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 -9استادیار گروه تاریخ ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده
دوره شکک

گیککر ( )Formative Periodتککاریخ تشککی از رهیافککتهککا ()approach

گوناگونی مورد تفسکیر و تللیک اکرار گرفتکه اسکت .ی کی از ایکر رهیافکتهکا نرریکه «رهبکر
کاریزمایی» است .مطابق ایر روی رد شیعیان آن گروه از مسلمانان هسکتند ککه بکر الکالا اهک
سنت ،وجهه کاریزماتیک پیامبر را در امامان الویش تکداوم یافتکه دیدنکد .در ایکر نوشکتار ابتکدا
نرریه ماکس وبر در زمینه ماهیت رهبر کاریزمکایی تبیکیر مکیگکردد .سکسس نرکر چنکد تکر از
اندیشمندانی که با ایر چارچوب ،تاریخ تشی را تللی کردهاند ارزیابی شده و کاستیهکا آن
روشر میشود.
واژههای کلیدی :تاریخ تشی  ،جانشینی پیامبر ،رهبر کاریزمایی.
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مقدمه
موضوع جانشینی پیامبر به ی ی از مسائ حساس و تأثیرگذار در دنیکا اسکالم تبکدی شکد،
ایر بلث مسلمانان را به دو گروه کلی تقسیم کرد اول آنان که هر آنچه بعد از پیامبر رخ داد را
تأیید کرده همه اللفا را به یک اندازه ارزشگذار میکند و دوم کسانی که علی را جانشیر بکال
فص ک پیککامبر دانسککته و بککرا دیگککر اللفککا مشککروعیتی اائ ک نیسککت .ایککر انشککقاج و جککدایی از
رهیافتها گوناگونی مورد تفسیر و تبییر ارار گرفتکه اسکتكی ی از ایکر روی ردهکا دوگانکه«
کاریزما -غیرکاریزما» است که مبتنی بر نرریه«رهبر کاریزمایی»ماکس وبکر اسکت .بکر اسکاس
ایر دیدگاه شیعیان معتقد به تداوم کاریزما پیامبر در ائمه الویشانکد و اهک سکنت وجماعکت
کاریزما پیامبر را پایان یافته تلقی میکنند.
تبیین نظریه ماکس وبر
انواع مشروعیت یا اقتدار
وبر در کتاب «ااتصاد و جامعه» در مبلث توضیح انواع ااتدار و مشروعیت و تبییر چرایکی و
چگونگی اطاعت انسانها ،به ارائه ایر نرریه پرداالته و ایر الگو انتزاعی و ذهنی را طرح کرده
است .در آثار ماکس وبر ،ملور تف ر در مورد رهبر  ،مسأله تسلط افراد بر جامعکه اسکتك و
ایر تسلط را چنیر تعریف می کند« :ام ان ابوالندن اراده فرد بر رفتار سائریر»( .وبکر:9371 ،
 )961از نرر وبر هر ح ومت و تسلطی اگر بخواهد مورد پذیرش جامعه باشد باید از مشروعیت
و حقانیتی برالوردار باشد (ترنر .)38 :9371 ،او انواع تسلط را بر اساس انواع مشکروعیت بکه سکه
دسته تقسیم میکند:
الف -مشروعیت سنتی
ب -مشروعیت کاریزمایی
ج -مشروعیت اانونی یا عقالنی
مشروعیت سنتی کهرتریر مبنا مشروعیت است (فروند )918 :9367 ،وگونهها مختلکف
ایکر سکلطه یکا ااتکدار عبارتنککد از :جنتکو کراسکی (پیرسکاالر ) ،پاتریارکالیسکم ،پاتریمونیالیسککم،
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سلطانی (ولو  .)98 :9388 ،در ایر نرام تصمیمها چندان از اوائد پیرو نمکیکنکد وروابکط بکر
ضوابط چیره است.
در ااتدار اانونی ،مردم براساس اانون حاکم را انتخاب میکنند و حاکم نیز بر اسکاس اکانون
ح ککم مککی رانککد ،در واا ک تعام ک مککردم ورهبککر در مسککیر اککانون ان ککام مککیگیککردك بروکراسککی
برجستهتریر نمود سلطه اانونی است ،مشاغ بر اساس تخصصها توزی میشود وام ان ارتقکا
افراد مختلف در چارچوب ضوابط وجود دارد.
مشروعیت یا اقتدار کاریزمایی
در اصطالح کلیسا مسیلی «کاریزما» عبارت است از لطفی که از جانب الکدا بکه ادیسکان
می شود و در نتی هاش آنان در مرتبها باالتر از آدمیان عاد ارار می گیرند .ماکس وبکر ایکر
اصطالح را در جامعهشناسی الود توسعه بخشید به ایر معنا که کاریزمکا یعنکی مکوهبتی الهکی یکا
استثنایی در فرد که و را واجد ادرتی فوج طبیعی یا غیر عاد جلکوه مکیدهکد (نکور عکال ،
 .)91 :9357الاصیتی که موجب میشود ی ی از افراد جامعه در باور الود و نیز در باور سکایریر
صاحب ادرتها الارجالعاده باشد (وبر .)317 :9371 ،ایر نوع مشروعیت بر مبنا اعتقکاد بکه
ارزشها جم شده در فرد است و منشأ آن مم ر است مواعیت دینی ،برجستگیهکا نرکامی،
یا الصائ فرد باشد (فروند .)911 :9367 ،از نرر وبر کاریزما الکود بکر دو نکوع اسکت :الکف-
کاریزما ناب یا شخصی :آنچه به شخص رهبر کاریزمایی مربکو اسکت و بکا مکر

او از بکیر

میرود .ب -کاریزما نهاد یا غیرشخصی :آنچه مناصب ،ساالتارها یا نهادهکا ب کا مانکده از
رهبر کاریزمایی را مشروعیت میبخشد (وبر.)96 :9379 ،
کاریزما الاصکیتی انقالبکی و ضکد نرکام موجکود دارد ،اگکر ح ومکت مشکروع سکنتی نتوانکد
پاسخگو نیاز جامعه به نرم باشد پریشانی ای اد میشودك آنگاه چنیر وضکعیتی زاینکده رهبکران
کاریزماتیک میشود .وبر ظهور رهبران کاریزماتیک را با دورههکا الاصکی از تکاریخ همزمکان
میداند (نور عال  .)96 :9357 ،به بیانی دیگر کاریزما یا فرٌه کیفیتی است که ابک از هکر چیکز
مردم آن را میسازند و شخص رهبکر در پرورانکدن آن سکهم انکدکی دارد ،صکلیح آنسکت ککه
ش

گیر آگاهی انقالبی در میان مردم اغلب اب از ت سم و ظهور رهبر اتفاج میافتد و رد
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و ابول مدعیات شخص فرهمند بسته بکه پیکدایش ایکر نکوع آگکاهی تکاریخی و اجتمکاعی اسکت
(ح اریان.)9377 ،
از نرر وبر رهبر کاریزماتیک تنها هنگامی در سیاست الود موفق میشود ککه پیکامش مکورد
پشتیبانی گروهها عمده اجتماعی ارار گیردكایر گروهها پیام کاریزما را با مناف گروهکی الکود
سازش میدهند و به ایر ترتیب کاریزما نهادینه میشود (بشیریه.)999 :9371 ،
فرایند روزمره شدن کاریزما
ااتدار کاریزماتیک از آن ا که دارا ماهیتی غیر معمول و مت ی به فرد است با فکوت رهبکر
کاریزما بصورت ااتدار سنتی یا اانونی یا ترکیبی از ایر دو در میآیکد بنکابرایر فراینکد روزمکره
شدن کاریزما بکه شک

تصکاحب اکدرت و منکاب درآمکد از طکرا مریکدان و حواریکون ان کام

میگیرد (وبر185 :9371 ،و )186در زمکان حیکات رهبکر انکواع کارکردهکا رهبکر در وجکود
شخص کاریزما متمرکز است ،رهبر سیاسی ،دینی ،اضائی ،نرامی ،تعلیمی و ...با مر

رهبکر

کاریزماتیک ایر مناصب ترکیبی رو به ت زیه میگذارد و در هر زمینه رهبران الاص آن حکوزه
پیدا می شوند بنابرایر رهبر کاریزماتیک نه یک جانشیر ،بل ه چندیر جانشیر پیدا میکند.
تامالتی در باب نظریه مارکس وبر
وبر اساساً نسبت به دیر نگاهی ایستا و نرم پذیر ندارد بل ه همواره برا دیر بعد انقالبکی
اائ است (فروند .)317 :9367
نلوه پرداالت وبر به کاریزما مت ی بر نفی دوام آن به عنوان یک نیکرو مانکدنی اجتمکاعی
استك (ترنر )31 :9371 ،درباد امر چهره توانمند به کاریزما میدهد ،اما به تدریج دسکت و
پا او را میبنددك بدیر ترتیب کاریزما ککه در ابتکدا مفهکومی شکالوده شک ر و انقالبکی بکه نرکر
میآید در ادامه در االب سنتها ،هن ارها و عمل رد پیروان گرفتار میآید.
وبر با تأکید بر وجهه کاریزماتیک رهبر ،آنرا به عنوان عام اصلی ای اد تغییکر در مناسکبات
اجتماعی و به هم ریختر ساالتار سکنتی معرفکی مکیکنکد ...هکر چنکد اضکاوت وبکر در رابطکه بکا
مواعیت کاریزمایی رهبران دینی مخصوصاً بنیان گذاران ادیان تا حدود زیاد صکلیح بکه نرکر
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میآید اما آن بخش از اضاوت او که سکلطه کاریزماتیکک نهادینکه نمکیشکود حکداا در مکورد
اسالم چندان صلیح نیست (ولو  .)98 :9388 ،در ادامه نرر افراد که بکا ایکر رهیافکت تکاریخ
تشی را تللی کرده اند ،بررسی و نقد میشود:
دیدگاه آقای اسماعیل نوری عالء
نررات ایشان به تفصی در کتاب«جامعهشناسی سیاسی تشی اثنیعشر » آمده است .مؤلکف
اصالح فارسی معادل کاریزما را فره ایکزد و معکادل اسکالمی آنکرا «والیکت» مکیدانکد و چنکیر
توضیح میدهد که والیت آن مفهوم تسلط که در کاریزما اسکت را نیکز بکا الکود دارد و بهتکر از
اصطالحات دیگرثی همچون کرامت و  ...است .و با اشاره به وااعه سقیفه مکیگویکد :در ایکر
انتخاب جنبه والئی جانشینی پیامبر نادیده گرفته شد و اعتراض علی نیز به همکیر منرکور بکود ...
شورا سقیفه نشان داد که تنها در جست و یک جانشینی سیاسی بکرا رهبکر کاریزماتیکک از
دست رفته است و به سایر وجوه ایر رهبر کار ندارد (نور عال 39 :9357 ،و)39
چنیر توضیح میدهد که عدها علی را صرفاً جانشیر سیاسکی پیکامبر در دوره الکود دانسکته
اند در حالی که عدها نیز همه الصوصیات پیامبر را برا او اائ بودهانکد جکز این که او مکأمور
ابالغ وحی نبوده است ،به عبارت دیگر در تصور ایر عده «وال نبو » طی وااعه غکدیر الکم بکه
صورت «وال علو » به علی منتق شد .در ادامه میگویکد :بکا رو ککار آمکدن سکلطنت امکو
شرایط نیز دیگرباره ظهور رهبران کاریزماتیک را ای اب مکیککرد و رفتکه رفتکه لفک «امکام» در
مقاب لف «اللیفه» که صرفاً معنا رهبر سیاسی سنتی داشت ،به معنی رهبکر کاریزماتیکک ب کار
گرفته شد.
سککسس چنککیر نتی ککه گیککر مککیکنککد  :تسککنر بککه للککاد اائک شککدن بککه اتمککام دوره رهبککر
کاریزماتیک روش ت زیه منصب ترکیبی رهبکر را در پکیش گرفکت و الالفکت و روحانیکت و
الانقاه در پی ت زیه آن منصب پدید آمدند و با ی دیگر روابطی متضاد یا ت میلی پیدا کردنکدك
حال آن ه تشی با اصرار بر ادامه دوره رهبر کاریزماتیکک و جسکتر رهبرانکی فرهمنکد در هکر
عصر از پیش آمدن ایر فراگرد ت زیه جلوگیر کرد و امامت هر سکه المکرو رهبکر را تلکت
نام والیت در الود متمرکز داشت ( نور عال .)38 :9357 ،
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نقد بر دیدگاه آقای نوری عالء
مشروعیت امامان صرفاً کاریزمایی نبوده است ،بل ه الیههایی از مشکروعیت سکنتی و اکانونی
هم در آن دیده میشود.
رهبر کاریزمایی از یک سو ملصول بلرانها اجتماعی است و از سکو دیگکر بکا جنکبش
انقالبی و تغییر ساالتارها ابلی همراه استكدر حالی که اغلب امامکان شکیعه بکا اتخکاذ سیاسکت
الاموش و استراتژ تقیه به فرهنگ ساز و اندیشه ورز پرداالتند و حتکی از ایکام هکا زمکان
الود تبرّ میجستند.
به نرر میرسد مفهوم والیت در متر آنروز مطکابق آنچکه آاکا نکور عال امکروز کاریزمکا
مینامد ،نباشدك بل ه مفهومی گسترده تر و حتی سیاسیتر داشته است.
در نگاه ایشان دوره ها مختلف تطورو ت ام تشی همه بکه یکک صکورت دیکده شکده ،در
حالی که تشی حد اا تا پایان دوره امکو هکیش شکباهتی بکه نرریکها منسک م و تعریکف شکده
ندارد ،بل ه مفهوم تشی در ارن اول با دورهها بعد به کلی تفاوت دارد.
دیدگاه آقای منتگمری وات
نرر و در ایر زمینه ،در کتاب «فلسفه و کالم اسالمی» آمده است .اگرچه و نیز تشکی را
شااله کاریزمایی اسالم معرفی میکند ،اما تللی و مبتنی بر نرریکه مکاکس وبکر و مشکروعیت
ااتدار نیست ،بل ه از راه دیگر وارد موضوع می شود.
و از امام کاریزمایی صلبت میکند کسی که برالوردار از موهبت عصمت و منزه از الطا
است (وات .)99 :9388 ،درادامه میگوید :بخش مهمی از شیعیان اولیه به ابای جنوب عربستان
تعلق داشتند ... .ابای جنوب عربستان به نوعی در بطر تمدن ادیم آن ناحیه به سر میبردند ککه
بیش از هزار سال عمر داشت .در ایر تمدن پادشاهان مقدس یا نیمه مقدس وجود داشتتند .حتی
اگر اعراب ارن هفتم میالد الود در زمان پادشاهان نزیسته باشکند ،مکی بایسکت ناالودآگاهانکه
تلت تأثیر ایر سنت ارار گرفته باشندك بنابرایر آنان به سراغ رهبر از ایر سنخ رفتند و آنکرا در
وجود علی یافتند (وات.)96 :9388 ،
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نقد
درست است که شیعیان مدینه (انصار) از مردم جنوب عربستان و از نژاد الطانی بودنکد ،امکا
اگر در سرزمیر یمر و در دوره اِتبکان و ح ومکت ميعینیکان در هکزاره دوم پکیش از مکیالد بکرا
پادشاهان نوعی تقدس اای بودند و آنان را م رب (مقرب) میگفتند دلی نمکیشکود ککه نسک
شصتم و هفتادم آنان که از دیار الود مهاجرت کرده و به سرزمیر دیگر رفته بودندکه از دیار
الود مهاجرت کرده و به سرزمیر دیگر رفته بودندك آن معتقدات را سینه به سینه حفک ککرده
باشند .آنچه نزدیک به حقیقت می نماید ایر اسکت کهمکردم مدینکه در نزدیکک ظهکور اسکالم ،
چون از ی سو گرفتار جنگ دااللی بودند و از سو دیگر با م ه راابت داشتند پیامبر را به شهر
الود الواندند و پس از مر

حضرت نیز ایر پیونکد را بکا الانکدان او نگسسکتند .گذشکته از ایکر

آنچه جنوبیان را به هوادار الاندان پیامبر بر می انگیخت عصبیت آنان علیه عدنانیان یا شمالیان
بود.
نویسنده که کانون دیگر تشی را عراج می داند در ایر زمینه نیکز مکی گویکد :در امسراطکور
ایران در زمان ساسانیان عراج تکا حکدود رنکگ ایرانکی بکه الکود گرفتکه بکود و در همکان حکال
فرهنگ آرامی در الود سرزمیر ایران منتشر شده بود .در عراج سنت دیرینه سلطنت الکدایگانی
وجود داشت و لذا بویژه برا آرامیان طبیعی بود بکه فراکه ا از فکرج اسکالمی بسیوندنکد ککه بکر
ضرورت وجود رهبر برالوردار از کاریزما (موهبت الهی) تأکید داشت (وات.)38 :9388 ،
البته به ایر ن ته نیز اشاره میکند که :تشی در عصر امو مبهم تکر و نامشکخص تکر از تشکی
متأالرتر بود ...و مع ون تمام عیار بود از آرا و برداشتها .ایر اص که امامان دارا منزلکت
یا موهبت ها الاصی هستند از ابول عام برالودار نبود .همچنیر شر برالکوردار از کاریزمکا
(موهبت الهی) برا امامت در همه اعضا الانکدان بنکی هاشکم الکواه از اوالد فاطمکه باشکند یکا
نباشند ،بالقوه وجود داشت (وات.)18 :9388 ،
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دیدگاه آقای علی محمد ولوی:
نرر ایشان در ایر زمینه در کتاب «دیانت و سیاست در ارون نخستیر اسکالمی» آمکده اسکت.
و مبانی سه گانه مشروعیت ااتدار از نرر وبر را چنیر بر مکیشکمرد -9:سکنت (-9 )tradition
ایمان مذهبی یا عقیده ( -3 )faithاانون(( )lawولو .)93 :9388 ،
نقد
نویسنده آنچه را دیگران ااتدار کاریزماتیک ( ) charismatic authorityالواندهاند ،ااتکدار
مبتنی برعقیده و ایمان بر میشمرد .تا از ایر رهگذر راه اتصاا آنکرا بکه امامکان و پیکروان شکیعه
هموار کندكو تلویلاً چنیر بگوید که اعتقاد پیروان به امامان شیعه مبتنی بر عقیده و ایمان اسکت.
روشر است که در ایر صورت با دیدگاه وبر فاصله دارد و اتصکاا آن بکه وبکر دور از وااعیکت
است.
و تلوالت سیاسی عقیدتی جامعه اسالمی در سده ها نخسکتیر را بکه پکنج دوره تکاریخی
تقسیم میکند (ولو 98 :9388 ،و :)91اول -دوره اب از اسالم که ااتدار حاکم سید ساالرانه یا
پاتریارکال و ش

مذهبی پولی تئیستی است .دوم -عهد پیامبر  :پیامبر با حضکور کاریزمکایی از

نوع دینی مبانی ااتدار سیاسی سنتی و پایه ها اعتقاد آنرا مورد تهاجم اکرار داد و بکا تشک ی
ح ومت مبتنی بر دیر نرام سیاسی جامعه را به سمت نوعی تمرکز حرکت داده و مذهب پکولی
تئیستی جامعه را مبدل بکه دینکی مونکو تئیسکتی ککرد .ایکر دوره ،دوره پیکروز ااتکدار مبتنکی بکر
مشروعیت دینی بر ااتدار مبتنی بکر مشکروعیت سکنتی اسکت .سکوم – دوره اللفکا راشکدیر-9 :
اللفا سه گانه :دوره زورآزمایی پنهان بیر مشروعیت دینکی و مشکروعیت سنتیكبخصکوص در
زمان اللیفه سوم ااتکدار سکنتی بکر ااتکدار مبتنکی بکر دیکر غلبکه ککرد-9 .دوره الالفکت علکی بکر
ابیطالب:ایر دوره بازگشتی کوتاه و موات به مبانی مشروعیت دینی است .چهارم -آغاز رسکمی
ااتدار سیاسی مبتنی بر مشروعیت سنتی که با الالفت امو آغاز میشودك بر اساس دیکدگاه وبکر
نرام سیاسی ایر دوره با پاتریمونیالیسم مطابقت دارد .پن م -دورها که با سکقو امویکان و بکه
ادرت رسیدن عباسیان آغاز می شود ،مشروعیت ااتدار به سکنت بکاز مکیگکردد و نرکام سیاسکی
«سلطانی» است.
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و تف یک شیعه و سکنی را چنکیر توضکیح مکیدهکد :دو جریکان کلکی در تمکامی ایکر ادوار بکا
ی دیگر در حال مبارزهاند ،جریان اول پایه ها هر گونه سلطه ا را در دیر جست و میکند و
از جهت سیاسی مداف کاریزما موروثی است .در ایر جریکان تأکیکد اصکلی بکر اداسکتهکا
فرد یا وعده ها ن ات بخشی و ظهور من ی است به عبارت دیگر ملور اصکلی ایکر جریکان
«عصمت امام» یا اداست رهبر است .جریان دوم جریانی است که ریشه ها مشروعیت الکود را
در سنت جست و می کند یکا چکاره ا جکز ایکر نکدارد .ایکر جریکان الکود را مکداف کاریزمکا
انع اس یافته در م تب معرفی می کند و در جهکت ایکر هکدا چکاره ا جکز ان کار اداسکتها
فرد و یا توزی ارزشها کاریزمایی و جاذبکه هکا ادوسکی در سکطح وسکیعی میکان اصکلاب
پیککامبر ویککا حتککی تککابعیر آنهککا نککدارد .بککه عبککارت دیگککر بککه جککا عصککمت امککام از «عصککمت
امت»طرفدار میکند (ولو .)91 :9388 ،
نقد دیدگاه ولوی:
نویسنده آنچه را دیگران ااتدار کاریزماتیکک الوانکدهانکد ،ااتکدار مبتنکی بکر عقیکده و ایمکان
برمیشمرد تا از ایر رهگذر راه اتصاا آنرا به امامان و پیروان شکیعه آسکان کنکد .روشکر اسکت
که در ایر صورت با دیدگاه وبر فاصله دارد و تطبیق آن با چارچوب نرر و سازگار نیست.
ایر درست نیست که دو بینش اه سنت و تشی  ،در تمامی ادوار در حال مبارزه با ی کدیگر
بودهاندك وااعیت ها تاریخی دست کم تا پیش از صفویه چنیر نرر مطلقی را تایید نمیکند.
ایشان دوره الالفت علی بر ابیطالب را از دوره هکا دیگکر اللفکا راشکدیر جکدا ککرده و
مشروعیت آن را بر الالا دیگر اللفا مشروعیت مبتنی بر عقیده یا همان مشروعیت کاریزمکایی
از نرر وبر نامیده است .ایر نرر با وااعیات تاریخی سکازگار نیسکتك چراککه اعتقکاد عامکه مکردم
برا اعطا مقام الالفت به ایشان در سال 18ه ر بر اساس اعتقاد بکه یکک رهبکر کاریزمکایی
نبود .در واا پیرو از ایشان را نمیتکوان شکیعیگر اعتقکاد نامیکد ،بل که صکرفاً نکوعی تشکی
سیاسی بود.
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نتیجه گیری
استفاده از یک رهیافت برا تبییر موضوع ،تنها بخشی از زوایا تاریک موضوع را روشکر
میکند .باید توجه داشت که اوالً :چارچوب نرر آن گونه نباشد که بر واای تاریخی تلمیک
شود .ثانیا :رهیافتها متفاوتی مورد آزمون و الطا ارار گیرد تا موضوع کام تر و همهجانبهتکر
تللی شود .ی ی از رایجتریر االبها تئوریک که اندیشمندان برا تبییر دوره ش

گیکر

تاریخ تشی انتخاب نموده اند نرریة کاریزمکایی مکاکس وبکر اسکت .اسکتفاده از ایکر چکارچوب
نرر درباره ش

گیکر مکذهب تشکی  ،مکان توصکیف عمیکق و گسکترده ایکر موضکوع مهکم

میگردد .تقلی دادن دوره ش

گیر تاریخ تشکی بکه نرریکه رهبکر کاریزماتیکک ،در وااک

ملدود کردن ایر مذهب در جنبشی سیاسی است .در حالی که تاریخ تشیّ از یک سکو آکنکده
از مبارزه اجتماعی و حضور سیاسی مداوم بوده و از طرا دیگر مملو از تالشها علمی و رشد
دانش دینی است .ایر در حالی است که در نرریة کاریزمایی -بویژه در تفسکیرها بعکد آن-
رهبر و سلطة کاریزماتیک ،سلطها ضد عقالنی ،تودهگرا ،احساسی و مخصکوص نرکامهکا
توتالیتر المداد شده است.
تاریخ تشی یک جریان واحد و یکدست نیست آن گونه ککه بتکوان بکا سکاده سکاز یکک
تللی کلی از آن بدست داد .بل ه مقولها مت ثر است که در فراینکد زمکانی رشکد و ت امک
یافته است و بسته به دورهها مختلف تاریخی ،مواعیتها جغرافیایی و ...تللی الکاص الکود
را میطلبد.
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