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چکیده

مشروعیت و حقّانیت در اصطالح سیاسی بهمعنای پذییر و فرمذانررداری
آگاهانه و داوطلرانۀ مردم از نظام سیاسی و قدرت حاکم است .همۀ انذوا

نظامهای سیاسی نیاز به مشروعیت دارند تا از یک سو ثابت کنند که سلطه

و حاکمیت ایشان برحق و درست است و از سوی دیگذر ،بذا آگذاک کذردن

زیردستان از حقّانیت خود ،موجرات اطاعت سیاسی آنذان را فذراهم کننذد.
هر حاکمیتی در چهذ ارچوب شذرای عصذر خذود و بذا توجذه بذه مذیهب،

فرهن ذ  ،خُلقیذذات و پیشذذینۀ مذذردم ،اصذذوص خاصذذی را بذذهعنذذوان مینذذای
مشروعیت ارائه میکند .مسذئلۀ مهذم در ایناذا تذوان تل یذق ایذل اصذوص بذا
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شرای مختلف است .یکی از ابزارهایی که حکومتها برای اعتراربخشذی

به حاکمیت خود از آن است ادک میکردند ،دیل و میهب بود کذه همذوارک

رکنی بسیار مهم در زندگی مردم ایران بهشمار میرفت .تیموریذان (-۷۷1

91۲ق) نیز برای کسب مشروعیت به ایل اصل مهم توجه داشتند .ایل مقاله

بر آن است تا پس از بیان مقدمذهای دربذارۀ بثذ  ،مشذروعیت حاکمیذت

تیموریان را برمرنای رویکردهای میهری و اسالمخواهانذۀ آنهذا در قالذب

عناوینی همچون است ادک از عنوانهای میهری در لشکرکشیهذا ،توجذه بذه
سادات و شیعیان ،اظهار ارادت به شیوخ و صوفیان و ...به رو توصی ی و

تثلیلی و براساس اطالعات کتابخانهای بررسی کند.

واژههای کلیدی :مشروعیت ،تیموریان ،میهب ،تصوف ،یاسا.

 .۱مقدمه

جامعۀ ایران از روزگار قدیم تا امروز اخالقی و میهری بودک است .ایرانیان معتقد بودنذد کذه
دیل و حکومت دو برادرند؛ دیل ،بنیاد حکومت اسذت و حکومذت ،پاسذدار دیذل (عنایذت،

 .)5۷:13۷۷در نامۀ تنسر چنیل آمذدک اسذت« :دیذل و ملذک ،هذردو ،بذر یذک شذکم زادنذد»

(.)53 :1354

جویندگان منصب پادشاهی برای کسذب مشذروعیت و گسذتر

تسذل خذود بذر مذردم

ناگزیر از اهمیت دادن به مسئلۀ دیل و میهب بودنذد .سذلطان و حذاکم مذیبایسذت آیذیل را
بشناسد و نهتنها دنرالهروِ آن باشد ،بلکه درصورت امکان به تشویق و ترلیذ آن بپذردازد .ایذل
اعتقاد ،یعنی «شهریاری از دیل پاید» ،جزئذی از پذی زمینذههذای بثذ

اندیشذه سیاسذی نذزد

ایرانیان بودک است (رجایی .)۸5 :13۷۲ ،پادشاهان ایران دریافته بودند که پاسذداری آنذان از
میهب ،جاذب ستای

و فرمانرری مردم است؛ زیرا مردمی که خود به خذدا و آیذیل اعتقذاد

دارند ،از فرمانروایی اطاعت میکنند که او نیز مطیع خدا باشد .اگر پادشذاک در دیذل اهتمذام
نداشته باشد ،موجب آش تگی مملکت ،تقویت م سدان و درنتیاه ،به خطر افتذادن موقعیذت
خود حاکم میشود.
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اسالم نیز شذریعت و سیاسذت را جذدا نمذیدانذد .پیذامرر (ص) فرمودنذد« :دیذل و دولذت
توأماناند» (عنایت .)۷0 :13۷۷ ،ایرانیان پس از ورود اسالم بسیاری از تعالیم ایذل دیذل را بذا
ارز ها و معتقدات خود سازگار یافتند؛ همچذون تککیذد اسذالم بذر پذاکی و پرهیزگذاری و
پرهیز از دروغ و نیرن

؛ بنابرایل بعدها با وجود رها شدن از قیمومیت تازیان ،بازهم به آییل

اسالم وفادار ماندند (پرتواعظم ،بیتا .)3۶-3۲ :تقید پادشاهان و امرا به دیذل و حتذی تظذاهر
آنان به دینداری ،عامل مؤثری برای مشروعیتشذان تلقذی مذیشذد .پادشذاهان همذوارک تذال
میکردند احترام طرقۀ روحانی را جلب کنند و با نشان دادن حمایذت از تکسیسذات مذیهری،
مثل بقا متررکه ،مسذاجد و مذدارس ،و جوامذع علمذی و مذیهری ،مذردم را نسذرت بذه خذود
خو بیل نگاک دارند (شعرانی.)1۷۸ :13۸5 ،
سقوط دولت ایلخانان در ساص ۷3۶ق ،دورکای از بیثراتی ،رقابت و پراکنذدگی سیاسذی
را درپی آورد که نزدیک به نیم قرن طوص کشید .در ایل دورک نیروهای متعذددی بذه رقابذت
برای کسب قدرت و تصاحب میراث ایلخانان پرداختند .درنتیاه ،کشور میان چندیل دولت
مثلی تقسیم شد و ایل وضعیت تا پایان قرن هشتم ادامه یافت .در درجۀ اوص ،نیروی نظذامی
بود که میزان موفقیت هر گروهی را تعییل میکرد؛ اما هریک از گروکهای قذدرتطلذب بذا
اقامۀ برخی دعاوی و مرانی مشروعیتساز برای اثرات شایستگی خود تذال

مذیکردنذد .در

ایل برهه از تاریخ ایران ،با توجذه بذه گونذاگونی نیروهذای موجذود ازنظذر قذومی ،مذیهری و
منطقهای اثرات شایستگی یا مشروعیت حکومت اهمیت ویژکای داشت .تیمور زمانی کذه بذه
قدرت رسید ،با عنایت به ایل گوناگونی و با توجه بذه خاسذتگاک نذژادی و منطقذهای خذود و
شرای ایدئولوژیک و میهری جامعذه ،منذابع گونذاگون را بذرای کسذب مشذروعیت بذهکذار
گرفت؛ هرچند که در ابتدای قدرتگیری و حتذی در اسذتمرار حاکمیذت وی ،نیذروی برتذر
نظامی او بسذیار مذؤثر بذود .یکذی از راکهذای کسذب مشذروعیت بذرای تیمذور و جانشذینان
رویکردهای میهری او بود.
از مقاالتی که موضو آنها به پژوه

حاضذر نزدیذک اسذت ،مذیتذوان بذه مقالذههذای
1

« »the Symbolism of Sovereignty Tamerlane andو « Temur and the Problem
1. Manz, Beatrice Forbes )2009(. “Tamerlane and the Symbolism of Sovereignty”. Iranian
Studies. N. 1-2.
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 1»of a Conquerors Legacyاز بئاتریس منز و مقالۀ مسعود بیذات بذا عنذوان «سذنخشناسذی
نظام مشروعیت در دورۀ تیمور» ۲اشذارک کذرد .الرتذه ،بئذاتریس منذز بیشذتر بذه تذکثیر مناسذرات

قریلهای در روند قدرتگیری تیمذور و نیذز ادعذای وی ،بذهعنذوان وارث حکومذت موذوالن،
بهمنظور مشروعیتیابی پرداخته و مسعود بیات به منابع متعددی که تیمور بهاقتضای شذرای
مختلف برای کسب مشروعیت است ادک کردک ،اشارک نمودک است؛ ضملاینکه تککید پژوه
بیشتر بر خود تیمور بودک است .پژوه هذای ذکرشذدک بذهطذور خذاص بذه نقذ

مذیهب در

مشروعیت حاکمیت تیموریان نپرداختهاند؛ اما بهمنظذور نوشذتل مقالذۀ حاضذر موردمطالعذه و
توجه قرار گرفتهاند.
حاضر قصد طرح آن را دارد ،ایل اسذت کذه آیذا رویکردهذای

مسئلۀ اصلی که پژوه

میهری تیمور و جانشینان وی نسرتی با تکاپوهای مشروعیتسازی در ایل دورک داشته و اگذر
داشته ،به چه صورت بودک است .همچنیل بهدنراص پاسخ به پرس هذایی درمذورد رابطذۀ بذیل
قوانیل اسالم و یاسا در ایااد مشروعیت برای تیموریذان و مهذمتذریل شذاخ

هذای مذیهری

موردتوجذذه ایشذذان بذذرای حکومذذت و سیاسذذت اسذذت .فذذرا اصذذلی تثقیذذق ایذذل اسذذت کذذه
عمدکتریل دلیل تکاپوهای میهری حاکمان تیموری ،بهرکگیری از عنصر دیذل بذرای کسذب
مشذذروعیت بذذودک و رویکردهذذای مذذیهری و اسذذالمخواهانذذۀ حاکمذذان تیمذذوری در قالذذب
شاخ

هایی همچون است ادک از عناویل میهری در لشکرکشیها ،توجه به سادات و شیعیان،

اظهار ارادت به شیوخ و صوفیان ،توجه به ایااد مناسرات با مکذه و ...نمذود مذییافتذه اسذت.
تیموریان برای مشذروعیتسذازی از تکاپوهذای مذیهری ،رعایذت یاسذای چنگیذزی و مرذانی
مشروعیتساز در فرهن

ایران باستان سود میجسذتند و در شذرای مختلذف ،ماموعذه یذا

برخی از ایل عوامل میتوانست به مشروعیت ایشان کمک کند .شاید توجه به منابع مختلف
مشروعیتساز در بیل حاکمانی مثل تیموریان که خاستگاک غیرایرانی داشتند ،شدیدتر بذود و
حتی گاک بیل ایل منابع ایاادکنندۀ مشذروعیت ،تنذاق

و ناهمذاهنگی بذه چشذم مذیخذورد.

1. _____ )1998(. “Temur and the Problem of a Conquerors Legacy”. Journal of the Royal
Asiatic Society. April.

 .۲بیات ،مسعود (« .)1390سنخ شناسی نظام مشروعیت در دورۀ تیمور (۸0۷-۷۷1ق)» .فصلنامۀ علمی -پژوهشذی تذاریخ
اسالم و ایران .دانشگاک الزهرا .س.۲1
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باوجودایل ،هدف اصلی پژوه

پی ِرو ،بررسی رویکردهذا و عملکذرد مذیهری تیموریذان

برای نیل به مشروعیت است که در قالب عنوانهای زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .۲استفادۀ تیموریان از عنوانهای مذهبی در لشکرکشیها

تیمور خود را احیاگر دیل اسالم میدانست (حسینی تربتذی )1۸0 :134۲ ،و جانشذینان او نیذز
داعیۀ مسلمانی داشذتند و خذود را در شذمار حافظذان شذریعت اسذالم مذیدانسذتند .برخذی از
نظریهپردازان اهلسنّت در قرون قرل تال

کردک بودند که با سازگار نشذان دادن شذریعت و

سلطنت ،مشروعیتی را که از طریق استیال و غلره ایااد میشود ،توجیذه کننذد .ایذل نظریذات
روشی بود برای توجیه حکومتهای ظالم تذا مذردم را بذرای اطاعذت از آنذان بذاوجود اجذرا
نکردن اصوص اسالمی و ستم به آنها متقاعذد سذازند و عالمذان زمذان ایذل رابطذه را پییرفتذه
بودند .حکومت تیموریان نیز به همیل صورت بود (فرهانی من رد.)۷۸-۷۷ :13۸۲ ،
از فثوای مطالب گ تهشدک دربارۀ تیمور چنیل برمیآیذد کذه تلذون اعتقذادی و اسذت ادۀ
صرفاً سیاسی از عقاید میهری فِرَق گوناگون فکری و میهری ،در اناام امر فتوحذات تیمذور
نیز ابزار بسیار کارآمدی بودک است .او در جایی حمله به گرجستان را به نیت غذزا و جهذاد و
خود را خواستار گستر

اسالم معرفذی مذیکذرد (شذرفالذدیل علذی یذزدی.)50۲ :133۶ ،

تیمور در سیواس دستور داد چهارهزار ارمنذی را زنذدک در چذاکهذا کننذد و روی آنهذا را بذا
خاک بپوشانند و علت

آن بود که سپاهیان سلطانبایزید عثمانی در ایل شهر که بیشتر آنها

ارمنی بودند ،در برابر تیمور مقاومت کردک و جنگیدک بودنذد (ابذلعربشذاک .)1۲۲ :1339 ،بذه
گ تۀ گونسالس دکالویخذو ( ،)141-140 :13۶۶تیمذور پذس از پیذروزی بذر سذلطانبایزیذد
عثمانی تصمیم گرفت تا در حمایت از مسلمانان شهر ارزناان ،کل مسیثیان شهر را به قتذل
برساند و کلیساهای آنان را ویران کند؛ اما بنابر پیشنهاد حاکم شهر مرنذی بذر پرداخذت مرلذ
زیادی باج از سوی شهروندان مسیثی ،از فرمان خود منصرف شد و فق فرمذان بذه ویرانذی
کلیساها داد؛ یا در جایی دیگر گ ته شدک است که علت حملۀ تیمور به ایران رهانیدن مذردم
از اختالفات حکّام مختلف کشور و بالیا و مصایب واردشدک بر رعایا بهدلیل بذینظمذیهذای
صورتگرفته است (شرفالدیل علی یزدی.)۲۸9-۲۸۶ :133۶ ،
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در عصر تیموریان روح میهری که در طوص تاریخ بر همۀ مسائل اجتماعی سذایه انداختذه
بود ،بی
بهدلیل رو

از پی

تقویت شد و ادیان و میاهب غیراسالمی ضعیف شدند .ایذل موضذو هذم

خود سالطیل تیموری بود و هم اینکه پس از حملۀ موذوص و نابسذامانی اوضذا

مردم ،زمینۀ مساعدی برای تقویت روحیۀ میهری و التاا بذه درگذاک الهذی فذراهم شذدک بذود.
تیموریان نسرت به علمای میهری و مشایخ ،متواضع و مهربان بودند و به بسیاری از جن

هذا

و لشکرکشی های خود عنوان میهری میدادنذد (میرجع ذری .)1۶4 :13۷9 ،تیمذور درمذورد
اسالمخواهی خود چنیل میگوید« :و ازجمله تزوکاتی که بر دولت و سلطنت خود بربسذتم،
اوص ایل بود که دیل خدا و شریعت مثمد مصط ی را در دنیا رواج دادم و همیشه و همهجذا
تقویت دیل اسالم نمودم» (حسینی تربتی.)15۸ :134۲ ،
تیمور بسیاری از حمالت و جهانگشاییهای خود را به بهانۀ تذروی اسذالم و برانذداختل
ک ر اناام میداد تا بهعنوان «غازی اسالم» مشهور شود .بذه گ تذۀ شذرفالذدیل علذی یذزدی
( ،)44۷ /۲ :133۶تیمور حتذی علذت لشکرکشذی خذود را بذه چذیل ،غذزا و جهذاد و نذابودی
بتخانهها و آتشکدکهذا و بنذای مسذاجد اعذالم کذرد؛ امذا غذرا اصذلی وی کشورگشذایی و
بهدست آوردن ثروت بیشتر بود (میرجع ری .)۶۲ :13۷9 ،همانگونه که گ تذه شذد ،زمذانی
که تیمور قصد تسخیر گرجستان را داشت ،علت آن را جهذاد بذا ک ذار بیذان کذرد (خذوافی،
 )143 /3 :1339و ایل را بهتریل کذار بذرای پادشذاهان عنذوان کذرد (حسذینی تربتذی:134۲ ،
 .)140همچنیل ،به لشکرکشی خود به هند نیز صروۀ مذیهری داد؛ زیذرا معتقذد بذود حاکمذان
هند نسرت به بتپرستان و میاهب برهمنی سختگیری الزم را نشان نمیدهند (شرفالذدیل
علی یزدی)19 /۲ :133۶ ،؛ اما با ایل اقدام به اسالم و مسلمانان ،و فرهن
جررانناپییر وارد کرد .مسلّم است کذه مذیهب بهانذهای بذی

و تمذدن لطمذات

نرذود .حقیقذت ایذل بذود کذه

سربازان جنگاوی و خونریز او نیازمند ثروت تازکای بودند و تیمذور سذه سذاص در سذمرقند
استراحت کرد و آمادۀ فتوحات تازک ،کسذب ثذروت و گسذتر

قلمذرو بذود .هندوسذتان بذا

خزائل سرشار خود مورد مناسری بهشمار میرفت (تاریخ ایران ،دورۀ تیموریان.)۷9 :13۸۷ ،

جانشینان تیمور نیز از عنوان «غازی» بهرک میگرفتند .سلطانمثمودمیرزا (ف900 .ق) به ایل
عنوان معروف بود؛ زیرا هموارک به جن

با ک ار (اقوام کتور و سیاکپوشذان) مشذووص بذود و
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فرمانهای خود را به نام سلطانمثمذود غذازی مذینوشذت (امیرعلیشذیر نذوایی1۷3 :13۶3 ،؛
خواندمیر .)9۷ /4 :1353 ،همچنیل ،سلطانحسیل بایقرا به «ابوالوازی» مشهور بود.
تیمور درپی اهداف سیاسی خود قصد داشت خود را بهعنوان پادشاهی دینذدار و مذدافع
اسالم در سط جهانی معرفی ،و ایلگونه برتذری خذود را در جهذان اسذالم نسذرت بذه سذایر
سالطیل ثابت کند (تاکستل و دیگران .)۲۶ :13۸4 ،او در نامههای خذود بذه بایزیذد ،سذلطان
عثمانی ،اظهار میکرد که بهعلت جهاد بایزید با مسیثیان فرن

 ،متعرا قلمروی او نشذدک

است؛ باوجودایل پس از شکست دادن بایزید عثمانی ،تیمذور طذی نامذهای بذه شذارص ششذم،
پادشاک فرانسه ،نوشت« :از اینکه به یاری خدا دشمنان ما و شما زبذون شذدند ،عظذیم شذادمان
شدیم» (نوایی 9۶ :13۷0 ،و  .)1۲۷حتی بااینکه پیوستل او در آغاز کار بذه موذوالن بذهدلیذل
مصلثت سیاسی و دستیابی به حکومت ماوراءالنهر بود ،تیمور ایل اقدام را به خواست الهذی
و حکم قرآن نسرت میداد (حسینی تربتی.)1۸ :134۲ ،
 .۳توجه تیموریان به سادات و شیعیان برای کسب مشروعیت

درنتیاۀ سلطۀ مووالن ،تثوالتی همچون افزای

فرقههای اسالمی ،رونق تصذوف ،تقذدیس

فریضه ح و تکریم خاندان پیامرر (ص) در مسائل میهری بهوجود آمد .ایل نذو پدیذدکهذا
اغلب صروۀ شیعی داشت و نوسانی بیل شیعه و سنی ایااد میکرد که بر حاکمان و امرا هذم
اثر میگیاشت (رویمذر .)1۸۷ :13۸5 ،حاکمذان بذرای کسذب مشذروعیت در بذیل مذردم بذه
سادات احترام میگزاردند .ایل تثذوالت در عصذر تیمذوری نیذز ادامذه یافذت .در ایذل دورک
سادات موقعیت مهمی داشتند و در جامعه از احترام بسیار برخوردار بودنذد .طریعتذاً حاکمذان
تیموری هم سادات را بسیار احترام میکردند (طهرانی ۲93 :135۶ ،و 309؛ واعظ کاشذ ی،
.)4۶۷ :135۶
تیمور ارجثیت ظاهری میهب تسنل را پییرفته بذود .برخذورد دوگانذۀ وی بذا شذیعیان و

سنیان بسیار مهم و برجسته بهنظر میرسد .او در تزوکات خود ،سادات را تکریم و به مثترم

شمردن و رسیدگی به امور آنها تککید مذیکذرد (حسذینی تربتذی۲0۲ :134۲ ،؛ نظذامالذدیل

شامی .)19۲ /۲ :195۶ ،در تسخیر مازنذدران ،شذیعیان آن نذواحی را بذهدلیذل عقایذد بدشذان
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موردعتاب قرار داد و کلیۀ ایشان را بهجز جماعت سادات به قتل رساند (شذرفالذدیل علذی
یزدی)413 /1 :133۶ ،؛ اما پس از فت حلب و در حضور جمعذی از عالمذان و قاضذیان ایذل
شهر ،از برحق بودن حکومت حضرت علی و یزید و معاویذه سذؤاالتی پرسذید .در آن زمذان
فردی به نام قاضی علمالدیل ق صی مالکی همۀ ایذل سذه ن ذر را «ماتهذد» خوانذد .تیمذور از
شنیدن ایل سخل خشمگیل شد و در پاسخ علی را برحق و معاویه و یزید را ظذالم و غاصذب
قدرت معرفی کرد .او با شعار خذونخذواهی امذامحسذیل ( ) و آص علذی ( ) از نسذل یزیذد،
دستور قتل و غارت مردم دمشق را داد (نظامالدیل شامی۲3۶ /۲ :195۶ ،؛ ابلعربشذاک:153 ،
 .)1339استدالص او ایل بود که شامیان بذا مروانیذان در ظلذم و سذتم بذه خانذدان پیذامرر (ص)
موافق بودکاند (خواندمیر .)49۷ /3 :1353 ،چنیل برمی آید که تیمور تسذلیم نشذدن آنهذا را
در برابر خود ،به معنای ک ر و ارتداد و طویان و ایستادگی در برابر اسالم میدانسته و کشذتل
ایشان را جایز میشمردک است (اسماعیلی .)50۲ :13۷1 ،استدالص فوق درواقع اقدام سیاسذی
حسابشدک ای بود که تیمور بذرای جلذب رضذایت شذیعیان و توجیذه کشذتل کسذانی کذه در
برابر

پایداری کردک بودند ،مطرح میکرد .او برای رسیدن به اهداف شخصی ،شریعت را

مطابق با اعماص و امیاص خود ت سیر میکرد و مصلثت سیاسذی در تصذمیمات تیمذور حذرف
اوص را میزد.
اظهار دوستی تیمور به سادات و شیعیان جنرۀ سیاسی داشت و با هدف اسذت ادک کامذل از
ظرفیتها و شرای صورت میگرفت تا حمایت قاطرۀ جامعۀ اسالمی را بهدست آورد .علذل
توجه خاص تیمور به شیعیان و رفع حوای آنان و معرفی خود بهعنذوان دوسذتدار علذی ( )،
بهدلیل برتری بر حری ان ،رفع هرگونه بهانه برای شذور
حکومت

علیذه خذود و اسذتثکام پایذههذای

بذود .ایذل اقذدام ترفنذدی سیاسذی بذهشذمار مذیرفذت و اقذدامات مذیهری تیمذور

بهرکگیری او را از دیل ،بهعنوان عاملی بذرای کسذب مشذروعیت ،بذهخذوبی نشذان مذیدهذد
(الشیری.)1۶۲-159 :1۶۲ ،
زمانی که تیمور تهاجمذات خذود را بذه ایذران و آسذیای صذویر آغذاز کذرد ،ایذران فاقذد
حکومت قدرتمنذد مرکذزی و فاقذد مذیهب رسذمی بذود و بذهخصذوص بذهدلیذل حاکمیذت
سلسلههای مستقل مثلی ،ازلثاظ سیاسی در ضعف بذهسذر مذیبذرد .درنتیاذه سذپاک منضذر
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تیمور تثت فرماندهی مدبرانۀ وی توانستند مناطق وسیعی را به تصرف درآورنذد .در چنذیل
شرایطی که ضعف بر مناطق م توحه حاکم بود ،نیروی مسل تیمور و لشکریان جوتذایی بذر
مناطق م توحه که قدرت خذود را در پرتذوی نیذروی نظذامی بذه چنذ

آوردک بودنذد ،الذزام

چندانی به همراهی با یک مرام خاص میهری و قومی نداشتند و بذه تناسذب منذافع سیاسذی و
مادی و موقعیتهای مختلف به موضعگیریهای متعددی پرداختنذد .در ایذل زمذان ،گرچذه
هنوز تسنل میهب رسمی ایران بود ،بهدلیل فعالیتهای ریشهدار شیعیان در ایران که در طذی
قرون حاکمیت خل ای عراسی نیز ادامه داشت و با سقوط ایل سلسله صورت علنذی بذه خذود
گرفته بود ،تسنل دیگر میهب اغلب جمعیت ایران نرود و با توجه به فضای حاکم بر جامعه،
همراهی با فرق مختلف میهری ،بهتریل راک تسذل روزافذزون بذر آنهذا مذیتوانسذت باشذد.
تیمور نیز که با تهاجمات گستردک و ارتراط با مشذاهیر و بزرگذان هذر منطقذه از آرای متعذدد
حاکم بر مناطق مختلف بهخوبی آگذاک شذدک بذود ،در هذر منطقذه بذا درنظذر گذرفتل مصذال
سیاسی خوی

اقدام به موضعگیری در برابر اصوص عقیدتی مردم مناطق م توحه مذیکذرد و

سذعی داشذذت تذذا اقذذدامات و حاکمیذذت خذذود را در نظذذر آنذذان مشذذرو جلذذوک دهذذد .علمذذای
ماوراءالنهر شرط حمایت خود را از تیمور برای اتثذاد وی و امذرای قریلذۀ بذرالس بذهمنظذور
پیروزی بر امرای توغلق تیمور و الیاس خواجه ،عمل بر طرق سیرۀ خل ای راشدیل و نذابودی
کسانی که قصد تعرّا به مذاص و نذاموس مذردم داشذتند ،قذرار دادک بودنذد (حسذینی تربتذی،
 .) 30-۲4 :134۲ایل عمل نشذان از آن دارد کذه گرچذه تیمذور در مقذاطع مختلذف خذود را
متمایل به نثلهها و فرق مختلف فکذری و مذیهری نشذان مذیداد ،درمامذو و بذا توجذه بذه
مقرولیت کلی میهب تسذنل در آن زمذان ،در حذد بیشذتری خذود را از اهذل تسذنل بذهشذمار
میآورد.
احترام به خاندان پیامرر (ص) در دورۀ جانشینان تیمور هم دنراص شد .در زمان شاهرخ بذه
سادات مازندران که تیمور قرالً آنها را به ماوراءالنهر فرستادک بود ،اجازۀ بازگشت بذه وطذل
دادک شد و شاهرخ در حق آنان عنایت و مرحمت کرد (مرعشی.)44۷-433 :13۶3 ،
تیموریان باوجود سنی بودن برای ائمۀ اثنیعشر احترام قائل بودند (معیلالذدیل نطنذزی،
 .) 3۷9 :133۶تیمور برای مزار امامان شیعه در عراق و نیز اولیذای دیذل موقوفذاتی قذرار دادک
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بود (حسینی تربتی 35۶ :134۲ ،و  .)35۸شاهرخ نیز چند مرتره به زیارت امامرضا ( ) رفذت
و نیورات خود را تقدیم کرد (میرخواند ۶0۶ /۶ :1339 ،و ۶4۸؛ خوافی.)۲34 /3 :1339 ،
رویهمرفته در عصر تیموری شیعیان در پیروی از عقاید خود آزادی داشتند (یارشذاطر،
 .)1۷ :1334پادشاهان تیموری نیز با توجه به رونق کار شیعیان و بذهمنظذور تذداوم حاکمیذت
خود ،به حمایت ایل گروک درحاص افزای

نیازمنذد بودنذد و بذهمنظذور تعذادص در خذ مشذی

سیاسی خود ،تمایلی هوشیارانه به تشیع نشان میدادند .گمان بر ایذل بذود کذه سذلطانحسذیل
بایقرا به تشیع تمایل دارد .او زمانی تصمیم گرفت که خطره و سکه را به نام دوازدک امام ( )
مزیل کند ،اما جمعی از متعصران میهب حن ی که در هذرات معترذر بودنذد ،دربذارۀ تذرجی
رسوم اهلسنت سخل گ تند و سلطان را از ایل کار منع کردند (خواندمیر.)13۶ /4 :1353 ،
 .۴وضعیت شعائر مذهبی و بزرگان دینی در دورۀ تیموری

در راستای وضعیت اعتقادی حاکم بر جامعه ،مذردم بذه امذور غیرمذادی و روحذانی همچذون
زیارت قرور بزرگان دیل ،معازکگر بودن برخی از زیارتگاکها و یا ان اس شیوخ و صذوفیان،
ارتراط با ارواح در بیداری و رؤیا و ...احترام و عالقه نشان میدادند .مصادیق ایذل مطلذب را
در کترذذی کذذه دربذذارۀ مذذزارات تذذکلیف شذذدک اسذذت ،مذذیتذذوان بذذهخذذوبی دریافذذت (ر.ک.
معیلال قراء1339 ،ق .)13 :ایلگونه اعتقادات را متولّیان امور میهری بهوجود نمذیآوردنذد،
بلکه آنان در ایل زمینه برای کسب قدرت تال

میکردند و الرته حاکمان نیز از ایذل مسذئله

سود میجستند .ازآنااکه فرمانروایان مدعی میزانی از قدرت در دنیای روحانی بذرای خذود
بودند ،میبایست با دیگر مراکز برخوردار از چنیل قدرتی نیز در ارتراط مذیبودنذد .یکذی از
راکهای ایل ارتراط تسل و رسیدگی به زیارتگاکها و دیگری ارتراط بذا شذیوخ و علمذا بذود.
بهدلیل اینکه تیموریان برای مشروعیت حکومت خود بر میهب تککیذد داشذتند ،حمایذت از
طرقات میهری برای موفقیذت سذلطنت ایشذان اهمیذت داشذت (منذز .)۲۶5 :1390 ،پشذتیرانی
حاکمان از زیارتگاکها و مکانهذای مقذدس ،نشذاندهنذدۀ تذال

حکومذت بذرای توجذه بذه

مکانها و شخصیتهای مهم برای مذردم و درنتیاذه کسذب مشذروعیت بذود .در ایذل دورک،
دینداری و احترام به بزرگان دینی و میهری بسیار رای بود .احترام سالطیل تیمذوری و امذرا
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و اطرافیان ایشان به ایل افراد و رونذق امذاکل و شذعائر مذیهری ،زبذانزد مورخذان ایذل دورک
است .عالقه و حمایت تیموریان موجب رواج مطالعات و مراحثات دینی ،افذزای
مکاتب ،مساجد و خانقاکها ،و تسل بی

از پی

مذدارس،

میهب بر اجتما شد .در ایذل دورک علذوم

دینی بر سایر علوم ارجثیت داشتند و اکثر علما دارای صروۀ میهری بودند .ایل مطلب شاید
بیانگر آن باشد که تیموریذان بیشذتر بذهدلیذل ح ذظ حرمذت شذر یذا تظذاهر بذه دینذداری از
دانشمندان حمایت میکردکاند (میرجع ری .)۶۸ :13۷9 ،تیمذور بذه علمذا ،مشذایخ ،فضذال و
سادات احترام بسیار قائذل بذود (ابذلعربشذاک۲9۷ :1339 ،؛ عرذدالرزاق سذمرقندی/1 :13۸3 ،
 .)13۸در تقسیمبندی جامعه از سوی تیمور به دوازدک طای ه ،سادات و مشایخ و علما در ردۀ
اوص قرار داشتند (حسینی تربتی .)۲14-۲0۲ :134۲ ،چنانکه خود او مذیگویذد« :اوص طای ذۀ
سادات و علما و مشایخ را بذه خذود راک دادم و همیشذه مالذس مذرا بذه زیذب و زینذت نگذاک
میداشتند و مسائل علوم دینی و حکمی میکور میساختند و مسائل حالص و حرام از ایشذان
است سار مینمودم» (همان.)۲04 ،
تیمور بهمنظور اناام تظذاهرات مذیهری خذود ،بذه زیذارت قرذور بزرگذان و اولیذای دیذل
میرفت و به تعمیر و تزییل و بازسازی آرامگاک آنان دستور میداد (سذمرقندی1۶4 :13۶۷ ،
و .)1۶۶
شاهرخ از همۀ پادشاهان تیموری دیندارتر و معتقدتر بود .او نیز هموارک به زیذارت مقذابر
بزرگان دیل و عرفا میرفت (حذافظ ابذرو ،)۶13 /۲ :13۸0 ،بذه تعمیذر بقذا متررکذه اهتمذام
میورزید ،و همه را به اجرای شعائر دینی تشویق میکرد .در س ر و حضذر اکثذراً روزکدار و
اغلب اوقات با ح ّاظ قرآن و علما همنشیل بود؛ حتذی در زمذان جنذ

نیذز از ادای فذرای

پن گانه غ لت نمیکرد (اس زاری .)9۷ /۲ :133۸ ،ایل اقدامات ،وی را بذهعنذوان پادشذاهی
دیندار و متعصب در میهب معرفی میکذرد .مثتسذریل در عهذد شذاهرخ در اناذام وظذایف
خود دقت و جدیت بسیار داشتند .شذاید پایرنذدی بیشذتر شذاهرخ بذه امذور مذیهری بذههمذراک
مالیمت ذاتی وی ،دوران طوالنی حکومت او را که با آرام
ال بی

نسری قریل بود ،بهبذار آورد.

چندان اعتنایی به شریعت اسالمی نداشت و همچون تیمور دوستدار ضذیافت همذراک

با موسیقی و بادکگساری بود (بارتولد)1۸۸ :133۶ ،؛ باوجوداینکه گ تهاند قرآن را بذا ه ذت
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قرائت میخواند .بیشتر سالطیل تیموری مخصوصاً ال بی

به گذرفتل مالیذات تموذا -کذه از

تاارت و صنعت گرفته میشد -بسیار اهمیت میدادند (خواندمیر ۲0 /4 :1353 ،و  .)3۲ایل
مالیات از نظر روحانیون شرعی نرود و آنها ایل عمذل الذ بیذ
میکردند .بنابرایل ،ال بی

را عالمذت ک ذر او قلمذداد

نیز از توجه به شریعت اسالم بینیاز نرود و برخی بیاعتناییهای

او بذذه بزرگذذان دینذذی و شذذعائر اسذذالمی در ایاذذاد نارضذذایتی نسذذرت بذذه وی نق ذ
عرداللّطیف ،پسر ال بی

داشذذت.

 ،که پایرندی زیذادی بذه احکذام اسذالم نشذان مذیداد ،بذرای جلذب

رضایت مردم ،تموا را در زمان و مکانی مثذدود لوذو کذرد (عرذدالرزاق سذمرقندی:13۸3 ،
 .)۶۷0/۲سلطان حسیل بذایقرا در تقویذت دیذل اسذالم ،نذابودی بذدعت و گمراهذی ،رعایذت
سادات ،و شرکت در ماالس درویشان و گوشذهنشذینان اهتمذام مذیورزیذد .وی دو روز در
ه ته قضذات و علمذا را دعذوت ،و امذور مهذم را بذا فتذوای ائمذۀ دیذل حذلوفصذل مذیکذرد

(خواندمیر .)111 /4 :1353 ،مؤلف مقامات جذامی (نظذامی بذاخرزی )1۲1 :13۷1 ،او را بذه
تال

در راک اعتالی دیل اسالم و جهاد در راک خدا و دفع ضرر از مسلمانان میستاید.

اسالمخواهی و دیلپروری تیموریان از یک سو موجب اعترار حکومذت در بذیل مذردم،
رونق بازار دیل و اعزاز عالمان و دینذداران مذیشذد و از سذوی دیگذر ،درصذورت بذه خطذر
افتادن منافع حکومذت از جانذب بزرگذان دینذی ،عکذسالعمذل حاکمذان را برمذیانگیخذت.
بنابرایل ،مصلثت سیاسی و ح ظ قدرت از هر چیز دیگری مهمتر بود .در ساص ۸50ق و در
جریان شور

شاهزادک مثمدبل بایسنقر ،حذاکم عذراق عاذم ،شذاهرخ برخذی از سذادات و

علمای اص هان را در ایل قضیه گناهکار دانست و دستور قتذل آنذان را صذادر کذرد .مؤلذف

تذکرة الشعرا چنیل مینویسد که در هنگام اجرای فرمان شذاهرخ درمذورد یکذی از آن افذراد
به نام «خواجهافضل ترکه» دو نوبت ریسمان پذارک شذد و خواجذه فریذاد مذیزد« :بذا شذاهرخ
بگویید ایل عقوبت بر ما لثظهای بی

نیست ،اما پنااکساله نام نیذک خذود را ضذایع مسذاز»

(دولتشاک)۲5۶ :13۶۶ ،؛ اما بیفایدک بود .ایل عمل شاهرخ صذورت خذو

و مرذارکی بذرای

وی نداشت و پس از هشتاد روز از دنیا رفت (همانجذا) .احتمذاالً عوامذل دینذی در شذور
شاهزادک مثمذدبل بایسذنقر علیذه شذاهرخ دخالذت داشذتند (رویمذر .)1۸۸ :13۸5 ،برخذی از
بزرگان اص هان شاهزادک را به ایل شهر دعوت کردک بودنذد (عرذدالرزاق سذمرقندی:13۸3 ،
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5۸۲ /۲؛ طهرانی .)۲۸5 :135۶ ،ایل مسئله همچنیل کارکرد سیاسی میهب را برای سذالطیل
و شاهزادگان نشان میدهد که تال

میکردند با جلب حمایت گروکهای مختلف مذیهری،

موقعیتی برتر و مشروعیتی بیشتر کسب کنند.
تیموریان باوجود ادعای پایرندی به اسالم ،از اناام بسیاری منهیات دینی ابایی نداشتند و
ایل مسئله بذه موقعیذت آنذان کذه خذود را ماذری احکذام اسذالمی و پایرنذد بذه دیذل معرفذی
میکردند ،خدشه وارد میکذر د .تیمذور آشذکارا بذه بسذیاری از مرذادی و مرذانی دیذل عمذل
نمیکرد .کشتل مردم مسلمان بیگناک برای او کاری عادی و حتی لیتبخ

بود .فاذایع و

کشتارهایی که تیمور به نام اسالم و دفا از مظلوم در برابذر ظذالم اناذام داد ،بسذیار اسذت و
ایلها باور واقعی بودن دینداری او را مشکل میکند؛ زیرا در همذان دوران و از نگذاک مذردم
آن عصر هم بسیاری از اعماص پادشاهان تیموری مطابق با اسالم نرذودک اسذت .در همذۀ منذابع
ایل دورک در کنذار مذدایثی کذه مورخذان نسذرت بذه سذالطیل و شذاهزادگان تیمذوری بیذان
کردکاند و یا در اشعار شاعران و نامههای منشیان بیان شدک است ،میتوان ستمهای آنهذا در
حق مسلمانان و زیر پا نهادن دستورات اسالم را هذم مشذاهدک کذرد و در مذوارد متعذدد ایذل
اعماص ایشان موردنکوه

قرار گرفته است .تیمور پس از فت دمشق بذهسذوی بوذداد لشذکر

کشید و دستور داد هریک از سذربازان
برخی مواقع نیز برای جن

دو سذر بریذدک بیاورنذد (ابذلعربشذاک.)1۷1 :1339 ،

با مسلمانان آنها را به سستی در اصوص مذیهب مذتهم مذیکذرد؛

مانند مووالنی که بهتازگی مسلمان شدک بودند (گروسه ،)۶۸4 :1353 ،یذا سذالطیل هنذد کذه
بهدلیل نکشتل اترا غیرمسلمان از نظر تیمور مقصر بودند (شرفالذدیل علذی یذزدی:133۶ ،
 .)19 /۲تیمور و بیشتر جانشینان وی نسرت بذه شذرابخذواری سذختگیذر نرودنذد .ماذالس
جشل در دربار تیمور با موسیقی و آواز و بادکنوشی بسیار همراک بود (گونسالس دکالویخو،
۲4۷ :13۶۶؛ ابلعربشاک .)۲۲4 :1339 ،زنان حرمسرای تیمور نیز به شیوۀ زنان مسذلمان رفتذار
نمیکردند و عادات و رفتارشان بیشتر شریه اعمذاص زنذان موذولی بذود (بارتولذد.)5۶ :133۶ ،
آنان با روی و گیسوان باز در ماالس شرکت میکردند و همراک تیمور شراب مذیخوردنذد
(گونسالس دکالویخو .)۲59 :13۶۶ ،همۀ سالطیل تیمذوری بذهاسذتثنای شذاهرخ در مالذس
خود شراب مینوشیدند (امیرخانی .)54 :13۸3 ،شاهرخ نوشیدن شراب را ممنذو سذاخت و
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دستور از بیل بردن خمخانههای شاهزادگان را صادر کرد (عردالرزاق سذمرقندی/۲ :13۸3 ،
 .)495ال بی

که در امر حکومت بیشتر دنرالهروِ جد

تیمور بود ،ماالس موسیقی و آواز

همراک با خوردن شراب برپا میکرد و شذیخاالسذالم سذمرقند در ایذل مذورد مخذال تی نشذان
نمیداد .ال بی

فذردی بذه نذام «سیدعاشذق» را کذه در زهذد و دینذداری و علذم شذهرک بذود،

بهعنوان مثتسب سمرقند منصوب کردک بود .زمانی مثتسب به مالس جشنی کذه الذ بیذ
ترتیب دادک بود و با آواز و شراب همراک بود ،وارد شد و خطاب بذه الذ بیذ

چنذیل گ ذت:

«دیل مثمدی را برانداختی و شعار ک ر ظاهر سذاختی» (خوانذدمیر .)35 /4 :1353 ،بسذیاری
از دیگر شیوخ ماوراءالنهر نیز بهشدت مخالف اعماص ال بی

بودند (همانجا) .سلطاناحمذد

تیموری نیز در عیل متشرّ بودن و ماالست با شذیوخ و صذوفیان ،مذردی شذرابخذوار بذود
(بابر .)۷4 :130۸ ،ابوالقاسم بابرمیرزا (۸۶1-۸۲5ق) در مالس خود شراب مینوشید و حتی
م تی زمان وی ،موالنازادک ابهری ،هم از شذرابخذواری ابذایی نداشذت (امیرعلیشذیر نذوایی،
 .)9۲ :13۶3سلطانحسیل بایقرا در ساصهای نخستیل حکومذت ،از بذادکگسذاری در ماذالس
دربار خود ابایی نداشت؛ اما پس از آن فرمان منع بادکنوشی را صادر کذرد (خذوافی:135۷ ،

 .)1۶5-1۶4 /1مؤلف منشآت میردی نامذهای از یکذی از بزرگذان را کذه خطذاب بذه حذاکم
ناحیهای نوشته است ،در کتاب خود آوردک است .از مطالب ایذل نامذه مذیتذوان تاحذدی بذه
واقعیت اوضا دورۀ تیموری ازلثاظ پیادک شدن احکام اسالم پی برد:
[ ]...و بر سادات که نتیاۀ ساقی کوثر و خالصۀ بشریتاند و پیامرر سذ ار

آنهذا

را نمودک ،انوا ظلم و ستم روا میدارند .مساجد و معابذد ،خانذۀ خمذار شذدکانذد و
مدارس و خانقاکها اصطرل ترکان .در دیاری که دعوی اسالم مذیکننذد ،چیذزی از
اسالم دیدک نمیشود (میردی.)۲33 :13۷۶ ،

 .۵بهرهگیری از حمایت شیوخ و صوفیان بهمنظور کسب مشروعیت

یکی دیگر از رویکردهای مشروعیتساز تیموریان ،تمسک به عارفذان و صذوفیان و تمنذای

تکیید از جانب آنان بود .چون صوفیان موردتوجه و احترام مذردم بودنذد و پایگذاک اجتمذاعی
خوبی داشتند ،حکّام نیز با توجه کردن به آنان میتوانستند در میان مردم مشروعیت و وجهۀ
اجتماعی بیشتری کسب کنند .تیموریان از تکیید معنذوی شذیوخ صذوفی بذرای اثرذات جاذبذۀ
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شخصی و شایستگی خود برای حکومت سود میبردند و پشتیرانی از شخصیتهذای مذیهری
موجب اثرات دیلمداری حاکمان تیموری میشد (منز ۲۶۷ :1390 ،و  .)۲۷0از اواخذر قذرن
هشتم تا دهۀ اوص قرن دهم بذازار دیانذت و خانقذاکهذا گذرم بذود و سذلطۀ عرفذان و مذیهب و
تصوف در وجوک مختلف زندگی مردم بی

از پی

به چشم میخورد .در قرن نهم هاذری

فرقههای متعذددی از صذوفیان بذا آرای مت ذاوت وجذود داشذتند (میرجع ذری-1۷۶ :13۷9 ،
 .) 1۷۷تصوف در ایل عهد تا حذد زیذادی رنذ

شذریعت گرفتذه و جذدا کذردن شذریعت از

طریقت مشکل بود (فرهانی من رد.)۲3۲ :13۸۲ ،
تیمور از ابزار گوناگون برای رسیدن به اهداف سیاسی خود است ادک کرد .در ایذل میذان،
توجه به مشایخ صوفیه بسیار به او کمک کرد .ایل عامل از مهمتریل ابزارهذای تیمذور بذرای
رسذذیدن بذذه قذذدرت بالمنذذاز بذذود .او از همذذان دوران جذذوانی دسذذت ارادت بذذه دامذذان
شیخشمسالدیل فاخوری که در شهر ک  ،زادگاک تیمور ،مقتدا و مراد عامۀ مردم بذهشذمار
میرفت ،دراز کرد و بهزودی در میان مریدان او عزت و اعتراری بهدسذت آورد و برخذی از
آنها در سلک یاران تیمور درآمدند (ابلعربشاک .)۶ :1339 ،وی در آغاز قذدرتگیذری ،بذا
پیر و مرشد خود درمورد پیوستل به خان مووص ،تولذق تمذور ،مشذورت کذرد و بذا تکییذد وی
دربارۀ تصمیم خوی

مطمئل شد (حسینی تربتی .)1۶ :134۲ ،تیمور در تزوکات خاطرنشان

میکند که هموارک از علما و مشایخ طلب همت کذردک و در امذور گونذاگون از آنذان یذاری
معنوی گرفتذه اسذت (همذان .)1۶۶ ،بذهدلیذل کسذب تکییذد از صذوفیان و مشذایخ و ارادت و
توجهی که تیمور به ایل گروک نشان میداد ،بسیاری از اعماص او در چشذم همگذان ،ناشذی از
الهام خدایی و آسمانی دانسته میشد (الشیری .)159-15۸ :135۲ ،مهر تکیید مشذایخ و عرفذا
به اقدامات و لشکرکشیهای تیمور در پیشذرفت و توجیذه کارهذای او و کسذب مشذروعیت
تکثیر بسیاری داشت (منز .)۲3 :13۷۷ ،برخی مشایخ طی نامذههذای خذود بذه تیمذور ،او را بذه
رعایت عدالت و رسیدگی به حاص صوفیان و زهذاد سذ ار

مذیکردنذد (نذوایی-4 :13۷0 ،

.)11
تیمور معتقد بود که آنچه از پیروزی و قدرت بهدست آوردک ،از دعای شیخشمسالدیل
فاخوری ،همت شیخزیلالدیل خوافی و یاری سیدبرکه بودک اسذت (ابذلعربشذاک.)9 :1339 ،

 / 20بررسی تکاپوهای مذهبی تیموریان (۹۱۲-۷۷۱ق) و مسئلۀ مشروعیت حاکمیت

ایل سه روحذانی در تکذویل شخصذیت تیمذور نقذ

داشذتند (رویمذر .)134 :13۸5 ،قرذل از

لشکرکشی علیه توقتم  ،خان دشت قرچاق ،تیمذور از سذیدبرکه اسذتعانت معنذوی جسذت.
پس از کسب پیروزی ،سذید مقذام و منزلتذی خذاص نذزد تیمذور یافذت و حکذم او نافذی شذد
(ابذذلعربشذذاک 1۸ :1339 ،و  .)19تیمذذور بعذذدها همذذۀ اوقذذاف حذذرمیل را بذذه او اختصذذاص داد
(عردالرزاق سمرقندی .)4۲۶ /1 :13۸3 ،بهنظذر مذیرسذد کذه از ایذل مقطذع زمذانی بذه بعذد،
سیدبرکه مهمتریل متثد میهری تیمور بودک است؛ بهگونهای که در جریان نرردهذایی چنذد،
در سپاک تیمور حضور داشته و با اناام اعمالی خاص یا بیذان عرذاراتی مذیهری ،باعذ تهیذی
سپاهیان شدک و در مقابل ،ضعف نیروی مقابل را فراهم میکردک است .سید در جریان یکذی
از جن

ها از درگاک الهی برای امیر صاحبقران طلب فت و پیذروزی کذرد و مشذتی خذاک

به آسمان پاشید و تیمور را مخاطب قرار داد و گ ذت« :تَوَجَذه حَیذ ُ شِذئتَ فَاِنَذکَ مَنصذور»
(شرفالدیل علی یزدی.)3۸۶-3۸1 /۲ :133۶ ،
تیمور طرق سیاست مشروعیتبخشی به حکومت  ،از دراوی

و اهذل تصذوف دلاذویی

میکرد .در ورود به هر شهر ،تیمور ابتدا به مالقات صوفیان و زیارت قرور بزرگان میرفت،
از آنها استمداد میجست و طلب پیذروزی مذیکذرد ،و صذدقاتی بذه مسذتثقان مذیبخشذید
(همان ۶۸ /1 ،و  .)45۷-451او خانقاک های بسیاری در نقاط مختلذف سذاخت و امالکذی بذه
آنها وقف کرد .در ایل خانقاکها درویشان و فقیران اطعام مذیشذدند (خوانذدمیر/3 :1353 ،
 .)39۷در دورۀ تیمذذوری شذذاهزادگان ،حکّ ذام منذذاطق و ...نیذذز در رعایذذت جان ذب مشذذایخ و
صذذوفیان و سذذاختل خانقذذاکهذذا بذذه تیمذذور اقتذذدا مذذیکردنذذد (کاتذذب 1۶5 :13۸۶ ،و  .)1۷1او
میتوانست از ایل طریق نیروهای معنوی جامعذه را بذهسذمت خذود جذیب کنذد و پایذههذای
سیاسی -اجتماعی قدرت

را استثکام بخشد (میرفطذروس ،بذیتذا .)۲4 :بذههرحذاص ،دیانذت

تیمور هرچه که بود ،در دورۀ خود او و جانشینان

ازلثاظ کسب مشذروعیت مذؤثر افتذاد و

همچنیل باع شد که دینداری و احترام بذه زاهذدان و عابذدان و علمذا مرسذوم شذود (صذ ا،
.)43 :13۶۶
با توجه به اینکه تیمور برای پیشررد اهذداف سیاسذی خذود درمذورد همذۀ امذور تذدارک
کامل میدید و تمام جوانب را درنظذر مذیگرفذت ،جمذعآوری اطالعذات بذرای او اهمیذت
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زیادی داشت .افرادی از فرقههای مختلف اسالمی مثل دراوی

و قلنذدران ،سذهم عمذدکای

در جمعآوری اطالعات سرّی نظامی داشتند .مهاجرت ایل گروک از مردم از جایی بذه جذای
دیگر و تشکیالت وسیع طریقتهای آنان به تیمور یاری میرساند؛ حتی زمانی کذه مذردم را
برای گرفتل اموالشان تهدید یا شذکناه مذیکردنذد ،شذیوخ و صذوفیان آزادانذه رفذتوآمذد

میکردند و گاک درمورد دیگران پادرمیانی مینمودند (تاریخ ایران ،دورۀ تیموریذان:13۸۷ ،

 .)۶1ابذذلعربشذذاک ( )۲9۸ :1339نیذذز بذذه اسذذت ادۀ تیمذذور از درویشذذان و فقیهذان بذذرای کسذذب
اطالعات اشارک میکند.
فرقۀ نقشرندیه مهمتریل و بان وذتریل فرقۀ صوفیه در قرن نهذم ،مخصوصذاً در خراسذان و
ماوراءالنهر ،بهشمار میرفت و پیروان آن در طریقذت ،معتذدص ،و در مذیهب تسذنل ،سذخت
متعصب بودند .آنان عقیدک داشتند که قوت شریعت جز به مدد ایشان و ناات مردم از ظلذم
حاکمان بدون مساعدت شاهان و امرا ممکل نیست (واعذظ کاشذ ی)51۸ /۲ :135۶ ،؛ پذس
تال

میکردند به دستگاک حاکمه نزدیک شوند .ایل تقرب موجب تقویت فرقذه مذیشذد و

مردم نیز بیشتر بدان توجه میکردند .مشایخ ایل فرقه همکاری با امذرا را بذرای تقویذت دیذل
اسالم ضروری میدانستند (همان ،مقدمه35 ،؛ بخذاری .)۸5 :13۷1 ،سذالطیل و شذاهزادگان
تیموری از نیروی مشایخ و مریدان آنها برای نیل به اهداف سیاسی خود است ادک میکردند.
خلق بسیاری سرسپردۀ صوفیان بودند و ایل نیروی عظیم میتوانست کارهای بزرگذی اناذام
دهد .مریدان آنها در منازعات خانوادگی تیموریان به اشارۀ مشایخ خذود جذان مذیباختنذد.
رقابتهای امیرزادگان تیموری با یکدیگر ،گاک سرب میشد که امیذرزادکای بذهرغذم رقیذب
خود با یکی از مشایخ عناد ورزد .در خصومت بیل خلیذلسذلطان و شذاهرخ ،خواجذهمثمذد
پارسای نقشرندی از شاهرخ طرفداری میکرد و مردم را علیه خلیلمیرزا میشذوراند (واعذظ
کاش ی.)109-10۸ /1 :135۶ ،
در زمان ال بی

 ،دراوی

و شذیوخ چنذدان موردحمایذت وی نرودنذد و خصذومتهذا و

اختالفاتی بیل آنها وجود داشت (بارتولد)190 :133۶ ،؛ هرچند که پذس از اخذراج عذارف
مشهور ،قاسم انوار ترریزی ،از خراسان ،ال بیذ
(خواندمیر .)۶1۷ /3 :1353 ،ال بی

مقذدم او را بذه مذاوراءالنهر گرامذی داشذت

دستور داد که خواجهمثمد پارسا -از مشایخ نقشذرندیه
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 -را به اتهام جعل حدی

مثاکمه کنند .مؤلف رشثات از قوص یکی از صذوفیان مذیگویذد

که بهدلیل بیادبی و بیاعتنایی ال بی
روی آورد و سراناام پسر

نسرت بذه عرفذا و شذیوخ ،شکسذت و تشذوی

بذه او

وی را کشت و یا اینکه دوران کوتذاک حکومذت میرزاعرذدا ،

نوۀ شاهرخ ،بر سمرقند ناشی از بیتوجهی وی نسرت به مشایخ صوفیه بذود (واعذظ کاشذ ی،
 19۶ ،10۷ /۲ :135۶و )51۸؛ اما عرداللّطیف با اتخاذ شیوۀ زندگی پرهیزگارانه و احتذرام بذه
دراوی

توانست نظر مساعد ایذل گذروک مذیهری را کذه از الذ بیذ

و اطرافیذان

ناخشذنود

بودند ،جلب کند (عردالرزاق سمرقندی .)۶9۷ /۲ :13۸3 ،میتوان چنذیل نتیاذه گرفذت کذه
بهدلیل اعتقادات مردم ،درمورد صوفیان و عرفا ایل ت کر وجود داشذت کذه بذیاحترامذی بذه
ایشان موجب زیان یا نابودی میشود و حاکمان نیز از روی حقیقذت یذا بذهاضذطرار ،جانذب
صذذوفیان را مراعذذات مذذیکردنذذد .ارادت سذذلطانابوسذذعیدمیرزا بذذه مشذذایخ و صذذوفیه ،زبذذانزد
مورخان ایل دورک است .او پشتیران همۀ عالمان و شخصیتهذای مذیهری بذود (اصذیلالذدیل
واعظ 9۲ :1351 ،و  .)10۸یکی از شیوخ که نزد ابوسعید بسیار مقرب بذود ،بذاالی تخذت او
مذذینشسذذت و بذذرای

مثنذذوی مذذیخوانذذد (واعذذظ کاشذ ی .)۲۲۶ /1 :135۶ ،ابوسذذعید مریذذد

خواجهعریدا احرار بهشمار میرفت و او را بسیار تکریم مذیکذرد .در امذور مملکتذی بذا او
مشورت و به سخنان

عمل میکرد .به گ تۀ صذاحب رشذثات ،احذرار بذه قذدرت رسذیدن

ابوسعید را پیشگویی کردک و ابوسعید نیز وی را در خواب دیدک بود .پس از آنکه در بیداری
احرار را مالقات کرد ،از او بهمنظور گرفتل سمرقند طلب همت نمود و در مقابل متعهد شذد
که پس از رسیدن به قدرت در تقویت اسالم و رسیدگی به مردم کوش

کند .تکییذد وی از

سوی خواجه احرار در مشروعیت حکومت او بسیار تکثیر داشت .اکثذر مورخذان ابوسذعید را
پادشاهی دیندار و متشرّ معرفی کردکاند .اعتقاد صادقانۀ او به احرار باع

شد که به تشویق

خواجه در ساص ۸5۸ق در سمرقند بماند و در برابر ابوالقاسذم بذابر مقاومذت کنذد؛ ازایذلرو،
ابوسعید خواجهعریدا را باع
 .) 5۲3حتی به خواه

تثکیم پایههای سلطنت خود مذیدانسذت (همذان-519 /۲ ،

خواجه از مالیات تموای سمرقند و بخارا که مرل سذنگینی هذم بذود،

صرفنظر کرد (موالنا شیخ )۲1 :۲004 ،و باز به تدبیر خواجه بذود کذه ابوسذعید در تصذمیم
خود برای لشکرکشی به غرب ایران و جن

با اوزونحسل آققویونلو که هرگذز از آن بذاز
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نگشذذت ،ترغیذذب شذذد (عرذذدالرزاق سذذمرقندی9۶4 /۲ :13۸3 ،؛ خوانذذدمیر ۸۷ /4 :1353 ،و
 .)109در کنار عالیق شخصی ،مصلثتهای سیاسی نیز در تعلّق ابوسعید بذه نقشذرندیه تذکثیر
داشت؛ زیرا موجب جلب حمایت مؤثر پیروان ایل فرقه و تقویت ابوسعید در برابذر رقرذای
میشد (رویمر.)1۸۷ :13۸5 ،
بهدلیل اهمیت و احترامی که علمای دیل و عرفا و شیوخ میهری نزد مذردم داشذتند ،ایذل
ت کر ،هم در بیل مردم و هم حاکمان وجود داشت که بیاحترامی به بزرگان دینی و مشایخ
میتواند آثار و پیامدهای شوم بههمراک داشته باشد .سلطانحسذیل بذایقرا هنگذامی کذه بذرای
نخستیل بار بر تخت سلطنت هرات تکیه زد ،بذه صذوفیان تذوجهی نکذرد و شذاید از دیذدگاک
مشایخ و پیروان آنها ،یکی از علل از دسذت رفذتل قذدرت او در مذاجرای شذور

یادگذار

مثمد در ساص ۸۷4ق که هرات را از دست سلطانحسذیل بذهدر آورد (اسذ زاری/۲ :133۸ ،
344؛ خواندمیر ،)14۲ /4 :1353 ،همیل مسئله بود .به همیل دلیل ،وقتذی مذیخواسذت بذرای
دومیل بار هرات را بگشاید ،به عرفا و صذوفیان روی آورد و گذامی در راک مشذروعیت دادن
به قدرت خود برداشت .در آن دوران ،تصوف خود را به کانونهای قدرت نزدیذک کذردک
بذذود و ن ذذوذ اجتمذذاعی بسذذیار گسذذتردکای داشذذت .طریقذذۀ نوربخشذذیه سذذخت موردتوجذذه
سلطانحسیل بایقرا قرار گرفت (جامی :1341 ،مقدمۀ مصث )۸9 ،؛ اما غالراً ایل توجهذات و
اظهار ارادتها تا زمانی ادامه داشت که منافع حکومت را تکمیل میکرد .تیمذور بذا شذم تیذز
خود در پسِ فلس ۀ نوظهور فرقۀ «حروفیه» که برخالف اهل تسنّل عقایذد جدیذدی را اظهذار
میکردند و با تسل و ظلم بیگانگان مرارزک مینمودند ،عصذیان و قیذام ایرانیذان را تشذخی
داد .حروفیان در دیدگاک سیاسی خود ،گرای

به قدرتمندان زمانذه را مرذاح مذیدانسذتند تذا

ایل گونه آنان را جیب افکار و آرای خود کنند و در تشکیالت حکومتی رخنه نماینذد؛ امذا
ایل ترفند سیاسی آنها چندان با کامیابی قذریل نرذود .بذههرحذاص ،آنهذا ،چذه آشذکار و چذه
مخ ی ،درپی ن وذ در ارکان دولذت تیمذوری بودنذد .برخذی علمذای مذیهری در سذمرقند و
گیالن که ریزکخوار خوان تیموری بودنذد ،رهرذر حروفیذان ،فضذلا اسذترآبادی ،را تک یذر
کردند .تیمور به فتوای ایشان دستور کشتل او را صادر کذرد و وی بذهدسذت میرانشذاک ،پسذر
تیمور ،به قتل رسید؛ اما پیروان او روبه فزونی نهادند (آژنذد 34 ،۲4 :13۶9 ،و  .)۶5در سذاص
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۸30ق پس از واقعۀ سوءقصد احمد لر حروفی به شاهرخ ،حکومت سیاست خشنی را نسرت
به حروفیان درپی

گرفت؛ زیرا افزای

و تقویت پیروان ایل فرقه برای حکومت فاجعهآمیز

بود و آنان درپی برانداختل تیموریان بودند (عرذدالرزاق سذمرقندی3۸1 /۲ :13۸3 ،؛ حذافظ
ابرو .)91۸ /۲ :13۸0 ،عارف مشهور ،قاسم انوار ترریزی ،بذهعلذت مظنذون بذودن بذه داشذتل
ارتراط با حروفیان به دستور بایسنقرمیرزا مارور به ترک خراسان شد (میرخوانذد/۶ :1339 ،
 .)۶94بنابرایل ،مصلثت سیاسی برای حکومت از هر چیزی مهمتر بود.
 .۶اهمیت مناسبات تیموریان با مکه ازلحاظ اعتبار در بین مسلمانان

تیموریان برای مناسرات با مکه ،بهعنوان یک پایگاک مهم میهری و اجتماعی ،ارز

بسذیاری

قائل بودند و ایل مناسرات در تعییل جایگاک آنان در عالم اسالم و تعییل مشروعیت ایشذان در
بیل مسلمانان تکثیری بسزا داشت .برای سالطیل نیرومند بسیار اهمیت داشت که حکومتشذان
را در مکه به رسمیت بشناسند و یا دستکم در ساختل بنایی در آناا یا اناام مراسذم دسذت
داشته باشند؛ اما اکثر اوقات با پایداری سلطان مصر که شدیداً از حذق خذادمالثذرمیل بذودن
خود است ادک و دفا میکرد ،روبهرو میشدند .تیمور از پیروزیهای خذود در موذرب آسذیا
برای ایااد ارتراطی نزدیک میان دولت خود و مکه که تثت حکومذت سذلطان مصذر بذود،
بهرک گرفت (بارتولد .)50-49 :135۸ ،پس از پیروزی تیمور بر بایزید عثمانی ،سلطان مصذر
نسرت به تیمور اظهار تابعیت کرد و سکه و خطره را در تمام مصر و شذام بذه نذام او سذاخت.
تیمور اظهار کرد که اگر او به فرمانررداری از ما و خدمت حذرمیل شذری یل (مکذه و مدینذه)
مشووص باشد ،مراقرت احواص او بر ما واجب است (شرفالدیل علی یزدی.)35۷ /۲ :133۶ ،
تیمور موقوفاتی هم برای مکه و مدینه قذرار دادک بذود (اسذ زاری .)1۷1 /1 :133۸ ،در عهذد
شاهرخ اعزام دو ن ر از معاریف به نامهذای «شذیخنورالذدیل مثمذد» و »موالنذاشذمسالذدیل
مثمد ابهری» به زیارت کعره و تقدیم پردۀ مخصوص در ساص ۸4۸ق ،موجب ازدیاد حسذل
شهرت شاهرخ در بیل مسلمانان شذد (روملذو۲5۶-۲55 /1 :135۷ ،؛ عرذدالرزاق سذمرقندی،
 .)5۶3 /۲ :13۸3سلطانحسیل بایقرا نیز برای حرمیل مکه و مدینه موقوفاتی قرار دادک بذود و
وجوک آن را ارساص می کرد (خوافی.)۸5-۸4 /1 :135۷ ،
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مورخذان دورۀ تیمذوری گذاک درمذورد برخذذی سذالطیل ایذل سلسذله از عنذوان «خالفذذت»

اسذذت ادک کذذردکانذذد .مؤلذذف مطلذذع سذذعدیل (عرذذدالرزاق سذذمرقندی 9 /۲ :13۸3 ،و  ،)9۶۸از

استثقاق شاهرخ برای خالفت سخل میگوید و از ابوسعید هم با عنذوان «حضذرت خالفذت
پناهی» یاد میکند .عالوکبرایل ،صاحب تیکرۀالشعراء (دولتشاک ،)401 :13۶۶ ،سلطانحسیل

بایقرا را حضرت خالفت خطاب میکند .در ایل زمذان ،دیگذر دسذتگاک خالفذت عراسذی در

بوداد وجود نداشت؛ زیرا در ساص ۶5۶ق بهدست مووالن برچیدک شدک بود؛ اما سه ساص پذس
از نابودی آن ،یکی از بازماندگان عراسیان در مصر ،خالفت را احیا کرد .الرته ،خلی ه کذامالً
مطیذذع و تثذذت نظذذارت ممالیذذک مصذذر بذذود .ایذذل خل ذذا در طذذوص سذذه قذذرن و نذذیم ،نق ذ
مشروعیتدهندۀ حکومت ممالیک مصر را داشتند (سیوطی140۶ ،ق .)544 :برخی دولتها
در ایل زمان خالفت مصر را برحق میدانستند و برای مشروعیت خود از آن بهرک مذیبردنذد
(بارتولد )44 :135۸ ،و شذاید اهمیذت ایذل مسذئله پذس از مذرت تیمذور و کذمرنذ

شذدن

مشروعیتبخشی خاندان چنگیزخان بیشتر شدک بود و سالطیل تیموری بیمیل نرودنذد کذه از
عنوان خالفت بهرکای داشته باشند.
در زمان شاهرخ ،سالطیل مصر ،هند ،عثمانی و نیز برخی فرمانروایان دیگذر کذه قذدرت
کمتری داشتند ،از او خلعت و نامههایی دریافت کردند و از آنها خواسته شذد کذه خذود را
نمایندگان شاهرخ بدانند و نام او را در خطرهها و سکهها بیاورنذد .خضذرخان (حذک-۸1۷ .
۸۲4ق) ،پادشاک هند ،قروص کرد که به شاهرخ باج و خراج دهد و خطره و سذکه را بذه نذام او
کند (حافظ ابرو .)40۸ /1 :13۸0 ،فق در مصر بود که با ایل ادعای شاهرخ مخال ذت شذد.
الرته ،موافقت سلطان مصر درمورد اینکه شذاهرخ بذرای خانذۀ کعرذه پذردک ب رسذتد ،موفقیذت
بزرگی برای شاهرخ بود (بارتولد.)51-4۶ :135۸ ،
 .۷بهرررهگیررری تیموریرران از اصررو اسررالی و ارروانین یاسررا و ت ر یر ن در

مشروعیت حاکمیت ایشان

باوجوداینکه تمام پادشاهان تیموری مسذلمان بودنذد ،در عصذر هریذک از حکّذام تیمذوری،
میزان پایرندی به اصوص دیل اسالم مت اوت بود .در اعماص تیمور ،معاونی از قوانیل اسذالمی
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و مقررات موولی به چشم میخورد (تاریخ ایران ،دورۀ تیموریان .)9۸ :13۸۷ ،تیمور قذوانیل

و اصوص خود را برای ادارک کشور که به «تزوکات» معروف بود ،از تل یذق بخشذی از یاسذای

چنگیز با قوانیل اسذالمی بذهوجذود آوردک بذود (یارشذاطر .)4 :1334 ،او در تزوکذات اذعذان

میدارد که بنای سلطنت خود را به آییل اسذالم و تذورک و تذزوک اسذتثکام دادک اسذت .در

دورۀ او رسیدگی به اتهامات بزرت و جرائمی که به نقذ

قذوانیل شذرعی مربذوط بذود ،از

سوی قضات و صدور میهری و براساس اسالم اناام میگرفت؛ اما درصورت نقذ

قذوانیل

مدنی و عرفی ،برپایۀ یاسای چنگیزی رسیدگی میشد (حسینی تربتذی 1۷4 :134۲ ،و .)1۷۸
تیمور در واپسیل لثظات عمر و پس از حدود چهل سذاص تاخذتوتذاز ،از کشذتار مسذلمانان
اظهار ندامت کرد .علیاکرر خطایی در ایل بارک مینویسد« :و چون اجل

فرارسذید ،تثسذر

کردک و گ ته که ما همچون کافران ختای و ایوور و قلماق و ترت را گیاشته ،تی بر ممالذک
اسالم کشیدیم .گویا در ایل حسرت جان دادک» ( .)39 :13۷۲اما چذون بنذای کذار تیمذور بذر
یاسای چنگیز بود ،تال

میکرد ایل فکر را در همهجا پیادک کنذد .تیمذور بااینکذه بذه اسذالم

پایرندی نشان میداد ،هیچگاک یاسای چنگیزی را باطل نکرد تا شرایع اسالمی را بذهجذای آن
قرار دهد .او یاسا را همراک با شرایع اسالمی بهکار میبست و مردم جوتای و ختا و ترکستان،
همگی از ایل رو

پیروی میکردند؛ ازایلرو ،برخی علمای اسالم به ک ر تیمور فتوا دادند

(ابلعربشاک 53 :1339 ،و .)۲9۸
ت اوت اساسی ساختار حکومتی جانشینان تیمور با خود او ،رجثان دادن قوانیل اسذالمی
بر یاسا بود که پس از آنکه شاهرخ ،پسر تیمور ،در ساص ۸15ق یاسا را لوو و فقه اسذالمی را
جانشیل آن کرد ،رای شد .شاهرخ در نامۀ خود به امپراتور چیل از لوو یاسا و یرغذو (کلمذۀ
موولی به معنای مثاکمه و مؤاخیک) سخل گ ت (عردالرزاق سمرقندی ،)1۶4 /۲ :13۸3 ،او
را دعوت به مسلمان شدن کرد ،و ناات و خالص قیامت و سلطنت ایذل دنیذا را در گذروی
ایمان به اسالم و انصاف با مردم دانست (حذافظ ابذرو4۶۷ /1 :13۸0 ،؛ نذوایی-133 :13۷0 ،

 .)134ابلعربشاک در عاایبالمقدور مینویسد:

شاهرخ چذون بذه سذمرقند رسذید ،بذه زیذارت گذور تیمذور رفذت و نمذازگزاران و

قرآنخوانان بر تربت او گماشت و ترتیب کار آنان را بهنوعی تازک مقذرر داشذت و
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آنچه از سالح و لراس و دیگر کاالها بر سر گور

بود ،به خزائل خوی

فرسذتاد

(.)۲۸9 :1339

اما در جای دیگر چنیل میگوید« :گ تهاند که شاهرخ یاسای چنگیز را بذهکذار نرسذت و
فرمود که سیاست ملک براساس قواعد اسالمی گیارند و مرا ایذل سذخل درسذت نیایذد کذه
اعتقاد ایشان بدان کی

بسیار صری و آشکار بود» (همان .)۲9۸ ،در دوران پس از شذاهرخ

شریعت اسالمی پررن

تر از یاسا بود (یارشاطر)۸-۷ :133۷ ،؛ اما یاسا هیچگاک کذامالً کنذار

گیاشته نشد .شریعت اسالمی و یاسای چنگیزی در دورۀ تیمذوری در کنذار یکذدیگر بذرای
ادارۀ امور کشذور بذهکذار مذیرفتنذد و سذالطیل ایذل دورک بذرای کسذب مشذروعیت و طرذق
مقتضیات خود از هردوی آنها بهرک مذیگرفتنذد (تاکسذتل و دیگذران .)9۲ :13۸4 ،اعذتالی
یاسا و بیاعتنایی به شریعت ،ویژگی مهذم دورۀ حکومذت الذ بیذ

 ،پسذر شذاهرخ ،بذود .او

همچون جد  ،تیمور ،به یاسای چنگیز و آداب و رسوم موولی بسیار پایرند بود و به احکذام
اسذذالم التذذزام کمتذذری داشذذت (دوغذذالت)9۷ :13۸3 ،؛ امذذا عرذذداللّطیف -پسذذر الذ بیذ

-و

سلطانابوسعید و پسران او بهشدت تثت تکثیر شریعت اسالم بودند .سلطانحسیل بذایقرا ،نذه
آن قدر پایرند به اسالم و نه تابع سرسخت آداب و رسوم قومی و یاسا بود .در عصر او برخی
از صاحران مناصب در کار خود توأمان از قوانیل اسالم و یاسذا اسذت ادک مذیکردنذد (نظذامی
باخرزی153 :13۷1 ،؛ جامی.)103 :13۶1 ،
 .۸نتیجه

تیمور ،مؤسس سلسلۀ تیموریان ،با توجه به فضای فکری زمانهای که در آن قرار داشت و بذا
عنایذذت بذذه مذذیهب و سذذنتهذذای حذذاکم بذذر عصذذر خذذود ،از شذذاخ

هذذای مختل ذذی بذذرای

مشروعرتبخشی به حکومت خود است ادک میکرد و در ایل میان ،عامل میهب از مهمتذریل
عواملی بود که تیمور از آن بهرک گرفت .او گاک از ایل عنوان بهمثابۀ بهانهای برای تهاجمذات
خود به مناطق مختلف و گاک بهمنظور معرفی خود بهعنذوان حذامی اسذالم اسذت ادک مذیکذرد.
تیمور در مواقع متعددی سعی داشت تا خود را برگزیدکای الهی معرفی کند کذه همذهجذا از
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تکییدات خداوند برخوردار است و بذه جلذب حمایذت شذیوخ و علمذای اسذالم بسذیار توجذه
داشت .دربارۀ عقاید میهری نهتنها به عقاید علمای بزرت اسالم مراجعه میکرد و بذه آنهذا
احترام میگیاشت ،بلکه پا را از ایل هم فراتر مینهاد و بهکرّات خود را بذهعنذوان پایذهای از
صدور احکام میهری و آگاک از قرآن و احادی
بنابر مندرجات گوناگون و ضدونقی

معرفی میکرد.

منابع متعدد دربذارۀ موضذعگیذریهذای عقیذدتی

تیمور ،استنتاج ایل مطلب چندان دشوار نیست که تیمور صرفاً بهمقتضذایِ موقعیذت مذادی و
مصلثت سیاسی جایگاک خود اقدام به برخورد با پیروان ادیان و فرق مختلف مذیهری کذردک
و درحقیقت پایرندی ویژک و جدی به هیچگونه مرام و مسلکی نداشذته اسذت .تیمذور در پذی
آماص جاکطلرانۀ خود برای گستر

هرچه بیشتر فتوحات ،کسب ثروت و درنتیاذه اسذتثکام

هرچه بیشتر و بهتر سلطنت خود و خانذدان

بذود .درسذت اسذت کذه او بذه تسذنل بذهعنذوان

میهب ارج در حیطۀ قلمروی خود احترام میگیاشت ،موقعیت نیرومند شیوخ و متصذوفه
را نیز بهخوبی درک کردک بود .تیمور شیعه نرذود؛ امذا سیاسذتمذداری زبردسذت بذود کذه از
باورهای میهری شیعیان برای نیل بذه اهذداف سیاسذی خذود اسذت ادک مذیکذرد .عذالوکبذرآن،
همنشینی با صوفیان نگاک او را به مذیاهب اسذالمی و پیذروان آنهذا مالیذم مذیکذرد و سذرب
مدارای او با شیعیان میشد .دوران او دوران گیار بود؛ مرحلهای بود که مذیبایسذت سذپری
میشد و نیروی برتر مشخ

میگردید .در چنیل فضذایی و درپذی مشذخ

نشذدن قذدرت

میهری جامعه ،همراهیهای گاکبذهگذاک بذا مذیاهب مختلذف و در جذایی ضذدیت بذا آنهذا،
میتوانست ابزاری بسیار مهم و تعییلکنندک برای تیمور باشد.
در دورۀ جانشینان تیمور نیز دیل و میهب در خدمت حکومت قذرار داشذت و حاکمذان
از آن برای توجیه اقدامات سیاسی خود و کسب مشروعیت است ادک میکردنذد .اگذر زمذانی
درپی اهداف سیاسی خود از اصوص دینی سرپیچی مذیکردنذد ،بذهمنظذور توجیذه ایذل عمذل
ت سیری مطابق با دیذل بذر آن قذرار مذیدادنذد .شذاید در بسذیاری مذوارد دینذداری سذالطیل
تیموری واقعی بود؛ اما بهنظر میرسد که درمامو مصلثتهای سیاسی بر دینداری غالذب
بودک است .توجه حاکمان تیموری به بزرگان میهری و مشایخ و صوفیان -عالوکبذر افذزای
قدرت و اعترار بزرگان دینی -موجب میشد که حاکمان نیز به نوعی احساس امنیت دسذت
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یابند .مردم هم با توجیهذات دینذی از سرکشذی نسذرت بذه حکومذت بذازمیماندنذد .حمایذت
حاکمان از صوفیان و عالمان میهری میتوانست بر کاستیهذا و ناکارآمذدیهذای حکومذت
سرپو

گیارد و سرب من عل شدن مردم و تسل بیشتر حاکمان بر مردم شود.

برای کسذب مشذروعیت ،احتذرام بذه یاسذای چنگیذزی در نظذر سذاکنان مذاوراءالنهر کذه
نخستیل و مهذم تذریل افذراد سذپاک تیموریذان بودنذد ،بسذیار اهمیذت داشذت و موجذب ایاذاد
مشروعیت برای تیموریان میشد؛ اما ایل روند نمیتوانست تا پایان بذرای ایشذان م یذد واقذع
شود؛ زیرا تیموریان بر قلمروی حکومت میکردند که اغلذبِ سذاکنانِ آن مسذلمان و دارای
تمدن و فرهنگی پیشرفته بودند .قوانیل اسالم برخالف یاسا که مربوط بذه قذومی بیابذانگذرد
بود ،با نیازهای همۀ افراد بشر تناسب داشت و یاسا در نظر مردم مسلمان ایران و سایر منذاطق
متمدن قلمروی تیموری بیاعترار بود .همانطور که گ ته شد ،برخی علما به ک ر تیمور فتذوا
دادند و یا مالیات تموا که از سوی بسیاری از سالطیل تیموری به ترعیت از ایلخانان موذوص از
تاار و صنعتگران گرفته میشد ،از دید روحانیون زمان شذرعی نرذود .بنذابرایل ،تیموریذان
موفق به ایااد ساز

بیل اسالم و یاسا نشدند؛ هرچند که ایل هردو عامذل در موقعیذتهذای

گوناگون و در نظر مخاطران مختلف میتوانست برای آنان مشروعیتساز باشذد و ایشذان را
به اهداف سیاسی موردنظر برساند.
درحقیقت ،تیموریان توانستند مخصوصاً به کمک توجهات میهری تیمور کذه از قرذل از
رسیدن به حکومت اناام میشد ،جای پای خود را مثکم کنند و خود را بهعنذوان مذدافع و
حامی دیل به مردم بشناسانند و حقیقتاً ایل مسئله در کسب مشروعیت و ح ظ قدرت به آنان
یاری رساند.
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فرهنگی.
 خذذوافی ،ابوالقاسذذم شذذهابالذذدیل احمذذد ( .)135۷منش االنشررا  .بذذهکوش ذ

و اهتمذذام

رکلالدیل همایون رخ .ج[ .1بیجا] .دانشگاک ملی ایران.
 خوافی ،احمدبل مثمد ( .)1339مجمل فویحی .بذهتصذثی و تثشذیۀ مثمذود فذرخ.
ج .3مشهد :کتابفروشی باستان.
 خواندمیر ،غیاثالدیلبل همامالذدیل ( .)1353حبیبالسیر فی اخبار افراد بشر .زیذر
نظر مثمد دبیرسیاقی .ج 3و  .4تهران :کتابفروشی خیام.
 دوغالت ،مثمدحیدر ( .)13۸3تاریخ رشیدی .به تصثی عراسقلی غ اری فرد .تهذران:
میراث مکتوب.
 دولتشاک ،دولتشاکبل بختیشذاک ( .)13۶۶تذکرةالشعراء .بذههمذت مثمذد رمضذانی .تهذران:
کاللۀ خاور.

 رجایی ،فرهن

( .)13۷۲تحو اندیشۀ سیاسی در شرق باستان .تهران :قومس.

 روملو ،حسل ( .)135۷احسنالتواریخ .تصثی عردالثسیل نوایی .ج .1تهران :بابک.
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 رویمر ،هانس روبذرت ( .)13۸5ایرران در راه عورر جدیرد .ترجمذۀ آذر آهنچذی.
تهران :دانشگاک تهران.
 سمرقندی ،مثمدبل عرذدالالیل ( .)13۶۷اندیره و سرمریه .بذهکوشذ

ایذرج افشذار.

[بیجا] .مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری.
 سیوطی ،عردالرحملبل ابیبکر (140۶ق) .تاریخالخلفا .تثقیق قاسم الشماعی و مثمذد
العثمانی .بیروت :دارالعلم.
 شرفالدیل علی یزدی ( .)133۶ظفرنامه .بذا تصذثی و اهتمذام مثمذد عراسذی .تهذران:
امیرکریر.
 شعرانی ،رضا ( .)13۸5ایرانیان و هویت ملی[ .بیجا] .پژوهشگاک فرهنذ

و اندیشذۀ

اسالمی.
 ص ا ،ذبی ا ( .)13۶۶تاریخ ادبیات در ایران .ج .4تهران :فردوسی.
 طهرانی ،ابوبکر ( .)135۶دیار بکریه .با تصثی و اهتمام ناذاتی لوغذاص .فذاروق سذومر.
[بیجا] .کتابخانۀ طهوری.

 عردالرزاق سمرقندی ،عردالرزاقبل اسثاق ( .)13۸3مطلع سعدین و مجمع بحرین.
به اهتمام عردالثسیل نوایی .تهران :پژوهشگاک علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 عنایت ،حمید ( .)13۷۷نهادها و اندیشههای سیاسی در ایران و اسالی .با تصثی
و مقدمۀ صادق زیراکالم[ .بیجا] .روزنه.

 فرهانی من رد ،مهدی ( .)13۸۲پیوند سیاست و فرهنو در عور زوا تیموریان
و ظهور صفویان[ .بیجا] .انامل آثار و م اخر فرهنگی.

 کاتب ،احمدبل حسذیل ( .)13۸۶تاریخ جدید یرزد .بذهکوشذ

ایذرج افشذار .تهذران:

امیرکریر.
 گروسه ،رنه ( .)1353امپراتوری صحرانوردان .ترجمۀ عردالثسذیل میکذدک .تهذران:
بنگاک ترجمه و نشر کتاب.
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 گونسالس دکالویخو ،روی ( .)13۶۶سرفرنامۀ کالویخرو .ترجمذۀ مسذعود رجذبنیذا.
تهران :مؤسسۀ انتشارات علمی و فرهنگی.

 مرعشی ،ظهیرالدیل بل نصیرالدیل ( .)13۶3تاریخ طبرستان و رویان و مازنردران.
بهاهتمام برنهارد دارن .تهران :گسترک.
 معیلالذدیل نطنذزی ( .)133۶منتخربالترواریخ معینری .تصذثی ژان اوبذل .تهذران:
کتابفروشی خیام.
 معیلال قراء ،احمدبل مثمذود (1339ق) .تاریخ ملّازاده در ذکرر مرزارات بخرارا.
بهاهتمام احمد گلچیلمعانی .تهران :کتابخانۀ ابلسینا.
 منز ،بئاتریس فوربز ( .)13۷۷بر مدن و فرمانروایی تیمور .ترجمۀ منصور ص تگل.
[بیجا] .مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.
 .)1390( _____ ادرت ،سیاست و مذهب در ایرران عهرد تیمروری .ترجمذۀ
جواد عراسی .مشهد :دانشگاک فردوسی مشهد.

 موالنا شیخ (« .)۲004مقامات خواجۀ احرار» .تذکرۀ خواجه ناصررالدین عبیردا
احرار .بهتصثی ماساتومو کاواموتو .توکیو :دانشگاک مطالعات خارجی توکیو.

 میردی ،حسیلبل معذیلالذدیل ( .)13۷۶منشرتت .تصذثی و تثقیذق نصذرتا فروهذر.
تهران :نقطه.

 میرجع ری ،حسیل ( .)13۷9تراریخ تحروالت سیاسری ،اجتمراعی ،ااتورادی و
فرهنتی ایران در دورۀ تیموریان و ترکمانان .تهران :سمت.

 میرخواند ،مثمدبل خاوندشاک ( .)1339روضۀ الوفا .ج[ .۶بیجا] .کتابفروشی خیام.
 میرفطروس ،علی [بیتا] .جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان[ .بیجا] .بامداد.
 نامۀ تنسر به گشنسب ( .)1354تصثی ماتری مینوی .تهران :خوارزمی.
 نظام الدیل شامی ( .)195۶ظفرنامه .به سعی و اهتمام و تصثی فلکس تاور .ج .۲پرات:
مؤسسۀ شرقیه چکوسلواکی.
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 نظامی باخرزی ،عردالواسع ( .)13۷1مقامات جامی .مقدمه ،تصثی و تعلیقات نایذب
مایل هروی .تهران :نشر نی.

 نوایی ،عردالثسذیل ( .)13۷0اسناد و مکاتبات تاریخی ایران (از تیمرور ترا شراه
اسماعیل)[ .بیجا] .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 واعظ کاش ی ،علیبل حسیل ( .)135۶رشحات عین الحیات .بذا مقدمذه و تصذثی و
حواشی و تعلیقات علیاصور معینیان .تهران :نوریانی.

 یارشاطر ،احسذان ( .)1334شعر فارسی در عهد شاهرخ یا غاز انحطاط در شرعر
فارسی .تهران :دانشگاک تهران.
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