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Extended Abstract
The foundations of the legitimacy of Shibani's religious-political structure have
not been explained by his supporters on the basis of ancestry. Rather, the group
has used other bases and components to justify the acceptance and legitimacy
of the Shebanian government. Its purpose is to demonstrate the distinction of
this Sunni-based structure with other competitors, especially with the Shi'ite
Safavid state, which was formed almost simultaneously with this government
in Iran. In fact, legitimacy components such as opportunism and interpretivism
form the basis of this approach. Among these scholars is Fazlullah Roozbehan
Khaji, who is recognized as the most famous patron of the Shibanians and has
developed his legitimizing attitudes in numerous compilations, such as Sukul
al-Muluk and Bukhara's guestbook, using many of the above-mentioned works,
Is data. With this approach, he has read Shibani by interpreting the Qur'anic
verses as well as hadiths and narrations such as Ma'e's re-narration, the Hadith
of Heresy and the related news, the promised expansions and the apocalyptic
saviors that have emerged to be caused by anomalies and heresies. Destroy the
Safavid beginners
Keywords: Sheibanis, Basics of legitimacy, Prophecy, Interpretation, Fazlullah
Rozbahan khonji
1. Introduction
Structuralisms created by political. religion Khvanin Uzbek at the Transoxiana
in tenth century shall resume political structure arose by tribal- clan
organizations in this region, like Teimurid it counted, and make it considerer
menaces who almost paralleled Safavid rule, composed in this area has offered
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ad it’s as one of the political and religious Safavian rivals on several fields. In
other words, Uzbek tribes who were Sunnis of religion they possess Mongols
gens[subtenly1989], after overthrow the last Teimurid survivors Transoxiana
[qatgan117:1375] with the Safavids that venture to promote Shiite religion,
encountered and therefore extensive conflicts in ideology,political and military
arena between them is a figure. Especially when these encounters cause the
guestion of legitimacy at the sight apiece these political structures, it is very
important different ways herein accede, in order to proof they legitimacy from
one side and in the other side reject competitor legitimacy to operate. Thus, the
Uzbek Khavnin was very focused on this approach and in many cases, with the
help of its government-backed thinkers, sought to legitimize and accept the
various pillars of their government. Problematic, in some cases contrast caused
between them and the Safavids in addition to reflection in historioriographical
sources and jurisprudence text in correspondence between steepness Khavanin
and Safavid king also between their sponsor scholars boasts.
This writing legitimate idea of Fazlallah ruzbihan khunji, one of the most
important theorists in Sunni religion reign, particularly Khavanin sheibani,
after Abbasid Caliphate falling to place examine and probe.
What the obviously necessitate doing such research, component reviews
intended Ruzbihan khunji like Hadis Hares and Hadis Mujadad Maeeh at this
point in time,in connection with this section acceptance approach, apply fo
khavanin Sheibani
Considering this topic, Sheibani what are the legitimate elements
components based on that, this hypothesis is put forward that the religious
component outclass on other elements of legitimacy like Uzbek tribal
genealogists.
2. Research methodology
Research method for this penned,due to the nature of the subject, descriptive,
analytical and method of data collection its library that utilizing the necessary
and related resources,attempted to examine the fundamentals of these conflicts.
3. Discussion
After formation Safavid rule, at dominion who turned into enthusiastic and
najiye sect That set arrange the field for the emergence of the absent imam
[Sefatgol 67:1383] [caliph of allah on earth [Amini heravi,355:1383].
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Suitable conditions for politics and religion theorists Sunni’s religion in Iran
are gone as aresult, lots of them, they went ahead the way out of Iran in fact,
Shia anti-semitism and Khunji nemesis into the Safavids cause that with
Safavid empowerment, they forced to exit from Iran and stay at the
Transoxiana political and religious areas, hence after joining Sheibanis, seeking
to inferred these religious structures make the same ideal government, defined
inculcate within romanist thought.
In fact, with the Khunji approach in he's works, he tries to place Khavanin
in the position of a Caliphate.
Especially when he explains his thought in disburse different formats like
Hadis Hares, Akhbare Malhame, Hadis Mujaded Maeeh, assigned provisions
and meaning of it to Khavanin Uzbek,as the elect[russell16:2535].
Important point in the meantime is that Ruzbihan Khunji, after the collapse
of the Abbasi government to theorists in this field and is trying to political one
of the structures in this course, inculcate serves as alternative for this ideal ruler
ship. in the end divination lottery fall for kings of AqQoyunlu and Khvanin
Sheybani.
Herein relation whatever bein in fazlallar uzbihan khunji solicitudeposed,
millennium idea specially the promised and savior component at the khunji
sight, providing favorable field to accept mil re-thinking.
In fact, khunji with the aim of moderating this approach conventional and
acceptable millennium periods of some groups and religions reduce to the level
of centristism. Also, in order to legitimacy the sheibani government, its over
hermeneutic. By happened investigation, specified the reference of this
component in at his, it had a prominent position. Following this Uzbeks wars
with the Cossacks knowing this proof verse[ayah]in suras[thirty-eight] towbe
and with paraphrase this ayah, explicitly is writing [the warranter of this
speech[talk]is Great place Khan][khunji,71:1341)with this orientation khunji
after emphasizing the component of the promise own intended, in
paraphrase[exegesis] ayah [ninth]surah al-hijr, done accordingiy and based on
that , security guard Uzbeks to protect Islam against found heresies in faith
[religion], specially caused by the safavian emergence innovation,[lbid,105]
From this point of view and belief, because of the Khavanin uzbeks place is
that Obidallah khan gain victory over king Gorkani, it means enumerated
Muhammad babur,asthe god promise of truth and the sure victory.
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4. Conclusion
The historical period leading to the ninth century and the beginning of tenth
century can be one of the most important periods in the history of political
theorists, in the history of iran and the Islamic world, Meant say, this period of
sunni rule of Aq-qiunlunu and Uzbeke religion also emerged of the Shiite rule
of the safavid religion and Ruzbihan khunji, as one of the outspoken supporters
of this political and religious structure unmixed[pure]effort for the sake of
legitimacy and he has accepted for them.
In fact, he qualified the Uzbeks in this way known as a revival the norms of
the Islamic shari'a, this field issue it came into being at presence course khunji
at the Aq- qiunlunu court.
But because of this short-term presence, did not find the opportunity to
grow despite of this short term, long-term presence of khunji at the court of the
Uzbeks, provided more opportunity for editing his idea. according to this he
tries with writing works like Mehman-Nameyeh Bokhara and Solouok –Almolook, that’s actually guideline rule based on sharia of Islamic.
Writing Template and attribute that is necessary for the ideal society for
Uzbeks. in fact, the issue of the political power and rule over Islamic society
during the vacuum caused by abolition of abbasid rule is the most important
issues of Ruzbihan khunji concern, he utilized elements and components like
paraphrase and the promised, in format of Hadis Mujadad Maeeh, Akhbar
Malhame and specifically Hadis Hares, it justifies the status and the legitimacy
of the established government, khavnin Uzbek regards lawful kings as
conditions and privileges on the Islamic community in the dignity of imam and
caliph. from this point of view, Khunji the promised relying on same one of the
prominent symbols of the Iranian city belief, that is, the risk component is
formed and on that basis the rise of the safavids, he considers it a great danger
to the muslim word and explain the various dimensions of this risk.he knows
the safavids as the main cause of heresy and injurydamage to religion in
addition to issuing fatwas, explicitly encourage khavanin Uzbek to Jihad with
the safavids in the mustache of Aallah.
It should reflect on and influence the khunji thoughts on other thinkers
opinions the defender of Uzbek and also the thoughts of the rulers of this
government. because he's at these different times like Sheibek khan , ObaidAlah khan and Abdul-Mumen khan has been benefits from these components
in correspondence and submissions letter for the safavids in many cases thay
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have resorted to it.it should also be noted that establishing legitimacy Uzbek
governance based on raised elements and components in this article gives other
elements oflegitimacy and acceptance especially the ethnic and tribal
attribution element that is the main pillar of legitimacy [political structures]by
the thinkers and theorists who support this rule should be ignored consciously
and deliberately.
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مؤلفههای مشروعیت حکومت شیبانیان ،با تکیه بر اندیشههای
فضلاهلل بن روزبهان خنجی
مهدی فیضی

سخا 1

چکیده
ت حکومت شیبانیان ،توسط اندیشمندان حامی آن ،براسااان نسااا آبااا و ا اادادی
مبانی مشروعی ِ
تبیین نشدهاست؛ بلکه ایشان در هت تو یه مقبولیت و مشروعیت شیبانیان ،از مؤلفههای دیگااری
نظیر موعودگرایی و تأویلگرایی بهره بردهاند که هدف از آن ،نشان دادن تمایز این سااااتارِ مبتناای
بر مذها تسنن ،با دیگر رقبا ،بهویژه صفویان شیعهمذها است .از مله این اندیشمندان ،فضلاهلل

انجی است که نگرشهای مشروعیتبخشِ اود را در تألیفات متعااددی ،نظیاار ساالو الملو و
مهماننامه بخارا ،تدوین کردهاست .وی با بهرهگیری از مؤلفههای فوق ،تالشهایی را در این راستا
انجام دادهاست .با این رویکرد شیبانیان را با تأویل آیات قرآن و همچنین ،احادیث و روایاتی مانند
حدیث مجددمائه ،حدیث حارث و اابار ملحمه ،مصلحینِ موعود و منجیانِ آارالزمااانی دانسااته،
که ظهور کردهاند تا بدعتهای بهو ودآمده توسط مخذوالن و مبتدعان صاافوی را از بااین ببرنااد.
باتو ه به ذکر این مباحث ،سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که مبااانی مشااروعیت شاایبانیان از
چه مؤلفههایی تشکیل شده و براسان آن ،این فرضیه مطرح شدهاست کااه مؤلفااههای مااذهبی باار
سایر عناصر مشروعیتبخش نظیر نسا ایلی و قبیلهای ازبکهااا برتااری دارد .روش تحقیا ایاان
نوشتار ،با تو ه به ماهیت موضوع ،توصیفی -تحلیلاای و روش گااردآوری اتالعااات ،کتابخانااهای
است که با بهرهگیری از منابع مرتبط ،تالش شدهاست تا این مبانی بررسی شود.
واژههای کلیدی :شیبانیان ،مبانی مشروعیت ،موعودگرایی ،تأویلگرایی ،فضلاهلل روزبهان انجی
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 -1مقدمه
سااتار سیاسی -مذهبی ایجادشده توسط اوانین ازبک در ماوراءالنهر در سدۀ دهم هااا.ق را بایااد
ادامۀ سااتارهای سیاسی بهو ودآمده توسااط سااازمانهای ایلاای -قبیلااهای در ایاان منطقااه ،نظیاار
تیموریان ،بهحساب آورد و آنرا پدیدهای دانست که تقریباً بااهموازات حکوماات صاافوی ،در ایاان
منطقه تشکیل شده و اود را بهعنوان یکی از رقبااای صاافویان در آوردگاههااای مختلا  ،عرضااه
کردهاست .قبایل ازبک ،سنی مذها بودنااد و تبااار م ااولی داشااتند ( )Subtenly, 1989و پا

از

براندااتن آارین بازماندگان تیموری در ماااوراءالنهر (قط ااان ،)117 :1375 ،بااا صاافویان کااه بااه
ترویج مااذها شاایعه مبااادرت میورزیدنااد ،رویااارو شااده و ازایاانرو ،تقااابالت گسااتردهای در
عرصههای عقیدتی ،سیاسی و نظامی ،میان ایشان رقم اورد .این رویاروییها بهویژه سبا شد کااه
مسئلۀ مشروعیت در نزد هرکدام از این سااتارهای سیاسی ،از اهمیاات بساایار زیااادی براااوردار
شود؛ بنابراین روشهای مختلفی را بهمنظور اثبات مشروعیت اود از یکترف و از تاارف دیگاار
ردّ مشروعیت رقیا ،بهکار گرفتند .درواقع ،اوانین ازبک تو ه زیادی بر این رهیافت داشااته و در
بسیاری از موارد با کمک اندیشمندان حامی اود ،به مشروعیتبخشی به ارکان مختل

حکوماات

پردااتند .مسئلهای که در برای مواقع ،اسباب بروز تقااابالت مسااتقیم میااان ایشااان و صاافویان را
فراهم آورده و عالوهبر انعکان در منااابع تاریخنگاااری و متااون فقهاای ،در نامااهنگاریهای میااان
اوانین شیبانی و پادشاهان صفوی و نیز میان علمای حامی ایشان اودنمایی میکند.
 -2-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
با تو ه به بررسیهای صورتگرفته ،مشخص میشود که شیبانیان ،بهمنظور رقابت بااا صاافویان و
همچنین کسا موقعیت مقبول در ماوراءالنهر ،به ترفندهای مختلفی دساات زدنااد .از آن میااان ،دو
رویکاارد زیاار از اهمیاات بساایار زیااادی براااوردار اساات -1 .بهرهگیااری از دیاادگاههای فقهااا و
اندیشمندانی نظیر فضلاهلل انجی که در آوردگاه نظری ،تالشهای مجدّانهای را در راستای تدوین
و تألی

آرا و اندیشههای اویش ،بهمنظور مشروعیتبخشی به این حکومت انجامدادند -2 .بیااان

دیدگاههای مشروعیتساز بر بستر باورهای مذهبی ،در قالا نامههای ارسالشده باارای پادشاااهان
صفوی .با تو ه به ذکر این مباحث ،نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 -1عناصر مشروعیتبخش شیبانیان از چه مؤلفههایی تشکیل شدهاست؟
 -2فضلاهلل انجی در تبیین این مؤلفهها چه ایگاهی دارد؟
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 -3-1اهداف و ضرورت تحقیق
این نوشتار بر آن است تا اندیشههای مشروعیتبخشِ فضلاهلل انجی ،بهعنوان یکاای از مهمتاارین
نظریهپردازان حکومتهای سنیمذها ،بهاصوص حکوماات اااوانین شاایبانی ،پا

از برافتااادن

االفت عباسی را مورد بررسی قرار دهد .آنچه ضرورت انجام چنین تحقیقاای را ایجاااب میکناد،
بررسی مؤلفههای مورد نظر انجی ،مانند حدیث حارث ،یخرج ر ل منوراءالنهر یقال لهالحارث
[ ]...یمکن او یوتن آلل محمد [ ]...و ا کاال مااؤمن نصااره او ا ابتااه (مرعشاای ،ج :1404 ،29
 )464و حدیث مجددمائه اناهلل یبعث لهذه المه علیرأن کل مائه منیجدد لها دینهااا (سجسااتانی،
ج )311 :1410 ،2است که در ارتباط با این رویکردِ مقبولیتبخش ،برای شیبانیان بهعنوان یکاای از
رقبای اصلی صفویان مورد استفاده قرار گرفتهاست.
 -4-1پیشینه تحقیق
درمورد پیشینۀ تحقی  ،باید اشاره داشت که کتاب فقیه سرگردان ،تأمالتی بر احوال و اندیشااههای
فضلاهلل روزبهان انجی ( ،)1398نوشتۀ عارف دانیالی ،بررسی امعی است از زناادگی شخصاای،
فقهی و سیاسی فضلاهلل انجی .در مقالۀ فضلاهلل بن روزبهان انجی و شریعتنامهنویسی در قرن
نهم ( ،)1388نوشتۀ حسین ایزدی ،نیز بررسی آرای فضاالاهلل انجاای بااهعنوان آااارین میااراثدار
شریعتنامهنویسی که این ریان را به انحطاط کشاایده ،صااورت گرفتهاساات .همچنااین در مقالاۀ
«اندیشۀ سیاسی فضلاهلل بن روزبهان انجی» ( ،)1370از همین نویسنده ،با بهرهگیااری از تألیفااات
سهگانۀ وی در این ارتباط ،یعنی عالمآرای امینی ،مهمانناماۀ بخااارا و ساالو الملک ،اندیشااههای
فضلاهلل انجی در مورد دو حکوماات آققویونلااو و شاایبانی ،واکاااوی شدهاساات .مقالاۀ «بحااران
االفت در اندیشۀ سیاسی فضلاهلل روزبهان انجی» ( ،)1386نوشااتۀ شااهرام پناااهی ایاااوی نیااز
چالشهای مذهبی ناشی از بحران االفت پ

از اضمحالل عباساایان را از منظاار بیاانش عقلاای و

فلسفۀ سیاسی -مذهبی فضلاهلل انجی ،مورد بررساای قاارار دادهاساات .همچنااین ،مقالاۀ «اندیشاۀ
سیاسی روزبهان انجی و الگوی اسپریگنز» ( ،)1396نوشتۀ ابااراهیم برزگاار و آرزو مجتهاادی ،بااا
تو ه به نظریۀ بحران اسپریگنز در فهم نظریههای سیاسی ،دیدگاههای فضلاهلل انجی را در مااورد
بحرانهای سیاسی سدههای نهم و دهم هجری بررسی کردهاست .درحقیقت ،در این پژوهشها به
مقولۀ مشروعیت حکومت ازبکها و مؤلفههای این مشروعیت ،کمتر پردااته شدهاساات؛ بنااابراین
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در مقالۀ حاضر ،مؤلفههای مشااروعیتبخشِ حکوماات شاایبانیان ،از دیاادگاه فضاالاهللبن روزبهااان
انجی مورد پژوهش قرار گرفتهاست.
 -2مؤلفههای مشروعیتبخشِ ساختار سیاسی -مذهبی شیبانیان
پ

از تشکیل سااتار سیاسی مبتنی بر مذها تشیع توسط صفویان ،در قلمرویای کااه تباادیل بااه

دارالتشیع شده بود و فرقۀ نا یه زمینه را برای ظهور امام غایا (صفتگل )67 :1383 ،و الیفهاهلل
فیاالرض (امینیهروی ،)355 :1383 ،آماده میکرد ،شاارایط مناسااا باارای نظریااهپردازان عرصاۀ
سیاست و مذها اهل سنت در ایران از بین رفته و بسیاری از ایشااان ،بااا تو ااه بااه ایاان شاارایط
نامساعد و با هدف پیداکردن محیطی مناسا ،راه مهااا رت بااه مناااتقی اااارج از ایااران را پاایش
گرفتند .در این ارتباط ،اشارۀ اواندمیر ،روشنی زیادی بر شاارایطی کااه زمیناۀ ایاان مها رتهااا را
فراهم آورد ،افکندهاست «و سنیان متعبد و اوار یان متعصا ،از وهم حسام بهرام انتقااام غازیااان
عظام ،ااسر و اائا و حیران و هارب ،روی به اتراف آفاااق نهادنااد» (اواناادمیر.)467 :1333 ،
شیعهستیزی و کینورزی فضلاهلل نسبتبه صفویان ،بهاصوص مطالا منتقدانۀ وی علیه حیاادر و
نید که در عالمآرایامینی بازتابیافته و ایشان را ابلی  ،اهل بدعت و اارج از دین اواندهاست
(انجی ،)285 :1379 ،سبا شد که وی نیز با قدرتیابی صفویان ،مجبور به اروج از ایران شااده
و رات اقامت به حوزۀ سیاسی و مذهبی ماوراءالنهر افکند؛ ازایاانرو ،پا

از پیوسااتن بااه دربااار

اوانین ازبک ،درصدد برآمد که حکومت شیبانیان را همان حکوماات آرمااانی ،تلقااین کنااد کااه در
چارچوب اندیشههای وی تعری

شدهبود؛ بنابراین در تبیین مشروعیت این حکومت ،تالشهااای

زیادی را سامان داده که نتایج آن در برای از تألیفات وی نظیر مهماننامۀ بخارا و ساالو الملو ،
بازتاب یافتهاست .با این رویکرد ،تالش کردهاست اوانین ازبک را در ایگاااه اماماات و االفاات
بنشاند و درنتیجه حکومتی را پیشنهاد کرده که بر مدار شریعت بوده و اعتقاد دارد که پیامبر اسااالم
قواعد و اصول این حکومت را تعلیم کردهاست (انجی .)34 :1362 ،بر پایۀ این اندیشه که سااابقۀ
آن را میتوان در دورۀ حضور فضلاهلل در دربار آققویونلوها ،باهویژه ساالطانیعقوب سااتو و
کرد ،وی آرزوی دیرینۀ اود را با این مضمون که مگر یکی از سالتین زمان ،اَعمال و رفتار اااود
را دستکم با ظواهر شرع وف دهد ،در شخصیت عبیداهلل ازبک پیدا میکند (همان.)24 ،
انجی در سلو الملو  ،اقامۀ یک دولت اسالمیِ آرمانی ،منطب با مااوازین مااذها تساانن را
مدنظر داشتهاست؛ ازاینرو قواعد اینگونه حکومت را با ترحریزی احکام و نظام مرتبط با امااام و

مؤلفههای مشروعیت حکومت شیبانیان ،با تکیه بر اندیشههای فضلاهلل بن روزبهان انجی
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سلطان تدوین میکند؛ بنابراین با تو ه به رویکرد اول ،در تقسیمبندی ارائهشااده در باااال ،انجاای
بر ستهترین شخصیت در پیشبرد اهداف ایدئولوژی و رویکردهای سیاسی شاایبانیان بااود و نقااش
انکارناپذیری در مشروعیتبخشی بااه ایاان حکوماات برعهااده داشاات .درواقااع ،انجاای بااهعنوان
نظریااهپرداز ترفاادار حکومتهااای ساانیمذها ،نظیاار آققویونلااو ،ازبااک و عیمااانی (عااالمآرای
شاهاسماعیل ،)44 :1349 ،گویسبقت را از همگنان اود ربود و عالوهبر مشروعیتبخشی به ایاان
حکومتهااا ،تالشهااای بیشااائبهای در شاابههافکنی در مبااانی مشااروعیت صاافویان انجااام داد؛
بدینمعنی که از یکسو ،از مؤلفههای متعدد در هت مشروعیتبخشی به شیبانیان بهرهمنااد شااد و
از سوی دیگر ،درصدد برآمد با شبههافکنی در مبانی مقبولیت صفویان ،مشروعیت ایشااان را انکااار
کند؛ مسئلهای که با این اغراض شبههافکنانه توسط اوانین ازبک نیز بدان پردااتااه شااد؛ بااهعنوان
نمونه ،شیبکاان در مجل

مناظرهای که با سفرای شاهاسااماعیل یعناای نااوراهلل اساانی ( )Asaniو

شیخزاده الهیجی (قزوینی )126 :1378 ،برگزار کرد ،تشیع را مذهبی مستحدث دانست که توسااط
صفویان سااتهشده و بهشدت آن را رد کرد (امینی هروی32 :1383 ،؛ قزوینی.)29 :1378 ،
 -3خنجی و مسئلۀ نجاتبخشی ازبکها
موعودگرایی مجموعهای از باورها ،دربارۀ اصل نجاتبخشی امعه است که درنتیجه آن با ظهااور
منجی ،زمینۀ عدالت و ایر فراهمشده و بدکاران و تبهکاران از میان رفته و صالحان و نیکان ،زمااام
امور هان را در دساات اواهنااد گرفاات (بااورونی72 :1389 ،؛ صااافی گلپایگااانی.)471 :1377 ،
ازاینمنظر است که اوضاع ناهنجار امعۀ ایرانی در برهههای مختل

تاریخی ،زمینۀ ظهور و بروز

تفکراتی از این دست را فراهم آورده که در کُنااه آن اصااالح و احیااا ،نقااش مهماای دارد .در ایاان
شرایط ،اندیشۀ ظهور مجددّان و احیاااگران از مهمتاارین تفکراتاای اساات کااه اودنمااایی میکنااد.
از مله اینگونه تفکرات ،اندیشۀ مجددّمائه ،تبیین حدیث حارث و اابار ملحمه است که در دورۀ
اسالمی ،در موارد متعدد توسط متفکران در مورد برای شخصیتهای تاریخی بهکار رفتهاست .باار
پایۀ روایتهای منتسا به پیامبر اسالم(ص) «اابار ملحمه اشاره به صاحا دولتی اساات کااه از آب
آمویه که نهر بلخ است و آن را یحون گویند ،عبور فرمایااد و ابااواب تمکااین آلمحمااد باار روی
االی گشاید» (انجی .)97 :1341 ،بهنظر میرسد آبشخور تو ااه بااه ایاان مؤلفااهها برااسااته از
موعودگرایی است که در اندیشه و عماال سیاساای ایرانیااان ،ایگاااه بر سااتهای دارد .اینگونااه از
موعودگرایی که در کنار پدیدههایی ماننااد آرمااانگرایی ،هزارهگرایاای و اندیشاۀ آارالزمااانی قاارار
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گرفته ،در تفکر بسیاری از موراااان دورۀ اسااالمی اودنمااایی کاارده و ایشااان بااهمنظور مشااروع
نشاندادن حکومتهای مورد حمایت اود ،از این رهیافت استفادۀ فااراوان بردهانااد .بااا تو ااه بااه
بررسیهای صااورتگرفته ،مشااخص میشااود کااه ایاان رویکااردِ غایتانگااار و موعودمحااور ،در
اندیشههای فضلاهلل انجی نیز مجال بروز یافت و وی با تو ه به آموزههای کالمی و فقهی اااود
(انجی ،)22/21/20 :1341 ،در برهههای مختل
اندیشه در قوالا مختل

از آن بهره برد .بهاصوص که او به تبیااین ایاان

نظیر حدیث حارث ،اابار ملحمه و حدیث مجددمائه پرداات و مفاهیم

آن را به اوانین ازبک -شاایبکاان و عبیااداهللاان -بااهعنوان برگزیاادگان (راساال )16 :2535 ،و
مصلحان نسبت داد .درواقع ،انجی ،پ

از برافتادن عباسیان ،به نظریهپردازی در این عرصااه روی

آورد و فقدان این االفت را فا عهای عظیم برشمرد و اوضاع عصر اود را فاقااد شاارایط ایاادهآل
عصر عباسیان دانست .ازاینرو درصدد برآمد تا یکی از سااتارهای سیاسی ایاان دوره را بااهعنوان
ایگزین االفت عباسی ،تلقین کند که درنهایت قرعۀ فال بهنام آققویونلوهااا و شاایبانیان درآمااد؛
درنتیجه این حکومتها را یکی پ

از دیگری ،وا د شرایط الزم برای ایجاد امعۀ آرمانی مااورد

نظر اود برشمرد .در این ارتباط ،آنچه در اندیشههای فضلاهلل انجی مطرح است ،این اساات کااه
اندیشۀ هزارهگرایی ،بهویژه مؤلفههای موعودگرایی و منجیگرایی آن در نزد وی ،زمیناۀ مساااعدی
را برای پذیرش تفکر مجددمائه فراهم آورد .بدینترتیا که وی نظریۀ هزارهگرایی را با تعاادیالتی
در قالا اندیشۀ مجددمائه وارد و آن را اسان دیدگاههای اود در این زمینه قرار داد؛ ازایاانرو در
تبیین آن معتقد است که «از تلوع بدر االفت ابوالبشر آدم ،تا سطوع صبح هاادایت شفیعالمحشاار
ااتمه [ ]...هر هزار سال از سماء هدی نوری المع تابیده [ ]...و از لوامع سنت سنیهاش نور احیاااء
دین [ ]...بر فضای زمین تااته است» (انجی .)124 :1379 ،پ

از توضیح این مساائلۀ مهاام ،بااه

تحدید آن پرداات و همانگونه که اود معترف است ،از هزارهگرایی مرسوم و مقبول برای فاارق
و مذاها ،به سدهگرایی رسیده و این تقلیل را در قالا اندیشۀ مجددمائه ارائه کردهاساات «و لهااذا
آنچه سابقاً ،در زمان بسیار به منصه اظهار آمدی در امت سعید به مدت غیر مدیااد مو ااود شااد و
آنچه در هزار شمار یافتی اینجا در صد ،معدود گشت» (انجی .)125 :1379 ،با این رویکرد ،پ
از تعدیل اندیشۀ هزارهگرایی بهدنبال ارائۀ شااصههای آن برآمد و علیرغم اینکه پیرو مذها اهل
سنت است ،در مشروعیتبخشی به حکومت شاایبانی از ایاان مؤلفااه بهااره باارد کااه ایاان موضااوع
نشاندهندۀ اشراف وی بر ایاان حااوزه از اندیشاۀ سیاساای شاایعیانه و ایرانشااهری اساات .درواقااع،
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موعودباوریِ ایرانشهری ،با تکیه بر مقولههایی نظیر وضعیت مخاتره ،اصل امیااد و اصاال عاادالت،
شکل گرفته (نج زاده ،)140 :1390 ،ازاینرو میتوان اندیشههای موعودباور انجی را در قالااا
مؤلفۀ وضعیت مخاتره تبقهبندی کرد .در این رابطه تأکید انجاای ،باار حاادیث حااارث ،از سااایر
عناصر بیشتر بوده و وی بهمنظور تبیین این حاادیث ،رسااالهای بااا عنااوان رسااالۀ حارثیااه ،تااألی
کردهاساات .علاایرغم تمرکااز انجاای باار حاادیث مجددمائااه (سجسااتانی ،)178 :1410 ،در
مشروعیتبخشی به آققویونلوها و از مصادی این حدیث دانستن سالتین این حکوماات ،باهویژه
یعقوبپادشاه (انجی ،)127 :1379 ،در دورۀ شیبانیان نیااز باار پایاۀ موعودباااوریِ اااود بااه ایاان
حدیث اشاره داشته و شیبکاان را مجددمائه دانستهاست «مجددمائه تاسعه باحیاء مراسم الشرع و
الدین [ ]...ابوالفتح محمدالشیبانیاان ،امامزمان و الیفهالرحمان» (انجی)2 :1341 ،؛ اما بااههنگام
حضور در دربار ازبکان ،رهیافت اصلی انجی در مشروعیتسازی برای ایشان ،بر تبیااین حاادیث
حارث تمرکز یافت و موعودگرایی اود را براسان این حدیث تدوین کرد .بااا ایاان رویکاارد ،در
رسالۀ حارثیه ،به تبیین ایگاه شیبانیان پرداات و عناصاار مختلا

ایاان حاادیث را تشااریح کاارد

(همان) .بدینترتیا اان ازبااک را از مصااادی حاادیث حااارث محسااوب کاارد ،وی را در مقااام
مصلح فیاالرضِ اشارهشده در این حدیث ،نشانید و شااصههای پنجگانۀ ایاان حاادیث را بااه وی
نسبت داد .از این دیدگاه ،شیبکاان:
«اول ،مردی باشد که از آب آمویه عبور کند و ظهور نماید .دوم آنکه او را حارث گویند .سوم
آنکه حرّاث باشد .چهارم آنکه بر مقدمۀ او مردی باشد که او را منصور گویند .پنجم آنکااه تمکااین
کند از برای آلمحمد ،همچنانکه تمکین کردند قریش ،از برای رسااولاهلل [ ]...و مااا [ ]...ایاان پاانج
صفت را در ذات شری
میکند «سپ

حضرت اان عالیمکان [ ]...مییااابیم» (همااان) .در ایاان ارتباااط تأکیااد

در این وص

اشارت باشد به کمال صاافات آن حضاارت و آنکااه حااارث موعااود

صاحا صفات کامله است» (انجی.)103 :1341 ،
نگرش موعودمحور و نجاتبخشِ انجی در موارد دیگری نیز مجال اودنمایی یافاات کااه از
آن میان میتوان به اابار ملحمه که از سوی پیامبر اسالم ذکر شدهاساات ،اشاااره کاارد .انجاای در
قالا اابار ملحمه به مقایسۀ چگونگی ظهور ازبکهااا و م ولهااا پرداااات و اعتقاااد داشاات کااه
چنگیز و اوالد او ،اگرچه از آب آمویه ،عبور کردند و ممالک این سااوی رود را بااه تصاارف اااود
درآوردند ،اما به این سبا که م والن هرگز تمکین آلمحمد نکردند ،اابار ملحمه ایشان را شااامل
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نشده و با تو ه به این روایت ،م والن را از مصااادی آن بهحساااب نیاااورد .درواقااع ،تو یااه وی
بهمنظور ردّ ایگاه م والن در اابار ملحمه این است که در زمان هجوم م ول ،کسی به آلمحمااد
تعرضی نداشت تا احتیاج به کسی باشد که آلمحمد را تمکین کند و حفظ عرض و نامون ایشان
فرماید؛ بنابراین نتیجه گرفت که اابار ملحمه ،شامل حال ایشان نمیشود (همان) .درمقابل ،اعتقاااد
دارد در زمان ازبکها ،کفار باغی متعدّی ،یعنی صفویان ،در کار دین اسالم بیقاعدگی کرده و ایاان
مسئله عیان شد؛ بنابراین اوانین ازبک براسان اابار ملحمه ظهور کردند تا این الاال را از میااان
برده و آسیاهای وارد آمده به دین اسالم را اصالح کنند .با این رویکاارد ،اااوانین ازبااک را امااام
زمان و الیفهالرحمان و حارث موعود دانست و باور داشت که ایشان ظهور کردهاند تا عااار لااوث
ناشی از کفر اشرار نابکار ،یعنی صفویان را از بینببرند؛ بنابراین یاری ایشان را بر مؤمنااان وا ااا
دانست «هر آینه [ ]...بر تمااامی مؤمنااان تاعاات و نصاارت او فاارض فرمااوده» (همااان .)106 :بااا
تشریحات صورتگرفته در این اصوص ،میتوان عبور از رود سیحون و لشکرکشی بااه اراسااان
توسااط عبیااداهللاان (راقاام ساامرقندی170 :1380 ،؛ افوشااتهای نطناازی )295 :1350 ،را یکاای از
مشخصترین مصادی اابار ملحمه بهحساب آورد «از آب سیحون عبور فرمااوده [ ]...و فرمودنااد
که هرکدام از اعمام و اقارب که تصدی این اماار را قبااول میفرماینااد و قاادم در راه غاازای تاقیااه
سراان میگشایند» (انجی .)52 :1362 ،در تو یااه چرایاای ظهااور حکوماات شاایبانیان ،در مقااام
منجیان و مصلحین فیاالرض ،اوضاع این دوره را بهگونهای تشریح کرد که گویی ظهور ایشااان از
مقدّرات تاریخ اسالم بوده و عوامل مختل

دستبهدست هاام داده تااا ایاان ظهااور ،اتفاااق بیافتااد.

از مله عواملی که در تلقین این حکومت بهعنوان مصلحفیاالرض و مجددمائه مؤثر افتاااد ،ظهااور
صفویان بود که از دیدگاه وی وضعیت مخاتره را در هان اسالم ایجاد کرد «مقتضی آن شااد کااه
ح تعالی ،تدار فسادی را که از آن مخذوالن ظهور یافته ،به صالح حارث موعود کااه معناای آن
مصلح فیاالرض است ،بفرماید» (انجاای .)105 :1341 ،در ایاان ارتباااط ،انجاای ،چناادینبار در
تألیفات اود ،از بدعتهایی که با ظهور مخذوالن ،یعنی صاافویان ،باهو ود آمااده ،سااخن گفاات
«ستاره ارباب دین سواته گشت و آتش بدعت تایفه ملحدین افرواتااه شااد [ ]...آوازه رفااو و
الحاد که هرگز از آب یون نگشته بود ،از اوج گااردون گذشاات» (همااان) .همچنااین ،در تشااریح
اوضاع ناشی از حضور صفویان در ماوراءالنهر نوشتهاست که «رفضااه تاقیااه ساارب ،منااابر مجااامع
ماوراءالنهر را که مرا ع ظهور رضوان و رحمت بود ،مواضع بروز عدوان و لعنت سااتند» (همان:
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 .)50درمورد تالشهای عبیداهلل با هدف بیرونراندن صفویان از ماوراءالنهر و دفع فتنۀ ایشااان نیااز
اعتقاد داشت که اگر اانازبک ،در مقام موعودِ مصلح ظهور نمیکرد ،آتش فتنۀ صفویان گسااترش
یافته و حکومتشان در ماوراءالنهر تیبیت میشد و از اسالم و داراالسالم ،اثری باقی نمیماند «چااه،
همگی عزم اسروانه متو ه آن است که ،عار قدحی که از ممرّ کفر و ابتداع و نفاق تایفه مخذوله
قزل قلباق ،بر دامن عرض آلمحمد [ ]...نشسته ،به صافی زالل تیااآ آباادار پااا سااازد و آثااار آن
مالعینِ مناحی

را به رّ عساکر نامدار از روی روزگار بپردازد» (انجی.)105 :1341 ،

برپایۀ باور به مضمون حدیث حارث و موعودباوری برآمده از آن است که در نامۀ عبیداهلل بااه
شاهتهماسا ،اینگونه آمده که «مردم اراسان در دست اهل باادعت و ضاااللّت گرفتااار شاادهاند»
(نوایی ،ب  .)28 :1368ازاینرو به صراحت به پادشاه صفوی اعالن کرد «دفع رفع شما ،بر ما الزم
و وا ا است» (همان .)34 ،این رویکرد انتقادی اانِ ازبک پ

از پیااروزی در نااگ غجاادوان

(قمی119 :1359 ،؛ نوایی87 :1392 ،؛ سیوری36 :1388 ،؛ ثابتیان ،)120 :1343 ،و نامااهنگاریهای
وی با سالتین عیمانی نیز اودنمایی کرد و بهاصوص دعوی «اناایربکم االعلاای (نازعااات،)24/
پادشاه صفوی (عالمآرای شاهاسماعیل )44 :1349 ،را بهشاادت تخطئااه کاارد و معتقاادان بااه آن را
مستحّقان هنم دانست .این موضوع ،در نامههای ارسالی عباادالمؤمناان ،بااه دربااار عیمااانی نیااز
مطرح شد و وی در یکی از نامههای اااود صاافویان را «مالعااین باایدین و رفضااه زشاات آیااین»
(نوایی )129 :1352 ،نامید .انجی ،درنتیجه باورمندی باار نقااش منجیانااه ازبکهااا و در اسااتمرار
بهکارگیری نمادهای حدیث حارث ،ایگاه ایشان را وعدۀ پیامبر اسالم دانست «وقت ظهور مظهر
موعود و اوان بروز سرّ مکتوم است از پردۀ غیا مکنون و چون وعدۀ موعود حضاارت رسااولاهلل،
که در باب حارث فرموده بودند ،نزدیک شد ،آثار آن از ممرّ اعالمات اولیاء و مبادی و مخایاال آن
از مجاری اقدام ارباب الهام بر ااتر عالی تجلی کرد» (انجی .)151 :1341 ،وی در این آوردگاااه
عقیدتی ،همچنان ناهنجاریهای حاصل از اعمال و رفتار صفویان و بااروز وضااعیت مخاااتره را از
دالیل اصلی ظهور ازبکها برشمرد و اعتقاد داشت که از نشانههای اصلی بروز ایاان باادعتها کااه
ا و لعاان صااحابه کبّااار اساات کااه بهصااورت
بهشدت از سوی گروههای دیگر نیز تخطئه شد ،س ّ
افراتی در این زمان از انا صفویان و حتی اندیشاامندان حااامی ایشااان نظیاار کرکاای (الشاایبی،
393 :1385؛ ااتونآبادی448 :1351 ،؛ تنکابنی ،)348 :1364 ،رواج یافت .درنتیجه ایاان وضااعیت
فتوای ارتداد صفویان را صادر کرد «با تایفۀ تاغیه تاقیه سرب ،قتال باید کرد ،بنابر آنکه ایشان بااه
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ا شیخین مرتد شاادهاند» (انجاای .)398 :1362 ،ایاان موضااوع را انجاای در
سجدۀ صنم و به س ّ
مهماننامۀ بخارا نیز مطرح و تشریح کرد که پیامبر «فرموده که در آارالزمان تایفهای پیدا اواهنااد
شد که صدر این امت را که اکابر صحابه دیندار و اعاظم الفا و عالممدار بودند ،به ساانان تعاان و
ا و عدوان دشنام دهند»
اار لعن بیازارند و آن پاکیزه سیرتان [ ]...با و ود استحقاق رضوان به س ّ
(انجی .)104 :1341 ،بهنظر میرسد ،تحتتأثیر این رویکرد انجی و دیگر اندیشاامندان هااوادار
حکومت شیبانیان بود که اوانین این حکومت در مقاتع مختل

ادعای موعودبودن ،داشتند .از آن

میان ،شیبکاان اود را مظهر سرّ مکتوم دانست ،مدعی شد که «ظهور این معنی ،نزد ااتر عااالی
[ ]...باعث بر تلا ملک موروث و ارادت نشر عدل و احسان در اتراف و اکناف هان شد و باار
ضمیر اورشید تأثیر الیح شد که چرا نشاید که این مظهر موعااود مااا باشاایم» (همااان .)152 ،ایاان
نگرش اانِ شیبانی را همچنین در نامهای که برای شاهاسماعیل نوشتهاساات ،میتااوان بااه روشاانی
در کرد .در این نامه نیز وی مدعی است صدای امامت و ندای االفاات از هااات
رسیدهاست» (نوایی ،ال

غیااا بااه مااا

 .)81 :1368از دیگر نکات قابلتو ه در اندیشۀ نجاتبخشی انجی این

است که با بهرهگیری از آراء ابوحفص نسفی که امام و الیفه را امام و الیفۀ ظاااهر میدانااد ،وی
نیز مصادی این مؤلفه ،یعنی ازبکها ،را امام و الیفۀ ظاهر دانست ،نه به مانند شیعیان امام منتظاار
و مختفی (انجی .)79 :1362 ،این اندیشه نزد عبیداهلل نیااز اودنمااایی کاارد و در نامااهای کااه بااه
شاهتهماسا نوشت ،تو یه کرد که غرض وی از آمدن به اراسان «انتظام اسالم و دفع باادعت و
ظالم» (نوایی ،ب  )29 :1368است .در این نامه نیااز میتااوان نشااانههایی از موضااوع مطرحشااده
توسط انجی ،یعنی ادعای مصلح فیاالرض بودن اوانین شیبانی را مالحظه کرد .برپایۀ این باور،
عبیداهلل سبا لشکرکشی اود به اراسان را اینگونه تشریح کرد که «ما بااا آن تایفااه گفااتوگو و
مجادله داریم که [ ]...تابع بدعت و ضاللت شیاتین شده ،رفو و تشیع ااتیار کردهانااد» (همااان:
.)32
هااارک  ،باااه فسااااد راناااه در دیااان آرد

یاااا وقااات زکاااوه ،بااار باااین چاااین آرد

مساااتو ا حاااد گاااردد و باااار احاااد

بااار حاااد زدناااش ،تااار ز مااااچین آرد
(همان)28 :

رویکرد مشروعیتساز شیبانیان تا ایی ادامه یافت که حتی تقابالتی را میان ایاان حکوماات و
صفویان از دورۀ شاهاسماعیل و شیبکاان ،بهو ود آورد (نوایی96 :1392 ،؛ مستوفی52 :1375 ،؛
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قزوینی .)281 :1386 ،بدینترتیا که شیبکاان ،مرشد کامل تریقت صاافویه ،یعناای اسااماعیل را
داروغه نامید (اعتمادالسلطنه )752 :1367 ،و صفویان را بهسبا تشیع ،توبیخ کاارد (نااوایی:1392 ،
 .)76درمقابل ،بهمنظور تو یه مشروعیت حکومت ازبکها ادعا کرد که «تدبیر امااور مملکااتداری
و تسخیر بالد را از عهد ازل ،فیاض لمیزل به قبضۀ اقتاادار و ااتیااار ااناادان شاایبانی نهادهاساات»
(روملو148 :1357 ،؛ نوایی ،ال

 .)81 :1368در اسااتمرار ایاان تقااابالت ،ازبکهااا حتاای سایّادت

صفویان را بهعنوان یکی از اصلیترین پایههای مشروعیت ایشان انکار کردند .برایناسان ،عبیداهلل
به تهماسا یادآوری کرد که «و پدر کالن شما ناب مرحوم شیخ صفی را همچنااین شاانیدهایم،
مردی عزیز و اهل سنت و ماعت بوده و ما را حیرت عظیم دست میدهااد کااه شااما ،نااه روش
حضرت مرتضیعلی را تابعید و نه روش پدر کالن را» (همان) .ر وع به مطالا مناادرج در ناماۀ
علمای ماوراءالنهر به علمای اراسان ،این موضوع را قابلفهمتر میکند .باادینترتیا کااه صاافویان
«مؤمنان را به تریقه شنیعۀ شیعه مطرود داشته [ ]...بر پادشاه اسالم بلکه بر سایر انام بنابر امر ملک
عالم ،قتل و قمع آنها اعالءالدین الح وا ا و الزم است» (شاملو.)141 :1371 ،
 -4تأویلگرایی و جایگاه ازبکها در اندیشههای خنجی
تأویل در ل ت از واژۀ «اول» مشت شدهاست .این اصطالح بهمعنی ر وع بااه اصاال و اول چیاازی
است (تهانوی ،1996 ،واژۀ تأویل)؛ بااهعبارتدیگر ،تأویاال گردانیاادن کااالم اساات بهسااوی اول و
بیانکردن از عبارتی به عبارت دیگر (رامپوری ،1363 ،واژۀ تأویل) .در ایاان ارتباااط عالمااان علاام
اصول تأویل را مترادف با تفسیر دانستهاند .با این تأکید که تأویل ااص از تفسیر اساات (تهااانوی،
 ،1996واژۀ تأویل) .البته از نظر راغا اصفهانی استعمال تأویل بیشتر در معااانی و ملههاساات و
اغلا در کتا الهیاتی بهکار میرود (راغا اصفهانی ،1404 ،واژۀ تأویل) .تأویاال از رویکردهااایی
است که در رهیافت تاریخنگری و تاریخنگاری بسیاری از موراان ،با هدف تبیین وقااایع اسااتفاده
شدهاست .تأویلگرایی نوعی مصادره بااه مطلااوب از حااوادث تاااریخی بر سااته ،آیااات قاارآن و
احادیث است؛ بهتوریکه بهعنوان میال ،شأن نزول برای از آیااات قاارآن و نیااز برااای حااوادث
تاریخی ،مورد استفادۀ موراان دراصوص حوادث ااااصِ زمااان اااود قاارار گرفتهاساات .نتااایج
حاصل از تأویل هر مورب ،نشاندهندۀ زیست هانِ مذهبی و بینش سیاسی وی است که در قالااا
اندیشههای تاریخنگاری و تاریخنگری وی تجلی مییابااد .بااا بهرهمناادی از ایاان مؤلفااه و عناصاار
مرتبط با آن در تاریخنگاری ایرانی -اسالمی است که انجی نیز بهمیابه بساایاری از موراااانی کااه
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دارای اینگونه رویکرد بودند ،بهمنظور مشروعیتبخشی به شیبانیان ،بااه تأویاالگرایی رویآورد و
در این رهیافت به کارّات از تأویاال آیااات قااران و حااوادث تاااریخی بهااره باارد .بااا بررساایهای
صورتگرفته ،مشخص میشود که ر وع به این مؤلفه ،در بخشهااای مختلا

تألیفااات انجاای،

بهمنظور مشروعیتآفرینی برای ازبکها صورت پذیرفته و این مؤلفه ،در منظومۀ فکری انجاای از
ایگاه بر ستهای براوردار است .در پیروی از این رویکرد است که وی نگهااای ازبکهااا بااا
قزاقها و صفویان را مصداق آیۀ سیوهشتم سورۀ توبه دانسته ،مینویسد که «مصداق این سااخن،
حضرت اان عالیمکان است که اطاب «اِنفِروا» گوییا در ازل آزال به گوش ان شنیده و پیوسته
به دست ان ،سینه راحت و فراغ دریده» (انجی .)71 :1341 ،با این هتگیری ،پا

از تأکیااد

بر مؤلفۀ موعودگرایی موردنظر اود ،به تأویل آیۀ «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ ْکرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (حجر،)9/
پرداات ،ازبکها را مأمور پاسداری از اسالم در مقابل بدعتهای راهیافتااه در دیاان ،بهاصااوص
بدعتهای ناشی از ظهور صفویان ،دانست (همان .)105 ،از همین منظر ،پیروزی عبیااداهللاان باار
محمدبابر ،را (رازی442 :1378 ،؛ قط ان117 :1375 ،؛ نجفیبرزگر ،)135 :1393 ،که «به امااداد و
معونت مرتدان تاقیه سرب ،به سمرقند و بخارا درآمد» (انجاای50 :1362 ،؛ قزویناای33 :1378 ،؛
صفویان ،)35 :1380 ،وعدۀ صدق اداوند و نصرت وا ا الو ااوب برشاامرد «الحماادهلل وحااده
صدق وعده و نصاارعبده و أعااز نااده و هاازم ادحاازاب وحااده» (احاازاب( )25/انجاای:1362 ،
 .)60/59همچنین است تأویل اصطالح مشهور قرآنی «عُروَهُ الوُثقی» (لقمااان ،22/بقااره ،)256 /کااه
وی اوانین شیبانی را مصداق این اصطالح و تمسک به ایشان را مو ا رستگاری دانست «چااون
دست در عُروَهُ الوُثقی زده بودم از پا نیافتادم» (انجی .)132 :1341 ،در همین دوره ،شاهاسااماعیل
نیز در نامهای کااه بااه مخاتااا ناشاانااتۀ اااود در ماااوراءالنهر نوشاات ،صاافویان را از مصااادی
«عُروَهُ الوُثقی» بهحساب آورد .وی از این مخاتا دعوت کرد که از تشیع پیروی کنااد تااا سااعادت
دنیوی و ااروی نصیا او شود و با اشاره به آیۀ بیستوسوم سورۀ شوری -آیۀ مودّت( -سرایل،
 ،)71 :1396تأکی اد کاارد کااه سررشااتۀ آلعبااا را از دساات ندهااد و چنااگ اعتقاااد و التاازام بااه
«عُروَهُ الوُثقی» را مستحکم دارد (نوایی ،ال

 .)47 :1368با آگاهی از این مقولاۀ مشااروعیتبخش،

همراهی با سپاه ازبک در نگ با قزاقها را هاااد فیساابیلاهلل و حضااور اااود در ایاان غاازوّات
(انجی )56 :1362 ،را «ادرا مرتبت هاد فیسبیلاهلل در قدم امام زمان» (انجاای)131 :1341 ،
برشمرد .این موضوع از ترف شیبکاان نیز مورد تأکید واقع شد و وی هنگام لشکرکشاای برساار
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قزاقها به فقهای ماوراءالنهر ،دسااتور داد کااه فتااوا بنویسااند و نااگ بااا قزاقهااا را غاازا و هاااد
فیسبیلاهلل اعالم کنند (همان .)20 ،از دیگر مااواقعی کااه ایاان رهیافاات بهصااورت مسااتقیم مااورد
بهرهگیری ازبکها قرار گرفت ،واقعۀ همیاری ساکنان قلعۀ ارقوق با ازبکها بااود کااه انجاای ایاان
واقعه را اینگونه تأویل کرد که «شیبکاان فرمودند این قلعه نسبت به ما ،حکم مدینۀ تیبه ییاارب
دارد نسبت به حضرت نبوی [ ]...چه اهل این قلعه [ ]...همچو انصااار هاات مهااا ران [ ]...علاام
نصرت و یاری برافرااته»اند (همان .)89 ،از دیگاار بهرهگیریهااای صااورتگرفته از ایاان مؤلفااه،
تأویل آیه «وَ لَقَدْ َکتَبْنا فِیالزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ ْکرِ أَنَّالْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ» (انبیا )105/و آیااه
«وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِیالْأَرْضِ» (نااور( )55/انجاای:1362 ،
 )51است ،که براسان آن مقام اوانین ازبک تا ایی ارتقا پیدا کرد که انجی حکومت ایشاان را
از مصادی وعدۀ اداوند مبنیبر انشینی مؤمنان و حکوماات صااالحان باارروی زمااین دانساات و
معتقد بود که ایشان ،الیفه اداوند برروی زمین هستند «حکم قضا ازلی از دیوان الطاااف لمیزلاای
منشور رفیع إِنِّی َاعِلُکَ لِلنَّانِ إِمَاماً (بقره ،)124/به اسم شری
ذات همایون صاحا علم و ملک و فنااون را بااه تشااری

شااری

آن حضرت مرقوم سااااته [ ]...و
یَااا دَاوُودُ إِنَّااا َعَلْنَااا َ اَلِیفَاۀً

فِیالْأَرْضِ (ص )26/نوااته بود» (همان).
تأویلگرایی مطرحشده در رهیافت مشروعیتساز برای حکومت شاایبانیان از تریا مکاتبااات
صورتگرفته میان آنها و صفویان نیز مجال بااروز پیاادا کاارد و ایاان دو رقیااا ،بااهمنظور تو یااه
دیدگاههای اود از آن استفاده کردند .ازاینرو ،مالحظه میشود که عبیداهللاان در پاسااخ بااه ناماۀ
شاهتهماسا که وی را پ

از فرار از محاصرۀ هرات (صفویان )53 :1380 ،به اابن مااتهم کاارد،

این حادثه را با بهرهگیری از واقعۀ هجرت پیامبر اسالم اینگونه تأویل کرد که چون پیامبر اسااالم،
بهسبا مصلحت مؤمنان اقدام به مها رت کردند ،وی نیز براسان این مصاالحتبینی و تشااخیص
موقعیت ،تر محاصرۀ هرات کرده و به ماوراءالنهر بازگشتهاست (نوایی ،ب  .)30 :1368عبیااداهلل
همچنین انصراف از این محاصره را در تأویلی دیگر بهمیابه ت ییر موضع پیامبر اسالم در غزوۀ احد
دانست و آن را بهعنوان نمادی بهمنظور تو یه دلیل تر محاصاارۀ هاارات بااهکار گرفاات (همااان،
.)31
از دیگر نکات مهم در اندیشههای انجی که ارتباط تنگاتنگی با رویکرد مشروعیتبخش برای
حکومت سنی مذها ازبکها دارد ،این است که وی همواره امرای ازبک و حتی سالتین عیمانی
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را به هجوم بااه ایااران و یکساارهکردن کااار صاافویان ترغیااا میکاارد (ثااابتی429 :1346 ،؛ راقاام
سمرقندی )170:1380 ،و حتی در برههای ،فتوای دارالکفاار و دارالحرببااودن ساارزمین ایااران را
صادر کرد (انجی« )44 :1341 ،و اتفاق علمای روم و حرمین اساات بااا ایاان فقیاار در آنکااه فتااوا
دادهام که تایفۀ کاله سرب بدتر از کفار افرنجاند و مقاتله با ایشان افضل از مجاهده با کفار افاارنج»
(انجی .)45 :1362 ،از این منظر ،در مهماننامۀ بخارا نگهای ازبکان و صفویان را هاد نامیااد
ت انجی در نامههایی کااه علمااای ماااوراءالنهر
(انجی .)131/126/125/106 :1341 ،این باورداش ِ
هنگام هجوم سپاه ازبک در زمان عبدالمؤمناان و اعتراض علمای مشهد به این تها مات نوشتند
نیز مشاهده میشود .بدینترتیا که ایشان هاد بااا صاافویان کااافر را از اعاااظم عبااادات دانسااتند
(شاملو .)140 :1371 ،درنتیجه این تقدنگرایی است که انجاای حضااور در ایاان غاازوات را باار
مسلمانان ماوارءالنهر وا ا شرعی دانست (انجی .)107 :1341 ،همانگونه که ذکر شااد ،انجاای
با این استدالالتِ ضدشیعی اود ،تشیع صفویان را بهشدّت زیر سؤال برد و معتقد بود کااه ایشااان
ا و لعن صحابه کردهاند و نه چیز دیگر .کینورزی انجی بااا
دوستی اود با ائمه را منحصر به س ّ
صفویان ،در فرصتهای دیگر نیز در آثار وی انعکان یافتهاساات .از آن میااان ،هنگااام آمادهشاادن
اانازبک ،بهمنظور یورش به قزاقها ،پیشنهاد داد که این لشکرکشی به زمانی دیگر موکول شود و
استدالل کرد که مشخصکردن تکلی

کفار صفوی ،عاقالنهتر از نگ با قزاقهااا اساات «در ایاان

اوقات که کفار بیگانه قزلبر بر بالد اسالم و ملک موروثی شما مستولی شاادهاند ،تاار تعاارض
بدیشان نمودن و به محاربه قزاق که متولی بر ملک نیسااتند و ضاارر کفاار ایشااان بااه بااالد اسااالم
نمیرسد ،اشت ال نمودن و ه آن نزد عقاال بساایار ظاااهر نیساات» (انجاای .)57 :1341 ،البتااه در
مقطعی نیز با ت ییر رویکردی محسون که میتوان نشانههایی از ح

وتندوستی را در آن دیااد،

نگران این موضوع است که مبادا لشکریان اان یا سلطان ،ایران را بهعنوان دارالکفاار و دارالحاارب
مورد تااتوتاز قرار دهند؛ بنابراین در فتوایی دیگر ،تکلی

بالد تحتساالطۀ صاافویان را روشاان

کرد .وی این ایالتها را داراالسالم نامید و اعالم کرد «در ایاان زمااان تایفااه تاغیااه باغیااه تاقیااه
سراان ،بر آن مستولی شدهاند [ ]...در زمان استیالی ایشان همچنان داراالسالم است و دارالحاارب
نگشته» (انجی )397 :1362 ،است .وی بهمنظور لوگیری از اشونت ازبکها ،تأکیااد کاارد کااه
شیعیان امامیه از فرقههای اسالم هستند و اعمال مذهبی ایشان ،نظیر برگزاری نماز معه ،اعیاااد و
نصا قضات ،برتری اهل اسالم است .در این اصوص ،توضیح میدهد که همۀ مذاها اسالمی
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متف القول هستند که اراسان ،عراقین و آذربایجان و همچنین سایر ممالکی که در تصرف صفویان
قرار دارد ،داراالسالم بوده و ریختن اون اهالی این سرزمینها حرام است .بااا ایاان فتااوا ،حساااب
مردم ایران را از صفویان دا و تأکید میکند «و هرکه آن را دارالحرب گوید و اعتقاااد کنااد دماااء
فروج و اموال اهل ممالک مذکوره حالل است ،او احمقی اهل و عامی است و مستح تعزیاار و
تأدیا» (همان .)398 ،البته باید تو ه داشت که موضوع دارالحرب و دارالکفربودن سرزمین ایااران
بهاصوص اراسان ،در قالا فتواهای افراتی و بههگیریهای متعصبانه از سوی علمااای حااامی
شیبانیان ،روشنی زیادی بر دغدغههای انجی دراصوص این مسئله میافکند .باادینمعنی کااه در
نامه علمای ماوراءالنهر به علمای مشهد که در زمان حکومت عبدالمؤمناان نوشته شااد ،بااه ایاان
موضوع اشاره شد «چه آنچه نوشتهاند که زراعات و باغات مشهد مقدن وق
است که آبا و ا داد حضرت وق

سرکار فیواالنوار

کردهاند چون این دیار دارالحاارب اساات [ ]...الیفااه را ااایز

است که آن را به غازیان لشکر اسالم حالل گرداند» (شاملو .)144 :1371 ،از دیگر نکات قابلتأمل
در مشروعیتبخشی به حکومتهای ایلاای و قبیلااهای ،نظیاار حکوماات شاایبانی کااه در دورههااای
مختل

تاریخ ایران و اسالم بدان تو ه ویژهای صااورت گرفتهاساات ،موضااوع انتساااب اینگونااه

حکومتها به اصل و نسا ایلی و قبیلهای مشخص است .زیرا این مسئله بهعنوان رکاان مهماای از
ارکان ایجاد مقبولیت برای اینگونه حکومتها مورد استفادۀ اندیشاامندان و نظریااهپردازان حااامی
ایشان قرار گرفتهاساات .بااا ایاان وضااعیت در دورۀ شاایبانیان ،اتفاااقی کااه رب داده ایاان اساات کااه
نظریهپردازان این دوره ،این رکن مقبولیتساز را نادیدهگرفته و بسیار محدود بااه آن پردااتهانااد و
تأکید اصلی ایشان بر مؤلفهها و عناصر دیگری است که در این نوشتار مورد بررسی قاارار گرفاات.
با تشریح این موضوع مهم ،براسان رویکردها و باورهااای اندیشاامندان حااامی حکوماات شاایبانی
بهویژه انجاای اساات کااه ایشااان ،مشااروعیت ایاان حکوماات را رنگمایااهای مااذهبی بخشاایده و
براسان آن تبیینات اود را ارائه کردند .انجی در اشاراتی هرچند کوتاه به ایاان نبااه از سااااتار
حکومتی ازبکها پرداات و ایشان را از تبار م والن دانست ،اما بهنظر میرسد بااا آگاااهی از ایاان
رویکردِ وی و دیگر نظریهپردازان این عرصه است که پادشاه صفوی ،یعنی تهماسااا ،در نامااهای
که برای عبیداهلل مینویسد ،عالوهبر تالش برای اثبات سایّادت صاافویان بااهعنوان یکاای از ارکااان
اصلی مشروعیت ایاان حکوماات ،نسااا ایلاای و قبیلااهای شاایبانیان را مااورد تشااکیک قاارار داده،
مینویسد «پوشیده نماند که در باب سادات عالیدر ات ،کتااا مبسااوط مشااروحه غیاار معاادوده

276

مطالعات شبهقاره

دورۀ  /14شمارۀ 42

نوشته شده ،در بالد اهل اسالم منتشر و مشهور است و این نسا کااه ظاااهر و شااایع و مشااخص
است ،چون دیگر انساب نیست میل انساب اترا  ،که هرگز کساای کتاااب در ایاان باااب ندیااده و
حقیقت نسا ایشان هیچ معلوم نگردیده است» (نوایی ،ب .)41 :1368
 -5نتیجه
دورۀ تاریخی منتهی بااه پایااان قاارن نهاام و آغاااز قاارن دهاام هجااری ،یکاای از ادوار مهاام تاااریخ
نظریااهپردازی سیاساای در تاااریخ ایااران و هااان اسااالم اساات؛ باادین معناای کااه در ایاان دوره
حکومتهای سنیمذها آققویونلو ،شیبانی و همچنین حکومت شیعهمذها صفوی ظهور کردند
و فضلاهلل انجی ،بهعنوان یکی از حامیان حکومتهااای ساانیمذها ،تالشهااای بیشااائبهای در
راستای مشروعیتبخشی برای ایشااان انجااام داد .انجاای ،بااا ایاان رهیافاات حکوماات شاایبانی را
حکومتی وا د شرایط احیای هنجارهای شریعت اسالمی دانست .زمینههای این موضااوع در دورۀ
حضور وی در دربار آققویونلو فراهم شد؛ اما بهسبا کوتاهمدتبودن این حضور ،مجال بالناادگی
پیدا نکرد .براالف این دورۀ کوتاه ،حضور درازمدتتر انجی در دربار شیبانیان ،فرصت بیشتری
برای تدوین اندیشههای وی فراهم آورد .برایناسان ،تالش کاارد بااا تااألی
حارثیه و سلو الملو

آثاااری نظیاار رسااالۀ

ت مبتنیبر شریعت اسالمی اساات ،الگااو و
که درواقع ،دستورالعمل حکوم ِ

ویژگیهای الزم برای یک امعۀ آرمانی را برای شیبانیان تدوین کند .درحقیقت ،موضااوع قاادرت
سیاسی و حکومت بر امعۀ اسالمی در دورۀ األ ناشی از برافتادن االفاات عباساای از مهمتاارین
مسائل و دغدغههای فضلاهلل انجی بااود .وی بااا بهرهگیااری از مؤلفااههایی نظیاار تأویاالگرایی و
موعودگرایی ،در قالا حدیث مجددمائه ،اابار ملحمه و حدیث حارث ،به تو یه وضع مو ااود و
مشروعیت حکومت مستقر پرداات و شیبانیان را سااالتین مشااروعی دانساات کااه امتیااازات الزم
برای حاکمیت بر امعۀ اسالمی در کسوت امااام و الیفااه را دارنااد .از ایاان منظاار ،موعااودگرایی
انجی با تکیه بر برای از نمادهای موعودباوری ایرانشهری ،یعنی مؤلفۀ وضعیت مخاااتره شااکل
گرفت و براسان آن ظهور صفویان را مخاترهای بزرگ برای هان اسالم برشمرد و ابعاد مختل
این مخاتره را تبیین کرد؛ بنابراین ،صفویان را از عواماال اصاالی بااروز باادعت و آساایا در دیاان
دانست و عالوهبر صدور فتوا ،بهصراحت اوانین ازبااک را بااه هاااد فیساابیلاهلل علیااه صاافویان
ترغیا کرد .دراینباره ،باید به انعکان و تأثیر اندیشههای انجی بر آرای دیگر اندیشمندان حامی
ازبکها و همچنین تفکرات امرای این حکومت اشاره کرد؛ زیرا ایشان نیز در مقاتع مختل  ،نظیر
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دورۀ شیبکاان ،عبیداهللاان و عبدالمؤمناان ،از این مؤلفهها بهرهمند شدند و در مااوارد متعاادد
در نامههای ارسالی برای صفویان ،به آن تمسک ستند .همچنین باید تو ه داشت که بنیانگذاری
مشروعیت سااتار حکومتی ازبکها بر پایۀ عناصر و مؤلفههای مطرحشده در ایاان نوشااتار ساابا
شد که سایر عناصر مشروعیتساز ،بهویژه عنصر انتساااب قااومی و قبیلااهای کااه از ارکااان اصاالی
مشروعیت اینگونه سااتارهای سیاسی است ،توسط نظریهپردازان حامی ایاان حکوماات بااه تاارز
آگاهانهای نادیده گرفتهشود.
 -6منابع
 .1اعتمادالسلطنه ،محمدحسنبن علی ،تاریخ منتظم ناصررری ،تصااحیح محمداسااماعیل رضااوانی،
تهران :دنیای کتاب.1367 ،
 .2افوشتهای نطنزی ،محمودبن هدایتاهلل ،نقاوهاآلثار فی ذکر االخیار ،به اهتمام احسان اشااراقی،
تهران :بنگاه تر مه و نشر کتاب.1350 ،
 .3امینی هروی ،امیرصدرالدینابراهیم ،فتوحات شاهی ،تصحیح محمدرضا نصیری ،تهران :انجمن
آثار و مفاار فرهنگی.1383 ،
 .4ایزدی ،حسااین ،اندیشۀ سیاسی فضلاهلل روزبهان خنجی ،کیهااان اندیشااه ،شاامارۀ  ،32صااص
 ،128-145مؤسسۀ کیهان.1370 :
 .5ااااااااااااااا  ،فضلاهلل روزبهان خنجی و شریعتنامه نویسی در قرررن نهررم ،مجلاۀ تاااریخ
اسالم ،شمارۀ  ،2صص  ،33-66دانشگاه باقرالعلوم(علیهالسالم) :تابستان .1388
 .6برزگر ،ابراهیم؛ مجتهدی ،آرزو ،اندیشۀ سیاسی روزبهان خنجی و الگوی اسپریگنز ،فصاالنامۀ
سیاست ،دورۀ  ،47شمارۀ  ،1صص  ،23-40دانشگاه تهران :فروردین .1396
 .7بورونی ،علی ،ماشرری  ،مسرریحا ،مهرردی در ادیرران ابراهی رری ،چااا

اول ،تهااران :انتشااارات

مرغ سلیمان.1389 ،
 .8پناهی ایاوی ،شااهرام ،بحران خالفت در اندیشۀ سیاسرری فضررلاهلل روزبهرران خنجرری ،نامااه
تاریخپژوهان ،شمارۀ  ،12صص ،4-17انجمن تاریخپژوهان.1386 :
 .9تنکابنی ،محمدبن سلیمان ،قصص العل اء ،تهران :نشر علمیه اسالمیه.1364 ،

278

مطالعات شبهقاره

دورۀ  /14شمارۀ 42

 .10التهانوی ،محمدعلی ،موسوعه کشاف اصطالحات الفنررون و العلررو  ،تحقیا علاای دحاارج،
التر مه اال نبیه ورج زیتانی ،بیروت :مکتبه لبنان ناشرون.1996 ،
 .11ثابتیان ،ذبیحاهلل ،اسناد و نامههای تاریخی دورۀ صفویه ،تهران :ابن سینا.1343 ،
 .12ثابتی ،سید علی موید ،اسناد و نامههای تاریخی از اوایل دورههای اسالمی تا اواخررر عهررد
شاه اس اعیل صفوی ،تهران :کتابخانۀ تهوری.1346 ،
 .13ااتونآبادی ،عبدالحسااین ،وقررایع السررنیا و العرروا  ،تصااحیح محماادباقر بهبااودی ،تهااران:
کتابفروشی اسالمیه.1351 ،
 .14انجی ،فضلاهلل بن روزبهااان ،تاریخ عالم آرای امینی ،بااه کوشااش مسااعود شاارقی ،تهااران:
انتشارات اانواده.1379 ،
 .15اااااااااااااااااااااااااا  ،سلوکال لوک ،تصحیح محماادعلی موحااد ،تهااران :اااوارزمی،
.1362
 .16اااااااااااااااااااااااااا  ،مه اننامۀ بخررارا ،بااه کوشااش منااوچهر سااتوده ،تهااران :بنگاااه
تر مه و نشر کتاب.1341 ،
 .17اواندمیر ،غیاثالدین بن همامالدین ،حبیبالسیر فی اخبار افررراد بشررر ،محمااد دبیرساایاقی،
تهران :ایام.1333 ،
 .18رازی ،امیناحمد ،تذکره هفت اقلیم ،لد  ،1تصحیح سید محمااد تاااهری ،تهااران :سااروش،
.1378
 .19راسل ،برتراند ،تاریخ فلسفۀ غرب ،تر مۀ نج

دریابندری ،تهران :شرکت سهامی کتابهای

یبی.2535 ،
 .20راقم سمرقندی ،میرسید شری  ،تراریخ راقرم ،باه کوشاش مناوچهر ساتوده ،تهاران :بنیااااد
موقوفات محمود افشار.1380 ،
 .21راغا اصفهانی ،ابوالقاسم الحسین بن المحمد ،مفردات فی غریب القرآن ،بی ااا :دفتاار نشاار
کتاب.1404 ،
 .22رامپوری ،غیاثالدین ،غیاث اللغات ،به کوشش منصور ثروت ،تهران :امیرکبیر.1363 ،
 .23روملو ،حسنبیک ،احسا التواریخ ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران :انتشارات بابک.1357 ،

مؤلفههای مشروعیت حکومت شیبانیان ،با تکیه بر اندیشههای فضلاهلل بن روزبهان انجی

279

 .24سجستانی ،سلیمان بن اشعث ابااو داود ،سنا ابی داود ،لااد  ،4بیااروت :دارالکتاااب العرباای،
.1410
 .25سرایل ،فاتمه؛ ولوی ،علیمحمد ،رویارویی نظری گفت ان حقانیّت حکومت در مکاتبررات
شاهاس اعیل صفوی و شیبکخان ازبک ،ستارهای تاریخی ،سال  ،8شاامارۀ  ،1صااص -55
 ،77پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :بهار و تابستان .1396
 .26سیوری ،را ر ،ایران عصر صفوی ،تر مۀ کامبیز عزیزی ،تهران :نشر مرکز.1388 ،
 .27شاملو ،ولیقلی ،قصص الخاقانی ،تصحیح سید حساان سااادات ناصااری ،چااا

اول ،تهااران:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1371 ،
 .28الشیبی ،کامل مصطفی ،تشیع و تصوف تا آغرراز سرردۀ دوازدهررم هجررری ،تر ماۀ علیرضااا
ذکاوتی قراگوزلو ،تهران :امیرکبیر1385 ،
 .29صافی گلپایگانی ،لط اهلل ،منتخباألثر ،قم :نشر داوری ،چا

هفتم.1377 ،

 .30صفتگل ،منصااور ،ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایررران عصررر صررفوی ،تهااران :مؤسساۀ
ادمات فرهنگی رسا.1383 ،
 .31صفویان ،متر م یعقوب آژند ،تهران :امی.1380 ،
 .32عارفی ،دانیال ،فقیه سرگردان (تأمالتی بر احوال و اندیشههای فضلاهلل روزبهرران خنجرری)،
تهران :تیسا.1398 ،
 .33عالمآرای شاهاس اعیل ،تصحیح اص ر منتظر صاااحا ،تهااران :بنگاااه تر مااه و نشاار کتاااب،
.1349
 .34قزوینی ،بوداق منشی ،جواهراالخبار ،تصحیح محسن بهرامنژاد ،تهران :میراث مکتوب.1378 ،
 .35قزوینی ،یحیی بن عبدالطی  ،لب التواریخ ،به تصحیح میرهاشم محدث ،تهران :انجمن آثار و
مفاار فرهنگی.1386 ،
 .36قط ان ،محمدیاربن عرب ،مسخرالبالد ،تصحیح نادره اللی ،تهران :میراث مکتوب.1375 ،
 .37قمی ،قاضی احمد ،خالصهالتواریخ ،تصحیح احسان اشراقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
.1359
 .38مرعشی ،شهابالدین ،شرح احقاقالحق ،قم :مکتبه آیهاهلل المرعشی1404 ،ق.

280

مطالعات شبهقاره

دورۀ  /14شمارۀ 42

 .39مستوفی ،محمدحسن ،زبدهالتواریخ ،به کوشااش بهروزگااودرزی ،تهااران :انتشااارات دانشااگاه
تهران.1375 ،
 .40نج زاده ،رضا ،موعودگرایی در الهیات سیاسی ایرانیان ،ستارهای سیاسی معاصر ،سال ،2
شمارۀ  ،1صااص  ،163-137پژوهشااگاه علااوم انسااانی و مطالعااات فرهنگاای :بهار و تابستان
.1390
 .41نجفیبرزگر ،کااریم ،تحوالت ماوراءالنهر در عصر صفوی و زمینههای مهاجرت بابر به هند،
فصاالنامۀ مطالعااات شاابهقاره ،سااال  ،6شاامارۀ  ،19صااص  ،148-131دانشااگاه سیسااتان و
بلوچستان :بهار و تابستان .1393
 .42نوایی ،عبدالحسین ،شاهاس اعیل صفوی ،مج وعه اسناد و مکاتبررات ،تهااران :ارغااوان ،الا
.1368
 .43نوایی ،عبدالحسااین ،شاهطه اسب صفوی ،مج وعه اسناد و مکاتبررات ترراریخی ه ررراه بررا
یادداشتهای تفضیلی ،چا

دوم ،تهران :ارغوان ،ب .1368

 .44نوایی ،عبدالحسین ،شاهعباس ،مج وعه اسناد و مکاتبات تاریخی ه راه بررا یادداشررتهای
تفصیلی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.1352 ،
 .45نوایی ،عبدالحسین ،عباسقلی غفاریفرد ،تاریخ تحرروالت سیاسرری ،اجت رراعی ،اقتصررادی و
فرهنگی ایران در دوران صفویه ،تهران :سمت.1392 ،
46. Subtelny, M. E. Babur's Rival Relations: A Study of Kinship and Conflict in
15th-16th Century Central Asia. Der Islam; Zeitschrift für Geschichte und Kultur
des Islamischen Orients, 66, 102. 1989.

