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Abstract: Khunji was one of the official historians whose works, in addition to 

reporting on the conditions of the sultans, also deal with social issues. Meanwhile, these 

issues were raised in his works under the history of government and mixed with 

jurisprudential-legal views, which makes him distinguishable from other historians of his 

time. The aim of this paper is to explore the most prominent social issues considered by 

Khunji as much as possible in his three historical works - Alam Araye Amini, Mehman 

Nameye Bukhara and Solok-Al-Muluk. 
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 مقدمه
 ( و91: 1312، يمحدث )خنج  ه،يفق را خود هك 1بود مذهبيشافع هانيفق از يخنج
 ينظ ام-ياس يس يهامناقشه همواره در هك( 64رده )همان، ك يمعرف ينيد علوم خادم

ب ه  ي(، خنج 6/161: 1363) يس خاو ةگفت  ب ه 2.زمان خود حضور داش ت يفقه و
خ دمت ( م1490-1461 /ق196-113: كح)عقوب ياتب و مشاور سلطان كعنوان 

پ   از م رس س لطان ب ه  يخنج  3را نوشت. ينيام يآراعالمفرمان او رد و به كيم
در  يبانيان، ب  ه درب  ار محم  دخان ش  يق  درت ص  فو يري  گاص  فهان رف  ت و ب  ا او 

و  (1/36: 1349 ،يواص ف)وست يپ( م1600-1610 /ق916-906: كح)ماوراءالنهر 
پ   از م رس محم دخان، ب ا دع وت  4رد.ك ف يرا ت لل نامه بخارامهمانامر او به 
فرمان ش اه ( به بخارا رفت و به 1633-1619ق/ 946-930: ك)ح 6كداهلل ازبيعب

 (.13: 1362، ي)خنج 6را نگاشت كالملو كسلوارشاد او  يجوان و برا
رده )هم و، ك  رك نش ذيان اح وال س ال يخ را بينگارش تار از مؤلف هدف خود

 ةدرب  ار ينگ  اركو ت   6يدودم  ان ن  و  ز ازي  ن او ينگ  ارخيار( و ت13-11: 1312
                                                           

 ايتن سراسر در فقيهان ديگر و شيباني. سلطان محمدخان سلطنت دوران درباره خنجي از است كتابي بخارا نامهمهمان 1
 ايتن بتا مکتانعالي خان حضرت طوس شهر جلگاي در نوبتي» مثا ، براي. اندكرده خطاب مذهبشافعي را او كتاب،
  .100 :1312وخنجي، ....« است پاكيزه حاللي هر و ستحالل روباه گوشت شافعيانيد كه شما مذهب در :فرمودند فقير

 در او. هاستتقتزا  بتا نبترد براي تركستان بهلشکركشي  در محمدخان با همراهي خنجي، نظامي سفرهاي جمله از 2
 دانستته استت زمتان امتام بتا همراهتي و خود شرعي وظيفۀ و عين فرض را آن دشوار، سفر اين در حضورش توجيه

  .44 :1312 خنجي،و
م  به اتمام رسيد و خنجي بتا افتزودن 1497 /291اندكي پس از مرگ سلطان يعقوب و آراي امينيعالمجلد نخست  3

بيک، اثتر ختود را بته او تقتديم كترد و در آن و وزيرش امير ستليمان -كه كودكي بيش نبود-مطالبي درباره بايسنغر
  .33: 1322ته فرصت نوشتن آن را نيافت وخنجي، گزارش سلطنت او  را به جلد دوم كتاب وعده داد كه الب

م. در هرات بته پايتان 1379 /913م. در بخارا آغاز كرد و در سا  1372 /914خنجي نگارش اين كتاب را در سا   4
  .1: 2333رساند وخنجي، 

 محمدخان شيباني. برادرزادئ 3

شاد عبيداهلل ازبک تأليف كرد. خان ازبک در سا  م. در بخارا براي هدايت و ار1314 /927خنجي اين اثر را در سا   1
الدين محمد بتابر درآورد، مطتابش شتر  م. سوگند خورد و نذر كرد كه اگر ماوراءالنهر را از تصرف ظهير1312 /912

  .  11، 33: 2333كن كند وخنجي، حکومت و آثار شرک را ريشه

 اين. پردازدمي خاص فرمانروايي يا سلسله نظامي و سياسي هايفعاليت و ظهور تاريخ ذكر به دودماني شيوئ در مورخ 0
 تالش اسالمي، عصر دودماني تواريخ در كه آنجا از و بود شده شناخته ايرانيان چون اقوامي ميان اسالم از پيش شيوه
 نگتارييختتار از متتأثر را آن از محققتان بعضي شود،مي ديده اداري تشکيالت و سياسي اخال  به توجه براي ايويژه
  .121: 1323زاده، عالم و سجاديو دانندمي ايراني
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 يخ رسميتوار فيرد در هك (126: 1313زاده، و عالم يخاص است )سجاد يفرمانروا
 م رانكح دوران دادن نش ان يب را م ور  ةآگاهان  رد و هدف آن تالشيگيم يجا

 ،1319 ن،نسويراب) است نيشيپ دوران بهنسبت  درخشان يعصر عنوانبه  خود متبو 
و  ياس يس يدادهاي ب ر روع الوه  يخنج  ينگارخي. در تار(90: 1390، يي؛ مال204
پ ور يموس  ةگفت  ب ه ز مش هود اس ت.ين ياجتماع يردهايكاز رو ييها، نشانهينظام
 ا الع ات از ياگسترده في  رديكرو ني( ا16: 1390ه )ي( و زند143-146 :1316)

 اتيخلق و يني، دياقتصاد اوضا  ،ياجتماع  بقات ،يزندگ ةويش اد،ياع مراسم، درباره
 يخ اجتم اعيت ار يهابه  رح مؤلفه يتوجه خنج شود.يم شامل را مردم و ومتكح

ن و   ةنن دكني ينش او و تعي انگر بي ه بك شود يرا شامل م يل متعدديدر آثارش دال
در ن عوام ل يت رن اساس، در ادامه به مه ميخ است. بر هميردش در نگارش تاريكرو
 شده است.او اشاره  ياجتماع ةشياند يريگلكش

 پژوهش  ةنيشيپ
ش ناخت  يدر راستا ينون پژوهش مستقلكنده در آثار مختلف، تاكبه جز اشارات پرا

و  ياس ينش سي ب يه ا ب ر مبن اشتر پژوهشيانجام نشده و ب يخنج يرد اجتماعيكرو
ت ي ب ه  اهم 2(1313گل )و صفت 1(1312ق )ياو به نگارش درآمده است. عش يشرع
ب ي گر من اب  رقيبه دآن نسبت  يخيتار يهابودن داده ياز جهت غن ينيام يآراعالم

ز ك متمر ن اث ريامؤلف در  ياسيو س ينيد نشيب ز برين 3(1313عادل ) .اندردهكاشاره 
رده ك ز توج ه ي ن دولتم ردان بهنسبت  او ياجتماع -ياسيس يانتقادها شده و البته به

ب ر  ،يخنج  ينگرخيتار ةجانبهمه يد بر بررسكيبا وجود تل 4(1396) يوضيع .است
 يو س ههر ي اهرخ ان. اس ت ز ش دهك متمر ين يام يآراع الممؤلف در  ينيد نگرش

                                                           

 مركز پژوهشي ميترا : تهران عشيش، محمداكبر تصحيح ،امينيآراي عالم تاريخ ، 1322و خنجي روزبهانبن اهللفضل 1
 .مکتوب

 .112-133، صص23ش ،ميرا  آيينه ،«امينيآراي عالم به نگاهي» ، 1323وتابستان  گلمنصور صفت 2

 متاه كتتاب ،«امينيآراي عالم نگاريتاريخ در روزبهانبن اهللفضل شرعي رويکردهاي»  ،1323وآذر و دي  پرويز عاد  3
 .01-13صص ،20 و 21ش جغرافيا، تاريخ و

آراي عتالم تتاريخ كتتاب در خنجي اهللفضل نگريتاريخ و نگاريتاريخ بررسي» ، 1391وبهار و تابستان  عيوضي زينب 4
 .11-1صص ،0ش ،بلخ كارنامه ،«اميني
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 ونل و ويقون آقيسال  يمرانكدوران ح ياقتصاد ز در مقاله خود تحوالتين 1(1396)
   .اندل قرار دادهيا را مورد تحليرعا يزندگ بر آن يامدهايپ

ث ي ح از آن يخيتار يهاداده تياهمبه  ،نامه بخارامهمانمصحح  2(2636ستوده )
ح يو تص ح يمعرف يتالش او برا 3(1310) يرده و اقتدارك اشاره ياجتماع يهايآگاه

 ارزش ب ا ه دف شناس اندن 4(1391) يانام هانين پايهمچن را ستوده است. تابكن يا
 و يع ي ب يه اسنده آن را ب ه س بب   رح دادهيون اثر نوشته شده و نيا يادب و يلغو

 مهم دانسته است. ياجتماع
 در يت اب فارس كعن وان به  كالملو كسلوبه منظور شناساندن  6(1366) موحد
 ييشناس ا در 6(1362) يگ ريد ةنوش ته و در مقال  يامقال ه ،ياسالم ومتكح اصول

ت ي ز به اهمين 6(1313) يفصويده است. عليوشك ن اثريا يبر مبنا يخنج ينيد اركاف
و  يبرزگ ر كمش تر ةرده، ام ا مقال ك ت اب اش اره كن ي در ا يخنج ياسيس ةشياند

 يالگ و براس اس ان ددهيوش ك س ندگانيه نوك   اس ت يبد يارك 1(1396) يمجتهد
 در يس  ع ،ين  يد ش  مندياند ي  ك عن  وانب  ه  يه خنج  ك   نن  دك ثاب  ت 9گنزياس  هر
 .را نوش ت كالمل و كسلو آن، حل راه ةارائ يبرا و داشت خود زمان يشناسلكمش

 ينگ ارخيت ار و آراء اح وال،» عنوان ( با1391) يانامهانيقات، پاين تحقيبر اعالوه 
 و ياس يس نگ رش ب ر نگارن ده زك تمر هكنوشته شده  10«يخنج روزبهان بناهللفضل
 بوده است. يخنج يشرع رديكرو

                                                           

 ،49ش ،13س ،تتاريخ مجله ،«قويونلوآ  دوره اقتصادي تحوالت» ، 1390محمد سپهري وتابستان  و رضا طاهرخاني 1
 .  134-127صص

  .2ترجمه، چ و نشر بنگاه: تهران ستوده، منوچهره اهتمامبه  ،بخارا نامهمهمان ، 2333و بن روزبهان خنجياهللفضل 2

 .313-311صص ،2ش ،13س ،شناسيايران، «اشستوده آثار و ستوده» ، 1327وتابستان  احمد اقتداري 3

نامتۀ كارشناستي ارشتد، ، پايان«نامته بختارافرهنگ لغات و تركيبات و اعالم در مهمان» ، 1391فاطمه برخورداري و 4
 المللي امام خميني قزوينوره . دانشگاه بين

 .  11-13، صص143، 144، 143ش ،وكال كانون، «الملوکسلوک  كتاب معرفي» ، 1330 موحد وزمستان محمدعلي 3
 .تهران: خوارزمي موحد، محمدعلي تصحيحبه  ،الملوکسلوک  ، 1312وخنجي  روزبهانبن اهللفضل 1
 همتايش مقتاالت مجموعته، «الملوک سلوک ترازوي در اهللفضل حکومتي هايانديشه»  ،1323صوفي ورضا عليعلي 0

 تبريز. تبريز: دانشگاه صادقي، مقصودعلي اهتمام به ،ايران تاريخ گسترئ در صفويه
، سياستت فصلنامه ،«اسپريگنز الگوي و خنجي روزبهان سياسي انديشه» ، 1391وبهار  آرزو مجتهدي و ابراهيم برزگر 2

 .47-27، صص41ش
 آمريکا. سياسي فلسفۀ استاد اسپريگنز توماس 9

نامته كارشناستي ارشتد، پايتان ،«روزبهان خنجي اصفهاني بناهللفضل نگاريتاريخ و آراء احوا ،»  ،1391و رضا آبادي 17
 اروميه. دانشگاه
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 يبن روزبهان خنجاهلللفض ياجتماع ةشياند يريگلك. عوامل مؤثر در ش1
و  ين يد يه اانه، در بس تر آم وزهيق ت ص وفياز ره روان  ر يك يعنوان به  يخنج
و  2يدوان   1،يت و ارش  اد عارف  ان زم  ان مانن  د اردس  تانيد و از ه  داي  بال يعرف  ان
ش از عارف ان و يهااش افزون بر آموختهيبرخوردار شد، اما نگرش اجتماع 3يسخاو

ان ش ده يوتاه بكه در ادامه به صورت كاست  يوامل گوناگونافت عيران زمانه، رهيپ
 است.

 هامسافرت

سب ك ي(، او برا6/161: 1363) ي( و سخاو66-66: 1312) يبا استناد به سخن خنج
 به حج از، مص ر، ش ام و ع راق داش ت. يياش، سفرهاعلم از عارفان و عالمان زمانه

 رف ت حج به «ين اردستانيالدالر جميپ» خود مرشد همراه به يسالگ هفده در يخنج
 ،يخنج )به ره ب رد  يس خاو محض ر از و ار مصر ش ديد يراه يسالگ يس از شيپ و

ا ي ن و يا به دعوت س ال يز از سر اجبار ين ييهابر آن، مهاجرت عالوه (.66: 1312
(. 61: 1362س تان داش ت )هم و، كبه م اوراءالنهر و بخ ارا و تر يشخص يهازهيانگ

ران و م اوراءالنهر در ي ا ياسيس و ياجتماع طيشرا و يمذهب تعصباتان، يظهور صفو
 از دانش  مندان و عالم  ان ياريش  د بس   ( س  بب112-2/111: 1393، ي)الر دوران آن

                                                           

اهلل الدين اردستاني، نويسندئ ايراني قرن نهم قمري و از عالمان شيراز استت كته از جملته مريتدان او فضتلپير جما  1
نوشتۀ پير جما ، ميتان مريتد و  االفرادمرآةبه مطالب كتاب  توجه . با 1/101: 1333 خنجي بود وسخاوي،
اللهي خطتاب كترده استت اهلل و فضلاي بود؛ زيرا نويسنده خنجي را با عناوين فرزند، موالنا، فضلمراد رابطه دوستانه

  .21: مقدمه مصحح، 1322؛ خنجي، 230، 233، 249، 240: 1301واردستاني، 

بته روستتاي دوان در    حکتيم و عتارف نامتدار و منتستب 972-237اسعد دواني والدين سعد الدين محمدبنجال  2
  و در دوره 2/929: 1324نزديکي كازرون شيراز بتود. او در دوران حاكمتان قراقويونلتو مقتام صتدر داشتت وروملتو، 

عقوب، مناسبات او با دربار بر اثر هاي پاياني حکومت يالقضات فارس شد. البته در سا قويونلو قاضيسلطان يعقوب آ 
؛ 291، 2/223: 1393؛ الري، 321، 17: 1334 هاي مالياتي حکومت بته ستردي گراييتد ودوانتي،با سياست مخالفت
 . 139-133: 1327نظر، خوب

مذهب و مورخ مصري در سدئ نهم قمري و متولد شهر قاهره بود. عبدالرحمن سخاوي محد  و عالم شافعي بنمحمد 3
او بيشتر ايام زندگاني خود را در مکه و مدينه گذراند و طالب علوم ديني زيادي مانند خنجي نزد وي تحصيل كردند. 

را در مدينه نتزد ستخاوي فترا گرفتت و از وي اجتازه روايتت نيتز يافتت  صحيح بخاريو  صحيح مسلمكتاب  خنجي
الضتوء نگتاري، حتا  سخاوي در زمينۀ شتر  . 21؛ همان، مقدمه مصحح، 12: 1322؛ خنجي، 2/2: 1333وسخاوي: 
 را نوشت. التاسعالقرناعيان في الالمع 
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متع دد  يو سفرها يبه احوال خنج يبا نگاه 1.شوند گريد كممال يمذهب راهيسن
ب ه حج از و رف تن راز ت ا يب ش ير پرفراز و نشيه مسكشود يجه حاصل مين نتياو، ا

از جوام   مختل ف ب ا  ياقلم رو گس ترده ةستان و ماوراءالنهر و مش اهدكمصر و تر
ه در ك همراه داش ت او به  يبرا ييبهاگران يات اجتماعيآداب و رسوم متنو ، تجرب

 اش مؤثر بود. يشه اجتماعيبه اند يدهلكش

 ستگاهيط زيمح

 و ه نك يه اخان دان ب ا متولد شد و خُنج از تواب  الرستان فارس يدر روستا يخنج
 يش اونديخو ون ديپ -اص فهان انيص اعد و رازيش  اني روزبهان-( عجم) عراق بانفوذ
گاه عالم ان و يه جاكرد كرشد و نمو  -رازياصفهان و ش - ييهاطياو در مح 2داشت.

انون آشوب و فتنه كرباز ي(، از د166-163: 1312خودش ) ةگفت ران معروف و بهيپ
 يه اشيس نت ب ا گ راان و اه ل يعيبود. حضور ش  يركو ف ياجتماع يهادر عرصه

ارباب ان ق درت و  يري گو جبه ه ييج ون ار منفع تكمتف اوت در  يو فقه  يالمك
 رد. كيبرخورد آرا فراهم م يآنان، بستر الزم را برا يشياندمصلحت

 ينيو د يت علميشخص

 ب هنس بت  م ور  نگرش خ اص ز موجبين ينيادشده، اعتقادات ديبر عوامل افزون 
 عت، م ذهب،يش ر مانن د جامع ه، ب ر نيد از يخاص يركف وجه ةغلب. شوديم خيتار

                                                           

 بته عثمتاني، پادشاهان حا  شر  بيان ضمن بهشت هشت نگارش با براي مثا ، بدليسي به آسياي صغير كوچ كرد و 1
 ري به هندوستان گريختت و . ال1397پرداخت ور.ک. به: پاكزاد:  نيز دوران آن فرهنگي و اقتصادي و سياسي مسائل
 و نهتم قترون در فارس و ماوراءالنهر و خراسان بزرگان حا  شر  را نوشت كه در االخبارمرقات  و االدوارمرآت  كتاب
 صتفوي، شاهان مذهبي زد و بندهاي فراريان همچنين واصفي هروي از  .1303 نوشاهي، ک. به:.رواست  قمري دهم
است كه دربارئ شيوه زندگي و آداب و رسوم  الوقايعبدايع اثر معروف او  گريخت. ندسمرق به هرات از  .912 سا  در

مردم و قسمتي از ايران قرن دهم با شر  جزئيات وقايعي كه در محافل درباري و مجامع هنتري آن عصتر گذشتت و 
يش طرزي و بولتد يتروف، آوران آن روزگار نوشته شده است ور.ک. به: صداحوا  فاضالن و شاعران و ديگر نام گزارش
و بتا لقتب  ديتده عبيتداهلل ستلطان مجلتس در ختوانيخطبته و متد  مشغو  در سمرقند را خنجي  . واصفي،1342
  .   1/30: 1349 واصفي،واست  كرده ياد اصفهاني از او موالنا خواجه االهالي و االفاضل مرجع

 و عالمتان از جملته ، مؤلتف داييو صاعدي اسماعيل هخواج صدراالفاضل و  مؤلف پدرو روزبهان مانند خنجي نياكان 2
  .110، 140: 1322خنجي، و بودند خود زمان منصبانصاحب
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 مورخان ينگارخيتار در ييهاتفاوت 1ره،ير و سيث و تفسيالم، فقه و حدكقت، ي ر
ه ك  ين يد ه و مشاوريعنوان فق به يخنج. (46: 1316 آرام،) ندكيم جاديا عصر يك

 مت لثر از ن ب ود،يهم واره م ورد مش ورت س ال  يو نظ ام يقوقمسائل ح يدر برخ
رد و نگ رش ك  اق دام ينگ ارخيت ار به سنت، به خا رتعلق  و ياسالم يشناسيهست
 يرد اجتم اعيك ز رويتم ا د بتوان گف ت وج هيآثارش داشت. شا در يخاص ياعتقاد

ه آث ار ك  يالر و يواصف ،ي،  هرانيسيعصرش مانند بدلبه مورخان هممؤلف نسبت 
 و يفقه ن نو  نگرشيآن دوره بود، هم ياجتماع و يفرهنگ تحوالت بازتاب يكهر 
 مفاس د از يبهت ر كدر ،ياجتم اع -ياقتص اد يرخ دادها ثبت ه باك اوست يالمك

رد و ب ر ك ل ي ارائه داد و بازتاب اقدامات آنان را در جامع ه تحل دولتمردان ياخالق
، ياس يس يشامل انتقاده ا نامه بخارامهمانو  ينيام يآراعالم يهاتابكن اساس، يهم
ف ي ز در ردي ن كالمل و كس لوش ود. يبه دولتمردان م نسبت  يو يو اقتصاد ينيد

  بق ات اني م فاص له ردنكم ك يبرا و مانكحا خواست ه بهكاست  ييهااندرزنامه
 (16: 1316 ف ر،؛ مش تاق116: 1313وب، ك نيزر)شده است  نوشته ومكمح و مكحا
 و درد از اس تنكدنب ال  ب ه ،ياسيس يچارچوب تنگناها در گونه آثارنيمؤلفان ا هك

(. 16: 1394، يو غن د يفارس ان يبودند )تراب  ومتكاستبداد ح مقابل در تيرع رنج
 فيوظ ا مانن د يمط الب ،يف رد و ياجتماع يزندگ يعمل يهاجنبه بر هكيت با يخنج
-ياجتماع يزندگ نين قوانيهمچن و در جامعه يومتكح عامالن گريد و سلطان-امام
 ق رار ياجتم اع ينگ ارخيت ار في رد در اث رش بُع د ني ا رده و ازكان يرا ب ياسالم
خ يب  ه ت  ار ياش  عر المك   و يش  افع فق  ه ةچ  يدر از ه مؤل  فك   آنج  ا رد. ازي  گيم  
و  يم ذهب يه اجن بش يعن ي ياجتم اع خيت ار يه امؤلف ه از يك ي ست، بهينگريم

 ياو فرقه يالمك يهادگاهيگزارش آنها را با د او داشت. وجهزمانه ت ينياصالحات د
رد. ك عصران خود اتخ اذ هم اس بايو گاه متعصبانه در ق زيمتما يرديكخت و رويآم

ه ا، مذاهب و فرق ه اختالف به، نسبت يمذهب يهاتيحساس ةواسط جه، او بهيدر نت
س ت. ع الوه ين يخيتار  يتگر صرف وقايروا عت،يگذاران شربدعت مخالفان سنت و

                                                           

خنجي روند تحو  شخصيت علمي خود و آموزش علوم ديني نتزد مشتايخ و عالمتان آن زمتان را در ديباچتۀ كتتاب  1
 و پيتر احوا  و مناقب  ، خنجي درباره1/101: 1333سخاوي و گفتۀ  . به19-11: 1322ي اميني آورده است وآراعالم

 است. كرده نيز تأليف كتابي اردستاني الدينجما  مرشدش
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ب ا  ز پرداخت ه اس ت.يها و رهبران آنها نن گروهيشاندن اكبر آن، به نقد و به چالش 
را در  يخنج ياجتماع يهادگاهيد يلك چارچوب توانيشده، مبه مطالب گفتهتوجه 

 رد:ك يبندپنج دسته  بقه
و  يمح  ور. ع  دالت3؛ يم  دارو اخ  الق ي  يگرا. اس  وه2؛ ي.  بق  ات اجتم  اع1
 .ي. اصالحات اجتماع6 ؛يمذهب يها. جنبش4سلطان؛  ينوازتيرع

   يطبقات اجتماع

 رد. كم يتوان به دو  بقه تقسيجامعه روزگار مؤلف را م ي بقات اجتماع
خ، ين، مش اي. بزرگان د2م؛ ك.  بقه حا1شدند: يه شامل دو گروه مكالف. خواص 

 ان. يعلما و صوف
 ا.يارع ير خنجيا به تعبيب. عوام 

 خواص ةگروه اول از طبق

، وزرا و يران نظ امي اعم از شاهزادگان، ام يو مذهب ياسين گروه شامل نخبگان سيا
: 1312) يمث ال، خنج  يان د. ب راش ده يه مشمول نگاه منتقدانه خنجكقضات است 

ه م  يفراوان  التكمش  هك  ان دانستهياو را از باغ 1،يكندربيان بايان  غيبا ب (199
 ش هرها بيتخر و قتل و غارت رد و موجبكجاد يومت اكح يهم برا مردم و يبرا
ص يح ر يه اانسان يهاي لبجاه نياست ب دهيوشك، يخيتار ةن واقعيان ايبا ب او 2.شد

 نگ رش گ ر،يد ةسازد. نمون برقرار ونديپ ياجتماع-ياسيس زوال و به ثروت و قدرت
 اس ت ش ده گ زارش ياوجس يسيع يقاض داستان در نخبگان به نسبت يخنج يانتقاد

 موج ب هك نخبگ ان  ياخالق  با گزارش فس اد جه، اوي. در نت(336: 1312، يخنج)
 ياس يس نخبگان رأس در رهبر نقششدند، به يم زوال آن جامعه و تيامن زدن برهم
 ش اه نظ ارت گرو در را آن تيوضع بهبود و داشت توجه سرنوشت جامعه رييتغ در
ان يبا ب نامه بخارامهمانو  ينيام يآراعالمدر  يخنج .دانستيم ردستانيز ردكعمل بر

ت يعدل و شفقت بر رع يعنيف آنها ين وظايترين متبوعش، به محورياقدامات سال 
                                                           

 يعقوب. سلطان سپاه سردار 1

  .1322وخنجي، « داستان طغيان بايندربيک»براي اطالعات بيشتر ر.ک. به:  2
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 يواني گر مناصب و مشاغل ديبه د كالملو كسلورده و در كد كير همواره تلكو لش
 رده است.كه توج يو شافع يبراساس فقه حنف يكهر  ياسيو س ياجتماع يهاو نقش

 گروه دوم از خواص

 نف وذ س ببه ب ه ك ش د يان م يش ان و ص وفيخ، دروين گ روه ش امل علم ا، مش ايا
 آن ان به دنديوشكيهمواره م مانكحا ،(231: 1312، يخنج)در جامعه  شانياجتماع
ز از ي ن ين متبو  خنجينند؛ سال ك استفاده مردم انيم اعتبار آنان از و شوند يكنزد

ب ه س خنان (. با توج ه 363، 262، 246: 1312، يادشاهان بودند )خنجن پيجمله هم
و  يق يحق يخ و دانشمندان عصرش به دو گروه علم اي، مشاينيام يآراعالمدر  يخنج
 ان اردس تاني از روحان يزي رين مانن د ابواس حاق يس انكشدند. يم ميان تقسينماعالم

از  (243-242 هم ان،)ن يوق ز يعلم ا از ن محم ديال دشم  موالنا و (364 )همان،
ت از ي ز خ ود را در حماي آماعت را  يه اه نامهكدار بودند و مردم يقيعالمان حق

عق وب بودن د، يسلطان  ياتيه تحت ظلم محصالن مالكفارس و عراق  كممال يايرعا
ل ي و  خانق اه اردبيو ش يمانند برادران ساوج يوخيردند. در مقابل، شكدربار  يراه

رده بودن د و ك ه تنها به حفظ ظ اهر بس نده كبودند  يانينماعالم (363،336)همان، 
ردن د و موج ب تش تت اوض ا  كيم يدگيبدون داشتن علم الزم، به مسائل مردم رس

ان اوص اف ي ب ا ب ين اس اس، خنج يشدند. بر هم يمردم م ينيد يو باورها ياقتصاد
 يروي از پ(، م ردم عص رش را 263-266: 1312، يو اق دامات آن ان )خنج  ياخالق
ت ي اكان حين با بيداشت. همچنيدوست بر حذر ماين و دنيشان دروغيان و درويصوف

رده و كان ظاهرنما اشاره يروحان ينقش مخرب برخ (، به312فه )همان، يزاهد و خل
ان ب ر ي نمان ع الميبا ا ينيده بود سلطان را از اعتماد و همنشيوشك يحيبه صورت تلو
 حذر دارد. 

داش ت  ي، نگرش انتقادينهاد اجتماع يكعنوان  ل بهيه خانقاه اردببنسبت  يخنج
مفص ل  يدست ن ااهالن افت اده اس ت. او گزارش  به يدارو معتقد بود منصب خانقاه

ه ك رده ك ن خانقاه ارائ ه يان اكايل و اجداد و نيو  اردبياخالق و اقدامات ش ةدربار
 يخنج  ةگفت  (. ب ه266: 1312، ياوس ت )خنج  ةان يگرايص وف يهاشهيانگر انديب

 ف هي ا در دري ح خيش  ظه ور موج ب كن اشبهه ةلقم خوردن (260-266)همان، 
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 س ر در يدارجه ان يه وا و نه اد ن ارك را عب ادت س جاده هك  ش د لياردب انيصوف
دور ش دن  يه احرام را از نش انه ةو لقم يو آزمند ياركجه، او  م يپروراند. در نت

 دانست.يشان مانكايل از منش نيو  اردبيش

 ا( يعوام )رعا ةطبق

ل ي ه دالك ا س خن گفت ه ش ده ي اح وال رعا از ندرتبه  يرسم يهاينگارخيتار در
مورخ ان  ياَش راف نگ اه (،114: 1361) يوركش  ةگفت  شود. بهيرا شامل م يمتعدد
 موج ب م ردم ةت ود درباره نوشتن اعتقاد داشتند رايل است؛ زين دالياز ا يكي يرسم
 نبودن د قائ ل خيت ار در اي رعا يب را يگ اهيجا رون ي ش ود؛ از ايآنان م  سر شلنك
 دس تگاه از يرس م (، م ور 199)هم ان،  گانيگفت ه ش ا . به(119 :1313 گان،يشا)
 ةرمجموع يز 2ورغال،يس  و 1وليت از يمندموجب بهره به و ردكيم ارتزاق ومتكح

 يايوان و داش تن ه داي ر دد يگ اه خنج يب ه جان ب ا توج ه يبود. بنابرا مكحا  بقه
خ ود ب ه  يه چ را او ب ا معرف ك نيف  بقه دوم از خواص بود. اي، او در رديومتكح

ع راق و ف ارس  كممال  ياي رعا يمسائل حق وق يت از برخيحمات، به يعنوان رع
و  يژه اِشرافش بر مسائل فقه يواو، به يشه اجتماعياند يريگلكشه در شيبرخاسته، ر

 دارد.  يحقوق

 ا يرعا يرداختن به مسائل حقوقالف. پ

او  و اس ت ياجتماع خيتار يهامؤلفه نيترمهم از يكي ا،يرعا يخنج ريبه تعب اي مردم
 اي  و پادش اه ب ه ايرعا اعتماد را در نيسال  ضعف يحت اي و قدرت و قوت يهاشهير

 ، ب ه   رحيعق وبي يبر گزارش اصالحات اقتص اددانست و عالوه يم آنان از يدور

                                                           

 . در فرهنتگ نفيستي 1/202: 1320 تيو  به فتح او  و ضم ثاني، لفظ تركي و جايگزين مدد معاش است ورامپوري، 1
 داري آمده است.  نيز به معناي تصرف و تملک ملک و زمين2/1724: 2333و
: 2333گفتتۀ نتاظم االطبتاء و  . بته1/324: 1320معني مدد معاش و از الفاظ تركتي استت ورامپتوري، سيورغا  به  2

بخشتيد. در ه منظور معيشت به ارباب استحقا  مي ، اين كلمه مأخوذ از مغولي و تيو  و زميني كه پادشاه ب3/1927
كتار رفتته معناي احسان دائمي به به   معني احسان و بخشش كردن و كلمه سيورغا زبان تركي كلمۀ سيورغاما  به

معناي هديه است و آن عبتارت استت از مقتدار  ، اما كلمه سيورغا  اصالً مغولي و به 102: 1324است واسترآبادي، 
  .  1/222: 1322كرد ورويمر و ديگران، سلطان به تابعان و وابستگان خود اهدا مي زميني كه
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ب ر  بق ات مختل ف  يومتك ا و فشار محص الن حيرعا ياتيمال و ياقتصاد تالكمش
 ب ه را تين وض عي مس ببان ا ز پرداخت ه وي وم ت نكآن ان از ح يتيجامعه و نارضا

ا تنه ا ش امل ي ت او از رعاي حما (.349: 1312 ،يخنج ) رده استك قيتشو يدادگر
گ اه يت و جاي اهم رسد هدفش نشان دادنينظر مشد و به يستگاهش نميزادگاه و ز

 كا، چ ه دارالس لطنه و چ ه ممال ي رعا ةومت بود و شامل هم كت در نگاه حيرع
محم دخان در  ي، اردويو حق وق يمبح ث فقه  ن مدعا دريشد. شاهد ايمحروسه م

 ةادل  موات آنجا، با يهانيدر جواب سؤال سلطان درباره زم يه خنجكسمرقند است 
ه ا نين زم ي ا يق يان حقك عن وان مال د بهسمرقن يايت از حقوق رعايبه حما يفقه

   1برخورد با آنان را برشمرده است. يف سلطان برايپرداخته و وظا
 يك ير، كنار سلطان و لش كدر  را تيرع گفت او توانيم يخنج آثار به با توجه

را  تك ممل يو آب ادان ياجتماع نظم و افتن ساختاريسامان  جامعه و مهم نكر سه از
 كس لودانست و در ب اب هف تم يجامعه م ينييپا و ييباال بقات  ياركدر گرو هم

 اي ام وال رعا س لطان در ح ق تص رف ةبه بحث درب ار (320-311: 1362) كالملو
 .است پرداخته

 مردم يو معنو يجهان مادستيو ز يانسان يايب. توجه به جغراف

ز ين يجتماع، ا العات اينظام يدادهايبر شرح روستان، عالوه كدر سفر به تر يخنج
ن خطه ارائه داده است. يد مردم اي، آداب و رسوم و عقاكو پوشا كخورا ةنيدر زم

                                                           

 دليتل اگتر اما كرد، تصرف آن در توانمي كرده، اعراض خود امالک از ضرورتبي امالک، صاحب اگر گفتۀ خنجي به 1
 مالکان فرار موجب كه اشدب سلطاني تکلفات و ديوانيه مؤنات و خراج سنگيني و عامالن ظلم همچون مواردي اعراض
 جرئت سلطاني تکلفات بيداد كثرت سبببه  سمرقند واليات مالکان خنجي اعتقاد به كند.است، شرايط فر  مي شده

 بتراي را امتالک ايتن احياي چگونگي خنجي از برخي عالمان از جمله محمدخان. اندنداشته را خود وطن در سکونت
 را او استت معلتوم امتالک صتاحب اگتر» داد: چنتين جتواب خي دادند و خنجيهر يک پاس و شد جويا ملک آباداني

 تصترف ختود ملک در تا داده استمالت را او و بازگردد وطن به ملک صاحب تا داده تخفيف را خراج و كرده استمالت
 اجترت شتد يداپ اصلي مالک هرگاه و سازد معمور را آن و كند تصرف كه بايد را پادشاه است، نامعلوم مالک اگر. كند
 صتاحب حتش هتم و شتودمي قايم خراج هم و شودمي معمور مملکت هم اساس اين بر دهند الما بيت از را او ملک
 تصترف ختود امتالک و در كننتدنمتي مخفتي را خود توانايي عدم و ويراني و ترس از صاحبان و شودنمي باطل ملک
 كتان محفتل در كته علميه فوايد ذكر» ر.ک. به: كنند.مي زراعت و عمارت و شوندمي ساكن خود وطن در و كنندمي
 . 299-293: 2333شد وخنجي،  ظاهر گل
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جنگ سلطان  يه شرعيتوج 1ها،البته هدف او در شرح نسبتاً مفصل باور و رسم قزاق
ه ا ب ا هان، قزاقيگر فقينظر دو اتفاق  يخنج ةگفت ف بوده است. بهين  وايبا ا يغاز

اعتق اد ر با شر ، مرتد بودند و به يرسم مغا يكسبب انجام  هوجود مسلمان بودن، ب
ن ي ان اي (. او در ب44: 1362، ين ب وده اس ت )خنج يدن با آنان فر  عيجنگ يخنج

ارائ ه داده « زي قَم»ها به ن ام قزاق يمحل يهايدنينوش از يكي ةدربار يرسم، ا العات
 ردند وكيم آفتاب به رو هك بود نيا زيقم خوردن هنگام هاقزاق رسوم از يكياست. 
 آفت اب راي ز ردند؛كيم سجده آفتاب به سه  دند،يپاشيم شرق به را آن از ياجرعه
 :2636 ،يخنج ) اس ت ش ده داي پ زيقم و خورده آن از اسب و داده پرورش را علف
ف ي م ا  توص  ش دت ب ه يافهي ا يخلق نظر ها را ازقزاق يخنج (.162-169 ،16
م اوراءالنهر و  كممال  يايل جنگ سلطان را اعترا  رعاياز دال گريد يكيرده و ك
 يو (.161: 2636 ،يخنج )دانس ته اس ت آن ان  يه ايب ه غ ارتگرستان نسبت كتر

فه ين  ايز از ايه سلطان متبو  خود نك كازب ةفي ا ينوازن به خصلت مهمانيهمچن
من ا ق  ييايجغرافنار گزارش اوضا  كدر  يخنج(. 16 همان،) رده استكبود، اشاره 
 يو حت  م ردم ينو  زندگ و كپوشا ،كمشاغل، خوار را درباره يا العات 2مختلف،
 هك نام ب رده  3«سقناق» تكاز ممل مثال، يبرا. رده استكبزرگان آنجا ارائه  يمعرف
 ك(، محل تجارت ممال يدي)ص ياركش واناتيحون و انوا  حيوجود نهر س سبببه 
، يخنج )ب وده  اركش  و زراع ت خط ه ني ا مردم يلاص مشاغل ستان بوده است.كتر

 ،ييص حرا گوس فندان وف ور و يپ روردام و يدارگله سببو به  (199-200: 2636
ب وده  خ رگ وره و آهو و اسب و گوسفند گوشت آنجا نانكسا شتريب ياصل كخورا
 هك  قِبچ اق دش ت فيتوص  در يخنج (. 301-306 ،200-199: 2636 همو،) است

                                                           

« ذكر آنچه از اعتقاد و اعما  قزا  معلتوم شتده و بيتان فتتوي در بتاب قتتل ايشتان»براي اطالعات بيشتر ر.ک. به:  1
  .107: 2333وخنجي، 

« فت تا به شترف مالزمتت ختاني مشترف شتد در بلتده يستيذكر حا  منشي اين اورا  از وقتي به سقنا  ر»مانند  2
ذكتر عبتور حضترت » ؛ 241وهمان، « ذكر معاودت آفتاب ديار قزا  به صوت واليت سنقا » ؛ 242: 2333وخنجي، 
وهمتان، « الرحماني از نهر سيحون مشهور به آب خجند به عزم رجو  از تركستان بته ستمرقند بهشتت ماننتدخليفه 
213  .  

فرسخي شما  اُتترار  24  است كه كرسي دشت قبچا  و در saghnakهاي كنار رود سيحون، سقنا  وآبادياز جمله  3
:  1321؛ لستترن،، 209-203/ 1: 1220؛ يتزدي، 121: 1303ابرو، در ساحل شرقي نهتر ستيحون واقتع بتود وحتافظ

310- 312.  
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 اش اره آنج ا انبوه و اديز درختان به است، (121: 1366ابرو، حافظان )كازب تكممل
 مان از آنهاكر و يروان و ت يهاارابه ساختن يبرا و بودند خدنگ چوب از هك ردهك

 ق زاق ةف ي ا ،يمراع به ا ياحت و يمواش يفراوان سبببه  تابستان در شد ويم استفاده
 رك ذ ن دريهمچن .(144-141 ؛2636، يخنج) ردندكياقامت م دشت نيا ا راف در

 پوس ت از هك  نيت  و س مور پوس ت از هك شكي به برف، و سرما در آنان يهالباس
هم ان، ) است ردهك اشاره يشميابر يهالباس و هانيپوست انوا  گريد و است سنجاب
 يه انهيزم و 1انكازب مختلف في وا يمعرفبه  يشناسقوم ةنيمؤلف در زم (.جاهمان

 ةنام نسب و (43-42همان، )ستان كتر مختلف منا ق در آنان انكاس محل و شيدايپ
 ب ه باف ت ي. او حت (144-141 هم ان،) رده اس تك اش اره  يبانيش  و خانات قزاق

 و نيت رتي پرجمع را س قناق بلده ستان،كتر يشهرها انيم توجه داشته و از يتيجمع
در  يخنج  .(200، 11هم ان، ) رده اس تك  يمعرف  نيت رتيجمعمك را 2اَرقوق بلده

ن ي خوش آنجا سخن گفته و از بزرگان ا يوهوااز آب 3مدت اقامتش در بلده صبرام،
 - 4يس ي( و از بزرگان ش هر 16م نام برده )همو، يعبدالرحن يالدبلده از موالنا شرف

نام برده و عمارت مزار  يسَوياز خواجه احمد  -ستانكات مهم تريگر از واليد يكي
 (.266، 263رده است )همان، كف يتوص او را در آنجا

 نامه بخارامهمان در يخنج يفرهنگ-ياجتماع رديكرو گريد يهاشاخص جمله از
 در او مث ال، يب را. ان مردم استيم جيرا يمحل اصطالحات و هاالمثلضرب بهاشاره 
 ،يخنج ) «دنيش ك واني ح از دوغ» اص طالح از« ش تر ريش » به نام ياهيباد فيتوص

                                                           

 ترخان.حاجي و هاقزا  شيبانيان، 1
: 1323؛ قطغتان، 133، 22، 23، 04، 33: 2333فرستخي غترب نهتر ستيحون وخنجتي، از توابع تركستان و در يک  2

141.  
 . ايتن بلتده در آثتار 233، 20: 2333را در كتتابش آورده استت وخنجتي، « صتوران»و « صتبرام»خنجي دو تلفتظ  3

در شتما  بلتده  گفتۀ مقدسي، سَوران شتهرينيز آمده است. به « صَبران»و « سَوران»شکل  نويسان ديگر بهجغرافي
 . 393/ 1: 1311؛ بارتولتد، 393/ 2: 1311يسي بود. او قلعتۀ محکتم ايتن شتهر را توصتيف كترده استت ومقدستي، 

  .300، 1/411: 1220هاي تيمور مکرر از صبران نام برده است وعلي يزدي در لشکركشي الدينهمچنين شرف
سبب متزار يکتي از    به1/411: 1220الدين علي يزدي وشرفگفته از توابع معروف تركستان بود كه به « يَسي»بلده  4

دانستت، بته حضترت تركستتان حنفيته متينام خواجه احمد يسوي كه او را از احفاد محمتدبن اولياي طوايف غُز به 
: 1321معروف است و در قرن هشتم قمري امير تيمور بر سر تربت او بارگتاه باشتکوهي ستاخت ور.ک. بته: لستترن،، 

310.  
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 اس ت؛ درآوردن روزگار از دمار يمعن به اديز احتمالبه  هك ردهك استفاده( 2: 2636
از . ب ود بخ ارا س مت ب ه مرو ريمس در آبيب و كخش يهاابانيب از هيباد نيا رايز

از  ماوراءالنهر، بالد اهل زبان در هكرد كاشاره « آب خُجند»به توان يم يالقاب محل
 ،يخنج ) دنديناميم «سرآب» را ز آنين مغول و كازب مردم و بود حونيالقاب نهر س

« يب ا» را( دارانگل ه) ب زرس دارانمال مغول و كازب زبان در هكنيا اي(. 11: 2636
 م ردم يزن دگ بر ييايط جغرافير شرايتلث ن بهيهمچن يخنج گفتند.يم (149همان، )

است  شده رادآوي بهار، اميا در ستانكتر خوش يهواوآب فيتوجه داشت و در توص
 س تين ياث ر ب ود، زيتبر در آنچه مانند ي اعون آفات و يوبو امرا  از آنجا در هك
 حس ن و الط اف بي » به آنجا كپا يسبب هوا به صبرام مياقل و مردم (16 همان،)

شاخص ب وده  يدر اثر خنج يشناسن مردميبنابرا. معروف بودند (263 همان،) «ليشما
ان توج ه يستان و ماوراءالنهر ش اكن دشت تركف ساياشناساندن  و يو تالش او برا

 ب ه ق ماللهنديتحقو در  هند به سفر در هك دانست يرونيب توان او را مانندياست و م
 يرون يب دق ت و ظراف ت به يخنج يشناسمردم است. البته پرداخته آنجا يشناسمردم

د و ي عقاردش در شرح يكاو سبب شده است رو يرا نگرش و تعصب مذهبيز ست؛ين
 ةه در ارائ ك نظ ر برس د؛ هرچن د دارانه ب ه قوم قزاق، متعصبانه و جانب يباورها
ارائ ه  يستان و ماوراءالنهر ا الع ات ارزش مندكتر كممال يشناساز مردم يريتصو

 داده است.

 يمحورو اخالق ييگرااسوه

 رتق د ارباب ان يب را تجرب ه و عبرت سبك را خيتار ديفوا نيترمهم از يكي يخنج
 حال تيرعا و يآبادان يبرا گذشته پادشاهان هك به آنان هشدار داده بود و دانستيم
 انج ام ياق دامات چه و 1ومتشانكح يبقا  ول موجب هك ردندك ياقدامات چه تيرع

ب ه  ج ه،ي. در نت(11: 1312، يخنج ) 2شده اس ت ومتشانكح زوال موجب هك دادند
وجود  يتنگاتنگ ارتباط ايرعا نزد آن تيبولمق زانيم و دولت ردكعمل انيم او اعتقاد
 تيرض ا ع دم و ومتكح مدت  ول موجب مكحا از آنان يمندتيرضا رايز دارد؛

                                                           

 به دوران خالفت عُمربن خطاب. اشاره 1
 بن يوسف.حجاج دوران بهاشاره  2



 1911تابستان ، 97، شمارة سيزدهم، سال مطالعات تاريخ اسالم 11

رت محم وده و يداش تن س  ش ود. او دولتم ردان را ب هيم آن زودهنگام زوال موجب
ت اخ الق ي ( و آنان را ب ه رعا12-11رده )همان، كاز خصال مذمومه دعوت  يدور
ارباب قدرت و ثروت  معتقد بود لغزش يرده است. خنجكق يامعه تشودر ج ياسالم

ان د. او در او ش ده ةشناس انبين بُعد مش مول نگ اه آس يدارد و از ا يبازتاب اجتماع
 ب رك و اير و ريتبذ ياخالق ليرذا به يكندربيبا ريام اني غ يماجرا در ينيام يآراعالم

 و غدر ناپسند صفات به يكمرادب و اكي نيحس داستان در (،204-196 :1312) غرور و
 يا لبي ل ب ه دنيو  اردبيان شي(، در داستان  غ126به عهد )همان،  يعدم وفا و بيفر

ب ه  يس اوج يقاض  ي( و در م اجرا296-263انه )هم ان، يو دور شدن از منش صوف
 رده است. كن  بقه اشاره يار اك( به عنوان موان  316)همان،  ياثر و تفاخر لبكت

ت يو شخص ينيت ديشه در تربيه رك يخنج ياجتماع ةشياز ابعاد اند يكين يابرابن
 ي كمان است. او ب ا   رح كحا يمدارد بر اخالقكيبا تل ييگرااو دارد، اسوه يعلم
 ةويش  ياي اح ي، در تالش ب راينوازتيو رع يمحورعدالت يبر مبنا يآرمان ةجامع
مس ائل را از  ةاش هم يگاه مذهبيه جابصالح بود. او با توجه  يخلفا يدارومتكح
ب ر  يست؛ مانند حق مردم بر شاه و عامالنش و حق الهينگريم يو حقوق يفقه يةزاو

؛ هم و، 16، 6، 1: 2636؛ هم و، 49، 39: 1312، ياهلل )خنج ظ ل لقب انيب پادشاه با
 هب  ن اس ت ويخدا بر زم يةه ساكن باور بود يفه بر ايخل ةدربار (. او60، 49: 1362
اس ت و در ص ورت يبه احوال رعا يدگيبه رس موظف ،ياله ةعيود نيا جبران ةواسط
در  راني ام ردك عمل يري گيپ ورد. اي گيخدا ق رار م  ةن مهم، مورد مؤاخذيا كتر
 ف هيخل يدارتك ممل ةويش به  راستا نيا در و دانستيم واجب فهيخل ات را بريوال
ن مه م ي. مؤلف به صورت مفصل به ا(40-36: 2636 ،ي)خنج است ردهك استناد دوم
ف س لطان ياز وظ ا يك يه ك ( و از آنجا 93: 1362رده )كاشاره  كالملو كسلودر 

گ ذار و منح رف از ب دعت يهاعت و سنت است، اگر در مبارزه با گروهيحفظ شر
گ اه چيرو، ه ني ا به گردن او است. از ايرعا يند، گناه و انحراف تمامك يوتاهكن يد

ان و يان، مشعش عيمقابله با ص فو ين زمانه برايسال  يكق و تحرياز تشودر آثارش 
عنوان گ روه  به 1ردند،كيه خالف شر  و سنت عمل مك يمسلمانان يان و حتيمعتزل

                                                           

  .107: 2333وخنجي، « ذكر آنچه از اعتقاد و اعما  قزا  معلوم شده و بيان فتوي در باب قتا  ايشان»ر.ک. به:  1
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 ين خنج يرده اس ت. بن ابراك غ ني ( در26: 1312، ي)خنج «فاسده يمذهب متعصبان»
ز ارائه داده يرا ن يمناسب يگوها، الياجتماع-ياسيس يهايناهنجار يابيشهيبر رعالوه 

 شد. ين ميا و آخرت مردم تلمياز آنان سعادت دن يرويه در صورت پك

 ينوازتيو رع يمحورعدالت

 در و 1دانس تيم  ش اه يف اجتم اعيوظا از را يمحورعدالت و ينوازتيرع يخنج
 يب را اه،پن مع دلت و نوازتيرع پرور،تيرع پادشاه مانند يالقاب از خود آثار سراسر
ان ك ، اگ ر در ارياعتق اد خنج است. ب ه  ردهك استفاده خود ةزمان نيسال  فيتوص

ر كت و ه م لش ي شود و ه م رعيدولت آفت حرص مال افتد، ظلم و بدعت ظاهر م
ر كلش  يتيت و نارضايوال يت موجب خرابيرع يحالشانيشوند و پريدچار نقصان م

ن يات نم ادي اكاح ث را در قال ب حن مبي ا يشود. او تم اميم كموجب تزلزل مُل
( و 313-366: 1312، ي)خنج  « الغ و درازگ  وشك  ن  ه و م  ار و سوس  مار و يبوز»
« يعلقم ر اب ني و وز يفه و خالف ت مستعص م عباس يزاهد و خل» يخيات تارياكح

 رده است. ك( به دولتمردان گوشزد 392-316)همان: 
 مورد اعتماد و صالح افراد يريگاركعدالت در جامعه را در گرو به  ياجرا يخنج

 كالملو كسلو ور جام  در به هك بود قائل يشرو  آنان نشيگز يبرا و دانستيم
 را س تهيشا ارگزارانك  نشيگ ز ع دالت، تحقق يبرا رده است. البته اوكان يآنها را ب

 ،416 ،361: 1312ب ود ) ز ب ر ام ور خواس تاري ن را ش اه و نظارت دانستينم يافك
 ومت با مردم،كد بر روابط حكيبا تل نامه بخارامهمانو  ينيام يآراعالم. او در (411
ن داروغ ه در اص فهان و يخ حسيش ةجامعه، مانند فتن يهامقابله با انوا  بحران يبرا
ه ا در ق زاق يا غ ارتگري (، 199 ،161-161: 1312، ي)خنج ندر در عراقيان باي غ
ل، زلزل ه، يمانن د س  يعي ب يهابحران و (206: 2636همو، )ستان و ماوراءالنهر كتر
ب ه  س لطان يب را را يفي، وظ ايد جويرات شدييو تغ يمسر يهايماري، بيسالكخش

محاس به و  ه عب ارت اس ت از:ك برش مرده  يت و رفاه اجتم اعيامن يمنظور برقرار
، يا )خنج ي رعا يش اورزك يه انيزم به وارده تلفات و هاخسارت زانيپرداخت م

                                                           

ان رايتات بلنتد داستت» ؛ و 333: 1322وخنجتي، « داستان توجه قاضي شيخ علي ساوجي به جانب فتارس»ر.ک. به:  1
  .313وهمان، « اقبا  در سنه خمس و تسعين به جانب سهند
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-242منطق ه )هم ان،  ي كدن آن ب ر م ردم يا بخشيات و يل ماليقل(؛ ت211: 1312
، ي؛ خنج 222-221 هم ان،)ان ي وال يات م ردم از س تمگرياكبه ش يدگي(؛ رس243
 يآب  ادان يب  را محروس  ه و ت  الش كع  دالت در ممال   ي؛ اج  را(296-299: 2636
 .  (299-296 :2636، يخنج) يوانيد فاتيلكت و التيتحم دنيو بخش كممال

ن يبه ا 2و دهم 1 ور مشروح در باب ششمبه كالملو كسلودر  يت، خنجيادر نه
 اق دامات به گ زارش ياز علل توجه و يكيتوان گفت يرده است. مكف اشاره يوظا
 ب ه يدگيرس  و حج يهاراه يسازمنيا يبرا يعقوبين، مانند فرمان يالمنفعه سال عام

 و اح داث مس جد بل ده درسهم يبازساز ،(223-221: 1312 ،يخنج) حجا  احوال
 محمدخان اقدامات و (213 ،261-266: 1362همو، )سمرقند  هيخان مدرسه و 3يسي

 ي ةروح دادن نشان و ايرعا تيرضا جلب ،(349-341 همان،)  وس ةبلد ريتعم يبرا
 يابت دا در عق وبي ةدوس تانم ردم اق دامات انيب با يخنج آنان است. يمحورعدالت

-410 ،249 ،169 ،169 :1312، يخنج  ) نيش  يپ دوره اب   آن ةس  يمقا و ومتشك  ح
ا ي  يمان را در روند بهب ودكرد حاكعمل يمنف و مثبت راتييتغ است دهيوشك ،(411

ب ر  دكي ب ا تل ج ه، اويدر نت .نشان دهد يو اقتصاد ينيوخامت اوضا  مردم از نظر د
ت و يامن يبرقرار ،ينوازتيرع مه در قبال جامعه، مانندكئت حايف سلطان و هيوظا

 را خود عصر ياسيس يهاانيجر ،كممال ين عمران و آبادانيو همچن ياجتماع عدالت
ن مطال ب ي ر اك رده و ه دف او از ذك خ گ زارش يبه ت ار ياجتماع يردهايكرو با

 .مطلوب آنان در جامعه بوده است ةن متبو  و نشان دادن چهريت از سال يحما

 يمذهب يهاجنبش

در  يم ذهب يه اجن بش و هااميق به او توجه خ، موجبيدر تار يخنج ينيرد ديكرو
و  يش  امي ق ب ه ت وانيم  ين يام يآراع المها در اميق نيا ةجمل از. جامعه شده است

 ب ا يغ زا را ق زاق في  وا ب ا جن گ زي ن بخ ارا نام همهمان رد. درك اشاره لياردب
                                                           

: 1312وخنجتي، « در عشر و خراج و بيان اراضي عشري و خراجي... و ذكتر بيتوت امتوا  اربعته»ر.ک. به: باب ششم  1
213  .  

  .  323وهمان، « در قتا  بغات و ضمان والت»ر.ک. به: باب دهم  2
ار خواجه احمد يسوي از صوفيان قرن پنجم قمري در آنجا قرار دارد. براي اطالعات بيشتتر شهري در تركستان كه مز 3

  .1391فر و ماليي، وبهنام« خواجه احمد يسوي و رشد جريان يسويه در ماوراءالنهر و تركستان»ر.ک. به: 
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 را س لطان فيوظ ا نيت رمهم از يكي وضوحبه  كالملو كسلو در و دانسته مرتدان
 ج اديا و عتيش ر تي تقو موج ب هكرده كان يب افران و مرتدانك ان،يباغ با مبارزه

برخ ورد  ة( نح و316: 1362ت اب )كن ي او در باب ده م ا شد.يم جامعه در تيامن
افران و در ب اب ك ( نحوه برخورد با 394ازدهم )يان، در باب يسلطان مسلمان با باغ

ح يرتدان و انوا  ارتداد را به ص ورت مفص ل توض ( نحوه برخورد با م426زدهم )يس
 داده است.

 يرات ييتغ هم واره يخيتار زوال در جامعه ،(241 ،40-39 :1366)روشه  ةگفت به
ز ي ن يده د. خنج يم يرو ياقتصاد و ياجتماع يساختارها ه درك نديبيم خود به را
 و ياجتم اع راتيي تغ در م ؤثر عوام ل از يك ي عن وانب ه  ينخبگان م ذهب نقشبه 
و  يام ش ي مث ال، ق يب را. توجه داش ت جامعه در اقدامات آنان از حاصل يامدهايپ

 ب ودن راين ام و اهللاب ن و اهلل مانن د يشروان موجب روا  اعتقادات كل در ممالياردب
 ليان اردبيصوف( 266-264: 1312) يخنج ن اساس،يبر هم. شد در جامعه ديجن خيش
 دانست. يم يگرياباح نيد مروّ  و يغال انيعيش فيرد در را

 ياصالحات اجتماع

 ينيالف. اصالحات د

معلم  يساوج يقاض يپرورش يهانهير زميتلثخان تحت عقوبي ةدور ينياصالحات د
، ين يسلطان از بُع د د ي( اصالحات اجتماع311: 1312) يخنج ةگفتبه  1سلطان بود.

ها، خانهش راب يل يچ ون تعط يق. بود و ش امل مس ائل193او در سال  ةسبب توببه 
ه ك بوده اس ت  يو ظاهر يت شئونات فرديو رعا يقيم موسيز فساد، من  و تحركمرا
( 66: 1362، ي)خنج « عتيشحنه ش ر»را با عنوان  يردن آن گروهك يمنظور عملبه 

د و از كي گمارد تا بر رفتار و اعمال اجتما  نظارت داشته باش ند و ب ر معروف ات تل
عن وان  ب ه ين ب اره، خنج ي (. در ا313-311: 1312نند )همو، ك ينهرات كبروز من

رده و ك  ينگ رخيت ار ةميخ ود را ض م يالمكو  يدگاه فقهي ، دين وقايمور  ناظر ا
ن وج ه از اص الحات در جامع ه ي ا يهاظهور نشانه ةرا دربار يا العات ارزشمند

                                                           

  .  331: 1322وخنجي، « قاضي مشارٌ اليه را با آن حضرت نسبت استادي و رتبيت تعليم بود» 1
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 ق زاق مس لمان في وا ادارتد ةبهانه محمدخان به ك ين زمانيارائه داده است. همچن
ب ا  يه ان ب ا عن وان غ زايفق از ياريبس  گرفت، آنان با دنيجنگ به ميتصم ستان،كتر

 مش رو  در يس ع يشرع ةادل با زين يخنج. ردندك تيم سلطان حمايمرتدان، از تصم
 يالگ و ب ه ق س لطان،يب اره ب ه منظ ور تش و ني ا در و داشت جنگ نيا دادن جلوه
: 1362 ،يخنج) است داده استناد زمانش مرتدان با برخورد نحوه در ركابوب يومتكح

160.) 

 يب. اصالحات اقتصاد

رات يي تغ و ياقتصاد يهااستيس  رح د،يافزايم يخنج ينگارخيتار تياهم به آنچه
 وض   اسكانع بر عالوه ،ياقتصاد يدادهايرو انيب در او .است حاصل از آن ياجتماع

 دولتمردان ياخالق سطح يارتقا را گر خوديد ترسال  بقات مختلف جامعه، يشتيمع
 ب ا ده،يدبيآس  ةجامع  تيوض ع بهب ود بود و معتقد (11: 1312 ،يخنج) دانستيم

 مؤلف .است ريانهذكام او رامونيپ اشخاص و قدرت انونك عنوانبه  شاه رفتار اصالح
 رش  وه، مانن  د ياجتم  اع-ياقتص  اد يه  اآف  ت از ،يعق  وبي اص  الحات يم  اجرا در
 و اني دربار ياقتي ليب  دولتم ردان، ردك عمل بر شاه ينظارت ضعف ،يشاوندساالريخو
 س خن ه اوم تكح س قوط و رييتغ ن علليو همچن مكحا به نسبت ايرعا ياعتماديب

  .است گفته
 يدر عراق و ف ارس و س امانده يروحان و يركلش بزرگان سابق يهاورغاليلغو س

ب ه  .(341-346: 1312، يخنج )داش ت  يمختل ف را در پ   بقات ، اعترا ياتيمال
ب ه  يتوج ه خنج  داشت، وجود يو اقتصاد ياسيس يهادهيپد انيم هك يسبب ارتبا 

اعتق اد او، به  جلب شد. مردم يزندگ بر دولتمردان و مانكحا ياقتصاد اقدامات ريتلث
 هك ش ود؛ چن ان منج ر جامع ه زوال ب ه توانديم گاه ياقتصاد نادرست يهااستيس

موج ب  ،ياس يس انك ار نيترمهم عنوانبه  يعقوب و قاضي سلطان نادرست ردكعمل
؛ 443: 1363ر، يشد )خواندم ومتكح و مردم انيم افكو ش ي بقات اجتماع خشم
 الزم، ياجتم اع و ياس يس يبس ترها نب ود تي در نها و (266: 1343، ينيقزو يغفار

ه اصالحات، ب ه نسبت  ب يبه اعترا  خنجشد. با توجه  اصالحات ستكش موجب
 ين يام يآراعالمدر  يو ةگفته او مخالف اصالحات بوده است. البته بهكرسد ينظر م
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 ةه با نح وكبل 1ه او نه با اصل اصالحات،كد يجه رسين نتيتوان به اي( م316: 1312)
 يفقه  يه اش هيل ش اخ تالف اندياز دال يك يآن مخالف بود و  يارهاكاجرا و راه

ان ف ارس، يروحان يهاورغاليجه، با لغو سيبوده است. در نت يجبا برادران ساو يخنج
، يخاندانش شد )خنج يمال مناف  از تيحما به متهم اصالحات انيمجر يسو از يخنج
 يفقه نظرگاه از هكآن وجود با و پرداخت خود از اتهام رف  به آگاهانه او (.341 :1312

دانست يو ستم م يرشرعيف آن را غيبود، توق يرشرعيغ يورغال از جمله مناب  ماليس
 ييه اورغاليز س ي ه در مورد سادات، علم ا و قض ات نكته مهم آنك(. ن341)همان، 

م ورد اته ام  يه خنج ك جه، پ  از آني(. در نت431: 1363ر، يوجود داشت )خواندم
ن ه گف تم يمك»دگاهش پرداخت و نوشت: يد يه اخالقيان قرار گرفت، به توجيوانيد

(. 349: 1312، ي)خنج « ت است نس بت ب ه ان وا  انس انيعمت رفاهم نيمقصود تعم
 يخيا الع ات ت ار ة، عالوه بر ارائ يان اصالحات اقتصاديدر جر يخنج يهاشهياند

نظ ر، ه ص احبي فق ي كگ اه يه از جاكمور  بل يكگاه يمنحصر به فرد، نه از جا
 اشت.امل دكعصر خود توجه  يانات حقوقيه به مسائل و جركمورد توجه است 

 يريگجهينت
ه او تجرب ه ك است  ياط و زمانهياز شرا يدر آثارش بازتاب يخنج يرد اجتماعيكرو
س تگاهش و يز يرك و ف يط علم يمانند مح يرو، عوامل نياز ا ست.يرد و در آن زك

او به منا ق مختلف  يو نظام يو معنو يعلم يآنجا، سفرها يو اجتماع ياسياوضا  س
ت يت شخص ي ران آن زمان و در نهايز محضر عالمان و پض ايسب فكجهان اسالم و 

 يياش نق ش بس زاياجتم اع ةش ياند يري گلك، در شينياو بر علوم د ةو احا  يعلم
و  ياس يس اعمال و رفتارها در ،ياجتماع و مسائل يشناسمردم به يداشت. توجه خنج

ه ك  هگرفت  ق رار توج ه م ورد آن در جامع ه بازت اب و انيدربار و نيسال  ينظام
، يا، فرق هيالم كاو )اع م از  ةنگران جام  رديكرو و ياجتماع نشيب ينشانگر ژرفا

 معاص رش مورخان يسو از آن مشابه هك حوادث است نيا نييتب ( دريو حقوق يفقه
   .است نگرفته قرار توجه مورد

                                                           

كه اين خبر بشاشت اثر بدين بنده رسيد، به از تقديم سجده شکر حميد از قرآن مجيد جهت ثبتات و دوام در زماني» 1
  .311: 1322وخنجي، « اين نيت فرخنده فرجام تفأ  نمودم...
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در  ،يبانيان ش ك ونل و و ازبيق ون آقيس ال  ينياتب و مشاور دكعنوان به  يخنج
در  يه منتقد محتاط، سعيفق يكگاه ين آنان بود و در جايحضر همواره همنشسفر و 
 يه اه از آرم انك را داشت  ين مسلمانيسال  يو عمل يق و اصالح اخالق نظريتشو
 يمانند فساد اخالق يالتكآن بروز مش ةجياعتقاد او نتدور شده بودند و به  ينيل دياص

ل و ي ان اردبيگ ذار مانن د ص وفدعتب  يه ا، فرصت بروز و ظهور فرق هيو اقتصاد
د يو تش د اي اق ت ب ر ام ور رعايليارگزاران بكستان و تسلط كف مرتد قزاق تري وا
ل ي ن قبي ب ه ا نامه بخ ارامهمانو  ينيام يآراعالمه در كآنان بود  يشتيالت معكمش

ن يس ال  يم ت عمل كبهبود ح يرده است. البته تالش او براكاشاره  يمسائل اجتماع
 -ياس يس يه اها و اندرزنامهنامهف آدابيه در ردكاست  كالملو كسلون، مسلما
  رد. يگيقرار م ياخالق

 منابع و مآخذ
 ر.يبكريام تهران: ،يصفو عصر ينگارخيتار شهياند (،1316محمدباقر ) آرام، –
پ ور، ته ران: يس ين انيح حس ي، تصحاالفراد ةمرآ(، 1361ن )يالدر جمالي، پياردستان –

 زوار.
، ته ران: ياوي ش روش ن خيراي ، ويبه فارس كيفرهنگ تر(، 1314خان )يرزا مهدي، ميترآباداس –

 ز.كنشر مر
 ، تهران: آگاه.1شاورز،  كم يرك ة، ترجمنامهستانكتر(، 1366) والديميروويچ واسيلى بارتولد، –
 هيس وي اني جر رشد و يسوي احمد خواجه» (،1391ز يي)پا ييمال يمصطف و محمدحسن فر،بهنام –

 .61-63صص ،66ش ، 14س ،آسمان هفت مجله ،«ستانكتر و ماوراءالنهر در
 يفارس  اتي ادب ةمجل  ،«يس يبدل ي ادر بهش تهش ت شناخت در» (،1390)بهار  يمهد زاد،كپا –

 .119-166، صص29ش ،مشهد آزاد دانشگاه
 ينگارخيتار رد آن گاهيجا و هانامه آداب» (،1394ز يي)پا يبر غندكايعل و الي، سهيفارسان يتراب –

 (،116 ياپي )پ 26د، شي جد دوره ء،الزه را دانش گاه راني ا و اس الم خيت ار فصلنامه ،«ياجتماع
 .102-66صص

، ته ران: يق محمدصادق سجاديتحق حافظ ابرو، يايجغراف(، 1366اهلل )لطفبن ابرو، عبداهللحافظ –
 توب.كراث ميم يز پژوهشكمر

 ته ران: ق،يعش  بركمحم دا حيتص ح ،ين يام يآراخ عالميتار(، 1312روزبهان )بن اهللفضل ،يخنج –
 توب.كم راثيم يز پژوهشكمر
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 .يتهران: خوارزم موحد، يمحمدعل حيتصح، كالملو كسلو(، 1362............................................... ) –
 نشر بنگاه تهران: ستوده، منوچهر اهتمامبه  ،بخارا نامهمهمان(، 2636............................................... ) –

 ترجمه. و
 حي، تص حاخب ار اف راد بش ر ير فيالسب يحب(، 1363) ينيحسن يالدهمامبن نيالداثير، غيخواندم –

 ام.يخ يفروشتابك، ياقير سيدبمحمد 
 جعفر وششك به ،زند خانميرك سلطنت يابتدا تا آغاز از: رازيخ شيتار (،1310حسن ) نظر،خوب –

 تهران: سخن. ،يرازيش ديمؤ
 نا[.ي، قم: ]بيدوانن يالدجالل يشرح زندگان (،1334) ي، عليدوان –
 دهكپژوهش  ته ران: ،يسبحان يمصطف ةترجم ،ياسالم ينگارخيتار (،1319) اف  .يچ نسون،يراب –

 .اسالم خيتار
وشش محم د ك ، بهاللغاتاث يغ(، 1326ن )يالدشرفبن نيالدجاللبن ن محمديالداثي، غيرامهور –

 انون معرفت.ك، تهران: 1،  ياقير سيدب
 .يتهران: ن وثوق، منصور ترجمة ،ياجتماع راتييتغ(، 1366) يگ روشه، –
 . ك، تهران: باب2،  يينوا نيعبدالحس يةح و تحشيتصح ،خيالتوار احسن (،1314حسن ) روملو، –
 .  يعقوب آژند، تهران: جاميترجمة  ،6 ج، يمبركران يخ ايتار(، 1312گران )يمر و ديرو –
 ر.يبكريام: تهران ،ترازو در خيتار (،1313ن )يعبدالحس وب،كنيزر –
، 46و  46ش  ،12س ،اس  الم خيت  ار ةمجل   ،«ياجتم  اع خيت  ار» (،1390)تابس  تان  حس  ن ه،ي  زند –

 .112-161صص
  تهران: سمت. ،اسالم در ينگارخيتار(، 1313) زادهعالم يهاد و صادق ،يسجاد –
، 1، 6  ،التاس  الق رن ان ي اع يف الالم  الضوء  (،1363عبدالرحمن ) محمدبن نيالدشم  ،يخاوس –

 .يتبة القدسكممصر، 
 افشار. محمود تركد موقوفات اديبن تهران: ،ينگارخيتار و اقبال (،1313) حسن گان،يشا –
 انق الب خيتار اديبن قم: ،معاصر رانيا در هاينگارخيتار يشناسانيجر(، 1361ابوالفضل ) ،يوركش –

 .ياسالم
 ،«يواص ف نيال دني ز رهكت ذ اي  يالوقا  يبدا»(، 1342)عقرب  روفي ن. بولد. ا م. و ،ي رز قيصد –

 .41-34صص ،10ش ،3س انا،يآر ةمجل
 مجل ه ،«ونل ويقوآق دوره ياقتص اد تح والت» (،1396)تابستان  يمحمد سههر و رضا ،ي اهرخان –

 .134-120، صص4ش ،13س ،خيتار
 يفروش تابك، تهران: يوشش حسن نراقك، به آراخ جهانيتار(، 1343احمد ) ي، قاضينيقزو يغفار –

 حافظ.
ته ران:  ،«ه جالل ير، تص حيح ن ادانيبانيخ شيتار»مُسخر البالد (، 1316اربن عرب )يقطغان، محمد –
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 توب.كراث ميم يز پژوهشكمر
 ان،يساغروان ليجل ديس حيتصح ،االخبار مرقات و االدوار مرآت (،1393ن محمد )يالدمصلح ،يالر –

 .يآب ، تهران: نقره1 
، ترجم ة محم ود عرف ان، يش رقخالف ت  يه انيسرزم يخيتار يايجغراف(، 1316) يلسترنج، گا –

 .يو فرهنگ يتهران: انتشارات علم
 داني جاو اندرزنام ه در اني رانيا يآرم ان يمران كح»(، 1316رحمان )بهار و تابس تان  فر،مشتاق –

 .91-16، صص6ش ،يفارس اتيادب و زبان ةمجل ،«ردخ
معرفنة  يفن ميالتقاسناحسن   (،1361محم د )ن يالد، شم يمقدس –

 و مترجمان.مؤلفان ت ك، تهران: شر2،  يمنزو ينقيعل ةترجم، مياالقال
 اعتب  ار و يس  تيچ در يش  ناختروش يمالحظ  ات»(، 1390رض  ا )به  ار و تابس  تان يعل   ،ي  يمال –

 د،ي جد دوره ،21س ،الزه راء دانشگاه ينگارخيتار و ينگرخيتار ةمجل ،«يرسم يهاينگارخيتار
 .113-16، صص6ش

 مطالع ات ب ه نين و يرديك رو: ياجتم اع خيت ار»(، 1316ز و زمس تان يي)پ ا مياب راه پور،يموس –
 .166-141، صص6ش ،3س ،ياسالم و تمدنخ يتار ،«يخيتار

 ام.يخ يفروشتابك، تهران: 3، 2،  يسيفرهنگ نف(، 2636)بر )ناظم اال باء( كاي، عليسينف –
 ح الش رح در يفص ل) االخبارمرقات  و االدوارمرات »(، 1366اسفند  -عارف )آذر ديس ،ينوشاه –

 ،9ش مع ارف، ةمجل  ،(«يهج ر ده م و نهم يهاقرن در فارس و ماوراءالنهر و خراسان بزرگان
  .113- 91صص

 ، تهران: انتش ارات1  بلدروف، ساندركال حيتصح ، يالوقا  يبدا(، 9134محمود ) نيالدنيز ،يواصف –
 ران.يا فرهنگ اديبن

رمحمدص  ادق و يد ميد س  عيق س  ي  ح و تحقي، تص  حظفرنام  ه(، 1226) يعل  ن يال  د، ش  رفيزدي   –
 .ياسالم يز اسناد مجل  شوراكتابخانه موزه و مرك، تهران: 1،  يين نوايعبدالحس


