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  ٣٨فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

..........................................  

 نامه نويسي در قرن نھمو شريعت اهللا بن روزبھان خنجيفضل

  *دکتر حسین ايزدي

  ٢٠/١٠/٨٧: تاريخ تأيید ١۶/٨/٨٧: تاريخ دريافت

حكومتي متمركز بر اساس عقايد شیعي، با ظھور شاه اسماعیل صفوي و تأسیس حكومت صفويه، در ايران و ايجاد 

يكي از افرادي كه براي مقابله با صفويان انديشه تجديد خالفت و . نامه نويسي بار ديگر مورد توجه قرار گرفت  شريعت

. نامه نويسي مورد توجه قرار داد، فضل بن روزبھان خنجي است جمع كردن آن با سلطنت مطلقه را در قالب شريعت

اش، يعني در عصر آق قوينلوھا و پس از ظھور  بررسي آرا و نظريات وي در اين زمینه در دو دوره از زندگيمقاله حاضر به 

نامه نويسي كه اين جريان  دار شريعت  صفويه در دربار خوانین ازبك در ماوراء النھر، پرداخته و او را به عنوان آخرين میراث

  .را به انحطاط كشیده معرفي كرده است

  .فضل بن روزبھان، خالفت، خلیفه، سلطنت، سلطان: کلیديھاي واژه

ھاي حكومتي اھل سنت و جماعت در طي نه قرن تحوالت اسالم و ايران تا پیش از ظھور صفويه، به وسیله  انديشه

طي اين . اهللا ھمداني تبیین شد انديشمنداني چون ماوردي، خواجه نظام الملك طوسي و خواجه رشیدالدين فضل

  ]١.[ديدگاه عمده در انديشه سیاسي اھل سنت ارائه گرديد مدت، چھار

  به خالفت؛) ق ١٣ـ  ١١(دوران پس از رحلت پیامبر و انتخاب ابوبكر بن ابي قحافه : انعقاد خالفت. ١

  به خالفت توسط ابوبكر؛) ق ٢٣ـ  ١٣(انتخاب عمر بن الخطاب : استخالف. ٢

عنوان خلیفه سوم در شورايي مركب از شش نفر از صحابه پیامبر كه  به) ق ٣۵ـ  ٢٣(انتخاب عثمان بن عفان : شورا. ٣

  عمر تعیین كرده بودند؛

ـ  ۴١(ديدگاھي متأثر از عمل سیاسي است و ايجاد آن به سلسله اموي و مشخصًا معاوية بن ابوسفیان : استیال. ۴

  .گردد بر مي) ق ۶٠

پردازان سیاسي به ويژه  ق، امید نظريه ٩٠٧با ظھور شاه اسماعیل صفوي و تأسیس حكومت شیعي صفويه در 

طرفداران سلطنت حامي خالفت و مذھب اھل سنت به يأس مبدل شد؛ بنابراين براي اھل سنت الزم بود تا در 

رويارويي با خالفت شريعت شیعي ـ كه بخش بزرگي از امپراتوري اسالمي را به طور بازگشت ناپذير از قلمرو خالفت و 

كرد ـ نظريه خالفت را تجديد كرده و با نظريه سلطنت مطلقه، بار ديگر بر حكومت و مردم  مي سلطه اھل سنت بیرون

  .استیال يابند

  

يكي از افرادي كه در اين قرن براي مقابله با حاكمیت صفويان شیعه مذھب به فكر تجديد خالفت و بازگشت به شريعت 

مذھب متعصبي بود و اين تعصب در تكوين عقايد وي نقش او شافعي . نويسي افتاد، فضل بن روزبھان خنجي بود نامه

نويسي به دنبال احیاي نظم و اقتدار سیاسي جھان اھل  فضل بن روزبھان خنجي با احیاي شريعت نامه. مھمي داشت
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  .سنت بود كه سربازان قزلباش صفوي با نابودي اھل سنت در ايران بر ھم زده بودند

  

دوره اقامت او در . ١: توان به دو بخش تقسیم كرد ھا مي پردازي و توجیه حكومت نظريهحیات فضل اهللا بن روزبھان را در 

  .ھا پس از فرار از ايران دوره حضور وي در دربار ازبك. ٢دربار آق قوينلوھا؛ 

  فضل اهللا بن روزبھان در عصر آق قوينلوھا. ١

تیزي در مقدمه نسبتًا طوالني كتاب عالم آراي امیني فضل اهللا بن روزبھان قبل از فرار به ماوراء النھر به دلیل شیعه س

وي در اين دوره، سالطین آق قوينلو را به عنوان صاحب . سعي در احیاي خالفت در جھت مخالفت با شیعه داشت

اهللا روزبھان در كتاب عالم آراي  در حقیقت مقدمه طوالني فضل. كرد منصب خالفت، امام زمان و ظل اهللا معرفي مي

  .شود ايه و اساس عقايد اوست كه بعدھا در كتاب سلوك الملوك منعكس ميامیني پ

  

الدين خنجي االصل الشیرازي الشافعي الصوفي،  اهللا االمین ابوالخیر بن قاضي بن امین فضل اهللا بن روزبھان بن فضل

قرن نھم و در دولت آق الدين روزبھان بن فضل اهللا است که از علما و دانشمندان  معروف به خواجه مال، فرزند جمال

اي از سرداران در اصفھان به تبريز احضار شد و در آنجا مورد  قوينلو از سران و زعماي قوم بود، وي بعد از شورش عده

خويشاوندان مادري . شد احترام و لطف فراوان سلطان يعقوب آق قوينلو قرار گرفت و در دربار سلطان داراي ارج و قربي 

فضل اهللا . ھاي وي به وزارت اوزون حسن رسید له آق قوينلو رابطه نزديكي داشتند و يكي از دايياهللا نیز با سلس فضل

سالگي نیز در پي  ٢۵وي در سن . بن روزبھان در سن ھفده سالگي براي فراگیري علوم عربي و قرآن به مكه رفت

واند و در جريان سفر دوم، مادرش مسافرت به مصر و حجاز، صحیح مسلم و صحیح بخاري را نزد علماي مصر و حجاز خ

  ]٢.[المقدس از دست داد الدين اردستاني را در بیت را در قاھره، و مرشدش پیر جمال

  

فضل اهللا بن روزبھان در تدارك سفر سوم خود به حج عزم آن داشت تا ھنگام عبور از آذربايجان به رسم بیعت و تجديد 

خدمت عالي حضرت پناھي امامت دستگاھي ظل الھي سلطان  عھد در خدمت امام زمان سالمي كرده و به شرف

ق كتاب بديع الزمان في قصة حي بن يقظان را كه اول آن به  ٨٩٢وي در جريان ھمین سفر در سال ] ٣.[يعقوب برسد

القاب ھمايوني موشح و مزين شده بود، در اردوي سلطاني در دامنه كوه سھند آذربايجان به مالزمان سلطان نشان 

  .و از آن براي تقرب به سلطان استفاده كردداد 

  

  :گويد اهللا در عالم آراي امیني مي طور كه خود فضلآن] ۴[كتاب بديع الزمان

در بیان كیفیت تدرج نفس ناطقه انساني به مراتب قدوه نظري و عملي است كه با فوايد جمیله و تحقیقات جزيله 

  ]۵.[متأخران در ضمن داستان لرستان اندراج يافته

وي در مراسم بار عام، كتاب را به سلطان يعقوب عرضه كرد و بعد از خواندن مقدمه كتاب و شكر نعمت زيارت خورشید 

تواند كتابي درباره وقايع حكومت سلطان يعقوب و اجداد وي بنويسد كه ساير كتب  خاور امام زمان، مدعي شد كه مي

  .الشعاع قرار دھد حتتاريخي مثل تاريخ جھانگشاي جويني را نقض كرده و ت

  :سرايد در اين باب چنین مي] ۶[او در عالم آراي امیني
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  مجالي اگر يابم از جور چرخ نباشم در انديشه از دور چرخ

  روان بر فروزم درين انجمن زنور دل خويش شمع سخن

  اگر شه كند نامه من رقم كشم بر سر شاھنامه قلم

  

  :گويد اهللا روزبھان، مي ع الزمان و سخنان فضلسلطان يعقوب بعد از شنیدن مقدمه كتاب بدي

  ]٧.[كه گفته ناسخ تواريخ ملوك عالم باشداگر تاريخ ما را فالن ـ فضل اهللا روزبھان خنجي ـ بنويسد ھر آينه چنان

اهللا  ھا شامل خلعت انعام و پاداش و مستمري براي فضل ھاي اليق و الزم انجام شد ـ اين تربیت بعد از اينكه تربیت

شود و طي آن روزبھان خنجي مأمور تألیف كتاب عالم آراي  روزبھان بود ـ فرماني از جانب سلطان يعقوب صادر مي

  ]٨.[گردد امیني مي

  

  :كند او كتاب عالم آراي امیني را با حمد و سپاس الھي چنین آغاز مي

شمار آن پادشاھي است كه  و سپاس بي فواتح داستان اخبار و نصايح بیان آمار اخبار سزاوار ذكر و ثناي بسیار و نشر

نھايتش ھمیشه سالطین نبوت شعار و انبیاي سلطنت مدار از تذكار  غايت به محاسن ھدايت بي از میامین غايت بي

  ]٩. [صحیفه من قصصنا علیك در صحايف انتشار نامور و نامدارند

  

ء و خلفا که بعد از ختم نبوت پیامبران الھي با شمار خداوند را شامل سالطین، اولیاوي اين ذکر ثناي حمد و سپاس بي

داند، و معتقد است که خداوند به حکومت در روي زمین رسیده و قائم مقام انبیاء ھستند مي) ص(رسالت رسول اکرم 

علي انسان را به ا» اّنا جعلنا في االرض من خلیفه«باري تعالي با دارا بودن قدرت نامحدود و زوال ناپذير به مصداق آيه 

  .مرتبه شرف و اعزاز رسانید و اشرف مخلوقات قرار داد

  

  :گويد داند و مي اي از مظاھر قدرت پروردگار مي اهللا حكومت سالطین را نمونه فضل

  ]١٠.[تمام پادشاھان روي زمین بر حسب تفاوت حكومت و كشورگشايي خود را از الطاف الھي دارند

نكته جالب استفاده . دھد اختصاص مي) ص(دح و منقبت مقام رسول اكرموي بعد از حمد خداوند چندين صفحه را به م

ترين  است كه از مھم» إّني تارك فیکم الثقلین«) ص(اهللا شافعي مذھب متعصب از حديث معروف حضرت رسول فضل

  .باشداحاديث مورد استفاده براي اثبات حقانیت اھل بیت و خالفت شیعي مي

پیامبر يعني كتاب خدا و اھل بیت پیامبر را عاملي مھم در جھت نظم بخشیدن به مصالح فضل اهللا اين دو يادگار سنگین 

) باشد، به معني راه راست، راه روشن اوالد آدم اصل متن لغت، منھاج مي(عالم و التیام دھنده راه راست 

  ]١١.[داند مي

نبوت رسول اكرم و سرفرازي آنان را در  وي تمام خسروان روي زمین و سالطین و مجاھدين دين را پیرو آفتاب عالم تاب

  ]١٢.[جھان ناشي از پیروي و بیعت با رسول اكرم و آل و اصحابش دانسته است

به مسئله جانشیني آن حضرت پرداخته و مانند تمام اھل سنت اعتقاد به چھار ) ص(فضل اهللا روزبھان بعد از مدح پیامبر

  :كند آنان ياد مي خلیفه يا خلفاي راشدين دارد و با اين مطلع از

ذكر مناقب چھار يار ابرار كه چھار ركن كعبه امامت و چھار امام مقام كرامت و بیان خلفاي الحقین و سالطین صالحین ـ 

  ] ١٣.[رضوان اهللا علیھم اجمعین
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ر نام و نیز ھمدم غار و ھمسفر پیامب] ١۴[وي از ابوبكر به عنوان اول فردي كه از در تصديق در آمده و مسلمان شده

اصحاب نبي كبیر در سايه علم امامت او رايت نشر شريعت بر افراخته «: گويد و در مناقب عمر بن الخطاب مي] ١۵[برده

او عثمان بن عفان را به عنوان سومین امام و ذوالنورين يعني كسي كه دو دختر پیامبر ] ١۶[اند و دست به فتوحات زده

يم و امامي كه در عصر او نور اسالم از اقصي نقاط مغرب تا ظلمات را به ھمسري گرفته و جمع كننده قرآن كر

  ]١٧.[برد ھندوستان رسیده نام مي

اي به مسئله اختالف درباره جانشیني پیامبر و قضیه سقیفه  وي در مقام يك مورخ و نقل يك واقعه تاريخي، ھیچ اشاره

ي خالفت عمر كه منجر به خالفت عثمان شد و بني ساعده و انتخاب ابوبكر، نصب عمر به جانشیني ابوبكر، شورا

  .كند اشتباھات عثمان كه باعث قتل وي شد، ندارد و در اين باره سكوت مي

علیه (طالب با عنوان امیرالمؤمنین ـ لقبي كه فقط در مورد حضرت علي فضل اهللا روزبھان از حضرت علي بن ابي

مین و ولي مؤمنان ياد كرده و در شرح و مقام حضرت به كار برده و نه سه خلیفه قبلي ـ ولي المسل) السالم

  :گويد به حديث غدير خم استناد جسته و مي) علیه السالم(علي

از خمخمانه مواله » اللھم وال من وااله و عاد من عاداه«بر او پاشیده و دعاي » اللھم من كنت موال«در غدير خم جرعه 

  ]١٨.[رحماني به مذاق آمال و اماني او چشانیده

در » ضربة عليٍّ يوم الخندق توازي عمل الثقلین«و ھمچنین حديث » أنا مدينة العلم و علٌي بابھا«وي حتي به حديث 

علیه (طالب سرانجام ذكر مناقب علي بن ابي] ١٩.[كند استناد مي) علیه السالم(شرح مقام واالي حضرت علي

  :رساند را اين چنین به پايان مي) السالم

و صفین جز چراغ دين نیفروخته و علماي شريعت را سیرت قتال اھل بغي آموخته تا آنكه نیلوفر در ظلمت قتال جمل 

تیغ ابن ملجم بر سمن عارضش گل سرخ شكافنیده و سوسن دم بسته خنجر آن پر ستم ارغوان بر بھارش 

  ]٢٠.[ريزانیده

تمجید كرده و تنھا از او با لقب بیشتر از سه خلیفه قبلي تعريف و ) علیه السالم(فضل اهللا گرچه درباره علي

ترين احاديث شیعه در اثبات حقانیت خالفت اھل بیت استناد كرده،  امیرالمؤمنین و ولي المسلمین ياد كرده و به مھم

مطرح كرده و ) علیه السالم(ولي از آنجا كه سّني متعصبي است اين مسائل را فقط به عنوان فضائل اخالقي علي

  ]٢١.[داند مي ايشان را خلیفه چھارم

  

علیه (تنھا فرزند ارشد وي حسن مجتبي) علیه السالم(طالب به اعتقاد فضل اهللا بن روزبھان بعد از علي بن ابي

برادر ) علیه السالم(گیري و شھادت امام حسن اليق جلوس بر منصب خالفت و امامت بوده و بعد از كناره) السالم

  ]٢٢.[داند و خلیفه وقت ميرا امام زمان ) علیه السالم(بزرگوارش حسین

  

  :گويد مي) علیه السالم( وي درباره قیام امام حسین

جھت اقامت حقوق امامت و طلب ادامت امن و استقامت اصغر السبطین اكبر الشھداء و الخافقین امیرالمؤمنین ابي 

  ً] ٢۴. [ثم يكون بعد ذلك ملكا] ٢٣[عبداهللا حسین ـ رضي اهللا عنه ـ قیام نموده جھت دفع فرقه

  

در كربال، فردي با لیاقت و داليل و شواھد ) علیه السالم(شود كه بعد از شھادت امام حسین ابن روزبھان مدعي مي

  .كافي نبود تا بر منصب خالفت و امامت زمان جلوس كند
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به چنگ  امیه خاموش شده اوالد و احفاد امیه و سمیه با تدبیر و سیاست خالفت را چراغ دودمان رسالت در زمان بني

دلیل و پايه امامت  آورد و در اطراف عالم آوازه حكومت خود را منتشر ساختند كه به نظر فضل اهللا مدعاي ايالتشان بي

  ]٢۵.[در عھد ايشان ذلیل بود

امیه را سلطنتي  نويس سّني متعصب و شیعه ستیز قبل او، حكومت بني ابن روزبھان مانند ابن تیمیه، شريعت نامه

اهللا را غصب كرده و به فسق و فجور پرداخته و اعمالشان با قوانین شرع مبین  قام و منصب خالفت رسولداند كه م مي

وي از بین خلفاي اموي تنھا عمر بن عبدالعزيز را اليق منصب خالفت و امامت دانسته است؛ شايد . اسالم مغاير است

رسد و سعي و اھتمام زيادي در برقراري  وم ميبه دلیل اينكه عمر بن عبدالعزيز از طرف مادري نسبش به خلیفه د

  .شرع مقدس اسالم كرد و آبروي رفته خالفت را بر گرداند

  

الطاف زباني رتبت خالفت رحماني را به وجود امام بحث ثالث العمر بن امیرالمؤمنین عمر بن عبدالعزيز ـ رضي اهللا عنه ـ 

امیه را از صحايف  روي كار خالفت آورد و نقش ستم ظلم بني عزيز گردانیده و زالل سیرت آن امام صاحب كمال آبي بر

  ]٢۶.[روزگار بسترد

  

كند كه به انقضاي ايام خالفت و امامت عمر بن عبدالعزيز بار ديگر  اهللا جريان خالفت و امامت را چنین دنبال مي فضل

د دولت آل عباس از جانب خراسان دنیاي اسالم و خالفت به تاريكي فرو رفت و ظلمت بر حق پیروز شد تا اينكه خورشی

اهللا  از نظر فضل. عباس روح و روان عالم را تازه كرد شناسي بر اثر لباس سیاه بني طلوع كرد و چشمه دين پروري و حق

ھستند كه باعث ارشاد و ھدايت ) ص(اكرم تمام خلفاي بني عباس جانشینان و امامان و خلفاي بر حق بعد از رسول

اسالم شدند تا اينكه آخرين خلیفه عباسي المستعصم باهللا به صدمه لشكر جرار تاتار از دست  مسلمانان و قوت دين

ھالكوخان شربت ھالكت چشید و مدت زمان زيادي مملكت ايران اسیر فتنه و خونريزي و ستم اوالد چنگیزخان و بناي 

  ]٢٧.[بلند خالفت و امامت و شريعت كھنه و فرسوده شده بود

  

  .نصب خالفت و امامت تا سه قرن خالي ماندبه اين ترتیب م

  :كند فضل اهللا بعد از اين مقدمه نسبتًا طوالني، اصل مطلب خود را چنین آغاز مي

به امداد الطاف الھي از مشرف تبار با اعتبار پادشاه اوغوز دولتي فیروز مطلع شد و از كوكب دري بايندري نور اقبال در 

ت در مغرب بیت حسن تواري يافته بود، الحمدهللا از مطلع اھل بیت حسن باز بر صفحات عالم المع گشته و نور خالف

عالم تافته است و جوھر ثمین عدالت و تربیت دين را كه در ظلمات سواد آل عباس كم كرده بود در روز سفید اقبال 

  ]٢٨.[جديد آق قوينلو بار يافت

اي بني عباس متصل كرده و نور خالفت را كه از مغرب خانه روزبھان خنجي با اين مقدمه حكومت آق قوينلوھا را به خلف

گرداند و با باز كردن بحث خصائل حسبي و نسبي به توجیه  اوزون حسن متواري شده بود، به خانه اوزون حسن بر مي

الفت و او با برتري دادن سالطین آق قوينلو نسبت به ساير سالطین تنھا آنان را اليق مقام خ. پردازد اين عمل خود مي

  .داند امامت زمان مي

ملوك بايندري از ساير ملوك عالم حاضرًا و غايبًا به جاللت نسبت رفیع و طھارت حسب منیع ممتازند و به مكرمت اصل 

  ]٢٩.[اصیل و شرف منیل بر ملوك جلیل سمت ترجیح و تفصیل دارند
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  :فضل اهللا معتقد است

جا داراي جاللت  ملوك و سالطین ملك سلطاني است كه يك طبق نظر علماي عالي مقدار و حكماي نامدار اشرف

  .نسبي و طھارت حسبي باشد

  .شمارد كه جمع شدن آنھا در ھر سلطان باعث جاللت، پاكي و برتري نسب است خنجي شش خصلت را بر مي

  خصائل شش گانه سلطنت

. ھاي آنھا جريان داشته باشد اجداد و پدران بايد پشت در پشت پادشاه باشند و خون سلطنت در رگ: خصلت اول

فضل . سلسله نسب آنھا نیز نبايد به افراد طبقه پايین و پست منتھي شود، مثل ملوك صفاريه و آل طاھر در خراسان

  ]٣٠[»اين خصلت در ملوك آق قوينلو موجود است و در غیر ايشان اّلا ماشاءاهللا مفقود«: گويد اهللا مي

  

ا به دلیل اينكه نیاي آنان يعقوب لیث رويگرزاده و عیار بود و از اينجا به مقام امیري فضل اهللا روزبھان سلسله صفاريان ر

وي بدون دلیل . داند كه لیاقت امارت و حكومت ندارند سیستان رسید از افراد پست و طبقه پايین اجتماعي مي

امراي طاھري از اولین  داند؛ در حالي كه طاھريان را كه به دست يعقوب لیث منقرض شدند جزء سالطین پست مي

ھاي محلي خراسان بودند كه دعوت عباسیان را لبیك گفتند و اجداد طاھريان به پاس خدماتشان در كسب  حكومت

  .قدرت عباسیان، حكومت پوشنگ و ھرات را به دست آوردند

  

پر تكلف و نثري آورد و فقط با انشايي  فضل اهللا ھمچنین از زندگي گذشته امراي آق قوينلو سخني به میان نمي

سنگین و مملو از چاپلوسي و مداحي اجداد آق قوينلو را ستارگان درخشان آسمان جاللت، پاكي و بزرگي نسب 

دھند و با اين ھمه زبان خود را براي نشر مكارم و محاسن آق قوينلو الكن و  داند كه ھمچون نور صبح روشنايي مي مي

  ]٣١.[داند قاصر مي

  

فضل اهللا در اينجا حكمي كلي صادر كرده و . نامحرمي به حرم و ناموس سلطان وقت برسدنبايد دست : خصلت دوم

  :گويد مي

اوالد و ازواج ايشان ـ سالطین آق قوينلو ـ داغ عار اختالط نسب نكشیده و غیر از اين طايفه از ملوك بدن تبارشان از 

  ]٣٢.[لوك ھمگي منزه و مبرا بودنداز اين س  حیله اين افتخار مبرا و حريم اين ملوك ـ آق قوينلو ـ

  .نشاند به اين ترتیب او داغ و ننگ اختالط نسب را به حرم و ناموس ساير سالطین مي

اجداد سالطین وقت نبايد در ھیچ زماني به مخالفت با اديان و بزرگان شرايع حقه معروف و مشھور : خصلت سوم

  .عه يمن كه به مخالفت با دين حق معروف و مشھورندو به تباب] ٣٣[باشند، مثل ملوك عرب پادشاھان ساساني

رسد كه سالطین آق قوينلو ھر  فضل اهللا در شرح خصلت سوم بعد از بررسي تاريخ ملل قديمه به اين نتیجه مي

اند در راه تبعیت و گردن گذاشتن حكم وي گام برداشته و بعد از ظھور  كدامشان قبل از بعثت معاصر پیامبر اكرم بوده

  ]٣۴. [اند اسالم، آنان ـ اجداد سالطین آق قوينلو ـ بر سر سفره ايمان لقمه احسان را ربودهدعوت 

  

تعصب مذھبي بر ضد مذاھب حرام و فاسد و ترويج اين مذاھب ناروا؛ مثل زندقه در بني مروان، ] ٣۵:[خصلت چھارم

قد است دارا بودن اين خصلت موجب فضل اهللا معت] ٣۶.[اعتزال در بني مروان، و تشیع در آل بويه و بني صفارجه
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شود كه سالطین به مذاھب رد و حرام تمايل پیدا كنند و به مذھب اھل سنت و جماعت كه مذھب بر حق است  مي

  ]٣٧. [اعتنا شوند بي

منشأ اجداد سلطان نبايد در شھرھا و بالد فاسد و پلید باشد، زيرا اقامت در اين قبیل شھرھا باعث روي : خصلت پنجم

  ]٣٨.[شود دن به خوشگذراني، عیاشي و راحت طلبي و اعمال خالف شرع ميآور

  .در بسي از ملوك كه در مداين، خراسان، فارس و كرمان انتشار يافتند اين حالت مشاھده و ملحوظ گشت

خصائل اند و از  البته سالطین آق قوينلو در صحاري و يیالق و قشالق نشو و نما يافته و كمتر در شھرھا اقامت كرده

  ]٣٩.[ذمیمه تمدن شھري يعني راحت طلبي، خوشگذراني و اعمال خالفت شرع به دور ھستند

عدم ضعف و سستي اجداد و سالطین بعدي در امر حكومت به نحوي كه ھمه امر حكومت و دولت و : خصلت ششم

  .چون و چرا اطاعت كنند رياست آنان را از مسلمات دانسته و از دستورھاي آنھا بي

و ايالت خود را در قاب لشكري به برھان قاطع سیف و سنان روشن گردانیده باشند و نبايد ھیچگاه ذلیل و  سلطنت

  ]۴٠.[زبون و بازيچه دست امرا و سرداران شده، مثل بعضي از خلفاي عباسي و امراي آخري چنگیزي

را ھستند و اين سالطین به نظر فضل اهللا سالطین آق قوينلو اين صفت را مثل ساير صفات و خصائل حسبي دا

ھمیشه مورد احترام و اطاعت تمام لشكريان، ايل و بزرگان كشوري و لشكري بودند و جبرًا سرداران ايل را در طوق 

  ]۴١.[اند انقیاد خود خوار و ذلیل ساخته

  خصائل ھفت گانة طھارت حسبي سلطنت

داند و ذكر اين نكته كه  خصائل نسبي ميترين  فضل اهللا بن روزبھان خنجي بعد از بیان اين شش خصلت كه مھم

باشند و در بین ساير ملوك مفقود است به شرح ھفت خصلت ديگر  سالطین و ملوك آق قوينلو تمامي آنھا را دارا مي

  .شود پردازد كه جمع شدن آنھا در ملوك و سالطین باعث تحقق طھارت حسبي مي مي

  

مذھب موافق و خالي بودن و دوري كردن از ھرگونه مذھب حرام و  آراستن خود به اعتقاد كامل و صادق و: خصلت اول

شود، عقايد ناروا  طور كه اعتقادات فاسد و حرام موجب ناپاكي و زشتي نسل و نسب مي اهللا ھمان به نظر فضل. بدعت

يك از اجداد  اهللا در بین ملوك آق قوينلو ھیچ به گفته فضل. شود نیز موجب از بین رفتن اصل، تبار، شرف و بزرگي مي

كه اين خو و خصلت ناپسند در ملوك قرا قوينلو وجود دارد، زيرا آنھا به الحاد، رفض و اعتزال مشھور نیستند؛ در حالي

  ]۴٢.[آنھا حامي و پشتیبان مذھب شیعه بودند و شیعیان ھم رافضي و خارج از دين ومستحق قتل و نابودي

قداري علم، كه در اجرا و تنفیذ احكام شرايع و امضاي احكام دين آشنايي با علوم مختلف يا داشتن م: خصلت دوم

  :گويد اهللا در توضیح اين خصلت مي فضل. مبین الزم است

در بعضي از ملوك بايندر خان اين علم موجود بوده و اگر احیانًا سمت فقدان پذيرفته در اتباع فتاوي علماي صاحب 

  ]۴٣.[اند اجتھاد حد سعي و جھد تقديم فرموده

گويد ملوك آق قوينلو اين  روزبھان مي. دلیري، قوت، مردانگي و شجاعت و فرار نكردن از میدان جنگ: خصلت سوم

خصلت را در حد كمال دارند و ھر كدامشان شیري خوانخوار ھستند كه پلنگ گردون در نبرد با او زبون است و طبیعتًا 

  ]۴۴[.دانند شكست در نبرد و فرار كردن را ھم عیب و ننگ مي

حفظ استقالل و تمامیت ارضي مملكت به دست سلطان به نحوي كه تمام مملكت در حكم خانه خود : خصلت چھارم

شود و  اش مي گیرد و باعث تحريك و غیرت و جوانمردي اش مورد تجاوز قرار مي دانسته و مثل فردي كه خانه و كاشانه
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گر تمام سعي و كوشش  ز بپردازد و در سركوب و دفع تجاوزكند، به نبرد با دشمن متجاو حمله دشمن غاصب را دفع مي

  ]۴۵.[به گفته روزبھان اين خصلت نیز در سالطین آق قوينلو به اتم وجھي حاصل است. خود را به كار برد

از آنجا كه . دارا بودن عفت و نداشتن طمع به ناموس و خانواده دشمن و دوست، و زايل نكردن آبروي آنان: خصلت پنجم

آنھا ھرگز به طمع ناموس كسي آلوده نشده و   باشند، دامن عفت آق قوينلو اين خصلت را به اتم وجھي دارا مي ملوك

لشكريانشان ھم به واسطه داشتن عفت بر تمام سربازان و لشكريان دنیا برتري دارند و در حفظ آبروي مسلمانان و 

  ]۴۶.[خانواده آنان سعي بلیغ دارند

چون اين خصلت ھم در سالطین آق قوينلو در حد . و طمع نكردن به مال و منال مردمشفقت داشتن : خصلت ششم

كنند و مانند  كمال موجود است، آنان به میزان مال و درآمدي كه يراق خاصه و مواجب دولتي را كافي باشد اكتفا مي

  ]۴٧.[آورند نميھاي رعاياي بیچاره به دست  ساير ملوك تحت عنوان خرج و خراج آب زندگاني را از بدن

بذل، بخشش مال و ثروت و دلجويي و مھرباني كردن با خواص حكومت و رعاياي عادي، كه اين خصلت : خصلت ھفتم

  .نیز در نزد ملوك آق قوينلو به اتم وجه حاصل است

يش را با خوان احساس ايشان در عالم گسترده و عامه اوالد آدم از سفره مكارم ايشان نواله مقصود برده و غني و درو

  ]۴٨.[اند دريغ تقسیم نموده احسان تعمیم فرموده و بر بیگانه و خويش نعم بي

قوينلو، پاكي گوھر شخصي و اصل   گانه در ملوك آق فضل اهللا بن روزبھان خنجي مدعي است جمع شدن خصايل ھفت

جا كه اين مكارم و محاسن ھمچنین از آن. و تبار آنان را ثابت كرده و باعث فضیلت ايشان بر ساير ملوك شده است

در بین تمامي » الناس علي دين ملوكھم«اخالقي در بین امرا و تمام لشكريان آق قوينلو برقرار است، بر اساس حكم 

مردم نیز جاري است، كه اين باعث شھرت آنھا به داشتن اعتقاد و ايمان راسخ به مذھب حق ـ اھل سنت ـ و دوري از 

عباس به  ده و نیز موجب گرديده مقام خالفت و امامت مسلمین كه از زمان انقراض بنيھر نوع بدعت ديني و فساد ش

قوينلو تشريف پیدا كند و در تمامي مملكت از آذربايجان و   دست ھالكو خان مغول خالي مانده بود به وجود ملوك آق

ينلو امنیت و عدالت برقرار عراقین و فارس و كرمان تا لب آب سند با حفاظت و اجتھاد سلطان و لشكريان آق قو

  ]۴٩.[گردد

فضل اهللا بن روزبھان در كتاب عالم آراي امیني در توجیه و تأيید حكومت و خالفت سالطین آق قوينلو به خصائل حسبي 

كند و چون فردي متعصب و  و نسبي كه به عقیده وي در ملوك سپید گوسفند به اتم وجه حاصل است اكتفا نمي

برد؛ البته او تنھا كسي  ه تجديد خالفت، البته به سبك خود، است، از آيات قرآني ھم سود ميھمچنین طرفدار انديش

الدين دواني كه كتاب اخالق ناصري  كند، قبل از او جالل نیست كه از آيات قرآني براي توجیه نظريات خود استفاده مي

نھم ھجري دانسته و با استناد به واژه خواجه نصیرالدين طوسي را بازنويسي كرده، اوزون حسن را برگزيده قرن 

ھجري، شروع پادشاھي اوزون  ٨٧٢آمده و بر اساس حساب ابجد مطابق با ] ۵٠[كه در آيه چھارم سوره روم» بضع«

  ]۵١.[داند حسن است حكومت او را رويدادي الھي و قرآني مي

سوره نور را  ۵۵الدين دواني، آيه  جالل ابن روزبھان خنجي بعد از شرح خصائل حسبي و نسبي، به تقلید از استاد خود

  :كند نیز مدركي غیر قابل رد در تأيید حكومت اوزون حسن معرفي مي

  

َننَّ َلُھْم َن ِمْن َقْبِلِھْم َو َلُیَمكَِّوَعَد اُهللا الَّذِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّھْم ِفي اْلأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِي

َمْن َكَفَر َبْعَد ذِلَك َفُاولِئَك ُھُم   َودِيَنُھُم الَّذِي اْرَتضي َلُھْم َو َلُیَبدَِّلنَُّھْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِھْم أْمنًا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن بِي شَیْئًا

  .اْلفاِسُقوَن
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د افرادي كه ايمان آوردند و عمل شايسته كردند خلیفه دھ آيد، خداوند كريم وعده مي طوركه از مضمون آيه بر مي ھمان

روزبھان خنجي در شرح خصائل حسبي و نسبي به اين نتیجه رسیده كه اين . نمايد و متصرف گرداند در روي زمین

خصائل در نزد سالطین آق قوينلو به اتم وجه حاصل است و به ھمین دلیل داراي عمل شايسته و افرادي بودند كه به 

گیرد مدعي است اوزون حسن و فرزندانش ھمان  اي كه مي رسولش ايمان آوردند و با استناد به اين نتیجه خدا و

  :گويد افرادي ھستند كه خداوند به آنھا وعده خالفت و تصرف زمین را داده مي

د حشمت، زمان انجاز وعده مذكور را مبدأ طلوع بتأشیر صبح دولت عالي حضرت خالفت مرتبت، ايالت منقبت، جمشی

اهللا في االرض، السلطان بن السلطان بن السلطان، معین الخالقة  سكندر مرتبت، خسرو گردون پناه، انجم سپاه، ضلل

  ] ۵٢.[و العدل و الرفة و الملة و الدين، ابونصر و المظفر حسن بھادر خان قديس گردانید

و به تفسیر معجزات و غرايب لطايف قرآني كند  فضل اهللا در توضیحات و توجیھات خود به ھمین مقدار بسنده نمي

  :گويد پرداخته مي

در اين آيه بر اساس حروف » منكم«كه لفظ » وعداهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات«خداوند در سوره نور فرموده 

به و در ھیچ موقعي مفھوم كالم و مضمون آيات قرآني اشاره » حسن بیك«ابجد درست مطابق است با عدد حروف 

آمده و دلیل قوي و محكم در مورد اسم » منكم«مؤمنان و عمل كنندگاني به اعمال صالح ندارد مگر در اين مورد كه لفظ 

گويي قبل از اوزون حسن دين اسالم مورد پذيرش [بیك اين است كه خالفت بر روي زمین و پذيرفتن دين متین ـ  حسن 

و انتشار دين اسالم ـ بر اساس آيین اھل سنت و جماعت ـ و آثار ايمان در ـ و برقراري امنیت و عدالت ] قرار نگرفته بود

  ]۵٣.[زمان دولت آق قوينلو انجام شد

  

فضل اهللا روزبھان خنجي در انتھاي توجیھات شرعي و عقلي حكومت اوزون حسن و به طور كلي ملوك آق قوينلو به 

في أدني االرض و ھم من (ده، به دومین آيه سوره روم عنوان حكومتي الھي كه خداوند در قرآن وعده ظھور آن را دا

  :گويد استناد كرده و مي) غلبھم سیغلبون

شود، كه دقیقًا مطابق است با شروع  مي ٨٧٢به حساب جمل ـ كه ھمان ابجد بايد باشد ـ عدد » أدني االرض«واژه 

  .حكومت اوزون حسن

پردازد و او را قائم مقام خداوند در حفظ دفاع  اوزون حسن مي فضل اهللا بعد از اين توضیحات، به طور خالصه به فتوحات

تر بود كه فقط به  تر و پرمايه داند و به دلیل اينكه جوھر ذات اوزون حسن از آن بزرگ از ملك و ملت و شرع مقدس مي

در  شھر آمد و حصن كھف قناعت كند و میل داشت سايه لطف و مرحمتش در شرق و غرب برقرار و آفتاب خالفتش

بنابراين براي اولین بار به سراغ حكومت قراقوينلو رفته و با تیغ جانسوزش تاريكي براي ] ۵۴[سراسر گسترده شود؛

ظلم و ستم قراقوينلو را كه بیضه اسالم را نابود و صورت مردم مسلمان را سیاه ساخته بود، به روشني روز تبديل 

انشاه كه به نظر روزبھان حامي شر و فساد در كره زمین بودند رحم و در اين راه حتي ھیچ يك از فرزندان جھ] ۵۵[كرد

بعد از . نكرده و ھمگي از جمله پسر بزرگ جھانشاه كه از سور سلطنت پدر سوري اندوخته بود از دم تیغ گذراند

زمان و جھانشاه نوبت به سلطان ابوسعید تیموري رسید كه از سمت اترار و كاشغر با لشكري جّرار به نبرد خلیفه 

اش به دست امام زمان موسوم به درد و داغ كرده و بعد از  اهللا في االرض اوزون حسن آمده بود كه الله جواني ظل

ھاي بسیار توانست حكومتي تشكیل دھد كه از فرات تا جیحون و حدود روم تا جزاير عمان تحت فرمان  جنگ

  ]۵۶.[داشت
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ديار كفار گرج، به مراقبت از امنیت كشور و برقراري قوانین شرع  اوزون حسن بعد از اين نبردھا و حمالت مكرر به

خانقاه و زاويه ساخت و چون ] ۵٧[او در سرتا سر مملكت چھارصد رباط،. مقدس پرداخت و دين مبین اسالم را زنده كرد

  .مربي لطفش ابوالضعفا بود، فقرا و ايتام را غذا داد و لباس پوشانید

  

  :گويد ي در مورد پايان اوزون حسن ميصاحب كتاب عالم آراي امین

» وھبنا له اسحق و يعقوب نافلة«الجرم چون ابراھیم آسا به بسط بساط نعم با اھل عالم مواسا فرمود و به حكم 

  ]۵٨.[حضرت اعلي يعقوبي را بر تخت شاھي يادگار گذاشته

داد با توجه به اينكه وي سعي داشت  به فضل اهللا روزبھان اجازه مي) قرن نھم ھجري(اگر اعتقادات مذھبي آن عصر

بخشید و يا او را به منجي عالم كه از انظار غیب  مقام سلطنت و خالفت را يكي كند، اوزون حسن را عمر جاويد مي

  :كرد؛ كاري كه با سروده زير در مورد سلطان يعقوب كرد شده معرفي مي

  

  ھم او مقصد از كیقباد و كي است زصغري و كبري نتیجه وي است

با انتخاب يعقوب میرزا به جانشیني اوزون حسن، ابن روزبھان خنجي تمام خصائل حسبي و نسبي و مقامي كه در 

غرض از تألیف «. دانست  تمام آنھا  قرآن به اوزون حسن نسبت داده به يكباره به يعقوب میرزا منتقل كرد و او را دارنده

  ]۵٩.[»تاين تاريخ عالم آراي بیان سوانح آن عالي حضرت اس

  :برد كند و حتي او را از اوزون حسن باالتر مي فضل اهللا در كتاب عالم آراي امیني اين چنین از سلطان يعقوب ياد مي

  

عالي حضرت خالفت منقبت، امامت مرتبت، يوسف مصر عدالت و رأفت، يعقوب كنعان خالفت، پايه خورشید عالم و 

گزيده خداوند ذي الجالل، خداوند برگزيده خصال و معني ھويداي صور سايه رحمت عالم امكان و عالم رحمت رحمان، بر

  ]۶٠.[امكاني رايت افراز صبح صادق عدل و داد غیاث السلطنه و الخالفه ابوالمظفر يعقوب خانت

  :سرايد آيد و چنین مي اهللا ھم به كمك او مي در اينجا حتي طبع شعر فضل

  

  رأفت رسیدبه آدم سرير خالفت رسید به عالم بر عدل و 

  ازو دست به دست ملك جھان بیاريد تا دست شاه يعقوب خان

  كه شايسته ملك جاويد اوست غرض از كیومرث و جمشید اوست

  ]۶١[ھم او مقصد از كیقباد و كي است زصغري و كبري نتیجه وي است

  

اين مجموع كامله ـ ملوك ترين كماالت  با وجود اينكه معتقد است تمام خصائل حسبي و نسبي و مكارم اخالقي و بديع

آق قوينلو ـ كه از حد شمارش بیرون است به سلطان يعقوب رسیده، ولي ھشت باب را به ذكر خصايص و صفات 

  .يعقوب میرزا اختصاص داده است

  گانه سلطان يعقوب خصايص ھشت

خصائل نسبي در مورد  اهللا بن روزبھان اين صفت را ضمن جاللت، بزرگي و پاكي نسب يعقوب میرزا، كه فضل: باب اول

دري كه معدن او «: گويد پاكي خون و نسب ملوك آق قوينلو به طور كامل توضیح داده و در مورد سلطان يعقوب مي
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  ]۶٢.[»بايندر باشد معدنش زياده بر در باشد

با آسا زيبايي چھره و صورت و اندام سلطام يعقوب كه از شكوه صورت خورشید آساي او خورشید سايه: باب دوم

  ]۶٣.[خجالت به پشت ديوار رفته و بر ماه پیشي گرفته و بر او نه ھما بلكه سیمرغ بال گشود

شجاعت و قوت بازوي يعقوب میرزا كه از اوزون حسن بیشتر و رستم و بیژن سرافكندة تیغ و اسیر حمله : باب سوم

  .اندازد دريغ او بوده و حتي اسفنديار در رزم او سپر مي بي

احت و كرم جوانمردي سلطان يعقوب به حدي است كه اين صفات را با كرم و بخشش خود غرق حیرت سم: باب چھارم

اي  اي و درياي عمان را به قطره كرده و دارايي ثروت و بخشش او بیكران است به حدي كه ماه و خورشید را به ذره

  ] ۶۴.[بخشد مي

ت كه تمام جرايم گناھكار را بخشیده و مجرمان لطف و عفو و مرحمت گستري سلطان يعقوب به حدي اس: باب پنجم

  :را مورد عفو قرار داده است و به قول فضل اهللا بن روزبھان

  رحمتش عامست بر ھر نامراد نعمتش خاص است بر اھل فساد

  بوستان لطف او آماده است میوه احسان به عالم داده است

  ]۶۵[اي زالل عفو تو حي القلوب اي نسیم لطف تو قوت القلوب

  

خورند و غزال و شیر  عدالت و داوري سلطان يعقوب به حدي است كه گرگ و میش در كنار يكديگر آب مي: باب ششم

چرند و از بركت عدل و احسان او زمین بھشت ھشتمین شده و به يمن عدالت يعقوب میرزا در خرابه  در مرغزار مي

  ] ۶۶.[اند فراغ و آسايشي به خود نديده ھاست كه اھل عالم چنین عالم نھايت آباداني روي داده و سال

نظیر و بديل است و فارابي و ابن سینا در برابر دانش او  نھايت يعقوب میرزا كه بي خرد و دانش بي: باب ھفتم

شاگرداني كوچك بوده و سؤاالت مشكله و واردات معضله در مباحث علوم عقلیه در زمان مالقات با علماي اعالم از 

يعقوب حل و فصل شده و طبع شعر يعقوب میرزا به حدي است كه در مقايسه با انوري نور سخن  بركت خاطر سلطان

آرايي است و كمال طبیعتش آب از حديقه سنايي برده و اگر ھفت مخزن خاطر خود را منظم كند خمسه نظامي را 

  ]۶٧.[نظم سازد بي

كامل وي از اھل سنت و جماعت كه آن را تقويت شرع مبین توسط سلطان يعقوب و اعتقاد و تبعیت : باب ھشتم

شمرد و نه تنھا به دنبال اعتزال و رفض ـ شیعه ـ نیست، بلكه نسل رفض و اعتزال را در روي زمین از  فريضه واجب مي

ھا و  خانه بین برد و در زمان او اھل توحید در امان و آسوده بودند؛ در حالي كه در زمان قراقوينلوھا منكرات، شراب

اي گردون سرنگون شده و  ھاي كه لبريز بود چون كاسه از حد برون بوده، ولي بر اثر تندباد قھر پادشاھي قدحفواحش 

  ]۶٨. [شود قوانین شرع مبین اسالم اجرا مي

سالگي در منطقه قراباغ گذشت، اّما بازرگانان  بر اثر بیماري در سن سي ٨٩۶شنبه يازدھم صفر  سلطان يعقوب در پنج

اند معتقدند وي به دست يكي از ھمسرانش مسموم  ھايشان از مرگ سلطان سخن گفته سفرنامهونیزي كه در 

  ]۶٩.[شد

  

حد خداوند كه ھمه مردم به آن نیازمند ھستند و نعمت قديمي خداوند، مقام بزرگ و الھي نبوت  جا كه رحمت بياز آن

» االرض وكذلك مّكنا يوسف في«ه به مصداق آيه ك) علیه السالم(و رسالت را از يعقوب دل آگاه به پیامبر خويش يوسف

صاحب مكنت بود انتقال يافت، اقبال آن پدر سعادتمند ـ سلطان يعقوب ـ بود كه تاج و تخت و ملك و خالفتش به چنین 
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فرزند ارجمند يعني عالي حضرت خالفت پناھي، يوسف ثاني، خالصة دولت كیاني و سرو بوستان آن شیرواني 

طان و الخاقان بن الخاقان معین الدوله و الخالفه بايسنقر خان ـ خلداهللا تعالي ـ رسید كه مانند السلطان بن السل

اجدادش داراي عدل رأفت بوده و از مكتب تربیت آنان مجموعه مكارم اخالقي و خصائل حسبي و نسبي را به ارث برده 

  ]٧٠.[و دولت او موجب شادي و سرور عالم بوده است

  

بھان خنجي قصد داشت وقايع ايام سلطنت بايسنقرخان را در جلد دوم عالم آراي امیني كه به آن فضل اهللا بن روز

پادشاه عالي قدر كامیاب اختصاص داده بود بنويسد، ولي بین شاھزادگان و امراي نظامي آق قوينلو جنگ قدرت در 

و قتل وي در ھفده رمضان  ٨٩۶عبان گرفت كه در نھايت به فرار بايسنقر به شیروان و بعد اسارت وي در شانزده ش

از اين رو خنجي كه از افراد بسیار نزديك به سلطان بايسنقر و هللا وي امیر ] ٧١.[ھمان سال در كوه سھند منجر شد

سلیمان بره بیجن بود دربار آق قوينلو را براي خود مناسب و امن نديد و به اصفھان گريخت و به اين دلیل تألیف تاريخ 

  ]٧٢.[ناتمام گذاشت عالم آرا را

  گانه عالم آراي امیني خصوصیات ھفت

فضل اهللا در آخر مقدمه نسبتًا طوالني خود براي عالم آراي امیني ھفت امتیاز قرار داده كه بیانگر عقايد مورخي درباري 

  :ھفت خصیصه از اين قرارند. نويسد است كه تاريخ را از ديدگاه سالطین مي

  

ھاي تاريخي باالتر است و ھیچ تاريخي چنین  باچه و مقدمه اين كتاب از ھمه كتابحسن مطلع و دي: خصیصه اول

  .اي ندارد و اگر كسي اقدام به نگارش آن كند خود كتابي مستقل خواھد شد مقدمه و ديباچه

خواري و باده گساري؛  دوري كردن از ذكر اموري كه خالف شرع مقدس است، مثل وصف مجالس شراب: خصیصه دوم

  ]٧٣.[كه آثار اكثر مورخان مملو است از اين منكرات، مثل تاريخ تیموري كه در اين معنا مبالغه تمام كرده استليدر حا

  

داري  اگر صاحب تاريخ ـ سلطان يا امیر مورد نظر كه تاريخ به اسم او نگاشته شده ـ در امور مملكت: خصیصه سوم

ه و سرزمین را قتل و غارت كرده باشد كه صاحب شرع آن را اعمالي انجام داده باشد كه موافق فتواي شريعت نبود

راضي نباشد اصًال در اين كتاب مذكور نشده است، زيرا نقل كردن اين وقايع مضّرات بسیاري به دنبال دارد؛ از جمله 

اد در شود به قتل و غارت و نشر فس شود لشكر با اقتدا به سلطان و امیر خود كه اين اعمال را مرتكب مي باعث مي

به نظر فضل اهللا بن روزبھان از ذكر اين امور شرعًا و عقًال بايد دوري كرد نه مثل صاحب ظفرنامه . مملكت جسارت ورزند

ابن روزبھان . پردازد تر است مي ھا و اعمال سوء تیموريان كه در نزد تركان از عسل شیرين گري تیموري كه به نقل غارت

وك آق قوينلو را كه به مقام امام زماني و خالفت پیامبر و ظل اللھي رسانده، خود از خنجي اين نكته را فراموش كرده مل

  .ترين قبايل ترك ھستند كه غارت و گرفتن غنیمت در نزد آنان عادي بود اصیل

  

برد و  ھاي اين كتاب به نحوي نوشته شده كه انسان به راحتي پي به مقاصد و اھداف آن مي داستان: خصیصه چھارم

ھا ھیچ حكايت و داستان غريب و ناھمگون و عجیبي كه روال اصلي و سلسله  ھا و حكايت ل اين داستاندر خال

  .ارتباطي حكايت اصلي را بر ھم زند نقل نشده است، ولي اين مسئله در تاريخ جھانگشاي جويني وجود دارد
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مورد  كه موجب زياد شدن نابجا و بيھا و مسائل عجیب خالف عقل  از درست كردن و به كار بردن دروغ: خصیصه پنجم

اي را  شود، در اين كتاب دوري شده و فقط از افراد موثق نقل قول شده و واقعه جاه و جالل و شوكت صاحب تاريخ مي

در ضمن حكايات و اموري كه از اغراض تاريخي خالي . كه خود به چشم ديده و به گوش شنیده باشد نقل كرده است

شود؛ مثل مبالغه در حد افرادي كه در صف قتال و نبرد  حد در حق افراد مختلف است نقل نمي بوده و اغراِق بیش از

  .اند ايستاده

  

در كتاب مثل راه و رسم منشیان در خیال ھر مطلبي شعر سروده نشده، بلكه ھر جا الزم بوده براي : خصیصه ششم

خورد،  ساير كتب تاريخي به چشم مي اين سبك شايد در. رساندن و روشن شدن مطلبي شعري سروده شده است

يكي اينكه برخالف اكثر كتب تاريخي كه در سرودن شعر به يك وزن و : ولي كتاب عالم آرا بر ساير كتب امتیازاتي دارد

قاعده مقید ھستند در اين كتاب به انواع غزل، قصیده، مثنوي و رباعي، اشعار ذكر شده است و ديگر اينكه اكثر اين 

اهللا، اگر سلیم طبعي قدر طبع اين مسكین را بداند غالب اين  شمزگي تنھا و يگانه است و به گفته فضلاشعار در خو

  ]٧۴.[اشعار را نمكین داند

  

ھاي اين كتاب داراي لطافتي خاص است و كمتر قسمتي از آن است كه از صناعات ادبي و  اكثر قسمت: خصیصه ھفتم

ار و روايات دچار پراكندگي و آشفتگي شده و مثل آب روشن باشد كه تمام اوزان شعري خالي باشد و در موقع نقل اخب

ام ھرگز در تألیف آن از رساله يا  خیاالت آن نو و تازه و افكار راست و درست بوده و چون در نشر آن دائم در سفر بوده

  .سخنان و آثار سابقان كمك و ياري گرفته نشده است

  

روزبھان خنجي بیانگر عقايد اولیه وي در زمینه دولت سلطنت و خالفت در اسالم بر  كتاب عالم آراي امیني فضل اهللا بن

وي بعدًا در اثر ديگر خود يعني سلوك الملوك به شرح مبسوط عقايد خود در اين زمینه . اساس عقايد اھل سنت است

  .پردازد مي

  

تجديد قدرت خالفت باشد محملي است  نامه نويسي قبل از اينكه در جھت روي آوردن ابن روزبھان خنجي به شريعت

گاه براي تجديد بناي خالفت و سلطنت به  توان گفت كه وي ھیچ براي پنھان كردن عقیده تند و تیز ضد شیعي او، و مي

  .ملوك آق قوينلو ـ بر اساس اصل استیال، قدرت و زور و غلبه نپرداخت  توجیه حكومت موجود مورد نظر خود ـ

  

  :گويد رسد مي ي، وقتي به خصلت ششم مياو در شرح خصائل نسب

گاه ذلیل و  سلطان بايد سلطنت و ايالت خود را در قالب لشگري به برھان قاطع سیف و سنان روشن گردانیده و ھیچ

زبون بازيچه دست امرا و سردار نشده، مثل بعضي از خلفاي عباسي و امراي آخري چنگیزي؛ يعني يك حكومت 

  ).، نسخه خطي١۵ص (آن قادر به انجام ھر كاري باشدسلطنت مطلقه كه سلطان در 

  فضل اهللا بن روزبھان در ماوراالنھر. ٢

فضل اهللا بن روزبھان خنجي بعد از مشاھده آثار اضمحالل و ضعف و سستي و ھمچنین جنگ داخلي قدرت در بین 

ترك كرد و به اصفھان رفت، ولي به  شاھزادگان آق قوينلو كه منجر به عزل و قتل بايسنقر شد، دربار ملوك آق قوينلو را
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دلیل اينكه مركز ايران مورد ھجوم سپاھیان قزلباش شاه اسماعیل قرار گرفته بود، ديگر براي روزبھان خنجي شیعه 

اي علیه پدر و جد شاه اسماعیل صفوي نوشته و آنان را ابلیس،  ستیز كه در كتاب عالم آراي امیني مطالب تند و زننده

  ]٧۵.[رج از دين خوانده، جاي امني نبوداھل بدعت و خا

  

نامه بخارا كه شرح فتوحات محمد خان  نشین بخارا آثار زيادي نوشت؛ از جمله كتاب مھمان او در دوران اقامت در خان

ھمچنین كتاب سلوك الملوك را به درخواست عبیداهللا خان ازبك نوشت تا وي . شیباني در ماوراء النھر و تركستان است

اين كتاب در حقیقت بیانیه . مالش بر اساس شرع مقدس انجام دھد و ارشاد و ھدايت او در امور مملكت باشدتمام اع

به ويژه آنكه سلوك الملوك را در . رود ھاي وي به شمار مي سیاسي و عقیدتي فضل اهللا بن روزبھان و ماحصل انديشه

  .ھاي عمر خود در دربار سالطین ازبك نوشت واپسین سال

  

وزبھان در مقدمه اين كتاب كه صورت درخواست عبیداهللا خان ازبك است، مانند مقدمه عالم آراي امیني با ابن ر

او در اينجا ديگر . استفاده از آيات قرآني سعي در يكي كردن سلطنت خان جوان ازبك و مقام الھي خالفت و امامت دارد

ان القاب كه از ملوك آق قوينلو ياد كرده ـ مثل پايه آورد، ولي با ھم از خصائل حسبي و نسبي صحبتي به میان نمي

خورشید، ظل اهللا في االرض، امام زمان و خلیفة الرحمن، خالفت پناه و امان اهللا اھل االيمان ـ از عبیداهللا خان ياد 

امیني با سوره نور در مقدمه عالم آراي  ۵۵كند و بدون ھیچ توضیح و تفسیري وعده اھلي را كه با استناد به آيه  مي

خان  پايه و اساس و با بازي كردن با جمالت و حروف ابجد به اوزون حسن نسبت داده بود، در مورد عبیداهللا توجیھات بي

  :گويد برد و مي ازبك به كار مي

به » وعد اهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنھم في االرض«حساب پروردگار وھاب موعود مودود  لطف بي

  ]٧۶.[د متصف به عدالت وجود اين سلطان عاقبت محمود به وفا رسانیدوجو

  

سوره انبیا، استناد  ۵۵سوره ص، آيه  ٢۶سوره بقره، آيه  ١٢۴فضل اهللا بن روزبھان به يك سري آيات ديگر قرآن مثل آيه 

ا خالفت و امامت كه داند، حكومت و سلطنت او را ب كرده و ضمن آنكه عبیداهللا خان ازبك را مصداق تمامي آنھا مي

نكته جالب توجه و مھم در عالم آراي امیني و سلوك الملوك اين است كه زور و ] ٧٧.[زند منصبي است الھي پیوند مي

استیال را در رديف اجماع، بیعت و شورا، راھي درست و قابل قبول براي برقراري امامت دانسته است، به ويژه آنكه در 

ھاي  گذشت و با توجه به وضعیت جغرافیايي و جريان از انقراض خالفت عباسي ميزمان وي نزديك به سیصد سال 

مذھبي و اجتماعي و رسمیت يافتن مذھب تشیع در ايران، به ھیچ وجه امیدي نبود كه فردي بتواند با اجماع 

ان به صراحت فتوا مسلمانان يا بیعت و شورا به مقام رياست كل مسلمانان برگزيده شود؛ بنابراين فضل اهللا بن روزبھ

  :كند صادر مي

  

بیعتي و بي آنكه كسي او را خلیفه ساخته باشد و مردمان را  چون امامي وفات كند و شخصي متصدي امامت گردد بي

بیعتي، خواه قريشي باشد و خواه نه، خواه عرب باشد يا عجم يا  بي. قھر كند به شوكت و لشكر، امامت او منعقد گردد

گردد، و چون به  شرايط باشد و خواه فاسق و جاھل و اگر چه آن مستولي بدين فعل عاصي ميترك و خواه مستجمع 

  ]٧٨.[واسطه سطوت و استیال جاي امام گرفته، او را سلطان گويند و امام و خلیفه بر او اطالق توان كرد
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اعتبار  ت امام بر شمرده، بيفضل اهللا بن روزبھان با اين فتوا، شرايط دوازده گانه صالحیتي را كه خود براي حقانی

اھل كفايت و . ۴اھل رأي و تدبیر؛ . ٣مجتھد به احكام شرع؛ . ٢قريشي نسب؛ . ١: اين شرايط عبارت است از. كند مي

. ١١مرد بودن؛ . ١٠آزاد بودن؛ . ٩عاقل بودن؛ . ٨بالغ بودن؛ . ٧عادل بودن؛ . ۶دل؛  شجاع و قوي. ۵عالم به مصالح مال؛ 

در واقع اين نخستین بار است كه يك متكلم و فقیه ] ٧٩.[ناطق باشد تا به احكام تلفظ كند. ١٢شد؛ سمیع و بصیر با

پس از برشمردن . كند مسلمان حريم امامت را چنین شكسته و خود را يك سره تسلیم زور، قھر و غلبه و قدرت مي

حاكمیت محمدخان شیباني، به نقل از دوازده شرط براي امام، فضل اهللا بن روزبھان در جھت توجیه شرعي و فقھي 

  :گويد صاحب كتاب تھذيب مي] ٨٠[امام بغوي

  

اگر از اوالد اسماعیل كسي نباشد كه در او شرايط موجود باشد، والي سازند كسي را كه مستجمع شرايط باشد از 

عالم فاسق و  عجم و مراد از عجم اينجا مقابل عرب است، پس ترك داخل عجم باشد، و اگر دو كس يافت شوند،

جاھلي عادل، جاھل عادل اولي است به امامت و شرط نیست كه امام معصوم باشد، و نه آنكه قريش ھاشمي 

  ]٨١.[باشد، خالف مر روافض را

  

  :گويد فضل اهللا بن روزبھان سپس در تكمیل توضیحاتش در فصل دوم از مقدمه كتاب سلوك الملوك مي

: اند مانان مستولي باشد به حكم شوكت و قدرت لشكر، و علما گفتهسلطان در عرف شرع كسي است كه بر مسل

واجب است اطاعت امام و سلطان در ھر چه امر و نھي كند مادام كه مخالف شرع نباشد، خواه عادل باشد خواه جابر، 

ه رسول اهللا ـ و واجب است نصیحت او بر حسب قدرت، و جايز است كه گويند او را خلیفه و امام و امیرالمؤمنین و خلیف

  ]٨٢.[صلي اهللا و علیه و سلم ـ و جايز نیست كه او را خلیفة اهللا گويند

  

فضل اهللا بن روزبھان به حدي آلوده سیاست و حفظ و توجیه و پیوند دادن حكومت خوانین ازبك با منصب خالفت شد كه 

ست گرفته، سلطام و خلیفه و امام فردي را كه به ضرب شمشیر و نیزه و بدون بیعت عامه مسلمانان حكومت را به د

حال روشن نیست فردي كه ھم فاسق و ھم جاھل باشد و امامت او با كمك لشكر برقرار شود و . كند زمان اعالم مي

تواند عادل باشد و تخطي از احكام شرع مقدس اسالم كند و دست آخر  سلطاني باشد ظالم و ستمكار چگونه مي

  ]٨٣.[ه دست آوردجا ب منصب خالفت و سلطنت را يك

  

پردازد كه دو  فضل اهللا بن روزبھان خنجي در زماني به تجديد خالفت اسالمي بر مبناي انديشه سیاسي اھل سنت مي

آرايي كرده و  قدرت برتر جھان اسالم يعني ايران شیعه عصر صفوي و امپراتوري تركان عثماني در برابر يكديگر صف

در اين بین شیعه ستیزي و دشمني فضل اهللا . كند ابت نقش اساسي ايفا مياختالفات عمیق شیعه و سني در اين رق

بن روزبھان با سلسله نوبنیاد صفويه چنان عمقي دارد كه در كنار خان ازبك محمدخان شیباني به جھاد با كفار كاله 

  :رود؛ در حالي كه در جھاد با كفار روم و افرنج كوتاھي كرده است سرخ مي

  

ر اين سفر بودن بر ھمه كس واجب شد؛ حضرت خان تكبیري فرمايند كه در اين سفر، فقیر عطم ھمراه حضرت خان د

تخلف از خدمت را ندارم و قبل از آن با عالي جناب خواجه محمود صاحب ديوان گفته بودم كه ھنگام مجال عرض كند كه 
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زل بورك و دشمني با ايشان و مقاتله شود تا در قدم متوجه طرف عراق گردد چه فتح طايفه ق فالن از خدمت جدا نمي

  ]٨۴.[تر است از غزا با كفار افرنج كه ھیچ ترديد در كفر ايشان نیست با مردم صوب ايشان بسیار فاضل

  گیرينتیجه

 ١٠٠٧ـ  ٩٠۶(و ازبك ماوراء النھر ) ق ٩٩٧ـ  ٧٨٠(فضل اهللا بن روزبھان خنجي در دربار سالطین سني مذھب آق قوينلو 

فضل اهللا در عالم آراي امیني و سلوك الملوك . كه ھر دو با استیال و زور به حكومت رسیده بودند زندگي كرد) ق

يابي آنان را به قدرت با  سلطان وقت را امام زمان و خلیفة الرحمان و ظل اهللا في االرض خطاب كرده و روش دست

 بن روزبھان خنجي نقش تعیین كننده بخشد؛ آنچه در نظريات فضل اهللا توجیھات شرعي و آيات قرآني مشروعیت مي

داشته شیعه ستیزي بنیادين اوست نه باور خلل ناپذير وي به احیاي خالفت اسالمي كه از بسیاري جھات و به ويژه در 

در واقع بازگشت فضل . بستر تحول تاريخي و اجتماعي و مذھبي قرن نھم و دھم ھجري تجديد آن عمًال غیر ممكن بود

نامه نويسي پوششي بر شیعه ستیزي و انديشه استیالست نه سعي و  ن خنجي به سوي شريعتاهللا بن روزبھا

نامه بخارا و سلوك الملوك اگر چه داراي  در خاتمه بايد گفت عالم آراي امیني، مھمان. تالش در جھت تجديد خالفت

ينلو و خوانین ازبك ماوراء النھر مطالب تازه و بعضًا اطالعات دست اول درباره اجداد پادشاھان صفوي، سلسله آق قو

توان سمبل انحطاط انديشه سیاسي ايران ـ  آرا و فتاواي مندرج در عالم آراي امیني و سلوك الملوك را مي  است، ولي

  .شريعت نامه نويسي ـ دانست
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١٧ 
 

  ) علیه السالم(عضو ھیأت علمي دانشگاه باقرالعلوم*  : ھانوشتپي

  .٢۶ - ٢٢ص ) ١٣٧۵انتشارات سمت، : تھران(در اسالم و ايران ھاي سیاسي حاتم قادري، انديشه. ١

  .نامه بخارا، مقدمه و تصحیح از منوچھر ستوده، مقدمه فضل اهللا بن روزبھان خنجي، مھمان. ٢

عدد داخل پرانتز شماره صفحه نسخه خطي كتاب عالم آراي امیني مضبوط در مركز نسخ خطي دانشگاه تھران . ٣

  ) ، نسخه خطي٣۴ص . (است

فضل بن روزبھان . كتاب بديع الزمان في قصه حي بن يقطان، بدون شك متعلق به داستان فلسفي ابن طفیل است. ۴

  ). نامه بخارا، منوچھر ستوده، مقدمه مھمان(خنجي، 

  .نسخه خطي ٣۴ص . ۵

  .٣۶ص . ۶

  .نسخه خطي ٣۶ص . ٧

  .، نسخه خطي٣٧ص . ٨

  .، نسخه خطي١ص . ٩

  .، نسخه خطي٢ص . ١٠

  .، نسخه خطي٣٧ ص. ١١

  .، نسخه خطي۴ص . ١٢

  .، نسخه خطي۶ص . ١٣

محمد بن عبداهللا : ك. به اعتقاد مورخان اولین مردي كه اسالم آورد علي بن ابي طالب بود نه ابوبكر؛ براي نمونه ر. ١۴

نا، بي: مصر(؛ احمد بن حنبل، المسند ۵٧۶، ص ٣ج ) ق ١٣٢۴نا، بي: حیدرآباد دكن(نیشابوري، مستدرك الصحیحین 

؛ ابن حجر ۵٢٠، ص ۵ج ) ق ١٢٨۵نا، بي: مصر(؛ علي بن اثیر، اسد الغابه في معرفه الصحابه ٢۶، ص ۵ج ) ق ١٣١٣

، ٧ج ) م ١٨۵٣نا، بي: مصر(و ھمو؛ االصابه، ١١٨، بخش اول، ص ۴ج ) ق ١٣٧٨نا، بي: مصر(عسقالني، شرح بخاري 

  . ١٧۶بخش اول، ص 

  .، نسخه خطي۶ص . ١۵

  .نسخه خطي، ٧ص . ١۶

  .، نسخه خطي٨ص . ١٧

  .، نسخه خطي٩ص . ١٨

  .، نسخه خطي٩ص . ١٩

  .، نسخه خطي١٠ص . ٢٠

كند، ناشي از تمايالت  مي) علیه السالم(اهللا بن روزبھان خنجي درباره علي مدح و منقبت بسیاري كه فضل. ٢١

  .دين اردستاني استال عرفاني و صوفیانه وي و حشر و نشر او با بزرگان صوفیه به خصوص پیر جمال

  .، نسخه خطي١٠ص . ٢٢

  . اشاره است به حكومت بني امیه كه غصب خالفت كردند. ٢٣

  .، نسخه خطي١١ص . ٢۴

  .، نسخه خطي١١ص . ٢۵

  .، نسخه خطي١١ص . ٢۶
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١٨ 
 

  .، نسخه خطي١٢ص . ٢٧

  .، نسخه خطي١٢ص . ٢٨

  .، نسخه خطي١٣ص . ٢٩

  .، نسخه خطي١٣ص . ٣٠

گذار سلسله آق قوينلو، يك مزدور نظامي ماجراجو بود و از آنجا  لوي سیاه ـ قرايولوك ـ بنیانقرا عثمان معروف به زا. ٣١

وي . ھاي مختلف مثل امراي محلي ارزنجان سیواس و حتي پادشاھان مصر بود كه مردي جنگي بود در خدمت حكومت

تیمور لنگ در نبرد با ايلدرم با حكومت خود را در شھر آمد و تأسیس سلسله آق قوينلو را مديون كمكي است كه به 

يزيد عثماني كرد و به پاس ھمین خدمت تیمور حكومت شھر آمد را به وي داد و رياست او را بر قبايل آق قوينلو تأيید 

به كوشش . ھاي ششم و ھفتم ، روضه)تاريخ تیموريان و تركمانان(محمد يوسف واله اصفھاني قزويني، خلد برين . كرد

الدين عبدالرزاق سمرقندي، مطلع  ؛ كمال٧١٨ـ  ٧١٧ص ) ١٣٧٩انتشارات میراث مكتوب، : ھرانت(میرھاشم محدث 

پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات : تھران(، دفتر دوم، به اھتمام عبدالحسین نوايي، ١سعدين و مجمع بحرين، ج 

: تھران(ي عبدالحسین نوايي ، به سع١و حسن بیگ روملو، احسن التواريخ، ج  ٩٢٢و  ٨٧۴، ٨٣٩ص ) ١٣٨٣فرھنگي، 

  .١١٧ص ) ١٣٨۴انتشارات اساطیر، 

  .، نسخه خطي١۴ص . ٣٢

  .اصل متن اكاسره فارس است. ٣٣

  .، نسخه خطي١۴ص . ٣۴

نظر به تعصب شديد فضل اهللا بن روزبھان و شیعه ستیزي مادام العمر وي، او در بیان خصلت چھارم تشیع را در . ٣۵

  .داده استرديف مذاھب حرام و فاسد قرار 

ق،  ٢۵۴اصل نسخه خطي به ھمین ترتیب نوشته شده و منظور دولت صفاريان است كه يعقوب لیث صفاري در . ٣۶

  .تأسیس كرد

  .، نسخه خطي١۴ص . ٣٧

توجه است كه اجداد اوزون حسن كه وي او را سلطان و خلیفه  اهللا بن روزبھان، به اين حقیقت تاريخي بي فضل. ٣٨

ود را براي تشكیل حكومت آق قوينلو از شھر آمد از سرزمین ديار بكر آغاز كردند و ھمه آنھا در داند حركت خ وقت مي

  . شھرھاي ديار بكر مثل آمد، رھا، ماردين و بعدًا تبريز ساكن بودند

  .، نسخه خطي١۴ص . ٣٩

  .، نسخه خطي١۵ص . ۴٠

  .، نسخه خطي١۵ص . ۴١

  .، نسخه خطي١۵ص . ۴٢

  .، نسخه خطي١۵ص . ۴٣

  .، نسخه خطي١۵ص . ۴۴

  .، نسخه خطي١۵ص . ۴۵

  .، نسخه خطي١۶ص . ۴۶

  .، نسخه خطي١۶ص . ۴٧

  .، نسخه خطي١۶ص . ۴٨
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١٩ 
 

  .، نسخه خطي١٧ص . ۴٩

و غلبه رومیان در اندسالي خواھد شد «؛ »ِفي ِبْضِع ِسنِیَن ِللَِّه اْلأْمُر ِمْن َقْبُل َو ِمْن َبْعُد َو َيْوَمئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن«. ۵٠

  . »شوند كلیه امور عالم قبل از اين و بعد از اين ھمه به خواست خداست و آن روز مؤمنان شاد مي

ـ  ١٠ص ) تا، نسخه موجود در كتابخانه آية اهللا مرعشي نجفي نا، بي بي: [ھند(جالل الدين دواني، اخالق جاللي . ۵١

١٢ .  

  .، نسخه خطي١٨ص . ۵٢

  .، نسخه خطي١٨ص . ۵٣

  .خطي ، نسخه١٩ص . ۵۴

از آنجا كه قراقوينلوھا طرفدار مذھب شیعه در ايران بودند، به عقیده ابن روزبھان، باعث تباھي اسالم و بدبختي . ۵۵

اش نابودي اين  مسلمانان شده و اوزون حسن به عنوان كفیل خداوند در روي زمین و صاحب مقام خالفت، اولین وظیفه

  . سلسله است

  .، نسخه خطي١٩ص . ۵۶

يكي باشد و در قرآن ھم باشد نیافته تا  ۴٠٠اهللا بن روزبھان مناسبت و فضیلتي كه از روي حروف ابجد با عدد  فضل. ۵٧

  . به اوزون حسن نسبت دھد

  .، نسخه خطي٢٠ص . ۵٨

  .، نسخه خطي٢١ص . ۵٩

  .، نسخه خطي٢٢ص . ۶٠

  .، نسخه خطي٢١ص . ۶١

  .، نسخه خطي٢٣ص . ۶٢

  .، نسخه خطي٢٣ص . ۶٣

  .نسخه خطي، ٢٣ص . ۶۴[

  .، نسخه خطي٢۴ص . ۶۵

  .، نسخه خطي٢۵ص . ۶۶

  .، نسخه خطي٢۶ص . ۶٧

  .، نسخه خطي٢٧ص . ۶٨

؛ ۴٠٠ـ  ٣٩٩و  ٣٠٣ـ  ٣٠٢ص ) ١٣۴٩انتشارات خوارزمي، : تھران(ھاي ونیزيان در ايران  منوچھر امیري، سفرنامه. ۶٩

پادشاه دارد آن ھم به صورت تصادفي و كه اشاره به مسموم شدن يعقوب  ٨٨٠ـ  ٨٧٩حسن بیك روملو، پیشین، ص 

سبب فوتش آن كه مادرش سلجوقي شاه بیگم اراده «. خورد اتفاقي غذايي را كه براي ديگري مسموم كرده بودند مي

به اين داعیه، در ظرفي كه قیسي در آب كرده بود، سم . نمود كه مسیح میرزا بن حسن پادشاه را مسموم گرداند

  . ٨٧٩ھمان، ص . »از حمام بیرون آمده به اتفاق برادرش يوسف بیگ تناول نمودند يعقوب پادشاه. داخل كرد

  .، نسخه خطي٢٨ص . ٧٠

  . ٨٩٠و  ٨٨٨ـ  ٨٨۶حسن بیك روملو، پیشین، ص . ٧١

  . ھمان. ٧٢

  .، نسخه خطي۴٧-۴۵ص . ٧٣
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٢٠ 
 

اي در ادبیات  دام وزنهند و اشعار آنھا ھر ك ادر سرزمیني كه شعرايي مثل حافظ، سعدي، مولوي، عطار، زيسته. ٧۴

  . داند فارسي است فضل اهللا بن روزبھان خنجي بھترين دلیل براي برتري اشعارش را خوشمزگي و نمكین بودن آنھا مي

الدين خواندمیر، تاريخ حبیب  ؛ غیاث الدين بن ھمام۶ـ  ٢خانه بخارا، مقدمه، ص  فضل اهللا بن روزبھان خنجي، مھمان. ٧۵

  . ۶٠٧ص ) ١٣۵٣كتابفروشي خیام، : تھران(یاقي السیر، زيرنظر دبیر س

  . ۵١ص ) ١٣۶٢انتشارات خوارزمي، : تھران(فضل اهللا بن روزبھان خنجي، سلوك الملوك، تصحیح محمد علي موحد . ٧۶

  . ھمان. ٧٧

  . ٨٢ھمان، ص . ٧٨

  . ٧٨ھمان، ص . ٧٩

حديث و عالم التنزيل در تفسیر و ابومحمد حسین بن مسعود فراء فقیه بزرگ شافعي صاحب كتاب السنه در . ٨٠

  . ۴٩٨سلوك الملوك، ص . در مروالرود وفات يافت. ق ۵١۶يا  ۵١٠التھذيب در فقه كه به سال 

  . ٧٩ـ  ٧٨ھمان، ص . ٨١

  . ٨٢ھمان، ص . ٨٢

 اهللا خواند، ولي وي به عبیداهللا خان ازبك فضل اهللا بن روزبھان مدعي است كه جايز نیست كه سلطان را خلیفة. ٨٣

  . ۵١ھمان، ص : ر ک. كند اهللا الرحمن از او ياد مي مقام باالتري داده و در مقدمه سلوك الملوك به عنوان ظل

  . ۴۴نامه بخارا، ص  فضل بن روزبھان خنجي، مھمان. ٨۴

  فھرست منابع

  .، تھران، مركز نسخ خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تھران)نسخه خطي(، عالم آراي امیني __________ -

  .١٣۵٣نامه بخارا، به اھتمام منوچھر ستوده، تھران، بنگاه نشر و ترجمه كتاب،  ، مھمان__________ -

  .١٣۶٢خنجي، فضل بن روزبھان، سلوك الملوك، تصحیح و مقدمه محمدعلي موحد، تھران، انتشارات خوارزمي،  -

ه كوشش محمد دبیرسیاقي، تھران، الدين بن ھمام الدين، تاريخ حبیب السیر، زير نظر و ب خواندمیر، غیاث -

  .١٣۵٣كتابفروشي خیام، 

  .١٣٨۴، تصحیح و تحشیه عبدالحسین نوايي، تھران، انتشارات اساطیر، ٢روملو، حسن بیك، احسن التواريخ، ج  -

، دفتر دوم، به اھتمام عبدالحسین نوايي، تھران، انتشارات ١سمرقندي، عبدالرزاق، مطلع سعدين و مجمع بحرين، ج  -

  .١٣٨٣پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي، 

  .١٣٧٠ھاي سیاسي در اسالم و ايران، تھران، انتشارات سمت،  قادري، حاتم، انديشه -

  .١٣۴٩ھاي ونیزيان در ايران، تھران، انتشارات خوارزمي،  امیري، منوچھر، ترجمه سفرنامه -

ھاي ششم و ھفتم، به كوشش  ، روضه)یموريان و تركمانانتاريخ ت(واله اصفھاني قزويني، محمد يوسف، خلدبرين  -

  .١٣٧٩میرھاشم محدث، تھران، انتشارات میراث مكتوب، 

  


