ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ«
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ،از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺟـﻼل ﻗـﺎﺋﻨﯽ ،در زﻣـﺮۀ ﻣﺘـﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘـﺎب ،ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻓﻘﯿـﻪ و واﻋﻈـﯽ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ در
ﻫﺮات ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﺑﻮده ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﯿﻤـﻮری ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﮐـﺮده و در آن ﺿـﻤﻦ
اﻧﺪرز و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی دﺳﺖ اوﻟـﯽ از ﭘـﺎرهای وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه ﺑﺮ ﻣـﺮدم و ﻇﻠـﻢ و ﺗﻌـﺪی ﻣﺤﺼـﻼن ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺗﯿﻤﻮرﯾـﺎن؛ و
ً
دﯾﮕﺮی ،ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﺧﺼﻮﺻـﺎ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ در زادﮔـﺎه
ﻣﺆﻟﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﻬﺴﺘﺎن.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ،ﺟﻼل ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﯿﻤﻮری ،ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺣﻨﻔﯽ ،اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ٩٩/٩/١٥ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش١٤٠٠/٢/٢٠ :

* اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽgamirkhani@yahoo.com /

*

 / ٦٢آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﮕﺎرش اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﻤﺪن ﺷﺮق و ﻏﺮب دارد .در
ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﭘﯿﺶ از ارﺳﻄﻮ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺴﻮﮐﺮاﺗﺲ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪی از او ﺑـﺮ ﺟـﺎی
ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ از اﻓﻼﻃـﻮن ،ﻣﮑﺘـﺐ و آ ﮐـﺎدﻣﯽ ﺧـﻮد را ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﮐـﺮد )دوراﻧـﺖ،
 .(۵۷۲ :۱۳۶۷در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻫﻢ اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ رواج داﺷﺖ ﮐـﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ دﯾﻨﮑـﺮت
)ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ( و ﯾﺎدﮔـﺎر ﺑﺰرﮔﻤﻬـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪهای از ﮐﺘـﺎب اﺧﯿـﺮ را
اﺑﻦﻣﺴﮑﻮﯾﻪ در ﺟﺎودان ﺧﺮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان ﭘـﺲ از اﺳـﻼم ﻫـﻢ راه ﯾﺎﻓـﺖ.
ّ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼشﻫﺎی اﺑﻦﻣﻘﻔﻊ در ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی در ﻧﻘﻞ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﭼﻮن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ،
ﺧﺪایﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺎجﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪرزﻧﺎﻣـﻪﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ،
ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺳﻨﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘـﻮﻧﯽ ﻣﺘﻌـﺪد در اﯾـﻦ
ﺣﻮزه ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬـﺎ را در ﺷـﮑﻞﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪی ﮐـﺮد؛ از ﺟﻤﻠـﻪ:
 .۱ﺷﯿﻮۀ ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ و ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ؛  ۲ﺷﯿﻮۀ ﻓﻘـﺎﻫﺘﯽ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎوردی و ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﺑﻦ روزﺑﻬﺎن ﺧﻨﺠﯽ؛  .۳ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
روش ﻣﺴﻌﻮدی و رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ )ﻓﺮوزش۲۷-۲۴ :۱۳۹۱ ،؛ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی.(۱۵ :۱۳۹۷ ،
ﮐﺘﺎب ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ در ﮔـﺮوه دوم ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺘـﻮن
ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ  AF112در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﺗﺮﯾﺶ در وﯾﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب
ﺟﻼل ﻗﺎﺋﻨﯽ از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻫﺮات در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﻧﻬـﻢ ﻫﺠـﺮی ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻧﺴـﺐ
ﺧﻮد را در دو اﺛﺮش ،ﯾﻌﻨﯽ ارﺑﻌﯿﻦ و ﺗﺒﯿﺎن اﻟﮑﺒﺎﺋﺮ ،ﺗﺎ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﺴﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ:
اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل اﻟﻤﻠﺔ و اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻻﻣﺎم ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺻﻤﺼﺎم ﺑﻦ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤـﺪ
ﺑﻦ اﻻﻣﺎم ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺴﻔﯽ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ )ﺳﻌﯿﺪزاده.(۱۱۳ :۱۳۶۹ ،

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« ٦٣ /

در ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت »ﺟﻼل ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺋﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪا
و اﻟﻨﺴﻔﯽ ﺛﻢ اﻟﺒﺨﺎری ﻣﺤﺘﺪا و اﻟﻬﺮوی ﻣﺴﮑﻨﺎ و ﻣﮑﺴﺒﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ و در اداﻣﻪ از ﭘﺪرش ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪا
و اﻟﺒﺨﺎری ﻣﺤﺘﺪا« )ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﻧﺼﺎﯾﺢ ،اﺗﺮﯾﺶ :گ۲۴۰ر( .ﭘـﺪر وی ﻧﯿـﺰ از ﻓﻘﯿﻬـﺎن زﻣـﺎن ﺑـﻮده
اﺳﺖ .دو ﺟﺪ اﻋﻼی او ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿـﺰ در زﻣـﺮۀ ﻓﻘﻬـﺎ
ﺑﻮده و در ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن :گ۳۰۲ر(.
ﻓﻠﻮﮔﻞ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ وﯾﻦ و ﭘـﺲ از او ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ داﻧـﺶﭘـﮋوه در
ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﻓﻘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،از ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﻗـﺎﺋﻨﯽ ﻧﺴـﻔﯽ
ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﻫﺮوی« ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴـﺖ ﻧـﺎم زﮐﺮﯾـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﮐـﺪام ﻣﻨﺒـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ
)Flugel, 1865: 3/289؛ داﻧﺶﭘﮋوه.(۱۴۷ :۱۳۶۷ ،

١

از اوﻻد و اﺣﻔﺎد او ﻫﻢ در ﻣﺘﻮن ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧـﺪان
اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮاﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ ،ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻫﺮات در ﺷـﻌﺒﺎن ﺳـﺎل ۸۶۲ق ،وی را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻗﻀﺎ و اﺣﺘﺴﺎب آن ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد )اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻬﺮاﻧﯽ .(۳۵۲ :۱۳۵۶ ،ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺋﻨﯽ ﺑـﻪ
ﻧﺎم ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﺎم ﺳﻠﻄﺎنﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﻘﺮا )۹۱۱-۸۷۵ق( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﺑﺮادر ،ﺷـﻐﻞ

ﻣﺤﺘﺴﺒﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد .وی اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﻫﻢزﻣﺎن ٢ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎماﻟـﺪﯾﻦ اﺣﻤـﺪ ﺧـﻮاﻓﯽ ،از رﺟـﺎل

ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻫﺮات در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ،ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺻﺎدره از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺴـﯿﻦ
ﺑﺎﯾﻘﺮا در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺸﺄ اﻻﻧﺸﺎء ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑـﺎﺧﺮزی،
.(۱۱۹ :۱۳۵۷
در ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ از دو ﻧﺒﯿﺮۀ ﻗﺎﺋﻨﯽ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺎرﺗﮕﺎﻫﯽ،
ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻧﺴﺐ ﺑﻪ وی ﻣﯽﺑﺮد و در ﺳﺎل ۹۱۳ق از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺧﻮاﻧـﺪﻣﯿﺮ:١٣٣٣ ،
ً
 .(۳۴۷اﯾﻦ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ زﯾﺎرﺗﮕﺎﻫﯽ ﻣﺆﻟـﻒ رﺳـﺎﻟﻪای در ادﺑﯿـﺎت ﺑـﺎ
 .١داﻧﺶﭘﮋوه ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﺧﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﯿﻤﻮری ﺗﺎرﯾﺦ  ۸۶۳-۷۰۷را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ِ
 .٢ﺗﺼﺪی ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻤﺖﻫﺎ ،و از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ،در ﻋﻬﺪ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن راﯾﺞ ﺑﻮد )در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﮏ .اورﻋﯽ ﻗﺪﯾﺮی
و دﯾﮕﺮان.(۴۲-۲۹ :۱۳۹۱ ،

 / ٦٤آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺤﺮﯾﺮی از ﻓﺼﻞ دوم اﻟﻤﻌﺠـﻢ ﻓـﯽ ﻣﻌـﺎﯾﯿﺮ اﺷـﻌﺎر اﻟﻌﺠـﻢ از
ﺷﻤﺲ ﻗﯿﺲ رازی ﺑﻮده و آن را ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ ﻧـﻮاﯾﯽ ﻫﺪﯾـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .دﯾﮕـﺮ ﺟـﻼلاﻟـﺪﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ آﮔﻬﯽ ﮐـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ ﭘـﺪر ،ﻧﺒﯿـﺮۀ ﻗـﺎﺋﻨﯽ و از ﺟﺎﻧـﺐ ﻣـﺎدر ،ﻧﺒﯿـﺮۀ زﯾـﻦاﻟـﺪﯾﻦ ﺧـﻮاﻓﯽ
)د۸۳۸ .ق( ﻋﺎرف ﻧﺎﻣ ِﯽ ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﭘـﺲ از

ﻓﺘﺢ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺮات اﻓﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ ّاول ،درﮔﺬﺷﺖ ﻗﺎﺋﻨﯽ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﻃﺎﻋﻮن دﻫـﮥ ۸۳۰ق رخ داده

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐـﻪ ﻋﻠـﯽاﻟﻈـﺎﻫﺮ از ﺳـﺎل ۸۳۶ق و از ﻏـﺮب اﯾـﺮان ﺷـﺮوع ﺷـﺪه و
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧـﮏ .ﺟﻌﻔـﺮی ،(۷۷ :۱۳۹۳ ،در ﺳـﺎل
۸۳۸ق ﻣﺮدم ﻫﺮات را درﮔﯿﺮ ﮐﺮد و ﻫﺰاران ﺗﻦ را ﺑـﻪ ﮐـﺎم ﻣـﺮگ ﻓﺮﺳـﺘﺎد .در ﻣﺠﻤـﻞ ﻓﺼـﯿﺤﯽ،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﻣﺮگ وی در ذیﻗﻌﺪۀ ﺳﺎل ۸۳۸ق ذﮐﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ )ﻓﺼﯿﺢ ﺧﻮاﻓﯽ .(۲۷۵/٣ :١٣٣٩ ،ﺟﻼل ﻗﺎﺋﻨﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدش در

روﺳﺘﺎی ﺟﻐﺮﺗﺎن ٣ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ )اﺻﯿﻞاﻟﺪﯾﻦ واﻋﻆ.(۸۰،۸۲ :۱۳۸۶ ،

از ﻗﺎﺋﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﺎن اﻟﮑﺒﺎﺋﺮ او اﺷﺎره ﮐـﺮده
ﮐﻪ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﯿﺎن اﻟﮑﺒﺎﺋﺮ و ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ،اﯾـﻦ

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ :ارﺑﻌﯿﻦ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮح ﭼﻬﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی)ص((؛ ﻣﻔﺘـﺎح
اﻟﻔﺮاﺋﺾ )ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻤﺎز ،روزه و دﯾﮕﺮ واﺟﺒﺎت و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ(؛ ﺷـﻌﺐ اﻻﯾﻤـﺎن درﺑـﺎب ادﯾـﺎن
)از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﻬﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻗﺪم آﻧﻬـﺎ ،ﻣﻮﻗﻮﻓـﮥ
ﻧﺎدر ﺷﺎه ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ۸۱۵ق در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿـﻮی)ع( ﻧﮕﻬـﺪاری ﻣـﯽﺷـﻮد(؛
ﺷﺮح ﻧﺼﺎب در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب )ﺳﻌﯿﺪزاده.(۱۱۵ :١۳۶۹ ،

ﺟﻼل ﻗﺎﺋﻨﯽ در ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮان او
ً
ﻣﻮرﺧﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ از او ﺑﺎ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﯾـﺎد ﮐـﺮدهاﻧـﺪ .ﻣﺆﻟـﻒ ﻣﻘﺼـﺪ
اﻻﻗﺒﺎل ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺪوة اﻟﻨﺎﺻﺤﯿﻦ و زﺑﺪة اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐـﻪ ﻣـﺪتﻫـﺎ در
» .٣ﺟﻐﺮﺗﺎن« روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺮات در ﺑﻠﻮک آﻟﻨﺠﺎن )ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو (۱۰۵/۱ :۱۳۹۹ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ آﺑﺎد اﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« ٦٥ /

اﯾﻮان ﻣﻘﺼﻮرۀ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮات ﺑﻪ وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اﺻﯿﻞاﻟﺪﯾﻦ واﻋـﻆ،
 .(٨٢ :١٣٨٦ﻫﻤﻮ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺎﻓﻈﮥ ﻗـﻮی او ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :اﮔـﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇـﺎت وی ﻣﮑﺘـﻮب
ﻣــﯽﺷــﺪ ،ﺧﻼﯾــﻖ در ورﻃ ـﮥ ﺣﯿــﺮت ﻣــﯽاﻓﺘﺎدﻧــﺪ« )ﻫﻤــﺎنﺟــﺎ؛ ﻧﯿــﺰ ﻧــﮏ .ﯾﻮﺳــﻒ اﻫــﻞ،
 .(۵۵۲/۲ :۱۳۵۶ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ و زﻣﭽﯽ اﺳﻔﺰاری ﻫـﻢ ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺣﺒﯿـﺐ اﻟﺴـﯿﺮ و روﺿـﺎت
اﻟﺠﻨﺎت ﻓﯽ اوﺻﺎف ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻫﺮات از او ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔـﯽ ﯾـﺎد ﮐـﺮدهاﻧـﺪ .در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺣﺒﯿـﺐ اﻟﺴـﯿﺮ از
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺰری )۸۳۳-۷۵۱ق( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﯿﺦ اﺟﺎزۀ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺎﺋﻨﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ
)ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ .(۱۳ :١٣٣٣ :ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺴﺨﮥ ﺷـﻤﺎرۀ  ۳۲۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺒﯿﺮ اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻓﯽ اﻟﻘﺮاﺋﺎت اﻟﺴﺒﻊ اﺛﺮ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰری ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦﺟﺰری اﺷﺎره ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻧﻔـﺮ اول
اﯾﺸﺎن ،ﺟﻼل ﻗﺎﺋﻨﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻧﻔـﺮ ،ﻧﻮراﻟـﺪﯾﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ،ﻓﺮزﻧـﺪ ﻗـﺎﺋﻨﯽ اﺳـﺖ )اﺑﻦﺟـﺰری،
ﺗﺤﺒﯿﺮ اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ،ﻣﺮﮐﺰی :گ۱۳۶پ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻼل اﻟﻌﺒﺪی و ﺧﻮاﺟـﻪ
ﻋﺒﺪاﻻول ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی از دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ او ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﻗـﺎﺋﻨﯽ ،ﻧﺼـﺎﯾﺢ ،اﺗـﺮﯾﺶ:
گ۲۵ر؛ ﺳﻌﯿﺪزاده.(۱۱۴ :١٣٦٩ ،
ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎی ﻗﺎﺋﻨﯽ در ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻮده و در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﻋﺎزم ﺑﺨـﺎرا ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و در ﻫﺮات ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺮخ ﭘﺲ از ﭘﺪرش ﺗﯿﻤﻮر )۸۰۷-۷۳۶ق( ﺑﻪﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد را از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﺎﺋﻨﯽ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﻫﺮخ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﺳـﺘﻮر او ﺑـﻪ
ﮐﺎر وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﺗﺪرﯾﺲ در ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮات ﻣﺸﻐﻮل ﺷـﺪ .در ﺳـﺎلﻫـﺎی آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮ ،ﻋﻨـﻮان
ﻣﺤﺘﺴﺐ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻓﺼﯿﺢ ﺧﻮاﻓﯽ .(۲۷۵/۳ :۱۳۴۰ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧـﺪه از
ﻋﺼﺮ ﺗﯿﻤﻮری ﻣﺆ ﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﻗﺎﺋﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﻘﯿﻬـﯽ ﻣﺘﻨﻔـﺬ در ﻫـﺮات ﻋﺼـﺮ ﺷـﺎﻫﺮخ
ﺑﻮده و در ﻧﺰد ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ از اﺣﺘﺮام ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺸﺎق در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﯿﺮﻣﺨﺪوم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ٤از ﯾﺎران ّ
ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻧﻮار ﮐﻪ ﺧﻮد
 .٤او را ﻣﯿﺮﻣﺨﺘﻮم ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .در ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﯿﻦ از او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪۀ ﻗﺎﺳﻢ اﻧﻮار ﯾـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)اوﺣﺪی ﺑﻠﯿﺎﻧﯽ .(٩٥٢٨-٩٥٢٧/٦ :١٣٨٩ ،ﻣﺆﻟﻒ رﺷﺤﺎت ﻋﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎت ،در زﻣﺮۀ ﯾﺎران ﻗﺎﺳﻢ اﻧﻮار در ﺳﻔﺮ اول
ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،از ﻣﯿﺮﻣﺨﺪوم ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺻﻔﯽ.(۳۷۶/۲ :۱۳۵۶ ،
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ﻋﺎرف و ﺷﺎﻋﺮی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ وی ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ و اﺧـﺘﻼط ﮔـﺮم ﺑـﺎ
ﺑﺮﺧﯽ اﻣﯿﺮزادﮔﺎن ﺗﯿﻤﻮری ٥ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺎﺋﻨﯽ ﺳـﻔﯿﺮی را ﻧـﺰد وی ﻓﺮﺳـﺘﺎد و از او در ﻣـﻮرد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
از ﮐﯿﻔﯿﺖ آن اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺎن ﻣـﺮض ﺳـﻮداﯾﯽ اﺳـﺖ ﯾـﺎ ورای آن ﭼﯿـﺰی
ﻫﺴﺖ؟
آن ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ]ﻣﯿﺮﻣﺨﺪوم[ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻌﺮ:
در دو ﻋــﺎﻟﻢ زو ﻧﺸــﺎن و ﻧــﺎم ﻧﯿﺴــﺖ
ﻋﺸﻖ ﺳﯿﻤﺮﻏﯽ اﺳﺖ ﮐـﻮ را دام ﻧﯿﺴـﺖ

)ﮔﺎزرﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺸﺎق(٢٤٣ :

اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺎ ﺑﺪانﺟﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻗـﺎﺋﻨﯽ ﺑـﻪ ارﺗـﺪاد ﻣﯿﺮﻣﺨـﺪوم ﺣﮑـﻢ داد .ﺣﮑﻤـﯽ ﮐـﻪ
ﺻﺪور آن ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌـﺪ ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪۀ ﻣﺠـﺎﻟﺲ
اﻟﻌﺸﺎق ،ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺑﯿﺎﺗﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺎﻣﯽ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ ﺣﮑﻢ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ:
زد ﺷــﯿﺦ ﺷــﻬﺮ ،ﻃﻌﻨــﻪ ﺑــﺮ اﺳ ـﺮار اﻫــﻞ دل
ﺗﮑﻔﯿـــﺮ ﮐـــﺮد ﭘﯿـــﺮ ﻣﻐـــﺎن را و ﮔـــﺮ َﺑـ َ
ــﺮد

اﻟﻤــــﺮء ﻻ ﯾــــﺰال ﻋــــ 
ﺪوا ﻟﻤــــﺎ ﺟﻬــــﻞ
ﺑﻮﯾﯽ ز ﮐﻔﺮ او ،ﺷـﻮد از دﯾـﻦ ﺧـﻮد ﺧﺠـﻞ
)ﻫﻤﺎن(٢٤٥ :

در ﻣﺘﻦ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﺎﻫﺮخ ﺑـﻪ ﺳـﺨﻨﺎن و ﻧﻈـﺮات ﻗـﺎﺋﻨﯽ
ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آنﮐﻪ در ﺧﻼل ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ در ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻫﺮات ٦،ﻗـﺎﺋﻨﯽ از
ﺷﺨﺺ ﺷﺎﻫﺮخ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد در ﮐﻮﭼﺎﻧـﺪن ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﭘﺮﺷـﻤﺎر از ﺧﺮاﺳـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳـﻠﻄﺎن ﺗﯿﻤـﻮری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﻧﺼﺎﯾﺢ :گ۲۱۰پ(.
ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺴﺘﻤﻌﺎن درس و وﻋﻆ او در ﻫﺮات ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﻮدهاﻧـﺪ .از آن ﻣﯿـﺎن ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺮاﺋﺪ ﻏﯿﺎﺛﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﮐﺘـﺎﺑﺶ ،ﻣـﺘﻦ ﮐﺎﻣـﻞ اﺟـﺎزۀ رواﯾـﺖ ﺣـﺪﯾﺚ
اﺳﺘﺎدش ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﯾﻮﺳﻒ اﻫﻞ .(۵۵۵-۵۵۳ :١٣٥٦ ،از دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﮔﺮدان او ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺼﯿﺢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷـﯿﺦ ﻣﺤﻤـﺪ
 .٥ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺸﺎق ،در اﯾﻦ ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎ و ﺷﺮحﺣﺎلﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﯾﺪۀ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
 .٦دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده و در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« ٦٧ /

ﺟﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب رﯾﺎض اﻟﻨﺎﺻﺤﯿﻦ ،و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺟﻤﺎل ﺑﻦ ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﮑﻨـﯽ ﺑـﻪ اﺑﻮﻋﺒـﺪاﷲ
ﻣﺆﻟﻒ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎرق و ﺷﺮح ﻗﺼﯿﺪۀ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴـﺨﻪای ﮐﺎﻣـﻞ و در
ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺷﺎﻫﺮخ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺴـﺨﻪ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ  ۳۴۲ﺑـﺮگ و در ﺷﻤﺴـﮥ اﺑﺘـﺪای آن،
ﻋﺒﺎرت »ﺑﻪ رﺳﻢ ﺧﺰاﻧﮥ ﺳﻠﻄﺎن اﻻﻋﻈـﻢ و ﺧﺎﻗـﺎن اﻻﻋـﺪل ﺷـﺎﻫﺮخ ﺑﻬﺎدرﺧـﺎن ﺧﻠـﺪ ﻣﻠﮑـﻪ و
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۱اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻤﺴﻪ و ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺪرج در آن ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻔـﺎوت ،در
ً
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﺷـﺎﻫﺮخ و ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﺶ ،ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺑﺎﯾﺴـﻨﻐﺮ و
اﺑﺮاﻫﯿﻢﺳﻠﻄﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎﻣـﮥ آن ،روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ
 ۲۷ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۸۲۰ق اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱ﺷﻤﺴﮥ اﺑﺘﺪای ﻧﺴﺨﮥ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ
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ﮐﺘﺎب در ده اﺻﻞ و ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻣﻘﺼـﺪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ده ﻓﺼـﻞ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .اﺻﻮل دهﮔﺎﻧﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :در ﻧﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎه؛ در آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺗﻤـﺎم
ﺣﻘﻮق ﺷﺮع ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎ آورد؛ در ذﮐﺮ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ اﻫﻞ دوﻟـﺖ اﺳـﺖ؛ در ذﮐـﺮ

اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ اﻫﻞ دوﻟﺖ اﺳﺖ؛ در داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺪر وﻻﯾﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ؛ در ﺑﯿﺎن
ْ
ﺧﻄﺮ و ﺿﺮر وﻻﯾﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ؛ در ﺑﯿﺎن آن ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎجﺗـﺮﯾﻦ ﺧﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻧﺼـﯿﺤﺖ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﻧﯿﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺧـﺪاﺗﺮس و راﺳـﺖﮔـﻮی؛ در ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﻧﺼﯿﺤﺖ و دﻋﺎی ﻣﻠﻮک از ﻧﺼﯿﺤﺖ و دﻋـﺎی ﻫﻤﮕـﺎن ﻣﻬـﻢﺗـﺮ اﺳـﺖ؛ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺼـﯿﺤﺖ
ﻣﻠﻮک .ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﺪل ﺑﺎ رﻋﯿﺖ؛ رﺣـﻢ ﺑـﺮ ﺿـﻌﯿﻔﺎن؛ در اﺣـﻮال
ً
ﻟﺸﮑﺮ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻋﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮ اﻫﻞ ﻓﺴﺎد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻـﺪ
ﺧﻮد ﺑﺮ ده ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﻧﺼﺎﯾﺢ :گ۴پ۶-ر(.
ﻗﺎﺋﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﻫﺮخ
وی در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﻪ در ذیﻗﻌﺪۀ ﺳﺎل ۸۱۳ق و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎﻫﺮخ ،رﺳﻮم

ﻣﻐﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺗـﻮره« ٧و »ﯾﺮﻏـﻮ« ٨ﺑﺮاﻓﺘـﺎد ﮐـﻪ اﻗـﺪاﻣﯽ ﻣﻬـﻢ در »ﻣﺤﺒـﺖ ﺷـﺮع ﻣﺼـﻄﻔﻮی و

ﭘﯿﺸﺮوی اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓـﺖ .او در اداﻣـﻪ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﻫﻤـﯿﻦ زﻣـﺎن،
ّ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ ﺷﺮابﺧﻮاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮابﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در
ً
اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺷﺎﻫﺮخ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺴﻨﻐﺮﻣﯿﺮزا ﺷﺨﺼﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ)۳ﻫﻤـﺎن:
گ۲پ۳-ر(؛ ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ در دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﻫﺮخ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ ﻫـﻢ رخ داد و
آن در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻣﺎﻣﺪاری ﺷﺎﻫﺮخ و در ﺳﺎل ۸۴۴ق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻢﻫﺎ را در ﺧـﻢﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ
ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران در ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧـﻮادۀ ﺳـﻠﻄﺎن ﺗﯿﻤـﻮری ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺤﻤـﺪ
ً
ﺟﻮﮐﯽ و ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺴﻨﻐﺮ ،از ﺑﯿﻢ ﺟﺎن از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ ،ﺷـﺎﻫﺮخ ﺷﺨﺼـﺎ
» .٧ﺗﻮره« در زﺑﺎن ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رﺳﻮم اﺟﺪادی اﺳﺖ.
» .٨ﯾﺮﻏﻮ« رﯾﺸﮥ ﺗﺮﮐﯽ ـ ﻣﻐﻮﻟﯽ دارد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺆاﺧﺬه و ﺗﻔﺘﯿﺶ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺮﻏﻮ ﮐﻪ در دوران اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ
و ﻋﻠﯽاﻟﻈﺎﻫﺮ در زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻨﻄﺎق و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« ٦٩ /

ّ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن رﻓﺖ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻮی ﺷﺮاب ﺑـﺮ ﺧـﺎک
ﮐﻮﭼﻪ ﺟﺎری ﺷﺪ) ٩ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی.(۷۴۰ :۲/۲ :۱۳۸۳ ،

در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮادث دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﻫﺮخ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎل ۸۱۳ق را از
ات ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻬﻢ و ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄـﻒ داﻧﺴـﺖ.
ﺣﯿﺚ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻫﺮ ِ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺮات در ﺟﻮار ﻗﻠﻌﮥ اﺧﺘﯿﺎراﻟﺪﯾﻦ اﺣﺪاث ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷـﺎﻫﺮخ ﺧـﻮد
ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح آن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ در درس ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ اوﺑﻬﯽ )د۸۳۳ .ق( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد
)ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ .(۶-۷ :۱۳۳۳ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺑـﺮوز اﻗـﺪاﻣﺎت ﯾﺎدﺷـﺪه در ﻓﺎﺻـﻠﻪای ﮐﻮﺗـﺎه از
ﺗﺜﯿﺒﺖ ﻗﺪرت ﺷﺎﻫﺮخ و ﻏﻠﺒﮥ ﺗﺪرﯾﺠﯽ وی ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن ،از ﻋﺰم ﺟﺪی ﺳﻠﻄﺎن ﺗﯿﻤـﻮری ﺑـﺮ رواج
ً
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع و ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻗﻠﻤﺮو او و ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻫـﺮات دارد .ﺑـﻪوﯾـﮋه ﮐـﻪ،
ﺑﻪﺗﺼﺮﯾﺢ ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺷﺎﻫﺮخ از اﻟﻐﺎی رﺳﻮم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻐﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑـﺮ
ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﭘﺪرش ﺗﯿﻤﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﯿﭻ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ً
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﯿﻤـﻮری ،زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای ﻇﻬـﻮر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻘﯿﻪ و واﻋﻈﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖﻣﺪار ﭼﻮن ﺟﻼل ﻗـﺎﺋﻨﯽ آﻣـﺎده ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد .در ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻘﻄـﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪث و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻋﺮبزﺑﺎن ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟـﺰری ،ﻧﯿـﺰ در ﻫـﺮات
اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ روﻧﻖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ داﺷـﺖ .ﺣﮑـﺎﯾﺘﯽ ﮐـﻪ
در ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰری و ﯾﻮﺳﻒ اوﺑﻬﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﯾـﻦ
ﻓﻀﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰری در ﺟﻠﺴﻪای ﺿـﻤﻦ اﺷـﺎره ﺑـﻪ آﯾـﮥ  ۱۸آلﻋﻤـﺮان ١٠و
ﺗﻔﺴﯿﺮ آن در ﮐﺸﺎف زﻣﺨﺸﺮی ،ده اﯾﺮاد ﺑﻪ ﺣﺎﺷـﯿﮥ ﺳـﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻔﺘـﺎزاﻧﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ وارد
ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﻮﺳﻒ اوﺑﻬﯽ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از اﺳﺘﺎدش ،ﺗﻔﺘﺎزاﻧﯽ ،ﺷﺶ اﯾﺮاد را ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﻣﺴـﺘﺪل
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺣﻀﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣـﻮرد دﯾﮕـﺮ را ﺑـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ روش ﻗﯿـﺎس ﮐﻨﻨـﺪ
)ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﺷﺨﺺ ﺷﺎﻫﺮخ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ و ﻧﻬـﯽ
 .٩ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ در وﺻﻒ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ» :رﻧﺪان ﻣﯽﭘﺮﺳﺖ از اﺳﺘﺸـﻤﺎم راﯾﺤـﮥ آن از دﺳـﺖ رﻓﺘـﻪ ،در
ﻏﺎﯾﺖ ﺣﺴﺮت ﮐﻠﻤﮥ ﯾﺎ ﻟﯿﺘﻨﯽ ﮐﻨﺖ ﺗﺮاﺑﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺖ« )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ.(۱۷ :۱۳۳۳ ،
َّ
َّ
اﻟﻠﻪ ّأﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ ّإﻻ ﻫﻮ واﻟﻤﻼﺋﮑﺔ وأوﻟﻮ اﻟﻌﻠﻢ ً
ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﮑﯿﻢ.
ﻗﺎﺋﻤﺎ
 .١٠ﺷﻬﺪ
ِ

 / ٧٠آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

از ﻣﻨﮑﺮات و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨـﯽ ،ﻧﮕـﺎرش اﺛـﺮی ﭼـﻮن ﻧﺼـﺎﯾﺢ ﺷـﺎﻫﺮﺧﯽ
ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع اﻧﺪرزﻫﺎ و ﻧﺼـﺎﯾﺢ ﻣﺆﻟـﻒ اﯾـﻦ ﮔﻤـﺎن را
ّ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﯿﻤﻮری ،دﺳﺖﮐﻢ در ﺣﺪ ﺣﺮف ،از ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻋﺎﻟﻤـﺎن و ﻓﻘﯿﻬـﺎن
ّ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻗﺎﺋﻨﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ درﺑـﺎب ﻟـﺰوم
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﻧﺼﺎﯾﺢ :گ۶۸ر(.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻮع اﻧـﺪرزﻫﺎی ﻗـﺎﺋﻨﯽ ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ ﭘﺎدﺷـﺎه را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
ً
ـ دﺳﺘﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﻼقﻣﺤﻮر اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳـﺖ .از
ْ
ﻣـﺮدم اﯾـﻞ ﺧـﺪا و
ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺆﻟﻒ ﺑـﻪ ﺳـﺎدهزﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺖ ،ﭼﺮاﮐـﻪ او اﻋﺘﻘـﺎد دارد ﮐـﻪ
رﺳﻮل)ص( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎن ﻗﺎﻃﺒﮥ ﻣﺮدم ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ .او ﺑـﻪ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘـﯽ در زﻣـﺎن ﺧﻼﻓـﺖ ﺑﯿﻤـﺎر ﺷـﺪ و ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻟﺒـﺎس
ﭼﺮﮐﺶ را از ﺗﻦ درآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﮐـﺮد ،ﭼـﻮن ﻟﺒـﺎس دﯾﮕـﺮی ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻫـﺮ آن
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .از ﺑﯿﺎن ﻗﺎﺋﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ او در
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از وزرای درﺑﺎر ﻫﺮات ﺑﻮدهاﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﻃـﺮح ﻧﻈﺮﯾـﮥ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﮐـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد
دارﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﺑﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﻣﺴﻮاک و ﺳﺠﺎده و ﮔﻮﺷﻪ و ﻗﺮص ﺟﻮ« ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻤﯽرﺳـﺪ و
ﻫﻤﮥ اﻣﻮر دﯾﻮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺠـﺎم داد و ﻻﺟـﺮم ﺑـﻪ »ﮔـﺮﻓﺘﻦ و ﮐﺸـﺘﻦ و
ﮐﺸﯿﺪن« و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ وزﯾﺮان ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎه ﺧـﻮد درﺧﺼـﻮص
ﻣﺮاﻋﺎت و ﻣﺪارا ﺑﺎ رﻋﯿﺖ و ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﻏﯿـﺮﻻزم ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﺑﺮﺧـﯽ
ﺟﺸﻦﻫﺎ و آذﯾﻦﺑﻨﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﺠﻤـﻞآﻣﯿـﺰ ﻧﻈﯿـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ زﯾـﻮرآﻻت ،ﺳـﺎزﻫﺎ،
ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ و اﺑﻨﯿﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﺮ دوش رﻋﯿﺖ ﺑﻮده اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن :گ۲۰۴پ-
۲۰۵ر۲۵۲ ،پ( و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻋﻠـﯽاﻻﺻـﻮل ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻋـﺪل و اﻧﺼـﺎف ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻘﺐ ﻇﻞاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻃﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒـﻮدن ذات ﺑـﺎریﺗﻌـﺎﻟﯽ،
ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺠﺄ و ﻣﺄﻣﻦ اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﺑـﯽﭘﻨـﺎه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﮔـﺎهﮔـﺎﻫﯽ از
اوﺿﺎع اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪان اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻋﻔـﻮ و ﺑﺨﺸـﺶ
ﭘﺮوردﮔﺎر واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ )ﻫﻤﺎن :گ۲۶۱پ(.

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« ٧١ /

در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ از ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﻪ از ﻣﺤﺘﺴـﺒﺎن ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد اﻋﻤـﺎل
ﻧﺎﻣﺸﺮوع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد .وی در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ آورده ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﻫﻞ
ﻋﻠﻢ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان و دروﯾﺸﺎن رﺣﻢ و اﻧﺼﺎف روا ﻧﻤﯽدارﻧﺪ »و اﯾﻦ ﻗﺎﻋـﺪۀ ﺑـﺪ را ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺮﮔﺰ دروﯾﺸﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪهاﻧﺪ« .ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدن ،آوﯾـﺰان ﺳـﺎﺧﺘﻦ ،ﺑﺮﻫﻨـﻪ ﮐـﺮدن و
ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﻔﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺎﺋﻨﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﮔﺮوﻫـﯽ
از ّ
ﻣﺤﺼﻼن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ »ﻏﻼظ ﺷﺪاد ﺑﯽرﺣﻢ ﭘﺮﻃﻤﻊ« در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻬﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن :گ۲۱۳ر۱۸۶ ،پ( .اﻧﻌﮑﺎس ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺮ
رﺳﻮم ﻣﻐﻮﻻن ،در ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻋﺮی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﭼﻮن ﻧﺰاری ﻗﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﮥ
ّ
ﺗﻌﺪی ﺣﺎﮐﻤـﺎن و ّ
ﻣﺤﺼـﻼن ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ از ﻗـﺮن
ﻗﻬﺴﺘﺎن ١١از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم آن از
ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺰاری از دﻫﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮥ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﭘﻄﺮوﺷﻔﺴﮑﯽ.(۵۰۴ ،۴۹۹ :۱۳۶۶ ،
ـ دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ از ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻗﺎﺋﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ اﺳـﺖ.
ً
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ او ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧـﮥ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺑﺮﺟـﺎیﻣﺎﻧـﺪه از ﻋﺼـﺮ
ﻣﻐﻮﻻن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻧﻬـﻢ ﻫﻨـﻮز ﻣﻨـﺎﻃﻖ وﺳـﯿﻌﯽ از اﯾـﺮان و از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﺎ رﺳﻮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ آنﭼﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎﻫﺮخ در ﻟﻐﻮ ﯾﺮﻏـﻮ و ﺗـﻮره ﻣﻨﺎﻓـﺎت ﻧـﺪارد،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ،اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع از ﻣـﺮدم اﺧـﺬ ﻣﯽﺷـﺪ .در
َ
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺎﺋﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳـﺖ» :ﺗﻤﻐـﺎ« و »ﻗـﻼن« .ﺗﻤﻐـﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻣﺆﻟﻒ
ّ
ﻣﺆﮐﺪ او ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ّ
ﻣﺤﺼـﻼن ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ زﮐـﺎت
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﻋﺘﺮاض وی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﻤﻠـﯽ ﮐﻔﺮآﻣﯿـﺰ ﭼـﻮن ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻐـﺎ را ﺑـﺎ
 .١١وﻻﯾﺖ وﺳﯿﻌﯽ در ﺟﻨﻮب ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺧﻮاف ،از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﺋﻞ ﻣﯿﺎن ﻓﺎرس و ﮐﺮﻣﺎن ،از
ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺳﺒﺰوار و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻨﺎﺑﺬ و ﺗﺮﺷﯿﺰ و ﻃﺒﺲ و ﺗﻮن و
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻗﺎﺋﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺒﺎت ﻣﻬﻢ آن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو.(۱۲۴-۱۲۰/۱ :۱۳۹۹ ،
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ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﮐﺎت ﯾﮑﺴﺎن داﻧﺴﺘﻦ ،ﺧﻄـﺮی ﻋﻈـﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟـﻪ دﯾـﻦ ﻣﺮدﻣـﺎن ﻣﯽﺳـﺎزد )ﻗـﺎﺋﻨﯽ،
ﻧﺼﺎﯾﺢ :گ۱۸۴پ(.
َ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺎﺋﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﻐﺎ ﺑﺮ ﻗﻼن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺳﻮم از ﻗﺮن ﻫﻔـﺘﻢ
ﻫﺠﺮی ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آن وﺟﻮد دارد .از آن ﺟﻤﻠﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﯿﺮان ﻟﺸﮑﺮ در ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎ و ﯾﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻋـﺎمﺗـﺮ ،ﻧـﻮﻋﯽ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺒﭽﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸـﺎر را ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻋـﺎدی و ﮐﺸـﺎورزان و داﻣـﺪاران وارد
ً
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ذﮐﺮ آن در ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﯿـﺮ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
ّ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺎﺋﻨﯽ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و ﺑﻪﻋﻠﺖ آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻔﺎﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿـﻞﺷـﺪه ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﺧﺮاﺳـﺎن و
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ زادﮔﺎﻫﺶ ،از ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮدن ﻗﻼن و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن را درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .وی در
َ
ً
ﭼﻨﺪ ﺟﺎ از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ﻗﻼن ﺷﺪه و ﮐﻼ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧـﺎرج از
ﻋﺸﺮ و ﺧﺮاج را ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ .اﺧـﺬ ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ دﺳـﺖ،
ﺣﺘﯽ داﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس و اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻨﯽ وﺻـﻮل ﻗـﻼن و
دﯾﮕﺮ اﺧﺮاﺟﺎت از ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﻋﺎﻣﻞ رﮐﻮد و ﺑﯽروﻧﻖ ﺷﺪن ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐـﺰ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده و ﺑـﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺷﺎﻫﺮخ ،ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣـﺎن و ﯾـﮏ
ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﺟﻬـﺎﻧﯽ از ﺑـﺪﻋﺖ و ﻧﺎﻣﺸـﺮوع ﺧـﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺗﻘﺼـﯿﺮ ﭼـﺮا ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﺮد؟«
)ﻫﻤﺎن :گ۱۹۹پ۲۰۰ ،پ۲۳۳ ،ر(.
وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﯿﺰ ﺗـﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ
آﺷﮑﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وی ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻫـﻞ ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن
اﺷﺎره دارد ﮐﻪ از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد دادﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ از ﺟﻔﺎﻫﺎی
ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻣﺘﺎﻋﺸـﺎن ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد )ﻫﻤﺎن :گ۲۵۸ر(.
ﺑﻪﺟﺰ اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻋﻤﺪۀ آن ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻮده ،ﻗﺎﺋﻨﯽ ﻣﻌﺘـﺮض ﺑﺮﺧـﯽ
اﺣﮑﺎم و ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ:
ـ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﺻﺎﺑﻮنﭘﺰی ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺣﺪاث ﺻﺎﺑﻮنﺧﺎﻧﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺣﮑﻮﻣـﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« ٧٣ /

ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻫﺮخ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑـﻮد ،ﭼﺮاﮐـﻪ در ﻣﻄﻠـﻊ
ﺳﻌﺪﯾﻦ و در ذﯾﻞ اﺣﻮال ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ،ﮐﻪ زاﻫﺪی ﻋﺎﺑـﺪ
و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﻧﻮﺑﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻗﺎن ﺳﻌﯿﺪ ]ﺷﺎﻫﺮخ[ رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺑﻮنﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳـﺖ و از ﺟﻬـﺖ
ﻣﻨﻊ ﺻﺎﺑﻮن ﭘﺨﺘﻦ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﺣﻤﺖاﻧﺪ .آن ﺣﻀﺮت ﻣﮕﺮ ﻋﺬری ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺧـﺪﻣﺖ
ﻣﻮﻟﻮی در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت روی ﺑﻪ آﺳـﻤﺎن آورده ﮔﻔـﺖ :اﻟﻬـﯽ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺣﮑـﻢ ﺗـﻮ را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ و اﯾﻦ ﻣﻐﻮلﺑﭽﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد .آن ﺣﻀﺮت ﻓﯽاﻟﺤﺎل ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣـﻮد ﮐـﻪ ﺻـﺎﺑﻮنﺧﺎﻧـﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻣﺰاﺣﻢ رﻋﯿﺖ ﻧﺸﻮد )ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی.(۴۸۲ /۲-۱ :۱۳۸۳ ،

ـ ﻣﻨﻊ اﺟﺎره دادن دﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﺎن.

ـ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮐﺎر ﺑﻮرﯾﺎﺑﺎﻓﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯽ از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن.
ـ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺷﺮابﻓﺮوﺷﯽ و ﺷﺮابﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺮاﺑﺎت و ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﺎن و ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﯽ زﻧـﺎن از
ً
دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﺋﻨﯽ از ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ .ﺑﺤـﺚ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼـﻠﯽ را ﻫـﻢ درﺑـﺎب ﺣﺮﻣـﺖ

ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رواﯾﺎت و اﺧﺒﺎری ﭼﻨﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑـﯽﻃﺎﻟـﺐ)ع( ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده
)ﻫﻤﺎن :گ۲۱۷پ۲۴۱ ،ر( و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕـﺬار ﺧﺎﻧـﺪان ﺗﯿﻤـﻮری ،ﺧـﻮد
ﺷﻄﺮﻧﺞﺑﺎزی ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﺷـﻄﺮﻧﺞ
ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،ﻧﺎم او را ﺷﺎﻫﺮخ ﻧﻬﺎد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ و اﺟﺤﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺑﻪ ﻃﺮح ﮔﺮﻓﺘﻦ« )ﺧﺮﯾﺪن ﺑـﻪ
ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ( اﺟﻨﺎس و ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﭘﯿﺸﻪوران ،ﮔﺮانﻓﺮوﺷـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻓﻘﯿـﺮ ،ﻇﻠـﻢ ﻣﻀـﺎﻋﻒ ﺑـﻪ
ﯾﺘﯿﻤﺎن از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﻘـﺎق ﺣـﻖ ﺧـﻮد ﻧﺪارﻧـﺪ ،اﻧﺤﺼـﺎر ﺣﺮﻓـﻪﻫـﺎ و
ً
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻋـﺎم دارد ﺑـﻪ اﻓـﺮادی ﺧـﺎص ،و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨـﺎرج ﺳـﭙﺎﻫﯿﺎن از ﻣﺤـﻞ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻋﺎدی ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﺿﻊ ﺧﺰاﻧﮥ دوﻟﺖ ﺧﻮب ﺑﻮده ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد ﻗـﺎﺋﻨﯽ ﺑـﻮد و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در اﻧﺪرزﻧﺎﻣﮥ ﺧـﻮد از ﺷـﺎﻫﺮخ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ اﻋﻤـﺎل ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨـﺪ
)ﻫﻤﺎن :گ۲۰۸ر۲۰۹-پ(.
ً
ﻗﺎﺋﻨﯽ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪیﻫﺎ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﻫﺮات رخ ﻣﯽدﻫـﺪ و »اﮐﺜـﺮ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﺮاﺳﺎن« درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻀـﻼت اﺳـﺖ .اﺷـﺎرۀ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕـﺮ او ﺑـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎت و

 / ٧٤آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

ﺳﺮﺷﻤﺎر ١٢از ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺷﺮع اﺳﻼم ،راﻫﺒﺎن
ً
ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺟﺰﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از »ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﻠﯽ اﻟﻠـﻪ
ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ« ﻗﻼﻧﺎت و ﻣﺆوﻧﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﻧـﺪاﺧﺘﻦ اﯾـﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﻮد )ﻫﻤﺎن :گ۲۱۲پ(.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب۸۲۰ق اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪﻋﻠﺖ
ً
ﮐﺜﺮت ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻـﻠﻪ ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾـﻮان اﻋﻠـﯽ را ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪش ﺑﺎﯾﺴـﻨﻐﺮ ﺑﺴـﭙﺎرد
)ﻋﻘﯿﻠﯽ .(۳۳۷ :۱۳۳۷ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم دﯾﻮانﺳـﺎﻻری ﺗﯿﻤﻮرﯾـﺎن
ً
وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪۀ دﯾـﻮان اﻋﻠـﯽ
ً
ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻨﺰ .(۱۲۴ :۱۳۹۰ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺟﺤﺎفﻫﺎ و ﺗﻌﺪیﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﻣﺄﻣﻮران در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻣـﺮدم
ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﺎﻫﺮخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در اﯾـﻦ دﯾـﻮان ﻣـﺆﺛﺮ واﻗـﻊ ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺋﻨﯽ و اوﺿﺎع ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻬﺴﺘﺎن
از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮق اﺳـﻼﻣﯽ در
ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه زادﮔﺎه ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .درﺑﺎرۀ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺮاﻧﺪه
اﺳﺖ؛ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﻪ از ﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮی و ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﺷـﯿﻌﯿﺎن در ﻗـﻢ و ﮐﺎﺷـﺎن و
ری در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل »در روزﮔـﺎر ﻣﺤﻤـﻮد و ﻣﺴـﻌﻮد و ﺳـﻠﻄﺎن ﻃﻐـﺮل و
ﺳﻠﻄﺎن آﻟﺐارﺳﻼن ،ﺑﺪدﯾﻦ و ﺑﺪﻣﺬﻫﺐ و راﻓﻀﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را زﻫﺮه ﻧﺒﻮدی ﮐﻪ آﺷـﮑﺎرا ﮔﺸـﺘﯽ
و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪﻧﺪی و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و دﺑﯿـﺮان اﯾﺸـﺎن ﻫﻤـﻪ ﺣﻨﻔـﯽﻣـﺬﻫﺐ ﯾـﺎ ﺷـﺎﻓﻌﯽﻣـﺬﻫﺐ
ﺑﻮدﻧﺪی« )ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﻧﺼﺎﯾﺢ :گ۱۳۲ر(.
ﺟﻼل ﻗﺎﺋﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﻬﺴﺘﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
ً
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .۱ :ﻋﺎﻟﻤﺎن آن دﯾﺎر اﮐﺜﺮا ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻨﻦاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺪک ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸـﯿﻊ
 .١٢ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮاﻧﻪ.

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« ٧٥ /

ْ
ﻣﻨﺴﻮباﻧﺪ؛  .۲ﺳﺎدات ﺟﻨﺎﺑﺬ )ﮔﻨﺎﺑﺎد( ﺳﻨﯽاﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ،ﺳـﺎدات ﻣـﺬﻫﺐ ﺷـﯿﻌﻪ
ً
دارﻧﺪ؛  .۳ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن دﻗﯿـﻖﺗـﺮ از ﺗﺼـﻮف ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛  .۴اﻣﯿﺮان و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﻬﺴﺘﺎن و ﯾﺰد و ﻃﺒﺲ ،اﻋـﻢ از ﻋـﺎدل و ﻓﺎﺳـﻖ ،ﺑـﺮ
ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻨﻦاﻧﺪ.
آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺋﻨﯽ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺣﻨﻔﯽﻣـﺬﻫﺐ ،در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ اﺳـﺖ .او
ً
ﺑﻪدﻓﻌﺎت از ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن آورده و ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎ از رﺳـﻮخ
اﯾﺸﺎن در اﻣﻮر دﯾﻮاﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎی ﺟﻮﯾﻨﯽ اﺳـﺘﻨﺎد ﮐـﺮده ﮐـﻪ
ﻣﻼﺣﺪه از دﯾﺮﺑﺎز ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫـﺪاف ﺧـﻮد و ﻣﻘﻬـﻮر ﮐـﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ،در ﺟﻬـﺖ ﺗﺼـﺪی
ﺳﻤﺖﻫﺎی دﯾﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ،در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ،داﻋﯿﺎن اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
از اﻟﻤﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﻬﺴﺘﺎن اﻋﺰام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺿـﻌﻒ
ﻋﺎﻟﻤﺎن ،آن دﯾﺎر ﺗﺤﺖ ﺳـﻠﻄﮥ اﯾﺸـﺎن درآﻣـﺪ .اﯾـﻦ روﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻫﺠـﻮم ﻫﻼﮐـﻮ و ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﻗـﻼع
ً
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ ﻣﺠـﺪدا ﮐـﺎر اﻋـﺰام داﻋﯿـﺎن
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .وی ﺳﻌﯽ در اﻟﻘﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﻬﺴﺘﺎن ﺗـﺎ
ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺮوان اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ از وﺿﻊ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ و وﺟـﻮد
ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی در ﻗﺎﺋﻦ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻈـﯿﻢ در ﺣﺼـﺎر ﺗـﻮن را ﺑـﺮ اﺛﺒـﺎت
ات ﺑﻪزﻋﻢ او »ﻣﻠﺤﺪاﻧـﮥ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ« ،اﯾـﻦ
ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورد؛ وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﮑﺮ ِ
وﺿﻌﯿﺖ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن :گ۳۰۲پ۳۰۳-ر(.
ﻗﺎﺋﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﻃﺒﺲ ﻣﺴﯿﻨﺎ ١٣ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ در آﻧﺠﺎ »ﺑﻪ رﻓﺾ و اﻟﺤﺎد
ﻏﻠﯿﻆ«ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی او و ﺗﺄ ﮐﯿﺪش ﺑـﺮ ﻟـﺰوم ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺑـﺪدﯾﻨﯽ ،ﺑﺮﺧـﯽ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﺘﮥ او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺸﺎن از ﻧﻔﻮذ ﻣﻤﺘﺪ ﻋﻘﺎﯾـﺪ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در آن دﯾـﺎر دارد .در
ﺟﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﭘﯿﺮوان اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻪدﺳـﺖ اﯾـﻦ
ً
١٤
ﮔﺮوه از ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ اﻟﻤﻮت ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ وی ﻣﺸﺨﺼﺎ از دو ﻗﺮﯾﮥ ﺧﺎﻧﯿﮏ و ﺑـﻮیﻣـﺮغ
ُ
» .١٣ﻃﺒﺲ ﻣﺴﯿﻨﺎ« ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﻗﺮﯾﻪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺰرﻋﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺎن ﻗﻬﺴﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن اﺳﺖ )ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو،
.(۱۲۵/۱ :۱۳۹۹
 .١٤اﻣﺮوزه ﺑﻪ »ﺑﯽﻣﺮغ« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.

 / ٧٦آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

ﺟﻨﺎﺑﺬ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ اﺳﺤﺎﻗﯿﻪ و ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻠﻄﺎن ]ﻣﺤﻤﻮد[ ﻗﺎﺋﻦ وﻗﻒ ﺷﺪه
ً
ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ »ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪد« ،درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﯾﺎدﺷﺪه ﻗﺮار داﺷـﺖ .اﺣﺘﻤـﺎﻻ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او ﺑﻪ ﻗﻬﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ ﯾﺎزده ﻣﺎه ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮدش ﺑﻮده و ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌـﺎل داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ.
وی از اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﺎم زﻣﺎﻣﺪاری ﺷﺎﻫﺮخ ،ﺑﺴﺎط ﺑﺪدﯾﻨﯽ در ﻗﻬﺴـﺘﺎن ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪه و ﺷـﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼم ﺑﺮ آن دﯾﺎر ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺎﻣﯿـﺎﺑﯽ در ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ
ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﻬﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح و ﺧﻠﻔـﺎی اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻟﻌﻨـﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎده و از ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺪارس و
ْ
ﻣﺴﺎﺟﺪ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨـﯽ ﭼﻨـﺎن رواج ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺷـﺶ و ﻫﻔـﺖ ﺳـﺎﻟﻪ ﻫـﻢ در زﻣـﺮۀ
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ) ١٥ﻫﻤﺎن :گ۳۰۶پ(.
ﻧﮕﺎه ﻓﻘﯿﻬﺎﻧﮥ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮ ﮐﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳـﺒﺐ از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺄﯾﯿـﺪ اﻫـﻞ
ﺗﺼﻮف اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزد و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،درآﻣـﺪن ﺑـﻪ ﻟﺒـﺎس ﺻـﻮﻓﯿﺎن را از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾـﻮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﻨـﺪارد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺪرت از
ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮان ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻮارد اﻧﺪک آن ،ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﮐﻤﺎل ﺧﺠﻨﺪی اﺳﺖ:
ﺑﯿــــﺰارم از آن دل ﮐــــﻪ در او درد ﻧﺒﺎﺷــــﺪ

ﻫــﺮ دل ﮐــﻪ ﺑﺘﺮﺳــﺪ ز ﺑــﻼ ،ﻣــﺮد ﻧﺒﺎﺷــﺪ
)ﻫﻤﺎن :گ۱۶ر(

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺋﻨﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،در اﺑﺘـﺪای ﮐﺘـﺎب ،ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ دﻗﯿـﻖ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺧـﻮد را در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ،در ﻣـﻮارد ﻣﺘﻌـﺪد ،ﻣﺂﺧـﺬ ﺧـﻮد را آورده ﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

١٦

ـ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻗﺮآن :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺴﻔﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﺎف ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازی ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﻘﺎق  ،ﺗﻔﺴﯿﺮ
 .١٥ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻟﯽ از اﻏﺮاق و ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻧﮏ.(Subtelny & Khalidov, 1995: 218 .
 .١٦ﺑﻪرﻏﻢ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺑﺴﯿﺎر ،اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ .اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺖ رخ ﻧـﺪاده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭼـﻪﺑﺴـﺎ ﺗﻔﺴـﯿﺮی
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﺷﺪه در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« ٧٧ /

ﺛﻌﻠﺒﯽ )اﻟﮑﺸﻒ و اﻟﺒﯿﺎن( ،ﻋﯿﻮن اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ از ﺷـﻬﺎباﻟـﺪﯾﻦ اﺣﻤـﺪ ﺳﯿﻮاﺳـﯽ ،ﮐﻨـﺰ اﻟﻤﻌـﺎﻧﯽ،
ّ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺸﯿﺮی )ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻻﺷﺎرات( ،ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺳﻠﻤﯽ.
ـ ﻣﺘﻮن ﺣﺪﯾﺚ :ﻣﻮﻃﺄ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ارﺑﻌـﻪ ،ﺻـﺤﺎح ﺳـﺘﻪ ،ﻣﺼـﺎﺑﯿﺢ اﻟﺴـﻨﺔ از ﻓـﺮاء
ﺑﻐﻮی ،ﻣﺸﮑﻮة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ از ﺧﻄﯿﺐ ﻋﻤﺮی ،ﻣﺸﺎرق اﻻﻧﻮار ،رﯾﺎض اﻟﺼـﺎﻟﺤﯿﻦ ،اذﮐـﺎر اﻣـﺎم
ﻧﻮوی ،ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺻﻮل ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﻣﺼـﺒﺎح اﻟﻤﻀـﯽء ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟـﻮزی ،اﺣﯿـﺎء
ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ.

ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬـﯽ :ﺑﺴﺘﺎن ﻓﻘﻪ از اﺑﻮﻟﯿﺚ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی] ،١٧ﺷﺮح[ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ و ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼـﻐﯿﺮ از

ﻗﺎﺿﯽﺧﺎن اوزﺟﻨﺪی ،١٨ﻫﺪاﯾﻪ از ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻏﯿﻨﺎﻧﯽ.١٩
ً
ﻗﺎﺋﻨﯽ در ذﮐﺮ اﺣﺎدﯾـﺚ ،ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣﺂﺧـﺬ و ﺳﻠﺴـﻠﮥ راوﯾـﺎن را آورده وﻟـﯽ در اﮐﺜـﺮ ﻣـﻮارد،

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ذﮐﺮ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ رواﯾـﺎت ﺑـﻪﺳـﺒﺐ رﻋﺎﯾـﺖ اﺧﺘﺼـﺎر
ً
ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ﻧﮏ .ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﻧﺼﺎﯾﺢ :گ۲۹پ(.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻫﺮات در آﻏﺎز زﻣﺎﻣﺪاری ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﯿﻤﻮری ،زﻣﯿﻨـﻪای ﻣﺴـﺎﻋﺪ را ﺑـﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺣﻨﻔﯽﻣﺬﻫﺐ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺟﻼل ﻗﺎﺋﻨﯽ ،در ﻣﻘﺎم ﻓﻘﯿﻪ و واﻋﻈﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
و ﺻﺎﺣﺐﻧﻔﻮذ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﮔﻮﻧﮥ اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ زد و آن را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐـﺮد .ﻗـﺎﺋﻨﯽ در ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎریﻫـﺎ و
 .١٧اﺑﻮﻟﯿﺚ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی و ﺻﺎﺣﺐ آﺛـﺎر ﻣﺘﻌـﺪد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺴـﺘﺎن اﻟﻌـﺎرﻓﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
دﺳﺖﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای واﻋﻈﺎن و اﻫﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﻫﻨﺪ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﭼـﺎپ ﺳـﻨﮕﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .١٨ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽﺧﺎن اوزﺟﻨﺪی )د۵۹۲ .ق( ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻨﻔﯽ ،دارای آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد .دو ﮐﺘﺎب
ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻞ ﺷﺮح ﺑﺮ دو اﺛﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
 .١٩ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺎری ﻣﺮﻏﯿﻨﺎﻧﯽ )۵۹۳ -۵۳۰ق( دﯾﮕﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪی و ﺷﺮح آن ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻫﺪاﯾﻪ ،ﮐﻪ از ﻣﺘﻮن ﻣﻬﻢ و درﺳﯽ در ﺣﻮزۀ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
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ً
ﺳﺘﻢﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﺒﺐ ﭘﺎرهای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻐﻮﻟﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از
ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻤﻐﺎ و ﻗﻼن ،ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﻪ در
ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺷـﺮع ﺑﮑﻮﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﺬﻫﺒﯽ زادﮔـﺎه ﺧـﻮد
ً
)ﻗﻬﺴﺘﺎن( ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺗﺎزه ای از ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻـﺎ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن اراﺋـﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـ اﺑﻦﺟﺰری .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .ﺗﺤﺒﯿﺮ اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻓـﻲ اﻟﻘﺮاﺋـﺎت اﻟﻌﺸـﺮ .ﻧﺴـﺨﮥ ﺷـﻤﺎرۀ  ۳۲۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ) .(۱۳۵۶دﯾﺎر ﺑﮑﺮﯾﻪ .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﺎروق ﺳﻮﻣﺮ و ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻟﻮﻏﺎل .ﺗﻬﺮان :ﻃﻬﻮری.
ـ اﺻﯿﻞاﻟﺪﯾﻦ واﻋﻆ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ) .(۱۳۸۶ﻣﻘﺼـﺪ اﻻﻗﺒـﺎل ﺳـﻠﻄﺎﻧﯿﻪ و ﻣﺮﺻـﺪ اﻵﻣـﺎل
ﺧﺎﻗﺎﻧﯿﻪ .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوی .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ اوﺣﺪی ﺑﻠﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﻘـﯽاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ) .(۱۳۸۹ﻋﺮﻓﺎتاﻟﻌﺎﺷـﻘﯿﻦ و ﻋﺮﺻـﺎتاﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ.
ﺗﺼﺤﯿﺢ ذﺑﯿﺢاﻟﻠـﻪ ﺻـﺎﺣﺒﮑﺎری و آﻣﻨـﻪ ﻓﺨﺮاﺣﻤـﺪ .ﺗﻬـﺮان :ﻣﺮﮐـﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﯿـﺮاث ﻣﮑﺘـﻮب و
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ـ اورﻋﯽ ﻗﺪﯾﺮی ،ﻣﺮﯾﻢ؛ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻗﻨﻮات و ﺟﻮاد ﻋﺒﺎﺳﯽ )» .(۱۳۹۱ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت وزﯾـﺮان و اﻣﯿـﺮان در
ﻋﺼﺮ ﺗﯿﻤﻮری )ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی راﺑﻄﮥ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﺮاﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻓﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺮان و وزﯾﺮان ﺗﯿﻤـﻮری(«.
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،س ،۴۴ش.۴۲-۲۹ :۸۹
ـ ﭘﻄﺮوﺷﻔﺴﮑﯽ ،اﯾﻠﯿﺎ ﭘﺎوﻟﻮوﯾﭻ )» .(۱۳۶۶اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾـﺮان در ﻋﺼـﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧـﺎن«.
در :ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ .۵۰۹-۴۵۳/۵ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ـ ﺟﻌﻔﺮی ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۹۳ﺗﺎرﯾﺦ اوﻻد ﺗﯿﻤﻮر از ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﻠﻮک و اﻧﺒﯿﺎء .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎس
زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ .ﻗﻢ :ﻣﻮرخ.
ـ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۹۹ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺣﺎﻓﻆ اﺑـﺮو :ﺑﺨـﺶ ﺧﺮاﺳـﺎن .ﺑـﻪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ
ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ آل داود .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر.
ـ ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻫﻤﺎماﻟﺪﯾﻦ ) .(۱۳۳۳ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ،ج  .۴ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤـﺪ
دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺧﯿﺎم.

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« ٧٩ /

ـ داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ) .(۱۳۶۷ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﻓﻘﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳـﺎﻟﮥ اﺳـﻼﻣﯽ در زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ.
ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ دوراﻧﺖ ،وﯾﻠﯿﺎم ) .(۱۳۶۷ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آرﯾـﺎﻧﭙﻮر ،ﻓـﺘﺢاﻟﻠـﻪ ﻣﺠﺘﺒـﺎﯾﯽ و ﻫﺮﻣـﺰ
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات و آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
ـ ﺳﻌﯿﺪزاده ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ) .(۱۳۶۹ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺎﺋﻦ .ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﺻﺮ.
ـ ـ ﻋﺒــﺪاﻟﺮزاق ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪی ،ﮐﻤــﺎلاﻟــﺪﯾﻦ ) .(۱۳۸۳ﻣﻄﻠــﻊ ﺳــﻌﺪﯾﻦ و ﻣﺠﻤــﻊ ﺑﺤــﺮﯾﻦ .ﺑــﻪ اﻫﺘﻤــﺎم
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮاﯾﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ﻋﻘﯿﻠﯽ ،ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻦ ﻧﻈﺎم ) .(۱۳۳۷آﺛﺎر اﻟﻮزراء )ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﻧﻬـﻢ ﻫﺠـﺮی(.
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ارﻣﻮی )ﻣﺤﺪث( .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان..
ـ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺻﻔﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۵۶رﺷﺤﺎت ﻋﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎت .ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽاﺻـﻐﺮ
ﻣﻌﯿﻨﯿﺎن .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ.
ـ ﻓﺮوزش ،ﺳﯿﻨﺎ ) .(۱۳۹۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﻨﺖ اﻧﺪرزﻧﺎﻣـﻪﻧﻮﯾﺴـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺎﻧـﮥ اﯾـﺮان.
ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ـ ﻓﺼﯿﺢ ﺧﻮاﻓﯽ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۳۹ﻣﺠﻤﻞ ﻓﺼﯿﺤﯽ .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤـﻮد ﻓـﺮخ .ﻣﺸـﻬﺪ:
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن.
ـ ﻗﺎﺳﻢ اﻧﻮار ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ) .(۱۳۳۷ﮐﻠﯿﺎت ﻗﺎﺳﻢ اﻧﻮار .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴـﯽ .ﺗﻬـﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
ﺳﻨﺎﯾﯽ.
ـ ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ .ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ .ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﺗﺮﯾﺶ ،ﺷﻤﺎرۀ .AF112
ـ ﮔﺎزرﮔﺎﻫﯽ ،ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ .ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺸﺎق .ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ .۷۹۲
ـ ﻣﻨﺰ ،ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ ﻓﻮرﺑﺰ ) .(۱۳۹۰ﻗﺪرت ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣـﺬﻫﺐ در اﯾـﺮان ﻋﻬـﺪ ﺗﯿﻤـﻮری .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺟـﻮاد
ﻋﺒﺎﺳﯽ .ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.
ـ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،ﻋﺒـﺎس ) .(۱۳۹۷ﭘـﺎراداﯾﻢ ﻧﺼـﯿﺤﺖ :اﻧﺪﯾﺸـﮥ اﯾﺮاﻧـﯽ ﻓﺮاﺳـﻮی زوال و ﺗـﺪاوم .ﺗﻬـﺮان:
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم.
ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺧﺮزی ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﺑﻦ ﺟﻤـﺎلاﻟـﺪﯾﻦ ) .(۱۳۵۷ﻣﻨﺸـﺄ اﻻﻧﺸـﺎء .ﺑـﻪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ رﮐـﻦاﻟـﺪﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﻔﺮخ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.
ـ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ) .(۱۳۶۳ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ در اﯾﺮان و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻗـﺮن دﻫـﻢ ﻫﺠـﺮی.
ﺗﻬﺮان :ﻓﺮوﻏﯽ.

۶۸  ﺷﻤﺎرۀ، آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث/ ٨٠

 ﺑﻨﯿـﺎد ﻓﺮﻫﻨـﮓ: ﺗﻬـﺮان. ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺣﺸـﻤﺖ ﻣﺆ ﯾـﺪ. ﻓﺮاﺋﺪ ﻏﯿﺎﺛﯽ.(۱۳۵۶)  ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ،ـ ﯾﻮﺳﻒ اﻫﻞ
.اﯾﺮان
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