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  چكيده
 و قدرت توسعه رويكرد با ايران شمالي مناطق قالع در حكومت تحكيم از پس نزاري اسماعيليان   
 نيز ايران شرقي جنوب و شرق در جمله از مختلف مناطق در توانستند سياسي جغرافياي قلمرو گسترش

 تاثير منطقه آن مذهبي و سياسي تحوالت در مناسب هاي پايگاه ايجاد با و داده گسترش را خود نفوذ
 داعيه نيز خود اينكه به توجه با و بودند غوريان مذكور، منطقه محلي هاي حكومت از يكي. باشند گذار
 نزاري اسماعيليان مقابل در را آنان الجرم شدند مي محسوب) كفر بالد( شرقي مناطق در اسالم نشر دار
 عصر سياسي اوضاع درك با غوريان اما. داشتند آنان با نيز را برخوردهايي راستا اين در كه داد مي قرار

 شده متحمل را فراواني هاي آسيب نيز شرقي مناطق كه ايران به مغوالن تهاجم از پس ويژه به خويش
 تسامح با ويژه به حسنه روابط ايجاد با توانستند و شدند وارد دوستي در از نزاري اسماعيليان با بود،

 جوزجاني گزارش اينكه به نظر. باشند داشته تجاري مسائل حوزه در حتي را مناسبي روابط مذهبي
 ناصري طبقات گزارش بر استنادات تمركز باشد، مي غوريان حكومت مورد در منبع ترين موثق
  .است شده استوار
 روابط خوارزمشاهيان، مذهبي، مناسبات قهستان، غوريان، نزاري، اسماعيليان :كليدي واژگان
  اقتصادي
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   مقدمه
 و سيستان خراسان، در سپس و ري در ابتدا ق 260 سال از ايران در اسماعيليان نهضت
 خاصي انسجام با دعوت امر مصر، در فاطمي حكومت استقرار از پس و گرديد آغاز ماوراءالنهر

 كار و كنند نفوذ نيز وقت هاي حكومت اركان در توانستند زودي به اسماعيليان. شد دنبال
 اهل كه پنداشتند مي چنان دوردست مردمان« الملك نظام خواجه قول به كه شد چنان دعوت
 الموت، قلعه در حكومت استقرار با صباح حسن ق 483 سال از. »اند شده باطني همه حضرت
 تبديل محلي مقتدر حكومت كي به مخفي بيشتر و پراكنده نهضت كي از را اسماعيليان حركت
 در نظامي و سياسي حكومت كي عنوان به جغرافيايي قلمرو توسعه با جانشينانش سپس و نمود
 خود براي مصر فاطميان از مذهبي استقالل با اينكه خاصه. شدند مطرح خويش عصر حيات

  .ندشد قائل نيز سياسي مشروعيت
 و سياسي جغرافياي توسعه قدرت، بسط به همواره خود حيات طول در نزاري اسماعيليان

 هاي بنيان داراي آنان كه منظر اين از امر اين و داشتند نظر خود تجاري هاي كاروان امنيت
 مي بيشتر محلي هاي حكومت و ها قدرت با مواجهه در را آنان تالش بودند عقيدتي و فكري
 مي بهره خود كالن اهداف راستاي در نيز اجتماعي و فرهنگي هاي ظرفيت از اينكه ويژه به. كرد
 بود، شده آشفتگي دچار بيشتر كشور كه نيز خوارزمشاهيان دوره و سلجوقيان دوره اواخر .بردند

 گذاري تاثير بر توانستند و نمودند را استفاده بيشترين شده ايجاد فرصت از نزاري اسماعيليان
 شرقي جنوب و شرق قسمت در نزاريان مهم هاي پايگاه از يكي. بيفزايند مختلف مناطق در خود
 به كه نيز غوريان. داشت قرار غوريان محلي حكومت همسايگي در كه بود قهستان منطقه ايران
 اسماعيليان با مواجهه در بودند مذهبي دار داعيه و شدندمي محسوب شرقي مناطق غازيان نوعي
  .برآمدند نزاري

 حول همواره نزاريان اجتماعي و سياسي تاريخ در گرفته صورت هاي پژوهش و مطالعات
 محلي هاي حكومت با نزاريان روابط در موردي مطالعات و بوده آنان همعصر هاي قدرت محور
 اختيار در كه قالعي به توجه با نزاريان كه حالي در. است گرفته قرار مداقه و توجه مورد كمتر
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 به توجه با اساس اين بر. اند نموده برقرار محلي هاي حكومت با را مناسبات بيشترين داشتند
 ابتدا كه غورياني داشتند، قرار يكديگر همسايگي در قهستان منطقه در غوريان با نزاريان اينكه
 شيعيان مقابل در توان مي رابرخاستند  شافعيمذهب  از حمايت به سپس و كراميه فرقه پيرو

 حكومت دو اين عملكرد چگونگي و آنان مناسبات در پژوهش منظر اين از. داد قرار اسماعيلي
 ايفرضيه و پرسش حاضر پژوهش روشمند و منطقي بررسي جهت لذا. است بيشتري اعتناي قابل

  .است مطرح
  

 بـا  مواجهه در غوريان محلي حكومت ناصري طبقات در جوزجاني سراج منهاج گزارش به
 اسـماعيليان در مرحله نخست در مواجهـه بـا    قهستان منطقه در نزاري اسماعيليان خود؛ همسايه
 و درآمدند نزاريان با مصالحه در از مغوالن، تهاجم با اما گرفتند پيش در را برخورد روش نزاري

 قهسـتان  نـزاري  اسماعيليان مواجهه است ذكر به الزم. نمايند ايجاد را اي حسنه روابط توانستند
 خوارزمشـاهيان  و سالجقه هاي دولت سياسي تحوالت بستر در بعضاً غوريان محلي حكومت با

 تبيـين  جهـت  هـا  دولـت  اين تاريخي هاي فاكت از برخي به اشاره اساس اين بر و افتاد اتفاق
   .  است شده عرضه پژوهش اين موضوع
  ناصري طبقات كتاب معرفي

در سده هفتم هجري به زبان فارسي تأليف شده  كهطبقات ناصري تاريخ عمومي است 
محتواي طبقات ناصري بيشتر گزارش هايي در خصوص غوريان و آل شنسب و بعضاً . است

اين اثر تاليف منهاج الدين عثمان بن سراج الدين جوزجاني معروف به . سالطين هند مي باشد
ق در شهر فيروزكوه مركز حكومت غوريان به دنيا  589ال منهاج سراج است كه در حدود س

پدر مؤلف، سراج الدين محمد منهاج از افراد سرشناس حكومت غوريان در فيروزكوه بود . آمد
ق شهر الهور را از چنگ غزنويان خارج  582و هنگامي كه سلطان معزالدين غوري در سال 

ق 590دود سال در ح. هندوستان منصوب كردسراج الدين را به مقام قاضي لشكر  ساخت، موالنا
يك بار به نزد . كه او در فيروزكوه بود، از سوي سلطان غياث الدين غوري به رسالت اعزام شد
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ق قصد بغداد را داشت كه در  590ملك تاج الدين حرب به سيستان و بار ديگر در حدود سال 
  .نزديكي مكران درگشت اثناي راه در

اي بين منطقهـ  ه نام امام عبدالخالق جوزجاني از جوزجانانجد بزرگ منهاج سراج ب
پس از اين . هريرود عليا و بلخ ـ به غزنين رفت و با دختر سلطان ابراهيم غزنوي ازدواج كرد

بر . الهور گذراندند وصلت، فرزندان وي در اين شهر مستقر شدند و بعدها مدتي را در غور و
ن اصلي اجداد خود، نسبت خويش را جوزجاني نوشته اما اين اساس منهاج سراج به واسطه موط

  ).226و  225، ص 2، ج 1363جوزجاني، (خود در آن محل سكونتي نداشته است 
ق در مقام سفارت به سيستان نزد ملك يمين الدين بهرامشاه  613منهاج سراج نيز در سال 

تهاجم مغول در نزديكي ق و زمان  617او در سال . پسر ملك تاج الدين حرب رهسپار شد
پس از تصرف سرزمين غور و . هرات در كنار غازيان، با كفار مغول به جنگ مشغول گرديد

ق منهاج سراج پس از چند بار گريز از چنگ  619ويراني شهر فيروزكوه توسط مغوالن در سال 
در . رسيد مغوالن در نهايت به هندوستان رفت و به خدمت ناصرالدين قباچه حاكم سند و مولتان

ق كه سلطان شمس الدين ايلتتمش، قباچه را از ميان برداشت، منهاج سراج در دهلي  625سال 
نزاع و ناآرامي كه پس از درگذشت اين سلطان . نزد وي صاحب مناصب شرعي و مذهبي شد

در دوره ناصرالدين محمود . رخ داد موجب شد وي مدتي را در نواحي شرقي هند سپري كند
دين ايلتتمش دوباره اوضاع آرامش يافت، قاضي منهاج سراج با بازگشت به دهلي پسر شمس ال

  .به مقامات مهمي چون قاضي القضاتي كل هندوستان و حكومت شهر دهلي منصوب گرديد
ق آن را به پايان  658ق شروع و تا آخر سال  655منهاج سراج اين كتاب را در سال 

او كتابش را به . ال خبري را گزارش نكرده اندمنابع از زندگي او پس از اين س. رساند
از اين جهت اثر او طبقات . ناصرالدين محمود بن ايلتتمش ـ از سالطين دهلي ـ تقديم كرد

طبقات ناصري از جهت اشتمال بر حوادث مهم و به ويژه وقايع حكومت . ناصري نام گرفت
تهاجم مغول به سرزمين هاي  غوريان و سلسله هاي منشعب از آن و همچنين بخش مهمي درباره

  .اسالمي و خراسان بزرگ تا حدود هندوستان از اهميت به سزايي برخوردار است
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منهاج سراج عالوه بر منابع تاريخي مهم و بعضا كم ياب از مشاهدات خود و افراد موثق 
رفي كند مؤلف سعي كرده تا در اثناء كتاب منابع مورد استفاده خود را مع. نيز استفاده كرده است

وي آگاهي هاي مهم ) 201 :1، ج1363جوزجاني، (» تا ناظران را بر صحت آن اعتماد تمام افتد«
اين گزارش هاي مولف به . و منحصر بفردي درباره روابط اسماعيليان قهستان و ملوك غور دارد

خصوص از آن رو مهم و قابل اعتناي بيشتري است كه او خودش در پي آشفتگي كه با تهاجم 
غوالن ايجاد شد دو بار به عنوان سفير حكومت غور به قلمرو اسماعيليان قهستان رفت و با م

هاي طبقات ناصري در باب موقعيت و اعتبار اسماعيليان گزارش. محتشم قهستان ديدار نمود
  .نزاري كم نظير است

زمان طبقات ناصري شامل اخبار انبياء، سالطين، خلفاي اسالم و حاكمان عرب و عجم تا 
مؤلف است و آن را بر اساس طبقات مختلف تقسيم نموده و نهايتاً با تاريخ مغول پايان مي 

قسمت بيشتر طبقات ناصري به تاريخ غوريان و حاكمان هند اختصاص دارد كه در . پذيرد
در قرن ششم هجري غوريان از . طبقات هفدهم تا بيست و دوم به ذكر آنان پرداخته است

بخش شرقي خالفت به حساب مي آمدند و جوزجاني كه در دامان اين خاندان حاكمان قدرتمند 
  ).139 :21، ش 1382مبين، (پرورش يافته بود، ارادت خاصي نسبت به آنان ابراز داشته است 

. طبقات ناصري با انشايي ساده و روان و بدور از تكلّف و به زبان فارسي نگاشته شده است
ي نيز اشعاري داشته و چند بيتي نيز در طبقات ناصري آورده جوزجاني گويا به فارسي و عرب

با اينكه جوزجاني به زبان عربي و مسائل مذهبي آشنايي داشته، ولي در تاليف اين اثر از . است
طبقات ناصري از منظري ميراث مشترك  .نثر و روش پيچيده و متكلّف پيروي نكرده است

نگاهي وسيع تر حتي پاكستان و هندوستان نيز  تاريخي و فرهنگي ايران و افغانستان و در
زيرا شامل بخش مهمي از تاريخ گذشته اين كشورها است و يكي از منابع با . محسوب مي شود

 ).137 :21، ش 1382مبين، (اهميت درباره تاريخ اوايل دوره اسالمي هند نيز محسوب مي شود 
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  غوريان
) ق 556ـ 544( غوري حسين الدين عالء سلطان درخشش با بار نخستين غوريان سلسله   

 قوم اين. است اندك بسيار منابع در او از پيش هاي گزارش و اطالعات. شد پديدار تاريخ در
 صعب هاي كوهستان در استقالل به ها قرن تا كه بودند  جنگجو و ايراني نژادي داراي اصالتاً
 كمتر تا شد موجب اسالمي مناطق ديگر از ناحيه اين جدايي. كردند مي زندگي افغانستان العبور
 تاريخ از موجود هاي گزارش و اخبار. گيرند قرار اسالمي مورخان و نويسان جغرافيا توجه مورد
 غوريان، احوال موثق و اصلي منبع. است تر ضعيف ديگر هاي سلسله به نسبت نيز قوم اين

 واقع در و شده تاليف هجري هفتم قرن در كه است جوزجاني سراج منهاج از ناصري طبقات
 سلطان بار نخستين. دارد غوريان درباره مفصلي اطالعات و است غوريان دودمان محلي تاريخ
 و كرد خود قلمرو ضميمه را آن و كشيد لشكر سرزمين اين به ق 401 سال در غزنوي محمود

 آن در اسالم او تشويق به. گماشت آنجا حكومت به را غور شنسبانيان دودمان افراد از كيي
. بودند غور سابق پادشاه سوري نسل از غور حاكمان سراج منهاج گزارش به. يافت نشر سرزمين

 جوزجاني،( ستايد مي را محمود سلطان سوي از منصوب غوري عامل وفاداري جوزجاني
  .)158 :5ج /1371 باسورث، ـ 402 :1364 مستوفي، ـ 330 و 329 :1ج /1363

 توجه مورد غوريان حكومت پايان تا همواره شهر اين و بود فيروزكوه غور حكمران تختگاه
 بود) ق 540ـ 493( حسين عزالدين غور ملوك جمله از. داشت قرار غوري حكمرانان مركز و
 با بعد مدتي اما. داشتند هم با آميزي مسالمت روابط و بوده قارنم سلجوقي سنجر سلطان با كه

  .گرديد آشكار غوريان طلبي توسعه) ق 556ـ 544( غوري حسين الدين عالء آمدن كار روي
و آنچنان غارت و  برد ورشي غزنين به ق 545 سال در برادرش قتل انتقام به نخست او

 و بگرفت را غزنين شهر بقهر« .سوز مشهور شدشهرسوزي به بار آورد كه به عالءالدين جهان
 غارت و گشاد دست روز هفت اين در و فرمود مكابره و زد در آتش را غزنين روز شبانه هفت

 فرمان و كردند اسير را اطفال و عورات و بكشتند افتندي مردان از كه هر بود مكابره و كشتن و
 سلطان و غازي محمود سلطان مگر بسوخت و درآورند خاك از را محمودي سالطين كل تا داد
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) ق 547ـ 512( غزنوي بهرامشاه وي). 343 :1ج /1363 جوزجاني،(» را ابراهيم سلطان و مسعود
 جوزجاني،( داد سختي شكست داشت، را غور در غزنويان سلطه مجدد استقرار قصد كه را

  ).342 - 343 :1ج /1363
 و مدارس مساجد، باشكوه، بناهاي از بسياري نابودي سبب غوري ملك وار ديوانه خشم

 نظر به. بودند آراسته و ساخته را ها آن هند غنايم با غزنويان متوالي هاي نسل كه شد هايي كاخ
 كه سلطاني كتب خزانه جمله از شهر ارزش با هاي كتابخانه كتب از زيادي تعداد رسد مي

 در نيز بودند كرده منتقل آنجا به اصفهان غارت از پس را سينا ابن هاي نوشته دست از شماري
  ).6 :1984 حسيني،( باشد سوخته آتش

 برابر در نيز را هند غزنوي، سالطين آخرين و گريخت هند به شكست از پس بهرامشاه
 بهرامشاه حامي كه سنجر سلطان با را غور حاكم ها پيروزي اين. دادند دست از غوريان پيشروي

 ملك). 435 و 420 :1378 باسورث، ؛ 397 -  398 :1 ج /1363 جوزجاني،( ساخت مواجه بود
 سنجر سلطان. شد درگير سنجر سلطان با و داد» معظم سلطان« لقب سلجوقيان مانند را خود غور
 الدين عالء جنگ اين پي در ق 547 سال در. شد غور بالد عازم و كرد فراهم سپاهي ناچار به

 شد رها گزاف مبلغي دادن با سال دو از پس تا افتاد اسارت به و خورده شكست غوري
 شكست با كه نگذشت ديري اما). 421 :1378 باسورث، ؛ 346 -  347 :1ج /1363 جوزجاني،(

  .شد گشوده غوريان براي مملكت گسترش راه غزان برابر در سنجر
  

  قهستان نزاري اسماعيليان با غوريان روياروئي
 با آميز مسالمت رابطه نوعي غوري حسين الدين عالء حكومت روزگار اواخر در

 مركزـ  الموت جانب از سفيراني آمدن از حاكي جوزجاني گزارش. شد برقرار اسماعيليان
 سلطان و رفتند الدين عالء سلطان نزد مستقيماً نزاريان. است غور به ـ ايران اسماعيليان حكومت

 مالحده و كردند دعوت سر در غور مواضع از بهرجا«  اسماعيليان. گذاشت بسيار احترام را آنان
 گزارش نيز اثير ابن). 349 :1ج /1363 جوزجاني،(» بستند غور اهل انقياد و بضبط طمع الموت
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 دعوت گسترش و اسماعيلي داعيان از زيادي شمار حضور به فقط اما دارد، باره اين در ديگري
 سازش اي و حضور دليل از ذكري او گزارش در). 74 :9 ج/ 1398 اثير، ابن( دارد اشاره آنان

 وي خبر متن در گزارش اين گرفتن قرار ولي. است نيامده اسماعيليان با الدين عالء سلطان
 او زندگي هاي سال آخرين در اسماعيلي داعيان كه دهد مي نشان عالءالدين سلطان مرگ درباره
  .نبودند مواجه نيز سلطان جانب از مخالفتي با و كرده غور در فعاليت به شروع

 و موافقت دليل است مهم آنچه اما. است جوزجاني خبر مويد حدي تا اثير ابن گزارش
 اي اشاره آن به فوق منبع دو از كدام هيچ كه است الموت رسوالن با غور سلطان همدلي
 مذهبي پاك سني و كاردان و عاقل پادشاهي را وي مستوفي كه آن خصوص به. اندنداشته
 بزرگ كيا بن محمد انيحكمر دوره با بايست رويداد اين). 404 :1364 مستوفي،( است شمرده

 مذهب سني سالطين با تماس صدد در وي كه است آن شگفت و باشد مصادف) ق557 ـ 533(
 ابن و جوزجاني البته. بودند دور بسيار او حكومت مركز از جغرافيايي حيث از كه برآمده غوري
 غور در نزاري اسماعيليان دعوت نشر را ها هيات اي هيات اين مقاصد از كيي صراحت به اثير
 عالء سلطان مرگ اما افتند،ي نيز بسياري توفيق دعوت نشر در داعيان اثير ابن گفته به و دانند مي

 پسر) ق 558 ـ 556( غوري حسين بن محمد الدين سيف زيرا. شد آنان كار كندي سبب الدين
  .گرفت پيش در نزاريان برابر در تندي واكنش عالءالدين جانشين و

 ،)74 :9 ج /1398 اثير، ابن( دهد مي خبر الدين سيف توسط اسماعيليان اخراج از اثير ابن
 سيف سلطان« دارد تر موثق و بيشتر خبر خويش زادبوم از كه جوزجاني گفته به كه حالي در

 و ديندار...  او و بنشست فيروزكوه تخت به غور امراء و اكابر ملوك جمله اتفاق به محمد الدين
 و بطالن به را هركس سر در و بودند آمده الموت مالحده از كه رسل آن و بود اسالم در سني

 ملحد بالد كل در تا داد فرمان را جمله و فرمود طلب باز بودند كرده دعوت ضاللت و بدعت
 شريعت و دينداري معدن كه غور ممالك ساحت و فرستادند بدوزخ را همه و كردند كشي

   در او محبت محمد بسنت غزو بدين و داد طهارت تيغ به قرامطه خبث لوث از كرد پروري
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» بستند برميان او عبوديت نطاق همگان و گشت راسخ جبال ممالك و غور اهل هايدل
  ).350 - 351 :1ج /1363 جوزجاني،(

 شهرت دينداري به غوريان اسماعيليان، اخراج و قتل و محمد الدين سيف كوتاه دوره طي
 ابوعبداهللا به كه) 362 :1ج /1363 جوزجاني،( داشتند كرامي مذهب غوري، حكمرانان. افتندي

 حنفي مكتب پيرو سند و غور در كراميان. بود منسوب صوفيانه فرقه بنيانگذار كرام؛ بن محمد
 بزرگترين و بودند نومسلمان كراميه پيروان از بسياري. ميكردند سر عبادت و زهد با و بودند

 قرن در كراميان. بود غرجستان و غور كافر مردم از بسياري كردن مسلمان در فرقه اين پيروزي
 اسالم در را ها مدرسه و ها خانقاه نخستين بناي و بودند اكثريت در هرات در ششم و پنجم
 سيف اهتمام ظاهراً). 81 و 80 ،79 ،74 ،73 ،71 :1377 مادلونگ،( سازند مي منتسب هابدان
 خود كه است آن جالب. بود كراميان فشار واسطه به اسماعيلي مالحده قمع و قلع به الدين

 واقع در 1).72 :1377 مادلونگ،( شدند مي متهم الحاد به سني هاي فرقه سوي از نيز كراميان
 فرقه حمايت از خود مملكت گسترش از پس غوريان شد سبب كه بود هايي تهمت چنين شيوع

 به و كشيدند دست داشت نيز زيادي پيروان غور اهالي ميان در كه كراميه مسلك ظاهري
). 161: 5 ج /1371 باسورث، ـ 362 :1ج /1363 جوزجاني،( برخيزند شافعي فقه از طرفداري

  .بودند بيشتري معنوي اعتبار و اجتماعي جايگاه داراي زمان اين در شافعيان زيرا
 افتهي افزايش طغيانشان سنجر مرگ از پس كه غزان با نبرد در ق 558 سال در الدين سيف

 محمد الدين غياث به غور سلطنت  هنگام اين در). 352 :1ج /1363 جوزجاني،( شد كشته بود
. كرد مي اداره را غوري گسترش به رو امپراتوري فيروزكوه از وي. رسيد) ق 592 ـ 558(

 را او و داد الدين شهاب برادرش به ق 569 سال در غزها راندن بيرون از پس را غزنين همچنين
 امپراتوري). 358 :1ج /1363 جوزجاني،(» بنشاند محمودي تخت به معزالدين سلطان« لقب با

 دوستانه مناسبات و مشاركت باسورث گفته به. رسيد خود اوج به برادر دو اين زمان در غوريان
 توسعه عنيي ـ امپراتوري دوگانه جنبه زيرا. است دوره اين نادر هاي پديده از برادر دو ميان
 اين سود به ـ مشرق و هند در غزنويان غازي سنت بردن ميراث و مغرب و خراسان در طلبي
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 تصرف از را مولتان و كشيد لشكر هند به ق 571 سال در معزالدين. بود قدرت تقسيم
 اختيار ايبك، الدين قطب نظير وي ترك سپهساالر غالم نامبعد. كرد بيرون محل اسماعيليان

 واسطه به اينان. دادند ادامه هند در تاز و تاخت به قباچه الدين ناصر و خلجي محمد الدين
 او نام به چنان هم معزالدين مرگ از بعد سال ها ده تا معزالدين صداقت و فرماندهي شايستگي

  ).161 :5 ج /1371 باسورث،( خواندند مي» معزي« را دخو و زدند مي سكه
 را هند فتوحات امور غزنين در برادرش نشاندن تخت به از پس غوري الدين غياث سلطان

 توسعه اين و شد خراسان و غرب سمت به غوريان قلمرو گسترش عازم خود و سپرد وي به
 عالء سلطان ميان اختالف عوقو زمان اين در. ساخت مواجه خوارزمشاهيان قدرت با را او طلبي
 به مساعدي فرصت) ق589- 567( سلطانشاه برادرش و) ق596-567( خوارزمشاه تكش الدين
 – 359 :1ج /1363 جوزجاني،( كند تسخير را خراسان شرقي شهرهاي تا داد غوري سلطان

 از خوازمشاه محمد الدين عالء از اي نامه به استناد با جوزجاني). 27 :2 ج /1375 جويني، ؛358
 با اما) 360 :1ج /1363 جوزجاني،( گويد مي سخن خوازمشاه تكش و الدين غياث ميان اتحاد
 :2ج /1375 جويني،( نمايد مي بعيد امر اين تكش برابر در سلطانشاه از غوريان حمايت به توجه

 عمده دليل و نيامد پيش درگيري مدت اين در خوارزمشاه تكش و غوريان ميان حال اين با). 19
 سلجوقيان جاي بر خود نفوذ گسترش و عراق امور به تكش سلطان توجه قوا، تعادل بر افزون آن
  .بود ايران در

 با را) ق622- 575(  عباسي اهللا الناصرلدين خليفه دشمني جبال ايالت امور در تكش دخالت
 آن دنبال به و) 33 و 28 :2 ج /1375 جويني، ؛ 301 :1ج /1363 جوزجاني،( برانگيخت او

 متعددي سفراي طرف دو ميان. شد برقرار عباسي خليفه و غوري غياث  ميان اي دوستانه روابط
 بغداد به الدين غياث جانب از ناصري طبقات مولف پدر بار كي جمله از و شدند بدل و رد

 تكش ق 594 سال در اثير ابن گزارش به). 301 - 302 :1ج /1363 جوزجاني،( رفت
 سلطان از ناصر خليفه. كرد آغاز جبال ايالت در خليفه عمال به را اي گسترده يورش خوارزمشاه

 خوارزم به بناچار تكش. دهد قرار تاز و تاخت مورد را خوارزمشاه قلمرو كرد درخواست غوري
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 :9 ج /1398 اثير، ابن( برانگيخت غوريان بالد بر تهاجم به را خطا حاكم تالفي، براي و بازگشت
 نزديك سبب خوازمشاه با روابطشان خوردن هم بر و خطائيان شكست بعد اندكي اما). 241
 خليفه و خوارزمشاه ميان روابط الدين، غياث مياني پادر با. شد غور سلطان به تكش شدن

 :9 ج /1398 اثير، ابن( پوشاند سلطنت خلعت را تكش عباسي خليفه و پذيرفت اصالح عباسي
248.(  

. گذشت در بود برده يورش اسماعيليان عليه كه هنگامي ق 596 سال در خوارزمشاه تكش
 بيانگر او هوشمندي اين و پرداخت او مرگ سوگواري به تكش با دشمني وجود با الدين غياث
 پس خوارزمشاه محمد الدين عالء جوزجاني گزارش به. باشد مي سياسي احوال و اوضاع درك

 اتصال آن را معزالدين سلطان« اما ،»فرستاد رسل الدين غياث سلطان خدمت به« پدرش مرگ از
 اين كه است آن بر اثير ابن). 360 :1ج /1363 جوزجاني،(» شد ظاهر مكاوحت و نيفتاد موافق
 برادرش و شمرد غنيمت را بعدي خوارزمشاه ضعف و تكش مرگ كه بود الدين غياث سلطان
 به خراسان به را خود هجوم غوريان حال هر به. فراخواند خراسان فتح براي را الدين شهاب

 از عاملي همراه را او مرو تسخير از پس و ساختند مستند تكش متواري نوه هندوشاه، استمداد
 فتوحات). 253 و 250 :9 ج /1398 اثير، ابن( نمود منصوب حكومت به آنجا در خود جانب
 خويش ضبط در و فرستادند شحنگان« آنان با و يافت گسترش بسطام و جرجان تا غوريان
  ).49 :2 ج /1375 جويني،(» آوردند

 خراسانيان ميان در آنان حكومت. شدند مواجه دشواري وضع با خراسان فتح از پس غوريان
 مي تحقير را كراميان خراسان مردم و داشت كراميه مذهب الدين غياث زيرا. نداشت محبوبيتي

 داشت رواج خراسان در كه را شافعي مذهب رو اين از). 248 :9 ج /1398 اثير، ابن( كردند
 بر يافتن حكومت از پس جوزجاني گفته به ولي بود كرامي اين از پيش نيز معزالدين. پذيرفت
 مذهب ايشان موافقت بر...  بودند حنيفه ابو امام مذهب بر مملكت و شهر آن اهل« چون غزنين
  ).362 :1ج /1363 جوزجاني،(» كرد قبول اعظم امام
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 پي در ق 596 سال در شافعي به كراميه از الدين غياث مذهب تغيير اثير ابن گزارش بنابر
 ضعيف خبر اين غور در كراميان غلبه به توجه با اما. گرفت صورت شافعي علماي از يكي تالش
 اثير ابن بعدي گزارش و 2)362 -  363 :1ج /جوزجاني ؛ 248 :9 ج /1398 اثير، ابن( نمايد مي

 شده حنفي اين از بيش چون معزالدين ظاهراً. است نزديكتر صحت به شد اشاره باال در چنانكه
  .ديد نمي مذهب تغيير به نيازي بود

 رونق خصوص به و داشتند بسياري نيروي و قدرت روزگار اين در خراسان اسماعيليان
 پيش. بود ها بدان اطراف سالطين و ملوك توجه جلب سبب قهستان اسماعيلي قلمرو اقتصادي

 و شدند مواجه 596 سال در خوارزمشاه هجوم با اسماعيليان خراسان به غوريان يورش از
 تسخير از خوارزمشاه سپاه ماهه، چند محاصره رغم به كه بود حد بدان تا آنان دفاعي توانايي
 مالي قدرت از حكايت كه گزافي مبلغ دادن با نزاريان سرانجام و ماند عاجز آنان قالح از يكي
  ).47 و 46 :2 ج /1375 جويني،( آوردند دست به را خوارزمشاه با مصالحه داشت آنان بسيار

 غياث سلطان با غوري سالطين تهاجم از پيش اسماعيليان كه آيد برمي اثير ابن گزارش از
 پيمان و كرده برقرار رابطه بود غوريان حكومت هاي شاخه ديگر راس در كه غوري الدين

 غياث تساهل و تسامح از ديگر جاي در او). 254 :9 ج /1398 اثير، ابن( بودند بسته دوستي
 سياست و ملكداري در مذهبي تعصب عدم بر سلطان اين تاكيد و ديگر مذاهب به نسبت الدين
 اما. است اثير ابن پيشين گزارش مويد اينها همه كه) 260 :9 ج /1398 اثير، ابن( گفته سخن نيز
 متعصب مسلماني) معزالدين( الدين شهاب برادرش الدين، غياث سياستمداري و مدارا خالف بر
/ 1375 جويني،(» رفت قهستان بجانب مالحده قالع و رباع تخريب قصد به الدين شهاب«. بود
  ).49 :2ج

. مذهبند اسماعيلي روستا اهالي گفتند او به. رسيد قهستان در روستايي به اثير ابن گفته به
 غارت را اموال و درآورند اسارت به را ها بچه و زنان و بكشند را مردان داد دستور بنابراين
 را آن و 3)165 :2ج /1399 حموي،( رفت گناباد به سپس شد تبديل اي ويرانه به روستا. كنند

 نزد را تهاجم اين شكايت گناباد صاحب. بودند اسماعيلي شهر اين اهالي تمام. كرد محاصره
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 افزايش الدين شهاب از اسماعيليان ترس احوال اين در .كرد مندي گله اظهار و برد الدين غياث
 شهر از تا داد امان را آنان الدين شهاب. شوند خارج شهر از تا خواستند امان او از و يافت
 آنجا در اسالم شعار داد دستور و گماشت شهر در را غوريان از يكي سپس. گردند خارج

 اسماعيليان از ديگري دژ محاصره به الدين شهاب سپس. شود برقرار نمازها و گردد برافراشته
 نزد او با كه كرد گوشزد وي به و رسيد الدين غياث برادرش رسول هنگام اين در. پرداخت
 بريد را الدين شهاب خرگاه طناب رسول. پسندد نمي را او روش اين سلطان زيرا برگردد سلطان

 به و بازگشت سپاهش همراه ناراحتي با الدين شهاب بازگردد، سلطان همراه گفت وي به و
  ).254 :9ج /1398 اثير، ابن( شد هند عازم او با برادرش رفتار به نسبت خشمناكي واسطه
 به سخن قهستان اسماعيليان با پيمانش به الدين غياث التزام از صراحت به گزارش اين در

 را لشكر سپهساالر و برادر كه بود حد بدان تا پيمانش به الدين غياث سلطان تعهد و آمده ميان
  .كرد سلطان پيمان شمردن محترم به مجبور اسماعيليان با برادر مصاحبه از اش نارضايتي رغم به

 همت خطائيان جانب از بال فراغ و سلطنت استقرار از پس خوارزمشاه محمد سلطان
 به ق 598 سال از جنگ طريق از و كرد غوريان از خراسان بالد بازستاندن صرف را خويش
 ابن( آورد دست به ديگر از پس يكي را خراسان شهرهاي و پرداخت خود هاي برنامه اجراي
 اقتدار و نيرو افزايش وجود با). 53 و 49 :2 ج /1375 جويني، ؛ 259 و 256 :9 ج /1398 اثير،

 مرگ از پس كه بود حد بدان تا معزالدين سلطان نيرومندي و شوكت خوارزمشاه، محمد سلطان
 بر ستمائه و احدي سنه شهور در و نهاد آغاز خوارزم سفر استعداد« ق 599 سال در الدين غياث
 جوزجاني،(» رفت منهزم غزنين لشكر پيش از خوارزمشاه محمد و كشيد لشكر خوارزم بالد

 گويد همو و است كرده ذكر ق 600 سال در را خوارزم محاصره اثير ابن). 402 و 401 :1363
 بازگشت سبب خبر همين و ببرند يورش غوريان بالد به تا خواست خطائيان از خوارزمشاه

 در معزالدين). 54 :2 ج /1375 جويني، ؛ 262 :9 ج /1398 اثير، ابن( شد غور سلطان شتابناك
 وساطت به او و خورد سختي شكست خطائي تركان از – مرو و بلخ ميان در ـ آندخود ناحيه
 پيمان خوارزمشاه محمد سلطان با ناچار به و يافت نجات خطائيان محاصره از سمرقند سلطان
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 كردن آرام براي غوريان، بالد آشفتگي پي در و شكست اين از پس وي. گرداند منعقد صلح
 /1398 اثير، ابن ؛ 403 -  402 :1ج /1363 جوزجاني،( رفت هندوستان به سپاه تجهيز و مملكت

  ).57 :2 ج /1375 جويني، ؛262 :9 ج
 جانب از رسولي شود خوارزمشاه با جنگ عازم غور سلطان كه آن از پيش ق، 600 سال در
 خبري سفارت اين محتواي از اثير ابن. رسيد معزالدين نزد ـ قهستان اسماعيلي پيشواي ـ محشتم

 حاكم محمد الدين عالء به وي. شد غور سلطان خشم سبب بوده چه هر اما است، نكرده ذكر
 زوزن صاحب. بشتابد قهستان در اسماعيليان بالد محاصره به بسيار سپاهي با تا داد دستور غور
 نشين اسماعيلي شهر ق 600سال در غوري سپاهيان. شتافت او ياري به محاصره اين در نيز
 طول به محاصره اين ق 602 سال تا كردند محاصره را 4)301 :4 ج /1399 حموي،(» قاين«

 به غوري سلطان قتل خبر كه آن از پس اثير ابن گفته به). 263 :9 ج /1398 اثير، ابن( انجاميد
 از پس و كرده كوچ آنجا از و كردند مصالحه دينار هزار 70 پرداخت بر قاين اهالي با رسيد سپاه
  ).263 :9 ج /1398 اثير، ابن( شدند فيروزكوه عازم غارت و قتل و فتح

 نمود بسيار تالش غوريان متصرفات زده آشوب مناطق ساختن آرام جهت معزالدين سلطان
 در. شـود  فراهم خطايي كافران با جنگ براي او سفر تداركات تا رفت هندوستان غزاي به سپس
 فـدائيان » ديمـك « منـزل  در غـزنين  بالد جانب به عزيمتش و لشكركشي اين از بازگشت هنگام
 اثيـر،  ابـن   ؛403 :1ج 1363 جوزجـاني، ( رسـاندند  قتـل  به نماز حال در را او كوكري هندوان
 روشن گزارش در اثير ابن). 407 :1364 مستوفي، ؛ 59 :2 ج /1375 جويني، ؛272 :9 ج /1398
 ميـان  در او گفتـه  بـه . دهـد  مي خبر معزالدين قتل در نزاري اسماعيليان شركت احتمال از تري

 يـورش  از اسـماعيليان  احتمـاالً . بودنـد  مختون نفر دو شدند مقتول و دستگير كه سلطان قاتالن
 در را قـاين  قلعـه  غـوري  سـپاهيان  نيـز  هنگـام  اين در و ترسيدند مي قهستان به سلطان دوباره

 الـدين  جـالل  مـورخ  و منشـي  زيـدري  نسـوي ). 272 :9 ج /1398 اثير، ابن( داشتند محاصره
 اظهـار  نزاريـان  كه نموده گزارش بود رفته الموت به مذاكره براي سفير عنوان به كه خوارزمشاه

جالل كه هنگامي حتي و ايمنداشته جنگ گاه هيچ و ايمبوده صلح در سلطان با هميشه ما داشتند
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 هنـد  بـه  تنهايي و تنگدستي به سند، رود از فرار و چنگيز از شكست از پس) خوارزمشاه( الدين
 شـهاب  كـه  بودند نزاريان همچنين. نمودند اشاريي و رساندند او به را خود ما اراني شد، وارد
 ).230 - 231 :1344 نسوي،( زدند كارد خوارزمشاه محمد سلطان نفع به را غوري الدين

 جوزجاني كه است آن سازد مي مدلل فدائيان شركت بر دال را شواهد و قرائن اين كه آنچه
 جوزجاني،( است رانده سخن» مالحده فدايي« بردست معزالدين قتل از نيز غوريان مورخ
  ).403 :1ج /1363
  

 هر كه او غالمان رسيد عقبي منزل به دنيا دار از) الدين معز( الدين شهاب سلطان چون«
» شدند حاكم استقالل با بود كي هر حوز در كه را مملكت آن بودند شده طرفي صاحب كس

 غياث اش برادرزاده رو اين از نداشت فرزندي  معزالدين سلطان). 61 :2ج /1375 جويني،(
 الدين غياث تا شد سبب غوريان و سپاه تركان رقابت. برگزيدند او جانشيني به را محمود الدين

 و نشاندگي دست و ها رقابت اين صحنه به خوارزمشاه ورود با و جويد توسل خوارزمشاه به
 درآمد خوارزمشاه تصرف به ق 612 سال در نيز غزنين ق 609 سال در الدين غياث قتل

 ها قلعه و شهرها در غوري امراي از برخي حال اين با). 164 -  165 :5 ج /1371 باسورث،(
 ملوك اين احوال و اخبار. دادند ملك لقب و عنوان را خود و كردند برپا محلي هاي امارت
  .نيست مشخص چندان آنان قلمرو حوزه و منفرد

 ناظر و حاضر غور بالد به مغول هجوم عهد در خود كه جوزجاني منهاج هاي گزارش در
 ملوك اين از خبرهايي توان مي داشته شركت نيز مغوالن با جنگ و درگيري در و بوده وقايع
 خواهيم سخن اسماعيليان با آنان ارتباط واسطه به ملوك از تن دو احوال از اينجا در. كرد پيدا
 و شده نقل بود قهستان به غور جانب از فرستاده و سفير خود كه جوزجاني از گزارش اين. آورد
  .بردارد در جالبي هاي آگاهي و است برخوردار بسياري اعتبار و ارزش از رو اين از
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  قهستان به جوزجاني سفارت
 دار عهده پدرش از پس جوزجاني سراج منهاج قاضي موالنا كه شد متذكر بايد نخست

 مهم رجال از و داشت نام الدين سراج منهاج نيز او كه شد پدرش قضايي و سياسي مناصب
 بود متشخص و مدار سياست و تجربه با شخصي سراج منهاج قاضي. بود غور و فيروزكوه دربار

 سوي از رو اين از و داشت ييآشنا دوره آن سياسي وضعيت و عصر آن هاي دولت اوضاع به و
 عازم ق 621 سال در بار نخستين او. شد نامزد سياسي سفرهاي براي بار چند غور حاكمان
 لوازم تهيه و كاال مبادله براي اقتصادي و تجاري مذاكرات سفر اين مقصد شد خراسان و قهستان
 از بعد و ديد فراواني هاي خسارت خراسان و غور ديار مغوالن هجوم از پس زيرا. بود زندگي
 تالش قاضي ارسال از هدف. گشت خالي پوشاك و زندگي مايحتاج از مملكت مغوالن رفتن
  .بود تجاري هاي راه گشودن براي وي

 تا شد رفته باسفزار خرپوست ساالر حسن الدين تاج ملك باشارت تولك قلعه از« قاضي
. »جواشير و سرتخت قلعه به آنجا از و رفته قاين طرف به اسفرار از و بگشادند ها كاروان راه
  رونق از قهستان در اسماعيليان بالد سو كي از. است چند نكاتي متضمن قهستان به قاضي سفر

 كه اي مصالحه بنابر قهستان اسماعيليان كه آن ديگر و بوده برخوردار شكوفايي اقتصادي
 بود كرده مغوالن با ـ) ق618- 607( مسلمان نو حسن الدين جاللـ  الموت اسماعيلي پيشواي

 بدان و شده ايجاد كه جديدي شرايط بنابر غوريان اينكه آخر در. بودند درامان مغوالن دستبرد از
 تعصب از كه تنفر آن و بودند كرده پيدا تمايل سخت اسماعيليان با روابط ايجاد به گشت اشاره
  .بود شده برداشته ميان از بود برخاسته ديني

 آن در قهستان بالد فرمانده و« دهد مي قهستان اسماعيليان اوضاع از جالبي توصيف قاضي
 چنانچه فلسفه و حكمت و بعلم دانايي غايت در دريافتم را او بود ابوالفتح منصور شهاب محتشم

 و كرد مي تربيت بسيار را غربا بود نيامده نظر در حكيمي و فلسفي او مثل خراسان بالد در
 سبب بدين و گرفت مي پناه و حمايت به بودند رسيده او نزديك به كه خراسان مسلمانان
 تقرير چنانچه كرده داشت نيكو و بود فرموده اعزاز را جمله...  بود خراسان علما با او مجالست
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 هفتصد و تشريف هفتصد و هزار كي خراسان نخست فترات سال سه دو اوان آن در كه كردند
 -  183 :1ج /1363 جوزجاني،(» بود رسيده غربا و بعلماء او وافر خزائه از بست تنگ اسب سر

182 .(  
 به او از اسماعيليان شكايت سبب سرانجام شهاب محتشم هاي دلبازي و دست گويا

 الموت طرف به كه رسيد فرمان الموت از و شد ـ ايران اسماعيليان پيشواي ـ الموت خداوندگار
 ادامه در قاضي. فرستادند قهستان فرماندهي به را اختيار حسن الدين شمس محتشم و رود

 مراجعه شهاب محشتم آن نزديك از چون قاهر دولت داعي« است آورده خويش سفر گزارش
 باز تولك و اسفزار از و قاين به آنجا از و رفت تون شهر به ها جام مايحتاج خريدن بجهت كرد
 راه مواثيقي و معاهده عقد با توانست سفر اين در قاضي). 183 :1ج /1363 جوزجاني،(» آمد

 مدتي او. بود بزرگي توفيق اين و بگشايد بالعكس و غور بالد جانب به را تجاري هاي كاروان
 دوم بار براي غور خايسار از مرغني عثمان محمد الدين ركن ملك امر به ق 622 سال در بعد
 و فراه به خايسار از او«. بگشايند نيز ملك اين بالد سوي به را ها كاروان راه تا شد قهستان عازم
 قلعه به آنجا از و طبس به آنجا از و» كره« حصار به آنجا از و سيستان» گاه« قعله به آنجا از

» بود پيشه لشكري مردي او و شد ديده آنجا را الدين شمس محتشم قاين، به آنجا از و آباد مومن
 قرين نيز قهستان اسماعيليان بالد به قاضي دوم سفر ظاهراً). 184 :1ج /1363 جوزجاني،(

 دو اين. سازد برقرار قهستان و غور خايسار بالد ميان تجاري مبادالت توانست او و بود پيروزي
 جايگزيني و ها خصومت و ها دشمني از بسياري شدن برطرف از خوبي به قاضي از گزارش
 و شور رغم به غوريان ظاهراً. دارد حكايت همسايگانشان با اسماعيليان ميان آميز مسالمت روابط

  .                      نبودند غافل اقتصادي منافع و سياسي اوضاع درك حيث از داشتند كه مذهبي حرارت
   

  گيري نتيجه 
با توجه به داده هاي منابع به نظر مي رسد اسماعيليان نزاري در مواجهه با حكومت هاي 
محلي همان سياست مدارا و گفتگو را در پيش گرفتند و زماني كه اين رويكرد به نتيجه نمي 
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چنانچه به گزارش . رسيد با از ميان برداشتن افراد موثر، در تحميل قدرت خود تالش مي كردند
منطقه قهستان به عنوان يكي از . الدين غوري را به نفع خوارزمشاهيان كارد زدند نسوي شهاب

پايگاه هاي مهم نزاريان به دليل فعاليت هاي تجاري از اهميت به سزاي برخوردار بوده و شايد 
رونق فعاليت هاي اقتصادي آنان حكومت محلي غوريان را بر آن داشت كه با اسماعيليان از در 

چرا كه قبل از هجوم مغوالن غوريان رويكرد خصمانه اي را نسبت به نزاريان . ندمصالحه درآي
اين منطقه داشتند و از آنجا كه از فرقه كراميه به فقه شافعي و اسالم اهل سنت تمايل پيدا 

اين رويكرد قطعاً آنان را در . كردند، خود مدعي نشر اسالم در مناطق شرقي و بالد كفر بودند
  .ليان شيعي مذهب قرار دادمقابل اسماعي

نكته مهم اينكه با تهاجم مغوالن به ايران كه وضعيت مناطق شرقي ايران آسيب فراواني ديد 
و سرزمين غوريان نيز از اين امر مستثني نبوده است، حكومت محلي غوريان توانست با درك 

زيرا با . خورد نمايدشرايط جديد در مسائل مذهبي در مواجهه با اسماعيليان نزاري با تسامح بر
ورود مغوالن به ايران اسماعيليان به مركزيت الموت سفيري نزد مغوالن فرستادند و اظهار ايلي 

همين امر باعث شد قهستان نه تنها از هجوم مغوالن در امان بماند، بلكه مامن و . نمودند
  .گيرد پناهگاهي براي دانشمندان و نخبگان قرار

نهاج سراج جوزجاني جهت بهبود روابط و گشودن مناسبات در اين شرايط پيش آمده م
گزارش هاي وي در طبقات ناصري نيز مويد . تجاري با اسماعيليان نزاري، عازم قهستان شد

نكته ديگر اينكه منابع و . توفيق و نتيجه مندي اين سفارت در اوضاع و احوال غوريان بوده است
قتصادي اسماعيليان نزاري در البالي مناسبات ماخذ موجود اخبار بسيار اندكي در مسائل ا

حتي پژوهشي نيز در اقتصاد نزاريان و چگونگي روابط تجاري . سياسي آنان گزارش نموده اند
لذا فقره مذكور در رابطه با غوريان نيز مشهود . آنان در زمان معاصر نيز صورت نگرفته است

سياسي با حكومت غوريان موثر بوده  است و كاركرد تجاري اسماعيليان در مناسبات مذهبي و
  .است
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  : ها يادداشت
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 گاه و اي ناحيه گاه را آن همچنين. است نيشابور نواحي از جنابذ است آورده حموي ياقوت -3
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  .كتاب دنياي :تهران .حبيبي عبدالحي تصحيح .ناصري طبقات )1363( سراج منهاج جوزجاني، -5
 محمـد  كوشـش  به جهانگشاي، تاريخ )1375( محمد بهاءالدين بن ملك عطا عالءالدين جويني، -6

  .كتاب دنياي: تهران .قزويني
 :بيـروت  .اقبـال  محمـد  تصـحيح  .السلجوقيه الدوله اخبار )م 1984 (علي بن صدرالدين حسيني، -7

  .الجديده داراالفاق
 التـرث  داراالحيـاء  :بيـروت  .البلـدان  معجـم  )ق.ه1399( ياقوت عبداهللا ابي الدين شهاب حموي، -8

 .العربي
 .اسـالمي  هـاي  فرقـه  مقاالت مجموعه كتاب .»كراميان و گري صوفي« )1377( ويلفرد مادلونگ، -9

 .اساطير :تهران .سري ابوالقاسم ترجمه
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 شـماره  .ميراث آيينه فصلنامه .»اسالم و ايران تاريخ يا ناصري طبقات« )1382( ابوالحسن مبين، -10
 . مكتوب ميراث پژوهشي مركز :تهران .21
 .اميركبير :تهران .نوايي عبدالحسين اهتمام به .گزيده تاريخ )1364( حمداهللا قزويني، مستوفي -11
 كوشش به .مينكبرني الدينجالل سيرت )1344(  زيدري خرندزي محمد الدين شهاب نسوي، -12

   .فرهنگي و علمي .تهران ،2 چ .مينوي مجتبي


