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 چكیده
او مورد بررسی و تحقیق جدی قرار گرفتهه اسهتب بهر اسها      حکیم نزاری از جمله شاعرانی است که کمتر شخصیت و ابیات 

های اسماعیلیه بوده و در عین حال در دربار حاکمها  سیاسهی آل کهرت کهه     اند، وی دارای گرایشآنچه در منابع تاریخی گفته
لنهدی برخهوردار   لحاظ وز  و مضمو  شعر او از جایگهاه ب اند؛ موقعیت سیاسی کسب نموده استب بهمتاثر از اندیشه سنی بوده

اندب با وجود این، وی در عرصه ادبیات نهه در  است و او را همطراز شاعرا  بزرگ هم عصرش همچو  سعدی و حافظ دانسته
های بعد چندا  شناخته نشده استب نوشتار حاضر به دنبال این است تا علل مهجوریت حکهیم نهزاری   زما  خود و نه در دوره

لخانی با تکیه بر نظریه قدرت فوکو مورد بررسی قرار دهدب نویسندگا  ایهن مهتن معتقدنهد کهه     را در عرصه ادبی ایرا  عصر ای
کرت از دانش شعری نهزاری از دییهل   الطوایفی آلعدم عالقه و حمایت ساخت قدرت مرکزی)ایلخانی( و هم حکومت ملوک

 مهجوریت وی در عصر ایلخانی استب
 

 نزاری قهستانی، ایلخانا ، آل کرتب  گفتما  قدرت، رژیم حقیقت،واژگان کلیدی: 
 ب

  مقدمه  
. یعنهی  (731-1366)صهاا  عرصهه گیتهی نهاد  هجری در قریه فوداج بیرجند پای به 645نزاری قهستانی در سال 

هجری قمهری بهه    650مقارن با تاریخی که هوالکوی مغول برای برانداختن اسماعیلیه و اتمام فتح ایران به سال 
روانه شد. عالرغم سرنگونی اسماعیلیه و قلع و قمع آنان توسط مغوالن  خاندان نهزاری بهر   سوی مرزهای ایران 

(. نزاری در دوران جوانی بهه  1393:3مذهب خود یعنی شیعه اسماعیلیه باقی ماندند)متوسلی و حسینی کازرون 
های دیوانی در دمتکسب دانش و به ویژه مطالعه در ادبیات فارسی در قهستان پرداخت و از همان دوران به خ

ها بود که ساری دو سهاله را آغهاز کهرد و آهی آن بهه      های محلی آن دوران مشغول شد. در همین سالخاندان
شهرهای اصاهان  تبریز  اران  گرجستان  ارمنستان  باکو  اردبیل و ابهر  سار کرد و پس از بازگشت به قهسهتان  

های دیوانی تا وزارت هم رسهید و مهدتی در دسهتگاه    مت(. در خد37: 1389تاهل گزید)محقق و سالمت آذر  
چند حاکم محلی اجر و قرب یافت. اما پس از مدتی مورد غضب حاکمان محلی وقت قرار گرفت و از خدمت 

های پایانی عمهر  را در قهسهتان   ای که حتی اموالش نیز مصادره شد و به ناگزیر سالدیوانی آرد شد. به گونه
: 1367هجری قمری دار فانی را ترک و رهسپار دیهار بهاقی شد)صهاا     720آن که به سال  به دهقانی گذراند تا
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الدین صاحب دیهوان رسهید و در چنهدین شهعر بهه مهد  او        نزاری در سار اصاهان به خدمت خواجه شمس
ویهژه   پرداخت. مضاف بر این  صاحب دیوان جوینی و نیز برخهی امهرا و بزرگهان سیسهتان و خراسهان و بهه      

(. از مطالعه زنهدگی نهزاری   39: 1394پادشاهان آل کرت را نیز در اشعار خود ستوده است)خسروی و دیگران  
شویم. اوال وی شاعری چیره دست و توانا بوده است؛ چنانكه برخی شاعران هم عصر او بهر   متوجه چند نكته می

رف هم روزگهار وی در عممهت شهعر وی    قدرت سخنوری ا  تاکید داشته اند. عبدالحسین فرزین شاعر و عا
 چنین می سراید:

 ...نگر به حكمت گاتار این حكیم محقق      نگاه کن به سخن های استوار نزاری
 حكهیم  گمنهامی  دالیهل  به حق که با سخن اهل فن زند پهلو             کالم دلكش و شعر شكر شهمار نهزاری  

 (.13/12/1382 بیرجند آوای خیتار آول در قهستانی نزاری
دادن آثار این شاعر در ردیف آثهار بزرگهان علهم و ادب بهه کیایهت      همچنین کاتبی شاعر اهل نیشابور با جای
ی ادبی برجسته ای است کهه بها   چنین عبدالرحمن جامی اولین چهرهستودنی آثار نزاری اعتراف کرده است. هم

به اشعار نزاری قهستانی توانایی شهاعری نهزاری    اشاره به نزدیكی خصوصیات اشعار حافظ  استاد غزل پارسی 
هایی چند در خدمت صاحبان دیوان و امرای محلهی بهوده   (. ثانیا  وی سال96: 1382کند)ابوجمال  را تایید می

ها کوتاه وکم دوام بوده و باعث تقرب وی در دستگاه قدرت و ترفیهع جایگهاهش   اما خدمت او در این خاندان
چند در این دوره هجوم مغوالن باعث تنزل جایگاه دانش و به ویژه ادبیات فارسی شد؛ امها  نشده است. ثالثا  هر

های خاصی هستیم. از این رو مساله پژوهش حاضر این است که چرا نهزاری در عصهر   شاهد اجر و قرب دانش
توجهه   دست در عصر خویش چندان مهورد های بعدی گمنام مانده است؟ و چرا این شاعر چیرهخویش و دوره

این پرسهش  قرار نگرفته و نتوانسته به جایگاه واقعی خویش در تاریخ شعر و ادب ایران نایل گردد؟ در پاسخ به
انتخاب نهزاری بهه عنهوان تخلهع شهاعر کهه یهادآور         -1تاکنون فرضیات چندی مطر  شده است. از جمله:

اهلل نهزار پسهر المستنصهر بهاهلل خلیاهه       اسماعیلیان و شاخه منسوب به آنان نزاریان ) منتسب به المصطای الدین
بودن وی شده که باعث انزوای او گردید. چرا که (سبب شبهه اسماعیلی64: 1389فاآمی()محقق و سالمت آذر 

ههای محلهی کهه    بودن بر وی زدند و هم حكومهت هم در حكومت محلی آل کرت سنی مذهب شبهه اسماعیلی
در این میان باید توجه داشت که اسماعیلیان ایران به دسهت ایلخانهان   شیعی بودند تاكر مذهبی وی را برنتافتند. 

زاده شدن او در قهستان به عنوان  -2از میان رفتند. لذا دولت ایلخانی نیز چندان رغبتی به اندیشه وی نشان نداد
حشهر  -3کرد یبودن وی را تشدید مهای مهم شیعیان اسماعیلیه بوده نیز شبهه اسماعیلیدیاری که یكی از پایگاه

و نشر شاعر با سازمان دعوت اسماعیلیان و رسیدن به جایگاه بلندمرتبی  یعنی رسیدن به مراتب ماذون و بعد از 
بیان شعر به زبان عرفان و تصوف که برای همگان قابهل درک نبهوده؛ چنانچهه ایوانهف      -4آن داعی و حجت .

از عمق تاكر و اعتقادات مذهبی او بوده کهه در پشهت   معتقد است که توجه کمتر به آثار نزاری در ایران ناشی 
نكردن اعتقادات خود پنهان -5(. 96: 1382پرده ای از نمادهای رمزگونه ی تصوف پنهان گشته است)ابوجمال  

نمودن میزان حساسیت حاکمهان و مهردم   های بلند تاویلی و عرفانی که از سوی برخی شاعران برای کمدر پرده
شتار پیش رو مدعی آن است که هرچند دالیل مذکور از جمله علهل مهجوربهودن نهزاری    گرفت. نوصورت می

اند؛ اما علت اصلی و عمده آن را بایستی در گاتمان قدرت و جایگاه رژیم حقیقهت در آن دانسهت. نمهام    بوده
ی که متكی بهر  کند که در آن  گاتمان نزارکند و رژیم حقیقتی را تولید میقدرت ایلخانان از دانشی حمایت می

شعر است از وجاهت چندانی برخوردار نیست. در واقع ایلخانان که قهومی بیگانهه و مههاجم هسهتند آشهنایی      
های ابتدایی حكومت خود نیز کوششی در جههت تقویهت آن   چندانی با زبان و ادبیات فارسی ندارند و در سال
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لل مهجوریهت نهزاری بهر اسهار نگهر       کنیم تا به بررسی عبه خرج نمی دهند. در پژوهش حاضر تال  می
 قدرت میشل فوکو بپردازیم.   -گاتمان دانش

 
 چارچوب نمری

چه کسی برایم تصمیم »از نمر فالساه پست مدرن انسان همواره با سواالتی از این دست مواجه بوده است  که: 
رده تا در مكان معینی می گیرد؟ ... چه کسی حرکات و فعالیتهایم را تدوین  کرده است؟ چه کسی مرا مجبور ک

زندگی کنم  درحالیكه در جای دیگر شاغلم؟ چگونه چنین تصمیماتی که زندگی من به آنها متكی است گرفتهه  
میشل فوکو به عنوان یكی از فالساه پست مدرن در پاسخ به سواالت فهو  نادیهده گهرفتن روابهط     « می شود؟

و معتقد است تكوین همه شاخه ههای معرفهت بایهد در     قدرت یا همان تمایز قدرت از دانش را اشتباه می داند
(  از نمر وی قدرت از آریق تولید حقیقهت اعمهال مهی    1376:37 یمنوچهرارتباط با اعمال قدرت دیده شود)

شود و همه اندیشه ها و دانش بشری ریشه در روابط قدرت دارد. دانش های  بشری سهعی در آبیعهی سهازی    
انسان در زندگی خود رفتاری میانه و متعادل داشته باشد. از نمر فوکهو دانهش    رفتار بشر دارد و می خواهد که

در مقابل قدرت پاسخگو است. از جمله در واپس رانی و خامو  کردن صداهای دیگر بویژه صهداهای تنهدرو   
( بر همین اسار فوکو حقیقت را امری نسبی می داند که در ههر عصهر و ههر    61-1391:59  یخائاو مخالف )

 (  1385:145عه ای متااوت است)آقا گل زادهجام
از مااهیمی که مرکز ثقل چارچوب تحلیلی فوکو درباره قدرت را شكل می دهد  ماهوم گاتمان اسهت. اگرچهه   
به کاربردن این ماهومسابقه زیادی دارد؛اما آنچه امروز با عنوان گاتمان توسط پست مهدرن هها و بهویژه فوکهو     

ت است. فوکو با چرخش از دیرینهه شناسهی بهه تبارشناسهی در آثهار  بهه ایهن        استااده می شود کامال متااو
گاتمان چیزی است که چیز دیگر را تولید می کند  نه چیهزی کهه در   » اصطال  معنایی دیگر بخشید. از نمر او 

(. در زاویهه  Mills,2003: 37خود و برای خود وجود دارد و به صورتی جداگانه مهی تهوان تحلهیلش کهرد)    
کاربست هایی تلقی می شوند که به گونه ای نمام مند »نی که از اصطالحات ابداعی فوکو است  گاتمانها گاتما

(. او در 17: 1380اشیایی را که درباره آن صحبت می کنند  می سازند یها بهه وجهود مهی آورنهد)مل دانهل        
دستگاه های »گاتمانیتبارشناسی از حرکت هم عرض اندیشه و عمل سخن گاته و به جای بررسی صورت های 

را مطالعه کرده است. در حالی که دغدغه دیرینه شنار مطالعهه گاتمهان بهه مثابهه کردارههایی      « قدرت-دانش
خودمختار و قاعده مند است؛ تبارشنار تاریخی را تولید می کند کهه مهی  توانهد چگهونگی سهاخت دانهش        

ی توجه انحصهاری وی از مسههله دانهش بهه سهوی      گاتمان و قلمرو اشیا را توجیه کند. لذا در مرحله تبارشناس
( از ایهن رو بهرای   24: 1382ارتباط دانش و جهان اجتماعی به ویژه قدرت و سیاست تغییر می کنهد)کچوئیان   

گاتمهان نقطهه   » فهم گاتمان در اندیشه این پساساختارگرا باید با دو ماهوم قدرت و حقیقت نیز آشنا شد؛ زیهرا  
 (.11: 1386احمدی  «)درت و دانش استتالقی و محل گردهمایی ق

از زاویه نوتاریخی گری  هر نمریه ریشه در خاک لحمه ای معین از تاریخ دارد و با جنبهه ههای دیگهر حیهات     
ههر متنهی در ملتقهای تحهوالت     »(. و 9: 1378میالنهی   «)اجتماعی و فرهنگی آن لحمه در توازی و تااهم است

( ههی  متنهی معنهای    9همهان:  «)تی و فنی زمان خویش شكل می گیهرد سیاسی  ادبی  سبكی  فكری  زبان شناخ
مطلقی ندارد. معنای هر متن عارضی است  یعنی تابعی است از فرهنگ حاکم در زمان قرائت. به عبارت دیگهر   
هر قرائتی به مدد و از بطن ارز  های حاکم در زمان قرائت شكل می بگیرد و این ارز  ها خود زاده و متهاثر  

ست اند. هر قرائتی  همان آور که آلتوسر می گات  ناگزیر عملی است سیاسی. تحول اجتناب ناپذیر این از سیا
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ارز  های سیاسی به تحول اجتناب ناپذیری در قرائت ما از متن می انجامد... نه متن  نهه نویسهنده  نهه زمینهه     
مهن  »یسهتند. ههی  راوی ههم یكسهره     اجتماعی  نه نمام هژمونی و نه خواننده هیچكدام پدیده هایی یكپارچهه ن 

نویسنده در عین حال بخشی از یل موج تاریخی است و در کانون شبكه ای پیچیهده  « من»نیست. هر « خودبنیاد
(. ههر مهتن   10-11: 1378میالنی  «...)از ناوذ و تاثیرهای فلسای و سیاسی قرار دارد و گاه مرئی و اغلب نامرئی

رژیهم  »تاریخی ا   و از زاویه نقهش و جایگهاهش در تحكهیم یها تضهعیف      را بایستی در زمینه و بستر زایش 
زمان و با اعتنایی ویژه به شگردهای روایی و ظرایهف سهبكی و کالمهی آن اثهر مهورد بررسهی قهرار        « حقیقت

 (.14: 1382داد)تاجیل  
اسا[ و زبان در برابهر  فوکو همانند دیگر ساختارگرایان و مابعد ساختارگرایی  بر ساختار در برابر سوژه ]فاعل شن

اندیشه تاکید داشت  و صورتبندی دانش)اپیستمه( را به آور بنیادین مستقل از نیت های سوژه می دانسهت. بهه   
همیشه تمایل دارنهد کهه عملكهرد و جایگهاه     «  منطق نشانه و قدرت»نمر فوکو  ساختارگرایان با تاکید زیاد بر 

ود او تاکید داشت که زبان و دانش نیز به گونه ای ژرف در بنهد  قدرت را در این خصوص نادیده بگیرند  اما خ
« رژیهم حقیقهت  »(. وی معتقد است هر نمام قدرتی59: 1378ساختار اجتماعی برآمده از قدرت است) فیرحی  

خاص خویش را می آفریند و متون فرهنگی و ادبی هر زمان یا از این رژیم متاثرند و آن را قوام می بخشند  یها  
دگرگونی آن را در سر دارند. به عبارتی  یا جزئی از علت العلل همه امور و خالق همه چیهز  از جملهه   سودای 

در واقع   قدرت همه چیز را خلق می کند: واقعیهت  »انواع معرفت و نیز ماهوم صد  )حقیقت( معرفی می کند: 
ایهن رو وی معتقهد اسهت اسهیتالی     (. از 18: 1382تاجیل  «)را  قلمرو اشیاء را و نحوه کاربرد ماهوم صد  را

وحدت و مبانی انسجام یل صورتبندی گاتاری را تشكیل داده و شرایط « نمم در پراکندگی»قدرت که با ایجاد 
امكان را برای ظهور دانش خاص در وضعیت تاریخی معینی فراهم می کند  در مرکز تامالت و پهژوهش ههای   

 زمینه وی در کتاب نمم و مجازات می نویسد: (. در همینGare,1995: 66-69فوکو قرار دارد)
قدرت دانش را تولید می کند... قدرت و دانش مستقیما با یكدیگر مالزمهه دارنهد...هی  رابطهه قهدرتی بهدون      
تاسیس یل قلمرو همبسته از دانش وجود ندارد و هی  دانشی بدون فرض و تشكیل  روابهط قهدرت در همهان    

 (.Foucault,1979:27قابل تحقق نمی باشد)
تلقی سنتی از ماهوم قدرت  دولت را محل تجمع قدرت و سیاست را محل تمرکز قدرت قلمداد می کنهد. امها   
مقصود فوکو از قدرت صرفا قدرت سیاسی دولت نیست. برای فوکو قهدرت فقهط بخشهی از صهحنه حیهات      

ه در مدرسهه  محهیط   اجتماعی نیست  بلكه تمام صحنه است. قدرت همه جا حاضر است. نه فقط در دولت  ک
کار  رسانه  کلیسا  نهادهای خیریه و حتی روابط دوستی و زندگی خانوادگی  نه فقط در رابطه پلهیس و مهتهم    

کثیهری از ارتبهاط   »بلكه در رابطه پزشل و بیمار. قدرت فعل یا صات یل سوژه فردی یا جمعی نیسهت  بلكهه  
(. قهدرت  485: 1385است) کهالینیكور   « كل می دهندهای ویژه و محلی که به اتاا  هم کالبد اجتماعی را ش

قدرت همه چیز است  همه چیز را خلق » در نمر فوکو  هرگز امری بیرونی یا وابسته به اقتصاد نیست. در نمر او
می کند؛ واقعیت  قلمرو و حدود و ثغور موضوع  نحوه کاربرد ماهوم صد  یا حقیقت  حتی خود حقیقهت نیهز   

(. مسهله اینجاست که قدرت و حقیقت در کنار 145: 1385آقاگل زاده  «)صور قدرت استبدون تردید یكی از 
هم چگونه عمل می کنند؟ به آور خالصه می توان گات که در نگاه فوکهو در ههر گاتمهانی قهدرت مسهلط       
م حقیقت خاص خود را می سازد. هر چند این حقیقت تنها بازنمایی حقیقی نیست  این حقیقت درونی شده تمها 

بازنماییهای دیگر را به حاشیه می راند؛ پس در هر گاتمان فقط یل حقیقهت وجهود و مشهروعیت دارد.)ارمهی     
 (.  12: 1391اول  
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قدرت در اندیشه فوکو از این جهت مطر  می شود که سوژه را درگیر می کند و بهه تولیهد حقیقهت سهوژه و     
ستقیم  بلكه از آریق بررسی سوبژکتیویته و رابطه ساماندهی آن می پردازد. قدرت از دیدگاه وی نه به صورت م

من نمریه پردازی قدرت نمهی کهنم  مهن تهاریخ شهیوه      » آن با قدرت مطر  می شود. او خود چنین می گوید:
: 1379و گاتمان حقیقت مرتبط با آن را در برهه ای معین مهی نویسهم)فوکو    « خود»بر« خود»استقرار بازتابندگی

نش  حقیقت را تولید می کند؛ از این لحاظ که قدرت موجب دیدن و سخن گاتن مهی  (. قدرت نسبت به دا136
شود. قدرت حقیقت را به منزله مسهله تولید می کند. هر حقیقتی نیازمند قهدرت اسهت و ههر قهدرتی نیازمنهد      
حقیقت. با تولید حقیقت از آریق قدرت  بحث رابطه قدرت و حقیقت یا قهدرت و دانهش مطهر  مهی شهود.      

راین فوکو قدرت را به مثابه بافتی از روابط تلقی می کند؛ بدین معنا که معتقد است روابط قدرت در تمامی بناب
انواع ارتباط ها به صورت درونی وجود دارد و روابط انسانی را باید بر مبنای قدرت تاسیر کرد. به نمهر فوکهو   

 (.15-14: 1391اول   هی  گاه نمی توان میان قدرت و حقیقت)دانش( جدایی افكند) ارمی
 

 مدل تحقیق
قدرت میشل فوکو مطر  شد؛ می توان گات کهه دانهش و قهدرت بها     –بر اسار آنچه از نمریه گاتمان دانش 

همدیگر در تعامل هستند و همدیگر را تقویت می نمایند  بدین معنا که از یكسو دانش به قدرت مشروعیت مهی  
بخشدد و به قول فوکو توجیه گر آن است و از سوی دیگر قدرت دانش را تبدیل به حقیقت می نمایهد و آن را  

معرفی می کند. همانگونه که در چارچوب نمری نیز گاته شد؛تالقی دانش و قهدرت گاتمانهها را   رژیم حقیقت 
تولید می کند  بعضی از این گاتمانها در راستای تحكیم رژیم حقیقت و بعضی از آنها در راستای تضعیف رژیم 

گاتمان موافهق خهود و    حقیقت  مطر  می شوند. قدرت تال  می کند تا با تولید و بازتولید حقیقت به تقویت
تضعیف و نابودی گاتمان های رقیب بپردازد. البته باید توجه داشت که همیشه یل مدل روابط قهدرت وجهود   
ندارد؛ بلكه ممكن است مدل های متعدد یا حداقل دو مدل در یل نقطه زمهانی و مكهانی در مقابهل ههم قهرار      

 صورت  زیر ترسیم می شود.داشته باشند. بر مبنای آنچه گاته شد ی مدل تحقیق به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسی وضعیت ادبیات فارسی در  عصر نزاری
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ها اوضاع ایهران در  سالبه سقوط بغداد انجامید. در آی این  656آغاز شد و در سال  617یور  مغول در سال 
های حكومتی که از جملهه مروجهان علهم و    آشاتگی کامل بود و هی  دولتی استقرار نداشت. بسیاری از خاندان

ادب و حامی ادیبان بودند؛ به یكباره برافتادند. در این دوره مراکز رشد ادبیات فارسی به ویژه خراسهان آسهیب   
 حمله مغول سبب پراکندگی و آوارگی ادیبان بزرگ شد.(. همچنین 77-73: 1367شدید دید)نخستین  

هها و آشهاتگی شههرها وضهعیت     کرد. از میان رفتن بسیاری از آبادیبه لحاظ اجتماعی نیز فقر عمومی بیداد می
-عمومی مردم را با دشواری مواجه کرده بود. لذا با انحطاط عمیق اجتماعی ایران در این دوره مواجه هستیم؛ به

منجر به کسادی بازار علم  هنر و به ویژه ادبیات فارسی شد. ادوارد براون حمله مغول را بزرگتهرین   ای کهگونه
(. ابعهاد  128:  1388ضربه و شدیدترین لطمه به فرهنگ  تمدن و ادبیات ملهل مسهمان خوانهده اسهت)عالمی     

گاهت جههان از   ای میندهاگر گوی»اثیر آن را چنین توصیف می کند: گسترده یور  مغول به حدی است که ابن
ابن اثیر  «) گاتزمانی که پروردگار بزرگ و منزه ادم را افرید تا به امروز به چنین بالیی گرفتار نشده راست می

1355 :125.) 
ها جایگاه و اعتبهاری  ها توجه چندانی به دانش و دانشمند در این سرزمین نداشتند و آنچه نزد آنمغوالن تا سال
بهه سهبب تغییهر    »چنین توصیف می کند:ه خصوص ادبیات فارسی بود. جوینی این تاثیر را ایننداشت؛ علم و ب

روزگار و تاثیر فلل دوار وگرد  گردون و اختالف عالم بوقلمون  مدارر درر مندرر و معالم علم منطمس 
صهروف   گشته و آبقه آلبه آن در دست لگدکوب حوادث پایمال زمانه غدار و روزگار مكار شهدند و صهنوف  

 (.3: 1382جوینی  «)فتن و محن گرفتار و در معرض تارقه و بوار معرض سیوف ابدار شدند
 سراید:و از سرناامیدی و اندوه چنین می  

 هنر اکنون در دل خاک آلب باید کرد                  زانل اندر دل خاکند همه پر هنران)همان(.
کند. از جمله درخصوص شهر بخهارا  ش در نزد مغوالن ارائه میاهمیتی دانجوینی شواهد دیگری نیز مبنی بر بی

از بالد شرقی قبه اسالم اسهت و در میهان آن   » گوید: که از مراکز مهم علمی و ادبی ایران پیش از مغول بود می
از نواحی به مثابت مدینه السالم  سواد ان ببیاض نور علما و فقها اراسته و اآراف آن به آرف معالی پیراسهته و  

 ( .76همان  «) قدیم باز در هر قرنی مجمع نحاریر علمای هر دین آن روز گار بوده است....
در » در وصف جایگاه علما در این دوران قزوینی نیز در مقدمه خود بر جهانگشای  جوینی چنین مهی نویسهد:   

ن صنعت و ثروت مهاوای  ها و تالآم امواج فتن... مراکز علم و ادب باسرها خراب شد و مخازمیان آن کشمكش
بوم و غرب گشت  علما و فضال را همه جا جمیعا مانند گوساند ذبح  کردند  کتابخانهه هها را نیسهت و نهابود     

سرنوشت علمها و مجتههدان بهه گونهه ای بهود کهه افسهار        »کند که (. خواند میر نیز روایت می5نمودند)همان:
(. البته در برخی از نواحی ایران مجهالی بهرای حاهظ    361: 1333خواندمیر  «)دادندچارپایان را به دست آنها می

که ایرانیهان وارد دسهتگاه قهدرت ایلخانهان     ادبیات فارسی و ظهور ادیبان بزرگ فراهم شد. در حقیقت تا زمانی
 نشدند و خوی وحشیانه آنان را رام نكردند وضعیت جامعه ایرانی بدین منوال بود.

 
 ایلخانان تساهل مذهبی و رژیم حقیقت مطلوب

 مغوالن پس (.7: 1363 تسف )چنگیزخان مغول عقیده داشت که حكومت از سوی آسمان به او اعطا شده است
هها پهس از تاسهیس    ای از شمنیسم و بوداییسم بود را تها سهال  شان را که آمیختهاز فتح ایران  اعتقادات مذهبی 

شمینیزم با اصالتی که شمن به عنوان رابهط و واسهط   (. 70-6-68: 1393نژاد  سلسله ایلخانی حاظ کردند)میری
بینی مغوالن از آن ملهم می شد  آیینی محدود و منحصهر در تهاویالت   میان انسان و قلمرو اسرارآمیزی که جهان
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(. بنیانگذار سلسله ایلخانی و جانشهینانش ایهن   108: 1390فارسانی و بهادری  و پیشگویی ها و اوراد بود)ترابی
عنوان اعتقاد رسمی حاظ کردند؛ ولی تمایلی به اینكه مسلمانان را به عقاید بودایی خود جلب کننهد   آیین را به

(. در عین حال  124: 1382ی تهاجم مغوالن از همان ابتدا اقتصادی و نمامی بود)ابوجمال  نداشتند  زیرا انگیزه
یهل  باید به چشم حرمت نگریست و هی  در  بند یازدهم یاسای چنگیز به صراحت آمده بود که بر تمامی ادیان

ها پیش از هجوم مغوالن شهاهد رشهد   (. گاتنی است از سال205: 1368را نباید بر دیگری ترجیح داد)رشیدوو  
تصوف در جامعه ایرانی هستیم. در واقع  از قرن هاتم هجری به این سوی  تصوف در تمامی جهان اسالم رواج 

امل بود. نخست  اختالفات مذهبی به خصوص شافعی  حناهی  اشهعری و   یافت. گستر  تصوف متاثر از دو ع
های عارفانه گرایی به ستوه درآورده بود و بیشتر به سمت اندیشهمعتزلی بود که همه را از بحث و مناظره و عقل

رو  های بسیار سبب دنیاگریزی و دوری آنها از اجتماع شده بهود. از ایهن  ها و خشونتکشانده بود و دوم  جنگ
 (.178: 1385ها هستیم)غارانی  در این دوره شاهد گستر  خانقاه

ایلخانان تساهل مذهبی را شاکله ی کلی حكمرانی و حكومت خود قرار داده بودند)ترابی فارسهانی و بههادری    
(. ازین رو تساهل مذهبی ایلخانان و عدم پای بندی آنها به دین و مذهبی خاص منجر به آن شهد تها   114: 1390

های اعتقادی  فكری و فرهنگی در ایران رشد یابند و بهه نهوعی در ایهن    فضایی ایجاد شود که در آن همه گروه
عصر شاهد نوعی مساوات و آزادی مذهبی در تحصیل علوم برای پیروان ادیان و فر  مذهبی مختلهف هسهتیم.   

ری در مراکهز علمهی و مهدارر    آمدن دانشهمندان و علمهای کثیه   چنانچه شاهد این امر را می توان در گرد هم
توان به ربع رشیدی اشاره کهرد کهه در آن عهالوه بهر     شهرهای بزرگ این دوره دانست. از جمله این مراکز می

اهلل ایهن  الهدین فضهل  شد. رشهید آموز  علومی نمیر آب  علوم دینی چون فقه حنای و شافعی نیز تدریس می
-مسجد  خانقاه  بیمارستان  کتابخانه  رصدخانه و دیگر بخشمجموعه بزرگ معماری که شامل چندین مدرسه  

شهد.  عشری تعلیم داده مهی های مذهب اثنی(. در مدرسه سلطانیه نیز آموزه175های علمی بود؛ بنا نمود)همان: 
بنابراین در این مقطع زمانی ایلخانان به علت نداشتن تعصب دینی و مذهبی  در رویكردهای سیاسی و فرهنگهی  

عی تساهل مذهبی در پیش گرفته بودند و همین امر موجب نوعی آزادی نسبی در تعلهیم و تعلهم علهوم    خود نو
سهو عهدم   های متااوت مذهبی حتی مسیحیت و یهودیت در جامعه شده بود. در واقع از یهل دینی و رواج فرقه

نمهامی در اسهتیال بهر    گرایش مغوالن به مذهبی خاص و از سوی دیگر تكیه ایلخانان به نیروی شمشیر و قدرت 
ایران به عنوان یگانه عامل مشروعیت سیاسی در کنار ترر موجود در خاآره جمعی ایرانیان نسبت به خشهونت  

حد آنان در سه بار حمله به ایران  سبب شد تا نیازی به تكیه به دین در مشروعیت بخشهی بهه   و وحشیگری بی
د توجه داشت که بعد از قلهع و قمهع اسهماعیلیان آنهان     (. بای70-65: 1387حكومت خود نداشته باشند)عبادی 

نگرانی چندانی نیز از بابت این فرقه دینی نداشتند چون به ناتوانی آنان در ایجاد یل گاتمهان رقیهب در مقابهل    
خود واقف بودند. بنابراین در این دوران تنها یل گاتمان مسلط که همان دولهت ایلخانی)کهه مبتنهی برتسهاهل     

های دینی توان ایجاد یل گاتمان رقیب دینی  یها سیاسهی جهدی را در    جود دارد و سایر گاتماندینی( است و
شود و رشهد صهوفیان و   مقابل گاتمان مسلط ندارند. در این دوره تصوف به صورت گاتمان رقیب جلوه گر می

این با توجهه بهه وجهود    ها را به نوعی می توان نشانی از رشد گاتمان مقاومت در این دوره دانست. بنابرخانقاه
تواند عامل مهمی در انزوا و مهجوریت علما و ادبها از  فضای تساهل مذهبی در این دوره گرایشات مذهبی نمی

 جمله حكیم نزاری و گرایشات اسماعیلیه وی باشد.  
 جایگاه دانش در ساخت قدرت ایلخانان
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... توجه داشتند. آنان چون به الابها دسهت    مغوالن در میان علوم مختلف به تاریخ  ستاره شناسی  آب  شیمی و
پیدا کردند و خط را آموختند به علت عالقه به سرنوشت اجداد و تااخر بهه اسهالف خهود  درصهدد برآمدنهد      

هایی روزانه از وقایع پیرامون خود تهیه کنند. حكایات تاریخی  آگاهی از گذشته و احوال اقوام مختلف گزار 
(. مقام و ارز  علهم  6: 1363 تسف نان در نزد این قوم اهمیت بسیار داشته است)مغول و اجداد و نسل های آ

تاریخ در نزد مغوالن سبب شد تا پس از تشكیل حكومت ایلخانی  مورخان مهورد لطهف آنهان قهرار گرفتهه و      
ار تهوان در کتابهت آثه   نویسی در گاتمان مغوالن از اهمیت خاصی برخوردار گردد. شاهد این امر را مهی تاریخ

 التواریخ  تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف مشاهده نمود.  تاریخی ارزشمند و گرانبهایی همچون جامع
شناسی بود؛ چرا که اعتقادشان بر این بود که امور مهم زندگی بایهد  از دیگر علوم مورد عالقه مغوالن علم ستاره

زمان مسعود بهه تخهت نشسهتن سهالآین از اهمیهت      های سعد انجام پذیرد؛ از جمله تعیین در روزها و ساعت
 656شناسهی سهبب شهد تها در سهال      (. عالقه هوالکو خان به ستاره896: 1375خاصی برخوردار بود)زریاب  

هجری فرمان تاسیس رصدخانه مراغه را به خواجه نصیرالدین آوسی بدهد. خواجه مدتی در قلعه قهسهتان کهه   
. وی هرچند سهابقه   20-12: 1386در علوم اشتغال ورزیده بود)ترکمنی آذر  متعلق به اسماعیلیان بود به تحقیق 

نزدیكی به اسماعیلیان را داشت؛ اما به سبب آشنایی با نجوم به دربار ایلخانان راه یافت. رصدخانه مراغه اولهین  
ته شهد.  شود که به خواست خواجه و به دستور هوالکو سهاخ مرکز علمی و تحقیقی دوره ایلخانان محسوب می

در این مجتمع دانشمندانی از سرتاسر جهان اسالم حضور داشتند. فضای باز مذهبی این دوران سبب شد تها در  
شدن غهازان خهان ههم  شهاهد     این مجتمع علمی علمای شیعی  سنی و مسیحی حضور داشته باشند. با مسلمان

ای کهه  حر زیادی داشهت بهه گونهه   تاسیس رصدخانه در مجتمع شنب غازان هستیم.غازان خان در علم نجوم تب
آگاهی او از علم نجوم و حرکت و سكون ستارگان در زمان تاسیس ساختمان رصدخانه موجب حیرت منجمهان  

(. آب  داروسازی و گیاه شناسی نیز مورد عالقه سهالآین مغهول بهود. از همهین رو       212: 1350گردید)نصر 
ر دربار جایگاه ویژه ای داشتند. مغوالن به علم کیمیا نیهز  آموز  آب در مدارر ایلخانی حائز اهمیت و اآبا د

مند بودند. در این دوره ایلخانان به شناخت خواص عناصر و فلزات یا همان شهیمی امهروزی اسهت روی    عالقه
(.  با توجه به روحیه جنگاوری و خصلت کشورگشایی دولت مغول  علوم نمهامی  372: 1373آوردند)همدانی  
 (.  319: 1353ن حائز اهمیت بود)گروسه  نیز در نزد مغوال

با توجه به اینكه مغوالن آشنایی چندانی با زبان فارسی نداشتند؛ در ابتدای ورود به ایهران تمایهل چنهدانی بهه      
های زندگی نزاری که همزمان با حكومت ایلخانی بود؛ ادبیهات فارسهی   ادبیات فارسی نشان ندادند. لذا در سال

های پیشهین شهاعران از   مورد توجه نبود. بنابراین در دربار ایلخانان  برخالف حكومت از سوی حكومت چندان
دلیهل  ندرت ادبایی مهورد توجهه دربهار قهرار گرفتنهد  بهه      جایگاه چندانی برخوردار نبودند. در این میان اگر به

عامل تحكیم جایگهاه  توانست های دیگر بود. از این رو آگاهی صرف به شعر و ادبیات نمیبرخورداری از دانش
یابد؛ بیشتر در نواحی آذربایجان و اراناسهت کهه   یل حكیم باشد. در این دوره اگر هم شعر و ادبیات منزلت می

به دلیل آسیب کمتر از حمله مغول نسبت به شر  کشور  توانایی حاظ ادبیات را یافتهه اسهت و یها در حهوزه      
 یمرکهز  قدرت یسو از نه اتیادب و شعر لذافارسی است.  شیراز به دلیل حمایت حاکم وقت از شعر و ادبیات

 گرفت. قرار توجه مورد دوره نیا در یایالطواملوکهای حكومت قیآر از بلكه  لخانانیا

 اتابهل  تیه درا بها  چنانچهه . مانهد  مصهون  حملهه  نیا از رانیا ینواح از یبرخ  مغول هجوم وجود با درواقع 
 تاتهار  خونبار غیت دم از که بود شده یدانشمندان مقر رازیش بودند  مدبر یافراد که پسر  و یزنگ بن نیممارالد
. گرفهت  شهر نیا به را آنها ور ی یجلو مغوالن به خراج پرداخت با ابوبكر سعدبن. بودند برده سالمت به جان
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 نیبنهابرا (. 13: 1391  یازغنهد )افهت ی یا ژهیه و منزلهت  و قرب یو دربار در رازیش به بازگشت از پس یسعد
 همچهون  یبزرگ یشعرا پرور  یبرا را یمناسب یفضا و گشت رانیا در ادب و علم یهاکانون جمله از رازیش

 دالئهل  از یفارسه  اتیه ادب از یمحل یها قدرت تیحما لذا. آورد فراهم...  و حافظ  یکرمان یخواجو  یسعد
 .بود کشور از خطه نیا در شعرا منزلت و شعر رشد

 و ادب در دوره ایلخانان و مقام شاعر چنین می سراید: نزاری در خصوص اوضاع شعر
 ز روی ادب گر کنی احتراز     ز راه نصیحت بدو آی باز

 مكن سرفرازی به دانش بسی   به کس جز به شاهت ندارد کسی
 نداری هنر جز به اقبال او       زدانش چه گویی  ز اقبال گو

-481  بیهت  41: 1392نگه و رخت اوست)نزاری قهسهتانی   همه بر تو از دولت و بخت اوست که در خانه و 
484) 
به عبارت دیگردر دوره مغوالن  دیگر علم و دانش به ماهوم واقعی خویش معنی نداشهت و تنهها در صهورتی     

(. صهورتبندی  217: 1359نمود)نویسندگان روسهی   کاربرد می یافت که مشكلی از مشكالت فاتحان را حل می
كیه بر گاتمان قدرت سیاسی دارد. این گاتمان بیشتر بر علهوم کهاربردی تكیهه دارد و بهه     دانش در این دوره ت

نوعی حهامی ادبیهات   پردازد. بنابراین در اوضاع آشاته پس از حمله مغول عدم وجود دولتی که بهتوسعه آن می
نهوعی بهاج گهذار    های کوچكی که به فارسی باشد  ضربه بزرگی به این حوزه وارد آورد. در عین حال  دولت

 دولت ایلخانی بودند؛ به حاظ ادبیات تال  نمودند.  
ها نهدارد و آبیعهی   بر اسار آنچه گاته شد؛ شعر نزاری جایگاهی در گاتمان ایلخانی و تحكیم رژیم حقیقت آن

است که این شخصیت ادیب مورد توجه جدی قرار نگیرد. شعر وی کمكی به تحكیم دانش و رژیم حقیقت این 
شود؛ لذا نمهی توانهد جایگهاهی در رژیهم حقیقهت      نماید و موجب تولید قدرت برای این رژیم نمیمیدوره ن

 ایلخانان داشته باشد.  
 الطوایای آل کرتجایگاه دانش  در ملوک
الهدین کهرت درآمهد.    یعنی حدود بیست سالگی به هرات وارد و به خدمت شمس  669نزاری احتماال در سال 
ی به دنبال حمله مغول دچار آن شده بود؛ احتماال یكی از عوامل سهار وی بهوده اسهت.    فقری که خانواده نزار

ی ورود نزاری به هرات  این شهر بار دیگر بازسازی و به یهل مرکهز فرهنگهی تبهدیل شهده بهود؛ کهه        هنگامه
 و سهتان یس و افغانسهتان  خراسهان   یشرق ینواح بر کرتآلکرد. دانشمندان نواحی اآراف را به خود جلب می

 یغهور  پادشهاهان  خدمت در نخست هاآن. بود هرات شهر آنان یحكمران مرکز و داشتند حكومت سند سواحل
 اسهتمرار  منهاآق  آن بهر شهان  حكومهت  و رفتنهد یپذ را آنهان  اآاعهت  رانیا بر مغول یالیاست از پس و برآمدند

فرمانروایان کرت نیز اگرچه سنی مذهب بودند؛ ولی با استخدام کارآزمودگان شیعی (. 126: 1394 دا یوح)افتی
  بهه  صهله  پرداخهت  بها  کهرت آل رانیه ام از یبرخمذهب در تشكیالت حكومتی خود چندان مخالاتی نداشتند. 

 کهرت آل تیه حما درخصوص صاا اهللحیذب (.112: 1394  یبجنورد یموسو)پرداختندیم شاعران و ادبا قیتشو
 و سهندگان ینو از ایعده ینگاهدار و شاعران تیترب باب از کرت آل پادشاهان:»دگوییم یپارس ادب و زبان از

 توانستند سلسله نیا پادشاهان. دارند یخاص تیاهم ادب و شعر به آنان از یبعض اشتغال سبب به زین و فاضالن
 و یادب آثار بازمانده ینگاهبان مراکز از یكی را آنجا و کنند جادیا هرات در یامن نسبتا مرکز مغوالن یلیا قبول با

 .(22-21: 3 ج: 1351 صاا )«دهند قرار رانیا یعلم
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مغهول بودنهد     -نزاری همانند بسیاری دیگر از شاعران معاصر خود که تحت حمایت خاندان های محلی ترک 
توانسهته  گاتن نیسهت کهه وی نمهی   دانست. نیازی به راهیابی به دربار کرت را فرصت مناسبی برای خویش می

ی حهاکم در  ی زندگی تجملی و افراآی آبقهه بدون اختاای کامل هویت اسماعیلی خویش و سازگاری با شیوه
های سنی مذهب راه یابد. عالوه بر این نزاری ناچار بود که اشهعاری در سهتایش اربهابش    هرات به دربار کرت

های نزاری در تجلیل شهراب  زن و موسهیقی کهه در دیهوان او     الدین کرت بسراید. بسیاری از غزلملل شمس
 (.110-106: 1382وجود دارند؛ احتماالً در این دوران سروده شده باشد)ابوجمال  

های سنگین بر ضهد ایهن   آید که در بسیاری مواقع وجدان او به دلیل اخذ مالیاتهای نزاری چنین برمیاز نوشته
ی کهرده اسهت. مشهاهده   به علت خدمت به این خاندان احسار گنهاه مهی  سیستم خشن و ظالم آغیان کرده و 

های انتقادآمیز اجتماعی او که بعدها در اشعار  بیان شهده و همچنهین   مستقیم رنج مردم عادی در ایجاد نمریه
انتقاد او از خاندان آل کرت بسیار موثر بوده است. حضور نزاری در هرات و مشاهده تضاد زندگی میهان مهردم   

هیدست روستا و تجمل دربار سرخوردگی بیشتر او را از آل کرت به دنبال داشت. نزاری در یكی از سارهایش ت
نالد: آه خدایا تا کی باید مرا برای گذران زندگانی بدور دنیا بدوانی. وی در نهات از شغلش در ههرات  چنین می

داشت که در گاتمان فقه سیاسی اهل سنت (. باید توجه 112-111گیری کرد)شاید هم معزول شد()همان  کناره
پذیر  حكومت و عدم اعتراض به آن تاکید شده است. در حالی که در گاتمان فقه سیاسهی شهیعه عهدالت و    

 (.41-40: 1379تال  برای برپایی نمام سیاسی عادالنه مورد توجه قرار گرفته است)قادری  
 سراید:شاید همین تجربیات باشد که شاعر چنین می

 (1591: بیت 89: 1392دانش مكن عیب بر پادشاه    به باد تكبر مبر آب جاه)نزاری قهستانی   به
رغم اهمیت یافتن ادبیات فارسی در دربار آل کرت  تضهاد مهذهبی نهزاری بها ایهن      همانگونه که گاته شد علی

ی( آل کهرت  حكومت محلی سبب شد تا شعر نزاری به تقویت گاتمان و تحكیم رژیم حقیقت)مشروعیت بخشه 
کمل نكند. در واقع گاتمان نزاری تشیع اسماعیلی است و و در تضاد با نگر  سنی مذهب حاکمان آل کهرت  

 است. 
 

 نتیجه گیری
همچنان که در فرضیه این نوشتار مطر  شد حكیم نزاری درگیر با چند گاتمان مختلف در عصر خهویش بهوده   

با گاتمان غالب خاندان آل کرت در تضاد بود و از آرف  است. وی از یل آرف اعتقادات اسماعیلیه داشت که
شد که در گاتمان غالب ایلخانان تعریهف خاصهی نداشهت.    دیگر صرفاً به عنوان شاعر ادب فارسی شناخته می

توانهد بها ههی     ای است که وی نمیتوان گات ساخت قدرت سیاسی در دوره حكیم نزاری به گونهبنابراین می
توان گاهت بهرخالف دیهدگاه برخهی     ای داشته باشد. به جرات میها تعامل سازنده و بهینه کدام از این گاتمان

نمران که  معتقدند حكیم نزاری به خاآر اعتقادات اسماعیلیه مهجور مانده است؛ بیشتر به دلیل سهاخت  صاحب
تهه گمنهام مانهده    گرفقدرت سیاسی ایلخانان و دانشی که به عنوان حقیقت از سوی آنان مورد حمایت قرار مهی 

 است. 
بنابراین حكیم نزاری مواجه با دو گاتمان در دوره خویش است. از یل سو گاتمان ایلخانان که ادبیات فارسهی  

تواند به تحكیم رژیم حقیقت آنان کمل کنهد. از سهوی دیگهر    در آن جایگاهی ندارد و آبیعتاً شعر وی نیز نمی
نت شكل گرفته که عقاید شیعی اسماعیلی حكهیم نهزاری در آن   کرت که بر مبنای مذهب فقه اهل سگاتمان آل
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یهل از  جایگاهی ندارد و درجهت تحكیم رژیم حقیقت این خانهدان نیسهت. لهذا شهعر شهاعر از سهوی ههی        
 گیرد.ساختارهای قدرت مورد توجه قرار نمی

 
 منابع

  ترجمهه ابوالقاسهم حالهت  تههران: شهرکت سههامی چها  و        26  جلد ( الكامل1355ابن اثیر  عزالدین علی)
 انتشارات کتب ایران.  

   ترجمه محمود رفیعی  تهران: هیرمند.  اسماعیلیان پس از مغول( 1382ابوجمال  نادیا)
   تهران: مرکز.رساله تاریخ( 1386احمدی  بابل)
  نشهریه پژوهشههای ادبهی   ز دیدگاه فوکهو   ( بررسی روابط قدرت در داستان کیخسرو ا1391ارمی اول  سیما)

 شماره سی وهشتم  زمستان.
 .قومس:  تهرانیسعدی اسیسی ها شهیاند( 1391)رضای علیازغند

   شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.تحلیل انتقادی گاتمان( 1385آقاگل زاده  فردور)
 نی.   تهران: نشرتجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان( 1382تاجیل  محمدرضا)

  فصلنامه مسهكویه ( خط مشی مذهبی مغوالن و ایلخانان در ایران  1390ترابی فارسانی  سهیال و بهادری  علی)
 .25-17  صاحات 18سال ششم  شماره 
(تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران)از ورود مسلمانان بهه ایهران تها تشهكیل     1383ترکمنی آذر  پروین)

 شیعه شناسی.حكومت صاویه  قم: موسسه 
  29شهماره  اول دوره  اسهالم  خیتهار  فصهلنامه لخانهان  یا دوره در رانیای مراکزعلم( 1386)نیآذر پروی ترکمن
 .32-70صاحات .بهار

   ترجمه شیرین بیانی  تهران: اساآیر.چنگیز خان( 1363تسف  والدیمیر)
تههران: دنیهای کتهاب  چها        تصحیح محمد قزوینی  1  جلد تاریخ جهانگشای جوینی( 1382جوینی  محمد)

 سوم.
 ادب بوسهتان  فوکو مجلهه  شهل یم قهدرت  هیه نمری برمبنها  تیهدا خون قطره سهی  بررس(1391) عباریخائا

   اول چهارم شماره راز سالیش دانشگاه
( بررسی هرمنوتیكی ماهوم قدرت سیاسهی در شههریار ماکیهاولی و ادب نامهه     1394خسروی  مسلم و دیگران)

 .55-31  سال دهم  شماره دوم  زمستان  صاحات مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسانفصلنامه نزاری  
  جلهد سهوم  تههران:    تاریخ حبیب السیر فی اخبهار افهراد بشهر   ( 1333خواندمیر  غیاث الدین بن همام الدین)

 کتابخانه خیام.
 گاتمان.  ترجمه حسینعلی نوذری  تهران: فرهنگ مقدمه ای بر نمریه گاتمان( 1380دانل  مل)

(سقوط بغداد و حكمروایی مغوالن در عرا   ترجمه ی اسهداهلل آزاد  مشههد: انتشهارات    1368رشیدوو  پی تن)
 آستان قدر رضوی

   تهران: دانشگاه تهران.3و2 ج تاریخ ادبیات در ایران(1351صاا  ذبیح اهلل)
  سهال چههارم  شهماره    اسهالمی تاریخ و تمدن (تاملی در تسامح مذهبی مغوالن در ایران  1387عبادی  مهدی)

 .80-65هشتم  پاییز و زمستان  صاحات 
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 60|3  شهماره  مجلهه تهاریخ ادبیهات   ( واکنش برخی شاعران و ادیبان در برابر مغهوالن   1388عالمی  ذوالاقار)
 .145-127بهار صاحات 

  شههمارهیاسههالم مطالعههاتلخانههان یدرقلمروای آبههادگر شهههیواند اهلل فضههل نیدالدیرشهه(1385)ی علههیغاران
 .190-167 تا بهار صاج71

؛ ترجمه نیكو سهرخو  و  ایران: رو  یل جهان بی رو  و نه گاتگوی دیگر با میشل فوکو( 1379فوکو  میشل)
 افشین جهاندیده  نشر نی.

 تهران: نشرنی. قدرت دانش و مشروعیت در اسالم ( 1378فیرحی  داود)
   تهران: سمت.وایراناندیشه های سیاسی در اسالم ( 1379قادری  حاتم)

  ترجمه اکبر معصوم بیگی  تههران: آگهه  چها     درآمدی تاریخی بر نمریه اجتماعی( 1385کالینیكور  آلكس)
 دوم.  

   تهران: دانشگاه تهران.فوکو و دیرینه شناسی دانش( 1382کچوئیان  حسین)
 ترجمه عبدالحسین میكده  تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. امپراتوری صحرانوردان ( 1353گروسه  رنه)

حكیم نزاری قهستانی)زندگی  تعلیم  تربیهت  شهعر  تصهوف    "( 1393متوسلی  تعمیه؛ حسینی کازرون  احمد)
  مجموعه مقاالت همایش ملی نقهد و تحلیهل زنهدگی  شهعر و اندیشهه حكهیم نهزاری قهسهتانی        در  "مذهب(

 .1747-1740یرجند  چهاردرخت: گردآوری محمد بهنام فر  ب
ی هها  شهه یاند "یقهسهتان ی نهزار  میحكه  وانیه د در عیبهد  گهاه یجا"(1389)میآذر رحه  وسالمت یمحقق مهد

 .86 تا63  صاحات3  شماره2  بهار دورهیادب

 122 و 121  شمارهیاقتصاد وی اسیس سم اآالعاتیمدرن وپست سمی قدرت مدرن1376) عباریمنوچهر
 تیهههوران یههدرا لخانههانیا دورهی برمعمههار مغههوالن سههمینیرشمیتاث( 1393)گههرانید و لینژاد سهههی ریههم

 .76 تا 67  صاحات20  شماره8  زمستان دورهشهر
 بهزرگ  المعهارف  رهیه دا مرکهز : تههران  دوم  چا  دهم  ج ران یا جامع خیتار( 1394)کاظم  یبجنورد یموسو
 .یاسالم

 .هینشرآت: ران تهرانیدرای زیتجددوتجددست( 1378) عباریالنیم
  ترجمه عبهداهلل ظهیهری  مشههد:    تاریخ سرچشمه های اسالمی اموز  و پرور  غرب( 1367نخستین  مهدی)

 استان قدر رضوی.
   ترجمه احمد آرام  تهران: اندیشه.علم و تمدن در اسالم( 1350نصر  حسین)

 کشاورزی  تهران: پویش.     از زمان باستان تا امروز  ترجمه کیخسروتاریخ ایران( 1359نویسندگان روسی)
 .سمت: تهران  یفارس اتیادب در یشناس جامعه( 1394)دونیفر دا یوح

  تصحیح محمد روشن و مصطای موسوی  تههران:  جامع التواریخ( 1373همدانی  رشیدالدین فضل اهلل همدانی)
 نشر البرز

 


