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 سنجش باورها و اقدامات خواجه شمس الدین علی چشمی
 های علوی در عهدنامه مالک اشترنخعیمنظرآموزه درحکومت سربداران از

  * خواه یاحمد ربان

  55/50/99تاریخ پذیرش:   05/0/99 تاریخ دریافت:
 دهیچک

 ب یدر دوران غ یعیدر اسههتقرار حکوم  شهه یخیتجرب  تار نیحکوم  سههربداران نخسههت

 شهه یاند سههازین ینهاد یبرا یمناسههب ن ینهضهه   زم نیا یو تمدن یاسهه   دثار فرهنگ

 فراهم دورد  یعلو یهابر محور دموزه ینیحکوم  د لیدر تشک یعیش

و اقدامات خواج  شههمس  هاشهه یو انطباق اند یکینزد زانیم یبررسهه ینوشههتار در پ نیا

در عهدنام   یامام عل هایرا با دموزه یسربدار یفرمانروا نیشهشهم  یچشهم یعل نیالد

: ن یدر سههه  زم یچشهههم یعل نیاسههه   اقدامات مهم شهههمس الد یمهالک اشهههتر نخع

کارگزار و حاکم  کی فیکهامهل و جهامع از وظا اینمونه   یو نظهام یفرهنگ   یاقتصهههاد

ها  گرددوردن مالیات»در عهدنام  مالک اشتر برشمرده اس :   یک  امام عل یاسهالم

 «   کردن با دشمنان  ب  سامان رسانیدن مردمان  و دباد کردن شهرهای دن پیکار

مانند اصههالح سههاختار  یدر حوزه اقتصههاد یو اقدامات پرُنمود خواج  چشههم هاشهه یاند

ن هم و یو عمران یفرهنگ یو صنع   در کارها یبازرگان  یتوج  ب  کشاورز  یاقتصهاد

با مفاسههد  یو مبارزه جد هقیمسههجد جامع ب یبا مردم  بنا ینیهمنشهه  یسههتیسههاده ز

و رفاه جماع  سهههربدار   شههه یب  امور مع یدهمانند اهتمام ج یو امور نظام یاجتمهاع

 یحکوم  سههربدار از سههو یارضهه  یشههناخت  شههدن تمام  یو ب  رسههم یاقتدار نظام

در  یعلو هایبا دموزه یمحکم وندیو پ یکینزد  یبر مخهالفان خارج یروزیو پ موریطغهات

چندان با  یو یاز شهههدت قانون یناشههه یاز رفتارها یعهدنام  دارد  هرچند بخش کوچک

  و تناسب ندارد یسازوار یعلو ش یاند هندس 
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 یدیواژگان کل
   نهج البالغ   عهدنام  مالک اشتر  یچشم یعل نیحکوم  سربداران  خواج  شمس الد

 مقدمه .1
سربدجرجن خرجسان جست جز مشخصات عصر نای شمیعی که سمرسملسمله آنان، نه مت ههور نه مت

(. بازخوجنی جندیشمه و ررتار حاکمان سربدجری جز آن جهت حا ز جنمیت 21: 1363تیموری جسمت )شمامی، 
ترین و جز سمربدجرجن خرجسمان در برن چهاردنم میالدی )نشتم نجری( جز لحاظ وسعت بزرگ»جسمت که 

ر دجشممته نای دیگتردید تاثیر حتمی در جگلشیبخش محلی بود و بآزجدی ترین نه ممتنظر تاریخی مهم
(. حکومت جیلخانی در دورجن غازجن خان، دین جسمالم رج دین رسمی 11: 1351)پطروشمفسمکی، « جسمت.

جی برجی گرجیش برخی جمیرجن به نای عالمان شمممیعی مذنب، زمیگهجعالم کرد و نمین جمر در کگار تالش
ن نیز در توسممعه و گسممترش جین ر مما جثرگذجر بود )شممامی، مذنب تشممی  ررجنم آورد. تسممام  مذنلی م وال

نا سمملب نارضممایتی تود  مردم جز حکومت شممد  (. رشممارنای جبتصممادی و تحمی  جنوجع مالیات21: 1363
رعیت  خوجنی جزبود. جین وضعیت در خرجسان بسیار بدتر جلو  کرد و عالء جلدین محمد، وزیر خرجسان زیاد 

 (. 33: 1365ن خود یکی جز عل  بیام سربدجرجن خرجسان جست )آ ند، رج پیشه خویش ساخت و جی

 بیان مسئله  1-1

جگلانان جین هنای سلسلگوییم پر بیرج  نیسمت که جندیشهوبتی جز نخسمتین نه مت شمیعی سمخن می
نای نخستین جمام شیعیان جستجو کگیم. نه مت رج در بحار و بطون متون برجای ماند  جز سمخگان و نامه

نجری، در آغاز  411مایه جین باور آن جسمت که نهج جللالغه پس جز تالیف به دسمت سمید رضی در سال بن
آن رج  552که بیهقی در سمممال  معارج نهج البالغهمورد توجه جندیشممممگدجن خرجسمممان برجر گررت و شمممرح 

( جست. 4: 1419ترین شرح کام  برجای ماند  جز نهج جللالغه )بیهقی، نگاشمته پس جز شرح وبری، کهن
حدائق در دیار بیهق شممرح  576سممال پس جز آن، بطب جلدین کیذوری در سممال  51نمنگین با راصممله 

( رونق چشممممگیر ملاحث 1/71: 1414کگمد. )کیذوری، رج تمدوین می الحقاائق ی  راااهج نهج البالغاه
بدجر مدجر دور  سر مگدی حاکمان محلی شمیعهجی برجی بهر توجند زمیگهجللالغه و شمرح آن در بیهق مینهج

نای جیشان باور و جندیشه  مگانؤجمیرمررجنم آورد  باشمد. نمنگین وجود زیدیان خرجسان که به جمامت 
نای آن جمام در خرجسمان آن زمان جست. نر چگد جین نکته رج عمیق دجشمتگد نشمان دیگری جز روجث جندیشمه

صممموریان آن دورجن نیز حمایت و ت ذیه باید در نظر دجشمممت که جندیشمممه سمممربدجریه رج شمممیخیان یا نمان 
توجن در برخی جبدجمات خوججه چشممممی به روشمممگی (. و جین رج می61: 1351کردند )پطروشمممفسمممکی، می
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شیخیان در  ناینای علوی جسمت و تحلی  جایگا  و جثر جندیشهدریارت، ولی تمرکز جین نوشمتار بر جندیشمه
 طللد.نه ت سربدجرجن پژونشی مستق  می

ای نشمممود و  آموز ترین دیدگانها در سمممیر  حکومتی و آیین حکمرجنی در نهج جللالغه دید  میمتقن
در نهج جللالغممه ملگممای خوبی برجی دجوری و ب مممماوت ررتممار حمماکمممان دیگی جسممممت.  مگممانؤجمیرم

محور خویش بر ملگای نمین دیدگانهای در دورجن چهار سممال و نه ما  حکومت عدجلت جمیرح ممرت
شمد  در نهج جللالغه عم  کرد و نتایج کم نظیری در جدجر  جمور مسلمانان به دست آورد. جز جین رو گردآوری 

نای عهدنامه مالک جشمممتر به طور ویژ  ملگای نمای نهج جللالغمه بمه طور عام و گزجر در جین مقمالمه آموز 
 .نا و جبدجمات ششمین ررمانروجی سربدجر برجر گررته جستسگجش و جرزیابی جندیشه

نا و ررتارنای حکومتی خوججه چشمی به چه میزجن با پرسمش جصملی جین مقاله آن جسمت که: جندیشمه
نای نخستین جمام شیعیان جنطلاق دجرد؟ خوججه شمس جلدین در نا و آموز نگدسمه رکری تشمی  و جندیشه

جبدجمات  طول زمامدجری نه مت چه جبدجماتی جنجام دجد  جسمت و جصمول جسماسمی جندیشه جو چیست و جین
 در عهدنامه نمسو جست؟ چقدر با آیین حکمرجنی در نگا  جمام علی

 
 تالش عمد  جین تحقیق جثلات چگد مطلب جست:

نا و ررتارنای حکومتی خوججه شممممس جلدین علمی چشممممی سمممازوجری و تگاسمممب نزدیکی با جندیشممه .1
 در عهدنامه مالک جشتر دجرد.  مگانؤدیدگانهای حکومتی جمیرم

توجن در سمه حوز  جبتصمادی، ررنگگی و سیاسی و جبدجمات مهم خوججه شممس جلدین رج می نارعالیت .2
 نای نه ت سربدجری سگجید.تحلی  و جرزیابی کرد و میزجن توریق وی رج در تحقق آرمان

جصمول جسماسی جندیشه حکومتی خوججه چشمی در دیدگانهای دیگی با نگا  شیعی به صورت عام باب   .3
 رویت جست.

نای نهج جللالغه و سگجش ررتارنای حکومتی خوججه و آموز  ه سیر  حکومتی جمام علی جشمار  ب
شمس جلدین علی با آن، به مفهوم جنطلاق کام  آن موجرد بر شخصیت و جرکار خوججه چشمی نیست و جین 

و، در ر نوشتار درصدد تگزیه و تطهیر برخی ررتارنای نادرست ررمانروجیان نه ت سربدجر نیست؛ نم جز جین 
جرزیابی شمممد  جسمممت.  موجردی ررتارنای حکومتی خوججه شمممس جلدین نقد و خالف سمممیر  جمام علی 

جسمممت نه  مگانؤنای جمیرمسمممخن کلی جین نوشمممتار جثلات جثرپذیری کلی ررتارنای خوججه جز جندیشمممه
 تطلیق کام  و بدون نقص آن.
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 پیشینه پژوهش   1-2

ند. جن به صمممورت کلی به جبعاد جین نه مممت پردجختهیشمممیگه مگاب  معتلر در موضممموع بیام سمممربدجرجپ
آ ند به کلیاتی  یعقوب قیام ریع  رهبدارا پطروشفسکی و  نهضا  رهبدارا  رهارا نایی مانگد نگاشمته

انگد: جند. برخی کتب تاریخی مجز بیام سممربدجرجن و ر ممای رکری ررنگگی و سممیاسممی جین خیزش پردجخته
ند. جما جبه ذکر تفصمیلی وبای  جین نه مت جشار  کرد زبده التواریخ، تاریخ حبیب السایه و ممل  ییایح  

مگلعی کمه جبمدجممات خوججمه شممممس جلدین علی چشممممی رج بیان کرد  باشمممد وجود ندجرد، تگها در کتاب 
یان ی سخن به مجز جبدجمات خوججه چشمهای رایع  در تاریخ ایها  ببا نااه  ویهه به رهبدارا   جنبش

جمات نا و جبدنای رکری و آبشخور عقیدتی جین جندیشهآمد  جسمت. با جین نمه، پژونشمی دربار  سرچشمه
 در دست نیست. 

 ضرورت و اهمیت پژوهش  1-3

نظر به جیگکه نه مممت سمممربدجرجن نخسمممتین تجربه جندیشمممه شمممیعی در جسمممتقرجر حکومت برآمد  جز 
جسمممت، جرزیابی کارنامه حاکمان جین نه مممت و سمممگجش میزجن  نای ج مهدیمدگانهای دیگی بر پایه آموز 

گها به رسد. جین پژونش تتوریق آنان در نمسمویی با دیدگا  پیشموجیان دین جمری مهم و ضروری به نظر می
 نای علوی سگجید  جست. نا و جبدجمات یکی جز سردمدجرجن بیام سربدجرجن پردجخته و آن رج با آموز جندیشه

 نهضت سربداراندرونمای فکری  .2
سمال پیش جز پیروزی شمانزجد  روسی بر م والن به بار نشست )پطروشفسکی،  37نه مت سمربدجری 

نای پژونان، سمملسممله سممربدجرجن در خرجسممان رج یکی جز حکومت(. برخی تاریخ6و  5: مقدمه   1351
شمممک   6گی مهدویبیدجنگمد که با رویکردی مذنلی، بر محور باورنای شمممیعی با تاکید بر جهانمحلی می

توجن جدعا کرد که تمامی ررتارنا و سمملود زمامدجرجن سممربدجرجن با (، جما نمی27: 1365گررته جسممت )آ ند، 
 سیر  جمامان شیعی مگطلق جست.

نجری با  738شک  گررته بود در سال  737شعلان سال  12بیام سربدجرجن که با خیزشی مردمی در 
: 1359؛ پطروشفسکی، 418و417: 1354لوسکایا و دیگرجن، تسمخیر شمهر سملزوجر رسممیت یارت )پیگو 

(. جین نه ممت در 366: 1347در ناحیه خرجسممان حکومت دجشممت )جبلال آشممتیانی،  788( و تا سممال 66
رسممتی پنای وطننای جصمملی تشممی  در جیرجن و در عین حال یکی جز مرجکز سممگتبیهق که یکی جز کانون

بریب چه  پار  دیه جست که جز »گررت. سملزوجر آن زمان  ( شمک 36: 1351کشمور بود )پطروشمفسمکی، 

                                                                        

 این دیدگاه خالصه تعالیم شیخ حسن جوری بود که بیشنه آن را از محضر شیخ خلیفه کسب کرده بود.. 1
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 (. 151: 1362)مستوری، « توجب  دجرد و مردم آنجا شیعه جثگی عشری جند
ی رج بر رو « پیروزی نزدیك جسممت»باور مهدوی در سممربدجرجن بدجن پایه بود که خوججه چشمممی علارت: 

خوججه علی مؤید، آخرین حاکم ( نمنگین 161: 1361حك کرد )جان جسمممیت،  751نای سممال سممکه
ی عظیم دجشت و جسلی به زین نر  دعوی خانوجد  رسول »... سربدجر  کرد  در جههار مذنب تشی  غلو 
(. جو در مکاتله 1/427: 1353)سمربگدی، « کشید که ههور ح رت جمام مهدی )عج( خوجند بودروز می

با عالمان شممیعی للگان جز آنان برجی ندجیت و جرشمماد خلق دعوت کرد و رقیه نامدجر شممیعی شمممس جلدین 
ألیف ت رج به نام سلطان علی مؤید سربدجری برجی شیعیان الللعه الدمشاقیهمحمد مکی )شمهید جول( کتاب 

 (.466: 1347کرد و به سلزوجر ررستاد )جبلال آشتیانی، 

 نامهزیست .2-1

و « ینعلی شمس جلد»نام خوججه شممس جلدین علی چشممی در مگاب  تاریخی و جدبی با تعابیری چون 
: 1339؛ میرخوجند، 2/941: 1386مطرح شمممد  جسمممت )رصمممی  خوجری، « خوججه شممممس جلدین علی»
رُیومم  5/617  و« تاث جلدین علی»دی شممماعر دور  سمممربدجری در دیوجن جشمممعار خویش جو رج ( و جبن یمین ر 
 (.26می خوجند )جبن یمین، « خوججه علی»

جز تاریخ والدت خوججه شمممس جلدین علی جطالع دبیقی در دسممت نیسممت. تگها بریگه برجی تشممخیص 
 و عمر جو پگجا  و »...حدود سمال تولد جو گفتار دولتشما  سممربگدی در گزجرش بت  خوججه چشممی جست: 

که  تذکهه الشعهاء( با توجه به دیدگا   صاحب 212: 1366)دولتشا  سمربگدی، « شمش سمال بود  جسمت.
نای برن نجری یا آغازین سممال 711نجری می دجند )نمان( جحتماال سمال  756بت  خوججه رج به سمال 

 نشتم زمان تولد جو بود  جست. 

 خاستگاه .2-2

م»تای خوججه شمممس جلدین علی در روسمم زیسممته جسممت. یابوت )چشممام( متولد شممد  و آنجا می« ِچشممُ
برشممممرد  جسمممت )یابوت حموی، « نای بیهق، جز والیات نیشمممابور در خرجسمممانجز دیه»حموی چشمممام رج 

ب  کا  )مگزل 2/141 م( رج مرکز ر  دنسممتان یا بخش جمروزی(  -(. جبن رگدق، در تاریخ بیهق، چشممام )ِچشممُ
( نام کا  باید در جصمم  گا  و برگررته 38: 1361کگد. )بیهقی، بیهق ذکر می گانهزد نهمین رب  جز جرباع دوج

گا  جمروز  در محدود  وسمیعی جز روسممتای چشمام گسمترد  جسممت. گا  باشمد که جمالد بگات زردیجز زردی
به تمام نجری کاریز آن  324گویگد در بدیم شهری بود  و جز سال می»گوید: گا  میبیهقی در مورد زردی

جز جین دیه در سممملزوجر به جز »(. و ذی  وج   راریاب می نویسمممد: 38: 1361)بیهقی، « جاری بود  جسمممت
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م جسمممت. ( نم جکگون بگات 341)نمان، « کماریزی نممانمد  و کاریز راریاب جکگون معتلرترین کاریز ِچشمممُ
 نای مگطقه در روستای چشام جاری جست.ترین بگاتراریاب یکی جز پرآب

مرد شجی میممم که باید معرب ِچُشم باشد ممم آن رج یکی جز مرجکز پانزد  گانه« ِجُشم»گدق ذی  وج   جبن ر
(. بیهقی عگوجن بصمممله رج برجی 227: 1361کمه جز دیرزمان نماز جمعه در آن بربرجر بود  جسمممت )بیهقی، 

م به کار می و ...(. بصممله در آن  175، 163، 116، 93، 78، 38: 1361برد نه روسممتا یا دیه )بیهقی، ِچشممُ
 عهمرکزیت، گستردگی و توس دنگد روز معادل مرکز بخش یا دنسمتان جمروزی بود  جست. جین عگوجن نشان

 ِچُشم در آن روزگار جست. 
ش گررتن ینجری، با در پ 344ان در سممال یبر سممامان یروز یپس جز پ یبه گوجنی تاریخ، حکومت غزنو 

هق یت بن دشییدر پا ییمگطقه رج جز خسروجرد به ِچُشم روستا یرسهق، کیاسمت عدم تمرکز بدرت در بیسم
 ین وجلیآخر  _ ( 391اد )یکگد. جرزون بر جین، با مرگ جبوجلف مم  ز و به دور جز شممانرج  خرجسممان، مگتق  می

میان بیجز جع یکی _هق یدر ب یسمممامان د  یز جو برگ یگیبه جانشممم یهق موسممموم به خوججه جبوجلحسمممن ِچشمممُ
م می مرکز کرسی ررمانروجیی مگطقه بیهق بود. جو  ساکن بود و در آن زمان ِچُشم شمود. جین خوججه در ِچشمُ
مردی بود وجیه و محترم به نزدیک ملود و جمرج و وزرج و سمالطین و آثار خوججگی و سروری بر وی هانر. »

رشگد  (. پس جز 91)نمان، « شمم  سمخاوت جو چون خورشمید درخشمگد  و مصمابی  رجی جو چون ستار  ُدر 
م ییحیه ر یس محممد بن یمجش، رقعزل خوججمه، دجیی هم )چاالد و »کمه  یِچشمممُ مردی بود عالم و شممم 

حاکم بیهق شمممد « نترس( کفمایمت در حمایت جو محدود و جختر مهتری در آسممممان سمممروری جو مسمممعود
 (.92( و در جوجی  حکمرجنی ط رل سلجوبی کشته شد )نمان، 91)نمان،

دجورزن جسمت. جین روسمتا در عرف به ِچُشم شمهرسمتان روسمتایی جز توجب  بخش باشمتین چشمام جمروز  
مان نام جین دیه رج جن  بلم به گ»شود که ریخ بیهق یادآور میمعروف جسمت. بهمگیار در توضمیحات کتاب تا

 (331)نمان، «. نویسگدخود تصحی  کرد  و جکگون چشام می
متر نسمملت به  845و جرتفاع متوسممط  11/36و عرض ج رجریایی 2/57جین روسممتا در طول ج رجریایی 

 43غربی سممملزوجر و کیلومتری جگوب  65دشمممت جطرجف جسمممت کمه موبعیمت طلیعی دشمممتی دجرد و در 
کیلومتری جگوب دجورزن و در جاد  تاریخی باشممتین و محدود  جاد  باسممتانی جبریشممم وجب  شممد  جسممت. 

جمامزجد  سید ناصر جز نوجدگان جمام  جند. وجود بقعهمذنب بود جسمالم شمیعه جنالی جین روسمتا جز برون جولیه
نب برن پگجم، خوججه شمممس جلدین علی سممجاد، حاکم چشمممی، مفسممر و متکلم و رقیه نامی زیدی مذ

مردم  بستگی زجید جلوصفچشممی جز جمرجی نامی نه ت شیعی سربدجرجن و مسجد جام  روستا، بیانگر دل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
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 جست. جین خطه به جسالم و جن  بیت
 زجد  سیدجمام صمفوی، بقعه وجود بگانا و آثار جرزشممگد تاریخی نمنون: مسمجد جام  مربوط به دور 

 بلعه ممممکه نمه به ثلت آثار ملی رسمید  جست  ممممسمربدجرجن، حمام بدیمی روسمتا  ناصمر بگای خشمتی دور 
ساسانی،  ربوط به دور باسمتانی راریاب و کلروون در شممال روستا با آثار کشف شد  م بدیمی و خگدق، تپه

علم و  آورجنی در عرصه( جز یک سمو، و ح ور نام78و77: 1386پارتی، سملوکی و نخامگشمیان )محمدی، 
 جدب و سیاست جز سوی دیگر، گوج  پیشیگه بلگد ررنگگی و تاریخی جین روستاست. 

 زمامداری خواجه چشمی .2-7

ی کردند. نخستین حاکم سربدجر خوججه نه مت سمربدجرجن رج یازد  جمیر سربدجر در طول نیم برن رنلر 
علدجلرزجق باشمتیگی و آخرین جیشمان خوججه نجم جلدین علی مؤید جسمت. خوججه شمس جلدین علی چشمی 

: 2536شممشمممین حاکم سممربدجرجن بود که پس جز شمممس جلدین بن ر مم  جلله به بدرت رسممید )زجملاور، 
دی خوشمممگذرجن و جن  طرب بود (. شممممس جلمدین بن ر ممم  جللمه پگجمین حماکم سمممربدجری، رر 381

( و جمور نه ممت سممربدجرجن در زمان جو جز نم 1/197: 1381؛ حارد جبرو، 1/223: 1353)سمممربگدی، 
پاشمید. ط اتیمور خان با جستفاد  جز جین ررصت لشکری ررجنم ساخت و آماد  حمله به بلمرو سربدجرجن شد 

من خوججه شمس جلدین علی چشمی شدند و (. در چگین جوضماعی سربدجرجن دست به دج67: 1365)آ ند، 
جو که حمایت نر دو جگاح رج دجشمممت جز جین ررصمممت برجی به دسمممت گررتن جمور سمممربدجرجن جسمممتفاد  کرد 

(. خوججه چشمممی جز سمموی تمامی سممربدجرجن به حکومت برگزید  شممد 211: 1353)دولتشمما  سمممربگدی، 
: 1353سمت جتصاف دجشت )خوجندمیر، (. جو که به صمفت شمجاعت و ررج2/941: 1386)رصمی  خوجری، 

گانی مشممهور»( و 3/363 )مقدمه دیوجن جشممعار جبن یمین( برجی سممروسممامان « به مزید رطگت و دجنایی و آ
 دجدن به جوضاع حکومت سربدجر دست به کار شد.

پیوسمممته »(. خوججه 64: 1365جو مشممماور شمممیخ حسمممن جوری و جز جررجد بانفوذ جین جریان بود )آ ند، 
رقر و درویشممی گفتی و تعظیم درویشممان نمودی و در میان آن جماعت نشممسممتی و دج م بر زبان سممخن جز 

آورد که کار حکومت مابعد جز جرجد  حق سممملحانه و تعالی به یمن نمت ح مممرت شمممیخ حسمممن و توجه می
 (.   5/615: 1339)میرخوجند، « درویشان تمشیت پذیررت

دجنگد. به گفته چشممممی رج چهار سمممال و چگد ما  می نگارجن مدت زمان حکمرجنی خوججهتممامی تاریخ
مربگدی، )دولتشا  س« بر جکثر بالد خرجسمان پگج سمال به کسری کم حکومت به جستقالل نمود»دولتشما  

شعلان  16(. جما میان برخی جز جیشان در آغاز و جنجام جین دور  گفتگو جست. خوججه چشمی جز 212: 1366
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(. رصی  خوجری نصب خوججه 348: 1363به دست گررت )رریومدی،  زمام نه مت سمربدجر رج 748سمال 
(. گرونی تاریخ بت  جو رج ما  صفر 2/947: 1386می دجند ) 751به حکومت سربدجرجن رج جول محرم سال 

( و دیگرجنی در ما  ذی 1/241: 1381؛ حارد جبرو، 1/252: 1353جند )سمممربگدی، نوشممته 752سممال 
جند گزجرش کرد  753جند. برخی دیگر سال بت  جو رج ( دجنسمته349: 1363، جلقعد  نمان سمال )رریومدی

(. جبن یمین شمماعر 473: 1347؛ جبلال آشممتیانی، 3/264: 1353؛ خوجندمیر، 5/619: 1339)میرخوجند، 
گوی دور  سمربدجری در بطعه شمعری به صمرجحت سال بت  خوججه شمس جلدین علی رج بیان کرد  پارسمی

 جست جست: 
 بیش جز دو نماند  بد زما  شوجل       نفتصد و پگجا  و دو ررت جز سال چون 

 (571)دیوجن،      جز خگجر حیدر جندر آمد به زوجل      خورشید لقای علی شمس جلدین رج   
نیز  تذکهه الشعهاء(. صاحب 2/948: 1386ثلت کرد  جست ) 755رصمی  خوجری بت  جو رج ما  شموجل 

 ( جعالم کرد  جست.212: 1366دولتشا  سمربگدی، سالگی ) 51 و در 751سال بت  جو رج 
در مجموع، خوججه شممس جلدین علی در طول چهار و سال چگد ما  حکومت به رغم پذیرش نمگانی 
دشممگانی نیز پیدج کرد. بیشمیگه دشممگان خوججه یا کسانی بودند که جز روجبط صمیمی جو با شیخیان سربدجر 

نای سممختگیرجنه ررنگگی جو در باب مذنب و پرنیزکاری طللانی که با سممیاسممتجنتقاد دجشممتگد و یا رجحت
پاکی (. کسممانی نم جن مملاط مالی و حسمماسممیت خوججه رج در دسممت38: 1379آمدند )کملریج، کگار نمی

تارتگد. مجموع جین عوجم  سملب شمد خوججه به دسمت حیدر بصاب که گماشته جو در جمور کارگزجرجن برنمی
ه بت  رسممد. دجسممتان بت  جو نمونه بارزی جز پارشمماری خوججه بر ججرجی شممفاریت جبتصممادی و مالیات بود ب

 صیانت جز بیت جلمال مسلمین جست. 
خوججه شمس جلدین علی رج مالزمی بود موسوم به حیدر بصاب که تم ا تعلق به وی دجشت و »

شد  و خوججه محصالن  در جوجخر جیام حیات، خوججه محاسله حیدر رج نوشته، ملل ی بر وی بابی
جضطرجر  جی جز عجز وتعیین کرد  تا نرچه حیدر جندوخته بود جز جو بستانگد ... روزی ررصت یارته شمه

دنگد  بود در جوجب گفت: زن خود خویش به عرض خوججه رسانید. خوججه مردی رحاش و دشگام
ن جین سخن جشک جز دید  در خرجبات بگشان و جز آن ممر، وجه دیوجن به نم رسان. حیدر جز شگید

ه  ]کرجبی[جی با خوججه یحیی کرجوی روجن ساخته بت  خوججه رج با خود مخمر گردجنید و جز جین باب شم 
هانر ساخته رخصت یارت و نماز شام به بلعه باال ررته در وبتی که خوججه یحیی در مجلس خوججه 

جه بر حال من ترحم نمای و پیش شمس جلدین علی بود زبان به دجدخوجنی برگشاد و گفت: جی خوج
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 دوید  خگجری بر سیگه خوججه شمس جلدین علی زد که جز پشتش بیرون آمد. 
حسن دجم انی بصد کرد که حیدر بصاب رج زخمی زند. خوججه یحیی آوجز برآورد که: پهلوجن حسن 

یر، مدسمت نگاندجر. حسمن گفت: جی خوججه ندجنسمتم که جین جمر بگا بر جسمتصموجب شمماست )خوجند
 (.364و3/363: 1353

یگر جی جز پیش تعیین شمد  و با پشتیلانی ددند که بت  خوججه شممس جلدین نقشمهجین نق  نشمان می
متگفذجن سمربدجر مانگد یحیی کرجبی بود  جسمت که نمو پس جز خوججه به صدجرت رسید و جختالف شخصی 

: 1384م کرد  جست )نک: جمین زجد ، در موضموع مالی میان خوججه و حیدر بصماب زمیگه جین کار رج ررجن
: 1366(. به جذعان مورخان جو بربانی شممدت عم  خود در جمور مملکتی شممد )دولتشمما  سمممربگدی، 151
 (.421: 1354( و به جحتمال بوی علت بت  وی سیاسی بود )پیگولوسکایا و دیگرجن، 212

دن جموجل عمومی به حساب پارشماری خوججه چشممی در جحقاق حقوق بیت جلمال مسملمین و بازگردجن
سازشکاری با دیگرجن  اسمی جو دجرد. در جندیشمه سیاسی جمام علییمردم نشمان جز عدم سمازشمکارِی سم

نجامد جدن به مگار  زودگذر و تدجوم زمامدجری، به ندجیتگری مردم و تحقق شممعارنای دیگی نمییبرجی رسمم
 و چگین حکومتی مورق نخوجند بود:

ْمَر » 
َ
ِبُع اْلََطاِمَع ال ُيِقمُي أ اِرُع، َو ال َیتَّ اِنُع، َو ال ُُيَ  .«اَّلِل ُسْبَحاَنُه إاَل َمْن ال ُُيَ

ررممان خمدج رج بر پمای نمدجرد مگر آن کمه، در ججرجی حق ممدجرج نکگمد و در برجبر بماط  رروتگی » 
 ( 111)حکمت/ 6«.نگماید و جز پی مطام  خود نرود

نای نادرسمممت در زمان بار  حفد بیت جلمال جز بخشمممشباطعیت آن ح مممرت تا بدجن پایه بود که در 
 خلیفه سوم ررمودند: 

َماُء َلَرَدْدُته» ِ َلْو َوَجْدُتُه َقْد ُتُزُوَج ِبِه الُنَساُء َو ُمِلَک ِبِه اْْلِ  .«َو اَّللَّ

گردجنم، باز میبه خدج سموگگد، جگر چیزی رج که عثمان بخشمید ، نزد کسی بیابم، آن رج به صاحلش » 
 (15)خطله/ «.نر چگد، آن رج کابین زنان کرد  باشگد یا بهای کگیزکان

جللالغه نشمانگر برخورد بانونی و دبیق ح رت با  نهجو ...  15، 19، 16، 12، 12 نایم مامین نامه
 زند:به علدجلله بن علاس جین گونه نهیب می 12رساد جبتصادی کارگزجن حکومت جست.  در نامه 

اْرَفْع ِإَِلَّ »  َک. فََّ َدیَّْ َِ یََّ ا َتحَّْ َِ مََّ َكلَّْ
َ
َک، َو أ َدَمیَّْ َِ قََّ حَّْ

ا تََّ ْذَت مََّ خََّ
َ
َأ ْدَت اْْلَْرَض فََّ رَّ َک جََّ نََّّ

َ
يِن أ غََّ لََّ بََّ

                                                                        

 های نهج البالغه از ترجمه دکتر آیتی استفاده شده است.جمه گزارهردر ت .1
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اَلُم  اِس، َو السَّ ْعَظُم ِمْن ِحَساِ  النَّ
َ
ِ أ نَّ ِحَساَ  اَّللَّ

َ
 .«ِحَساَبَک، َو اْعَ ْ أ

بود ،  جی و نر چممه در زیر پممایممتجنممد، کممه زمین رج جز محصمممول عمماری کرد مرج خلر دجد » 
جی. حسماب خود رج نزد من بفرست و بدجن که حساب جی و نر چه به دسمتت آمد ، خورد برگررته

تگدتر جز جین رج می توجن در وجکگش ح رت «. کشیدن خدج جز حساب کشیدن آدمیان شدیدتر جست
ْلدی در مسممئولیت حکومتی و درجز دسممتی بر جموجل به گزجرشممی م لگی بر خیانت ُمْگِذر بن جارود ع 

 (.  76عمومی و بیت جلمال مسلمین دید )نامه/
دند نای خالرکاری ررمان میزدودن زمیگه برجیجز آموزش به مالك جشممتر  پس جمیرمؤمگان علی

مات کسممی مرتکب خیانت شممد، با  عکس جلعم  مگاسممب و به نگگام ریشممه در صممورتی که با وجود جین مقد 
 رساد مالی رج بخشکاند:

َِ ِبذ»  ْخَباُر ُعُیوِنَک، اْكَتَفْی
َ
ا َعَلْیِه ِعْنَدَخ أ ِْ ُِبَ ََدُ ِإََل ِخَیاَنةا اْجَتَمَع َط یََّ ْ سَسَََّّ ٌد ِمهْْنُ حََّ

َ
ِإْن أ اِهًدا، لِ فََّ َک شَََّّ

ُه  ْذتََّ خََّ
َ
ِه، َو أ َدنَِّ َة ِِف بََّ ِه اْلُعُقوبََّ َِ َعَلیَّْ

طَّْ َتُه ِب  َفَبسَََّّ ِة، َو َوَتْ َقاِم اْْلََذلَّ ْبَتُه ِِبَ َّ َبَ
ُ
اَ  ِمْن َعَمِلِه،   صَََّّ

َ
ا أ َ َیاَنِة، َو  ِبَِّ اْلخِ

ْهَمِة  ْدَتُه َعاَر الت   .«َقلَّ

به خیانت گشود و جخلار جاسوسان در نزد تو به خیانت جو گرد دست نر گا  یکی جز جیشمان » 
گوجنی دجدند، نمین خلرنا تو رج بس بود. باید به سمملب خیانتی که کرد  تگش رج آمد و نمه بدجن

ر ازی و مهس تگلیه بیازجری و جز کاری که کرد  جسمت، بازخوجست نمایی. سپس، خوجر و ذلیلش به
 (59)نامه/ «.بر جو زنی و نگ  تهمت رج بر گردنش آویزی خیانت

خوجنان ملگایی روشممن برجی عم  خوججه شمممس در برجبر زیاد  جندرزنا و ررتار حکومتی جمام علی 
وجن تحکومت و نزدیکان حاکم بود  جست. نرچگد نمی کارگزجرجنخوجنی جلدین علی چشمی در کگترل زیاد 

جه با عامالن حکومت که با بدزبانی و دشمممگام نمرج  بود  جسمممت دراع کرد و آن رج دیگی جز نوع برخورد خوج
 پگدجشت.

 های علویاقدامات خواجه و سنجش آن با آموزه .3
در نهج جللالغه دید   مگان علیؤدر بیان جمیر م حکومتترین دیدگانها در باب نظام دولت و متقن

محور خویش بر در دورجن چهار سمممال و نه ما  حکومت عدجلت شمممود. جرزون بر جین، ح مممرت جمیرمی
ملگای جصممول حاکم در جندیشممه دیگی عم  کرد و نتایج کم نظیری در جدجر  جمور مسمملمانان به دسممت آورد. 

یابی در نگا  مدت زمان زمامدجری خوججه چشمممی نیز چهار سممال و چگد ما  بود  جسممت. چگین مشممابهت
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 شود:  میشاعرجنه جبن یمین نیز دید
 (95آور )دیوجن، که چون علی جبوطالب جست نام محیط مرکز جا  و جالل خوججه علی

دو مشممخصممه بازر بیام سممربدجرجن یعگی شممیعه دوجزد  جمامی بودن و ررمانروجیانی جز طلقه پایین جامعه 
سربدجر  متکرد که حاکمان جین نه مت جندیشمه شیعی رج ملگای ررتار خویش برجر دنگد. حکوجیجاب    می

نایی که بر روسممتاییان کرد  بود دوجم آورد )پطروشممفسممکی، که نه ممت خرد  مالکان بود به سمملب گذشممت
( با جین نمه در شمممیعه بودن تمامی سمممردمدجرجن بیام سمممربدجرجن میان پژونشمممگرجن تاریخی 98: 1351

 گفتگو جست. 
جی جو با دیدگانهای جندیشممهبرجر دجشممتن خوججه شمممس جلدین در گرو  شممیخیان و درویشممان و برجبت 

آنان جین زمیگه رج ررجنم آورد که جو در مقوله ررنگ  و جبتصممماد بیش جز دیگرجن زمامدجرجن سمممربدجر خوش 
 درخشد. 

مانروجی ترین ررتوجهجالب»خوججه شممممس جلدین علی چشممممی رج  کتاب تاریخ ایها پیگولوسمممکایا در 
« ترین زمامدجر سمممربدجربرجسمممته»ام سمممربدجر، جو رج نامد و محقق روسمممی بی( می421: 1354« )سممربدجر

کگد. شمخصیت جثرگذجر خوججه چشمی در زمامدجری سربدجرجن تا ( معرری می73: 1351)پطروشمفسمکی، 
جنگد ددجری با وجود دشمگی با جو، وی رج مردی توجنا و با جستعدجد میبدجن جاسمت که مورخان نوجدجر سرمایه

و جز  6بیت جو رج توصیف کرد  511(.  جبن یمین رریومدی در بیش جز 421: 4135)پیگولوسمکایا و دیگرجن، 
توجن به جصممالحات ترین جبدجمات خوججه شمممس جلدین میجبدجمات شمایسممته جو سممخن گفته جسممت. جز مهم

مالی و جبتصممادی، جصممالحات نظامی و ملارز  با مخالفان، جصممالحات ججتماعی و عمرجن و آبادجنی جشممار  
جی کام  و جام  جز نما در دو بعمد دجخلی و خارجی رس نمود. جبدجمات جو نمونهمی جین رعمالیمتکرد کمه تمما

وهایف یک کارگزجر و حاکم جسممت. جین وهایف چهارگانه علارت جسممت جز: جبدجمات مالی، پیکار با دشمممن، 
 (.  53جصالح مردم، و آبادجنی کشور )نامه/

 . اقدامات اقتصادی7-1

نای شممممس جلدین علی بهلود جبتصمممادی و ررا  مادی مردم بود. جو جز نامهترین بر یکی جز جسممماسمممی
نای خود در جین رج  تا زمان مرگ دست نکشید. جز نخستین جبدجمات حکومتی خوججه چشمی جنجام آرمان

                                                                        

، 0۲، 03، 2۲، ۲1، 03، ۵3، ۲۲، 11. اشرعار ابن یمین در وصرف خواجه شرما الدین علی در قالب قنریده در صفحات:  1
و در قالب  00۲، 012،  ۵0۲، در قرالب قطعه در صررفحات: 121، 1۲0، 1۲۲،  1۲1، 1۳0، 10۲، 1۵1، 11۵، 13۵، 1۳، 13

 دیوان. ۳21و  ۳۳3ترکیب بند در صفحات: 
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عگوجن مالیات در مملکت نر چیزی رج کمه به »جصمممالحمات جبتصمممادی و ترمیم تشمممکیالت ممالی بود. جو 
(. خوججه حال رعیت و جررجد 157: 1361)جسمیت، « کال جزء بودجه سربدجرجن گذجشتشمد آوری میجم 

 )دولتشممما « رعیمت رج مرره جلحال دجشمممتی و به کفایت زندگانی نمودی»کرد: تهی دسمممت رج مرجعمات می
ات مردم عدی  و نظیر ندجشممت»(. جو در 211: 1366سمممربگدی،  ؛ 297: 1363)بزویگی، « تمشممیت مهم 
)سمربگدی، « نر چه جز والیت ستاندی، به جماعت سربدجریه دجدی»( و 211: 1366بگدی، دولتشا  سمر 

 (. به توصیف جبن یمین:1/252: 1353
 کرد کوتا  جز کتان دست تعدی مانتاب            آرتاب عدل جو چون سایه بر گیتی رکگد
 (19شیری ججتگاب  )دیوجن، شیر می جوید ز بصد گاو            نم ز عدل شاملش بیگم که جز تأثیر چرس

درپیوند جسمممت. جمام  نای جمام علی بمه تمامین معیشمممت مردم بما آموز  نگما  درجی چگین شمممیو 
نایی کرد و در رج  رقرزدجیی و تأمین معیشمممتی مردم گامحمدجبم  نیماز زندگی نمگان رج تأمین می علی

ی برمی ( و به ررزندش محمد بن 619حکمت/شمارد )ترین مرگ برمیدجشت. آن ح رت رقر رج بزرگجد 
 کگد: حگفیه گوشزد می

« ِِ َمْق
َعْقِل، َداِعَیٌة لِلْ  .«َفِإنَّ اْلَفْقَر َمْنَقَصٌة لِلُدیِن، َمْدَهَشٌة لِلْ

خدج پگا  بلر جز رقر.زیرج رقر سممملب نقص در دین جی ررزند بیم دجرم که تو رقیر شممموی،پس به» 
 ( 963)حکمت/«. دشمگی جستجست و سرگردجنی عق  و جیجاد کگگد 

یضائ  در ترسمیم وضعیت ررا  نسلی مردم جز کتاب  جبن شمهرآشموب گزجرشمی مگقول جز جمام علی
 می ررمایگد: لق جین نق ، جمام علیکگد. بر طحگل  نق  میجبن الیحابه

ِلُس ِِف الُظُل،»  ، َو َيجْ ُكُل اْلُِبَّ
ْ
ْ َمْنَزَلًة َلَیَأ َُ ْدَنا

َ
َحٌد ِإالَّ َناِعًما، ِإنَّ أ

َ
ِة أ اْلُکوفََّ َبَح بَِّ

صََّّْ ا أَ َرُ   مََّ  ِمْن َماِء َو َیشََّّْ
 .«اْلُفَراِت 

آب  خورد،نان گگدم مینر کسمی که ساکن کوره جست برخوردجر جست؛ طلقه ررودین جامعه » 
 ( 1/33؛ جبن شهرآشوب، 6/159)جبن حگل ، « نوشد و سرپگانی برجی زندگی دجرد.خوشگوجر می

جین خلر نشانگر جبدجمات جبتصادی مهم و گسترد  حکومت علوی در توسعه ررا  عمومی و برخوردجری 
 جامعه تحت رنلری آن ح رت جست.

سربدجرجن، شیو  پردجخت حقوق کارکگان و عامه مردم جز  جبتصادی نابسامانخوججه چشممی با پیشمیگه 
بیت جلمال رج متحول کرد. جو یکی جز مدیرجن مالی مورق نه مت سمربدجری شمد که حقوق و مستمری رج به 
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نا حوجله دجری(. پیش جز جو حقوق مامورجن رج به خزجنه77: 1361کرد )جسمممیت، بهترین شممیو  پردجخت می
گررتگمد و حقوق ممامورجن رج بما تماخیر پردجخت نما رج جز رعمایما مینما نیز وجو  برجتدجریکردنمد و خزجنمهمی
جی بسیاری جز کرد. چگین شیو دجرجن رج خشمگین می(. جین جمر برجت71: 6956کردند )پطروشفسکی، می

، شممد )جمین زجد نا رج به دنلال دجشممت و موجب ضممعف جمور مالی و نظامی مینا و دزدیسمموء جسممتفاد 
گویگد که رسممموم مردم »نای برجتی رج ل و و حقوق رج نقدج پردجخت کرد: (. خوججه برجت و حوجله619: 6931

نای سلب (. جو وجسطه166: 1366)دولتشا  سمربگدی، « برجت نگوشمتی در مجلس نقد شممردی و دجدی
(. در 671: 1381، جز بین ررتن ممالیات رج حذف و مالیات جخذ شمممد  رج به خزجنه مرکزی سمممپرد )جعفریان

دجدند و جرزون بر آن حتی یک دیگار نم نه مممت سمممربدجرجن دنقانان سمممه دنم محصمممول رج به خزجنه می
 (. 13: 6953شد )پطروشفسکی، خرججی جز آنان مطالله نمی
شممدن ررنگ  کشممت جنمیت ررجوجنی دجشممت. توجه به کشمماورزه و نهادیگه در حکومت جمام علی 

  دند:تي خود به مالك جشتر چگین دستور میآن ح رت در ررمان حکوم
، ةا
الََّّ ْو بََّ

َ
ْر ا أ اَع شََِّّ

ِقطََّ َْ ْو ا
َ
ًة، أ ْو ِعلََّّ

َ
َقاًل أ َِ َکْوا 

ِإْن شَََّّ ا َعَطٌش،  فََّ ْجَحَف ُِبَ ْو أَ
َ
ْرضا اْغَتَمَرَها َغَرٌق، أ

َ
ْو ِإَحاَلَة أ

َ
أ

 َِ ْف ؛ َواَل  َخفَّ ْ َُ ْمُر
َ
ُلَح ِبِه أ ْن َُيْ

َ
ا َتْرُجو أ ْ ِِبَ ،َیْثُقَلنَّ َعَلْیَک َشْ َعهْْنُ ْ َِ ِبِه اْْلَُؤوَنَة َعهْْنُ ْف ُه ُذْخٌر َیُعوُدوَن  ٌء َخفَّ َفِإنَّ

َک  ِبِه َعَلْیَک ِِف ِعَماَرِة ِباَلِدَک، َوَتْزِیِْي  حِ
ْم، َوَتَبج  اِِئِ

اَلِبَک ُحْسَن ََثَ  .ِباْسِتَفاَضِة اْلَعْدِل ِفِْیْ  ِواَلََیَِک، َمَع اْسِتجْ

سممگگیگی خرجث یا آرت محصممول یا بریدن آب یا نیامدن بارجن یا دگرگون شممدن زمین، نرگا  جز 
آبی، شکایت نزد تو آوردند، جز نزیگه و رنجشان بکا ، آنقدر که جمید چون در آب ررو ررتن آن یا بی

جی شممود دجری که کارشممان رج سممامان دند. و کاسممتن جز خرجث بر تو گرجن نیاید، زیرج جندوختهمی
جی و آبمادجنی بالد تو و زیور حکومممت تو بمماشمممد، کممه سمممتمایش آنهمما رج بممه خود جلمب کرد برجی 
 (59)نامه/ جی.شادمانی دل تو گردد، که عدجلت رج در میانشان گسترد سلب 

تولید  شد و در کارورجن شریک میجمر تولید نیز جنتمام ویژ  دجشمت. جو با پیشمه بهخوججه شممس جلدین 
« با متحرره سممملزوجر شمممریک بود»نای مهمی به ججر رج درآورد. به باور مورخان: و چرخش جبتصممماد طرح

انه جو خدر جیله»( و بما جیجاد کارگانهای تولید جنلان و کیسمممه به تولید کمک کرد: 137: 1363)بزویگی، 
 (.161: 1366)دولتشا  سمربگدی، « شدروزی پگج جیله تولید می

کرد تا جز صممگعتگرجن دجنسممت و به کارگزجن خود سممفارش میگگج می نمانگدصممگعت رج  جمام علی
ا کردند و دیگرجن رج به جین کارنحمایت کگگد. جیشممان جز ریسممگدگی و نر حرره مگاسممب دیگری حمایت می
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 (.1/931/6617 :1391؛ طوسی، 5/966/91: 1388نمودند )کلیگی، تشویق می
پای آنان دیگر نیز نمانگد عموم مردم و پابهدر کارنای سممخت  جرزون بر توسممعه صممگعتی ح ممرت

 کوشی و تالشگری آن جمام جست:گویای سخت کرد. سخن زیر جز جمام علیکار می
که  دمیرج د یبه دنلال کار بودم، زن گهیبر من عارض شد، در جطرجف مد دیشمد یگرسمگگ گهیدر مد یروز 
 شینر هرف آب که برج یآن رج ِگ  کگد. با جو برجر گذجشمممتم که در جزج خوجندیکلوس جم  کرد  و م یمقدجر 

 آب یزد، پس مقدجر  ولکه دسمممتانم تا نیشمممانزد  هرف آب آوردم تا ج رم؛یدجنمه خرما مزد بگ کیمآورم یم
رج  انیآمدم و جر   املریو جز زن مزد خود رج خوجسمممتم. جو شمممانزد  دجنه خرما به من دجد. نزد پ دمینوشممم

  (.99/16: 6129 ،ی؛ مجلس5/919: 6976 ،یمی)حک میردم و با نم خرما خوردک فیتعر 
 موبعیت ممتاز ججتماعی، با جص  تالش کردن و جنجام دجدن کار مگارات ندجرد. یدر نظر جمام عل

خوججه چشممی در نه مت سربدجرجن برجی نگهدجری کاالنای تولیدی، جنلاری ساخت که شترجن برجی 
(. جین تحرکات جبتصادی بیش جز نمه 161: 1366ررتگد )دولتشا  سمربگدی، باالی آن میبارگیری با بار 

جی برجی جین طلقه دجشممت. جو با جصممالح نظام دریارت و زجیی گسممترد به نف  صممگف کارگر بود و جشممت ال
ن آبادجن یوالیت رج معمور گردجنید و خزج»خوجری پردجخت، رونق تولید، عدجلت جبتصممادی و جلوگیری جز ویژ 

(.   جبن بطوطه با جیگکه مخالف شممدید جندیشممه شممیعیان جسممت و نه ممت 5/163: 1339)میرخوجند، « کرد
: نویسممدکگد در شممرح توسممعه عدجلت و ررا  جبتصممادی در جین حکومت میسممربدجری رج رجنزن معرری می

  جیشمممان روی خاد نای طال و نقر  در جردوگاآیین عمدجلمت چگمان در بلمرو آنمان رونق گررت که سمممکه»
: 6916)جبن بطوطه، « کردشممد کسممی دسممت به سمموی آن درجز نمیریخت و تا صمماحب آن پیدج نمیمی
6/191 .) 

توجه به ررا  ( و 53)نامه/دجند حاکمان میروشممگی و بسممط عدجلت رج چشممم دجدگسممتری  جمام علی
 (.131کالم/کگد )معرری میمحور خویش عمومی و عمرجن و آبادی کشور رج جز جندجف حکومت عدجلت

با آباد کردن شمممهرنا، جرزجیش درآمدنا و دجدن سمممهم و بهر  مردم جز ثروت کشمممور و  مگانؤجمیرم
(. جیشممان 112: 1379توزی  عادالنه درآمدنا زمیگه الزم برجی ررا  نمگانی رج ررجنم آورد )دلشمماد تهرجنی، 

تی کام  و شین معیتأمجسملاغ رزق ) ،ل عمومی کشمور(توریر ریء )بازتولید ثروت جز جموجدر نمین رجسمتا به 
نای خویش به مردم جز بیت جلمال جنتمام کاری دجشممته و در سممخگان و نامه( و پردجخت سممهم نمه جانله

جند. برجی نمونه تحقق ررا  نمگانی رج یکی جز حقوق مردم کارگزجرجن حکومتی بر جین موضمموع پای رشممرد 
 شمارند: بر حکومت برمی
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ِفُْي َفْیِئُکْم َعَلْیُکْم » َّ ... َو ُُتْ
ُکْم لََعَ ا َحق  مَّ

َ
 «َفَأ

. «گردن من دجرید، ... و غگایم رج به تمامی، میان شممما تقسممیم کردن جسممتحقی که شممما به» 
 (34)خطله/

مالی کارکگان دولتی و حکومتی رج مایه جصمالح نیروی جدجری کشور و پرنیز جز  کام آن ح مرت تامین 
 دجنگد: جموجل عمومی می خیانت در

ْم َعْن َت » ِهْم، َو ِغًّن ََلُ ُُتسََِّّ
َْ اَلِه أَ ِتصََّّْ ْم لََعَ اسََّّْ ٌة ََلُ َک ُقوَّ ِإنَّ ذلَِّ ْرَزاَق، فَِّ

ُ اْْلَ ْْیِ
لََّ ْع عََّ بَِّ

سََّّْ
َ
َّ أ
ُ
اُو   َِ نََّ ا َتحَّْ ِل مََّ

َماَنَتَک 
َ
َلُموا أ َِ ْو 

َ
ْمَرَخ أ

َ
ْ ِإْن َخاَلُفوا أ ٌة َعَلْْیِ ، َو ُحجَّ ْیِدِهِيْ

َ
 .«أ

ه جندجزی بدر جرزجبشمان بیفزجی، زیرج ررجوجنی جرزجق، آنان رج بر جصالح خود نیرو دند و جز دست» 
دجرد. و نیز برجی آنها حجت جست، جگر ررمانت رج مخالفت کگگد یا مالی که در تصمرف دجرند، باز می

 (53نامه/)«. خللی پدید آورنددر جمانتت 
یکی جز رجنهای زدودن تار و پودنای جسمتکلار و جسمتلدجد جبتصممادی و جسمت ممعاف مالی   جمام علی

 دجنگد:جامعه و حاکمیت رج رساندن سهم مردم جز بیت جلمال به آنان می
ْهِل » 

َ
ْهَماِن لََعَ أ ْمِر َرُبِه: ... َو ِإْصَداُر السَّ

َ
َل ِمْن أ َماِم ِإالَّ َما ُُحُ  اْْلِ

ُه َلْیَس لََعَ  «َهاِإنَّ

به جا نر آیگه، آننه بر عهد  جمام جسمممت، جین جسمممت که آننه رج که خدجوند به جو ررمان دجد  » 
 (  115خطله/)«. آورد: چون ... و جدجی حق نر کس جز بیت جلمال

 . اقدامات فرهنگی و عمرانی7-2

علی بود. جرزجیش وحدت ججتماعی و ملارز  با مفاسمممد جز جبدجمات مهم ررنگگی خوججه شممممس جلدین 
طللی خوججه تا بدجنجا بود که حتی جز دسممت و بخشممگد  بود. مسمماوجتطلب، گشمماد خوججه رردی مسمماوجت

االن شممهر شممریک بود و خود رج نمپایه آنان میمعاشممرت با مرد  دجنسممت شممویان جکرج  ندجشممت. با غسمم 
اوتی با نزدیکان و (. ررمانروجیان سمممربدجر در پوشمممش و وضممم  هانری نیز تف5/167: 1339)میرخوجند، 

جی یکسمممان جز پشمممم و ُکرد شمممتر بر تن دجشمممتگد نوکرجن و خدمه نظامی خویش ندجشمممتگد و جغلب جامه
 (. 13: 6953)پطروشفسکی، 

 زیستی رج برجی حاکمان جسالمی الزم می دجنگد:ساد    جمام علی
ْن ُيَقُد » 

َ
ِة اْلَعْدِل أ ِئمَّ

َ
َ َتَعاََل َفَرَض لََعَ أ َع ِباْلَفِقِْي ِإنَّ اَّللَّ اِس َكْیاَل َیَتَبیَّ َعَفِة النَّ َْ ُُتَسُهْم ِب َْ

َ
 « َفْقُرُه ُروا أ

جرند تا برجبر د دستبا مردم تگ خدجوند بر پیشوجیان دجدگر مقرر ررمود  که خود رج در معیشت » 
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 (  123)کالم/«. بیگوجیی به نیجان نیاورد و موجب نالکتش گردد بیگوجیی رج رنج
 زیستی و دوری جز جشرجریت و تجم  بودند:نمونه کام  ساد و خود 

اَل َو ِإنَّ ِإَماَمُ ْ َقِد اْكَتََف ِمْن ُدْنَیاُه ِبِطْمَرْیِه َو ِمْن ُطْعِمِه ِبُقْرَصْیِه » 
َ
 «أ

نایش به دو بر  نان جکتفا طعامجیگك جمام شما جز نمه دنیایش به پیرنگی و جزجری و جز نمه »
 (15امه/)ن«. کرد  جست

زیسممتانه، آزجدی جز جشممرجریت برجی خدمت جسممت، رلسممفه سمملود سمماد »به باور نهج جللالغه پژونان 
زنمدگی آنان جسمممت در جهت تالش برجی برپا نمودن  ملموسنمرجنی و نممدردی بما مردم نماتوجن و درد 

(. 651: 6973، )دلشاد تهرجنی« عدجلت و ررانت برجی جیشمان؛ و بازدجشمتن توجنگرجن جز سمرکشی و ط یان
در نگما  حکومتی جمیر مؤمگمان الزممه خمدمتگزجری بمه مردم و رعمایمت جممانمت در حکوممت، رعایت حریم 

ْیف، جستاندجر حکومت علوی در سماد  زیستی جست. جز جین رو زمانی که آن ح رت شگید که عثمان  بن ُحگ 
م سرزنش کرد و بر پایدجری در حری جی جو رج سختبصمر ، به میهمانی یکی جز ثروتمگدجن ررته جسمت در نامه

 (.  15زیستی و پایمردی بر مشرب سیاست علوی تاکید ررمود )نامه/ساد 
جی پگدجشممت. وی بر گرجیی رج ناپسممگد میجی دجشممت و تجم خوججه شمممس جلدین زندگی بسممیار سمماد 

ت ر آن نظار خویش، مسمممتقیما  به جمور جاری سمممرکشمممی و ب رعیتسمممازی ررتارنای عادالنه میان نهادیگه
کرد و نمه جررجد به وی دسترسی دجشتگد )پطروشفسکی، نا رقط با یکی دو نفر حرکت میکرد. در کوچهمی

6956 :75.) 
گانی زمامدجر و تالش در  دسممترسممی دجشممتن مردم به حاکمان و مسممئوالن کشمموری سمملب جرزجیش آ

گانی شمممود. جمیرمؤمگمان جحتجاب حاکمان جز مردم و پرد جهمت رر  آن     می نشمممیگی آنان رج سممملب ناآ
 دجنگد: حاکمان جز جمور کشور می

یِق، َو » ُْ ِة ُشْعَبٌة ِمَن ال ِعیَّ اَ  اْلُواَلِة َعِن الرَّ ِتَک، َفِإنَّ اْحِتجَ اَبَک َعْن َرِعیَّ  «...َفاَل ُتَطُوَلنَّ اْحِتجَ

 جیود، گونهخ روی پوشمممیمدنت جز مردم به درجز نکشمممد، زیرج روی پوشمممیدن وجلیان جزرعیت»
 (.59)نامه/«. به آنها نامهربانی جست

ت و زنی جو در محالکرد. گشمممتخوججه جرزون بر تامین معاش پیروجن خود، آنان رج ت ذیه رکری نیز می
جی جز جبدجمات ررنگگی برجی تصممحی  رکر ججتماعی و عقیدتی مردم و نظارت رر  رسمماد و رحشمماء نمونه

نا تگها گرد محالت طوجف نمودی و جخلار کلی و جز ی رج معلوم شمممب»مسمممتقیم بر مقولمه ررنگم  بود: 
(. شممیو  ررتاری جو نشممان جز گسممترش عدجلت و جمگیت و نظارت بر 9/919: 1353)خوجندمیر، « ررمودی
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ر نای دو عملکرد مامورجن دجرد. جرزون بر جین، خوججه جز روش غیر مسمتقیم و نظارت مخفی برجی سمرزمین
در نر والیت مگهیان دجشت که نر جمری که حادث شدی جز کلی »به گفته میر خوجند: دسمت بهر  می برد. 

(. مگهیان که چشم بیگای حکومت بودند جخلار دبیقی رج به 5/163: 1339« )و جز ی به سم  جو رسانیدی
د. ر کرساندند و حاکمیت برجساس جخلار وجصله و دیگر برج ن و شوجند تصمیمات مهم رج جتخاذ میحاکم می

 جین شیو  برجی نظارت بر کار کارگزجرجن مگاطق دور جز مرکز حاکمیت نیز به کار می ررت. 
 نای کگترل کارگزجرجن، بازرسی و نظارت غیر مستقیم و نهانی جست: یکی جز روش مگانؤدر نگا  جمیرم

ْهِل الُصْدِق َو »
َ
ْم، َو اْبَعِث اْلُعُیوَن ِمْن أ ْعَماََلُ

َ
ْد أ َّ َتَُتقَّ

ُ
  ْ  ...« اْلَوَفاِء َعَلْْیِ

پس در کارنایشمان تفقد کن و کاوش نمای و جاسموسانی جز مردم رجستگوی و ورادجر به خود » 
 (59)نامه/ «.بر آنان بگمار

خوججه شممس جلدین، با جتکا به باورنای شمیعی خویش به ملارز  جدی با مفاسمد جامعه برخاسته بود و 
نر که رج دجنسمت که ماد  رتگه و رساد جست »جی که: کرد؛ به گونهجبدجمات خود رج بدون تلعیض عملی می

جز سماحت مملکت خویش دور گردجنید و ضملط جو به جایی رسمید که در زمان خود پانصمد  راحشه رج در چا  
(. 161: 1366؛ دولتشمما  سمممربگدی، 9/919: 1353؛ خوجندمیر، 5/163: 1339)میرخوجند، « جندجخت

خوردن بگ  و شمممرجب جز بلمرو »نمای جو در جنتممام به هانر شمممریعت در جامعه آن بود که نتیجمه تالش
 (.9/919: 1353)خوجندمیر، « خویش بالکلیه برجندجخت

ت تزند  کردن سممگ  نای جصمملی ررنگگی نای نادرسممت جزو سممیاسممتنای درسممت و نابودسممازی سممگ 
 ررمایگد: در جین بار  می  حکومت علوی جست. جمام علی

َماَت ِبْد »
َ
ًة َمْعُلوَمًة، َو أ َقاَم ُسنَّ

َ
ِ ِإَماٌم َعاِدٌل ُهِدَي َو َهَد ؛ َفَأ ِ ِعْنَد اَّللَّ َل ِعَباِد اَّللَّ َْ ْف

َ
نَّ أ
َ
ُهوَلًة أ  «َعًة َمجْ

و مردم رج ندجیت یارته بهترین مردم در نزد خدجوند، پیشمموجی دجدگری جسممت که خود ندجیت » 
 (  611)کالم/ «.پای دجرد و بدعت ناشگاخته رج بمیرجندشگاخته شد  رج بر  نماید. سگت

( و ررجتر جز آن 625یابد )خطله/ جللته جین کار در بسمممتر موعظه و نصمممیحت جمکان تحقق می
خود چگان بود   حاکم جامعه خود باید جلگوی کام  عملی در جین موضموعات باشد. جمام علی

 ررمود: و چگین می
اُس، ِإُِن » ا النََّّ َ ُيَّ 
َ
ةا ِإالَّ َو  أ یََّ اُكْم َعْن َمْعصََِّّ َ مَّْ

َ
ا، َو اَل أ ِبُقُکْم ِإَلْیهََّ سََّّْ

َ
ةا ِإالَّ َو أ اعََّ

ُکْم لََعَ طََّ ُحث 
َ
ا أ ِ مََّ َو اَّللَّ

َتَناَهى َقْبَلُکْم َعْنَها
َ
 «أ
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کگم، جز آنکه، خود به جی مردم،به خدج سممموگگد،که من شمممما رج به نیز ررمانی ترغیب نمی» 
ز کگم جز آنکه، خود پیش جگیرم و شمما رج جز معصیتی نهی نمیپیشمی میجنجام دجدن آن بر شمما 

 (675)خطله/ «.جیستمشما جز جنجام دجدن آن باز می
رج در جصمممالح  نای جمیرمؤمگاننهج جللالغه دغدغه 233و کالم  41و  32نای نگمانی به خطله

ررنگ  عمومی و توجه آن ح مرت به جنحطاط ررنگگی جامعه زمان خویش و تالش سمیاسی و ررنگگی 
  کشممد. جمام علیوی برجی جصممالح جامعه بازگشممته به دورجن جانلی رج بیشممتر برجی ما به تصممویر می

گانی و بیگایی، و نموجر  بر آن بود تا زمیگه  با جختیار و آزجدی به سوی رشدجی ررجنم سمازد که مردم جز سِر آ
 و تعالی گام بردجرند:

، َو َمَذاَق »  ِدیََدا
ها شَََّّ
قََّّ ِه، َو إن ََکَن َذا َمشَََّّ نََّّ ِبیَِّل الجَ اَء اَّلُل، لََعَ سَََّّ اِمُلُکم، إن شَََّّ إُن حََّ إن أَطعُتُموِن فََّ ها فََّ

 «َمِریَرها 

رم، نر چگد رج  سخت و با بشما رج به رج  بهشت میممم جگر خدج خوجند  مممجگر جز من ررمان بلرید »
 (156)خطله/«. تلخکامی آمیخته باشد

گویگد به وهیفه و مسئولیت حاکم جشار  دجرد جز آن سخن می  سمختی و دشموجری جی که جمام علی
ی ررساینه مردم؛ به دیگر سمخن، ندجیت و جرشماد مردم به سموی بهشت برجی حاکمان کار سخت و طابت

سمختی و مشمقتی مردم به بهشمت رنگمون شموند. بریگه جین سخن بیان دیگری خوجند بود نه جیگکه با نر 
و جصممالح ررنگ  تاکید دجرند و بر جین  ندجیتبر دوری جز ججلار و جکرج  در مسممیر   جسممت که جمام علی

 جی ندجرد و بدرت سخت بانونی لزوما ثمربخش نیست:باورند که ججلار و جکرج  نتیجه
ُْحِ » 

َ
ْن أ
َ
 َما َتْکَرُهوَن َلْیَس ِِل أ

 «َلُکْم لََعَ

 (123)خطله/ «. خوجنیدخود نمی توجنم شما رج به کاری وجدجرم کهمن نمی» 
پذیررت که نقیب شمهر ناشمایسمت و جز عدجلت و تقوی به دور باشد؛ جز جین رو خوججه شممس جلدین نمی

آخرت  ، زنر دجد  به عالمگفتگد جو جز نسم  حجاث بن یوسمف ثقفی جسمتنقیب سملزوجر رج به علت آنکه می»
(. نر چگد جین گزجرش نشمان جز شمدت عم  بانونی خوججه جست، جما 5/163: 1339)میرخوجند، « ررسمتاد

بدجن باید به دید  تردید نگریسمت؛ زیرج خوججه شممس جلدین شمخصی نلود  که کسی رج بدون دلی  به بت  
 رج آویز  گوش برجر دند: مگانؤمانه جمیرمتردید حاکم جامعه جسالمی باید جین جندرز حکیبرساند. بی

ِعُفُه، َو ُُيِهُنُه، َبْل ُیِزُلُه َو َیْنُق »  ا ُُيْ ، َفِإنَّ ذِلَک ِِمَّ  «ُه ُل َو اَل ُتَقُوَینَّ ُسْلَطاَنَک ِسَسْفِک َدما َحَراما
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گها نه ت خود رج بما ریختن خون حرجم تقویت کگی، زیرج ریختن چگان خونیملماد کمه حکوممت »
«. سمممپاردمیدجرد یا به دیگرجن سمممازد، بلکه آن رج جز میان برمیحکوممت رج نماتوجن و سمممسمممت 

 (59)نامه/
سربدجر بیشتر ناهر بر جبدجماتی برجی جرعاب مالکان جرجضی  خوججهشمکی نیست که شدت عم  بانونی 

ررجنم می آورد  جسمممت  خوجریجی رج برجی جیجاد عدجلت جبتصمممادی و نفی ویژ و نوجدجرجن آنها بود  و زمیگه
ن سازی بوجنی(. شدت عم  بانونی به جین معگاست که خوججه چشمی در پیاد 75: 6956)پطروشمفسکی، 

مالی برجی جن مملاط جبتصممادی به دور جز خشممونِت ررجبانونی تاکید دجشممته و جین مهم رج بیشممتر برجی مطی  
 جست. کردن و کگترل مالکان بزرگ و طرردجرجن آنان به کار می بسته 

خوججه شممس جلدین علی که شیعه مذنب بود دستور بگای مسجد جام  شهر سلزوجر رج با طرجحی زیلا 
 (. جبن یمین در وصف آن مسجد سرود  جست: 161: 1366و مفرح صادر کرد )دولتشا  سمربگدی، 

 وز بلگدی مر زمین رج آسمانی دیگر جست  حلذج طابی که جفت جین روجق جخ ر جست 
 جین بدر دجنگد کز جیوجن کیوجن برتر جست              وث جو رج کس ندجند تا کجاستمگتهای ج 

 (92)دیوجن جبن یمین، 
ررانی در سمملزوجر و جطرجف آن سمماخت و کشممور خود رج آباد کرد نای مسممجد، مجتم جو در کگار بگای 

 (.147: 1384)جمین زجد ، 
نای علوی ررنگگی و ججتماعی برآمد  جز جندیشمممهنای زیرسممماخت توسمممعهجبدجمات عمرجنی خوججه و 

به مالک جشممتر   نای مهم جمام علیجسممت. آبادی سممرزمین و توسممعه جمکانات ررانی یکی جز سممفارش
 نخعی جست: 

ُی » َک اَل  نَّ ذلَِّ
َراِج، ِْلَ اَلِ  اْلخَ ِتجْ ْبَلَع ِمْن َنَظِرَخ ِِف اسََّّْ

َ
ْرِض أ اَرِة اْْلَ ْن َنَظُرَخ ِِف َعمَِّ

کَُّ یََّ  ِإالَّ ْدَرُخ َولَّْ
ْهَلَک اْلِعَباَد، َو َلْ َیْسَتِقْم 

َ
ْخَرَ  اْلِباَلَد، َو  أ

َ
َراَج ِبَغْْيِ َعِماَرةا أ

ْمُرُه ِإالَّ َقِلی ِباْلِعَماَرِة. َو َمْن َطَلَب اْلخَ
َ
 «اًل أ

ولی باید بیش جز تحصممی  خرجث در جندیشممه زمین باشممی، زیرج خرجث حاصمم  نشممود، مگر به » 
جسمممت و و نر که خرجث طللد و زمین رج آباد نسمممازد، شمممهرنا و مردم رج نالد کرد   آبادجنی زمین

 (59)نامه/«. کارش جستقامت نیابد، مگر جندکی

 . اقدامات نظامی7-7

سربدجرجن به لحاظ نظامی و در  تهدیدجت دشمگان چگان آماد   نه متدر دور  خوججه شممس جلدین، 
و مقتدر بود که جیلخانان و آل کرت جز وجود خوججه بیمگاد بودند. خوججه با تشممکی  لشممکری نجد  نزجر 



 

112 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

بهار
1400

شماره
 ،

68
 

112 

( بدرت خویش رج در تامین جمگیت دجخلی و خارجی به نمسایگان 161: 6911نفری )دولتشما  سمربگدی، 
بیشمممیگه نیرونای نظامی جز خرد  مالکین و روسمممتاییان تشمممکی  شمممد  بود  معارض خویش نشمممان دجد.

نر »جرزود. به گفته جبن بطوطه: ( و نمین جمر بر صالبت و جبتدجر جین نیرو می33: 6956)پطروشمفسکی، 
دجد به شممد و جگر شممجاعتی جز خود نشممان میآمد صمماحب جسممب و خوجسممته میغالمی که پیش آنان می

 (. 6/191: 6916« )گردیدمگصوب می جیررماندنی دسته
توجه ویژ  خوججه به جایگا  نظامیان و تشممویق دالورجن و تامین زندگی آنان تجلی رهم درسممتی بود که 

توجه مالك جشتر رج به تأمین کاری نظامیان جلب  در جین بار  دجشمت. جمام نای جمام علیجو جز آموز 
 (.59دجند )نامه/گرو ررجنم بودن ررا  آنان میدنی جمور سپانیان رج در کگد و سامانمی

نم جز جین روسمممت که سممممربگدی در جنتمام خوججه به جمور ررانی و معیشمممتی مردم به ویژ  جماعت 
(. 6/151: 6959)سمربگدی، « نر چه جز والیت ستاندی، به جماعت سربدجریه دجدی»نویسد:سربدجر می

رد. نای شمممایانی کد که خوججه در تامین مالی آنان تالشبخش بماب  توجهی جز جین جماعت نظامیان بودن
خوججه دریارته بود که جگر به معیشممت و جایگا  ججتماعی نظامیان توجه کگد آنان بهتر ررمان خوجنگد برد و 

نای جمام در پماسمممدجشمممت جمگیمت کشمممور کوتمانی نخوجنگد کرد. خوججه جین جبتکار عم  رج مرنون آموز 
 ست: در نهج جللالغه ج علی

ْم َعْن َت » ِهْم، َو  ِغًّن ََلُ ُُتسََِّّ
َْ اَلِه أَ ِتصََّّْ ْم لََعَ اسََّّْ ٌة ََلُ َک ُقوَّ ِإنَّ ذلَِّ ْرَزاَق، فَِّ

ُ اْْلَ َلْْیِ ْع عََّ بَِّ
سََّّْ
َ
َّ أ
ُ
اُو   َِ نََّ ا َتحََّّْ ِل مََّ

َک  اَنتََّ مََّ
َ
َلُموا أ َِ ْو 

َ
ْمَرَخ أ

َ
اَلُفوا أ ْ ِإْن خََّ ٌة َعَلْْیِ ، َو ُحجََّّ ِدِهِيْ یَّْ

َ
، ی، زیرج ررجوجنی جرزجقدر جرزجبشمممان بیفزج»؛ «أ

 دجرد. و نیزجندجزی به مالی که در تصممرف دجرند، باز میآنان رج بر جصممالح خود نیرو دند و جز دسممت
 (.59)نامه/«.  خللی پدید آورندبرجی آنها حجت جست، جگر ررمانت رج مخالفت کگگد یا در جمانتت 

ت به جبتدجر و توجنایی برسد که حکومت نا خوججه شممس جلدین توجنسمنا و تالشدر نتیجه نمین توجه
 713نای سمربدجری در سممال نای زمان خویش به شممار نیاورد. جدیدترین سمکهجیلخانی رج در زمر  بدرت

نایی جسممت که در سمملزوجر و نجری، که در تصمماویر آن نیز جیلخانی رج به رسمممیت نشممگاخته جسممت، سممکه
(. و 71و 75: 6916ی ضمرب شمد  جست )جسمیت، جسمفرجین و به نوآوری خوججه شممس جلدین علی چشمم

نشمممان جز بدرت نظامی و جبتدجر حکومت سمممربدجرجن در زمان جوسمممت. خوججه چشممممی مگاطق شممممالی 
متصررات سربدجرجن رج با نمین لشکر جز حمالت جرغون شا  حفد کرد و توجنست جرغون شا  رج در مازندرجن 

گانی جز حمله عزجل نای بلمرو شمممربی سمممربدجرجن جز دین آل کرت به سمممرزمینبه محاصمممر  درآورد، جما با آ
(. در زمان سلطگت خوججه، 651محاصمر  جرغون شما  دسمت کشمید و به سملزوجر بازگشمت )مرجدی نسب، 
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سمربدجرجن مگاطق مختلف خرجسمان یعگی نیشمابور، خپوشمان و جاجرم رج تا سرحدجت مازندرجن تحت سلطه 
سلطه سربدجرجن بر سلزوجر و  713نای سمربدجرجن در سال که(. و سم122: 6916خود درآوردند )جسممیت، 

 (.125کگد )نمان، رج تایید می 751جسفرجین نمرج  با نیشابور و جاجرم و حتی سمگان در سال 
نمین تسملط و تورق نظامی سملب شد که ط اتیمور خان که نموجر  سودجی حمله به بلمرو سربدجرجن 

چون ط ا »یت جرضممی حکومت سممربدجری رج به رسمممیت بشممگاسممد. رج دجشممت جز در مصممالحه درآید و تمام
تیمورخان جز جیالت خوججه شمس جلدین علی و شجاعت و سیاست جو خلر یارت ترد لشکرکشی گفته عگان 

(. خوججه چشممممی با 5/163: 6993؛ میرخوجند، 9/919: 6959)خوجندمیر، « بمه گوشمممه ررجغمت یمارت
جرزون بر جیگکه توجن حمله به بلمرو سمربدجرجن رج ندجشت پذیررت: ط اتیمور مصمالحه کرد و ط اتیمور خان 

ا  سمربگدی، )دولتش« والیاتی که به تصرف جمیر مسعود بود به تصرف جو ]خوججه شمس جلدین علی[ باشد»
6911 :166.) 

شمممس جلدین علی توجنسممت بر مخالفین خارجی خویش مانگد جمیر جرغونشممما  و مخالفان دجخلی نظیر 
نا آوجز  بدرت و جبتدجر حکومت ( و تا مدت71: 6956دوی مشهدی پیروز شود )پطروشفسکی، درویش نگ

محلی سمممربمدجرجن رج ررجتر جز مرزنمای حکومت به گوش نمسمممایگان برسممماند و خود رج در تاریخ حکومت 
 سربدجری مانا کگد. 

 
 

 گیرینتیجه .۴
تمام سربدجرجن و با حمایت نر خوججه شممس جلدین علی چشمی ششمین ررمانروجی سربدجر، جز سوی 

جی کام  و جام  جز جنجام دبیق وهایف دو جگاح نظامیان و شمممیخیان برگزید  شمممد. جبدجمات خوججه نمونه
نا، پیکار کردن با دشممگان، به سمامان رسانیدن مردمان، و گردآوردن مالیات»یک کارگزجر و حاکم جسمت: 

 «.آباد کردن شهرنای آن
معیشت مردم، کاستن جز میزجن خرجث دریارتی جز طلقه کشاورزجن، عدم  امینتترمیم تشمکیالت مالی، 

سمازشمکارِی سمیاسی جو در بازگردجندن جموجل عمومی به بیت جلمال و توجه به تولید و کشاورزی و صگعت جز 
توجن برگررته جز نمای مهم جبتصمممادی خوججه شممممس جلدین جسمممت. تمامی جین جبدجمات رج میجملمه گمام

  نهج جللالغمه و سمممیر  حکومتی جممام علی 53و نمماممه  34و  15در خطلمه   جممام علی نمایآموز 
 دجنست.
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زیستی، دسترسی آسان مردم به جو، نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر سماد سملود شمخصمی خوججه، 
جمور حکوممت و جمامعه و مردم، ملارز  با رسممماد و جنحطاط ررنگگی، جصمممالح ررنگ  عمومی و توسمممعه 

ترین جبدجمات ررنگگی و عمرجنی خوججه جسمممت که جین نای ررنگگی و جماکن مذنلی جز مهمزیرسممماخمت
و  233، کالم 115و  41، 32نای در خطله  نای جمام علیتوجن در  آموز نا و جبدجمات رج میجندیشمممه

 نهج جللالغه به روشگی دید. 53نامه 
رنگ  جامعه سممتودنی جسممت، جما و تالش خوججه چشمممی برجی جصممالح ر ررنگگینر چگد دغدغه 

ملارز  خوججه با رسماد و رحشماء و گزجرش تاریخی به چا  جندجختن پانصد راحشه در سلزوجر، چگدجن با سیر  
 نمانگگی و تگاسلی نمخوجنی ندجرد.  حکومتی جمام علی

و روستاییان و توجه ویژ  خوججه به جایگا  نظامیان  مالکینتشکی  لشکری نجد  نزجر نفری جز خرد  
در جین بار    نای جمام علیو تشممویق دالورجن و تامین زندگی آنان تجلی رهم درسممتی بود که جو جز آموز 

 دجشت. 
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 مرعشی نجفی.کتابخانه بم:  ،چاپ جول،پژو دجنش
مترجمان: سممیروس ، های میانهتاريخ ايران: ايران در سییده ش،1359، پطروشممفسممکی. جیلیا پاد لوویز .12

 جنتشارجت دنیا.تهرجن: ،، چاپ جولجیزدی، حسین تحویلی
چاپ  ،جمه: کریم کشمماورزتر  ،نهضییت سییربداران دراسییان ش،1351، پطروشممفسممکی. جیلیا پاد لوویز .13

 .جنتشارجت پیام ، تهرجن:سوم
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 چاپ ،تاريخ ايران اسیالمی  دفجر سوم: از يورش مغوالن تا زوا  تررمانان ش،1381، جعفریان، رسمول .15

 مؤسسه ررنگگی دجنش و جندیشه معاصر. ، تهرجن:دوم
مقدمه تصمممحی  و تعلیقات: کمال حاث  ،الجواريخ ةزبیدش، 1381، حمارد جبرو، علمدجلله بن لطف جلله .16

 جنتشارجت وزجرت ررنگ  و جرشاد جسالمی. ، تهرجن:سید جوجدی
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 .جنتشارجت کتابفروشی خیام، تهرجن:، چاپ دومجالل جلدین نمایی. زیر نظر دکتر محمد دبیر سابی
 ، تهرجن:چاپ جول ترجمه: یعقوب آ ند.، ايران: دوره تیموريیانتیاريخ  ش،1379، دجنشمممگما  کملریج .19

 جنتشارجت جامی.
 ، تهرجن:چاپ جول ، ومیت م مت: م ومت در نهج البالغهم ش،1379، دلشممماد تهرجنی، مصمممطفی .21

 جنتشارجت دریا.
به نمت محمد  ،تذرره الشییعراء ش،1366، دولتشمما  سمممربگدی، دولتشمما  بن عالء جلدوله بختیشمما  .21

 .شارجت پدید  خاورجنت تهرجن:،چاپ دوم ،خاور
ترجمه و  ،نسییب نامه دل ا و شییهرياران و سیییر تاريخی موادث اسییالم ،ش 1356 ،ونجدوجرد ر، زجملاور .22

 کتابفروشی خیام.، تهرجن:تحشیه: دکتر محمدجوجد مشکور
بمه جنتمام دکتر  ،مطلع سیییعیدين و مجمع بحرين ش،1353، سممممربگمدی، کممال جلمدین علمدجلرزجق  .23

 کتابخانه طهوری.، تهرجن:علدجلحسین نوج ی
ا به جنتمام ریلکس تاور. ب ،تاريخ فجومات امیر تیمور یوررانیهفرنامه:  ش،1363، شمممامی، نظام جلدین .24

 جنتشارجت بامدجد.  ، تهرجن:مقدمه و کوشش: پگانی سمگانی
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