح و تدین آراسته بود و شب و روز در حرم حضور داشت (همان.)97 :

 .0فاروق سومر بیان میکند« :ما راجع به سوارلوها اطوالع در دسوت وداریم( »...سورور .)79 :0371 ،شواه طهماسوب در

تذکرهی خوی  ،در جایی دیگر سارلوها را منتسب به تکلوها ذکر میکند و ساریلوی تکلو می ویسد (شاه طهماسوب،

 .) 39 :0333در زمان قراقوینلوها و در دوران حاکمیت قرایوسف ،در شهرزور امیری به وام محمود سوارو وجوود داشوته

است که احتمال دارد سارلوها اسم خود را از این امیر رف توه باشوند ،ی نوی سوارلوهای موورد بحوث شواه طهماسوب در

آذربایجان میتوا ند شاخهای از سارلوهای منطقهی شهرزور باشند .احتموال دارد سوارلوهای آذربایجوان وام خوود را از

«سارلوعلی» که در تشکیل دولت صفوی ق
ذاشتند (سرور.)79 :0373 ،

داشته رفته باشند در این صوور بایود اسوم خوود را سوارلو علوی موی
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شیرازی .)79 :0332 ،شاه طهماسب االمه سلطان را حرامزاده ،مفتن و موزورر خوا وده کوه بوه
غیر از حضرا ائموهی م صوومین ،هورک

دیگوری را بوازی مویداده و همچنوین طایفوهی

سارلوها را منتسب به تکلوها میدا د (شیرازی .)93-07 :0332 ،به رر میرسد ،االمه بهدلیول
شد

اراحتی و رفتن ا تقام به هر وسیلهای متوسل میشد و همپیمان شدن وی با سوارلوها

که اشتراک زن را بین خود روا میداشتند ،علت داشته اسوت .االموه پو
توا ست یروی الزم را برای جنو

از شوور  ،چوون

بوا شواه طهماسوب فوراهم آورد ،درصودد همکواری بوا

عثما یان برآمد و از ترس پادشاه ایران و برای جلب کمک ،دست به دامون سولطان عثموا ی
شد (  .)Melville, 1996: 94از سوی دیگر ،سلطان سلیمان هم که مقاصد و اهداف خوود
را درسر میپرورا د و بیشتر بهد بال فوذ هرچه بیشتر خود بر کشور ایوران ،بوهویووه تصورف
بغداد بود و پ

از صل با فردینا د و شارل پونجم ،بوهطوور موقوت ،از جنو

هوا اروپوا

مسیحى رهایى یافته بود ،درجهت تداوم سیاست توس هطلبا هی پودر  ،سولطان سولیم اول،
در سووال  237ه.ق از پناهنوود ی االمووه اسووتقبال کوورد ( ;Labib, 1979: 435-455

 )Gokbilgin, 1957: 449-482و بورای او جاموهی زردوزی فرسوتاد .االموه یوز خل وت
سلطان را پوشید ،به استا بول به خدمت سلطان ترک رفوت و آ وان را بورای حملوه بوه ایوران
تحریک کرد (بدلیسی 13 :0373 ،وایی[ ،بیتا] 03-09 :عالمآرای شاه طهماسب:0371 ،
 070-071قدیا ی 11-13 :0391 ،استرآبادی.)30 :0333 ،

0

موارد زیر از علل اصلی پناهند ی االمه تکلو به دربار عثما ی بهشمار میرو د:
الف .قتلعام تکلوها به فرمان شاه طهماسب :زما یکه شواه طهماسوب جووان بوه قودر
رسید ،سران قبایل قزلبا

بر امور حکومتی تسلط کامل داشتند .یکی از ایون قبایول ،قبیلوهی

تکلوها بود که غیر از مقام بیگلربیگی ،سایر مقامهای مملکتی را بهدست آورده بود د و این
مواوع باعث اراایتی و عک ال مل بقیهی قزلبا ها شده بوود (خوا ودمیر.)039 :0371 ،
بنابر فتهی اسکندر بی

منشی ،طایفوهی تکلوو زیوادهروی و خوودرأیی را از حود اعتودال

ذرا یده و «[ ]...از اطوار ایشان باطناً غبار قواری بور خواطر شواه شسوت» (ترکموان:0311 ،
 .)19شاه طهماسب که از قدر

یری تکلوها ،جم یت و تسلط آ وان بور مناصوب مملکتوی

 .0مؤلف تکملهاالخبار سال قیام او را  239ذکر کرده است (عبدیبی

شیرازی 73 :0332 ،رُهر[ ،بیتا].)7 :
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اراای بود ،تصمیم به حذف تکلوهوا رفوت و بوه دسوتور وی قورچیوان وروه کثیوری از
تکلوها ،ازجمله چوهه سلطان امیراالمورا را بوه قتول رسوا د د (روملوو .)01 :0317 ،قتولعوام
تکلوها و کشتن چوهه سلطان ،باعث واکون هوایی ازطورف آن طایفوه شود .از ایون زموان،
تکلوها درصدد مبارزهی آشکار و پنهان با صفویان برآمد د بنابراین در بسیاری از حوواد ی
که از این زمان به ب د به وقوع پیوست ،ق
ب .وجود رقابت بین قبایل قزلبا

داشتند.

برای بهدست آوردن مناصب حکومتی :بوا بور تخوت

شستن شاه طهماسب ،قزلبا ها بوىدر و

بورا بوهدسوت ورفتن قودر و ایفوا قشوى

برجستهتر در رام سیاسى کشور ،به رقابت پرداختند .کشومک
رقابت دیرین طوایف و ا ون قزلبا
اسکندربی

قزلبوا هوا و تاجیوکهوا و

برسر مناصوب عوالى کشوور ،همچنوان اداموه یافوت.

ترکمان که تصویر روشنى از ابتدا حکومت شواه طهماسوب ارائوه موىدهود،

م تقد است که در ایون دوره ،میوان امورا و ارکوان دولوت ،بوهدلیول امور وکالوت و «ت صوب
اویماقا » منازعه پدید آمده بود و شیرازهی کشور ازهم پاشیده شده بود (ترکموان:0311 ،
 .)223 /0فتنی است که در این دوره ،قبا یل قزلبا

منوافع قوومى را بور منوافع ملوى کشوور

مقدم داشتند که این کار از ویو ویهوای سواختار قبیلوها و ایالتوى دولوت صوفو شوئت
مى رفت.
ج .عدم دستیابی االمه تکلوو بوه مقوام امیراالمرایوی و تورس از مجوازا شواه طهماسوب:
جسار تکلویان و قدر روبهافوزای
قزلبا

آ وان ،شواه طهماسوب را بوهسوو اویماقوا دیگور

متمایل کرد .در هایت ،با قتلعام طایفهی تکلو به فرمان شاه طهماسب ،حسوین خوان

شاملو منصوب امیراالمرایوى یافوت (روملوو .)300 :0317 ،تکلویوان همچنوان موىکوشوید د
موق یت برجستهی خود را بازیابند و االمه تکلو کوه امیراالمورا آذربایجوان بوود ،بورا بوه
دست آوردن منصب امیراالمرایى طغیان کرد (ترکمان .)012 /9 :0311 ،اکامى در رسویدن
به این مقام و ترس از مجازا شاه ،موجب پناهنده شدن و به امپراتور عثموا ى شود و او
سلطان ترک را در آن شرایط حساس ،برای حمله به ایوران ترغیوب کورد (جنابودی:0371 ،
.)103
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د .عدم بهرهمندی از توان مالی و روامی در دولوت صوفویان ،بواوجود قو

فوراوان در

شکل یری دولت صفویه :تکلوها در زمرهی هفتهزار تن از صوفیا ی بود د کوه در اولوین
حرکت شاه اسماعیل اول علیه آق قویو لوها ،بوه وی پیوسوتند (فلسوفی.)031-033 :0331 ،
آنها خدما زیادی برای شاه اسماعیل و طهماسب ا جام داده بود د چنا که در سوال 213
ه.ق ،در سرکوب شور

ذوالفقار بیو

(پسور خوود سولطان) کوه حواکم «کهتوران»  0بوود،

شرکت ف ال داشتند (شواه طهماسوب صوفوی .)Melville, 1996: 81-82 00 :0371 ،بوا
وجود این اقداما  ،تکلوها توا ستند از کمکی که به صفویان کرد د ،بهره ببر د و بوا اینکوه
برخوی از طوایوف قزلبووا  ،ازجملوه اسووتاجلوها و شوواملوها ،دارای اموالک وسوی ی بود وود،
تکلوها توا ستند توان مالی و رامی پیدا کنند و این امر باعوث اراوایتی آ وان از حکوموت

صفویه بود .ویسوندهی کتواب قواوهاآل وار بوه اراوایتی ب ضوی از امورای تکلوو از شویوهی
امناسب اعطای مناصب حکومتی اشاره میکند و می ویسد امورای تکلوو م تقود بود ود کوه

«ب ضی در این اردو هستند که هر ز در هیچ م رکه ایشان را دیوده و کواری کوه ازو تووان
فت ،از ایشان وقوع یافته بلکه م لوم یست که پدران این جماعوت در سولک اهول اعتبوار
بوده باشند .الحال بر مسند عز و فراغت تکیه زده کمال تن م و کامرا ی ایشوان را حاصول
است و ما با این همه سربازی و جانفشا ی ،قودر چاشوت و جوو االغ وداریم» (افوشوتهای
طنزی.)109-100 :0373 ،
 .4-2پناهندگی اُالمه به دربار عثمانی
بحران در شرق ایران و حضور ارت

ایران در وواحى دور از پایتخوت ،بوه مخالفوان دولوت

صفویه ،بهویوه االمه تکلو ،فرصت خود مایى داد چنا که در سال  211ه.ق ،هنگامیکه شاه
طهماسب پ

از دفع پنجمین فتنهی عبیداهلل خان ازبک در هرا بهسر میبورد و قصود فوت

ماورالنهر را داشت ،از ورود سپاهیان عثما ی بوه آذربایجوان بواخبر شود (قموی999 :0312 ،
شیرازی .)73 :0332 ،االمه تکلو عثما یهوا را از ایون موق یوت کوه مرزهوای شومالغربوی و
 .0به رر میرسد که ام کهتران که ذوالفقاربی

بن علیبی

 ،مشهور به خود سولطان ،حواکم آ جوا بوود ،در توذکرهی

شاه طهماسب اشتباه بت شده و صحی آن «کلهر» است .در منابع تاریخی و جغرافیایی ،ام کهتران بوت شوده اسوت و
این اسم باید کلهر باشد (روملو.)979 :0317 ،
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مرکز ایران بیدفاع است ،آ اه کرد و آ وان را بورای حملوه بوه ایوران برا گیخوت (قزوینوی،
 77 :0222ترکمووان 221 /9 :0311 ،روملووو .)301 :0317 ،وی باعووث شووروع چهووار دوره
جن

طوال ی از سال  211تا  239ه.ق بین دو کشور شد که صدما و ویرا یهای بسویاری

را ایجاد کرد .االمه قصد داشت با حمایت دولت عثما ی حکومت مستقلی در واحی شومال
غورب تشوکیل دهود ( .)kupeli, 2010: 2-5; kilic, 2001: 34ابوراهیم پاشوا بوه االموه
پیشنهاد کرد در آ اتولی که دارای چندینهزار خا وار تکلو است ،یرویی تشکیل دهود و بوه
آذربایجان حملوه کنود بنوابراین االموه ریاسوت تکلوهوای آ واتولی را بورای جنو
طهماسب برعهده رفوت (دالبوی آر .)11 -11 :0332 ،پو

بوا شواه

از ورود یروهوای عثموا ی بوه

آذربایجان که به فرما دهی ابراهیم پاشا ،صدراعرم عثما ی ،صور

رفت ،االموه بوه پواس

خدماتی که به سلطان سلیمان در حمال به آذربایجان کرده بود ،به لقوب پاشوایی سورافراز
ردید (همان )110 :و به بیگلربیگی آذربایجان دسوت یافوت (Gokbilgin, 1957: 449-

 .)482همچنین حاکما ی که برای شهرها ا تخاب شد د بیشتر از امورای تکلوو بود ود خیواو
(پیشکین یا مشکینشهر) به علی بی

تکلو ،خجووان بوه ولوی بیو

بورادر االموه و مراغوه،

اردبیل و سراب به ولی خان تکلو داده شد (چارشی لی.)377 :0332 ،
همچنین ،االمه درصدد برآمد برای ستر
صفوی بغداد که از اقوام

قلمرو خوی  ،با محمد خان تکلوو ،حواکم

بود ،متحد شود و به همین دلیول ماینود ا ی بوه بغوداد فرسوتاد.

محمد خان حاار به پوذیرفتن ایون امور شود ( )Melville, 1996: 81در تیجوه یروهوای
عثما ی عازم بغداد شد د و غزال اوغلی ازطرف دربار صفوی به بغوداد آمود و خبور داد کوه
سلطان سلیمان به عراق آمده و قصد بغداد دارد و وی مویتوا ود بوه در واه بیایود (قزوینوی،
 131 :0222شاه طهماسب صفوی .)93 :0333 ،سلطان سلیمان بهدلیل شروع فصول سورما و
زمستان عازم بغداد شد ،افراد تکلو مقیم بغداد به حمایت عثما یان برخاسوتند و محمود خوان
شرفالدین اوغلی شهر را رها کرد و شهر بغداد بهدلیل خیا ت تکلوها بوهدسوت عثموا یهوا

افتاد ( .)Melville, 1996: 82بدلیسی در شرفنامه به تلفا ا سا ی و اسب و اشتر یروهای

عثما ی برا ر سرما و بورف و کموی آذوقوه اشواره مویکنود (بدلیسوی .)131 :0373 ،در ایون
لشکرکشیها اکثراً تکلوهایی شرکت داشوتند کوه از صوفویان ارااوی بود ود .آنهوا قو
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مهمی به فع عثما یها ایفا کرد د (مستوفی .)37 :0371 ،اشتباه شاه طهماسب جووان در قتول
عام تکلوها باعث تخریب آذربایجان و سقوط شهر بغداد بهدست عثموا یهوا شود .همچنوین
این اولین جن

ایران و عثما ی در دورهی طهماسب اول و سلیمان قا و ی بود کوه در سوال

 211ه.ق بهوقوع پیوست .یروهوای عثموا ی تبریوز را تصورف کرد ود و توا شوهر سولطا یهی
ز جوان پیشوروی مود ود ( .)Korokoglu, 1993: 206-213; kilic, 2006: 56-64در
آ جا چند تن از امرای طهماسب ،ازجمله حسین خان تکلو ،فرز د بوورون سولطان تکلوو ،بوا
سههزار فر افراد تحت فرمان خود بوه یروهوای عثموا ی ملحوق شود د (غفواری99 :0313 ،
.)kilic, 2006: 35; Colinp, 2009: 153-165; Küpeli, 2010: 249-257
دورهی دوم جن

ها در سال  210ه.ق بهوقوع پیوسوت .االموه تکلوو در ایون جنو

یوز

جا ب عثما یان را رفت .شاه طهماسب درصدد سرکوب االمه برآمد اما غازی خان تکلوو
این خبر را به االمه داد و بنوابراین وی تبریوز را تورک کورد و بوه وان رفوت (روملوو:0317 ،
 .)392شاه طهماسب شهر وان را محاصره کرد اما چوون عثموا یهوا بوه االموه کموک موی-
کرد د ،شاه موفق به شودن وان شد .در این سفر به طهماسب خبر رسید که برادر  ،سوام
میرزا در خراسان شور

کرده است و سلطان عثما ی وی را به فرز دی پذیرفته و آن سوی

قزل اوزن را به او وا ذار کرده است (غفاری.)992 :0313 ،
بنابر زار

منابع ،در شور

سام میرزا که حکمران خراسان بود و بههمراه عثموا یهوا

به دسیسهچینی پرداخت ،تکلوها (بهویووه االموه سولطان) یوز قو

داشوتند (شواه طهماسوب

صفوی .)31 :0333 ،ارتباط شورشگران خراسوان و سولطان عثموا ی را احتمواالً غوازیخوان

تکلو  0سروسامان داده بود که اتابک بهرام میرزا در زمان حکومت او در هرا بود و حال با

عثما یان در اقامتگاه زمستا ی آنها در بغداد دیدار میکرد (تواریخ ایوران .)19 :0391 ،شواه
طهماسب در تذکرهی خوی

یز به شور

سام میرزا و ارتبواط آن بوا غوازی خوان و االموه

سلطان و حمایت سلطان سلیمان از سام میورزا اشواره کورده اسوت (شواه طهماسوب صوفوی،
.)31 :0371

 .0فرز د چرکین حسن تکلو بود.
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فتوحا االمه در خاک ایران سبب شد که بسیاری دیگر از سرداران قزلبوا

بوه دولوت

عثما ی پناهنده شو د از جملهی ایون افوراد غوازی خوان تکلوو اسوت کوه بوا بیشوتر امورا دل
د ر ون کرده و در مقام فاق بود (روملو .)393 :0317 ،وی در زمان امیوراالمرایوی چوهوه
سلطان به سمت للگی بهرام میرزا ،برادر شاه طهماسب ،بر زیده و بوه هورا فرسوتاده شود.
پ

از جن

سال  210ه.ق ،وی یز به تبریز فرار کرد و چون از سوء یت شاه سبت به خود

آ اه شد ،به امپراتوری عثما ی پناهنده شد (جنابدی .)199 :0371 ،بوا فورار غوازی خوان ،از
امرای تکلو ،جز محمد خان شرفالودین اوغلوی و چنود تون از امورای درجوهی دوم تکلوو،
کسی در زد شاه باقی ما د .غازی خان تکلو ازطرف سولطان عثموا ی بوهعنووان بیگلربیگوی
منشی ،تحریکوا وی موجوب

یمی از بغداد منصوب شد (همان) .به وشتهی اسکندر بی

دومین حملهی سلطان سلیمان به ایران شد (ترکموان .)93 /9 :0371 ،غوازی خوان بوا عنووان
بیگلربیگی به بغداد رفت اما چون مردم از وی به دربار عثما ی شکایت کرد ود ،دوبواره بوه
شاه طهماسب روی آورد و به سمت والی شروان منصوب شود (شویرازی .)20 :0332 ،شواه
طهماسب وی را مردی شیطانصفت ،حیله ر و دروغگو می امود (شواه طهماسوب صوفوی،
 .)37 ،31 ،01 :0371عاقبووت ،وی بووه دسووتور شوواه ،بووه اتفوواق دو بوورادر و چنوود توون از اقوووام
زدیک

در شروان کشته شد (شیرازی .)23 :0332 ،در همین زمان ،محمد خان ذوالقدر بوا

هزار سوار و قباد سلطان ذوالقدر و حسین سلطان ولد بیرون سلطان تکلوو از شواه طهماسوب
روی ردان شد د و به اردوی سلطان سلیمان پیوستند (استرآبادی.)33 :0333 ،
سومین تهاجم عثما یوان در سوال  211ه.ق صوور

رفوت .در آن سوال القوا

میورزا،

برادر شاه ،به دولت عثما ی پناهنده شد و علیه دولت صفویه وارد عمل شود .مورخوان دوره
ی صفویه و بهویوه خود شاه طهماسب ،عامل اصلی شوور
دولت عثما ی را تحریکا و ق
به همکاری القا

و پناهنود ی القوا

میورزا بوه

االمه تکلو میدا ند 0 .شاه طهماسوب در جوای دیگور یوز

و االمه اشاره دارد که آن دو به سیواس آمد ود و در اموهای طووال ی بوه

 .0شاه طهماسب در تذکرهی خود می ویسد« :در باب یاغی شدن القا

دو چیز به خاطرم میرسد :اول اینکه مواغورلو

پسری که حاال در روم است عمل بدی داشته ،از ترس آ که مبادا من بشنوم و او را ایذا و عقوبت کنم بیدولتی چنود از
وکران االمه با او شراب می خورد د .از بیم سیاست من او را چیزهای بد آموزا یده و فریب داده بود د و بود ام و یواغی

کرد د» (شاه طهماسب صفوی 17 :0371 ،استرآبادی.)39 :0333 ،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 19 /

شاه علی سلطان چینی (سلطان علی چگنوی) ،حواکم وان ،وشوتند کوه «کلیود قل وهی وان را
برداشته زد ما بیاور که ده برابر وان به تو در خراسان الکوا بودهم» (اسوترآبادی.)13 :0333 ،
در این جن

یز االمه تکلو به فع عثما یها وارد عمل شد .وی بوه دسوتور سولطان سولیمان

بوورای محاصوورهی قل ووهی وان فرسووتاده شوود (روملووو191 :0317 ،

;kilic, 2006: 37

.)Colinp, 2009: 153-165
 .5فرجام پناهندگی سیاسی اُالمه

شاه طهماسب که در ا دیشهی بازستادن تبریز ،پایتخت ایران و سرکوبی االمه بود ،بار دیگور
متوجه آذربایجان شد .برخی از سران قزلبا

به شاه طهماسب پیشونهاد کرد ود کوه بوه سوپاه

عثما ی شبیخون بز ند ولی او که االمه را عامل تمامی این فتنهها و آشوبها میدا سوت ،بوا
رد این پیشنهاد درصدد دستگیری وی برآمد (شاه طهماسب صفوی .)33 :0371 ،االموه کوه
تاب پایداری دربرابر یروهای شاه طهماسب را داشت ،بیدر

از تبریز به وان رفت و در

قل هی مستحکم آن پناه رفوت (غفواری .)992 :0313 ،شواه طهماسوب بودون جنو

وارد

تبریز شد .شاه طهماسب موفق شد وان را تسخیر کند زیرا سلطان سولیمان بوار دیگور بورای
حمله به ایران حرکت کرده بود (شواه طهماسوب صوفوی .)31 :0371 ،بوا ایون حوال ،هنووز
غائلهی االمه پایان پذیرفته بود و شاه طهماسب همواره مصمم به دسوتگیری االموه بوود و بوه
د بال فرصت می شت .وی ب د از رویارویی با سپاه عثما ی و درهم شکستن آنها ،فرصوتی
پیدا کرد که االمه را د بال کند اما االمه که در ترجان اقامت زیوده بوود ،بوا خبور حرکوت
شاه ،رهسپار قرامان شد و شاه طهماسب بار دیگر در دستگیری االموه اکوام ما ود (بهنوامفور،
 .)13 :0392از آن پ

دیگر خبری از االمه در منوابع دیوده مویشوود و تنهوا منب وی کوه بوه

رفتواری و قتوول وی بوهدسووت شوواه طهماسووب اشوواره کوورده اسووت ،کتوواب عووالمآرای شوواه

طهماسب است.
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 .6نتیجهگیری

تکلوها که در شکل یری و تثبیت حکومت صفویان ق

اصلی و مهمی ایفا کرده بود ود،

از سال  237ه.ق دچار وا یت ابساما ی شد د .آ ان که افرادی ف ال ،جنگجوو و پرهیز وار
بود د ،توا ستند از کمکی که به صفویان کرد د ،بهره ببر ود و بورخالف برخوی از طوایوف
قزلبا  ،ازجمله استاجلوها و شاملوها که دارای امالک وسی ی بود د ،توا ستند تووان موالی
و رامی پیدا کنند و این امر باعث اراایتی آ ان از حکومت صفویه بود .جسار تکلویوان
متمایل کرد که در هایت ،بوه

و قدر فزایندهی آ ان شاه را بهسو اویماقا دیگر قزلبا

قتلعام طایفهی تکلو به فرموان شواه طهماسوب منجور شود .بوا ایون حوال ،تکلویوان همچنوان
موىکوشووید د موق یوت برجسووتهی خوود را بازیابنوود و االموه سوولطان تکلوو کووه امیراالموورا
آذربایجان بود ،برا بهدست آوردن منصب امیراالمرایى و ا تقوام از شواه طهماسوب طغیوان
کرد .اکامى در رسیدن به این مقام ،موجب پناهنده شدن و به امپراتور عثما ى شود و او
سلطان ترک را در آن شرایط حساس ،برای حمله به ایران ترغیب کرد.
این شور

و پناهند ی پیدرپی تکلوها ،ازجمله االمه سلطان تکلو  ،توایج و پیامودهای

مهم زیر را بههمراه داشت:
 .0تضو یف یوروی کارآموود خبگووان سیاسوی قبیلووهی تکلووو در سوواختار قوودر
صفویان
 .9شرکت تکلوها در دسیسهها و توطئهها علیه حکومت و در بلندمد  ،تضو یف
صفویان
 .3وقوع چهار دوره جن

بین ایران و عثما ی که اولوین دورهی آن بوه تحریوک

االمه سلطان تکلو در سال  211ه.ق رقم خورد
 .1ازدست رفتن بغداد و تصرف آن بهدست عثما یان بهمد  29سال
 .1ویرا ی سترده در غرب ایران بهدلیول جنو

هوای طووال ی و شویوهی امحواء

منابع دولت صفویه
 .3تحمیل هزینههای مالی هنگفت برای کشور پناهندهپذیر
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 .7خدشهدار شدن مقام قداست و پادشاهی چون از ایون زموان بوه ب ود ،بورادران
میرزا و سام میرزا و روههای دیگر علیه پادشواه ایوران بوه

شاه ،ازجمله القا

ف الیت پرداختند و بیتوجهی به مرشد کامل ،بهصوور بوارزی در دورههوای
ب د مود یافت.
منابع

 استرآبادی ،سید حسنبن مرتضی حسوینی .)0333( .از شیخ صفی تا ش اه ص فی .بوه
اهتمام دکتر اشراقی .چ  .9تهران :علمی و فرهنگی.

 اوزون چارشی لوی ،اسوماعیل حقوی .)0332( .ت اریخ عثم انی .ج  .9ترجموهی ایورج
وبخت .تهران :کیهان.

 بدلیسی ،شرف خان .)0373( .شرفنامه .با ت لیقا محمد عباس .چ  .3تهران :حدیث.

 بهنامفر ،محمدحسن .)0392( .پناهندگی سیاسی ب ین حکوم
صفوی و بابری .پایان امهی کارشناسی ارشد .دا شگاه تهران.

ه ای عثم انی

 بوداق منشی .)0379( .جواهر االخبار .تصحی محسن بهورام وواد .تهوران :مرکوز شور
میراث مکتوب.

 تاریخ ایران (در دوره صفویان) .)0391( .پووه

در دا شگاه کمبوریج .ترجموهی

ی قوب آژ د .تهران :جامی.
 ترکمان ،اسکندر بی

(منشی) .)0371( .تاریخ عالمآرای عباس ی .بوه اهتموام ایورج

افشار .ج  .3تهران :امیرکبیر.

 جنابدی ،میرزا بی بن حسن .)0317( .روض
طباطبایی .تهران :بنیاد موقوفا ایرج افشار.

الف فویه .بوه کوشو

غالمراوا مجود

 خوا دمیر ،امیرمحمود .)0371( .تاریخ شاه اس ماعیل و ش اه مهماس ف ص فوی
(ذیل تاریخ حبیفالسیر) .تصحی محمدعلی جراحی .تهران :ستره.

 دالبی آر ،آلفرد .)0332( .سلیمان خان قانونی و شاه مهماسف .ترجمهی ذبوی اهلل
منصوری .تهران :زرین.
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 روملو ،حسن بی

 .)0317( .احس نالت واریخ .تصوحی عبدالحسوین ووایی .تهوران:

بابک.

 رهُر ،بُرن( .بیتا) .نظام ایاالت در دورهی صفویه .ترجمهی کیکاووس جها وداری.
تهران :بنگاه ترجمه و شر کتاب.

 شاه طهماسببن اسماعیلبن حیدر الصوفوی .)0333( .تذکرهی ش اه مهماس ف .بوا
مقدمهی امراهلل صفری .چ  .9تهران :شرق.
 شیرازی ،عبدی بی

 .)0332( .تکملهاالخبار .تصحی عبدالحسین ووایی .تهوران :شور

ی.

 سرور ،غالم .)0371( .ت اریخ ش اه اس ماعیل ص فوی .ترجموهی محمودباقر آرام و
عباسقلی غفاری فرد .تهران :مرکز شر دا شگاهی.

 سومر ،فواروق .)0370( .نقش ترکان آن امولی در تک کیل و توس هی دول
صفوی .ترجمهی احسان اشراقی و محمدتقی امامی .تهران :ستره.

 طلوعی ،محمود .)0377( .فرهنگ جامع سیاسی .چ  .9تهران :شر علم.

 عطیفه ،باقر( .بیتوا) .پناهندگی سیاسی و تحوالت آن در ق رن بیس تم[ .بوی وا]:
[بیجا].

 عالمآرای شاه مهماسف .)0371( .به کوش

ایرج افشار .تهران :د یای کتاب.
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تهران.

 قدیا ی ،عباس .)0391( .تاریخ و فرهن گ و تم دن در دورهی ص فویه .تهوران:
فرهن

مکتوب.

 مطال ه و بررسی تحلیل ی پیرام ون عل ل اقام
ایرانیان .)0331( .تهران :ادارهی کل امور کنسولی.

مه اجرت و پناهن دگی

23 /  پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا- فصلنامة علمی

: تهوران.بهوروز وودرزی

 بوه کوشو. زبدهالتواریخ.)0371( . محمدحسون، مستوفی
.مجموعهی ا تشارا ادبی و تاریخی

 بوه. نقاوهاآلثار ف ی ذک راالخی ار.)0373( . افوشتهای محمودبن هودایتاهلل،طنزی



. علمی و فرهنگی: تهران.9  چ.اهتمام دکتر احسان اشراقی
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