
  
  

  هایی در باب یزن گمانه
  تیموریان به تشیع علل گرایش

  تاريخ دانشگاه زنجان استاديار/ دکتر مسعود بیات 
  چکیده

در مـاوراءالنهر آغـاز شـد و بـه مـرور تـا        جـري ه ۷۷۱حكومت تيموريـان از سـال   
سني  ،لحاظ مذهبي به ،پايانتا آغاز اين حكومت از مديترانه گسترش يافت. هاي  كناره

ز يرفت تيمور و جانشينانش ن مي انتظار ،ترك گذشتههاي  به روال حكومت .حنفي بود
ـ در حمايت از مذهب تسنن و محدود كردن تشيع بکوشند؛ ولي برخالف ا  ،ن انتظـار ي

دادنـد.   نشـان شيعي از خود  هاي گرايش ،به مذهب تسنن ياعتقاد رسمبا وجود آنان 
مـذهبي بودنـد كـه بـه      هاي سني پيش از تيموريان هم حكومت ،اگرچه در طول تاريخ

در پافشـاري بـر    ويـژه  به ،داشتند؛ ولي تيموريان در اظهار دوستي ينظر مساعدتشيع 
 ،بنـابراين  .ترين آنها بودند رقيب بي ،و اظهار دشمني با امويان بيت حق خالفت اهل

و علـل و   ،ط منجر به بروز اين گـرايش را توصـيف  يدرصدد است شرا ة پيش رومقال
 مقـام  دريـابي كنـد.    ريشـه  ،دهد مي تا جايي كه مستندات تاريخي اجازه عوامل آن را

انتخـاب   ،ت شيعه در قلمرو تيموريـان يجمع يرسد چهار عامل فزون مي فرضيه به نظر
را در نگـاه   ينقش اصـل  ،ش به تصوفيو گرا ،ياعتقاد به مذهب حنف ،رويكرد اعتزالي

ت يـ چـون موقع هم ،ير علـل فرعـ  ياند؛ هرچنـد از تـأث   داشته تشيعان به يموريمثبت ت
ـ و ترک) واقع شدن خراسان در قلمرو اصـلي تيموريـان  ( ن حکومتيا ييايجغراف  ب کـارگزاران ي

  اين مقاله به روش تاريخي انجام يافته است. .چشم پوشيدتوان  نمي زيآن ن و نخبگان
  .تشيع ،مذهب ،تيموريان ها: کلیدواژه

  شناسي فصلنامه علمي ـ پژوهشي شيعه
  ۲۰۴تا  ۱۷۵صفحات 
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  مقدمه
ـ قمري موفق شد مذهب غالـب مـردم ا   ۹۰۷به سال  يل صفويشاه اسماع ران را از ي
ـ  يمختلف فاقد توان اهاي  از جنبه يحال آنکه و ؛ر دهدييتغ تشيعتسنن به  ن يجـاد چن

تـوان   نمـي  نيبنابرا ؛سال سن نداشت سيزدهش از ياو بنخست آنکه  ؛بود ير مهمييتغ
ـ باشـد؛  برخـوردار بـوده    ين امـر مهمـ  يت چنيريانتظار داشت که از قدرت مد اران ي

بودند تا بتوان آنـان را   يورز استيو س يدار حکومت ةفاقد تجرب ز عمالًيقزلباش او ن
ـ ا پـردة  گردان پشت صحنه در گذشـته تنهـا   ايشـان  ر مهـم دانسـت؛ چراکـه    ييـ ن تغي
ـ  ،ان قفقـاز يحيدو جنـگ مختصـر بـا مسـ     يکيو جز  ندن بودينش خانقاه  ينظـام  ةتجرب

مـردم   يعمـوم هـاي   از مقاومـت  يچندانهاي  گزارش ،گريد سوينداشتند. از  يگريد
ار سـخت و کنـد   يبس يرات مذهبييحال آنکه تغ ؛ر وجود ندارديين تغيا برابرران در يا

ـ اهاي  نهيزم شيپ ،رو . از اينرديگ مي صورت ـ ر را باييـ ن تغي ـ هـاي   د در دورهي ش از يپ
آن خالصه نمود. گـزارش   يدر رهبر ان را صرفاًيجو کرد و نقش صفوو ه جستيصفو

ـ   دهنکـه کمتـر از   يبر ا يمبن ،ريب السـ يحبدر  خواندمير  ،ليش از شـاه اسـماع  يسـال پ
 ر خطبه و سكه به نـام ائمـة  ييهرات درصدد تغ يموريحکمران ت ،قراين بايسلطان حس

 ،نين مدعاست. بنـابرا ين شاهد ايبهتر ،برآمد تشيعر مذهب از تسنن به ييو تغ يامام
کـرد  يعلـل رو  و يبه چگـونگ  ييگو درصدد پاسخ يليو تحل يفيمقاله به روش توص نيا
  باشد. مي تشيعان به يموريت

  
  تشیعکرد به یرو یچگونگ )الف

به اظهار عالقه ش از يد گفت که آنان ابتدا بيبا تشيعان به يموريش تينوع گرا بارةدر
مور يوجود دارد كه تهايي  گزارش يحت ؛دنديورز مي عشق امبريت پيب به اهل ،تشيع

خواسـت   يامام دوازدهان يمور از مرعشيه تک اند. چنان کرده ييبدگو تشيعو شاهرخ از 
با نقـل   ظفرنامهصاحب کتاب ) ۱۲۷، ص۱۳۶۳ ،شامي( .اهل سنت برگردند قةيکه به طر
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ـ ا ،انيمـور بـه مرعشـ   يحت تيان گـزارش خـود از نصـ   ين داستان در پايا  ن شـعر را ي
  نگارد: مي

  يمسـلماني مسـلمان   !مسلمانان !مسلمانان
  

  يمانيپشـ  يمانيپشـ  ،نانيد ين بيين آيز و
  

  )همانجا(
 ،خوانـدمير ( .مذهب را بـه قتـل رسـاند    عهيش ياز علما يز در ساوه تعداديشاهرخ ن

تا آغاز سلطنت سلطان کم  دستان را يموريت ييگرا عهيش ،نيبنابرا )۱۳۶، ص۳، ج۱۳۵۳
ن ياز عهد سـلطان حسـ   يول ١؛تدانس يدوست بيت اهلدر حد  د صرفاًيبا ،قراين بايحس

                                                
سـنت   اند: اهـل  سنت، جرياني است با قدمت بسيار. در علت آن گفته دوستي در ميان اهل بيت اهل. ١

ـ به ايشان است، رسيده  بيت ل اهلفضاي بارةدر مطابق رواياتي كه از پيامبر اكرم  .مندنـد  هعالق
 .انـد  بيـت بـوده   است كه آنها از اهـل دليل ن در ميان مردم به اين اپذيرش علويکه حتي گفته شده 

بـه تشـيع    ،افراط در ايـن دوسـتي  علت چند به  ياشخاص ،) در طول تاريخ۲۹، ص۱۳۶۹(جعفريان، 
از اين  .متناسب با شيعه نداشتند يهيچ موضع ،كه به لحاظ فقهي و حتي سياسي درحالي ؛اند شدهمتهم 

امـام محمـد شـافعي و شهرسـتاني      ،عقدالفريدصاحب كتاب  »ابن عبدربه اندلسي«توان به  افراد مي
شـعر   ،تشـيع  دوسـتي و  بيت اشاره كرد. شايد زيباترين تعبير از تفاوت اهل ملل و نحلصاحب كتاب 

مـن   ،بـدون شـك  ؛ است نه اعتقـاد مـن  رفض نه دين من  گويد: امام شافعي باشد كه مي شده از نقل
  )۳۱-۳۰(همان، ص .دارم بيت واليت اهل

كـه از قضـا مـدتي را در    ـ سنت   هاي فقهي اهل ترين شخصيت نيز يكي از برجستهتيموريان در عصر 
نظـر بـا    ةعمل و هـم در عرصـ   ةعرص هم در ،او .روزبهان خنجي استـ سركرده  اين خاندان دربار 

الخـادم الـي    ةوسـيل شـود بـا نـام     كه در مجموعه آثار او كتابي ديده مـي  درحالي ؛تشيع مبارزه كرد
ل و مناقب چهـارده  يدر اين كتاب به شرح فضاوي  .چهارده معصوم تدر شرح صلوا ،المخدوم

پرداخته و نهايت اخالص و ارادت و محبت خود را به ساحت مقـدس هـر يـك از آنـان      معصوم
سـني  «يـك   ،ي از اهل تحقيـق معتقدنـد فضـل اهللا روزبهـان خنجـي     ي كه برخيتا جا ؛دهد نشان مي

گـذاري   اعتقاد بـه حرمـت   ،تيموري ة) در دور۲۸۰، ص۱۳۷۷(ابراهيمي ديناني،  .است »امامي دوازده
در ميان  »رفتاري درست«شاخص  ،كه اقدام به آن اي گونه ؛ بهادامه يافت گسترده به خاندان پيامبر

 )۲۸۹، ص۱۳۹۰(منز،  .شد ميشمرده آنان 
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ـ  بـه  ،رمتعصـب يمعتـدل و غ  ةعيشـ ويژه  به ،عهيش ظاهراً ،قرايبا در کنـار تسـنن    يراحت
بلکـه در   ،مـذمت نشـدند   تشـيع انتخـاب  دليل گر به يتنها د ان نهيعيرفته شد و شيپذ

را در عصـر   آنکـه  ـ  تـذکره در کتاب  ي. دولتشاه سمرقندشدند ديتمجنيز  يموارد
او در تعصـب و   :سـد ينو مـي  ين فارسـ يالد موالنا کمال يدر معرفنوشته است ـ  قرا يبا

ـ جنس خود نبود و اعتـدال را رعا ) فرزندان( يمثل ابنا تشيع  ،دولتشـاه ( .کـرد  مـي  تي
  )۴۸۹، ص۱۳۸۲
 نسـبت بـه  در ايـن دوره،  عه يدهد که نگرش به شـ  مي نشان يخوب ن نقل قول بهيا
ـ زان تغيتا چه م ،يمورياول حکومت ت ةدور ضـمن   اسـت و بزرگـان تسـنن   يافتـه  ر يي

و بـه  باشـند  به اعتقادات خود قـانع   به اينكه آنان ،پذيرش رسمي شيعه در كنار خود
ع ينمودار رشد سـر  ،ن گزارشين اياند. همچن يراض ،تسنن نپردازند ةهتک حرمت ائم

كـارگيري   بـه . اقدام سـلطان حسـين بـايقرا در    استعه يد شيح عقايو ابراز صر تشيع
 ةو اقدام او در تغيير خطبه و سكه بـه نـام ائمـ    ،ساالري س ديوانأعناصر شيعي در ر

در  ،رسـد  مـي  بـه نظـر   .تحول در نوع رويكرد تيموريان به تشيع است ، نشانگرامامي
دوسـتي بـه    بيـت  اهـل ايـن   ،تحت شرايط موجود در دولت تيمـوري ها  طول اين سال

ن بـه تشـيع   نتسـ  از تغييـر مـذهب  به  ،و حتي بنا به احتمالتبديل شده دوستي  تشيع
  است.انجاميده 

ن حمله با ياو در ا .به شام رخ داد يو ةدر حمل ،موريت يدوست بيت اهلش ياوج نما
را  نيد در بـه شـهادت رسـاندن امـام حسـ     يزيعمل  ،عهين نماد شيتر مهمه بر يتک

نکه اگر مردم شام با عمل ين با طرح ايکافر شمرد. او همچن ظالمانه ناميد و خود او را
مردمـان شـام    ،گناهکـار و سـتمگرند   همآنان  ،موافق بودند يد در آن مقطع زمانيزي

گناهكـار   ،جهت كه همچنان بر مذهب گذشتگان خود هسـتند  از ايننيز زمان خود را 
  )۱۵۳، ص۱۳۷۳ ،ابن عربشاه( .دانست
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در کربال محـل امـن   را  نيمحل شهادت امام حس ،گر در حلبيد ياو در اقدام
توانستند از تعـرض در   مي ،رفتند مي که به آنجا يمخالف يعلمارو،  . از اينکرد يمعرف

از حـق   يطور کل ، بهنيامام حس يخواه او عالوه بر خون )۱۳۹، صهمـان ( .امان باشند
ـ و امونمود ان دفاع ياموبرابر و خاندانش در  يخالفت عل غاصـب حکومـت    ان راي

برابـر  در  ،کـه داشـت   يبـرخالف مـذهب   يحت يو )۱۳۷ و ۱۳۶، صهمان( .کرد يمعرف
ـ  يبر نسـب واال  ،از دانش اويکه ابوبکر را به علت امت يسخن  ،داد مـي  يبرتـر  يعل

، همـان ( ».ييگـو  مـي  يچه گستاخ سخن«گفت: سخن ن ياگويندة برآشفت و خطاب به 
  )۱۵۵-۱۵۴ص

 يدوسـت  بيـت  اهـل بود که از حد  يقدر هبا شاميان بمور در برخورد يشدت عمل ت
 ،بـه شـام   يمور در لشکرکشيت )همانجا( متهم شد. تشيعگري و  يفراتر رفت و به رافض

ـ ادگـار امو يرا کـه   يان خراسان اجازه داد مسـجد امـو  يعيبه ش ن حـق  يغاصـب  و اني
شـام را  علـت حملـه بـه     ،تزوکـات مور در يت )۱۶۲، صهمان( .بسوزانند ،بود يعل آل
  )۳۳۴، ص۱۳۴۲، تزوکات( .داند مي د خاندان حضرت محمدياز عقا ة آناندير عقييتغ

ـ سـد   ينو ميمور يبالفاصله پس از مرگ تآن را که ـ  خيزبده التوارصاحب کتاب 
او دهـد و از زبـان    مـي  يشـتر يب يعيان وجـه شـ  يمور در برخورد بـا شـام  يبه عمل ت

  سد:ينو مي
 بیـت  اهـل شـان همـه بـا    ید بوده و ایزیه و یحکم معاون مملکت چون در تحت یدر ا

بـن   یعلـ  مـؤمنین رالیام یاعنـ  ص بـا دامـاد و بـرادر رسـول    یبه تخصـ  یمصطف
انـد و آنچـه    دهیـ عـداوت ورز  فاطمه زهرا ،امتیو فرزندان خاتون ق طالب یاب

 فـه در یآن طا یم رسانده و ناپـاک یشان به تقدیا ةتوانسته از جنگ و قتل و اسرا دربار
، ۱۳۷۲ ،حـافظ ابـرو  ( ...طان مشهور و معـروف اسـت  یش یچون نافرمان ،انینزد اهل اد

  )۹۲۴، ص۲ج
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ظهـور   بيـت  اهلمنتقم در مقام  ،سکوتها  از قرن پستيمور در شام  ،بدين ترتيب
دوران در  کـه  چنـان گذاشت؛  ميشيعي احترام  ةکرد. او در سلوك شخصي نيز به ائم

امـام  ، امـام حسـين   )،۲۲، ص۱۳۸۳ ،نطنزي( علي مؤمنينبر اميرالابه مقخود حيات 
 کـرد. ي وقـف  يآش و روشـنا  ،فرش، و امام رضا قيتامام محمد، موسي كاظم

  )۳۵۸، ص۱۳۴۲ ،تزوكات(
بـه   صـرفاً را  يعيشـ  ةمور به ائميتوجه ت ةهمنبايد  ،نااز مورخ يبرخالف نظر برخ

 ةدهند که انعکاس ،تزوكاترا او در يز ؛کردتعبير  ين دوستياو از ا ياسيس يبردار بهره
ـ د )هـاي  دکنندهيتجد( يدر صحبت از مجددها ،اوست ياست كشوري و لشکريس  ني
ن بودنـد  ين جهت مجدد ديبرد كه سه نفر آنها بد مي از هفت کس نام ،ش از خوديپ

از سـب حضـرت    يريجلـوگ در ز يتوجه داشتند: عمر بـن عبـدالعز   يعيش ةکه به ائم
دليـل  تو به يو اولجاعهدي؛  به مقام واليت امام رضاانتخاب  دليلمون به أم ؛يعل

کـردن   يز رسميو ن ،توأمان بر حضرت محمد و آل او) درود( ساختن صلوات ياجبار
 فرسـتاده  صلوات فقط به خود حضرت رسول اکرم ،از اولجايتوپيش  .تشيعمذهب 

  )۱۹۴و  ۱۸۸ ،۱۸۲، ص۱۳۴۲ ،تزوکات( .شد مي
 ةکـه همـ   اي گونه به ؛جانشينانش شد يبرا ييالگو ،بيت اهل يدوستمور در يعمل ت

ـ از آنـان   ينشان دادند. برخ يعيش ن تعلق را به ائمةيا يبه درجات ،بعد از او يامرا ا ي
، ۵۸۷ص ،۳ج، ۱۳۵۳، خوانـدمير ( دفـن شـدند   در حرم امام رضـا  ،کشانين نزديمنتسب
پنـاه  آن حضـرت  بـه درگـاه   ها  يات و در هنگام سختيام حيا در اي) ۵۶ص ،۴ج و ۶۱۴

امـام  آن ارت يبه ز فتح ، به شکرانةيروزيا بعد از پيدند يطلب مياز او استمداد  ،وردهآ
، سمرقندي /۸۱۰ و ۴۵۱، ۱۱۸، ص۳ج، ۱۳۷۲، حافظ ابرو( .کردند ميو نذوراتي ادا  آمدند مي

بــه  يحتــ )۲۸، ص۴جو  ۶۰۳ و ۶۰۲، ۱۴۴، ۵۶، ص۳ج، ۱۳۵۳، دميرخوانــ /۷۶، ص۲ج، ۱۳۸۳
ـ ي ،يمـور يبنـام ت  يامرا سه تن ازهاي  سكه ،گزارشي د و يابوسـع  ،ابوالقاسـم بـابر   يعن
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 ، به نـام ائمـة  نيراشد ينام خلفا يجا هن بينش عهيش يدر شهرها ،قراين بايسلطان حس
  )۷۱، ص۱۳۸۴ ،گرانيد ن وتتاکس( .منقوش بود يعيش

ر بنـام  يـ ن اميآخـر  ،قراين بـا يدر عهد سلطان حس ،يموريران تيام ييگرا عهياوج ش
 يبـرا  يير نـوا يش يرعليبه نام م يعيش يرياو وز .ازبکان بود يالياز است پيش يموريت

ـ ي ،عهيش يغين کتاب تبليتر مهم ،در عهد ويبرگزيد. خود  توسـط   الشـهدا  ةروضـ  يعن
 بيت اهلن کتاب که شرح مصائب يا .ف شديلأت يبه نام کاشف يد نوربخشيک مري

 ت چنـان يجمع ،يدر مجلس خود کاشف يحت ؛شد مي هبه کثرت در مجالس خواند ،بود
  )۲۶۸، ص۱۳۶۳ ،يينوا( .رفت مي مردماناز  يم هالک بعضيکه ب شد مي جمع

د نان تصور کنيعيموجب شد که ش ،قرا در شعريتوسط با »نييحس«انتخاب تخلّص 
امـام تغييـر   دوازده ن از او خواستند خطبه و سكه را به نام يبنابرا ؛عه شده استياو ش
قرا همـواره دل در  يبا ،خواندميربر اساس قول  )۳۴۸ص، ۲ج، ۱۳۳۸ ،ياسفراز يزمچ( .دهد
درصـدد برآمـد خطبـه و     ،ديداشته است و چون به سلطنت رسـ  بيت اهل يدوست

 ،مـذهبان متعصـب هـرات    ياز سـن  يبا فشار جمع يول ،کند يعيش ةنام ائمه سکه را ب
  )۳۹، ص۱۳۷۳، خواندمير( .سنت شد ناچار به قرائت خطبه به همان سبک اهل

بـر اسـاس   اسـت،  و آل او داشته  يقرا از ابتدا دل در محبت علين ادعا که بايا
در بلـخ  وي کـه   جـري ه ۸۸۵ه در سـال  ک چنان ؛شود مي ز تائيديگر نيدهاي  گزارش
ارائـه کـرد    يبه حضور او آمد و کتـاب  يد بسطاميزياز اخالف با يکي ،داشت يحکمران

قرا بـا  يبـا  .بلـخ اسـت   يدر سه فرسخ يکه در آن درج شده بود مرقد حضرت عل
ـ ان شهر به قرياز سادات و قضات و اع يهمراه برخ اق بهياشت ه مـورد اشـاره رفـت.    ي

از سـنگ   يناگـاه لـوح   .را کندنـد  آنبـود.   يان آن قبريدند که در ميد يآنان گنبد
 بـرادر رسـول اکـرم    ين قبر عليا :آن نوشته شده بود يدا شد که بر رويد پيسف

تبـديل کـرد. از   آن منطقـه   يها ارتگاهين زيتر از بزرگ يکيبه را ن قبر يا . بايقرااست
رهسـپار آنجـا    بيـت  اهـل و طالبان  يت عاشقان حضرت عليل جمعيسآن پس 
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ن ياز نذورات ا يبزرگ گشت و درآمد ناش يآنجا خود شهر يشدند و در اندک مدت
-۱۷۲، ص۴، ج۱۳۵۳، خوانـدمير ( .بـوده اسـت   يک به صد تومان کپکيساليانه نزد ،مکان
چنـان بـود کـه پـس از      ،گـاه تسـنن  يپا ،و آل او در هرات يل عاشقان عليس )۱۷۳
ـ  ،ساخته يص سودجو داستاناشخا ،هر از چند مدت ،نيشيارتگاه پيت زيموفق را  يمحل

نمودنـد؛   مـي خـود فـراهم    يبـرا  يو بسـاط  کردنـد  مـي  يمعرف يمدفن حضرت عل
ها  ن ادعايا يه توانست جلويقهر يرويزحمت و با توسل به ن حکومت بهاي که  گونه به

  )۱۷۳، صهمان( .رديرا بگ
ان بـه  يان و سـن يعيوجود دارد که ش ين دوره اشعاريا يدر آثار ادب ،نيبر اافزون 

ـ ا )۷۵۹-۷۵۷، ص۱۳۵۵ ،بـراون ( .انـد  پرداختهگر يکديهجو  ش يافـزا نشـانگر  له ئن مسـ ي
را بـدون تـرس از برخـورد    يز ؛ان آنان استيب يآزادويژه  به ،انير تعداد شيعيچشمگ

عه بـودن  يکه احتمال ش يگريد ةاند. نکت ان مخالف خود پرداختهيبه هجو سن ،حکومت
بـا تمـام   هرچنـد  ل ياسـماع  ن است که شـاه يبخشد ا مي قرا را قوتين بايسلطان حس

 .داشت يا قرا و فرزندانش روابط حسنهيبا با ،مذهبان اطراف طرح جنگ انداخت يسن
قرا ين بايست که در آن سلطان حسه يا نامه ،رانيا ياسياسناد و مکاتبات سدر کتاب 

ز يـ سـد او ن ينو مـي  دوستانه ةرابطبراي برقراري ل يشاه اسماعپاسخ به درخواست در 
 .رسـد  مـي  امبريپ بيت اهلاست که نسب او به  يروابط دوستانه با پادشاهخواستار 

 تشـيع کرد مثبت تيموريـان بـه   يو علل روها  نهيبه زم ،در ادامه )۱۴۷، ص۱۳۵۷، ينوائ(
  پرداخته خواهد شد.

  
  تشیعان به یموریش تیو علل گراها  نهیزم )ب

نقش  .اند نقش داشته تشيعان به يموريدر اقبال تاي از عوامل  مجموعهرسد  مي به نظر
برشماري به  ادامهدر  .م بوده استيگر مستقيد يو برخ ،يا نهيزم ،ن عواملياز ا يبرخ

  م.يپرداز ين عوامل مين ايتر مهمح يو توض

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  
  
  
  
  
  
  

    ۱۸۳علل گرايش تيموريان به تشيع هايي در باب زني گمانه
  

  یابی تیمشروع يان برایعیضرورت استفاده از ش .1
 ،گـر يدبيـاني  و بـه  ) ۲۰۹، ص۱۳۷۷ ،عـالم ( .بـودن اسـت   يقـانون  يات به معنيمشروع
، بـه  حکومت و اطاعت خود يگران برا لي که حکومتيدال :ازت عبارت است يمشروع

کسـب   يبـرا هـا   ضـرورت تـالش حکومـت    بـارة کنند. در مي ارائه شوندگان حکومت
 ينه اعمال قـدرت بـرا  يهزکاهش  رش عامه موجبيتوان گفت که پذ مي ،مشروعيت

ن يتـر  يقـو  :سدينو مي باره نيدر ا يقرارداد اجتماع. روسو در شود مي کنندگان حکومت
نکه توان خود را بـه  يمگر ا ؛شه ارباب باشديست تا همين يقو يفرد هرگز به قدر کاف

  )۶۴-۶۱، ص۱۳۷۷ ،به نقل از: راش( .ل کنديفه تبديو اطاعت را به وظ ،حق
 يمختلفهاي  ديدگاه ،يساز تيا روند مشروعي قدرت ةکنند مشروع بارة ابزارهايدر

زما و يکار ؛سنت :برد مي ت ناميماکس وبر از سه نوع منبع مشروع .استشده مطرح 
و از  گريد يبه نظام يت از نظاميمنابع مشروع ،نيبا وجود ا )۱۰۷، ص۱۳۶۸ ،وبر( .عقل
ـ  تيدر مشـروع  .باشد مي متفاوت ،گريد يا به نقطه يا نقطه ـ مهـم ا  يابي ن اسـت کـه   ي

به بکوشند دانند و  مي را مشروع يچه حکومت ،آنان کنندگان بدانند مردم تابع حکومت
  )۲۹۹، ص۱۳۷۷ ،يقاض( .ک شونديآن باورها نزد

ـ تنهـا   ،ش از هجوم مغول به جهان اسالميپ وجـود   يت رسـم يک منبـع مشـروع  ي
 ةفيمغول و سقوط خل ةبا حمل يول .بود يعباس يافاز خل يت ناشيداشت و آن مشروع

 يرانگـر وارد شـد و نـوع   يو يا خدشـه  ين باور سنتيبر ا جريه ۶۵۶در سال  يعباس
شـدند از منـابع گونـاگون     گزيرنـا هـا   د آمد و حکومـت يت پديمشروعدر  يچندگانگ

را آنان مجبور بودند ديـدگاه مردمـي    ،يعبارت ت خود بهره گيرند. بهيمنظور مشروع به
 يبـرا  ،به آن منـابع  ثبتشبشناسند و با  ،ا خواهند کرديکنند  مي آنها حکومت رکه ب

نانش يمور و جانشيم تينيب مي ن روست کهيدرست از هم .ت کسب کننديخود مشروع
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از  يت ناشـ يمشـروع  ،از آنهـا  يکـ يشـوند و   مـي  ت متوسـل يمتعدد مشروع به منابع
  ١.تان اسيعيشهاي  دگاهيد

ـ در ا تشـيع ن سد مقابله با گسترش روزافزون يآخر ،يبا سقوط خالفت عباس ران ي
که  ٢دشمذهب در اطراف و اکناف کشور آغاز  عهيشهاي  خت و ظهور حکومتير فرو

                                                
شناسـي نظـام مشـروعيت در دورة     سـنخ «رجوع شود به: بيـات، مسـعود،    ،براي اطالعات بيشتر. ١

)، ۹۳، (پيـاپي  ۱۰، ش۲۱الجديد، س ة، دورتاريخ اسالم و ايران فصلنامة، »ق) ۸۰۷-۷۷۱تيموري (
 .۱۳۹۰تابستان 

بلكه همواره حركـت   ؛نشده بودند طور كامل متوقف به ،البته تشيع و تصوف هرگز پس از پيدايش. ٢
رقباي سياسي  ،پس از روي كار آمدن عباسيان درنگ يبا اين توضيح كه علويان ب .اند رشد داشته روبه

از عهـد ناصـر و    ويـژه  به ،مهري قرار گرفتند. در پايان عمر اين سلسله و مورد بي ندشدآنان شمرده 
مراجعـه شـود بـه: الـويري و موحـد      ، بيشتر ةلعثير برخي عوامل دروني و بيروني (براي مطاأتحت ت

آشـکار  هـاي خـود را    ) بار ديگر شيعيان اين فرصت را يافتند كه فعاليت۷۹-۴۱، ص۱۳۹۰ابطحي، 
  .و شتاب دهندکنند 

س تصوف جـا  أتصوف نيز همين وضعيت پيش آمد و خليفه موفق شد خود را در ر خصوصدر 
) با ۲۷۲-۲۶۷، ص۱۳۷۰(بياني،  .س جديد فرمان گيرنداز رئي ،ن پسآاز  کندصوفيان را وادار  ،زده

و ثيرگـذار  أگروه ت اين دوبر مهار زدن  بلكه صرفاً ،وجود اين، چون هدف خلفاي عباسي اعتقادي نبود
زيرا دستگاه خالفت در مقاطعي  ؛پيش نرفت ،شد كه تصور ميگونه  كار اين دو آن ،بودمديريت آنها 

ـ  چنـان  ؛گرفت جانب تسنن را مي ،كشيد شده مييادو گروه كه كار به انتخاب بين تسنن و د ه چنـد  ک
شخصيت شيعي چون ابن علقمي قـرار   ،ساالري دستگاه خالفت س ديوانأاينكه در رـ با قيام شيعيان  

(اقبـال   ؛توسط عمـال دسـتگاه خالفـت تخريـب شـد      امام موسي كاظم ةمقبر وسركوب ـ   داشت
چند شورش صوفيان توسـط دولـت بـا كشـتار      ،) يا در عهد خالفت ناصر۲۰۱، ص۱۳۸۷آشتياني، 

  )۲۷۰، ص۱۳۷۰(بياني،  گرديد.سركوب  بسيار
بـا نگـاه   نيز بود و بـه آنـان هنـوز     در خارج از عراق اوضاع براي شيعيان بدتر ،رسد به نظر مي

بويـه و سـقوط خالفـت     مقطـع زمـاني بـين آل   شايد از همين روست كه در شد.  نگريسته ميامنيتي 
گري خود  يو شيعکند هيچ حكومت شيعي يا متمايل به شيعه در ايران نتوانست عرض اندام  ،عباسي
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الن و يا در گـ يـ آل ک ،ان در مازنـدران يمرعشـ  ،سـربداران در خراسـان  هاي  حکومت
ـ بر اافزون اند.  ن جملهاياز  ،ان در خوزستانيمشعش ز يـ کشـور ن  ير نـواح ديگـ در  ،ني

در برابر  يرا به چنان تساهل يمذهب آن نواح يسنهاي  حکومت ،انيعيتعداد ش يفزون
ـ از ا يکي. شد مطرح ميعه بودن آنها يش ةواداشت که شائب يعيتظاهرات ش ن دسـت  ي

 يامـرا برخي از  .داشت يجان تا بغداد حکمرانير بود که بر آذربايآل جال ،ها حکومت
ـ از آنهـا نظ  يبرخـ  ؛عه موسوم بودنـد يش هاي امامان ر يا فرزندانشان به ناميآل جال ر ي

و پسـرش  ) ۱۹، ص۱۳۷۸ ،كمبـريج ايـران  تـاريخ  ( ريذار آل جالگ انيبن ،حسن بزرگ خيش
بيشـتر  و ) ۴۱۵ص، ۱ج ،۱۳۸۳، سمرقندي( اند هدر نجف اشرف به خاک سپرده شد ،قاسم
عه در يبه مراقد امامان ش ييبها ار گرانيبس ياين خاندان و همسرانشان هداين ايسالط

ـ  نيز ن دوره ياهاي  سکه يرو برنجف و کربال اهدا کردند.  در کنـار سـه   ، ينـام عل
  )۱۳۵، ص۱۳۸۱ ،بياني( .شود ميديده گر يد ةفيخل

                                                                                                              
همگـي   ،هاي شيعي يا متمايل به شـيعه در ايـران   حكومت ةاين در حالي است كه هم .را اظهار نمايد

  نند.ک گري خود را اظهار عيو توانستند شي نداز سقوط خالفت عباسي ايجاد شدپس 
نگاه مثبت عباسيان آخر به تشيع، در عمل پس از سـقوط  با وجود توان نتيجه گرفت كه  مي ،بنابراين

توان ادعا كرد كه  نمي حال،با اين  .قابل مالحظه يافت كمياين خالفت است كه در ايران تشيع رشد 
هم اولجايتو در اواخر حكومـت ايلخانـان و    ،هک چنان ؛صفوي در حد غلبه بوده است ةاين رشد تا دور

از تشيع دسـت كشـيدند كـه    دليل اين  به صرفاً ،در اواخر حكومت تيموري هم سلطان حسين بايقرا
 .داري نيست به مصلحت مملكت ،و مدعي شدند كه رويكرد جديد ندعلما كثرت تسنن را مطرح كرد

 اي در توضـيح رخـداد شـيعه    ) شبانكاره۲۷۲، ص۱۳۷۶اي،  : شبانكارهبه اولجايتو رجوع شود بارة(در
از  توان بديهي است اين اصطالح كه مي .بود »محدث«مذهب تشيع مذهب : نويسد شدن اولجايتو مي

هاي شيعيان پـس از ظهـور مغـول     ناظر به آشكار شدن و افزايش فعاليت ،كردتعبير به نوظهور  آن
 .دانـد  مربوط به عهد خلفاي راشدين ميصراحت قدمت آن را  لف بهؤكه خود م ؛نه قدمت آن ،است

 (همانجا)
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 ،نجـف  ،کاشـان  ،قـم مانند  ،ران و عراق عربيمهم ا يشهرها يبرخ ،نهايبر اافزون 
 يسـو  ر خـود بـه  يمور در مسيت ،نيبنابرا .عه بودنديش يطور سنت به ،حلّه و کوفه ،کربال

ـ   مـي  برخورد داشت و به نظرعه ياز مردمان ش فراوانيترانه با شمار يمد  يرسـد منطق
بلکه در حد توان  ،کند يرينها از مخالفت آنها جلوگت نه ،يدوست عهيبه شتمسک بود با 

را مطابق گزارش ابن يز ؛موفق شدنيز ن کار يدر ا و ظاهراًسازد آنان را با خود همراه 
ـ  ،ف محمـد يشـر نـام  بـه   يعيک رهبـر شـ  ي يأتيمور با کسب ر ،عربشاه ـ ؤم يعل د ي
همچنين  )۳۱-۲۸، ص۱۳۷۳ ،ابن عربشاه( .رهبر سربداريه را با خود همراه كرد ،يسربدار

البتـه   )۱۶۲، ص۱۳۷۳ ،ابـن عربشـاه  (. وجود داشـت  يرافض چشمگيريدر سپاه او تعداد 
زيـرا   ؛نخستين نمونـه نبـود   ،مشروعيت تيمور در تشبث به شيعيان براي كسب عمل

از اين روش اسـتفاده   ،نهضت سربداري و مرعشيبرخي از امراي سني نيز ش از او يپ
از اين تجربيـات بهـره    تيمورممکن است و ) ۱۷۸، ص۱، ج۱۳۸۳، يسمرقند( كرده بودند

  ١.دبرده باش
  

                                                
 .داراي دو گروه رهبري نظـامي و مـذهبي بودنـد    ،هم سربداران و هم مرعشيان ،دانيم كه مي چنان. ١

و  مشـروعيت  رهبـران نظـامي بـراي كسـب     .و رهبران نظامي، سـني بودنـد   ،رهبران مذهبي، شيعه
 ،مطلع السـعدين صاحب كتاب  .شدند دست به دامان رهبران مذهبي مي ،شدن از نظر عامه پذيرفته
مسـعود (رهبـر   خصـوص  اين رابطه را با بياني شـيوا در   ،ترين گزارشگر به نهضت سربداري نزديك

چون حكومت بر او مقـرر  «دارد:  نظامي سربداران) و شيخ حسن جوري (رهبر مذهبي) چنين بيان مي
يش بر آن قرار گرفت كه أر .كه اساس حكومت بدان استحكام يابدشد، انديشه كرد كه سندي بايد 

از بند بيرون آورده و مقتدا سازد  ،شيخ حسن جوري را كه او و اكثر مردم آن واليت معتقد او بودند
مشابه از علت توسـل   ي) همين نويسنده تعبير۱۷۸، ص۱۳۸۳(سمرقندي،  ».و خود لشكركشي كند

الدين مرعشـي (رهبـر مـذهبي و شـيعي)      امي مرعشيان) به امير قوامامير افراسياب چالوي (رهبر نظ
) بديهي است كه اين همكاري، منفعت دوجانبه داشت و موجب رونق كار هـر  ۳۲۶(همان، ص .دارد

 شد. دو طرف مي
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  یکرد اعتزالیرو .2
گونـه   آنداشتند.  يش اعتزاليگرا ياز نظر کالم ،يحنف يان در کنار مذهب فقهيموريت

 ،بودوي ترجمان ها  مور که در بحثيهمراه ت يسرآمد علما ،سدينو مي ابن عربشاهکه 
 ،گريد ياو در جا )۱۵۳، ص۱۳۷۳ ،ابن عربشاه(. بود يمعتزل يعبدالجبار بن نعمان خوارزم

ـ  ،عبدالجبار يعني ،ن مرديا«کند:  مي فين توصيمور را چنيت يپرداز مذهب ن نظريهيا ه ب
خـون مسـلمانان بـر    خـتن  يمحترم و دانشـمندي مسـلّم و بـه ر    ييشوايمور پيدرگاه ت

 ،سـت. پـدرش  ا و جـدلي  ياصـول  ،محقـق  ،هيفق ،فاضل يمرد يست. وا گران مقدميد
گفتند و بـه لقـاء    يهم »ينعمان ثان«را  يدر سمرقند به دانش چنان بود که و ،نعمان

 بـارة بديهي است لحن بد ابن عربشاه در )۱۵۵، صهمان( ».ل نبوديامت قاياهللا در روز ق
ـ ا يدوسـت  عهيو ش يکرد عقليهمان رودليل به  ،ين پسر و پدر معتزليا ن افـراد بـوده   ي

  ١.تاس

                                                
 ،تيمـوري قـدرت گرفـت    ةدر دوربـار ديگـر    ،طـوالني ركـود   ةكه معتزله پس از يك دورندر اي. ١

بـر   ،در مـاوراءالنهر  رسد اصوالً به نظر مي ،نخست آنکهفرض  مطرح کرد. توان فرضيات مختلفي مي
زيـرا در آن   ؛صورت عملـي بـه خـود نگرفـت     ، رکود مکتب اعتزالجهان اسالمديگر خالف مناطق 

بـه تـرويج اعتـزال پرداخـت و      )هجري ۵۰۷ابونصر محمود بن جرير اصفهاني (درگذشته  ،سرزمين
 ،پـس از او  .در مكتب او درخشيد ،معتزلي است ةكه خود از پيشوايان انديش ،مفسر بزرگ زمخشري

) بـه تبليـغ مبـاني اعتـزال     جـري ه ۶۱۰شاگردش ابوالفتح ناصر بن عبدالسيد مطـرزي (درگذشـته   
) پرچمدار اين انديشه شد و جريه ۸۰۵-۷۷۰(عبدالجبار بن عبداهللا خوارزمي  ،از آن پس .پرداخت

  )۱۴۵، ص۱۳۸۳(صابري،  .كرد ت تيمور بود و او را در سفرها همراهي ميهموست كه از بزرگان دول
در دنيـاي   ،تسـامح آنـان   ان و در نتيجـة رسد تحت حاكميت ايلخان نظر ميديگر آنکه به فرض 

گسترده به فكر اشـعري  طور  به ،فكر معتزليپاية و بر  ندحلي ظهور كردهمچون عالمه تشيع علمايي 
نهـج الحـق و كشـف    بـا عنـوان   عالمه حلـي  بديهي است انتشار كتاب د. تاختن(معتقدين به تقليد) 

، ۱۳۷۷(ابراهيمـي دينـاني،    .هـاي كالمـي بـين علمـا شـد      بحثزمينة فتح باب ديگري در  ،الصدق
روزبهان خنجـي بـر كتـاب     ةتوان از ردي تيموري مي ةدر دوررا ثير مباحث او أت ندگاري) ما۲۸۲ص
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بـا   ،ديـ حاصل مخالفت واصـل بـن عطـا و عمـرو بـن عب      ،اعتزال يگرا مکتب عقل
ـ ( يحسن بصراستادشان  ايـن   .ره بـود يـ مان مرتکـب کب يبر سر ا) ۱۶۵، ص۱۳۷۳ ،يحلب

ار بنـدگان در  ياخت ،يچون اعتقاد به عدل اله ،خود يمبان از اصول و ياريدر بسمکتب 
ـ تنز ،طور کل و به ،يلزوم تحقق وعده اله ،يحسن و قبح عقل ،شياعمال خو ه خداونـد  ي

. در اين اشتراک نظر داشت بيت اهلروان يو پ تشيعبا مذهب  ،حيمتعال از عمل قب

                                                                                                              
ها  ) اين بحث۲۷۷(همان، ص دريافت. الباطل و اهمال كشف العاطلابطال نهج عالمه حلي با عنوان 

عـالم   ،صفوي نيز انتقال يافت و قاضي نـوراهللا حسـيني مرعشـي شوشـتري     ةتيموري به دور ةاز دور
آن  و درنگاشـت  را  احقاق الحق و ازهـاق الباطـل  كتاب  ،هاي عالمه حلي در دفاع از انديشه ،شيعي

 ة) با اين رخدادها كـه در حـوز  ۲۸۲(همان، ص پرداخت.اهللا خنجي  ضلمواضع فشدت به انتقاد از  به
و در مقام مقابله، بـازار  ايشان ثر از اين حركت أتوان چنين حدس زد كه مت مي ،داد علم كالم رخ مي
  ها شده باشند. هاي عقلي رونق گرفته باشد و علماي تيموري نيز وارد اين بحث علم كالم و بحث

يعنـي قاضـي    ي،تـرين علمـاي مـاوراءالنهر در عصـر تيمـور      برجسته ،گفته ثر از مطالب پيشأمت
متـوفي  (و ميرسيدشـريف جرجـاني    جري)ه ۷۹۱متوفي سال (عضدالدين ايجي، سعدالدين تفتازاني 

در بين شاگردان ايـن افـراد در    ،) مناقشات كالمي۲۷۵(همان، ص .همه كالمي بودند جري)ه ۸۱۶
اي از  هـيچ نشـانه   ظاهراً ،) با اين توضيح۱۰۱، ص۱۳۹۰(منز،  .افتجانشينان تيمور نيز ادامه ي ةدور

  .شود مراكز حكومت تيموري، ديده نمي ،افول علم كالم و مكتب اعتزال در ماوراءالنهر و هرات
تـوان گفـت شـايد رويكـرد      ميـ كه اثبات آن نيازمند اسناد بيشتري است  ـ آخرين فرض  در بيان 

 دانـيم كـه در   مـي  باشد.بوده  ناشي از رقابت آنان با مماليك مصر ،اعتزالتيموريان به مكتب كالمي 
هجري بـه   ، عالم مملوك قرن هفتماين عصر فكر اشعري در قلمرو مماليك وجود داشت و ابن تيميه

له در جهان اسالم به موضوعي متداول تبديل شد و عالمـان  ئاين مس .ابن عربي و آثار وي حمله كرد
آن شدند و برخي از علما جلسات محاكمات عمومي به راه  ةگيري دربار به موضعبزرگ همگي ناچار 

نادرست از نظـر آنـان    ةن به عقيدامعتقد رايتوانست مجازات حبس و حتي اعدام ب انداختند كه مي
) شـايد  ۲۸۹، ص۱۳۹۰(منز،  .له مصداق نيافتئاين مس ،در قلمرو تيموري اما ؛به دنبال داشته باشد

گـرايش   ،مورد حمايت رقيب بودآنچه غير از  يديگر كه تيموريان به مكتب فكريود ببه اين علت 
 .سياسي نشان دادند
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ن شباهت يا ،آنها يحام يث و خلفايچون اهل حد يبا دشمنان مشترک ييارويروميان، 
ان از يـ ت معتزليکرد که حما ميبدل  ياسياز مواقع به اتحاد س ياريرا در بس ياعتقاد

  ق آن است.ين مصادياز بارزتر يد بن عليام زيق
که مسـالک  قوت گرفت خ چنان ياز مقاطع تار يدر برخ ،انيعيان و شيوند معتزليپ

ـ  يکـ ي بـاً يدر کتـاب خـود آنهـا را تقر    يچون مقدس يسينو و ممالک ا الزم و ملـزوم  ي
 ز اسـت و يار غلوآميبس ي نيزنگاهچنين البته  )۱۳۵، ص۱۳۶۱ ،يمقدسـ ( .گر دانستيکدي

چون نسـبت ذات   يمهممسائل در  تشيعتوان از اختالفات بزرگ اعتزال و  نميهرگز 
ـ برانگ مناقشه ةديو عق ،يمطلق ربط شرور عالم با خلق اله ينف ،يو صفات اله ـ ز ي  ةمنزل

ـ ن دو گروه در برابر اکثريا ةاتحاد نانوشت ،هرحال به يول چشم پوشيد؛ن يالمنزلت نيب ت ي
هدف  اصوالً ،ن حوزهياز پژوهشگران ا يد که به اعتقاد برخيه رسيسنت تا بدان پا اهل
ان يعيت شـ يجلب حما ،معتزله ييدر عصر طال ياعتزال شةيت از انديان در حمايعباس

بتوان در شايد ز يرا ن مون به امام رضامأکرد يرو )۱۵۰ص ،۱۳۸۳ ،يصابر( .بوده است
  ل کرد.يارچوب تحلهن چيا

ـ الزامـات ا  يبرخ ،دان دادن به معتزلهيمدليل مور به يت ،اساسن يا رب ش ين گـرا ي
ـ  يتويژه آنکـه   بهرفت؛ يز پذيرا ن ييگرا عهيو ش يدوست بيت اهل يعني ،يفکر  يمـور حنف

 فه بود كـه بـا روش كالمـي   يابوحنتنها  ،سنت اهل يفقه ةچهارگان ان ائمةيبود و در م
به روش آنـان   ياجات عقلجرا خود در احتيز )۱۴۹، صهمان( ؛ان مشکل نداشتيمعتزل
 يگرا مشـکل  عهيز در انتخاب اعتزال شين يمور از لحاظ مذهبيت ،نيکرد. بنابرا مي عمل

  نداشت.
  

  بیت اهلو نگرش آن مذهب به  یانتخاب مذهب حنف .3
مذهب  يحنف ،هيش از صفويران پيترک حاکم بر اهاي  تمام حکومت ،ميدان ميکه  چنان
ـ ا يشـوا يباشـند. پ  ان قاعده مسـتثن يتوانستند از ا نمي زيان نيموريت .بودند  ،ن مـذهب ي
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 ،بـود  تشـيع گاه آن روز ين پايتر مهمکه  ،قمري در شهر کوفههشتاد فه به سال يابوحن
ند پدربزرگ يافت. گويوند يپ امبريپ بيت اهلجه از همان ابتدا با يمتولد شد و در نت

 يدر حـق آنـان دعـا   آن حضرت و  ندداشت يکيروابط نزد يو پدر او با حضرت عل
ـ  ويـژه   به ،بيت اهلفه به يابوحن )۲، ص۱۳۴۲ ،فهيابوحن(کرده است. ر يخ  يحضـرت عل

مطالـب بسـياري    امـام صـادق   ،زمان خـود  يعيخاص داشت و از امام ش اي عالقه
، تـا  بـي  ،يزرگـر ( .نـد عه بودياز بزرگـان شـ   ،فـه يخ ابوحنياز مشا و بسياري بودآموخته 

  )۳۱۵ص
ـ او در راه ا .او بود يزيست يامو ،فهيگر ابوحنيد يژگيو  انـه خـورد  يتاز ،ن مخالفـت ي

ان يان و عباسيان را بر امويعلو اساساًوي و به زندان افتاد. ) ۳۲۶ص ،۱۳ج، تا بي، بغدادي(
ـ و حقان يسـتگ يبـه شا  داشت و ظاهراً مي مقدم مقـام خالفـت    يشـان در تصـد  يت اي

ان ياموبرضد ام يد را در قيز يگفته شده که و يحت )۳۱۸، صتا يب ،يزرگر( .معترف بود
  )۱۷۰، ص۱۳۸۰، ياصفهان( .کرده است ياري

ـ توج يمور برايت ،نيبنابرا خـود نـزد    يزيسـت  يو امـو  يدوسـت  بيـت  اهـل  يه فقهـ ي
 يتنها مشـکل  نهـ دادند   مي ليت جامعه را تشکياکثر که در آن زمان هنوزـ سنت   اهل

خـود را   ،انيعيت شيبر جلب محبت و حماافزون  ،دين عقايبلکه با تظاهر به ا ،نداشت
پرسش مطـرح شـود   ن يممکن است انجا يدر ا ١.داد مي ز جلوهيابوحنيفه ن يرو واقعيپ

                                                
به هر دليلـي كـه موضـوع بحـث مـا       ،در رعايت امور شرعي ،شود تيمور برخالف آنچه تصور مي. ١

، ۲۳۵، ص۱۳۸۷دانست (يزدي،  الهي مي ةكه سلطنت خود را عطي اي گونه به ؛بسيار مقيد بود ،نيست
كـرد   مـي معرفي  ،كنند س هر صد سال ظهور ميأكه در ر »دين انمجدد«از ) و خود را ۴۴۵و  ۳۶۶

هايي  حتي آن دسته از لشكركشي ،هاي خود ) و به تمام لشكركشي۱۸۰، ص۱۳۴۲(تزوكات تيموري، 
خـوبي بـا    او رابطة) ۳۳۲(همان، ص .داد وجه جهادي مي ،انجام داده بودهاي اسالمي  در سرزمينكه 

كه در است علم تيمور به احكام دين گفته شده  بارة) و در۲۹۷، ص۱۳۷۳علما داشت (ابن عربشاه، 
و از شـيخ محمـد   کرده بود جهان استماع  ةزمان و يگان ةرا از عالم صحيح بخاريتمام  ،علم حديث
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ـ ا ،بودنـد  يحنفـ  يز سـن يمور که آنها نيت ش ازيترک پديگر حاکمان که چرا  گونـه   ني
  عمل نکردند؟

ـ باپرسـش  ن يدر پاسخ به ا ـ د بـه دنبـال عوامـل جد   ي گشـت کـه در عصـر     يدي
ـ ان پديموريدن تين وجود نداشت و مقارن با به قدرت رسيشيپهاي  حکومت د آمـد.  ي

ـ ن ايتـر  ماز مه ـ  ،ن عوامـل ي ـ علمـا و د  ةغلب مـذهب بـر مصـدر     يسـاالران شـافع   واني
ـ در ا يول ؛بودپيشين هاي  دولت يريگ ميتصم آنـان چنـدان قـدرت     ين مقطـع زمـان  ي

ـ  را يکد تيمور يترجمان عقا ،ميديکه د نداشتند و چنان ـ  يعالم حنف دار  عهـده  يمعتزل
موجب شـد   ير سقوط خالفت عباسينظ يب ةقعوا ،گفته شيبود. افزون بر تمام عوامل پ

 خالفـت محـل اعـراض    ةكه عقايد معارض با فكر اشـعري كـه در گذشـته در سـاي    
بدون مانع رسمي امكـان فعاليـت    ،در اين مقطع زماني بتواند قد علم كرده ،يافت نمي

  پيدا كند.
  
  و گسترش تصوف تشیعتصوف به  یکینزد .4

ـ   تشيعتصوف و  شةيرشد و گسترش دو اند ،يبا سقوط خالفت عباس ش از آن يکـه پ
ـ رشد تصـوف بـه علـت حما    ،انين ميدر ا .افتيسرعت و شدت  ،آغاز شده بود ت ي

هـاي   حکومـت  از يبرخ يحتاي که  گونه به ؛بيش از تشيع بوده است ١،مغوالن ياسيس

                                                                                                              
شريعت را  در ظاهر، کم دستاو  ،) بنابراين۱۵۰، ص۱۳۸۳(سمرقندي،  .روايت داشت اجازة الجزري

در «: کنـد  تيمور را چنين بيان ميويژگي نمود. سمرقندي اين  كرد و به احكام آن عمل مي رعايت مي
و تكريم ائمه و صلحا اهتمام تمام فرمودي و در تقويـت ديـن و شـعار شـرع      ،تعظيم سادات و علما

 )۱۳۸، ص۱۳۸۳(سمرقندي،  ».مبين، مبالغه به نوعي نمودي

يعنـي بـين حكـومتگران     ،در ميان دو طرف غالـب و مغلـوب   ،عهد مغوالن استقبال از تصوف در. ١
 .دانسـتند  مردم رنجديده تصوف را راهي براي تسكين دردهاي خود مي .مغولي و ايرانيان متفاوت بود

(همـان   .داشـت  بستگي به دنيا برحذر مي هاي آن، آنها را از دل ) چون آموزه۶۵۳، ص۱۳۷۱(بياني، 
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انه يسـاختار و تشـکل صـوف    ،سربداران ، همچونش از آنيو پ يموريت ةدور هم يعيش
در دوره  ،و تصـوف  تشـيع روند اتحاد  )۲۹۹، ص۱۳۷۸ ،جيتاريخ ايران کمبر( ١.پيدا كردند

  ران شد.يبر ا تشيعکامل  ةساز غلب نهيزمد و يت تکامل خود رسيه به نهايصفو
انه يصوفهاي  اوج رشد طريقت ةدور ،مور و عصر تيموريانيمقطع زماني مقارن ظهور ت

از  يبخشـ  )۱۵۸، ص۱۳۷۴ ،يبيالشـ ( .روز جهان اسالم است آنهاي  نيدر سراسر سرزم
اند از:  عبارت ـ  اند هبه نام رهبرانشان معروف شد که عمدتاًـ ها   قتين طرين ايتر مهم

در  .ه و مشعشـعيه يحروف ؛هيصفو ؛نقشبنديه ؛هياللّه نعمت ؛هيبخشنور ؛هيختالن ؛هيهمدان
هـاي   ن فرقهياز ا يکي پيرو ،يکارگزاران حکومت يت مردم و حتياکثر باًين دوران تقريا

 يمـور يت ةجامع از يتوجه دارانشان قشر قابل ان و طرفيصوف ،نيبنابرا .انه بودنديصوف
  دادند. مي ليرا تشک

گذشـته بـه خـود     از يتـر  متفـاوت  يز و حتيمتماويژگي  يموريت ةتصوف در دور
ـ  ۱۷۰، ص۱۳۸۷، رانيكيوسفي و رضايي جم( ؛بوده است يدوست عهيآن ش گرفته بود و خوذ أم

ها  ز به ذهنيبودن اصل تصوف را ن يعيش شائبة که بعضاً اي گونه به )magiranاز سايت 
ـ از يکديگر شدت  بهسه مورد اول  ،شدهيادهاي  قتيطرکرده است. از  مي متبادر ثر أمت
اسـتاد   او نيزو  ،ياستاد خواجه اسحق ختالن ،يهمدان يدعليب که سين ترتيبه ا ؛بودند

 ،يبيالش( .داشتند ار علويذگ بنيان ،هر سه طريقت رو، از اين ؛محمد نوربخش بوده است
 ،محمد نـوربخش از خـود   يدر معرف ،طريقتن سه يا در يگر يعيش )۳۱۲، ص۱۳۷۴۷

 ،يهاشـم  ،يشـ يکنـد نسـبش قر   مي اعالم افته است؛ چراکه او رسماًي يانعکاس روشن

                                                                                                              
را از مشاركت در قدرت و امور دنيوي  شتصوف به اين علت كه پيرواننيز از جا) حكومتگران مغول 

 كردند. استقبال مي ،داشت برحذر مي

ه رهبر مذهبي سربداران يك شيخ بود ک چنان ؛نظام مراد و مريدي در آن وجود داشت ،عبارتي به. ١
حكومـت شـيعي    در ،مراد و مريدي كه عارض تشـكيالت صـوفيانه اسـت    ةهمين رابط .تا يك فقيه

 .ادامه يافتنيز صفويه  مرعشيان و نهايتاً
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ـ پ ،يجعفـر  ةفياست و در علـوم شـر   يو کاظم ينيحس ،يفاطم ،يعلو ـ االول رو آدمي  ،اي
اهللا که پس از نـوربخش   ن نعمتيهمچن )۳۱۸، صهمـان ( .است يمرتض يحضرت عل
ـ  ،کـرده اسـت   يمعرف ياگرچه خود را حنف ،قرار دارد  را دوسـت  بيـت  اهـل شـدت   هب

  داشت و به قول خودش: مي
ـ  ياگر هست   يمحب آل عل

  

ــ يکــامل مــؤمن   يبــدل يو ب
  

ـ  مي را دشمن يدشمنان خاندان عل يعني ،انيامو ي همچنينو بـه   يداشت و حت
  ).۲۳۵، صهمان( معتقد بود.و اوالد او  يبه امامت عل ،يتيروا

ـ کأاهللا بر بـاطن ت  فضل .دارد فراوانينمود  يگر يعيز شيحروفيه ن در  او شـت. د داي
 سـت دان مي عه را جزء اذانيش ييشناسا زةين وجه مميآشکارتر ،»رالعمليخ يعل يح«

 يدمهديسـ  )۲۲۴، صهمـان (داشـت.  معصوم اعتقـاد  چهارده ت و عصمت يو به مهدو
هفتمـين   ،کاظم ياو به امام موس ةبود و شجر يز علوين مشعشعيان گذار انيبن ،فالح

 ،عهيشـ  يباورها ارچوبهاو در چ )۳۹۵، ص۲ق. ج۱۳۷۶ ،يشوشتر( .رسد مي انيعيامام ش
 ان دفـاع يعيبا تعصب از موضـع شـ   ،و تسنن تشيعان يدر موضوعات مورد اختالف م

بود و اهل  يحق حضرت عل ،امبريحضرت پ ينيجانش ،دمحمديبه نظر س .کرد مي
ـ شـوند. از د  نمـي  اصل امامت وارد بهشـت نپذيرفتن تسنن به علت  ـ معاو ،دگاه اوي ه ي

ـ  ،بود که به ظاهر اسالم آورد يباطل و فاسدشخص   ،رنجبـر ( .طان بـود يشـ  ذاتـاً  يول
  )۱۴۷، ص۱۳۸۲

کـه   يرعلويان غيموجب شد صوفدوره، ن يادر ه يشتر رهبران صوفيبودن ب يعلو
کننـد   يازانـد  هرا »هينقشـبند «به نام  يرعلويغ يطريقت ،قت داشتنديطر يرهبر ةيداع

هـاي   سلسـله  ،از همـه  تر مهمخاست و  آداب کهن تصوف برمي يکه به مبارزه با برخ
ـ  ،گشت ميبر طالب يبن اب يکه در مجموع به علرا  يقتيطر  ،يبيالشـ ( .كـرد  مـي  ينف

  )۳۷، ص۱۳۷۴
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ـ تحت هجـوم جر  و احتماالً شسيسأت ةرغم فلسف بهز يه نينقشبند ،نيبا وجود ا ان ي
طـور کامـل دور    بـه  بيـت  اهـل به  يکينتوانست از اظهار ارادت و نزد ،يدوست بيت اهل

در  يقـت نقشـبند  يرهبـر طر در مقـام   ،ياز جام فراواني يشعرها كه اي گونه به ؛ماندب
رجـوع   ،نمونـه  يبـرا ( .عه وجود داردياز امامان ش يش برخيدر ستا ،يموريت ةاواخر دور

شـوهرخواهر   ،ين کاشـف ين حسيالد کمال يحت )۴۹۳، ص۱۳۸۲ ،دولتشاه سمرقندي :شود به
قرائـت در مجـالس    يمشـهورترين اثـر را بـرا    ،هينقشبند و عضو ارشد سلسلة يجام

ـ  الشّهدا ةروض«ن اثر ياکرد.  فيلأت نيامام حس يعزادار نـام   »بيـت  اهـل مقاتـل   يف
ـ  دارد. او قطب فتوت ـ  ـ اي از تصـوف اسـت     كه به نظرش شعبه را   يحضـرت عل

ن يبـد  )۳۲۹، ص۱۳۷۴ ،يبيالشـ ( .خوانـد  مـي  يکند و خاتم فتـوت را مهـد   مي يمعرف
آشــکار از موضــع  يدر گردشــ يمــوريت در اواخــر دورة يرهبــران نقشــبند ،بيــترت
  .كردندرا در مناسبات تصوف وارد  يامام دوازده تشيعد يعقا ،هيگذار اول انيبن

ات خـود بـا هجـوم    يـ در طول ح يموريحکومت ت ،که ذکر شد يبا توجه به مطالب
 ـ  گـرا بودنـد   عهيشـ  ينـوع  بـه  يهمگ باًيکه تقرـ  يصوفهاي  از نحلهاي  گستردهف يط

 ن منبـع يـ ت از ايمنظور کسب مشـروع  به ،يمورياست رهبران ت يهيرو بود و بد هروب
 يد بتـوان برخـ  يشا .ک شوندينزد ها هن فرقياهاي  يريگ و جهت به آرا کوشندب ،عظيم

زيرا با توجه به نزديكي ؛ ن راستا تفسير کرديان را در ايموريت ييگرا عهيشهاي  شهيراز 
در  ،نزديكـي بـه تصـوف   ) ۱۶۳، ص۱۳۸۳، سجادي( ،تصوف و تشيع در قرن نهم هجري

 يکـ يعنوان  اان بياز صوف تزوکاتمور در يت به تشيع را به دنبال داشت. ينزديكعمل 
خـود را در  هاي  تيو موفق) ۹، ص۱۳۴۲ ،تزوکات( برد مي سلطنت خود نامهاي  از ستون

او  )۹، ص۱۳۷۳ ،ابن عربشـاه ( .داند مي از بزرگان تصوف يبرخهاي  دعاها و برکت ةجينت
 )۸۴۶، ص۱۳۸۷ ،يزدي( کرد مي مند م بهرهيه را از غنايخ صوفيمشاها  يدر تمام لشکرکش

براي ( .داد مي ت كاري خود قراريه را در اولويخ صوفيدار از مشايد ،مناطقبيشتر در  و
امرا و شاهزادگان تيموري  )۴۹۱ و ۴۹، ص۱۳۸۷ ،يزدي/ ۲۶ و ۶، ص۱۳۴۳ ،ابن عربشاه :مثال
ـ  ،داري و رعايـت جانـب علمـا    در دين »النّاس علي دين ملوكهم«به حكم  نيز ويـژه   هب

  )۱انديشه:سايت باشگاه  ،ميرجعفري( .به وي اقتدا كردند ،مشايخ صوفيه
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  يموریدولت ت یدر قلمرو اصل نقش قرار داشتن مرقد امام رضا .5
ران قـرار دارد و آن مرقـد   يا يک مرقد در قلمرو اصليتنها  ،عهيش ةان مراقد ائمياز م

ـ علو ديگـر سه با يدر مقا ان است. امام رضايعيامام هشتم ش ـ مـدفون در ا  ناي  ،راني
ن مرقد يآنان است. اترين  النّسب حيو صح ن فرد به حضرت رسول اکرميتر کينزد
شد. در  ميشمرده مکان مقدسي  فارغ از نوع مذهبشان، ،حاکمان برايهمواره  ،فيشر
افـت و مرقـد آن امـام    يش يافزا حتيت اين مرقد حفظ شد و يز اهمين يموريت ةدور
، ۱۳۹۰ ،منـز ( .در ايـران بـود   يو کـانون قـدرت مـذهب    يارتيمقصد زهمچنان  ،فيشر
زيارت آن ق ياهل تحق ،يشاهرخ ةمورخ دور ،که به قول حافظ ابرو اي گونه به )۲۸۷ص

البتـه اعتبـار    )۴۵۱ ،۳، ج۱۳۷۲ ،حـافظ ابـرو  ( دانسـتند.  مي »حج اکبر«برابر با حضرت را 
کـه محمـدخان    چنـان  ؛نبود ن دولتيتنها مختص ا ،و احترام به آن مرقد امام رضا

ــ ــبن ،يبانيش ــان   اني ــت ازبک ــذار دول ــگ ــمن ش ــفويعيو دش ــه يان ص ــم ب ــور  ه منظ
افت کـرد و  ير دريو شمش ملَع رضا ماز نقباي حرم اما ،به دولتش يبخش تيمشروع

ر از پادشـاهان بـزرگ   يکه در گرفتن علم و شمشرا  يرسوم و تکلّف ،افت آنيدر يبرا
ـ در  )۴۳۶، ص۱۳۵۷ ،يخنج( .آورد يجا هب ،مرسوم بود ـ اهم ،ک کـالم ي  مت مرقـد امـا  ي

هـاي   از خـانواده  يان حاجات و دفن اجسـاد برخـ  يب ،از نذورات ،انيمورينزد ت رضا
  است. ، آشکارفين مرقد شريدر جوار ا يموريحکومتگر ت

او  )۱۱۰۷، ص۱۳۸۷ ،يزدي( .ارت کرديدر طوس ز از مرقد امام رضا مور شخصاًيت
 )۳۵۸، ص۱۳۴۲ ،تزوکـات ( .ن مرقد نموديوقف ا ،در اطراف طوسرا  يا ن منطقهيهمچن

 يمـور ياز ارکان و زنان دولت ت يبرخ شد، شترين توجه بياگسترة شاهرخ که  ةاز دور
ـ ترت بـه  ،آنـان  از يبرخـ  ين آرامگاه به خاک سپرده شدند که اساميدر ا  يخيب تـار ي

 »شاه ملک«) ۵۸۷، ص۳، ج۱۳۵۳، خواندمير( ؛ل سلطانيزاده مادر خل خان :عبارت است از
از  يکـ ي ،ابوالقاسـم بـابر   )۶۱۴ص ،همان( ؛مور و شاهرخيت ةر معروف دورياز سه ام يکي

ـ ن يعيش هاي شيگرا که اتفاقاً ،يموريان بنام تيفرمانروا  ،يسـمرقند  دولتشـاه ( .ز داشـت ي
  )۴۳۵، ص۱۳۸۲
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ـ ازها و استمداد فرمانروايمحل طرح رازونهمچنين  مرقد امام رضا  يمـور يان تي
امـام الجـن و    ،آسـا  مشـهد جنـت  احرام طواف مرقد عطرسا و «ه شاهرخ ک چنان ؛بود

بـر   ،که از سه هزار مثقال طال ساخته بودنـد را  يليقند ،ارتيبست و ضمن ز »االنس
احترام را به صـالت   کعبه و مجاوران آن مقام ختياز سقف گنبد مقبره آو ،ل نذريسب

از در منــابع تــاريخي  )۶۰۳و  ۶۰۲ص ،۳؛ ج۱۳۵۳ ،ريانــدموخ( .و صـدقات نــوازش نمــود 
و ) ۵۳ص ،همـان ( ابوالقاسـم بـابر  ) ۲۸ص ،۴ج ،همـان ( ،گيب الغ يها و التجا بردنها  ارتيز

کند که پدر  مي گزارش يينوا يحت .نام برده شده استنيز ) ۱۴۴، صهمان( قراين بايحس
ـ معظمـه بـه ز   ةاز مک يموريت ةر دورياز مشاه يکي ،رمخدوميم ارت مشـهد مقـدس   ي

اي  فرامنطقه ،انيعيحدس زد که احترام امام هشتم ش توان مي ،بين ترتيبد .آمده بود
  بوده است.

اقـدامات   يبرخـ  نذورات به مرقد امام رضـا  يادا وها  ارتيدر کنار زتيموريان 
آنهـا احـداث مدرسـه توسـط     ترين  که برجستهانجام دادند ن مرقد يدر اهم  يعمران

 ،گوهرشـاد وسـيلة   بهمسجد گوهرشاد بناي و ) ۴۳۶، ص۱۳۸۲ ،يسمرقند شاهدولت( شاهرخ
  .بوددر جوار مرقد مقدس ) ۳۷، ص۱۳۷۸ ،حيکمبرايران  تاريخ( همسر شاهرخ

 ،يموريت ةان در دوريعياز احترام ش ياستنباط کرد که بخش توان مي ن اوصافيبا ا
 يبه امام يتصور کرد که گروه توان نمي رايز ؛ان بوديمورين امام نزد تيثر از مقام اأمت

  ان آن امام نفرت داشته باشند.يعياز ش يول ،عشق بورزند
  
  بیت اهلبه  يموریت ةنقش نگرش نخبگان دور .6

ـ يکـديگر  است کـه حکومـت و نخبگـان از     يعيطب  ،يمـور يت ةرنـد. در دور يپذبر يثأت
 عشـق  حضـرت رسـول اکـرم    بيـت  اهـل همواره به  يو مذهب يادب ،ياسينخبگان س

ترتيب تـاريخي   به ادامهداست. ما در يهو آثار آنها کامالً در ،ن عالقهيا ودند يورز مي
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انعكـاس  هـا   كـه در تـذكره  ـ نخبگان اين دوره  هاي  ارادت ين عرضتر مهمبه برخي از 
  .پردازيم ميـ  يافته و شامل مضامين شيعي است

بـود کـه   سـمرقند   ةشاعران دربـار خليـل سـلطان در خطـ     از، يکي موالنا بساطي
  عه كربال شد:گونه متعرض واق اين

  تشنه لب در كربالي هجـر ميـرم عجـب   
  

  بارم فرات من كه بر وجه حسن از ديده مي
 

  )۳۵۳، ص۱۳۸۲ ،دولتشاه سمرقندي(
اي كه بـا شـيخ حمـزه آذري     در عهد شاهرخ در مشاعرهنيز خواجه علي ترشيزي 

  :است سرودهچنين  ،داشته
  سـت ا اي حمزه بدان كه عرش جاي علي

  

  سـت ا پاي علـي  بر كتف رسول از شرف
  

  )۳۹۲۹، صهمان(
ــ   سخن يـاد كـرده   ةكه دولتشاه از او به اعجوب ـ  شاعر دوره شاهرخ ،ييبابا سودا

  ين ابيات آن عبارت است از:تر مهمدارد كه بخشي از  اي در منقبت امام علي قصيده
  بر لوح سيم صـبح بـه كلـك زر آفتـاب    

  

ــوتراب   ــاب ب ــد و الق ــام احم ــت ن   بنوش
  

  مسـمي همـان يكـي اسـت    نمود و  مي دو
  

  احوال دو ديدشان و يكي بود در حسـاب 
  

ــا نبــــي اهللا هاشــــمي    از خيــــل انبيــ
  

  جمــــع اوليــــا اســــدهللا بــــوترابوز 
  

  )۴۲۳، صهمان(
در منقبـت   فراوانـي اشـعار  نيـز  شاهرخي  از دورةديگر اديبي  ،موالنا حسن سليمي

ي هـيچ  سـراي  نامـه  در واليت اند هكه گفت اي گونه به ؛و اوالد ايشان دارد مؤمنيناميرال
  از قصايد اوست:. رسد نمي كس به پاي او

ــي  ــه اله ــن  ب ــنج ت ــزاز آن پ   اع
  

  نبـــي و ولـــي و دو فرزنـــد و زن
  

  كه در دين و دنيـا مـرا پـنج كـار    
  

  ري به فضل خـود اي كردگـار  آبر
  

  به پـنجم چـو تـن بگسـالند كفـن     
  

ــن  ــنج ت ــنم را بــه آن پ   رســاني ت
  

  )۴۳۸-۴۳۷، صهمان(
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همچنـين   )همانجـا ( .برگشت از زيارت مشهد مقدس وفات كرده اسـت وي هنگام 
بلنـد   اي در قصيدهدرگذشته، قمري  ۸۶۸خواجه فخرالدين اوحد مستوفي كه در سال 

  سروده است:چنين  در منقبت امام رضا
ــن ةبــر روضــ   مــآب مقــدس ســلطان دي

  

ــرم كــه ذات او    ــفياي مك ــرخيل اص   س
  

  مكــي طــالبي ســير هاشــمي خطــاب     
  

ــر ســلطان  ــري نســب موســوي گه   جعف
  

  )۴۴۶، صهمان(
 ياشـعار ـ شـود    مـي  نام برده بيت اهلمعاند  هشاعري كه از او بـ حتي جامي  

  دارد: فرزندش حسن و حسين و دو چند در منقبت امام علي
  زآنكه بر بوجهل جهل آن ذوالفقار حيدرسـت 

 

  اي پست كامل هست طالب را بلنـد  نكته
  

  ياي حيدر تـاج قـاف قنبرسـت    هاي نقطه
  

  نـت بشـكند  يخاك ياران شو كه پشت كبر و ك
 

  )۴۹۱، صهمان(
سـرود و در آن   هـاي امـام علـي    را در شرح جنگها  نامه خاوراننيز  ابن حسام

  )۴۲، ص۱۳۸۴ ،تاكستن( .هم آميخت ناپذير به تفكيك اي گونه شيعه و سني را بههاي  شيوه
روزبهـان   ،فقيـه عصـر  تـرين   حتـي برجسـته   ،تيموري ان دورةمورخ ،بر شعراافزون 

 ةزبـد حـافظ ابـرو در    .انـد  هم با ارادت يـاد كـرد  أاز امامان شيعه با احترام تو ،خنجي
چنـين   امـام آن مشهد  دربارة در توضيح زيارت شاهرخ از مرقد امام رضا التواريخ

اعني تربت منـور و   ،اماميه ةنبوي ةبه موافقت مقدس ،نمودهتطرب از آنجا «: نويسد مي
 امام هشتم علـي بـن موسـي الرضـا     ،سلطان خراسانمطهر و مشهد مقدس  ةروض

ضـمن   ،همو در جاي ديگر و به همـين بهانـه  ) ۸۱۰، ص۳ج، ۱۳۷۲، حافظ ابرو( »....رسيده
آن شـعر زيـر را در منقبـت     ،با القـاب و عنـاوين فـراوان    امام رضادوبارة توصيف 
  آورد: ميحضرت 

ــي  ــن موس ــي ب ــس   عل ــوي ب ــا گ   الرض
  

  كــه القــاب يابنــد ز اســمش شـــرف    
  

  )۱۱۸، صهمان(

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  
  
  
  
  
  
  

    ۱۹۹علل گرايش تيموريان به تشيع هايي در باب زني گمانه
  

 ،بوددوره كه خود بدون اغراق مشهورترين عالم اين  ،مورخ ديگر اين دوره ،يزدي
طوالني دارد كه در بخشي  ينظم ،در پايان كتاب خود در دعاي بقاي دولت شاهرخي

  دارد: مي بيان بيت اهلاين اشعار پرمغز را در دوستي  ،از آن
  الهــــي بــــه حــــق دعــــاي رســــول

  

ــول    ــرا و زوج بتـ ــبطين و زهـ ــه سـ   بـ
  

  بـــــه اوالد و احفـــــاد آن دودمـــــان
  

  كروبيــــانبــــه تســــبيح و تقــــديس 
  

ــاد     ــاك اعتق ــاه پ ــن ش ــد اي ــه جاوي   ك
  

ــاد  ــر ازديـــ ــال بـــ ــاد و اقبـــ   بمانـــ
  

  )۱۳۴۶، ص۲، ج۱۳۸۷ ،يزدي(
 .بـرد  مي نام »مهبط بال و محل ابتال«عنوان  ااز كربال ب ،كمال عبدالرزاق سمرقندي

جـاي   در جاي ،تذكرهصاحب كتاب  يدولتشاه سمرقند )۶۷۷، ص۱ج، ۱۳۸۳ ،سمرقندي(
دهد. او  مي ق خود را به امامان شيعه نشانيعال ،كتاب خود با گريز به مضامين شيعي

با ذكر اينكه عبيداهللا بن زياد در قصر خود  ،الطّوال اخباردر جايي با اشاره به خبري از 
از عبيداهللا با عنوان ملعون  ،را در طشتي نهاده نشسته و سر مبارك حسين بن علي

با اين  از امام علي ،او در حكايتي ديگر) ۳۹۸، ص۱۳۸۲ ،دولتشاه سمرقندي( .كند مي ياد
و امـام المتقـين اسـداهللا     مـؤمنين اميرال ةو قاتـل الكفـر   ةالبررامام «كند:  مي القاب ياد

محيل معاويه را ، عليامام دولتشاه در همين حكايت با استناد به سخني از  ».الغالب
از امـام   ،جـاي كتـاب خـود    همچنين او در جاي )۴۳۴، صهمـان ( كند مي معرفيو مكّار 

 ،همان( نمايد. مي االطاعه معرفي ايشان را امام واجب ،با عزت و احترام ياد كرده رضا
  )۴۰۹و  ۱۴۲ص

همـواره از  بـود،  نيز كه رشد و نمو خود را از دربار تيموري آغاز كـرده   خواندمير
) ۶۰۳، ص۳ج، ۱۳۵۳ ،ميرخوانـد ( .دركـ  مي ياد »جنالامام االنس و « عنوان اب امام رضا

وجـود  ) ۶۱۴و  ۵۸۷، صهمـان  براي نمونه رجوع شود به:( .داردبسيار تعابير  گونه از اين يو
خـود موجـب    ،شعرا و علمـا او از وزير شيعي دربار بايقرا و حمايت  ،ييشير نوا ميرعلي

ي خود تاالر عهـد عتيـق   يپرداختند. نوا مي بيت اهلد كه به مدح بو تقويت شعرايي
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احداث كرد و نماي خارجي آن را كاشي و داخـل آن را بـا    مرقد امام رضا را براي
  )ياي مصحح ،صفح،۱۳۶۳ ،نوائي( نمود.ين يطال تزهاي  خشت

ـ   فقيهان آن دوره نيز همين احترام را بـراي   ل بودنـد. روزبهـان   امامـان شـيعه قاي
گفتاري در ثـواب زيـارت امـام    دوره، پرداز اين  ين نظريهتر مهمفقيه شافعي و  ،خنجي

از اكثـر   ،پرداختـه  حضـرت رضـا  سلسـله نسـب   در آن گفتار به  يو .دارد رضا
  )۳۴۶، ص۱۳۴۲ ،خنجي( .برد مي نام »شهيد«با عنوان آن حضرت امامان پيش از 

صورت طبيعي از نخبگان اطـراف   توان گفت كه امراي تيموري به مي با اين توضيح
ـ   تشـيع  ،و به دنبال آن ،دوستي بيت اهلخود در   و ايـن عامـل را   نـد ثر بودأدوسـتي مت

  عوامل ديگر برشمرد.مكمل توان  مي
  

  نتیجه
ايـن   تا سقوط ۷۷۱سيس حكومت تيموري در سال أپس از ت ،بر اساس آنچه ذكر شد

گـرايش مثبتـي بـه     ،فرمانروايـان بنـام آن   ةاز هم تقريباً جريه ۹۱۲سلسله در سال 
در پايـان   بود؛ امـا دوستي  بيت اهلسنخ اين گرايش ابتدا به شكل  .شود مي ديدهتشيع 

  نزديک شد.ه تشيع باي  به طرز قابل مالحظه ،اين سلسه
از مجـاري مختلـف بـراي    مشـروعيت   با توجه به ضرورت كسب رسد مي به نظر
شـدن   فتـه پذير ،روز تيمـوري  آن ةدر جامعـ مشروعيت  يكي از منابع مهم ،تيموريان

روزافـزون شـيعيان در    تيموريان با توجه به كثرت ،بنابراين .شيعيان بود ةاز ناحيآنها 
خـود را از ايـن منبـع مهـم      ،تالش كردند با نزديك شـدن بـه شـيعيان    ،خود ةجامع
  .مند سازند بهره

 ةمـاوراءالنهر و اينكـه در ايـن حـوز     درخاسـتگاه تيموريـان   بـه  همچنين با توجـه  
 از رونـق نسـبي برخـوردار    ،مناطقديگر رغم افول آن در  به ،جغرافيايي مكتب اعتزال

اين شـد   را در پيش گرفتند. نتيجة ، رويکرد اعتزاليرويكرد اشاعرهبرابر آنان در  ،بود
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در عمل بـه   ، تيموريانتشيع بهها  فكري اعتزالي سياسي و بعضاً نزديكيكه با توجه به 
گـذار ايـن مـذهب بـر حـق       كيد بنيـان أحنفي بودن تيموريان و ت .نزديک شدند تشيع

در كنار تضعيف حاكميـت علمـاي    ،از اين آموزه پيروي آنانر خالفت و در امعلويان 
. موجب تقويت گرايش مثبت تيموريان به تشـيع شـد   ،مذهب بر ساختار دولت شافعي

بـه مشـايخ    ،گـذار آن سلسـله   از بنيانپيروي امراي تيموري به بيشتر  ،ديگرسوي از 
و چـون در ايـن    ؛صوفيانه بودندهاي  ورزيدند يا پيرو يكي از طريقت مي صوفيه ارادت

 ،ود آمـده بـود  وجـ ه ب و مذهبي ياي بين اين دو جريان فكر مقطع اتحاد قابل مالحظه
  شد. مي در عمل موجب رويكرد مثبت به تشيع ،گرايش به تصوف

عنـوان   در خراسـان بـه   وجود مرقد مطهر امـام رضـا   ،گفته در كنار عوامل پيش
در تقويـت   ،بـا ارادت تيموريـان بـه ايـن مـزار     همراه و اعتقاد  ،قلمرو اصلي تيموريان

دوسـتي بـه يكـي از     بيـت  اهـل كـه   اي گونـه  ؛ بـه ثر شـد ؤمـ اين خاندان دوستي  شيعه
 ،نظـامي عمومي بـين نخبگـان    يرويكردصورت به شد و تشيع تبديل هاي  شرط پيش

به علت گـرايش مثبـت امـراي     آغاز كه در جريان درآمد. ايناداري تيموري  ادبي و
با توجه به ارتباط عميـق امـراي تيمـوري بـا      ،بعد ةدر مرحل ،تيموري ايجاد شده بود

امـراي   دوسـتي  حـس شـيعه   بيشـتر  به تقويـت پذيري از آنان، ثيرأتو  ،نخبگان جامعه
  .انجاميد تيموري
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۲۰۲    ۱۳۹۲ پاييز/  ۴۳شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

  منابع ومآخذ:
 .۱۳۷۷، طرح نو ،تهران، ماجراي فكر فلسفي در جهان اسالم ،غالمحسين ،ابراهيمي ديناني .۱
 .۱۳۷۳ ،علمي و فرهنگي ،تهران ،محمدعلي نجاتي ةترجم ،عجايب المقدور ،ابن عربشاه .۲
 ق.۱۳۳۸ ،دارالمعارف ،مصر، حققه و قدم له دكتور ثروت ،المعارف، عبداهللا ،ابن قتيبه .۳

المعـارف  ةمجلـس دائـر   ةبعـ طم ،حيدرآباد دكـن  ،فنّصالم ترجمة ،كتاب الفقه االكبر ،ابوحنيفه .۴
 ق.۱۳۴۲ ،النظاميه

 .۱۳۷۴، اميركبير ،تهران ،قراگوزلو ترجمة ،فو تصو تشيع ،مصطفي ،الشيبي .۵
دفتر نشر فرهنگ و معارف ، تهران ،سيدهاشم محالتي ترجمة، نيمقاتل الطالبي، ابوالفرج ،اصفهاني .۶

 .۱۳۸۰ ،اسالمي

 .۱۳۸۷، انتشارات نگاه ةسسؤم ،تهران ،تاريخ مغول، عباس ،اقبال آشتياني .۷
 ،تهـران  ،عبدالمحمد آيتـي  ترجمة ،تاريخ فلسفه در جهان اسالمي ،خليل، و الجر ،حنا ،الفاخوري .۸

 .۱۳۵۵ ،نهان
و عوامـل حضـور شـيعيان در سـاختار     ها  زمينه« ،السادات ةرضي ،محسن و موحد ابطحي ،الويري .۹

 ،۳ش ،سال دوازدهـم  ،علمي و تخصصي تاريخ اسالم ةفصلنام ،»ق۶۵۶ق تا ۵۷۵خالفت عباسي از 
 .۴۷مسلسل  ةشمار ،۱۳۹۰پائيز 

 .۱۳۵۵، ابن سينا ،تهران ،اصغر حكمت علي ترجمة ،تاريخ ادبيات ايران ،ادوارد ،براون .۱۰

 .تا بي ،دارالكتب العلميه ،بيروت، تاريخ بغداد، احمد ،بغدادي .۱۱
 .۱۳۸۱، دانشگاه تهران ،تهران ،تاريخ آل جالير ،شيرين ،بياني .۱۲
 .۱۳۷۰، نشر دانشگاهي ،تهران ،۱ج ،دين و دولت در عهد ايلخانان ــــــــــــــ ، .۱۳
 .۱۳۷۱تهران، نشر دانشگاهي، ، ۲ج ، دين و دولت در عهد ايلخانان ،ــــــــــــــ  .۱۴
 .۱۳۷۸ ،اميركبير ،تهران، دكتر يعقوب آژند ترجمة، )تيموري ةدور( تاريخ ايران كمبريج .۱۵

 .۱۳۸۴، مولي ،تهران ،يعقوب آژند ترجمة ،تيموريان ،و ديگران تاكستن .۱۶
 .۱۳۴۲ ،فروشي اسالمي كتاب ،تهران ،تزوكات .۱۷
 .۱۳۶۹، سازمان تبليغات اسالمي ،تهران ،تاريخ تشيع در ايران ،رسول ،جعفريان .۱۸
 .۱۳۷۲ ،وزارت ارشاد ،تهران ،به تصحيح حاج سيدجوادي ،التواريخ ةزبد ،نوراهللا ،حافظ ابرو .۱۹
 .۱۳۷۳ ،رياساط ،تهران ،ران و جهانيخ علم کالم در ايتار ،اصغر يعل ،يحلب .۲۰

 .۱۳۵۳ ،گلشن ،تهران ،ييالدين هما جالل ةبا مقدم ،حبيب السير ،ميرخواند .۲۱
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    ۲۰۳علل گرايش تيموريان به تشيع هايي در باب زني گمانه
  

 .۱۳۵۷، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران ،به اهتمام ستوده ،بخارا ةنام مهمان ،روزبهان ،خنجي .۲۲
 .۱۳۸۲، اساطير ،تهران، اهتمام براون به ،الشعرا ةتذكر، دولتشاه سمرقندي .۲۳
 .۱۳۷۷، سمت و دانشگاه تهران، تهران ،منوچهر صبوري ترجمة ،جامعه و سياست ،مايكل ،راش .۲۴
 .۱۳۸۲، آگه ،تهران ،مشعشعيان ،محمدعلي ،رنجبر .۲۵

 .تا بينا،  جا، بي بي ،سياسي در جهان اسالمهاي  تاريخ انديشه ،غالمحسين ،نژاد زرگري .۲۶
 .۱۳۳۸، دانشگاه تهران ،تهران ،به اهتمام سيدكاظم ،روضات الجنات ،الدين معين ،زمچي اسفزاري .۲۷
 .۱۳۸۳ ،سمت ،تهران ،اي بر عرفان و تصوف مقدمه ،سيدضياءالدين، سجادي .۲۸
 .۱۳۸۳، پژوهشگاه ،تهران ،ييبه اهتمام نوا ،مطلع السعدين ،كمال ،سمرقندي .۲۹
 .۱۳۶۳، بامداد ،جا بي ،به كوشش سمناني ،ظفرنامه ،الدين نظام ،شامي .۳۰

 .۱۳۷۶، اميركبير ،تهران، به تصحيح ميرهاشم محدث ،مجمع االنساب ،اي شبانكاره .۳۱
 .۱۳۸۳، سمت ،تهران، ۱ج، تاريخ فرق اسالمي، حسين ،صابري .۳۲
 .۱۳۷۷ ،ني ،تهران ،بنيادهاي علم سياست ،عبدالرحمان ،عالم .۳۳
 .۱۳۷۷ ،دانشگاه تهران ،تهران، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،ابوالفضل ،قاضي .۳۴
، و مترجمان ايـران  لفانؤشركت م ،تهران ،علينقي منزوي ترجمة ،احسن التقاسيم ،محمد ،مقدسي .۳۵

۱۳۶۱. 
، مشـهد  ،دكتـر جـواد عباسـي    ترجمـة  ،ايران عهد تيموريقدرت و سياست در  ،بئاتريس ،منز .۳۶

 .۱۳۹۰، دانشگاه فردوسي
 .۱۰/۱/۱۳۸۷ :تاريخ نشر ،سايت باشگاه انديشه، ميرجعفري .۳۷

 .۱۳۸۳، اساطير ،تهران ،به اهتمام پرويز استخري ،منتخب التواريخ ،الدين معين ،نطنزي .۳۸
 .۱۳۵۷، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران ،اسناد و مكاتبات تاريخي ايران ،عبدالحسين ،يينوا .۳۹
 .۱۳۶۳ ،گلشن ،تهران ،اصغر حكمت به اهتمام علي ،مجالس النفائس ،شير ميرعلي ،يينوا .۴۰
 .۱۳۶۸، دانشگاه تهران ،تهران ،زاده احمد نقيب ةترجم ،دانشمند و سياستمدار ،ماكس ،وبر .۴۱
مجلـس   ،تهـران ج، ۲ ،به تصحيح سيدسـعيد ميرمحمدصـادق   ،ظفرنامه ،الدين علي شرف ،يزدي .۴۲

 .۱۳۸۷ ،شوراي اسالمي
ـ  تصـوف تشـيع  « ،احمدرضـا  ،رضايي جمكراني و محمدرضا ،يوسفي .۴۳  ةفصـلنام  ،»راي قـرن نهـم  گ

  .magiranاز سايت  برگرفته ،۱۳۸۷بهار و تابستان  ،۶ش ،مطالعات عرفاني
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٢٦٤  ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
 

تعددة المتـاثرة  ضرب الزنجيل في شهر محرم ومواكب اللطم والعزاء والمجالس المتكررة والم
ن الحياة الدينية للناس، وكل هذه تظهر كثرة تجليات رؤية كربالء فـي حيـاة   بهذه الرؤية، تكو

الناس. من الصور المهمة لظهور وبروز عمل هذه الرؤية هي مراسم التعزية ومواكب العزاء. تم 
في هذه البحث وباسلوب تحليل الوثائق تحليل مراسم التعزية والعزاء فـي شـهر محـرم مـن     

ـ  وجهة نظر نفسية، خاصة علم كـل   يالنفس االجتماعي وعلم نفس الفن. استند هذا البحث عل
والدرجـة الثانيـة هـي مـن المصـادر االسـالمية والعلميـة الغنيـة          يالمصادر من الدرجة االول

وتـم اخـذ    والموجودة في المجالت والمواقع االنترنتية المختلفة واالفالم الوثائقيـة والـذكريات  
ـ  يعلالعينات باسلوب هادف. تم واستنادا  المعـزين   ينتائج هذا البحث كيفية تاثير التعزية عل

  عشرة عوامل نفسية. يومن خالل االلتفات ال
  ، المسرح، علم النفس االجتماعي.: تعزية اردبيل، االمام الحسيناالصطالحات االساسية

  
  اسباب ميل التيموريين للتشيع حولالتكهنات 

  مسعود بيات د. 
 باتجاهبالتدريج وتوسعت ماوراء النهر منطقة هـ ق في  ٧٧١وريين من سنة بدات حكومة التيم

حكومة سنية  هي ـ  مذهبياـ   نهايتها يهذه الحكومة المن بداية جانب البحر االبيض المتوسط. 
تيمور وخليفته  يحنفية. وبحسب المتعارف من الحكومات التركية السابقة كان المتوقع ان يسع

الرغم من  يخالف المتوقع فانهم وعل يب السني وتحديد التشيع لكن وعلييد المهذأت يايضا ال
ـ  ي. علايمانهم رسميا بالمذهب السنية اال انهم اظهروا ميلهم للتشيع طـول   يالرغم من انه وعل

ها كان جيـدة للتشـيع   التاريخ وقبل التيموريين كان هناك حكومات سنية المذهب اال ان نظرت
احقية  يوخاصة في تاكيدهم عل ر محبتهم الهل البيتافي اظهم ال مثيل له نلكن التيموريي

لتوصـيف   يبالخالفة وفي اظهار عدائهم لبني امية. لهذا فان هـذه المقالـة تسـع    اهل البيت
بمقدار الموجـود فـي النصـوص     يظهور هذا الميل وعلله وعوامله وتسع يالظروف التي ادت ال

عوامـل كـان لهـا الـدور     معرفة الجذور. وفي مقام الفرضية فـان هنـاك اربعـة     يالتاريخية ال
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  ٢٦٥ چکيده عربي
 

االيجابية للتشيع وهـي: زيـادة عـدد الشـيعة فـي حـدود دولـة        التيموريين نظرة في  ياالساس
ـ     لكـن  والتصـوف   يالتيموريين واختيار التوجه المعتزلي واالعتقاد بالمـذهب الحنفـي والميـل ال

لعلل الجانبية مثل الموقعيـة الجغرافيـة لهـذه الحكومـة (كـون      اليمكن اغفال النظر عن تاثير ا
والنخب فيهـا. تمـت كتابـة     الموظفينخراسان واقعة في الحدود االصلية للتيموريين) وتركيب 

  هذه المقالة باسلوب تاريخي.
  : التيموريون، المذهب، التشيع.االصطالحات االساسية

  
  ظهور وافول التشيع في مصر

  )۶۴-۲۰الي نهاية الدولة السفيانية( من الفتح االسالمي
  فيروز آزاديد. 

مصر بواسطة عـدد مـن الصـحابة والتـابعين لكـن نفـوذ        يانتقل التشيع المتولد مع االسالم ال
وقدرت مخالفي الشيعة يعد تحديا في طريق اتساع التشيع. ان قيام مسلمي مصر ضد عثمـان  

فـي تلـك البقعـة واسـتقر والة االمـام       ظهور التشـيع  يبن عفان كان من الفرص التي ادت الا
ان تبين ان هـذه الحـوادث    يهذه المقالة ال يتسع .هناك بعد توليه الخالفة االسالمية علي

ليست كاشفة عن اتساع التشيع في مصر. ان جـذور نفـوذ مخـالفي الشـيعة ومؤيـدي الـنهج       
درة العسكرية، كانت اعمق في مصـر  االعالم الواسع والق ياالموي والتي اعتمدت علـ   العثماني

كانوا محاصرين في بيـوتهم ومـالوا    يبحيث ان الشيعة هناك وبعد تشكيل الدولة االموية االول
  الصمت. يال

دراسة كيفية نشاة التشيع في مصر وعلل افوله فـي النصـف    يالمقالة التي بين يديك ال يتسع
ـ   االول من القرن بعد الفتوحات االسالمية. تهدف هـذه   للسـؤال   اجوبـة  يالمقالـة للحصـول عل

االصلي لهذا البحـث مـن خـالل نقـد ودراسـة النصـوص التاريخيـة وبعـض اراء المحققـيقن          
  المصادر المكتبية الموجودة. يال المعاصرين وتفسير الوثائق التاريخية استناداً

  ، الدولة االموية.: التشيع، مصر، االمام علياالصطالحات االساسية
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