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. سددتآخرالزمانی را داراماعاد و مصددلحینِها و اختصاصات منجیانِیکامت شیبانیان ویژگی
بددا وهددار زیددادا ارتبددا   ،لفددهؤاز این سه مبا استفاده تبیینات خنجی بای  تاجه شاد که البته  

زمیندده  ،شددیعه مدد هبمددت یکاایددن  . چراکه برپایه باورداشتهاا وا، وهار  شتصفایان دا
فددرد یددا  تددابدداد. بنددابراین یددرورا بدداد هاا مختلف فددراهم کردهرا در عرصه  ییبروز ب عتها

، -آمدد یسددام میان بهآخرالزمدد خنجی که از نظر -این مقطع زمانی در مقام مصلح درگروهی  
 . کردمی  ناهنجار را اصالحاویاع و این  وهار نماده  

 واژگان کلیدی

 ، شیبانی.قایانلاآقخنجی، اهلل فضلبخشی،  ، نجاتگرااصالح

 مقدمه

از تشکیل ساختار سیاسی مبتنی بر م هب تشیع، تاسط طریقت صفایه، در قلمروا پس
هد   درص دبرآم ن  تا 1135-906ناجیه یعنی صفایان) که تب یل به دارالتشیع گردی  و فرقه

اهلل خلیفدددددده  و 67:1383گل،غایب)صددددددفتبددددددراا وهددددددار امامالزم را زمیندددددده 
عددرض اندد ام  اده کنندد ، شددرایط مناسددب بددراا ، آمدد 355:1383هددروا، االرض)امینیفی

ن رفددت. باتاجدده بدده بددروز ایدد ان یشمن ان عرصه سیاست و م هب اهل سنت در ایددران از بین
بسددیارا از ایددن و عزلددت ناخااسددته آنددان،  بددراا عالمددان اهددل سددنت ویددعیت نامسدداع 

راه مهدداجرت بدده مندداطقی خددارر از قلمددرو ، محیطی مناسبباه ف پی اکردن   ،نظرانصایب
گرفتندد . درایددن ارتبددا  اشدداره خااندد میر ءالنهر را پیشاهندد ، عامددانی و مدداورصفایان نظیددر  

»سددنیان ه اسددت: افکندد  اویاع این دوره و چرایی ایددن مهاجرتهدداروشنی زیادا بر چگانگی  
خاسددر و خایددب و ییددران و  ،ازیددانمتعب  و خاارجیان متعصب از وهم یسددام بهددرام انتقددام غ

فقیدده و  ،ازجمله این مهاجران 1 .467:1333روا به اطراف آفاق نهادن )خاان میر،   ،هارم
اشددتهار صددفایان وا نسددبت بدده   دشددمنیکه    باد  بن روزبهان خنجیاهلل  فضلمارخ برجسته  

 و هددد  893-863)ییدد رشددی مطالب منتق انه وا علیه شددیاخ صددفاا نظیددر   دارد.  زیادا
ن متعصب ایشان یعنی و پیروا هد  930-892) اسماعیل پ ر و ج  شاه هد  864 )جنیشی 

 
پذیرفتند، شاعه مذهب شدند و  ی از علما  اهل سنت، نظار خفر ، که شرایط  دید را  البته در ایا ماان  ودند  رخ. 1

  . 1365 233در ایا امر تا  ایی پاش رفتند که حتی از در مخالفت  ا مذهب تسنا دریمدند)شوشتر ، 
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وا در ماارد متع د  است. بایژه کهراا امینی بازتام یافتهآثار وا ازجمله عالمدر آ  ،قزلباشها
بددا   .265، 262، 258، 255: 1379اسددت)را مرت ، اهل ب عت و خارر از دین خاان هایشان

خددرمن ییدداتی بددر بدداد فنددا  ،اا جددا»جهددت داندده اسددتجنی  آورده اه در مارد شیهمین دی گ
بددر  ،چان ماش در انبددار مددردم فتادندد ا، جهددت درهمددی سددیم ،گن مدادن ا و جهت مشت

نمدد  در دمدداغ هریدد   آمِ ،نگاشتن  و بددراا مشددتی نمدد می ان امان داغ همچا سکهسیم
  . 197:1379شتن )خنجی،انبامی

 ،یابی صددفایانقدد رتاز پددسخنجددی، کدده  بددادهاا منتق اندده  گیرامایددعن  ایباتاجه به
یکددامتی ایشددان شدد ه و رخددت اقامددت در یددازه سیاسددی و مدد هبی مجبار بدده تددرم قلمددرو 

رس  در تأیی  تبیینات خاان میر در مددارد ایددن مهاجرتهاسددت کدده نظر میماوراءالنهر افکن . به
عالمدده الصدد ق الحدد  و کشفبددر کتددام نه  اسددتاا  هکه ردیّالباطل  ابطالدر کتام  خنجی،  

اسددت. دانسته  را وهددار صددفایانمهدداجرت خدداد    علددت  ،هد  ، به صددرایت726-648یلی)
گرایان بددر شددهرها این است که گروهی از بدد عت ،کردهمله چیزهایی که امروزه شیاع پی ا»ازج

رم و رم که قرار نگیدد ان ]...[قص  دامستالی ش ه و رفض و ب عت را در میان بن گان روار داده
نجا که ص اا اینان را زمددان آتا اینکه در یکی از سرزمینهاا اسالم   ،در جایی سکنی نگزینم

به گاشم نرسان ، آشیانه کنم و شهرا را هجرتگدداه و محددل اسددتقرارم قددراردهم کدده سددنت و 
ن یا 1 .1374:85اا ب عت و الحاد نمایان نگردد«)خنجی، جماعت درآن آشکار باش ، و ذره

»گاهی کدده مسددلمان کندد مددی تصریح، کاس یافتهالملام نیز انعگیرا خنجی در سلاممایع
واجددب اسددت بددر او هجددرت  ،یعیف باشدد  در دارالکفددر و قددادر نباشدد  بددر اوهددار ایمددان خدداد

صددفایان قدد رت را بدده   که اگددر  کردهخنجی یتی اقرار  اهلل  فضل .  46:1362کردن«)خنجی،  
 کددردعلیدده تشددیع تددألیف نمیاا  هالباطل را به عناان ردیّبطالهرگز ا،  کردن نای  غصب نمی

  2 .1398:138)دانیالی، 

 
که شاه اسماعال  .1 اهل سنت و  ماعت را]...[هرکس می »سببش ین  ود  از  کشت، خوا ه مویافت، می ]...[چون  النا 

  . 1383 307فت)دوغالت،  ین قتل عام گریخته]...[  ه ماوراءالنهر ر
کشف نهج   .2 و  نویسنده تالش  الحق  کتاب  ایا  در  که  حلّی،  مطهر  ا ا  از  شاعه  مذهب  در  است کالمی  کتا ی  الصدق، 

اهل  اختالف  موارد  تا  تشا  نموده  حقانات  و  کند  دیا  اان  فروع  و  اصو   در  را  سنت  و  قرین  اثبات  سنت  ا  را  ع 
ارتب1403 229نماید.)اماا،   ایا  در  احقاق  ،  عناویا  خنجی،  ا  کتاب  ردیّه  ر  دو  مظفر  و  شوشتر   و  اط  الحق 

 اند.  الحق تألاف کرده الصدق لنهجدالئل 
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هدداا اعتقددادا خددا  سرانجام خنجی با این شرایط سیاسی و اجتماعی پیش رو و زمینه
هدداا خدداد را در خاد، به یکامتهاا سنی م هب آق قایانلا و شددیبانیان پندداه بددرد و ان یشدده

پردازا عنددی نظریددهسددابقه ایددن نگددرش خنجددی ی منتشددر کددرد. سددایه آن یکامتهددا تبیددین و
خصا  یکامتی آرمانی و آخرالزمانی بددا ایددن اختصاصددات بدده دوره یضددار وا در دریددار در

تالش داشت تا در آثار خدداد ابتدد ا سددالطین   ، او. ازاین منظرگرددبازمی،  قایانلاآقسالطین  
 دوره فترت بنشان . لحین و منجیان دررا در جایگاه مص 1و سپس خاانین شیبانی  قایانلاآق

 تحقیق و فرضیه سوال

پددژوهش یایددر ایددن اسددت کدده نگددرش ماعادمحددار ذکر این مبایدد ، سدداال  باتاجه به
دراین ارتبا  این فرییه مطرح است که   ؟استش ههایی تشکیلاهلل خنجی از چه مؤلفهفضل

هدداا تالشکددرد، کدده خدداد را فددردا معتقدد  و داراا مسدد الیت شددرعی تصددار مددیخنجددی 
عناان قایانلددا و شددیبانی را بددهاا را انجددام داد تددا دو یکامددت سددنی مدد هب آقجانبددههمه

 تلقی نمای . ،ن مقطع زمانیآیکامتهاا آخرالزمان در 

 تحقیقاهداف و ضرورت  

کدده  را خنجددی  اهللفضددلگرانه  اصددالحهاا  تددا ان یشددهندد   برآن  گاننایسن   ،پژوهشاین  در
آنچدده مشخصددا   . ندد مارد بررسی قرارده  ،گرفتهشکل  ا دیرینه این رویکردهابراساس مؤلفه

ی ی  مج دمائدده، یعنی  هامؤلفهاین  ، بررسی کنیرورت انجام چنین تحقیقی را ایجام می
قایانلددا و جایگدداه سددالطین آق بیددینخنجی با هدد ف تاست که  و اخبار ملحمه  ی ی  یارث  

 است.هدمارد استفاده قرار دا ،آخرالزمانمظاهر مصلحین  عناانخاانین شیبانی به

 روش تحقیق

اا کتابخانددهتحلیلی و روش گددردآورا اطالعددات، دتاصیفی،  پژوهشروش تحقی  این  
 اهلل خنجددیفضددلماعادمحددار نگرشددهاا  ،گیددرا از منددابع الزمبا بهره. تالش ش ه تا است
 بررسی قرارگیرد. مارد

 
  .subtenly, 1989؛ 1375 117لی داشتند)قطغان، شاباناان تا ع مذهب اهل سنت  ودند و تبار مغو .1
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 پیشینه تحقیق

و و فعالیتهدداا علمددی  خنجددیبددن روزبهددان اهلل هدداا فضددلمعرفددی و تبیددین ان یشدده در
مقاله ناشته ش ه است.  ن و چنامه کارشناسی ارش  پایان  دو،  ی  کتام  ،وا  م هبی)فقهی 

  ،1398) اهلل روزبهددان خنجددیهاا فضددلفقیه سرگردان، تأمالتی برایدداال و ان یشددهکتام  
و مسددافرتها و فقهی و سیاسددی  ناشته عارف دانیالی، بررسی جامعی است از زن گی شخصی،

  اهلل خنجی.فضلمهاجرتهاا 
سلطنت در ان یشه سیاسی فضل اهلل خنجی « ناشته یبیب رییمی نامه  »خالفت و  پایان

در دانشددگاه تربیددت مدد رس تددالیف  1375روانی  به راهنمایی یاتم قادرا کدده در سددال سکه
هاا پنجم و ششددم دربدداره صفحه، داراا شش فصل است. نایسن ه در فصل 160ش ه، در  

 ءبددا تاجدده بدده خددالنایسددن ه، بدده اعتقدداد اهلل سخن گفته است.  سرشت ان یشه سیاسی فضل
آقدداا رییمددی  .کندد معطدداف بدده سددلطنت شدد ه و آن را تاجیدده مددیان یشه خنجی خالفت،  

روانی، ان یشه سیاسی خنجی را در مبایای چان شیعه ستیزا، فلسفه ستیزا، یکمت سکه
نامه، فضل اهلل خنجددی است. نایسن ه پایانبررسی کرده ن ع الت و واقع گرایی، عملی، تبیی

شددریعت را را ی  شریعت نامه نایس معرفی کرده که قصدد  اییدداا خالفددت و تدد اوم اجددراا 
-و یا به تعبیر دیگر، از نظریدده گرای یبه سیاست نامه نایسی م  نامه نایسیشریعتداشته و از  

  کن .امت سلطنتی متغلب میل میعی، به سمت جمع آن با یکپردازا در باره خالفت شر
اهلل بددن روزبهددان خنجددی نگارا فضلنامه دیگر با عناان » ایاال، آراء و تاری ی  پایان

و در گروه تاری  دانشگاه ارومیه در یکص  صفحه   1393اصفهانی« تاسط ریا آبادا در سال  
ی از زندد گی شخصددی و بددا تاکیدد  بددر بیشتر تاصیفاا ن ارد و لیف و دفاع ش ه، که نکته تازهأت

نامدده ه پایددانب ون اشاره بدد   -نامه در ماارد متع د،نگارا خنجی است. این پایانویژگی تاری 
، برخی عبارات وا را در مق مدده و پیشددینه تحقیدد  و نیددز فهرسددت -روانیآقاا رییمی سکه

 مان ه است.  مطالب، رونایسی کرده که از دی  داوران پایان نامه مغفال
 ،اهلل خنجی از این قرار استفضل  هااان یشه برخی مقاالت مرتبط با

اهلل ها« فصلی را در ان یشه سیاسی فضددلبینیجهاندکتر فرهنگ رجایی در کتام »معرکه 
اهلل از دو نظام متاازا یعنی یاکمیت شرع و ده و معتق است ان یشه سیاسی فضلاخنجی گش

 کن .یاکمیت سلطنت یکایت می
در یدد   « دولددت و یکامددت در اسددالم» شناس انگلیسی هم در کتام خانم لمبتان ایران
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اهلل هاا فضددلمحددارا ان یشدده اهلل خنجددی پرداختدده و نکتددهفصل به ان یشه سیاسی فضددل
 .استدانسته  سلطان –امام   خنجی را 

و  در ایران« هاا سیاسی سی  جااد طباطبایی در کتام » درآم ا فلسفی بر تاری  ان یشه
روزبهددان خنجددی  سیاسددیصددفحاتی را بدده ان یشدده نیددز » زوال ان یشدده سیاسددی در ایددران« 

ب ل دد غَاهلل را تاجیدده کنندد ه ان یشدده سددنی تَوا در این صددفحات، فضددل  اختصا  داده است.
 دانسته است

  ،1388)هجددرا نامه نایسی در قددرن نهددماهلل بن روزبهان خنجی و شریعتمقاله فضل
نایسددی، نامهدار شریعتعناان آخرین میراثاهلل خنجی بهنیز آراء فضل  ین ایزدا،ناشته یس

است. همچنین در مقالدده بررسی ش ه، این جریان را به انحطا  کشی هبه اعتقاد نایسن ه، که  
گیددرا از ، از همددین نایسددن ه، بددا بهره 1370)بن روزبهددان خنجددی اهللان یشه سیاسی فضل

، المل نامه بخارا و سددلامآراا امینی، مهمانعالمدراین ارتبا ، یعنی    گانه واتألیفات سه
 است.  قایانلا و شیبانی، واکاوا ش هاهلل خنجی، در مارد دو یکامت آقهاا فضلان یشه

ناشته شددهرام   ،1386)یاهلل روزبهان خنجمقاله بحران خالفت در ان یشه سیاسی فضل
 ،عباسیان را ناشی از بحران خالفت پس از ایمحاللهاا م هبی  پناهی خیاوا، نیز چالش

 اهلل خنجی، مارد بررسددی قددرارداده اسددتم هبی فضل-از منظر بینش عقلی و فلسفه سیاسی
ه متددأثر و برگرفتدد  را خنجی اهلل بن روزبهانم هبی فضل-فلسفه سیاسی  آقاا پناهی خیاوا،

کدده در نتیجدده  دانسددته اناز شرایط عمامی تدداری  شددرق اسددالمی پددس از ایددمحالل عباسددی
م هب تسنن از جایگاه رسددمی و عمددامی آن محددروم  تساهل رای  م هبی پس از این عصر،

وجاد آمدد  کدده در راه تحکددیم هاا م هبی بهگردی  و فرصتی براا فقهاا شیعه و دیگر فرقه
فرآیندد  ایددن  رافیاا زیستی خدداد تددالش نمدداده و در ادامددهشان در همان جغفرهنگ م هبی

هاا بحددران و مجادلددهیان،کار کالن مس له مشروعیت یکامت و امددارت اسددالمی دچددار جر
،  1396)همچنین، مقاله ان یشه سیاسی روزبهددان خنجددی و الگدداا اسددپریگنز   .کالمی ش

هاا ناشته ابراهیم برزگر و آرزو مجته ا، با تاجه به نظریه بحران اسپریگنز در فهم نظریدده
هاا نهددم و دهددم خنجی را در مددارد بحرانهدداا سیاسددی سدد ه  اهللهاا فضلسیاسی، دی گاه

 است.  هجرا بررسی کرده
تفاوت پژوهش یایر با پژوهشهاا قبلی در ایددن اسددت کدده در هیچکدد ام از پژوهشددهاا 

هاا ایددن ازبکهددا و مؤلفدده ق قایانلاهددا وآهدداا  یکامت  تبیددین مشددروعیتمقالدده  ال کر،  فاق
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هاا این، در مقالددده یایدددر مؤلفدددهبندددابر اسدددت.هقدددرار نگرفته اجددد ت درامشدددروعیت، مددد 
بن روزبهان خنجددی مددارد پددژوهش قددرار اهلل، از دی گاه فضلهایکامتاین  بخشِ  مشروعیت

 است. گرفته

 موعودگرایی

م و هددم در دوره آخرالزمانی در دوره قبددل از اسددالو وهار مصلحینِ  به ماعادگراییاعتقاد  
عناان ازایددن رویکددرد بددهانحاء مختلف  که به  دباهاا نگرش ان یشمن انی  اسالمی از شاخصه

هددا ت بدده برخددی اشددخا  و همچنددین بعضددی یکمرواییاا براا اعطاا مشددروعیّدستمایه
ورزان در ارائه این نگرش نقش بسزایی برعهدد ه داشددته و از ان یشهان . این گروه  استفاده کرده

 ،ایددن ارتبددا  اندد . دردادهمتالشددهاا زیددادا را انجا ،در کاربردا کردن آن در قاالب مختلف
تدداان بدده می هدداماعددادگرایی مطددرح اسددت کدده از مهمتددرین آنو  گرااصددالح مؤلفددهچندد  
 ،انگدداراا غایتگرایددی ان یشددهمنجی، دریقیقددتاد. گرایی اشدداره نمدد و سدد ه 1گرایددیهزاره

انی در نایدد  دگرگدد  با تاسل به روایات دینددی و فرازمینددی،است که    آخرالزمانی و تغییرخااهانه
بددراا تدداری  ترسددیم اا روشددن آیندد هیافته و اویدداع نددامطلام ماجدداد را داده و  ان زوالجه
بخشددی جامعدده نجات اا از باورهددا دربدداره اصددلِماعددادگرایی مجماعدده  ،این رواازکن .  می

زمینه ع الت و خیر فراهم ش ه و ب کاران و  ،نتیجه آن با وهار منجیشاد که درمحسام می
رونی، اخااهن گرفت)ب میان رفته و صالحان و نیکان زمام امار جهان را در دست  تبهکاران از
هدداا از مهمتددرین مبددایای کدده در دوره ،ارتبددا  . درایددن 471:1367؛ صددافی، 72:1389

یافتدده آن یعنددی و نگددرش تقلیل گرایددیهزارهان یشه ماسام بدده ش ه، مختلف تاریخی مطرح 
آیدد . ایددن نگددرش یسددام میماعادگرایاندده بهه و گرایاناصددالحاا گرایی است که انگددارهس ه

برخددی فددرق و مدد اهب و یحیت در برخی ادیان ابراهیمی مانن  یهادیت، مس گراییهزارهیعنی  
: 85است)آمازگار،   و همچنین زرتشتیت مطرح گردی ه1395:  261)مرا بایس،  2اسالمی
بددا رسددالت زارسدداله زمددانی ه یدد  دوره از پددسماعاد منجیددانِ ،  براساس این ان یشه1395

 
1.  hazarak    وhazarag  ،معاا تاریخ  از  پس  هزارسا   معنا   از  ،  ه  هزارساله  دوره  یک  صدسا ،  ده  هزارسا ، 

  . 1377 23467تاریخ)دهخدا، 
ایا فرقه  .2 پنجم سوره سجده، هزاره درواقع،  تأکاد  ر ییه  انهارهگرایی را  ه ها  ا  دعنوان  ر رویکردها  عقادتی  ا  

  ناانی وحاانی و قرینی دارد.  گراییخود وارد کرده و ر ایا  اورند که هزاره 
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ادت و ندداعی سددعوهار کددرده   ،هاا مختلف اجتماعیافته در عرصههاا راهاصالح ناهنجارا
 آوردن .میزمینی را فراهم

 مفهوم موعودگرایی در حدیث مجددمائه، حدیث حارث و اخبار ملحمه

تلددف هاا مخدر برهددهایادیای مانن  ی ی  مج د مائه، یدد ی  یددارث و اخبددار ملحمدده 
کدده در کندده آن  اا را فددراهم آوردهگرایاندده و ماعادباورانددهریخی، زمینه بروز تفکرات منجیتا

از جایگدداه  نددزد ایرانیددان رسدد  ماعددادگرایینظر میبدده .اصددالح و اییدداء نقددش اساسددی دارد
یی نظیددر ویددعیت مخدداطره و اصددل عدد الت هامؤلفددهباده و با تکیدده بددر   اا برخارداربرجسته

در نددزد  انهیاگراصددالحتدداان نگددرش  . بنددابراین می14:1390زاده، اسددت.)نجفگرفتهشکل
   ها مارد بررسی قرارداد.بسیارا از ان یشمن ان این عرصه را برپایه این مؤلفه
 گرایددیهزارههایی نظیددر دربرگیرن ه انگاره ی ی  مج دمائه، ی ی  یارث و اخبار ملحمه

بسددیارا از مارخددان و ان یشددمن ان اسددالمی و و آثددار ه و انگاره آخرالزمانی است که در ان یش
گرفته شددکل نگددرش ماعادمحددارِ ،آنچه دراین راسددتا اهمیددت دارد.  کن ایی میایرانی خادنم

تح ی شدد ه صددارت  ،گانه که ذکر شدد و همانرایی است  گبرپایه ی ی  مج دمائه یعنی س ه
ش ه از ی ی  مج دمائه در ابتدد ا تهرس  نگرش برگرفنظر میآی . بهیسام میبه  گراییهزاره

ها و شددرایط دلیل پ ی ارشدد ن زمینددهولددی بدده  ؛بدداد  مطددرح گردیدد هاز ساا مح ثین و فقها  
هاا مختلف تاسددط سددایر ان یشددمن ان ازجملدده مددارخین نیددز بددا تاریخی و اجتماعی در دوره

ایددن  بددر اسدداساسددت. بخشی به یکامتهاا مددارد یمایددت خدداد، بددازتکرار ش هه ف اعتبار
خلفا یا اولیدداء در راه اصددالح  ،سالطین  ،در ابت اا هر ص سال شخصی از میان علما  ی ،ی 

بخشدد  و کندد ، چهددره ج یدد ا بدده دیددن میامددار جامعدده و همچنددین اییدداا دیددن قیددام می
افددرادا نظیددر  ،ازایددن منظددر .آی مییسددامالهی برمردمان و جامعه عصددر خددایش بهتعنای

اسددماعیل شاه و یسددناوزون ،شدداهرخ ،هالکددا، تیمددارسددنجر، بایهی، سلطانعضدد ال وله
که از میان  . بخصا 21، ر250:1381شان )مطهرا، دین محسام میازجمله این مج ّ

، 1357؛روملددا120:1962)طهرانی، یسددن ، اوزون344: 1353خااندد میر،) آنهددا شدداهرخ
اقدد ام بدده خدداد یعقام، در دوره یکمروایی  و یتی سلطان   73  :1357  پطروشفسکی،؛722

ن ، که باتاجه به ماهیت ان یشدده اهت وین و اجراا برخی اصالیات اجتماعی و اقتصادا نماد
تاان از ملزومددات نظریدده مج دمائدده در جهددت سددامان دادن بدده این اصالیات را می  ،تج ی 
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ان یشدده بددر مبندداا  داشددت کدده اسدداس ایددنیسددام آورد. بایدد  تاجهاویاع ناهنجار جامعه به
نَ اللَّهَ یَبْعَ ُ لِهَدد ِهِ الْأُمَّدد ِ عَنَّ»إِی ی  از پیددامبر «مَددنْ یُجَدد ِّدُ لَهَددا دِینَهَددا لَددی رَسْسِ کُددلِّ مِائَدد ِ سددَ

گرفته و تحت عناان ی ی  مج دمائه شددناخته  ، شکل311:1410اسالم)   )سجستانی،
 سجسددتانیداوود ابددیدر نزد بسیارا از ان یشمن ان اهل سددنت نظیددر   ،است. این ی ی ش ه

الددددددد ین هدددددددد   و جالل911د849سدددددددیاطی)عب الریمانهدددددددد  ، 202-276)
ایددن گددروه  ،به اهمیت مایاعطارا که باتاجه  به  ؛تلقی ش ه  هد  ، معتبر908د830دوانی)

تدداان قابددل اطی را میاندد . ازآن میددان رویکددرد سددیناشتارهایی را دراین ارتبددا  تددألیف کرده
اء صدد بددر ای الصددغیر، عددالوهجامعالکتددام یراکدده وا در یسددام آورد. زترین رویکددرد بهتأمددل

خااه  که مج د قرن نهم هجرا، خاد وا، یعنددی از خ ا می  ،گ شتهمائه در قرون  مج دین
  .74:1401سیاطی،  سیاطی باش )

بددا اسددتناد بددر  و   یارثیرویکرد دیگرا براساس ی  ،گرااصالحازمنظر ماعادگرایی و 
گرفته است. باتکیه بددر فرمدداده م)  ، شکلتسب به پیامبر اسالداوود از ایادی  منسنن ابی

یافته در دیددن و جامعدده اسددالمی کدده از راه اهابروز ناهنجارا هباتاجه بو    )  پیامبر اسالم
یا گروهی ازآن ساا جیحان در مدداوراءالنهر شاد، فردا  وهار اهل ب عت و ارت اد ناشی می

 الحددارث :له یقال وَرَاءالنهر مِنْ رَجُلٌ خرُرُیَ» دارن رمین بمیاها را از وهار کرده و این ناروایی
النَدد مُحَمَّ  کَمَا مَکَّآلل  نْیُمَکِّ  مَنْصُارُ:  لَهُ  یُقَالُ رَجُلٌ اثُ عَلی مُقَ َّمَتِهِیَرَ اهلل«، ت قددریش لرَسددُ

[تمکین مراد ازو نهر جیحان است که اورا بلدد  گایندد ]...  ،آی  مردا از ماوراءالنهربیرون می
محمدد  همچنددان کدده تمکددین کردندد  قددریش از بددراا رسددال کن  یعنی ممکن سازد بددراا آل

  . 95:1341خ ا)خنجی، 
وهددار ن، در مددارد اخبار ملحمه نیز ازساا برخددی ان یشددمن ان عددالم تسددنّ  ،دراین زمینه

ت، قیقدد دریاسددت. بردارا قرارگرفتهمارد بهره ،هانارواییاین  برخی افراد باه ف از بین بردن
از  در مددارد رخدد اد برخددی یدداادث بعدد   )  هاا پیامبر اسالمبینیاخبار ملحمه همان پیش

هدداا مختلددف در مددارد برخددی یدداادث و وقددایع ییات ایشان است که این انگاره نیددز در دوره
پیددامبر  ،بایژه از ساا ان یشمن ان اهل سنت مارد تاجه قرارگرفته است. برپایه ایددن روایددت

تشددکیل یکامتهددا و همچنددین  ،هاجنگهددا، فتنددهبرخددی قی در مددارد مدداثّ بدداراخ  )  اسالم
تلقددی شدد ه عتبددر مایددن اخبددار  ،که بنیانی وییانی دارد. ازایددن روا  ،برافتادن آنها ارائه نماده

اقددع از من چنین و چنین و که بع ]...[تعالیاهلل اخبار فرماده به تعلیم اهلل»یضرت رسالاست
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یدد  قسددم اخبددارات آن  ،که از امار مسددتقبله فرمدداده   ن یضرت)شاد، و ازجمله اخبار آ
ش ه و علمددا    )یضرت به وقایع یروم و وهار یکام و تغییر  دولتهاست که بع از یضرت

  .95:1341خنجی،  این قسم را اخبار مالیم خاانن )

 پایه حدیث مجددمائهخنجی براهلل فضلهای موعود محور اندیشه

 و فرهنگددی ،اجتمدداعیهاا مختلددف ار باجادآمدد ه در عرصددهباتاجدده بدده شددرایط ناهنجدد 
و  گرایانهزمینه مطرح ش ن مج د نگرشددهاا اصددالح ،و دهم هجرااقتصادا در قرون نهم 

گردیدد . براساس ی ی  مج دمائدده تاسددط برخددی ان یشددمن ان ایددن دوره فراهمبخش  نجات
گیددرا ایشددان در بهرهینِ تکدداپاترو پر تدداان مشددهارترینخنجی را می  اهللفضل  ،دراین میان

 قاعدد ه تج یدد را آنخنجددی ماعادمحددار کدده  و انگارایتکرد دانست. این رویکرد غرویاین  از
عناان متفکر یامی دو یکامت سنی بهخنجی  هاا  در ان یشه  ، 125:1379)خنجی،  نامی ه

ی کالمددی و فقهدد هدداا بدده آمازهو شیبانی مجال وهار یافته و وا باتاجدده   قایانلاآقم هب  
 ،وا ناشددی شدد ه 158:1381، )یضددرتی تی و ت الدداکیکیجهان الهیددادزیست خدداد کدده از

و همچنین در مقطع یضار خاد در دربددار  قایانلاآقیعقام سلطان  دراین نگرش را    مصادی 
مصدددلحین و   16:2535ل، عناان برگزی گان)راسدد محمددد خان شددیبانی بددده درشددیبانیان 
ه فتددرت ناشددی از رخنجددی در دواهلل فضددل ،رویکددردن یدد اتبیددین  اسددت. در هید ،رهانندد گان

پردازا درایددن عرصدده پرداختدده و فقدد ان ایددن خالفددت را نظریددهافتادن خالفت عباسی بدده رب
آل عصددر اا عظیم براا جهان اسالم برشمرده و اویاع عصر خاد را فاق  شددرایط ایدد هفاجعه

سیاسددی ایددن دوره را  ساختارهاا تا یکی از  برآم ه  این روا درص دعباسیان دانسته است. از
نهایت قرعه فال بدده نددام سددالطین ، که درآل تلقین نمای جایگزین این یکامت ای هعناان  به
یکمروایددان ایددن یکامتهددا را بدده دالیلددی کدده در ادامدده  و خاانین شیبانی درآم ه و  قایانلاآق

 ،تج یدد  هقاعدد  در راسددتاا کددهدانسددته ماعادا دیگرا مصلحینِاز پستشریح گردد، یکی 
   شرایط الزم براا ایجاد جامعه آرمانی مارد نظر وا دارا بادن .

هاا جملدده ان یشددهخنجددی باتکیدده بددر تفاسددیر علمدداا اهددل سددنت از ،درایددن نگددرش
م ان ازان می ان تاسددّ نایس »باری یعقام را مج دمائه دانسته، میدرابت ا سلطان  ،سجستانی

ب نمدداده کدده کمددان ایددن   و ترقّس در هر قرنی ترصّتح ّل و  تیزبینان مصاف تقبّس و  و تفرّ
  . 27:1379مکنت به بازوا ق رت ک ام دولتمن  مااف  آی «)خنجی، 
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از عناان یکددیالدد ین دوانددی نیددز بددهاسددتاد وا، جالل  ،از خنجیداشت که پیشبای  تاجه
بخشددی تیعرومنظار مشازاین رهیافددت بدده، ن سنی م هب معتق  به قاع ه تج ی ان یشمن ا
ترتیب کدده وا در رسدداله عددرض سددپاه بدد ین  .بدداد  ، اسددتفاده کددردهقایانلاآق  یسنبه اوزون

وانی، اسددت)دکرده  التاسعه محسدداممبعاث المائه  راهد  882)ف  یسناوزون  ،پادشاهیسن
اسددت،  ی کددردهیعقام هم خادنمایسلطاندر زمان دی گاه دوانی همچنین، این   .  28:1335

در نظددر اهددل  زمددانامددامع   و )در نزد شیعیان مه ا ماعدداد زماناماماد وا  چرا که به اعتق
  .223:1365)شاشترا، قایانلا باده استآقیعقام سلطان ،سنت

مصددادف بددا کدده پادشدداه، با تأکی  بددراین مبایدد ، خنجددی سددال برتخددت نشسددتن یعقام
 د آن مجّدد  قایانلدداآقکدده سددلطان  دانسددتهاا ا اسددت را آغدداز سدد ههجددرا قمددر  883سال

تددا بددا لطددف و عنایددت  معتق  است که این پادشاه مبعدداث شدد ه ،ازاین روا  .آی یسام میبه
و آثار   322:1379  و تضمین کن )خنجی، 352:1379نجی،  دین اسالم را تج ی )خ ،الهی

از میدددان بردارد)خنجدددی،  جامعددده راهددداا روار یافتددده در منددداهی، تبددداهی و ناهنجدددارا
فیض مأثر پادشاهی که مارد فیض الهی است فایض ش ه که رخاطر سال ب  »درین 40:1379

ملددام  اا کدده از سددلامِهرخ شدده سنان ایمددان را و بنیدداد دیددن را تج یدد ا فرمایدد  و ]...[
از شاارع شرایع بدده  ،ین در جمهار امار وهار یافته باش برخالف خلفاا راش ین و ائمه مه یّ

باجهی از وجدداه بددا  از قاانین سالطین سالفه]...[ایادا مساعی محا نماین ]...[و هر قانان  
 . 353:1379ا مخالفتی داشته باش ، مطلقا باطل و عاطددل دانندد )خنجی، رّقااع  شریعت غَ

سطه اقت ا به باا»که  کردهیعقام تأکی  قائل ش ن این جایگاه براا سلطان  تاجه به  بنابراین با
به صحت اعتقاد معروف و به اجتنام از بغددی ]...[مق ار و خااقین نام ارمکارم سالطین عالی

الجرم آثار ریمت واسعه که اربام مائدده تاسددعه را شددامل یددال گشددته بدداد،  ،و فساد ماصاف
وجاد ملددام بایندد را سددمت ص ، بدده سالِ سرِ نت نام ار خالفت در ایخماجب آن ش  که ت

»إِنَّاجَعَلْنَاكَ ویل آیهه ف تأکی  براین جایگاه به تأ با ، . خنجی27:1379اب )خنجی،  تشرف ی
مص اق جایگاه اشدداره   قایانلاآقپادشاه  یعقام  پرداخته و معتق  است که  1،الْأَرْضِ«فِي خَلِیفَ  

همانگاندده کدده    و285:1379یعنی خلیفه خ ا بددرروا زمددین بدداده)خنجی،   ،این آیهش ه در
جتمدداع را از میددان دیددن و ا یافتدده درهدداا راهها و نارواییتا آثددار بدد عت  گفته ش  وهار نماده
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خددان لاامددع اندداار ایددن تج یدد  المددع ضاعیف دولددت واالا یضددرت اعلددی یعقامبردارد»در ت
از آراء همچنددین این نگرش خنجی باه ف تأکی  بردراین راستا،  . 136:1379ش «)خنجی،  

ل االصدداینه بدده قددال صددایب جامعآنایس  که»هرمی  ،االصال استفاده کردهابن اثیر در جامع
 مسماع و مقبال باش « ،اش خاانن مج دمائه اگر

  ما به ذات تا ص ِ سالِ ،تازه ص سالِ     تازه است و باد   به ذات کسی  ،ص  هر سالِ
 ذات معالی صفات تا ،از ق ر چرخ              چا تاسع افالم و اعظم است ،تا تاسعی

  . 127:1379)خنجی، 
مهاجرت به ماوراءالنهر  از پساین نگرش را ن ا بهگانه که اشاره ش  خنجی، باورمهمان

تعمددیم ایشان نیز را به یکمروایی آن ،شیبانیانپیاستن به دربار  از پسهمچنان یفظ کرده و 
خالفددت  ،یضددرت»عالینایسدد ، میاز مصادی  ی ی  مج دمائدده دانسددته نیز راایشان و  داده

مج دمائه التاسعه به اییاء مراسم الشددرع  ،الراش ینءمحیی مآثر خلفا  ،مرتبت  تامام  ،منقبت
 در اسددتمرار ایددن نگددرشِ  1. اسددت1341:1،  الریمان)خنجیزمان و خلیفه  و ال ین]...[امام

عَمِلُدداا  »وَعَ َاللَّددهُ الَّدد ِینَ آمَنُدداا مِددنْکُمْ وَآیهشیبانی نیز بدده تأویددل   ماعادمحار در مارد خاانین
شدد ه خ اوندد  داده هنان وع نیان را جانشیشیباپرداخته،  2،الْأَرْضِ«يلَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِالصَّالِحَاتِ  

  . 51:1362، یج)خن  استدانستهبرروا زمین دراین مقطع زمانی  
هنگام یضددار در یعنددی مج دمائدده دانسددتن خدداانین شددیبانی بدده  ،گیرابرپایه این مایع

ران گایددن اصددالح اسددت کدده، ایددن کندد هاا خنجی خادنمایی میآنچه در انگاره  ،ماوراءالنهر
 در ایددن بددارهخنجددی  . 347:1408کایر، دا باشددن )ابنممکددن اسددت اشددخا  متعدد 

الزم نیست که مبعاث در رسس مائه ی  کس باش ، چه گاه باش  کدده بدده متعدد دا »نایس می
تدداان اسدداس مج دمائدده می ،تبیینددات . باتاجه بدده ایددن  134:1379)خنجی،  «محتار باش 

را درم و دریافددت نمدداد. شددای   ،ایشان خدداانین شددیبانیاز پسو  انلاقایآقدانستن سالطین 
سددلیم السالطین یددبط شدد ه، سلطانازهمین منظر باش  که در اشعارا که از وا در منشآت

اعاد نشددانی ه مرا در مقددام مصددلحِرا مه ا آخرالزمان نامیدد ه، وا  م ،1520-1470)عامانی

 
در    .1 در  الملوک  سلوک خنجی  پاامبر  از خالفت حضرت  عبارت  شرع  در  که»امامت  است  معتقد  امام  در خصوص 

ه مردم و ین عبارت از]...[ریاست عظمی  اقامت دیا و حفظ حوزه ملت  ه حاثاتی که وا ب  اشد متا عت او  ر کاف
   1362 77فساد م:منان  نماید)خنجی، مصالح دیا و حفظ نوع از تطرّق یفات و  ر عامه مسلمانان تا تد ار 
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بدده اسددتخال  عددراق و  کددردهدرخااسددت نیز عامانی  دی گاه از سلطانین با همزیراکه  است.  
  .15 :1375،خراسان از محنت استیالا ب عتگزاران قزلباش همت گمارد)براون

و  گرایددیهزارهدهن ه ایددن مایدداع اسددت کدده ان یشدده نشددان ،گرفتههاا صددارتبررسددی
 نددزد مسدداع ا را بددراا پدد یرش نگددرش مج دمائدده در  هدداازمینه  ،هاا مرتبط با آنمؤلفه

را بددا تح یدد ات و تعدد یالتی  گراییهزارهترتیب که وا نظریه است. ب ینجی فراهم آوردهخن
را اسدداس دیدد گاههاا خدداد درایددن زمیندده قددرار در قالددب ان یشدده مج دمائدده وارد کددرده و آن

المحشددر تددا سددطاع صددبح هدد ایت شفیع ،اباالبشددر آدم»از طلدداع بدد ر خالفددت . اسددتداده
نددار  ،اشسنیهو از لاامع سنت نارا المع تابی ه]...[ ،ه اسماء ز  ا  ،خاتم]...[هر هزارسال

از پساو  . 124:1379است«)خنجی االمین بر فضاا زمین تاختهاییاء دین از پرتا نف  روح
ر قالددب ان یشدده مج دمائدده یر را به تفصددیل داین تغی  رسی ه،  گراییبه س ه  گراییهزارهاز  گ ر  

در امت سعی  به م ت  ،سیار به منصه اوهار آم اابقا در زمان بچه س»وله ا آنکن .  ارائه می
اینجددا در صدد  معدد ود گشددت«)خنجی،  ،یددافتی چه در هزار شددمارغیر م ی  ماجاد ش ، و آن

اولین ان یشمن ا اسددت وا  ،عرصهورزان این رس  در میان ان یشهنظر میبه .  125:1379
برآم ه و مبددانی ان یشدده سیاسددی و کالمددی گرایی  به س ه  اییگرهزارهکه درپی تح ی  رویکرد  

   است.ت وین کردهبرپایه این انگاره ج ی    ،و شیبانی  قایانلاآقخاد را نسبت به یکامتهاا 
 برپایه ی ی  یارث و اخبار ملحمه خنجی،اهلل فضلنگرش ماعادمحار  

در طددع یضددار وا خنجددی، در مقاهلل فضددلگانه که گفته ش ، نگرش ماعادمحار همان
آن بددر یدد ی  مج دمائدده، کدده تشددریح  وا عالوهکه اا گانهبه  ؛کردماوراءالنهر نیز ادامه پی ا

 )  پیددامبر اسددالم منسددام بدده، این نگرش را برپایه تبیین دو روایددت دیگددر صارت گرفت
ن اصددلحیددان و مشددیبانیان را مصددادی  منجو  یعنی ی ی  یارث و اخبار ملحمه ارائه نمدداده

، خنجی درایددن و روایت میان این سه مؤلفه ین دو روایت دانسته است. البته ازره ش ه در ااشا
بددر  ،ماعادا هدد ف تبیددین جایگدداه شددیبانیان در مقددام مصددلحینِدوره از زن گی فقاهتی خاد ب

تددألیف کددرده،  رساله یارثیهاا را تحت عناان رساله  یتیو    ردی ی  یارث تأکی  بیشترا دا
از این روا، و در جهت تطاب  است. همان نامه بخارا درر ش هن در کتام مکه بخش عم ه آ

اندد  اعتقاد دارد که خاانین شیبانی وهار کردهخنجی    اهللفضلجایگاه شیبانیان،  این روایات با  
تعددالی هاا ناشی از وهار صفایان را از بین ببرن »مقتضی آن ش  که ی تا فساد و ناهنجارا
اعاد که معنی آن مصلح ارث مین وهار یافته، به صالح از آن مخ والت ارم فسادا را که  
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  . 105:1341بفرمای «)خنجی،   ،االرض استفی
را مصدد اق یدد ی  دانسددته و آورده االرض مصلح فیدر ادامه این دی گاه، او شیب  خان  

او  مردا باش  که از آم آمایه عبار کن  و وهار نمای . دوم؛ آنکدده  »اولاست که شیب  خان  
 باش . چهددارم؛ آنکدده بددر مق مدده او مددردا باشدد  کدده او رااث  گاین . سیام؛ آنکه یرّ  را یارث

از  محم ، همچنانکه تمکین کردن  قددریشمنصار گاین . پنجم؛ آنکه تمکین کن  از براا آل
 شددریف یضددرت این پن  صفت را در ذات  ،نماییماهلل]...[و ما چان مالیظه میبراا رسال

کنددد »جهت زیدددادتی اقدددرار می ،بدددااین دیددد گاهیم«)همدددان . یاب]...[میمکانعالیخان
صددفات آن یضددرت را یاصددل مؤمنان]...[اثبددات نمدداییم کدده اوصدداف مدد کاره ذات عالی

به تبیین وجاه مختلف ی ی  یارث باه ف اثبات جایگدداه مشددروع   ،است«)همان . بنابراین
الصددبیان ه کتددام نصاما ارجدداع بدد بدد  بددااین هدد فپددردازد. مصلح می  شیبانیان در مقام ماعادِ

کندد  کدده شددیر از القددام تأکی  می معنی شیر دانسته وهد  ، یارث را به640ر فراهی)فابانص
این تق یر مددردا است»برش هشیر شناخته محم خان شیبانی باده و وا در نزد ازبکها با لقب 

 ،زمددان ار یضرت شیرکه او را شیر گاین ، جامع ترتیب شیرمردیست و شیرمرد از القام مشه
 . خنجی همچنین برپایه 98:1341مکان است«)خنجی، خان عالی  ،شجاعت نشان  شیردلِ

دان  که براا ایجاد امکان و شرایط اییدداء و اصددالح خان ازب  را اول کسی می ،همین ی ی 
است»اول نابتی که آن یضددرت از آم آمایدده جهددت گ شته )جیحان دین اسالم از رود آمایه

 و تسمائه باد«)همان .  مادن  سنه تسعبل  عبار فرمحاصره  
یددارث همددان تا خددان ازبدد  را  ،کار بردهخنجی همه تالش خاد را بهآنچه مسلم است،  
از دیگر معانی یارث دانسددته  معنی زارع بادن رابنابراین نمای .  معرفیذکر ش ه دراین ی ی  

تبددار آن یضرت بدده اع ین معنی برده »اطالق یارث بو این معنی را به خان ازب  نسبت می
مساعی و اجتهادات ایشان است در مزروع گردانی ن عالم به یراث امن و امان و تازه سدداختن 

 . در ادامدده تأکیدد ات خدداد بددراین 101:1341جهان به نشر تخم لطددف و ایسددان«)خنجی،  
دانسته صه معنی عمل و دوام عمل دانسته و خان ازب  را داراا این خصییرث را به  ،جایگاه

ات قدد م تمددام ات خدداد اسددتاارا و ثبّدد راا اه اف و منایّدد خان شیبانی در اج  معتق  است که  و
معلددام و معددروف  ،دارد»یضرت خان در گرفتن مل  و تهیه اسددبام و اعمددال نجددات آخددرت

  . 102:1341)خنجی،   است«
پددنجم  دی گاههاا خنجی در ارتبا  با ی ی  یددارث تبیددیناز مهمترین  دراین میان یکی



 

 107 و...  بن روزبهان خنجیاهلل فضلهاا ان یشهگرا در و اصالح  بخشینجاتا هامؤلفهبررسی تاریخی 

اصددالح  ،زیراکه وا برپایه این نگرش معتق  است کدده پنجمددین معنددی یددارثباش .  وا می
نایس »چنانچه سجستانی که از ائمدده لغددت اسددت زمین از لاث مناییس و مناکیس است و می

زمین را بدده دفددع افسدداد ،القرآن ذکددر کددرده و اصددالح فرمددادن یضددرت خدداندر غریددب
با تاجه به نظددرات پددیش گفتدده  .  103:1341)خنجی،    م«مشهار عالمفس ان]...[و متغلبه  

منظددار خنجددی از افسدداد مفسدد ان و  ،رس  در ایددن تبیددیننظر میبهخنجی در باره صفایان،  
ا در این مقطع زمانی ب ترین فسادها و بدد عتها وز دی گاه اکه    صفایان باش   ،متغلبه در عالم

  .زده بادنرا در جهان اسالم و مشخصا در ایران رقم
خنجی دست به کددار تبیددین اهلل فضل ،تاجه به بروز این شرایطباذکر گردی ،    که  همانگانه

تا  ان کردهکن  که خاانین شیبانی وهار ن تأکی  میآش ه و براساس خاد  هاا  و ت وین ان یشه
ازایددن منظددر د بددادن از بددین ببرندد . هددا را بخدداطر وویفدده مصددلح و مجدد ّآثار ایددن ناهنجارا

عزم خسروانه متاجه آن است که، عار ق یی که از ممرّ کفر و ابت اع و » چه، همگی  نایس می
محم ]...[نشسته، بدده صددافی زالل تیدد  اق، بر دامن عرض آلپلنفاق طایفه مخ وله قزل قَ

از روا روزگددار  ،سددازد و آثددار آن مالعددینِ مندداییس را بدده جددرّ عسدداکر نامدد ارآبدد ار پام
 ،نجی در گفتارا سرشددار از ندداآرامی و ایددطرامخاهلل  فضل   .104:1341بپردازد«)خنجی،  

گشددت و آتددش بدد عت طایفدده نتیجه وهار صفایان»»ستاره اربام دین ساختهنایس  که درمی
ش ، در دین و دول و مل  و ملل انااع فساد و خلل روا نماد و آوازه رفض ملح ین افروخته

 شددت و فسدداد و بدد عت و اور گددردون گ، از ان نگشددته بددادحدد و الحاد]...[که هرگز از آم جی
   .50:1362ارت اد]...[به کمال اعتبار رسی «)خنجی، 

ن را مظهددر تددا وهددار صددفایا کددردهاز هددر فرصددتی اسددتفاده خنجددی  برپایه ایددن نگددرش،  
عرفددی نمایدد )خنجی، هاا مختلف میافته در ارکان دین و بروز ناروایی در عرصهب عتهاا راه

همدددین  . در346، 106، 105، 104، 44 ،57، 45: 1341خنجدددی،  ؛398، 16:  1362
بدده تبیددین یضددار انعکدداس یافتدده،  سددخنان وادر با ایطرام خاصی کدده همچنددان   ،ارتبا 

سرخ، منابر مجامع ماوراءالنهر را کدده »رفضه طاقیهنایس می  ،ءالنهر پرداختهصفایان در ماورا
اج  اسالم را کدده ساختن  و مسن و لعنت مراجع وهار ریاان و ریمت باد، ماایع بروز ع وا

به نشر قبایح رفددض و شددناعت از مراسددم عبددادت و طاعددت   ،معاب  اربام سنت و جماعت باد
و دولت ناپایدد ار ایشددان در آن گرفت بازپرداختن  و اگر نعاذباهلل شرار آتش فتنه ایشان باال می

اقی الم دیددارا بدد ز داراالسدد قریددب از مراسددم ایمددان آثددارا و اگرفت، عددنبالد صارت بقا می
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هاا ناشددی از وهددار صددفایان را البته خنجی بروز ناهنجارا   .50:1362خنجی،مان «)نمی
سددایر  گدد ار بدد عتهاا گاندداگان دررا پایه صددفایانبلکدده ، استنحصر به ماوراءالنهر ن انستهم

منکاسدده قددزل »اکنان ایددن طایفدده منحاسدده نایسدد مینیز برشمرده و دراین خصا    ناایی
ذربایجان و فارس و کرمان و عراق پیدد ا شدد ن  و اسدداس آال  اسالم، از در معظم مم  ،اقپلاق

ان را بدده افشدداا آراء باطلدده و نشددر وسنت و جماعت را مطلقا ویران ساختن  و بنیاد کفر و عدد 
  . 105:1362عقای  عاطله راس  گردانی ن )خنجی،  

ش یملدده هنگددام گددزار بددهاست کدده وا   روانیبرآم ه از ویعیت رویی و    باهمین نگرشِ
ایددن  ،همددراه بدداد  بددا یمایددت صددفایانکه  به ماوراءالنهر    هد  938-888)محم بابر گارکانی
 . بنددابراین بددا 50:1362خنجددی، ) اسددتسدداز روار ناپدداکی و بدد عت دانستهیمددالت را سبب

مناط  تاسط عبیدد اهلل را گیرا این بازپس ،که از قلم وا تراوش کرده  خرسن ا زای الاصفی
سایه اقبال بر سر بلدد ه  ،دیگر روزنایس »می ،ال بر سر این مناط  برشمردهرش سایه اقبگست

فاخره بخارا افکن  و آن پاکیزه منزل را از قاذورات ب عت و رفض بازپرداخت، اعالم سددنت در 
  . 60:1362منکاس گشت«)خنجی،  ،بالد ماوراءالنهر ارتفاع یافت و رایات ب عت منحاس

 چنددان عمیدد  وخنجددی آن خدداانین شددیبانی نددزد  گراصددالحااعتقدداد بدده  رس ،  نظر میبه
 ،هاا باجدداد آمدد ه تاسددط صددفایانکه وا براا از میان بردن ب عتها و ناروایی  باددار  ریشه

اسددت»غزاا صادر کرده و شرکت در آن را واجددب عینددی دانستهعلیه ایشان فتااا غزا و جهاد  
مقاتله با کفار اصلی است و ایددن  ین، دیگر آنفرنگ فرض کفایت است، یالی و این فرض ع

هاا گیرا . خنجی در تاجیه مایع45:1341مح ثان کفر و بالد اسالم«)خنجی، مقاتله با  
، اسددتناد کددرده )  بدده روایتهدداا پیددامبر اسددالم مجدد دا ،خدداد علیدده مرتدد ان طاقیدده سددرخ

اا فددهزمان طایرآخمشاه ه فرمادن  که در   اهلل]...[یضرت رسال  »ش  نیست کهنایس می
بدده  ،م ار بادن دار و اعاوم خلفا عالماکابر صحابه دین پی ا خااهن  ش  که ص ر این امت را که

سددنان طعددن و خددار لعددن بیازارندد ، و آن پدداکیزه سددیرتان را]...[بدده سددبّ و عدد وان دشددنام 
نددزد اربددام تددااری  هرگددز  ،شددتهدهن ]...[درین م ت نهص سال که از وفات آن یضددرت گ 

که صدد ر اول را از خلفددا و صددحابه   ان  که این وصف برایشان صادق باش ، ا نش هاا پیطایفه
دهدد  کدده اق. بنددابراین فتدداا میپلا ، مگر صفایان قزل ق105:1341کرام لعن کنن «)خنجی، 

مرتدد   ،قتال بای  کرد بنابر آنکه ایشان به سج ه صنم و سددبّ شددیخین  ،با»طایفه طاقیه سرخ
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 1. 1362:398، )خنجی  ان ش ه
گرایانه خنجی است که بدد عت بددادن تشددیع دی گاههاا اصالحرس  در استمرار  نظر میبه

کدده ایددن مایدداع از مبایدد  طارا. بهبادرده  پی ا کصفایان براا خاانین شیبانی نیز اهمیت  
، اسددماعیل صددفااشاهفرسددتادگان خان و اا که میان شددیب مطرح ش ه در مجلس مناوره

نیز قابل درم و دریافت است.   ،برگزار ش هزاده الهیجی  و شی   راشاشت  اراهللنقایی  یعنی  
 را ردّ کددرده و، آنیع صددفاا را بدده بدداد انتقدداد گرفتددهتشدد   ،ایددن مجلددسکه خان ازبدد  درزیرا

ث و سدداختگی اسددت کدده تاسددط صددفایان باجدداد ح َستَم هبی مُ  ،معتق است که این م هب
  . 29:1378، قزوینی،  32:1383،  هرواامینی  ؛37:1382)اسکن ربی  منشی، .استهآم 

هاا مبادلدده شدد ه گرایی شددیبانیان همچنددین در برخددی نامددهو منجی  گرااصالحادعاا   
ترتیب کدده در یکددی از میان خاانین شیبانی و پادشاهان صددفاا قابددل مشدداه ه اسددت. بدد ین

فاا اا پادشدداه صدد طهماسب که بع از یمالت ازبکها به خراسان بددرعبی اهلل به شاههاا  نامه
گانه م عی ش  که»غرض وا از آم ن به خراسان انتظام اسالم و دفددع اینفرستاده ش ، وا  
 . عبی اهلل دراین نامه همچنین به صرایت تأکی  29:1368است«)ناایی،  ب عت و والم باده

که »ما با آن طایفه گفتگاا و مجادله داریم که طری  ی  و م هب و ملت پدد ران خدداد   کرده
ن ش ه، رفض و تشیع اختیار کرده]...[دفع و رفددع شددما ب عت و یاللت شیاطی  تابع  ، اشتهگ

  .28برما الزم و واجب است«)همان، 
خنجی، اخبار ملحمه یا مالیددم  اهللفضل هاا مرتبط با ان یشه ماعادمحارِاز دیگر مؤلفه

تفسددیر و اسددتفاده از است. درواقددع خنجددی بددا آن پرداختهنامه بخارا بهاست که وا در مهمان
ماعاد بادن خاانین شیبانی دراین برهه ملحمه تالش دارد تا همچنان بر مصلحِ  اخبارتشریح  

هایی بینیاشاره ش ، اخبار ملحمه پیشاین پژوهش ن . همانگانه که در مق مه کزمانی تأکی   
یددن کدده در کندده ا اسددت، آیندد هدرخصا  وقاع برخددی وقددایع   )  پیامبر اسالم  منسام به

 ،درایددن ارتبددا  . دیدد تدداان  رایی و ان یشدده آخرالزمددانی را میگاا ماعددادگاندده  ،هابینیپیش
دراین قالب تفسیر و تبیین نماده  )  بینی را از پیامبر اسالمخنجی دو خبر یا پیش  اهللفضل

 
درخصوص سبّ شاخاا توسط صفویان و فقها  طرفدار ینها  اید اشاره شود که حتی فقهایی نظار کرکی، اقدام  ه    .1

رساله   لعناّهنفحات تألاف  رساله  یا  الطاغوت،  و  الجب  لعا  فی  کرکی  1378 394)شوشتر ،  الالهوت  است.   کرده 
؛ تنکا نی،  1351 448ی اد ،    سبّ شاخاا و  رخی صحا ه را در نماز  معه صادر کرده است)خاتون همچناا فتوا

348  1364 .  
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خبددر اول مربددا  بدده یملدده هالکاخددان مغددال بدده بغدد اد، تصددرف ایددن شددهر، قتددل  .اسددت
تاجدده بدده برخددی منددابع خالفت عباسی است. خنجی این خبر را بابران اختن  هلل وباالمستعصم

اخبددار فرمدداده و هی ددت و  ]...[که »یضرت کردهاهل سنت، از اخبار ملحمه دانسته و تشریح 
عبدداس خددان بغدد اد را بددر طبقدده آلوقتی پادشاه جهان هالکا باد،ردهاشکال مغاالن را بیان ک

ه و ناایی به خ مت اردوا ماا عراق عرم و یلّسادات و عل  باهلل یصار کرده باد،المستعصم
خبر داده ا را پیغمبر ما از وهار شما]...[او آم ن  و آن ایادی  را پیش او خاان ن  و گفتن  که م

ت و شددادمانی بسددیار مسددرّ ،ر دولت او و قددام او خبددر دادهو هالکا را از آن که یضرت از وها
ه ایادی  مالیم که در ذکر ترم واقع ش ه و آنکدده ان  ککرده الجمله علما اتفاقروا نماد. فی

الاجاد یعنی گردرویان باشن ، بر هالکددا و لشددکر عراض  ،چشماالعین یعنی تنگایشان صغار
  .96:1341او صادق است«)خنجی،  

از اخبار ملحمه که خنجی به ذکر آن پرداخته و آن را دستاویزا در جهت القدداا خبر دیگر 
اسددت کدده  )  روایتددی از پیددامبر اسددالم ،دادهرقراشیبانیان  گراِاصالحخشی و بنقش نجات
بینددی نمدداده کدده از جیحددان عبددار شیبانیان را صایب دولتانی پیش )  پیامبر ،براساس آن

یافتدده در ارکددان دیددن و جامعدده اسددالمی تاسددط هدداا راهناهنجاراکرده و به اییددا و اصددالح 
بنابراین خنجددی  کنن .ا این امر را فراهم مییط ممکن برااق ام و شرا ،صفایان باغی متع ا

  ،  است که این خبرمعتق
عبددار فرمایدد  و ابدداام تمکددین ]...[1اانی اسددت کدده از آم آمایددهدی»اشددارت بدده صددایب

از آم آمایدده  زخالی  بازگشای ، و معلام است که از ص ر اسالم تا امروز هرگروا  محم  برآل
  نمای  و نصرت چنین کن  و چنگیزخان و اوالد او محممکین آلکسی چنین نگ شته باد که ت

اگرچه از آم آمایه عبار نمادندد  و وهددار کردندد  و ممالدد  ایددن طددرف آم را تمددامی مسددخر 
محم  نکردن ، زیرا اکار ایشان بر ملددت اسددالم نبادندد  و کین آلایشان هرگز تم  امّاَفَ  ساختن ،

م عبار کرده باشن ، هرگز درص د آاییانا از که  ته]...[ضی از اوالد او شرف اسالم دریافاگر بع
محم  در آن زمان ایتیار به تمکین نباد، زیرا کسی به آل . محم  رااین نش ن  که تمکین آل

محم  تا امددروز کسددی صددایب قدد رت و گانه تعریی ن اشت و هت  عرض و یرمت آلهیچ
و یفددظ عددرض و ندداماس تمکددین کندد   محمدد  رااستیال نکرده تا ایتیار به کسی باش  که آل

 
در  .1 پامار  کوهها   از  که  است  رودخانه  اجون  قدیمی  نام  یمویه  می   یب  سرچشمه  افغانستان  در  شما   و  گارد، 

  . 1364 60است)معاا، ته، ولی مصب کنونی ین دریاچه یرا   ریخگذشته  ه دریا  خزر می 
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دفددع  ،ایشددان فرمایدد ، و کددافر بدداغی متعدد ا را کدده هتدد  یرمددت یددرم نبدداا]...[ کددرده
   .96:1341نمای «)خنجی، 

هاا خنجددی رهیافت خا  را بتاان از مبای  مطرح شدد ه در ان یشدده  رس ، دومی  نظربه
در مددارد یینات خنجددی درخصا  رهیافت نخست بای  اشاره شاد که تب  .دکردرم و دریافت  

شدداد یعنی ی ی  مج دمائه، ی ی  یارث و اخبار ملحمه، باع  می ،سه مؤلفه بررسی ش ه
د و وقددت وهددار منجیددان و زپددرداقّددات یعنددی کسددی کدده بدده تاقیددت میکدده وا در مقددام وَ

 اهللفضددلگانه که تشددریح گردیدد ، گیرد. همانکن ، قرار  آخرالزمانی را مشخص میمصلحانِ
و هددم دوره خدداانین شددیبانی را دوره  قایانلدداآقدوره سددالطین  بدده صددرایت هددمخنجددی، 

ماعدداد در »این است یکمت وهار یارث و آخرالزمان نامی ه است  گرااصالح  ،بخشینجات
کددارا در گددردن همددت افتدداده و دسددت فرمددان الهددی ماعاد را چنین آخرالزمان و چان مظهرِ

ایددن ارتبددا  از اع دومددی کدده در . مایدد 106:1362ی،  چنین بارا بر ذمددت او نهدداده«)خنج
افددرادا بددا  ، ا است. برپایدده ایددن ان یشددههّمَتَشاد، ان یشه مُهاا خنجی یاصل میان یشه

و  گرااصددالح ،ادعدداا مهدد ویت ،اندد گرفته اا که در آن قرارمانی و مکانیجه به شرایط زات
یخی خادنمددایی لددف تددارا مختهددااا که بارها و بارهددا در دورهکنن . مسألهبخشی مینجات

محم خان شیبانی نیز این ادعددا  ،هاا خنجیاین منظر است که براساس ناشتهکرده است. از
را داشته و خاد را منجی و مه ا دراین مقطع زمانی دانسته اسددت»بر یددمیر خارشددی  تددأثیر 
 الیح شدد  کدده چددرا نشددای  کدده ایددن مظهددر ماعدداد باشددیم و ناددار جددااهر آثددار بددر روا زمددین

   .152:1362جی، بپاشیم«)خن
شدد ه بررسددی بخشددی رایی و نجاتآنچه دراین میان شایان ذکر است اینکه تفکر ماعددادگ

فرارسددی ن بلکدده بددا تاجدده بدده نباد.   قایانلاآقمنحصر به یکمروایی شیبانی و    ،دراین مقاله
را در ه صددفاا نیددز ایددن ان یشدد ان یشه ورزان طرف ار یکامددت   ،اواخر هزاره اول تاری  اسالم

و  وینددیایم  غفددارا قزنی نظیددر قایددیامارخدد  یاکمیددت صددفایان تبیددین مددی کردندد  و  بام
ترتیب که برپایه این رویکرد، این گروه معتق ندد  ن . ب ینبی  شیرازا ب ان تأکی  داشتعب ا

 :1386که سلطنت آخرالزمان در قرن دهم هجرا به پادشاهان صفاا تعلدد  دارد)قزوینددی،
 کتددام هددروا در . درهمددین ارتبددا  اسددت کدده امینی60  :1369یرازا،بی  ش؛ عب ا281

یسددام آورده اسددت)امینی هددروا، اسددماعیل صددفاا را مج دمائدده بهفتایددات شدداهی شاه
ال ین اردبیلددی صددفییز به آن تاجه داشته در مارد شی  . مایاعی که ابن بزاز ن332:1383
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د و یدد ه خدداد کدده مجدد ّبندد گان برگزتعالی بر سددر هددر ص سددال کسددی را از »ی نایس  که  می
  .55:1373)ابن بزاز، «کنن ه دین باش ، پی ا کن  و دین ینفی را تج ی  کن تازه

 نتیجه

هددزاره اول اتفدداق ر اسددالم از اگدد  شددیبانی در آسددتانهو    قایانلاوهار یکامتهایی نظیر آق
مبددانی  ایددن مایدداع ان یشددمن ان یددامی ایددن یکامتهددا را در جهددت تدد وین افتدداده اسددت.

اهلل بددن روزبهددان خنجددی از آن میان فضددللیت ایشان وادار به تکاپا نماد. عیت و مقبامشرو
نظیر ی ی  مج دمائدده، یدد ی   هاییمؤلفهاز راستا سامان داده و   تالشهاا زیادا را در این

 .بهره گرفته است یارث و اخبار ملحمه
اا از سددابقه ،ارادیددن محدد  م عییکامتهاا   بخشی به برخیها در مقبالیتاین مؤلفه 

خنجی دوره این یکامتها، بایژه عصر شددیبانیان با این تفاوت که دیرین برخاردار باده است.  
و باتاجدده بدده ماعاد و آخرالزمان دانسددته دوره وهار مصلحینِ ،هاگیرا از این مؤلفهرا با بهره

نامدده یعنددی مهمان ، مهمتددرین آثددار خدداد،ه بددادآوردفرصت بیشترا که در این دوره ب سددت 
 . کردالعاطل را تألیف کشفالباطل و اهمالنه الملام، رساله یارثیه و ابطالبخارا، سلام

ناشددی از وهددار  هددااهددا و ناهنجارا، با بددروز بدد عتها، نارواییخنجیهاا برپایه ان یشه
ه ریزناپدد یر تدداری  بددادوهار مصددلحین و اییدداگران یددرورا و یکددم گدراین دوره    صفایان،

 است.
از ترفن هاا مختلفددی اسددتفاده  ن ارتبا ، خنجی براا تلقین و تبیین نگرشهاا خادایدر

آیدد ، وا بدده تقلیددل و یسام میاز میان این ترفن ها که در واقع مهمترین آن نیز به  .کن می
کندد  کدده ایددن میگرایی پرداختدده و اعددالم بدده سدد ه  ،گرایددیتح ی  انگاره مرسام و رای  هزاره

بات مج دمائه بادن یکامتهاا سنی م هب عصر فترت ناشی از برافتادن را براا اث  رهیافت
   قایانلا و شیبانی استفاده کرده است.خالفت عباسی، یعنی آق
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 منابع

 قرآن کریم.
، 1393، ایاال، آراء و تاری  نگارا فضل اهلل بن روزبهان خنجی اصددفهانی ، ریا،ابادا

 گروه تاری  دانشگاه ارومیه 
بیروت، داراییدداء  الب ایه و النهایه،،  ق1408)اسماعیل بن عمر  ، اباالف ار دمشقیکای  ابن

 .التراث العربیه
تصددحیح غالمریددا طباطبددایی مجدد ، تبریددز: صددفاه الصددفا،   ،1373)اردبیلی، ابن بددزاز

 .مصحح
  .تعارفدارال :بیروت ،10ر ،الشیعهاعیان ق ،1403)امین، محسن
تصددحیح محم ریددا  ،فتایددات شدداهیهیم، ابرارال ینامیرصدد   ،1383)امینددی هددروا

 .نصیرا، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
، 39کیهان ان یشه، شماره   ،بن روزبهان خنجیاهللان یشه سیاسی فضل، یسین،  ایزدا

1370 
مجلدده  در قرن نهددم، شریعت نامه نایسیاهلل بن روزبهان خنجی و فضلایزدا، یسین،  
 1388، 2دهم، شماره تاری  اسالم، سال 

تهددران:  چدداا اول، اسددطاره زندد گی زردشددت،ایمدد  تفضددلی،   ،1370)مازگددار، کالددهآ
 .چشمه

ترجمدده بهددرام  تاری  ادبیددات ایددران، از صددفایه تددا عصددر یایددر،   ،1375)براون، ادوارد
 .مق ادا، تهران: مرواری 

، اسددپریگنزان یشدده سیاسددی روزبهددان خنجددی و الگدداا برزگر، ابراهیم، آرزو مجته ا،  
-40،صددص 1396، 1، شددماره47صلنامه سیاست، دانشک ه یقاق و علددام سیاسددی، دورهف

23. 
 تهددران:چدداا اول، مه ا در ادیان ابراهیمددی،   ماشیح، مسیحا،   ،1389)بارونی، علی

 .سلیمان مرغ
ترجمدده همددایان صددنعتی زاده، تهددران:  تدداری  کددیش زرتشددت،  ،1394)بددایس، مددرا

 .گستره
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 .، ترجمه کریم کشاورز، تهراناسالم در ایران  ،1354)ا پاولایچپطروشفسکی، ایلی
، نامه روزبهان خنجی اهللبحران خالفت در ان یشه سیاسی فضلپناهی خیاوا، شهرام،  

 .1386، 12پژوهان، شماره  تاری 
افشددار،  تصددحیح ایددرر  عباسددی، آراا تاری  عالم،   1392)ترکمان، اسکن ربیگ منشی

 .تهران: امیرکبیر
 .، تهران: اسالمیهقصص العلماء،  1364)ن سلیمانابنی، محم بتنک

، تهددران: نقددش نگارا اسددالمیتاری تأمالتی در علم تاری  و  ،   1381)یضرتی، یسن
 .جهان

هبادا، تصحیح محم باقر ب  وقایع السنین و العاام،،   1351)خاتان آبادا، عب الحسین
 .تهران: اسالمیه

متددرجم  ،العاطلکشددفالباطددل و اهمال نهابطال،   1374)اهلل بن روزبهانخنجی، فضل
 .محم  سپهرا، تهران: امیرکبیر

 .خاناادهبه کاشش مسعادشرقی،تهران: ،تاری  عالم آراا امینی ، 1379...........)
 .، تصحیح محم علی مای ، تهران: خاارزمیالملامسلام  ،1362)...........

، تهددران: بنگدداه اچهر سددتادهبه کاشددش مندد  نامه بخارا،مهمان ،  1341).............
 .ترجمه و نشر کتام

، محمدد  السیر فی اخبددار افددراد بشددریبیب   ،1333)ال ینهمام بن ال ینخاان میر، غیاث
 .دبیرسیاقی، تهران: خیام

، به کاشش ایرر افشار، مجله یسنرساله عرض سپاه اوزونال ین محم ،  دوانی، جالل
 .62-27، صص1335، 3م، شمارهران، سال سادانشگاه تهدانشک ه ادبیات  

فرد، تهددران: ، تصددحیح عباسددقلی غفدداراتاری  رشی ا،   1383)محم دوغالت، میرزا
 .میراث مکتام

 .تهران ،لغتنامه،  1377)اکبردهخ ا، علی
شددرکت  تهددران: جددف دریابندد را،نترجمدده  تاری  فلسفه غرم،،   2535)برتران   راسل،

  .هاا جیبیکتامسهامی 
مددا  تیدد و ها یاسدد یس ا: در خددردورزهدداینیبمعرکدده جهان  ،1376ی، فرهنددگ)رجددای

 تهران: اییاا کتام.  ،انیرانیا
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»خالفت و سلطنت در ان یشدده سیاسددی فضددل اهلل نامه  رییمی سکه روانی، یبیب، پایان
 1375دانشگاه تربیت م رس،  خنجی«

 . تهران: باب  تصحیح عب الحسین ناایی، التااری ،ایسن ،  1357)بی روملا، یسن
 .، بیروت: دارالکتام العربی4، رسنن ابی داود،   1410)اباداود سجستانی، 

لطباعدده والنشددر و ل، بیددروت: دارالفکددر الصددغیرالجامع ،ق 1401)سددیاطی، عبدد الریمان
 .التازیع

 .دلیل ما العطار، قم: ، تحقی  قیس2، رمصایب النااصب،  1378)شاشترا، ناراهلل
 .اسالميه: تهران ماساا، سيداحمد كوشش به، نينمؤالممجالس ، 1365)..........

عب الحسددین ندداایی، تهددران:  بدده تصددحیح االخبار،تکمله،   1369)بی شیرازا، عب ا
 .نی

 .قم: داورا چاا هفتم، ر،امنتخب االث ، 1377)اهللصافی، لطف
ان: ، تهددرساختار نهاد و ان یشه دینی در ایران عصددر صددفاا،   1383)گل، منصارصفت
  . مات فرهنگی رساماسسه خ

، تهددران، رانیدد در ا یاسدد یس شددهیان   یبر تددار  یفلسف  ادرآم  ،  1393طباطبایی، جااد)
 کایر.

 ، تهران ، میناا خرد.زوال ان یشه سیاسی در ایران  1396طباطبایی، جااد)  
تصددحیح نجدداتی لاغددال و فدداروق سددامر، تدداری  دیاربکریدده،  ،   1356)طهرانی، ابددابکر

 .طهاراتهران: 
 .، تهران: تیسافقیه سرگردان،  1398)ی، دانیالعارف

نژاد، تهران: میراث ، تصحیح محسن بهرامجااهراالخبار،   1378)قزوینی، باداق منشی
 .مکتام

محدد ث، ، بدده تصددحیح میرهاشددم  التااری لددب،   1386)قزوینی، یحیی بددن عبدد الطیف
 .هران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگیت

تصحیح نادره جاللی، تهددران: میددراث  مسخرالبالد،  ، 1375)عرم  قطغان، محم یاربن
 .مکتام

 افقها یاسیس هیدر نظر اریدولت و یکامت در اسالم: س،  1380)لمبتان، آن کاترین
ترجمه عباس صالحیا محم  مهدد ا فقیهددی، ، زدهمیمسلمان از ص ر اسالم تا اواخر قرن س
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 تهران: ماسسه چاا و نشر عرور
 .، تهران: ص را21، ر آثار مجماعه،  1381)مطهرا، مرتضی

 .، تهران: امیرکبیر5، رفرهنگ معین،  1364)معین، محم 
زاده، ریا، ماعادگرایی در الهیات سیاسی ایرانیددان، جسددتارهاا سیاسددی معاصددر، نجف

، بهددار 163 – 137پژوهشگاه علام انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، سال اول، صص 
 .1390و تابستان، 

طهماسب صفاا، مجماعه اسناد و مکاتبددات تدداریخی شاه،   1368)حسیناایی، عب الن
 .تهران: ارغاان چاا دوم، ،هاا تفضیلیهمراه با یادداشت

Subtenly,M.F, Babur,s Rival Relationed: A Study of kingship and 
conflict in 15 _16 century central Asia, Der Islam 66/1,(1986). 


