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چکیده
ر ینررد گ ر ار از تسررن برری تش ريّب از مهررمتررری تپ روّمت ترراری ایررران اسررت کرری ررری قرررون
هعررتم تررا دهررم هش تررورت گر ررتش رریدررتهرراز تررو يانی از جملرری ن مررتا لهيرری و تررعویی،
علرریر ررم باورهرراز سررنی اوّ يرری ،ندررش مهمرری در تپ روّل م ر هبی و گ ر ار از تسررن برری تش ريّب در
جام ی ایرانی داشرتندش پرروهش ااکرر مبتنری برر شريوه پرروهش تراری ی و برا تکيری برر ررار شراه
ن مررتاو و رری ،در پرری یررا ت نشررانیهرراز تش ريّب در رررار و اارروال اوسررت و برری دنبررال پاس ر ی
بررراز ایرر پرسررش اسررت کرری ائمرری ارهررار (ی) چرری جایگرراهی در رررار و اارروال بنيانگرر ار
رریدررت ن مررتا لهيرری دارنررد؟ یا ترریهرراز پررروهش ارراکی از ن اسررت کرری علرریر ررم برراور شرراه
ن متاو و ی بری دری مکاترب سرنی ،در ررارش نشرانیهراز مت ردّد تشريّب دیرده مریشرود و نشرانی-
هاز تسن بسريار کرم اسرتش شراه ن مرتاو بسريار از خانردان پيرامبر ( ) ،ائمری(ی) و نيرز ا دراو
ایشرران در رررارش نررام برررده اسررت و ای ر برری همررراه نسرربنامرریاش کرری منتسررب برری ائمرری اسررت،
راوانرری نشررانیهرراز تشرريّب را برری ن درجرری مرریرسرراند کرری رریدررت منسرروو برری وز در شررمار
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پيررروان تشريّب برری اسرراو ورده شررودش در چنرري شرررای ی هرردا ایر نوشررتار یررا ت نسرربت ميرران
نشانیهاز تسن و تشيّب در رار اوستش
واژههااای کلیاادی :ائمرری ارهررار(ی) ،شرراه ن مررتاو و رری ،رریدررت ن مررتا لهيرری ،تشرريّب،
تسن ش
 .1مقدّمه

پيوسررتگی تصروّا و تشريّب بررا ررراز و نشرريبهرراز بسرريارز مواجرری برروده و م ا عرران و
موا درران بسرريارز داشررتی اسررتش تش ريّب و تص روّا اسررلمی داراز اتررول مشررترب هسررتند
و از منررابب واارردز ا هررام گر ترریانرردش تررا نجررا کرری متصرروّ ی علرری(ی) را داخررو در همرری
ش ر ون خررود کررردهانررد و برردون تردیررد اسرراس تص روّا بررر وجررود علرری (ی) نهرراده شررده
اسررت ،امررا تعرراهم و هررمسررویی کرررز ميرران تررو يی و سررایر ررر شرري ی ،برریخصررو
اسررماعيليی و زیدیرری ،قبررو از شرري ی اماميرری و تدریبررا از قرررن سرروم و چهررارم شررروی شررده
بود؛ 4و ب رد از قررن هعرتم تلشری برراز پریریرزز عر ران و تصروّا منسروو بری اماميری از
سوز برخی علماز شي ی تورت گر تش
از نوررررر سياسرررری– اجتمرررراعی نيررررز تعرررراوتهررررایی در روش تشرر ريّب و تصرر روّا
دیرردهمرریشررودش از ابتررداز دورة اسررلمی تررا ب ررد از دورة ایل انيرران تش ريّب م مرروم ايررات
سياسرری ّ رالترررز را نسرربت برری تص روّا در پرريش گر ررت در اررا ی کرری اک ررر متص روّ ی،
ماقرررو در قررررون سررروم و چهرررارم هجررررز از شررررکت در امرررور سياسررری اجتنررراو
مرریورزیدنررد و از کليرری مورراهر دنيرروز تبرررز مرریجسررتندش بررا هجرروم ماررول و از برري ر ررت
مرکررز کرررز و سياسرری م ر هب تسررن و نيررز از برري ر ررت مراکررز یکرری از نيرومنرردتری
جنرربشهرراز شرري ی ی نرری اسررماعيليی ،تاييررر مهمرری در رویرراروئی تش ريّب بررا اکومررتهرراز
وقررت را نمررود و رتررت در اختيررار ررر دیگررر شرري ی و بریخصررو ارنرریعشرررز قرررار
گر ررت تررا از ایرر خررل سررود برررده ،برری همررراه رریدررتهرراز تررو يانی جهشرری را در
قدرتگيرز سياسی و اجتماعی از کنندش
 .1-1بیان مسئله

تشرريّب در اتررلی نيمرری قرررن هعررتم تررا ابتررداز قرررن دهررم هجرررز قمرررز برری همررراه
رریدررتهرراز تررو يانی از عوامررو مهررم جنرربشهرراز کرررز و اجتمرراعی ایرر دوره از
تررراری ایرررران بودنررردش ایر ر کررری مارررومن بررری مر ر هب تشر ريّب گررررایش پيررردا کردنررردش
سررربداران( ) 191-111جنبشرری سياسرری-اجتمرراعی در خراسرران راه انداختنررد ،اکررام
تيمررورز( ) 114-346و قراقویونلوهررا ( ) 141-119گرررایشهرراز شرري ی بررروز دادنررد
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و برراأخره مرر هب شرري ی برری دسررت تررعویان( ) 311-4411رسررميّت یا ررت ،اتعرراقی
نيسررت و رریدررتهرراز تررو يانی نيررز سررهم مهمرری در ای ر تپ روّمت داشررتند و ررری ای ر
دوره جنبش دینی کری هرم برا تصروّا و هرم برا تشريّب ارتبراب داشرتیباشرد بری وجرود مردش
تص روّا در ای ر دوره تدسرريمات رقرریاز را پشررت سررر گ اشررت ،خ ر و اخررتلا ميرران
تش ريّب و تسررن را پررر کرررد و باع ر نزدیکرری بيشررتر تش ريّب و تسررن در ایررران شرردش درواقررب
ب ررد از املرری ماررول تش ريّب و تص روّا از جهررات بسرريار برری هررم نزدیررک شرردندش در ميرران
رریدررتهرراز تررو يانی دو رریدررت تررعویی و ن مررتا لهيرری ندررش چشررمگيرز در رونررد
شرري ی شرردن جام رری ایرانرری ایعررا کردنرردش رریدررت تررعویی علرریر ررم تسررن اوّ يّرری ،در
نهایررت مرر هب تشرريّب را در ایررران رسررميّت ب شرريد و رریدررت ن مررتا لهيرری نيررز در ایرر
مرورد زمينرریسررازز و ترأرير زیررادز داشررتش زنرردگی مؤسّر ایر رریدررت -شرراه ن مررتاو
و رری -عصرررز را در بررر مرریگيرررد کرری دوره گ ر ر از تسررن و نزدیکرری برری م ر هب شرري ی
دوازده امامی است و رریدرت ن مرتا لهيری ب شری مهرم از ایر تپروّل بری شرمار مری یردش
عرردّهاز از نویسررندگان و ادبرراز نزدیررک برری دورة شرراه ن مررتاو و رری ،تشرريّب او را امررر
ق ری مریداننرد و ب ردها نيرز ت ردادز از نویسرندگان مترأخر در تر کرههراز خرود شرکی
در تشرريّب او راه ندادنررد و رریدررت او را در شررمار ررائرر شرري ی ککررر کردنررد2؛ بررر ایرر
اسرراس پرررداخت برری رررار و اارروال بنيانگرر ار ایرر رریدررت و جسررتپوز گرررایشهرراز
شي ی او در ای پرروهش هردا اترلی اسرت و بری دنبرال پاسر ی برراز ایر سرؤال اسرت
کی ائمگ ارهرار(ی) چری جایگراهی در ررار شراه ن مرتاو و ری دارنرد و چررا ایر رریدرت
تررو يانی را در شررمار ررائر شرري ی برری شررمار مرری ورنررد؟ بررا بررسرری رررار شرراه ن مررتاو
و ری بریویررره دیرروان شر ر او ایر رکرريی م ررر شرد کرری علرریر ررم براور برری درری مکاتررب
تسرن  ،سربک شر رز و بيران شرراه ن مرتاو بيشرتر شري ی اسررت ترا سرنی و همري موکرروی
باع شد کی رریدت او را در شمار رریدتهاز شي ی بی شمار ورندش
بنيرراد ای ر پررروهش بررر رررار مکترروو شرراه ن مررتاو ب ریخصررو دیرروان اش ر ار و
رسررائو اوسررت؛ دیرروان اشرر ار کرری اتررلیتررری منبررب پررروهش پرريش رو اسررت در سررال
4911شش برری کوشررش قرراز نررورب ش جمررب ورز و چررا شررده اسررتش بررراز چررا
ایر دیروان ،وز از چهرار نسر ی اسرتعاده و نهرا را برا یکرردیگر مدابلری نمرودهاسرت؛ منبررب
اتررلی مررورد اسررتعاده مصرپّ نسر یاز از دیرروان شرراه ن مررتاو اسررت کرری ترراری کتابررت
ن  336اسررت کرری برری عنرروان منبررب اتررلی اسررتعاده شررده اسررتش قرردیمیتررری نسرر ی
دیرروان شرراه ن مررتاو مت لرر برری کتاب انرری ملررک برروده و کتابررت ن در سررال  161و
یررک نسررو پ ر از و ررات اسررت شرراه ن مررتاو استنسرراا شررده و مص رپّ ن را از اي ر

 / 446جایگاه ائمی ارهار (ی)در رار و ااوال شاه ن مت او و ی

ترپّت در درجری دوم قررار دادهاسررتش برراز چرا ایر دیرروان ،مصرپ نسر یهرائی هررم
کی در سالهاز  4264و  4996نگارش یا تی از دیده تپديدی گ رانده استش
بنررا برری اظهررار مصررپ  ،شرراه ن مررتاو عررلوه بررر دیرروان اش ر ار ،برريش از  11رسررا ی
نگاشررتی اسررتش مصررپّ ایرر رسررائو را کرری  6مجموعرری از نهررا موجررود برروده مدابلرری
نمرروده و برري سررالهرراز 4914تررا 4914شش انتشررار داده اسررتش قرردیمیتررری نسر ی رسررائو
مت لر برری خاندرراه شررم ا ر ررا اسررت و برري  4166و  4111کتابررت شررده و مصرپّ ایر
نسرر ی را برری عنرروان نسرر ی اتررو در نوررر گر ترریاسررت و ب ررد از ن رسررائو موجررود در
کتاب انرری ملررک در سررال  4413کتابررت شررده کرری از نوررر اهميّررت در درجرری دوم قرررار
گر ترریاسررتش کتابررت سررایر نس ر یهررا برري سررا هاز  4211تررا 4261هش و ب ررد از ن برروده
استش
 .2-1ضرورت و اهمیّت پژوهش

تشرريّب اگررر چرری بررا رراز دورة تررعوز بررا تصررميم شرراه اسررماعيو تررعوز(-391
311هش ) در ایررران رسررميّت یا ررت ،امررا زمينرریهرراز ن مت لر برری عصررر پيشاتررعویی اسررت
کرری رریدررتهرراز تررو يانی تررعویی و ن مررتا لهيرری مت ل ر برری ای ر عصررر اسررتش تررعویان
تشريّب را در ایررران رسررميت ب شرريدند و ن مررتا لهيرری نيررز برری عنرروان رریدررت م اتررر نهررا
در شرمار رریدررتهرراز شرري ی ککرر شررده اسررتش بررا ایر اوترراا چنانچرری مر هب و تشريّب
شرراه ن مررتاو و رری ،بنيانگرر ار ایرر رریدررت مررورد بپرر قرررار گيرررد و اربررات شررود
مرریتوانررد بررر سررهم رریدررتهرراز تررو يانی در گ ر ار از تسررن برری تش ريّب در جام رری ایررران
پرتو ا کند و پيوندهاز بيشترز از تشيّب و تصوّا شکار سازدش
 .3-1پیشینه پژوهش

جنبررریهررراز ادبررری ررررار شررراه ن مرررتاو بررری ترررورت معصرررو در سرررراپرده عشرر ،
مجموعرری مدررامت همررایش شرراه ن مررتاو کرری برری کوشررش مپمدرکررا تررر ی و مپمررد
ترراد بصرريرز برری چررا رسرريد(نکش هرسررت منررابب) ،بررسرری شررده اسررتش در بسرريارز
از ای ر پررروهشهررا و مدررامت ،شرري یگرررز شرراه ن مررتاو و رری معرررو گر ترری شررده و
دمیررو ن ارئرری نشرردهاسررتش مر هب شرراه ن مررتاو برری تررورت جردّزتررر در مدررامتی کرری
اميررد رررزام و شررهرام پررازوکی نوشررتند مررورد توجرری قرررار گر ررت؛ رررزام برری ای ر نتيجرری
رسرريد کرری شرراه ن مررتاو سررنی مر هب اسررت امررا پررازوکی در مدا رری ندرردز بررر مکاتبررات؛
کنرردوکاوز در تشريّب شرراه ن مررت او و رری و مو رروز ،در ایر زمينرری برری تررورت جرردزتررر
وارد شررد و ب ررری از جنبرریهرراز تشرريّب شرراه ن مررتاو و رری از جملرری ومیررت را بررسرری
کرررد ،امررا از ائمرری ارهررار(ی) ،تنهررا برری پرریگيرررز اررررت علرری(ی) در دیرروان شرراه
ن مررتاو توجّ ری کرررد و نتيجرری گر ررت کرری شرراه ن مررتاو و رری شرري ی برروده اسررتش روز
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هررم ر ترری ایر دو مپدر در رررار خررود بيشررتر برری تصروّا شرراه ن مررت او و رری و جایگرراه
وز در تصرروّا ایرانرری پرداخترریانرردش در پررروهش پرريش رو بسررترز ترراری ی گشرروده و
نشررانیهرراز تش ريّب مت رأرر از شرررایم و موقررب ترراری ی بررسرری خواهررد شرردش عررلوه بررر ن
ککررر ائمرری ارهررار(ی) و اسررتعاده از وا ههرراز شرري ی و سررنی در رررار شرراه ن مررتاو و رری
پرریگيرررز خواهررد شررد تررا از ای ر رری ر هررم برری م ر هب و هررم برری شرري یگرررز او پرتررو
ا کنررده شررودش بررسرری ای ر جنبرری از رررار شرراه ن مررتاو مرریتوانررد گرررهگشرراز ابهامررات
بسرريارز در زمينرری م ر هب و باورهرراز او باشرردش ایر کررار در سررایر تپديدررات کمتررر مررورد
توجی واقب شده استش
 .2بحث
 .1-2بسترهای تاريخی ظهور انديشههای شاه نعمتاهلل

بررراز بررسرری تش ريّب وک رررت نشررانیهرراز ن در رررار شرراه ن مررتاو و رری بایررد برری
شرررایم ترراری ی و مپي رری کرری او در ن زنرردگی مرریکرررد واقررف بررودش از مسررائو بسرريار
مهررم جرردا شرردن تسررن از مرکزیّررت خل ررت و از دسررت دادن پایگرراه سياسرری و کرررز
ن بررود کرری برری دنبررال ن ایل انرران( ) 614-116روز کررار مدنررد و ایرر تاييرررات برری
مرررور زمينرری را بررراز رشررد تشريّب ررراهم نمررودش در ایر خصررو کامررو مصر عی ا شرريبی
مررینویسررد« :اسررتيلز ماررومن بررر عرررا مجررال نعر کشرريدنی برری شرري يان داد و شرررای ی
ررراهم ورد کرری بررا زادز و رامررش برری امررور م ر هبی خررود باردازنررد و مرروج تررازهاز از
ديهرران و متکلمرران ،ارروزههرراز شرري ی را راگر ررت»(ا شرريبی)11 :4911 ،ش شرراه ن مررت-
او هعترراد و پررن سررال ب ررد از سرردوب خل ررت عباسرری ( 492-616ش) چشررم برری جهرران
گشررودش در ایرر اتررلی اتعاقررات مهمّرری بررا زمينرری تشرريّب را داد کرری از نمونرریهرراز ن
گسررترش تشرريّب و شرري ی شرردن ب ررری از ا ررراد خانرردان ایل ررانی( ) 614-116از جملرری
سررل ان مپمدخرردا بنررده( ) 119-146بررود و ن زمرران کرری شرراه ن مررتاو دوره تررباوت
را مرریگ ارنيررد ایررام شررکوگيرررز دو ررت سررربدارز( ) 191-111در خراسرران بررودش
همچنرري تاييراترری نيررز در باورهرراز سررنيان در اررال بررروز بررودش از قرررن هعررتم برری ب ررد
شرررای ی در جهرران اسررلم پرريش مررد کرری گروهرری از اهررو سررنت و جماعررت در برراس
سررل ان ،سياسررتمدار ،عررا م دینرری ،نویسررنده و شرراعر برری تشرريّب گرررایش پيرردا کردنررد و
زمينررگ رشررد و گسررترش تشرريّب را در ایررران ررراهم نمودنررد و در اینجررا جمررب تسررن و
تش ريّب ،کرری سرراب بررر ن وجررود نداشررت مشرراهده مرریشررودش عنرروان تسررن دوازده امررامی
بررراز ایرر دوره-از قرررن هعررتم تررا دهررم هجرررز -برری کررار ر ترریاسررت و ایرر ویرگرری
برریشررک زمينرریز اتررلی پيرردایش دو ررت تررعوز( ) 311-4411شررد و خانرردان تررعوز
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خرررود از کسرررانی بودنرررد کررری در ایرر مسرررير قررردم نهادنرررد و بررریتررردری از تسرررن روز
گردانيدنررد(ج عریان)119 :4911 ،ش تسررن دوازده امررامی برری شرررای ی ارررل مرریشررد
کرری باورمنرردان علرریر ررم پيررروز از مکاتررب دهرری اهررو سررنت ،برری پرراآ عررارعی شرري ی
بودنررد و دل در گرررو د بسررتگی برری ائمرگ شرري ی داشررتندش تسررن دوازده امررامی سرربب شررد تررا
ککررر ائمرری ارهررار(ی) در رررار ایرر دوره رواج یا ترری ،مناقررب و رررایو و کرامررات نهررا
ميرران مررردم منتشررر شررودش ای ر ارکررت برریترردری سرربب شررد تررا جایگرراه امررام علرری(ی) و
بیویره امرا م اسري (ی) در ميران مرردم مشرر اسرلمی زونری یا تری و بری مررور وسريلیاز
بررراز اربررات مپکوميّرت کسررانی باشررد کرری از سرروز شرري يان مسرربب اج رگ کررربل بودنرردش
از ایرر پرر منررابب کسررانی از سررنيان کرری دوسررت داشررتند تررا برری زنرردگی امامرران شرري ی
باردازند ،رار شي ی بود(ج عریان)111 :4911 ،ش
ررری ایرر قرررون بررا سرردوب ا مرروت(4216/ 611م) اسررماعيليی شرري ی مرر هب برری
دامرر تصرروّا بازگشررتند و از ررررا دیگررر شرري ی ارنرریعشرررز نيررز در رررول ن دوره،
گرایشرری برری همرران سررمت نشرران داد و ش صرريتی چررون ايرردرز ملرری بررراز ایرر کرری
تش ريّب و تص روّا را برری هررم نزدیررک سررازد کوشررش ررراوان برری کررار برد(کررورب :4914 ،
)19ش
عرررلوه برررر ایر ر در ایر ر دوره تاييرررر و تپر روّمت مهرررم دیگررررز در باورهررراز
عمررومی را نمررود کرری مهررمتررری وجرروه ن جلرروههرراز گونرراگون پرهيزگررارز عمررومی،
توسر ی تصروّا اسررلمی و رریدررتهرراز وابسررتی برردان ،پرسررتش او يرراواو ،توسر ی زیررارت
و اعتداد بی م جزات و کرامات بود(رویمر)419 :4911 ،ش
اکومرررتهررراز سرررنی مر ر هبی چرررون تيموریررران( ) 114-346نيرررز برررا مر ر اهب
دیگررر برری تسرراهو و مرردارا مرریگ رانيدنررد و اترری در گسررترش تش ريّب نيررز ندشرری داشررتندش
تيمررور ،بنيانگرر ار ایرر سلسررلی در جریرران ررت باررداد مررزار متبرررب امامرران شرري ی را در
کرراظمي و نجررف زیررارت کرررد و قبررو از ن در ترروس برری زیررارت مرقررد م هررر امررام
رکا(ی) ر تری برود؛ همسرر و رزنردان او نيرز هنگرام رسريدن بری تروس مرقرد امرام رکرا(ی)
را زیرررررارت کردند(ا شررررريبی461 :4911 ،؛یرررررزدز ،4911 ،ج )4411 : 2رمانررررردهان
سررااهش نيررز مت اقررب تس ر ير باررداد و در پرری سررل ان اامررد جلیررر برری کررربل رسرريدند و
مرقررد م هررر امررام اسرري (ی) را زیررارت کردنررد(یزدز ،4911 ،ج )199 : 4و در سررال
 111نيررز در نجررف مراتررب ااترررام را نسرربت برری برری مرقررد م هررر امررام علرری(ی) برری جررا
وردنرررد(یزدز)4411 : 2 /4911 ،ش تيمرررور گورکرررانی در جریررران رررت دمشررر شررر ار
خررونخررواهی رزنرردان علرری(ی) را سررر داد و در ارررور سررادات و علمررا از ظلمرری کرری
بنریاميرری در ار رزنرردان علری (ی) کرررده بودنررد انتدرراد کرررد ،زیررا شررنيده بررود کرری نرران
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همررواره بررا خانرردان نبرری خرردا( ) برریویررره علرری(ی) و ارمرری(س) دشررمنی کررردهانررد،
رزنرردان علرری(ی) را برری شررهادت رسررانده و زنرران و کودکانشرران را برری بنررد کشرريدهانررد؛ برری
همرري جهررت برری سررااه اجررازه داد بررراز جبررران ایرر ظلررم در شررهر دسررت برری ررارت
بزنند(شررامی291 :4969 ،؛ یررزدز)4411 :2/4911 ،ش ایرر ااترررام برری بزرگرران تشرريّب ایرر
گمانی را در مرورد تيمرور تدویرت کررد کری او داراز گررایشهراز شري ی برود امرا بری نورر
میرسد تيمور از ای ر تارها تنها بهرهبردارزهاز سياسی را مد نور داشتی استش
در دوره جانشررينان تيمررور نيررز ای ر توجّ ری و ااترررام برری مددّسررات شرري ی ادامرری یا ررتش
شررراهرا تيمرررورز( ) 111-111برررا اهتمرررام همسررررش گوهرشرررادخاتون بارگررراه امرررام
رکررا(ی) را ترررميم نمررود و گوهرشررادخاتون خررود بررانی مسررجد گوهرشرراد در مجرراورت
ارررم در مشررهد بررود (ميررر ج عرررز419 :4911 ،و)411ش هررمزمرران بررا ای ر گرررایشهررا ،در
ررررو ایرررران دو رررت قراقویونلوهرررا( ) 141-119روز کرررار مرررد کررری دو تررری شررري ی
م هب بودش همی ای اتعاقات در عصرز را داد کی شاه ن متاو و ی میزیستش
ب رررد از شررراه ن مرررتاو هرررم دو تررر از تيموریررران نامررردار ،سرررل ان اسررري
بررایدرا( ) 111-344و وزیرررش اميررر عليشررير نرروایی نيررز گرررایشهرراز شرري ی بررروز دادنرردش
سررل ان اسرري بررایدرا پ ر از نشسررت بررر ت ررت سررل نت در هرررات ،ن سررتي گررامهررا را
برراز رواج تشريّب برداشررت و سرا برری تپریرک اميرر عليشررير نروایی از ایر برنامری دسررت
کشرريد(رویمر)411 :4911 ،ش اميررر عليشررير هررم اگررر چرری مررانب سررل ان شررد ،امررا خررود
مرر هب شرري ی داشررت( ميرج عرررز)433 :4911 ،ش در یررک جمررب بنرردز دربررارة ایرر
دورة تاری ی ،از ایل انان تا از تعوز مده است:
«ششششررري ی پر ر از پشرررت سرررر گ اشرررت دورة ایل انررران مارررول و پر ر از ن دورة
تيموریرران ،بررا برخرروردارز از موق يّررتهرراز مناسرربی در ایرر دوران و در شرررای ی کرری
مي ترریاز از کررلم شرري ی و عر رران و تصرروّا را پشررتوانی اندیشرری خررود قرررار داده و از
دیگررر سرروز رویکررردز دوازده امررامی نيررز در ميرران سررنيان و در کنررار خررود مررییا ررت برری
دورانرری گررام نهرراد کرری رراز رسررميّتیررا ت شرري گ دوازده امررامی برری رررور گسررترده
بود»(تابرز)211 :4932 ،2/ش
سرگ شررت رریدررتهرراز تصروّا هررم در ایر دوره گرررایش برری سررمت تشريّب بررود
و بی نورر مریرسرد کری مر هب تشريّب جاکبيّرت بيشرترز برراز ا يّرت گرروههراز متصروّ ی
داشررت و امکانررات بيشررترز در اختيررار رهبررران تررو ی و پيررروان نهررا قرررار مرریداد چنرران
کرری رسررم و مرررام اخلقرری و جرروانمردز علرری (ی) سررر وای تمررام رقرریهرراز تص روّا از
شرري ی و سررنی قرررار گر ترریاسررتش رقرگ تررو يی تررعوز هررم از دورة شرري ايرردر بررود کرری
گررایشهراز شري ی را بری ررور علنری شرکار کررد؛ هرچنرد در دورة جنيرد ،مریردان ایر
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خانرردان شررروی برری همانندسررازز شرري خررود بررا امررام مهرردز(ی) نمودنررد( بلررک:4916 ،
)916ش قبو از ن رریدرت ن مرتا لهيری برر اسراس ررار شراه ن مرتاو گررایش بری تشريّب و
ااترررام برری ائمرری(ی) و م صررومي را شررکار کرررده بررود ،امررا اینکرری یررا خررود تشرريّب را
میپ یر تند برا توجّری بری گعتریهراز برانی ن مپرو تردیرد اسرتش رریدرت ن مرتا لهيری در
دورههررراز ب ررردز تر رأرير زیرررادز در جام ر رگ ایرانررری داشرررت؛ چنانچررری کررری در بيشرررتر
رریدرتهرراز تررو يگ امرروزه ایررران ،شرراه ن مرتاو و رری از جملرری مشرای اسررت (باسررتانی
پرراریزز)991 :2191 ،ش از نوررر ترراری ی ،رریدررت ن مررتا لهيرری در دورة تررعوز ،ميرردان
را برری نرران واگرر ار کرررد هرچنررد خررود تررعویان در کرراهش قرردرت تررو يان ندررش
داشتندش
رریدرررت م اترررر ن مرررتا لهيررری ،ی نررری ترررعویی در بهررررهبرررردارزهررراز سياسررری
کاميرراو بررود و توانسررت در سررال 311هش در ایررران تررااب قرردرت سياسرری شررودش بررا
ااررراز قرردرت سياسرری توانسررت تشريّب را در ایررران رسررميّت بب شررند و ای ر اقرردام در نرروی
رویکرد نهرا نسربت بری رریدرت هراز ترو يانی بسريار تاريرگر ار برودش ترعویان بری مجررد
دسررتيابی برری ت ررت سررل نت ،در ميرران شرربی نواميرران تررو ی(قز باش) ااسرراس نرراامنی
کردنرد ،چرری برریعلقگرری اینرران برری شررری ت دینری مرریتوانسررت بررراز دو ررت برریتجربرریاز
کرری پایرریهرراز ن عمرردتا بررر مرر هب رسررمی تکيرری داشررت ،خ رنرراب باشرردش ایرر
ملاوررات برری اکررا ی نگرررش خصررمانگ علمرراز شرري ی برری تصروّا ،باعر شررد کرری شرراهان
تررعوز ن را تهدیرردز بررراز دو ررت برری اسرراو ورنررد؛ بنررابرای تص روّا در سرررزمي
ترررو ی برررزر منکررروو گردیرررد و جرررز پيرررروان رریدرررت برررا و اجررردادز و تو يّر رت
تشریعاتی مدبرره ترعی ا ردی کری بری عهرده ایر رریدری برود ،چيرزز از تصروّا در قلمررو
ترررعوز بررراقی نمانرررد(زری کررروو)11 :4919 ،ش رریدرررت ن مرررتا لهيررری هرررم در دورة
تررعوز تپررت ترأرير ایر برخرورد تررو يان سرراب تررعوز قرررار گر ررتش در عهررد سررل نت
تررعویان اخررلا شرراه ن مررتاو برری هنررد مهرراجرت کردنررد و در ب ررری نررواای جنرروبی
ن سرررزمي برری اا ررت اوّ يّ ری خررود برراقی ماند(نعيسرری)11 :4919 ،ش در ایررران تررعوز هررم
ای ر رریدررت تپررت پوششرری زیرکانرری برراقی مانرردش زوال تررعویی( 4491ش) رتررتی بررود
بررراز رریدرگ ن مررتا لهرری تررا ارکررت تررو يانی جدیرردز در ایررران برری راه انرردازد ،و رری از
دورة قاجاریررری برررود کررری ن مرررتا لهيررری توانسرررتند رریدرررت خرررود را در ایرررران مسرررتدر
کنند(زری کوو11 :4919 ،و)16ش
بررا در نوررر داشررت ایر زمينرری و بسررتر ترراری ی ،بایررد برری سررراا رررار و نوشررتیهرراز
شراه ن مرتاو ر ررت و تشريّب را در نهررا پریگيررز نمررودش ترراری ومدت سريد ن مررت او
را 191هش و گروهررری دیگرررر 194هش نوشرررتیانرررد و در سرررال 191هش دیرررده از جهررران
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رررو بسررتش شرراه ن مررتاو در شررهر الررب از شررهرهاز شررام ومدت یا ررت و ب رردها ررری
مسررا رتهررایی کرری انجررام داد از سرررزمي هرراز م تلعرری دیرردن کرررد از جملرری :مصررر،
عرررا  ،اجرراز ،ایررران ،ترکسررتان ،سررمرقند و هرررات و نهایتررا در شررهر ماهرران سررکنی
گزیررد و در همررانجررا و ررات یا ررتش ای ر نکترری شررایان ککررر اسررت کرری شررهرهاز الرری و
الررب در شررام ،در قرررون هعررتم و هشررتم قمرررز از کررانونهرراز دانررش شرري ی بودنررد
(تررابرز)211 :4932 ،2/ش در مررورد مپررو تو رردش در ترر کرة تررااب اررررت شرراه
ن متاو ،تصنيف عبدا رزّا کرمانی مدهاست:
«شرراه ن مررتاو در شررهر الررب متو رد شررد؛ پرردر ایشرران از عربسررتان بکرري و مکررران
کرری دو شررهر بررزر انررد و سررابدا در اي رری امررر و نهرری ملرروب و اکررام کرمرران برروده و
مرردّتهررا شررده کرری از نجررا ممترراز گشررتی ،انتدررال رمررودهانرردش وا رردة ن اررررت از
شرربانکاره ررارس برروده» (عبرردا رزّا کرمررانی .)21 :4964 ،نررام شرراه و رری برری اتعررا
ترر کرهنویسرران و مورّخرران ،ن مررتاو و دررب اتررلی او نررورا رردّی برروده) عبرردا رزا
کرمانی)921 :4964 ،ش خودش درای باره گعتی:
نور دی از ن مت او میرلب
ن مت او نور دی دارد دب
و در جاز دیگر
ن مت او و نور دی توام
کن اسماو بی م تو ب شيدز
( رزام)49 :4913 ،
در ش ر ،دو ت لص داشتی :یکی ن متاو و دیگرز سيّد ،خود میگوید:
ن متاو مست و جام می بی دست جاودان در بزم سرمستان خوش است
گوشی مملکت خود بی جهان نعروشم
سيّد کوز خرابات واریف عشدم
در هر دو جهان راقم ،ای است کراماتم
م سيّد عشاقم ،بگزیدة اقم
(همان46 :و)41
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یکرری از موکرروعاتی کرری شرراه ن مرتاو خيلرری برری ن مباهررات مرریکنررد ،اتررو و نسررب
اوسررت کرری در جرراز جرراز اشرر ارش برری ن اشرراره دارد و ایرر ا بترری راب رری نزدیکرری بررا
عديررده تش ريّب داردش در کليّ رات اش ر ارش شرراه ن مررتاو نسرربت خررود بررا خانرردان پيررامبر را
برررا کلمررراتی چرررون ل عبرررا ،ل پيامبرررر ،ل مصرر عا ،مرترررری ،ل اسررري یررراد ورز
میکندش در ای اشر ار برر سريّدبودن خرود هرم تأکيرد و بری ارررت زهررا(س) هرم اشراره
کرده استش نچی کی در ای ميران مهرمترر بری نورر مریرسرد ایر اسرت کری شراه ن مرتاو
کررم تأکيررد ویررره بررر نسرربت خررود بررا خانرردان پيررامبر( ) و اررررت علرری(ی) ،ایشرران
را با عنوان اهو بيت ،ل اسي کی پيوستگی بيشترز با تشيّب دارد یاد میکند:
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نسبتم با علی است زوج بتول
ن متا لهم و ز ل رسول
(شاه ن متاو و ی)936 :4963 ،
کرّهاز از نور او میبي بنگر تاو
ن مت ا لهم ز ل مص عا دارم نسب
(همان)621 :
در همی جا چو بوا پس اس است
ن مت او بود ز ل اسي
(همان)442 :
بی امينی امانتی سارم
ن مت ا لهم وز ل اسي
(همان)121 :
شاه ن مرت او و ری هرم بری بسرتگی بری خانردان پيرامبر رر و مباهرات مریکنرد و هرم
کسررانی را کرری ممک ر بررود ای ر نسرربنامرری را زیررر س رؤال ببرنررد و در ن تشررکيک کننررد
م ارب ساختی و م مّت کردهاست:
شکاراست ،نيست پنهانی
نوزدهم جد م رسول خداست
(همان)111 :
خوش بود دگر تو را بود وا سّلم
اینچني نسبت خوش بی تمام
(همان)121 :
ور بود نبود بی جز بد دینکی
نيک نبود منکر ل عبا
(همان)134 :
ودر رسا ی سير شاه ن مت او مدهاست:
واررررت م ل را  ،رامررگاو عليرری کرری بيسررتم جررد ب ری اررررت رسررول او ،تررلی او
عليرری وسررلم ،مرریرسررد (عبرردا زیز ب ر شررير ملررک واعورری)211 :4964 ،ش او ق رریاز بررا
ای م لب در مورد نسبنامگ خود سرودهاست:
مپرم عار ان ربانی
ن متا لهم و ز ل رسول
ای ر ق رری کرری شررجرنامی شرراه ن مررتاو را کامررو ککررر کرررده اسررت ،ارراوز ابيرراتی
بسرريار مهررم اسررتش در ایر ق رری ابيرراتی دیررده مرریشررود کرری در نهررا بررراز امررام پررنجم و
سرروم از عر امررام اسررتعاده کرررده اسررت کرری شرراید بترروان از ن معهرروم امامررت را دریا ررت
کرری خررا شرري ی اسررتش عررلوه بررر ن ،اشرراره برری ارردی پيررامبر( ) در مررورد اررررت
علرری (ی) نيررز دارد کرری پيررامبر( ) ن اررررت را برراو مدینرری علررم مرریدانسررتش در
همرري ق رری خرروارج و مروانيرران را کرری از دشررمنان اررررت علرری (ی) بودنررد نکرروهش
کرده است:
مپزو کعر و دی را بانی
باز امامم مپمّد باقر
نکی زی ا باد میخوانی
پدر او علی اب اسي

مجلگ م ا ات ایرانی429 /

نور چشم علی عمرانی
باز امامم بی ا اسي شهيد
کورز خارجی ومروانی
نکی باشد در مدینی علم
(شاه ن متاو و ی163 :4963 ،و)111
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م ر هب و اعتدررادات شرراه ن مررتاو و رری از مررواردز اسررت کرری شرربهیبرانگيررز و مررورد
اختلا استش
در سراسرررر کليرررات اشر ر ارش ،ارادت خرررود را بررری خانررردان پيرررامبر و ائمررری نشررران
مرریدهررد امررا علرریر ررم ایر  ،شررواهدز نشرران مرریدهررد کرری بررر مر هب تسررن اسررتش شرراه
ن مرررتاو مریرررد شررري عبرررداو یرررا ی بود(شوشرررترز)11 ،4911 ،2/ش شررري در مرر هب
تسن استوار بود و ب يرد بری نورر مری رسرد کری ایر مریرد خرلا مر هب مرراد خرویش را
در پرريش گر ترری باشررد و از سرروز دیگررر سلسررلی مشررای و نسرربت رریدررت شرراه و رری برری
تصررری خررود او برری شرري اامررد زا رری و اس ر بصرررز مرریرسررد کرری مپررو انکررار اهررو
تشررريّ ند( ررررزام12 :4919 ،و)19ش در ایررر مرررورد بایرررد توجّررری داشرررت کررری خانررردان
پيررامبر( ) و اهررو بيررت(ی) مررورد ااترررام پيشرروایان اهررو سررنت از جملرری انعرری ،شررا ی
و مررا کی بودنرردش تررا جررائی کرری امررام ما ررک ابرر ان ر پيشرروا و امررام درری مررا کی و نيررز
ابوعبرررداو مپمرررد شرررا ی پيشرررواز دررری شرررا ی نسررربت بررری تشر ريّب و خانررردان پيرررامبر
ن چنرران برری رر رردارز از اهررو بيررت
اکررم( ) علقرری شرردید داشررتند و ما ررک ابر انر
شررهرت داشررت کرری برری م ا عررت بررا بي ررت بررا بنرری عبرراس مررتهم گردیررد (نصرريریان:4931 ،
)241ش تنهررا در رقرگ انبلرری اسررت کرری گرررایش ا راررری وجررود دارد و ابر انبررو پيشررواز
ای ر مکتررب نمونرری بررارز سررلف تررا اسررت و اب ر تيميرری ،از پيشرروایان سررلعیگرررز در
قرررن هعررتم و هشررتم ش/سرريزدهم و چهرراردهم مش از پيررروان ابرر انبررو و از چهرررههرراز
بسرريار مهررم سررلعی در ترراری رهنرر و تعکررر اسررلمی برری شررمار مرریرود(کرراردت،
)4112 :4911ش از ایرر رو شرراید ایرر مکتررب کمتررر علیرر و ااترررام نسرربت برری اهررو
بيت(ی) را بروز دهدش
برر ایر اسراس ااترررام گ اشرت و یراد کرردن ائمرری ارهرار(ی) از سروز باورمنردان برری
درری انعرری ،شررا ی و مررا کی نسرربت برری اهررو بيررت پيررامبر( ) شرربهیبرانگيررز نيسررت ،امررا
شرراه ن مررتاو و رری در ای ر مررورد از ااترررام م مررو ی راتررر ر ررت و همرري ارادت برريش
از اررد برری اررررت مررومز متديرران وسررایر ائمرری (ی) اساس ريّت ب ررری از م اتررران او را
برانگي ررت تررا در مررورد م ر هب او پرسررش کننررد و شرراه ن مررتاو در مرورد مر هب خررود
اش ارز چند سرود:
از بیخبران چی کيش دارم
پرسيدند زم چی کيش دارز
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از شا ی و بوانيعی
ایشان همی بر رری جدند
در علم نبوت و ومیت
و در جاز دیگر:
از م هب و دی ما چی پرسی
و در ز ی میگوید:
را ری نيستم و ی هستم

یينی خویش پيش دارم
م م هب جد خویش دارم
از جملی کمال بيش دارم
(شاه ن متاو و ی)161 :4963 ،
ن است کی رأز ما بر ن است
(همان)616 :

مؤم پاب و خصم م تز ی
(همان)131 :
در برراور شرراه ن مررتاو ،را ررری و خررارجی دو سرروز ا رارنررد و از ویرگرریهرراز
را ررری ن اسررت کرری سربّ تررپابی مرریکنرردش در یکرری از ز يّرات او ،اعتدرراد برری تسررن و
ارادت برری مررومز متديرران علرری (ی) در هررم جمررب مرردهاسررتش اگررر چرری امررام علرری(ی) از
نوررر سررنيان خليعرگ چهررارم اسررت ،امررا او همچررون شرري يان ،دشررمنان امررام را نکرروهش کرررد
و نها را خوارج ناميد و نوایر ن در دیوان اش ار او دیده میشود:
مؤم کاملی و بیبد ی
از کی هستی مپبّ ل علی
ورنی گم گشتیاز و در خللی
ره سنی گزی کی م هب ماست
خارجی کيست دشمنان علی
را ری کيست دشم بوبکر
امّت پاب م هب است و و ی
هرکی او هر چهاردارد دوست
یار سنی و خصم م تز ی
دوستدار تپابیام بی تمام
ای هدایت بود مرا از ی
م هب جامب از خدا دارم
چاکر خواجیام خعی وجلی
ن متا لهم و ز ل رسول
(همان)131 :
در زمين رگ م ر هبی توترريی برری پيررروز از خانرردان پيررامبر کرررده و برری کسررانی کرری از او
پيروز میکنند چني سعارش نموده است:
هر کی یار ل پيامبر بود
ن متاو از خدا جوید مدام
(همان)266 :
رهبرز از ل پامبر بجو
گر بی راه ن متاو میروز
(همان)121 :
بر دشمنان دی مپمّد موعر است
سيد کی دوستدار رسول است و ل او
(همان)691 :
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سرور جملی عاشدان گردد
یار ما دوستار ل رسول
(همان)691 :
رررار شرراه ن مررتاو و رری و بریخصررو کليررات اشر ار او دربردارنررده ایر واق يّرت
اسررت کرری او کمتررر از خلعرراز راشرردی س ر گعترریاسررت و ن چرری هررم گعترری در مررورد
ابرروبکر اسررت کرری یررک بررار برری ترردی اشرراره مرریکنررد(همان )1 :و در جرراز دیگررر اشرراره
برری ابرروبکر مرریکنررد(همان)131 :ش در سررایر اش ر ار هررم اشرراراتی برری یررار ررار کرررده کرری
کنایرری از ابرروبکر اسررت(همان11 :و)494؛ ا بترری از ل مررروان هررم کرری دشررمنان اهررو بيررت
بودند تبرز میجوید:
هر چند کمند ،کمتر از کم
کم باد مپبّ ل مروان
(همان)664 :
بررا ایرر تعاترريو شرراید سرر نی بيررراه نگعترریانررد نرران کرری شرراه ن مررتاو را بررر
مر هب تشريّب م ر ری کررردهانررد ،همران قرردر کرری نشرانیهرراز تسررن در ررارش کررم اسررت
بی عک نشانیهاز تشيّب راوان یا ت میشودش
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در رررار شرراه ن مررتاو چنررد نکترری پيرامررون تشرريّب وجررود دارد؛ از جملرری او نسرربت
خررود را برری خانرردان پيررامبر( ) در جرراز جرراز اش ر ارش یرراد ورز مرریکنررد و بررراز ن
از وا ههرراز ل مصرر عا ،ل عبررا ،ل پيامبررر ،ل رسررول ،ل اسرري  ،ل مپمّررد( )
اسررتعاده مرریکنررد و نيررز برری اررررت ارمرری زهرررا (س) اشرراره مرریکنررد کرری قرربل در بپر
نسبنامری شراه ن مرتاو ککرر شردش نکتریاز دیگرر کری در براو تشريّب شراه ن مرتاو قابرو
ککر اسرت ایر کری او خرود را سريّد مریدانرد و ت لرص او هرم سريّد اسرت و در اشر ارز
هرم کری سرروده از عر سريّد اسرتعاده کرردهاسرت؛ اگرچری ایر مرورد نمریتوانرد گرواهی
بررر اندیشرری شرري ی باشررد و در ميرران سررادات هررم عرردهاز بررر م ر هب تسررن بودنررد کرری از
جمل رگ ن خررود شرراه ن مررتاو و رری اسررت امّ را بایررد توجّ ری داشررت کرری تدریبررا در سراسررر
اشرر ار او عرر سرريّد برری چشررم مرریخررورد و شرراه ن مررتاو بررراز بيرران وابسررتگی برری
پيررامبر( ) و اهررو بيررت (ی) از ای ر ع ر اسررتعاده کرررده اسررت و ک رررت کرراربرد ن در
دیروان او قابرو تأمّرو اسررتش برا اینکری در سراسررر دیروان شراه ن مرتاو ایر عر بری چشررم
مرریخررورد ،امررا در دیرروان او اشرر ارز وجررود دارد کرری بيشررتر از ایرر وا ه اسررتعاده شررده
است:
قصيده با م لب:
بنازم تورت زیباز سيّد
بنازم رو جان ا زاز سيّد
(همان)691 :
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با م لب؛
رو اعوم روان سيّد ما است
و ز ی دیگر با م لب:
بيا از جان و از جانان سيّد
و ز ی دیگر:
گر یار ار خواهی مایيم یار سيّد
و
سل ان کی بود؟ گداز سيّد

و مپعوآ ن سيّد ماست
(همان)11 :
بيا از شاه و از سل ان سيّد
(همان)941 :
ور کو دوست جویی ،ما دوستدار سيّد
(همان)941 :

عا م چی بود؟ داز سيّد
(همان)94 :
ش صرريّتی کرری بيشررتری اشرراره در رررارش برری او مرریشررود اررررت علرری (ی)
اسررت کرری بيشررتری گمانرری را پيرامررون تش ريّب شرراه ن مررتاو و رری برانگي ترری اسررتش یررک
د يررو ن ،ای ر اسررت کرری تدریبررا اک ررر قریررب برری اتعررا سلسررو تررو يی ،نسرربت اجررازه
ارشرراد خررود را کرری از ن برری خرقرری ت بيررر مرری کننررد ،برری اررررت علرری (ی) مرریرسررانند و
ایرر اسررناد مررورد تأیيررد بزرگرران شرري ی نيررز قرررار گر ترری اسررت(پازوکی)416 :4914 ،ش
اگررر او تنهررا برری نررام اررررت اشرراره مرریکرررد شرراید در چررارچوو تسررن و تص روّا قابررو
بررسرری بررود ،امررا وا ههررایی کرری بررراز اررررت برری کررار ر ترری راتررر از ایرر اسررت و
وا ههایی را در بر مری گيررد کری شري يان برراز ارررت علری(ی) بری کرار مریبرنردش مهرم-
تررری ای ر وا ههررا علرری ،و رری ،امامررت و ومیررت ،ايرردر و مرتررری اسررت و در جاهررایی
کرری اشرراره برری قنبررر هررم مرریکنررد برراز اررررت اميررر(ی) را مردّ نوررر دارد؛ کررم اینک ری در
رسررایو از ن اررررت بررا عنرروان امررام اميرررا مررؤمني یرراد کررردهاسررتش در ابيرراتی از
اررررت علرری (ی) برری عنرروان وترری پيامبررر یرراد کرررده اسررت کرری در جرراز خررود بسرريار
مهررم اسررت ،شرراید اشرراره برری خليعرری بررودن اررررت علرری (ی) در ميرران سررنيان هررم رای ر
اسررت امررا اینکرری اررررت علرری(ی) وترریّ پيررامبر( ) ککررر شرردهاسررت نشرران دهنررده
همراهرری بررا عديررده تش ريّب در ای ر زمينرری اسررتش اترری بررر نزدیکرری و پيونررد عررارعی ميرران
پيامبر و علی (ی) نيز اشاره کرده است:
زوج بتول باو امامي مرترا سردار او يا و وتی پيامبراست
(همان)623 :
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دردمندز کی بود چون ايدرز؟
کی قلندر را بود از وز اجاو؟
(همان)111:
دردمندز زايدرز میجو
عاشدی در قلندرز میجو
(همان)611 :
خورشيد مپمد و علی ماه بود
بر ت ت ومیت ن و ی شاه بود
(همان)116 :
اکم خرابات داد خواجگ قنبر مرا
بنده هر سيّدم سيّد هر بندهام
(همان)1 :
گر خدا را دوست دارز مص عا را دوست بدار
ور مپبّ مص عایی ،مرترا را دوست بدار
(همان)941 :
در اش ر ارش ررزل ،ترجيررب بنررد ،قصرريده ،در مررد و مندب رت اررررت علرری (ی) سررروده
کی کم ارادت با کلمات و ی ،وتی ،ومیت و امامت از اررت نام برده است:
ز ی با م لب:
منکر ل رسول دشم دی خداست
هر کی ز اهو خداست تابب ل عباست
(همان)12 :
ترجيب بندز با م لب:
تا واز ايدرز بر رارم خررا زدند کوس عزش بر راز عا م اعل زدند
(همان)643 :
قصيده در مندبت اررت مو ی علی عليیا سلم با م لب:
تا ز نور روز او گشتی منوّر تاو
نور چشم عا م است و خوو و درخور تاو
(همان)621 :
قصيدهاز دیگر در مندبت اميرا مؤمني :
از نور روز اوست کی عا م منوّر است
اسنی چني يف چی ااجت بی زیور است
(همان)623 :
قصيدهاز در مندبت امام علی (ی):
در همی اال مرد مردان است
مرد مردانی شاه مردان است
(همان)691 :
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ومیررت کرری از بنيادهررا و م تصّررات مرر هب تشرريّب و مرتبرریاز ا هرری اسررت ،در
دیرروان شررراه ن مرررتاو جایگرراه خاتررری دارد و او بررری ارتبرراب ومیرررت و نبررروت توجررری
نمررروده ،نسررربت نهرررا را بيررران کررررده و اشررر ارز چنرررد در ایررر موکررروی سرررروده
است(پازوکی411 :4914 ،تا)413ش از جملی قصيده در ومیت و نبوّت با م لب:
گعتيم مپمد و علی هم
گعتيم خداز هر دوعا م
وی برهمی او يا مددّم
ن برهمی انبياست سيّد
(شاه ن متاو)664 :4963 ،
قصيده ومز مرتری:
دست دل در دام ل عبا باید زدن
دم بی دم از ومز مرتری باید زدن
( همان)662 :
قصيدهاز با عنوان علی و ی:
م نی انما علی و ی
جام گيتینما علی و ی
(همان)661 :
قصيده ااکم ملک ومیت:
پيش شير ا بود چون موشکی
هرکی دارد با علی یک مو شکی
( همان)666 :
قصيده علی (ی) با م لب:
و ن اماما متدي  ،ی نی علی
ن اميرا مؤمني  ،ی نی علی
(همان)663 :
ز ی با م لب:
دارم نشانیاز بی نشان ومیت است
بشنو م ان ی کی بيان ومیت است
(همان)19 :
در رسررائو شرراه ن مررتاو ااادیرر زیررادز از ائمرری(ی) ندررو شررده اسررت و در ن
جررا شرراه ن مررتاو ائمرری (ی)را بررا ع ر امررام یرراد مرریکنررد و هررمچنرري امرراما م صرروم ،در
رسررا ی ترراجنامرری مبپ ر مهمرری اسررت پيرامررون اررررت مپمّ رد( ) و علرری (ی) و سررایر
ائمرری(ی) کرری اشرراره برری ترراج دوازده ترررب دارد و ایر ترراج در رقرری متصروّ ی ترعوز هررم
در دوره ايدر رای شد:
«برردان از عزیررز کرری دو ند رری ترراز ترراج اشرراره برری قررر شررم و قمررر اسررتش
شررم اشرراره برری اررررت مپمّ رد اسررت تررلی او عليرری و رری و قمررر اشرراره برری اررررت
شرراه ومیررت علرری عليرری ا سررلم و دوازه ترررب (ترررب ترراج ) اشرراره بائمرری اومد پيامبررر
است عليهما سلم چنانچی در ادی مده است کی:
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ا ن رررا کا ش رررم و ع َ ل ور ر ی ّ ک رررا مد م َ ر ِ وَ اُومدوز کَاااالنّجو باااأيإّهإم َقْتَاااديتم
َهتَااديتم؛ ی نرری مر چررون تررابم و علرری چررون مرراه برردر و رزنرردان مر ماننررد سررتاره-
هرراز درخشررانش برری هرکرردام از اینهررا کرری اقترردا مرریکنيررد راه نجررات مرری یابيررد»(شرراه
ن متاو و ی.)493 :4916 ،9/
شرراه ن مررتاو عررلوه بررر مرروارد ککررر شررده در سررعرهایش نيررز بررر سررر مررزار
اميرا مرررؤمني (ی) ااکرررر شرررده و زیرررارت ن ارررررت نصررريب وز گردیرررده و در
اش ارش هم بی نجف اشرا اشاره میکند:
«شششب ررد از اتمررام ارب رري متوجّ ری باررداد شررده ،شرررا زیررارت روکررگ اررررت امررام
موسرری کرراظم  ،عررم ،ااتررو نمرروده ،متوجّرری نجررف اشرررا گردیررده ،ب ررد از وتررول
برردان ،روکرگ عرررش درجرگ شرررا رررواا دریا ترری ،مشررام جرران بری نکهررت خرراب سررتان
ابرروتراو منرروّر و م ررر سرراخت و جبرري اخررل بررر تررراو عنبرسرشررت ن درگرراه
سرروده ،در مناقررب اررررت ا ررب کررو ا ررب ،م لرروو کررو را ررب ،علرری بر ابرریرا ررب
قصاید را بی رشتگ نوام انتوام رموده:
از نور روز اوست کی عا م منوّراست
اسنی چني يف ،چی ااجت بزیور است؟
سل ان چهار باش و هعت را و نی روا
بر درگی ر يب جل ش چو چاکر است»
(مل مپمد معيد411 :4964 ،و)413
و در اش ارش:
مشهد پاب نجف ،روکگ رکوان ماست
یک سر موز علی هردو جهانش بهاست
(شاه ن متاو و ی)12 :4963 ،
یا کجا باشد سدر م و نجف؟
کی تواند بود گيلن چو مصر
(همان)911 :
در رسرررائو ،جلرررد دوم اررردی ی پيرامرررون بپر ر امامرررت از رسرررولاو ( ) ککرررر
مرریکنررد":يااا علاایّ أَنْاات منّاای بِمَنمزِ رگِ هَررارُون مور م مُوسَررى " (شرراه ن مررت او و رری،2/
 )14 :4916در جلررد  6رسررایو نيررز ارردی ی دیگررر از پيررامبر در مررورد اررررت علرری(ی)
ککر شدهاست" :یا عَلویّ أنتَ منّی وَ أنَا مونمکَ"
م نماندم ،تو هم تویی بگ ار
تو نی م توام ،دویی بگ ار
(همان)429 :6 /
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اگرر شرراه ن مررتاو تنهررا برری ککررر پيرامبر ( ) و علرری (ی) اکتعررا مرریکرررد موکرروی
تش ريّب او اهميّ رت کمترررز مررییا ررت و مرریشررد ن را در چررارچوو تسررن بررسرری کرررد،
امررا ایرر موکرروی راتررر از علقرری برری خانرردان پيررامبر و شررجرهنامررگ اوسررت و پرررداخت
مبسرروب برری ائمرری ارهررار (ی) و در مدابررو ،عرردم پرررداخت برری خلعررا گمانرری شرري یبررودن
اندیشررگ او را تدویررت مرریکنرردش در یکرری از قصررایدش برری چهررارده م صرروم(ی) اشرراره
کرده است و ای قصيده از سوز قاکی شوشترز نيز ککر شدهاست:
پن نوبت بر در دو تسرا باید زدن
در دو عا م چارده م صوم را باید گزید
(شاه ن متاو و ی)662 :4963 ،
شاه ن مرتاو نری تنهرا بری ککرر ائمری ب رد از علری (ی) پرداختری ،بلکری برر سرر مدرابر
ائمرری ااکررر مرریشررده و زیررارت مررریکرررده واترری دشررمنان نرران را نيررز م اررررب
میساختیاست:
در همی جا چو بوا پس اس است
ن متاو بود ز ل اسي
( شاه ن متاو و ی)442 :4963 ،
هر دو م نی گعتمت دریک س
بوا پس عش است و عدو مد س
(همان)119 :
در دایره مپمّدز خواهد بود
هردل کی بی کو سرمدز خواهد بود
او را ب سور اامدز خواهد بود
ن یار کی م هب اسينی دارد
(همان)111 :
قول اسينی شنو راه م ا ف مرو راست برو تا اجاز خصم عراقی مشو
(همان)111 :
خل اس و خل اسينی است کی دارد چوسيّد کيست بی اخل اميده
(همان)111 :
اس اس باشدش هرکی اسينی بود هرکی اسينی بود اس اس باشدش
(همان)111 :
یا تی ت ويم از خل اس
م اسينی م هبم از یار م
وان م  ،ميرا م از جد م
علم تو باشد همی از قيو وقال
(همان)124 :
اس اس است کی با اسي است

گرخود اس است و یا اسي است
(همان) 123 :
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هررمچنرران کرری گعترری شررد شرراه ن مررتاو در ررری مسررا رتهررایی کرری داشررت از
امرراک زیررارتی تش ريّب هررم بازدیررد مرریکرررد و قبررور امامرران را زیررارت مرریک ررده اسررت؛
نکتیاز کی برخلا رهن رای در اعتدادات ر ا راری اهو تسن است:
«ششش چررون برری أر کررربل رسرريد ،شررررا زیررارت شرراه شررهدا مشرررا شرررده،
شرررایم رررواا ب ری تدرردیم رسررانيد؛ و در مپررو قترروگرراه بررا و دیررده وکررو سرراختی ،ب ری
همرران یررک وکررو ،چهررو روز در چلرری تابسررتان برخرراب پرراب ن مکرران شررریف بررا
دودیدة گریان بری سرر بررده ،هرر شرب بری خراب کرربلز م لرا ا رار نمرودش ب رد از اتمرام
ارب رري  ،متوجّ ری باررداد شررده ،شرررا زیررارت روکررگ اررررت امررام موسرری کرراظم  ،عررم،
ااتررو نمررود شششش» (مررل مپمررد معيررد مسررتو ی یررزدز )411 :4964 ،و در مررورد کررربل
میسراید:
چو شهيد کربل در کربل سودهاست
همچون یاران موا ی کربل را دوست دار
(شاه ن متاو و ی)941 :4963 ،
عاشدانی ن بل را مرابا باید زدن
گر بلیی ید از عش شهيد کربل
(همان)662 :
و در کم م ا عان و دشمنان خاندان اهو بيت:
ارا است از بایزید و از یزید
عاش سرمست در کوز ماان
(همان)949 :
ارا ز یزید و بایزیدیم
از هستی خود چو نيست گشتيم
(همان)616 :
اگر چنانکی چني نيست با یزید بود
مپبّ ل مپمّد چو بایزید بود
(همان)196 :
نی تابب پور اب ملجم
رو تابب ل مص عا باش
(همان)662 :
شرراه ن مررتاو کررم اینکرری تدریبررا از همرری ائمرری(ی) نررام برررده اسررت هررمچنرران کرری
در نسب نامی او ککرر شردهاسرت ،در رسرائو خرود از ایشران برا عنروان امرام یراد مریکنرد و
ااادی ر بسرريارز از نهررا را ندررو کررردهاسررت کرری در جرراز خررود مررد و بيشررتر ااادی ر
از امرررام علررری(ی) ،پيرررامبر( ) و امرررام ج عررر تررراد (ی) اسرررتش در اشر ر ارز از امرررام
تدری(ی) ،علرری ندرری(ی) و امررام اسر عسررکرز (ی) هررم یرراد کرررده کرری ا بترری در ب ررری از
نس یهاز دیوانش موجود نيست:
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با تدی و ندی و عسکرز یکرن باش تيد کي بر خصم مهدز بیریا باید زدن
(همان)669 :
یکرری از بپرر هررایی کرری پيرامررون عدایررد شرراه ن مررتاو و رری در گر ترریاسررت،
بپ ر از مهرردویت اسررت؛ کررم ای ر کرری قصرريدهاز در برراو ظهررور مهرردز(ع ) دارد و
اش ارز نيز در ای باره سرودهاست:
چون بی برج س د یند ن زمان ای هعت پادشاه
شکار گردد ن مهدز کی هادز ما بود
(همان)699 :
پادشاه همی جهان گردد
دل چو سل ان ملک جان گردد
مهدز خرا زمان گردد
اوّل خویش را چو بشناسد
(همان)691 :
قصررريدهاز کررری بسررريار م رررروا اسرررت ،از دیربررراز مرررورد توجّرری پيرررروان ادیررران
م تلررف قرررار گر ترری و در قرررن اخيررر نيررز نوررر برخرری از خاورشناسرران را جلررب کرررده-
است ،قصيدهاز است در باو ظهور مهدز موعود (ی) بی م لب:
اا ت روزگار میبينم
قدرت کردگار میبينم
(همان)611 :
شرراه ن مررتاو رسررا یاز نيررز دارد برری نررام رسررا ی مهدیرری در برراو ظهررور اررررت
مهدز (ی) و شرایم ظهور او:
سرالدگ او ياست دریاو
از عترت مص عی است دریاو
و گعترریانررد جررد او اميرررا مررؤمني اسرري و اسررم او مپّمررد برر عبررداو ،خلرر و
خلدررش چررو خل ر و خل ر رسررول ( )ش اعررداز اومدل ردان اهررو علررم باشررند در نچرری او
برررخلا اکررم مجتهررد بررود ،امررا از خرروا تيررد و س ر وت قهرررش و ر بررت در مررا ش و
توقرب ان ررامش بررا کراهررت بررار ب ریظرراهر در تپررت اکررم او در ینررد و عام رگ مسررلمي ب ری
ظهور بيشتر رج یابنرد از خروا ؛ امّرا اهرو او کری بری علرم ترپي وکشرف ترری و بری
ت ریف ا هی عارا او باشند ،از سر تد و اخل در یندش
با ما بنشينی و بی ما در یابی
خوش باشد اگر امام ما دریابی
و ظهررور مهرردز (ی) شرررری اسررت از شرررایم قيامررت و ررت قس ر ن يی عومرری شرربی ب ری
یررک تکبيررر او را ميسّرر گرررددش در سررا ی کرری رررا ب ن اسررد باشررد و در مرراهی کرری ترراو
در اسررد بررود و در روزز کرری مرراه در اسررد باشررد ،تررااب کمررا ی کرری رررا ب او اسررد باشررد
از اومد اسداو از بنی ارمی از جانب قبلی ،خروج رمایدش
وز بوز خوشش جهان م ر گردد
عا م بی ظهور او منوّر گردد

مجلگ م ا ات ایرانی499 /

از پاز در ید او و بر سر گردد
هرک کی سر از راعت اوبر پيچد
(شاه ن مت او و ی13 :4916 ،2/تا)34
تمررام نچرری کرری دربرراره تشريّب در رررارش موجررود اسررت و ن چرری کرری بریخصررو
دربرراو اررررت علرری (ی) و اررررت مهرردز(ی) نوشررتی و سرررودهاسررت ،برری همررراه
روش او در تصر روّا و رمرررز اسررررار ا هيررری عر ردّهاز را واداشرررت ترررا دربرررارة او دعررروز
مهررردویّت کننرررد و او هرررم در عررري تپاشررری از ایر ر دعررروز خرررود را ترررریپا مرررأمور
راهنمایی و هدایت خل م ر ی کرد و در یکی از م نوزهایش گعت:
رهنماز خل در وادز منم
م نيم مهدز ،و ی هادز منم
(شاه ن متاو)146 :4963 ،
 .9نتیجهگیری
ايرررات رریدرررت ترررو يی ن مرررتا لهيررری ب رررش مهمررری از دوره تپررروّل مررر هبی -
اجتمرراعی در ترراری ایررران از پایرران دورة ماررول تررا رراز دورة تررعویی اسررتش بنيانگ ر ار
ایر رریدررت ،شرراه ن مررتاو و رری منسرروو برری ائمرری و پيررامبر( ) اسررت و از نوررر مر هبی
برر مر هب تسررن بررودش علرریر رم ایر واق يّرت ،بررر اسرراس ررار شرراه ن مررتاو و رری ،و بررا
توجّری برری شرريوه رریدررت شرراه ن مررتاو و ک رررت اسررتعاده از نررام و ا درراو ائمرگ ارهررار (ی)
مرریترروان ایرر رریدررت را در شررمار ررائرر شرري ی مپسرروو نمررودش بررا بررسرری رررار و
بریویررره دیرروان اشر ارش ایر نکترری شررکار مرریشررود کرری او برری پيررامبر( ) و ائمرری(ی) در
رررار و اش ر ارش بيشررتر توجّ ری دارد تررا برری خلعرراز ن سررتي کرری سررنی م ر هبان بررراز نرران
ااترررام ویرررهاز قائررو هسررتندش در اشرر ار شرراه ن مررتاو تنهررا در چنررد مررورد اشرراره برری
ابرروبکر دارد و اترری از سررایر خلعرراز ن سررتي نيررز اسررمی نبررردهاسررت ،امررا برریعک ر  ،در
جرراز جرراز اش ر ارش برری پيررامبر( ) ،ارمرری زهرررا(س) و تدریبررا تمررامی ائم رگ ارهررار (ی)
اشاره شدهاسرت؛ هرچنرد در نهرا اشراره بری پيرامبر( ) ،شرجره نامری شراه ن مرتاو و نيرز
اررررت علرری(ی) بيشررتر اسررتش در رسررائو منسرروو برری شرراه ن مررتاو نيررز ااادیرر و
روایات ائمری بری کررات مرده اسرت و بریویرره رسرا ی مهدیّری کری پيرامرون امرام عصرر(ی)
اسررت و در ای ر زمينرری او از ادّعرراز مهرردویّت کرری پيررروانش بررراز او قائررو بودنررد تپاشرری
مرریجویرردش بررا توجّری برری راوانرری نشررانیهرراز تشريّب و پرررداخت مبسرروب برری ائمرری ارهررار (ی)
در رررار شرراه ن مررتاو ،شرراید بهتررر ای ر اسررت کرری رریدررت او در شررمار ررر شرري ی برری
اسررراو وردهشرررود کررری در ایر ر زمينررری بسررريار تأريرگر ر ار برررودهاسرررتش ایر ر تشر ريّب
علررریا داعرررده متعررراوت از تشررريّب دهررری دوره ترررعویی اسرررت و در رررراز مررر هبی
پيشاتررعویی– برریویررره سرردههرراز هشررتم تررا دهررم قمرررز -قابررو درب اسررتش از رریرر
پرررداخت برری ائمررگ ارهررار(ی) ایرر رریدررت سررهمی در گسررترش ادو شرري ی داشررت و
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ب ررش مهمرری از گسررترش ادو شرري ی در دورة تررعوز متررأرر از اشرر ار شرراه ن مررتاو
و ی بود
يادداشتها
4ش هررانرز کررورب پيرامررون نزدیکرری تشريّب و تصروّا مررینویسررد :گررویی تشريّب و تصروّا دو نررام از یررک
اديدتنرردش دراديدررت ،از رراز اسررلم ،تررو يان ،شرري ی مرر هب بررودهانررد(کورب )11 :4914 ،ش بسرريارز
از امرور کررز و روارری اسرماعيليان نيررز بری تصروّا سررایت کرررده و همران نرروی اندیشریهررا پایرگ ق ررب و
ابدال کری در تصروّا دورههراز اخيرر شريوی دارد ،گردیردهاسرت و همري م رالهرا اترو مناترب ترو يی
متأخر میباشد(ا شيبی)246 :4919 ،ش
2ش اميررد رررزام کرری پيرامررون رریدررت ن مررتا لهيرری و شرراه ن مررتاو تپديدررات عدیرردهاز دارد در ایرر
برراره مررینویسررد :ت ر کرهنویسرران دورة تررعوز ،عبرردا رزّا کرمررانی ،تررنباو ن مررتا لهرری و مررل مپمّ رد
مسرررتو ی یرررزدز ،تشرريّب شررراه ن مرررتاو را امرررر ق ررری و مسرررلم شرررمردهانرررد و در اعصرررار ب ررردز نيرررز
ع لرریبيرر

کر بيگررد ی ،مؤ ررف ترر کرة تشررکده و رکرراقلیخرران هرردایت در ریررا ا ررار ي نيررز

شررکی در تشرريّب او ندارنررد( رررزام)111 :4913 ،ش در تپديدررات جدیررد هررم سرر يد نعيسرری م تدررد اسررت
کرری شرراه ن مررتاو تصرروّا را بررا م تدرردات شرري ی ترروأم کرررده و رریدرری ن مررتا لهرری ،ن سررتي رریدررگ
تصوّا رقی شي ی شده است(نعيسی)433 :4919 ،ش

کتابنامه
4ش ا شررريبی ،کامرررو مصر ر عیش ()4911ش تشا ایّع و تصا اوّ ش ترجمر رگ دکترررر عليرکرررا ککررراوتی
قراگوز وش چا پنجمش تهران :اميرکبيرش
2ش _____________ش ()4919ش هم سااتگی میااان تشاایّع و تصااوّ  .1/ترجمررگ علرریاکبررر
شهابیش تهران :دانشگاه تهرانش
9ش باستانی پاریزز ،مپمد ابراهيمش ()2191ش وادی ه ت وادش تهران :انجم رار ملیش
1ش بلرک ،نتررونیش ()4916ش تاااريخ انديشاة سیاساای اسااال ( از عصررر پيرامبر تررا امررروز)ش ترجمرگ
مپمداسي وقارش چا سومش تهران :انتشارات ارلعاتش
1ش بيررات ،عزیررزاوش ()4911ش کلیّ اات تاااريخ اياارانش تهررران :ميرررا ملررو ،بررا همکررارز مؤسّسرری
رهنگی انعاوش
 6ش پررازوکی ،شررهرامش ()4914ش «نقاادی باار مکات ااات»( کنرردوکاوز در تشرريّب شرراه ن مررت او
و ی و مو وز)ش مجلگ هعت سمانش شمارة 41ش تابستانش تص 419تا 461ش
1ش ج عریرران ،رسررولش ()4911ش تاااريخ تش ایّع در ايااران اا آغاااا تااا لااو دولاات ع ا ویش
چا سومش تهران :نشر علمش
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1ش رویمرررر ،هش رش ()4911ش جانشاااینان تیماااورش ترجمر رگ ی دررروو نررردش در :تررراری ایرررران از
مجموعگ تاری کمبری ش چا سومش تهران :جامیش
3ش زریر کرروو ،عبدا پسرري ش ()4919ش تص اوّ ايراناای در منظاار تاااريخی آنش ترجمرگ دکتررر
مجدا دی کيوانیش تهران :س ش
41ش شررامی ،نوررام ا رردی ش ()4969ش ظ رنامااهش برری کوشررش پنرراهی سررمنانیش تهررران :انتشررارات
بامدادش
44ش شرراه ن مررتاو و رریش()4963ش کلیّااات اشااعارش برری کوشررش جررواد نررورب شش چررا هعررتمش
تهران :خانداه ن متا لهیش
42ش __________ش ()4916-4914ش رساااائل .8/بررری کوشرررش جرررواد نرررورب ش کرمرررانیش
تهران :خانداه ن متا لهیش
49ش شوشرررترز ،نررروراوبرر شرررریفا ررردی ش ()4911ش مجاااالسالمااؤمنین(جلرررد دوم)ش چرررا
چهارمش تهران :اسلميیش
41ش تررابرز ،اسرري ش ()4932ش تاااريخ فاارق اسااالمی (2/ررر شرري ی و رقرریهرراز منسرروو برری
شي ی)شچا نهمش تهران :سمتش
41ش سااراپردۀ عشااق( .مجموعررگ مدررامت دربررارة شرراه ن مررتاو و رری)ش ()4919ش برری کوشررش
مپمّدرکرررا تررررر ی و مپمّدترررراد بصرررريرزش کرمررران :دانشررررگاه شررررهيد برررراهنر و مرکررررز
کرمانشناسیش
46ش ررزام ،اميرردش ()4913ش تحقیااق در احااوال و نقااد آاااار و افکااار شاااه نعمااتاهلل ولاایش
چا دومش تهران :سروشش
41ش __________ ()4919ش «اخااتال جااامی بااا شاااه ولاای»ش نشررریّی دانشررکدة ادبيررات
اتعهانش س 4ش ش 4ش تص 11تا11ش
41ش عبررردا رزّا کرمرررانیش ()4964ش تاااذکره در مناقاااد حضااارت شااااه نعماااتاهللش (در:
مجموعرری در تررراجم اارروال شرراه ن مررت او و رری کرمررانی ،از گنجينرری نوشررتیهرراز ایرانرری برری
مدیریت هانرز کرب )ش تصپي و مددمّی ان اوب ش چا ا ستش تهران :کتاب انی رهورزش
43ش عبررردا زیز برر شرررير ملرررک واعوررریش ()4964ش رسااااله در سااایر شااااه نعماااتاهللش (در:
مجموعرری در تررراجم اارروال شرراه ن مررت او و رری کرمررانی از گنجينرری نوشررتیهرراز ایرانرری برری
مدیریت هانرز کرب )ش تصپي و مددمی ان اوب ش چا ا ستش تهران :کتاب انی رهورزش
21ش کرراردت ،رروئي ش ()4911ش دياان و فرهنااگ (در :پرریش ام هو ررت ،انش بش سش مبتررون،
برنررارد رروئي  ،ترراری اسررلم کمبررری 2/ش ترجمررگ تيمررور قررادرزش تهررران :مهترراو  -بعررام،
تص4146تا 4611ش
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24ش کررورب  ،هررانرزش ()4914ش تاااريخ فلس ا ه اسااالمی .ترجمرری اسررداو مبشررزش چررا چهررارمش
تهران :انتشارات اميرکبيرش
22ش مررل مپمررد معيررد مسررتو ی یررزدزش()4964ش فصاالی اا جااامع م یاادی مقتاا س اا رساااله
عنعاهلل نعماتاللهای(در :مجموعری در ترراجم ااروال شراه ن مرت او و ری کرمرانی از گنجينری
نوشررتیهرراز ایرانرری برری مرردیریت هررانرز کرررب )ش تصررپي و مددمرری ان اوبرر ش چررا ا سررتش
تهران :کتاب انی رهورزش
29ش ميرج عررررز ،اسررري ش ()4911ش تااااريخ تیمورياااان و ترکماناااانش اترررعهان :دانشرررگاه
اتعهانش
21ش نصرريریان ،یررداوش ()4931ش تاااريخ علااو اسااالمیش چررا پررنجمش تهررران :انتشررارات دانشررگاه
پيام نورش
21ش نعيسی ،س يدش ()4919ش سرچشمه تصوّ در ايرانش تهران :کتابعروشی رو یش
26ش یزدز ،شراا دی علیش()4911ش ظ رنامه(دوجلد)ش مپد  :سيّد س يد ميرمپمد تاد و
مصپّ عبدا پسي نوائیش تهران :کتاب انی و مرکز اسناد مجل شوراز اسلمیش

