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تکریم و توجه تیموریان به ائمه ^ 
و بازتاب آن در گسترش تشیع امامیه

شهربانودلبری*
چکیده

نحوۀ تعامل و تفكرات ائمۀ شیعه× برای نسل  ها و تا ابد می  تواند الهام  بخش باشد. لذا در طول تاریخ 
خدماتی  منشأ  ایشان،  دستورات  از  الهام  با  توانستند  اهل بیت^  خاندان  دوستدار  آزاداندیشان 
از  كه  تیموریان  بود.  آزاداندیشی  پیروانشان  به  شیعه^  امامان  دستورات  از  یكی  گردند.  برجسته   
سلسله  های حاكم بر ایران بودند از تبار ایرانیان به شمار نمی  آمدند. آن ها را باید آزاد  اندیشانی به حساب 
آورد كه در طول یک قرن و اندی توانستند با ایجاد فضایی بازتر اسباب پیشرفت علمی و فرهنگی و 
گسترش هنرها و تفكرات  از جمله تفكرات شیعی را فراهم كنند. سؤال اصلی این مقاله آن است كه آیا 
این فضای باز، شامل اندیشه های شیعی نیز گشته بود؟ تكریم تیموریان نسبت به ائمه × تا چه اندازه 
در مهیاساختن زمینه برای استواری مذهب تشیع مؤثر بوده است؟ طی بررسی  های پژوهشی مقاله به 
شیوۀ توصیفی- تحلیلی  درمی یابیم كه در عصر تیموریان بزرگداشت و میزان توجه به ائمۀ شیعه ^ 
سیری صعودی یافت كه در نهایت به رسمیت یافتن مذهب تشیع و گسترش اعتقادات شیعی در دورۀ 

صفویه در ایران كمک شایانی كرد.
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مقدمه 
مدارا و تعامل با صاحبان قلم و اندیشه در تاریخ اسالم توسط بزرگانی چون پیامبر |، حضرت 
علی × و سایر ائمه رعایت می گردید . البته نوع برخورد، زمام داران بستگی به نحوۀ تفكر و عملكرد 
و غیره هر كدام  بویهیان ، سامانیان  امویان ، عباسیان ، فاطمیان ،  به همین دلیل  و  آن ها داشته 
اقلیت  در  تاریخ اسالم  در  كه همواره  بوده  از جمله مذاهبی  رفتارهایی متفاوت داشته  اند. شیعه 
قرار داشته است، با این وجود شیعیان به حیات علمی و ادبی و فرهنگی خود ادامه دادند . این 
اقلیت مذهبی در طول سالیانی كه پشت سر گذاشت فراز و فرود های بسیار به خود دید . بدون هیچ 
گفت وگویی بهترین زمان فعالیت های شیعیان از جهت گستردگی مكانی و امتداد زمانی را باید از 
قرن هفتم هجری به بعد بدانیم . یعنی پس از حمالت مغوالن زمینه از هر حیث برای شیعیان فراهم 
شد و در نهایت صفویان در ایران ، مذهب شیعی را به عنوان مذهب رسمی برگزیدند . اگر گسترش 
تشیع در ایران را مدیون صفویان بدانیم، بسیار به خطا رفته  ایم در حالی كه بدون شك این امر كاماًل 
به دورۀ تیموریان و زمان  های مقارن برپایی دولت صفوی باز می گردد. متأسفانه در نگارش های 
جدید و پژوهش  های متأخر كمتر به وضعیت تشیع در دورۀ تیموری پرداخته شده است . با این كه 
این دوره بسیار مهم بوده و در دوران   بعدی و تاریخ ایران تأثیر فراوان گذاشته است . تیموریان بر 
فقه سنت عمل می كردند با این وجود، آزادی و فراغ بالی كه شیعیان در این عصر داشتند با كمتر 
عصری قابل مقایسه است . به طور كلی می  توان گفت هر زمام داری برای دوام و بقای خویش سعی 
در بررسی الیه  های اجتماع ، تفكرات و عالیق مردم داشت تا بتواند بهتر و با مدت طوالنی تری بر 
آن ها حكومت نماید .ضمن آن كه در عهد این گونه دولت ها هنر و علوم نیز بسیار پیشرفت می 
كرد.دورۀ تیموری در واقع پیش درآمد شیعه ی عصر صفوی بود بدین معنا كه در گذر جامعۀ سنی 
باالیی  از اهمیت  این دوران و اوضاع فرهنگی و سیاسی آن  ایران به شیعی گری، شناخت و درك 
برخوردار می باشد . در واقع تقریب مذاهب در دوران تیموریان به وجود می  آید . كتاب روضة الشهداء 
حسین واعظی كاشفی، یك نویسندۀ سنی حنفی، به یكی از مهم ترین كتاب های شیعیان دوازده 
كاماًل  بیت  اهل  با  رابطه  در  اهل سنت  عقاید  از  بسیاری  تیموری  تبدیل می گردد . در دورۀ  امامی 
شیعی بود و آنان به تكریم ائمه در وجوه مختلف عنایت داشتند . در این دوره روش های گوناگونی 
توسط شیعیان در گسترش مذهب تشیع به كار گرفته شد؛ هم چون : سالح تبلیغ و سپر تقیه ، ترویج 
این  اجرای  سیاسی .  روش های  عرفانی ،  روش  روضه خوانی ،  منقبت خوانی ،  و  مداحی  مستقیم ، 

فعالیت ها در پرتو آزادی و توجه سلسلۀ تیموری به امامان شیعه میسر گشت .
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1. سابقۀ تشیع در شرق ایران
سابقۀ تشیع در مناطق شرقی ایران به قرن های نخستین هجری باز می گردد  كه به جنبش هایی مانند: 

قیام یحیی بن زید در این ناحیه به همراهی شیعیان دیگر منجر گشت. )طبری :1362، 228/7(.
تا مدت ها پس از شهادت یحیی،  پسران این نواحی از ایران نام یحیی داشتند. ابو القاسم بلخی 
از یاران خاص امام سجاد× ، ناصر خسرو قبادیانی و ابن سینا كه پدرش بلخی بود نمونه هایی از 
گرایش های شیعی بزرگان این دیار هستند. ) رحمانی ولوی: 1383 ، 1/ 70 (. و حضور امام رضا× 
و بسیاری از یاران ایشان در این مناطق، بذر محبت به اهل بیت^ را در دل مردم بارور ساخت . 
گسترش تمایالت شیعی و تساهل مذهبی كه در عهد تیموری وجود داشت، در عهد مغوالن و قرن 
هفتم هجری ریشه دارد . به باور برخی صاحب  نظران یكی از دالیل قطعی نفوذ تشیع در ایران ، 
 729  /2  ،1380 جعفریان:   ( است   بعد  به  هفتم  قرن  ایران  در  امامی  تسنن دوازده  ظهور جریان 
مانند عالمه  فعالیت می پرداختند  به  ایران  نقاط  اقصی  افراد شیعی بسیاری در  و  (.  خاندان ها 
از  یكی  گفت  می توان  دیگر  بیانی  به   )  219  ، تا  بی   : مظفری   ( طوسی  نصیر الدین  خواجه   ، حلی 
اندیشه های  دامنۀ  گسترش  و  تساهل  نوعی  برقراری  باید  را   چنگیز  حمالت  مهم  دستاوردهای 
مختلف به خصوص تشیع دانست . گرایش های شیعی در عهد مغول كه در ایران و مناطق شرقی 

رشد بسیار یافت خود بحثی گسترده است كه مجالی دیگر می طلبد.   
بنابراین در دورۀ تیموریان شیعیان نواحی شرقی ایران به طورعمده در شهرهای هرات ، بلخ، غور ، 
غرجستان ، كابل ، بدخشان و مرغاب پراكنده بودند . در دورۀ معاویه مردم غور و غرجستان تن به 
سب علی × ندادند و مورد خشم بنی امیه قرار گرفتند . اقوام هزاره از نخستین كسانی هستند كه 
در این ناحیه گرایش های شیعی داشتند . در دورۀ تیموری غوریان و اقوام هزاره دوباره به كسب 

قدرت پرداختند . این امر به گسترش بیشتر شیعه كمك شایانی كرد . 

1-1. حضور سادات در حکومت تیموری

آمدن  پی  در  كردند.  مهاجرت  ایران  شرقی  مناطق  به  سادات  هجری  اول  قرن  اول  نیمۀ  در    
مانند  بعدی  دوره های  در  هم  آن  از  پس   . گرفت  خود  به  بیشتری  شدت  امر  این  رضا ×  امام 
بسیار  احترام  سادات  به  مغوالن  كلی  به طور  یافت .  بیشتری  شدت  روند  این  سربداران  دورۀ 
می  گذاشتند . اشپولر وضعیت شیعیان هنگام ورود مغوالن به بغداد را چنین توصیف می كند: » 
روابطی  این دو جامعه مذهبی  میان  واقعًا  و  بود  تا حدی شبیه وضع مسیحیان  وضع شیعیان 
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وجود داشت . از جمله گروهی از مسیحیان بغداد كه سخت تحت فشار قرار گرفته بودند ، توانستند 
به خانۀ راضی  الدین تائوسی كه از اجلۀ اعقاب حضرت علی × بود پناهنده شوند«) اشپولر: 1374 
، 244 (. در دورۀ تیموریان به سادات احترام وافری می گذاشتند . عده ای از سادات به امر نقابت 
میر  )خواند  بودند  نمایان  بیشتر  زمان  این  در  موسوی  و  رضوی  سادات  نقبای  بودند .  مشغول 
:1362 ، 333/4 (. شاهرخ سازمانی را به نام نقبا در جهت سازمان دادن به وضعیت سادات در 
این دوران برپا ساخت . به طور كلی باید گفت ساداتی كه از مناطقی چون سبزوار به دیگر نواحی 
شرق خراسان بزرگ رفته بودند با استفاده از فضایی كه تیموریان در اختیار آن ها گذاشته بودند،  
دانشمندان  و  فقها   ، ادباء  شعرا ،  سادات،  این  میان  در  بپردازند .  شیعه گری  تبلیغ  به  توانستند 
بسیاری به چشم می  خورد .  مقبرۀ » میر سید شیر « م. 933 هجری در حدود شهر قندهار كه از 
جملۀ این سادات به شمار می رود، از آن زمان تاكنون محل رفت و آمد و ازدحام گروه های بسیاری 
از اهالی آن مناطق بوده است . مهاجرت عالم بزرگ شیعی فخرالدین صفی كاشفی سبزواری به این 
منطقه و هم چنین اثر او لطائف الطوایف نیز در گسترش شیعه در این مناطق بسیار تأثیر داشته 
سادات  توسط  تیموریان  دورۀ  در  شیعی  رسوم  و  آداب   .)166  ،  1378 داوودی:  ناصری   ( است  
اولین بار  به صورت مكتوب و  برای  این مراسم ها  از  تا آن جا كه برخی  یافت،  تازه ای  دوباره جان 
سازمان یافته مطرح گشت مانند روضه خوانی های مقتل امام حسین × كه برای اولین بار شكل 
گرفت و نگارش هایی چون روضةالشهداء كاشفی نیز در این زمینه بی تأثیر نبود . این رسم هم چنان 
بایقرا كه مذهب سنی حنفی داشت در مجالس روضه خوانی  باقی مانده است. سلطان حسین 

برای امام حسین × شركت می جست. 
 در مورد نوعی آزاد اندیشی رواج یافته توسط تیموریان در برابر شیعیان و هم چنین دربارۀ مقایسۀ 
وضعیت تشیع در دورۀ تیموری با دورۀ صفوی باید مطالبی را در نظر داشت . در دورۀ تیموریان 
بر خالف دورۀ صفوی ، احادیث شیعی با دقت و ضابطه ای بیشتر مورد بررسی قرار می گرفت . آزار 
سنی ها و ابراز خشونت كه گاه به لعن خلفای سه گانه در عهد صفوی می انجامید ، در دورۀ تیموری 
به چشم نمی خورد. تیموریان از سّب شیخین توسط شیعیان نیز جلوگیری به عمل می آوردند و 
گاه حتی به تنبیه هم می انجامید  )سمرقندی، 1353: 2/ 716(.  گاه شیعیان اثنی عشری اظهار 
مخالفت علنی و دشمنی با اهل سنت داشتند . چنان كه واعظی شیعه مذهب از اهالی قائن به 
نام سید علی معروف به واحد العین بر منابر، به تندی در نقض عقاید سنیان مطالبی می گفت كه 
نیز  بایقرا شكایت كردند و سلطان  آنان به سلطان حسین  و  برانگیختن خشم سنیان شد  باعث 
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دستور داد تا سید علی را از منبر پایین كشیدند ) زمجی اسفزاری ، 1338: 328/2 (.   به بیان دیگر 
روحیۀ تسامحی كه در دورۀ تیموری وجود دارد آرامش خاطری است برای دانشمندان تا به دور 
از جنجال ها و اضطراب ها به بحث و فحص بنشینند؛ نكته ای مهم كه در عصر صفوی چندان به 
چشم نمی آید . در دورۀ تیموری احترام و اعزاز علما به صورت اعم صورت می گرفت و تنها به گروه یا 
فرقه یا مذهب خاصی تعلق نداشت . آرامش حاكم بر فضای جامعۀ اسالمی در عهد تیموری مرهون 
مراقبت حكام تیموری در ایجاد تفرقه و اغتشاش و بلوا بود . در مشهد و سبزوار شیعیان متعصب و 
در نیشابور و طوس نیز سنیان متعصب زندگی می كردند . آنان در ابراز عقاید خود آزادی داشتند اما 
هیچ یك متعرض دیگری نمی  شد و حكومت نیز برای هیچ یك تعیین تكلیف نمی كرد . در این دوره 
برخی از شهرها كه تا آن زمان داعیۀ سنی گری شدید داشتند به اجرای آداب و مراسم های شیعی 
روی آوردند؛ مانند نیشابور كه در قرن نهم هجری شیعیاِن آن كثرت یافتند و این شیعیان در ایام 

محرم جلسات روضه خوانی و وعظ برگزار می كردند ) خراسانی ، بی تا: 438 (. 

2. شیعیان و دربار تیموریان
سلسلۀ تیموریان پس از ایلخانان در سال 771 هجری به دست تیمور لنگ بنیان گذاشته شد و 
تا سال 911 هجری كه توسط امرای شیبانی منقرض گشت، دوام داشت . پس از تیمور، امرای این 
سلسله عبارتند از: خلیل سلطان ، شاهرخ ، بایسنقر میرزا ، الغ بیگ ، عبد اللطیف ، عبداهلل ، سلطان 
ابو سعید ، سلطان حسین بایقرا ، سلطان احمد ، سلطان محمود و پس از او دورۀ هرج و مرجی كه 
گوركانیان حنفی  تیموری می گردد .  این سلسله عارض دولت  انقراض  زمان  تا 911  هجری  از 900 
با شیعیان اختالف  امور  از  پاره ای  با آن كه در  با شیعیان بسیار مدارا می كردند .  اما  مذهب بودند  
داشتند، ولی سعی می كردند تا در امور ایشان دخالت چندانی نداشته باشند و آن ها را راضی نگاه 
در  فقط  صوفیه  طریقت های  و  سنت  اهل  پیروان  بیشترین  نویسندگان  برخی  عقیدۀ  به  دارند . 
شهرها نفوذ داشتند . در حالی كه رواج شیعه گری بیشتر در روستاها و میان كوچ روان شایع بود . این 
نكته در شدت فعالیت های شیعیان عصر تیموری بسیار تأثیر داشته است ) آكا :1390 ، 268 (. شیعیان 
نیز بیشتر از همه وقت به فعالیت های خود افزوده بودند و سعی در راۀابی به دربار داشتند . به تعبیر 
دیگر در شرق ایران به نوعی مسابقه شیعه گری پدید آمده بود . تفكر اعتزالی شیعه در استقبال از 
با بینش دانش پژوهانۀ تیموریان كاماًل هم خوانی داشت و در نتیجه در این راستا  علم و اندیشه 
پیشرفت های بسیاری صورت گرفت . جلسات بحث و حتی مشاجرات لفظی میان دو گروه شیعه و 
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سنی شدت یافت . عبد الواسع باخرزی )نویسندۀ مقامات جامی( با آن كه به عالمی شیعی می تازد 
اما به صراحت از امامان اثنی عشری دفاع می كند  ) باخرزی : 1371 ، 148 (.  ابن ابی جمهور احسایی 
كه برای زیارت به مشهد آمده بود توسط علمای سنی هرات به مباحثه فرا خوانده شد . در سال 
878 هجری در مشهد در منزل یكی از سادات رضوی سه جلسه به بحث پرداخت و یک جلسه 
هم در مدرسۀ سلطان شاهرخ مباحثه انجام گرفت ) شوشتری، 1357: 1/ 583 ( .  فاضل هروی از 

علمای اهل سنت نیز به نزد او آمد و با او مناظره كرد ) همان: 1/ 589(.
وارد  مذهب  اهل  جامعۀ  به  كه  كسانی  عدۀ  و  یافت  بسیار  رواج  دینی  مباحث  تیموری  عصر  در 
می شدند، فزونی گرفت. بنابراین مساجد، مدارس و خانقاه های بسیاری ساخته شد تا به ترویج 
البته در كنار علوم دینی و مذهبی، علومی چون ریاضیات  دین و مذهب و علوم دینی بپردازند . 
و طب نیز كار می شد .در مراكز بسیاری در عهد تیموریان بحث ها و تبادل نظر صورت می گرفت . 

(Beatrice Forbes Manz,1983: 208)

و  شاهزادگان  و  باریان  در  میان  اختالف   ایجاد  عوامل  از  یكی  عنوان  به  مذهب  تیموری  دورۀ  در 
امرای تیموری به كار گرفته می  شد . دست آویزهای عقیدتی در پیروزی و ظهور دسته ها و گروه های 
پایگاه  در  كه  اردبیلی  صفی  الدین  شیخ  به  همین  دلیل  بود.  قوی  و  كارساز  بسیار  هم  با  حكومتی 
اعمال  تقیه ای  هیچ  بدون  و  بود  بسیار  سنی  گرایش های  دارای  داشت  حضور  اردبیل  شافعیان 
مذهبی را خود بر اساس فقه اهل سنت بر پا می كرد. البته باید توجه داشت در فضای باز مذهبی 
كه توسط تیموریان در ایران پدید آمد عده ای مانند صفویان خود را به سادات حسینی منتسب 
تقیه  تیموری  دورۀ  در  مذهبان  شافعی  از  بسیاری  پطروشفسكی  اعتقاد  به  این  حال  با  كردند. 

می كردند و تشیع خود را آشكارا بیان نمی  داشتند )پطروشفسكی، :1354 385( .  
ایلخانان در برخوردهای مذهبی خود شدید تر و با تعصب بیشتر رفتار می  كردند در حالی كه تیموریان 
به  تیموریان  دورۀ  در  اسالم  دین  اعتقادی  پذیرش  استواری  و  تثبیت  نداشتند .  رویه ای  چنین 
مراتب بیشتر از مغوالن اولیه بود زیرا چنگیز و جانشینانش چندان با اسالم میانه ای نداشتند و 
بعدها برخی از آن ها مسلمان شده و احكام را رعایت می كردند . اما در دورۀ تیموری با گذشت زمان 
بر پایداری اسالم در میان مغوالن افزوده گشت . به اعتقاد بسیاری از منابع ، » تیمور سلطنت خود 
را بر رواج و تقویت شریعت محمدی و دین و آیین اسالم بنا نهاد و خواستار رواج این دین بود« 
)تربتی، 1342: 358(، تیمور فقه سنی و تمایالت شیعی را با هم داشت . سه صوفی بزرگ یعنی 
بسیار  تأثیر  تیمور  بر  بركت  و سید  تایبادی  بكر  ابو  زین الدین  و شیخ  فاخوری  شیخ شمس الدین 
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داشتند و او خود را مدیون آن ها می دانست )ابن عربشاه، 18:1356( . به اعتقاد برخی، رفتارهای 
شعیان،  تیمور و جانشینانش را به انعطاف و مدارا وا داشت . ابن عنبه كتاب عمدةالطالب را كه 
دربارۀ شیعیان و علویان بود، به تیمور اهدا كرد  )تركمنی آذر، 1383: 310(. با این وجود نویسندگان 
تاریخ كمبریج معتقد هستند سلسله هایی مانند تیموریان عالقۀ چندانی به رعایت و پای بندی به 
مقررات و شریعت اسالم چه به شكل شیعه و سنی نداشتند و تنها در جهت حفظ منافع و قدرت 
سیاسی و اقتصادی و حكومتی خویش به این امور تظاهر می كردند، چنان كه امیر علیشیر نوایی 
از  را  بایقرا  حسین  سلطان  تیموری ،  دولت  منافع  حفظ  جهت  در  داشت ،  شیعه  عالیق  كه  آن  با 

گسترش بیشتر برای رواج تشیع برحذر داشت ) تاریخ تیموریان به روایت كمبریج، 1379(.  
در  می باشد .  مهربانی  است،  مشاهده  قابل  شیعه^  ائمۀ  عمل  و  رفتار  در  كه  اصولی  از  یكی 
زمان حكمرانی امام علی × ایشان به غیر هم كیشان خویش نیز توجه داشتند . نقل شده است 
از بیت المال  دستور رسیدگی داد ) عاملی، 1414: 15 / 66 ( اشاعه و  آن حضرت به نصرانی فقیر 
تأثیر  تیموریان  تعامالت  روند  بر  آن عصر قطعًا  ائمه توسط علمای شیعۀ  از  رفتارها  گونه  این  نشر 
با غیرمسلمانان  اهل بیت^ در مقایسه  به محبان  تیموری  این وجود حاكمان  با  می گذاشت . 
مهربانی بیشتری داشتند. تیمور و جانشینانش با آن كه در امر حكومت و امور دولتی با اقتدار رفتار 
می كردند، ولی نسبت به علمای مذهبی و مشایخ و اهل دین مهربان و متواضع بودند .به نقل از 
خواند میر در كتاب حبیب  السیر، در طی حمالت تیمور به ایران در برخی نقاط، شیعیان خود به 
استقبال تیمور می آمدند  )خواندمیر،419:1362(.  به اعتقاد پاره ای از نویسندگان » احقاق مبانی 
شرع مبین را بهانه ای برای خون ریزی و فتوحات خود قرار می دادند« )میرجعفری: 1381، 163(. 
همین امیر تیمور در فتح هند در حوالی دهلی دستور داد صد هزار هندو را به سادگی سر ببرند. » 
كار به جایی رسید كه موالنا ی اعظم ناصر الدین عمر كه از بندگان و مالزمان آن در گاه است با وجود 
آن كه در عمر خود گوسفندی ذبح نكرده بود ، پانزده نفر از آن گبران بر تیغ گذرانید .« ) ظفر نامۀ 
شامی، 1363: 188(  تیمور و جانشینانش به تحركات جنگی خویش عنوان جهاد می دادند و از 
این رو تیمور را » مجدد دین« می نامیدند  ) سمرقندی، همان: 739/2(. به اعتقاد علمای مذهبی 
هر صد سال یكی از مجددان دین ظهور می كرد كه ترتیب آن ها از این قرار بود: عمر بن عبد العزیز ، مأمون ، 
المقتدر باهلل ، عضد الدوله دیلمی، سلطان سنجر ، غازان خان ، الجایتو و امیر تیمور . )تربتی: 178( تیمور 
جنگیدن در چین و خطا را برای لشگریانش جهاد در راه خدا می دانست ) یزدی، 1336: 2/ 447(.
تیمور و جانشینانش اغلب به علویان و شخصیت حضرت علی × احترام می گذاشتند، هر چند 
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آن ها از این بابت توانستند بر بسیاری از دشمنان خود غالب آیند و شیعیان را نیز راضی نگاه دارند . 
باید متذكر گشت تیموریان در نزد مسلمانان سنی و غیر آن ها از وجهه و جایگاه شرعی برخوردار 
نبودند بنابر این به روش های مختلف سعی در جلب حمایت های مردمی برای ابقای حكومت 
خویش داشتند . در عصر تیموری حمایت ها و عدم حمایت ها ی فرقه های مذهبی و كالمی در 
عزل و نصب امرا و پادشاهان بسیار موثر بود. سلطان ابو سعید با كمك ابوالخیر خان ازبك و حمایت 
كه  این است  بر  اعتقاد  را  بسیاری   .)519/2، النهر مسلط شد )صفی:1336  ماورء  بر  نقشبندیان 
سالطین تیموری با درك موقعیت خویش و این كه از جایگاه مشروعیت خاصی برخوردار نبودند، 
دریافتند كه بهترین كار در عملكرددرجهت هدف بقایشان، تساهل و مدارا با فرقه ها و نحله های 

. (Encyclopedia Iranica , 2003: 363-365)  بی شماری بود كه در اطراف آنان نیز كم نبود

3. فعالیت های هنری و فرهنگی شیعیان در عصر تیموری
1-3. دستاوردهای هنری شیعه

پیشرفت هنر و هنرمندان در عصر تیموری می تواند دلیل بر تساهل مذهبی این خاندان با سایر مذاهب 
گروه های مختلف فكری و  تیموری در جذب  امرای  امامیه به شمار رود . كوشش  از جمله شیعیان 
اعتقادی در جهت پیشرفت هنری بسیار مؤثر افتاد. در عصر تیمور و اعقابش مانند شاهرخ ، الغ بیگ ، 
بایسنقر ، سلطان حسین بایقرا ، هنرهای ظریفه و معماری رونق فراوان یافت . كتاب های بسیاری 
استنساخ، تذهیب و نگارگری شد. آن ها در مجامعی كه با شركت ادبا و دانشمندان و هنرمندان و 
موسیقی دانان تشكیل می شد، شركت می كردند . این گونه امور جز در سایۀ تساهل و مدارای مذهبی 
محقق نمی شد. در این باره می توان گفت : »با جمع آوری هنرمندان و صنعت گران در سمرقند و بخارا 

و هرات و خراسان و فارس مركزیت هنری برجسته ای را به وجود آوردند« ) حبیبی ، 1355: 32(. 
در دورۀ تیموریان شیعیان ایران در علوم و معارف و هنر و معماری ، اقتصاد و بازرگانی و سیاست 
به  و  داشتند  بسیار  نقش  ادبیات  و  ستاره شناسی  و  نجوم  ریاضیات ،  و  حكمت  تاریخ نگاری ،  و 

پیشرفت علوم كمك شایانی كردند.
به  است  شایان توجه  عصر  این  هنرمندان  و  دانشمندان  جذب  در  مختلف  گروه های  از  استفاده 
نحوی كه در امر معماری و ساخت بناهای مختلف در این دوره از معماران با ن ژادها و عقاید گوناگون 
سود برده می شد كه خود حكایت از دیدگاه تساهل در امیران تیموری دارد، با این وجود از این 
گروه ها تنها بخشی اندک شیعه و یا با گرایش های شیعی بودند. مسجد گوهرشاد توسط قوام الدین 



87

شیرازی و مدرسۀ خرگرد توسط غیاث الدین شیرازی ساخته شد . مراقدی هم چون شاه چراغ در 
به  ارزشمند هنری گشت .  آثار  دارای  و  یافت  توسعه  به دست حاكمان محلی  این عهد  در  شیراز 
را در  با تفكرات شیعی در عصر تیموری ، می توان این سرزندگی و شادابی  دنبال هم گرایی بیشتر 

نقاشی ها و تدوین چندین شاهنامه مانند شاهنامۀ بایسنقری دید.
وزیر  این  عهد  در  صفا  مرحوم  گفتۀ  به  نامیده اند.  تیموری  دورۀ  امیر  كبیر  را  نوایی  علیشیر  امیر 
عالی مقام علم و هنر به باالترین سطوح رسید و همین امر راه را برای دولت شیعی صفوی هموار كرد 
)صفا ، 1378: 4/ 10 (. در این دوره بر حجم نقاشی  ها و تصویرنگاری با مضامین ائمۀ شیعه افزوده 
شد مانند نشان دادن جنگ های علی × در خیبر  )شایسته فر ، 1384: 77 (. هنر داستان سرایی 
شجاعت های  و  علی ×  جنگ های  روایت های  مانند  می شد  نوشته  شیعی  تفكرات  پرتو  در  نیز 
داشتن  پا  بر  می دانیم  كه  همان گونه   )77 )همان :  بودند  پیامبر|  كنار  در  كه  زمانی  ایشان 
رصد خانه ها و توجه به علوم عقلی در این دوران از عالیق شیعیان بود و در این راستا زیج الغ بیگ 

در سمرقند به سال 832 هجری افتتاح گشت هر چند مورد مخالفت برخی از اهل سنت بود . 

2-3. نگارش های شیعی در عهد تیموری

نگارش های عهد تیموری در همراهی با اصل تسامح مذهبی این سلسله، حال و هوایی خاص 
تشیع  و  تصوف  كنار  در  نویسندگان  دسته  این  اعتقادات  از  بسیاری  كه  نحوی  به  است ،  داشته 
توامان مطرح می گردید . با این وجود باید به خاطر داشته باشیم در این عهد یكی از آسیب های 
پیش آمده در ُبعد اعتقادی رواج برخی اندیشه ها توسط افراد سود جو بود . در عهد تیموریان عقیدۀ 
مهدویت در شكل های مختلف ظاهر گردید و از طرف دیگر استفاده از علوم غریبه و سحر و جادو نیز 
بسیار شد. سود جویان با سوء استفاده از فضای آزاد پیش آمده توسط  تیموریان و سوءاستفاده از 
احساسات مذهبی مردم، امور خرافی و بی اساسی را در ابعاد مختلف، حتی سیرۀ ائمۀ شیعه^،  

رواج دادند.
با این وجود، فعالیت  های فرهنگی شیعیان و آثار علمی بسیاری كه به نگارش در آمد تا حدودی 
هر چند نه قابل توجه، توانست به مقابله با این خرافات برخیزد . من ال یحضره الفقیه شیخ صدوق، 
روضةاالحباب عطاءالدین فضل اهلل جمال الحسنی، شواهد النبوة جامی از این نمونه ها است. با وجود 
آن كه مؤلفان كتاب های قرن های نهم و دهم هجری سنی مذهب بودند، ولی ارادتی تام به چهارده 
معصوم داشتند؛ مانند فتوح الحرمین اثر منظوم محیی الری در قرن ده هجری ، فصل الخطاب اثر 
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بایقرا  و در زمان سلطان حسین  تیموریان  اواخر دورۀ  پارسا در قرن 9 هجری . در  خواجه محمد 
ظهور  منصۀ  به  بسیاری  آثار  داشت،  شیعی  مذهب  كه  نوایی  علیشیر  امیر  دانشمندش  وزیر  و 
رسیدند . سلطان حسین و وزیرش دارای طبعی مالیم و دارای حسن شفقت و عطوفت بودند . در 
دربار این سلطان تیموری عدۀ زیادی از شاعران و مورخان و نویسندگان حضور داشتند  )واصفی ، 
1349: 163/2(. در دورۀ تیموری ابراز احساسات طبقات مختلف مردم در عرصه های متفاوت اعم 
از نوشتاری و غیره بسیار نمایان شد . گاهی این نگارش ها از درك عمیق و تعقلی شیعه نیز خالی 
است. چنان  كه واعظ كاشفی در قرن نهم هجری با نوشتن كتاب روضةالشهدا مطالبی مطابق با 
نگارش  های  از  برخی  نمایان ساخت . ساختار  را  و مبالغه  آمیز  گاه بی  اساس  اسطوره  ها و حكایات 
اساس  بر  ها  نگارش  از  بسیاری  حال  این  با  بود.  كم  مایه  و  سست  گاه  تاریخی  و  عرفانی  و  ادبی 
در  افراطی  گری  های شیعی  برخی  تفكرات الیه  های مختلف مردم شكل می  گرفت.   و  احساسات 
دورۀ تیموری شكل گرفت و در دوره های بعد به اوج خود رسید . در عصر تیموری برخی خرافات و 
افسانه ها و افراطی  گری  ها به چشم می  خورد . رسوخ برخی از این اعتقادات هم در میان تشیع و هم 
در میان اهل تسنن به چشم می خورد. احترام فراوان و پیروی محض از مشایخ تصوف بدون هیچ 
پشتوانۀ عقالنی در شیوع اوهام و عقاید باطل و مبالغه در اشتغال ذهن به مسایل دینی و مذهبی 
مؤثر بود  )صفا، 1378: 43/4(. بسیاری از نگارش  های عهد تیموری توأم با كنایه و اشارت بود و در 
پاره  ای از این نگارش ها آن  چنان خرافه رسوخ كرد كه تا مدت ها از میان نرفت . كتاب  هایی چون 
لوایح  القمر واعظ كاشفی و اسرار  الشهادة از دربندی -كه تا دورۀ قاجار بسیار خوانده می شد- از این 
جمله   هستند . پس از دورۀ مغول در مراسم عزاداری  های عاشورایی تحریفات بسیار صورت گرفت و 
داستان  های مهیج بیشتری نقل می  شد تا گریه  ها بیشتر شود. تعداد كتاب هایی كه با گرایش های 
شیعی از عهد تیموری بر جا مانده، بسیار است . این دسته كتاب ها در این عهد یا دوباره به كتابت و 
نسخه برداری رسید و یا برای نخستین بار به رشته تحریر در آمده است .  در این جا به برخی از آن ها 
اشاره می گردد . صحیفة الرضا از مرحوم طبرسی ) م 548 ( به دست اسماعیل بن عبد المؤمن قاینی 
در سال )881 ه( تحریر گشت و نسخۀ خطی آن در آستان قدس رضوی موجود می باشد. اربعینیات 
به خط نستعلیق در سال 889 ه بر روی كاغذ الوان در دار السلطنه هرات به دست مشهدی سلطان 
علی كتابت شده است . عیون اخبار  الرضا از ابن بابویه ) م 381 ه (  در قرن نهم توسط لطف اهلل تونی 
كتابت گشت . انوار الجاللیه در علم كالم در قرن نهم توسط محمد حسین زاهد تحریر گشت . خالصۀ 
رساله ای در هشت باب به مسلك امامیه در علم كالم در قرن نهم هجری به تحریر در آمده است . 
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نهایة االحكام فی معرفةا الحكام تألیف عالمه حلی در قرن هفتم توسط یعقوب بن خلیل عاملی در 
قرن نهم كتابت شد . عماد بن علی جرجانی در قرن نهم كتاب تحریر االحكام الشرعیه را -كه به روش 
و  كالم  علم  در  مقداد  فاضل  توسط  الكالمیة  فی المباحث  اللوامع االلهیة  كرد .  تحریر  بود-  امامیه 
دفاع از عقاید امامیه در قرن نهم هجری نوشته شد . نجات القیامة فی امر االمامة مؤلف آن میثم 
بحرانی در قرن هفتم بود كه در قرن نهم توسط یوسف مثانی كتابت شد . لمعه دمشقیهاز شهید 
اول كه در قرن هشتم نگارش شده بود، در قرن نهم دوباره تحریر گشت . تكملة الدروس الشرعیة در 

قرن نهم هجری توسط جعفر بن احمد محلوس حسنی نگاشته شد . 
نگارش شعرهایی با مضامین تشیع در این دوره بسیار زیاد است . قصایدی در مناقب آل رسول | 
ابن حسام خوسفی در مدح و منقبت علی × و حضرت  از این گونه می باشند .  ائمۀ اطهار ×  و 
فاطمه ÷ و امام حسن و امام حسین × و امام مهدی × و دیگر ائمه قصایدی دارد. هم چنین 
شعر خواجه اوحد مستوفی در منقبت امام رضا × ، قصاید شاه نعمت اهلل ولی، قصاید فغانی لطف 
اهلل نیشابوری ، كاتبی و حسن سیمی در منقبت امامان شیعه نمونه هایی از این دست می باشند 
رسمی  برای  زمینه  كردن  مهیا  در  بدون شك  ادبی  جریان های  این گونه   .) 56/4  :1378 ) صفا ، 
شدن تشیع در قرن های بعدی بی تأثیر نبوده است . به طور كلی توجه به شیعۀ دوازده امامی در 
اشعار این دوره بسیار زیاد است. )خواند میر ، همان: 406/4( امیر علیشیر نوایی خود بر یزید لعن 
می كرد . زمانی ابو حامد محمد غزالی طوسی، عالم شافعی و مدرس نظامیه بغداد در قرن پنجم 
فتوایی مبنی بر عدم جواز لعن یزید صادر كرده بود . امیر علیشیر نوایی در پاسخ به غزالی این دو 

بیت را سرود : 
ای كه گفتی بر یزیــــــد و آل او لعنــــت مكن              زان كه شاید حق تعالی كرده باشد رحمتش
لعنتش باشـــــم  كرده  گــــــر  مرا  ببخشاید  هــم  خــــدای            بخشــد  اگر  او  كرد  نبی  آل  با  آنچه 
) نوایی ، 1357(

4. فرقه های منسوب به تشیع در عهد تیموری
هم چنین  و  گشته اند  منشعب  و  شده  جدا  تشیع  بدنۀ  از  كه  كسانی  تمام  تیموری  دورۀ  در 
دوست داران خاندان رسالت در ذیل عنوان تشیع جای می گیرند كه در مناطق شرقی ایران پیروان 
بسیاری داشتند . با ایجاد فضای باز علمی در عهد تیموریان ما شاهد ایجاد گروه ها و فرق و بیان 
عقاید متفاوت هستیم . حروفیه و نوربخشیه  به عنوان جنبش هایی اصیل و ریشه دار، تلفیقی از 
اندیشه های شیعی و صوفی بودند . این اندیشه در دورۀ صفویه پر و بال بیشتری یافت. به طور كلی 
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فرقه های صوفیه در عهد تیموری از فضای باز سیاسی و مذهبی این عهد سود بسیار بردند . در 
این میان فرقه های صوفیه شیعی ، با رعایت ظواهر آداب و احكام شرعی دین خود را از شائبه های 
تثبیت  و  بر پایی  نگاه داشتند . مطمئنًا فعالیت های فرق صوفیۀ شیعی در  دیگر فرق تصوف دور 
مذهب تشیع در ایران عهد صفوی تأثیر بسیار داشته است و این گروه ها زمینه را برای این امر مهیا 
ساختند . خاندان شیخ صفی الدین اردبیلی در این زمان رشد و توسعه یافتند . به طور كلی می توان 
وضعیت  بود .  بسیار  عرفانی  طریقت های  تیموریان،  اجتماعی  طبقات  باز  اندیشۀ  پی آمد  گفت 
بود .  اثرگذار  بسیار  می بردند،  سر  به  فقر  در  كه  نیز  جامعه  پایین  طبقات  ویژه  به  مردم  اجتماعی 
رهبران معنوی فرقه های عرفانی گویی محكمه هایی برای دادخواهی و پناه مردم به آنان بودند كه 
در نتیجه به رشد و گسترش آن ها كمك می كرد . رویمر می نویسد :  "وضعیتی كه در پی هجوم مغول 
در جهان اسالم به وجود آمد ضمن آن كه به كم رنگ شدن اختالفات مذهبی فرقه های اسالمی 
آن  بارز  ویژگی های  از  كه  شد  اسالم  جهان  در  عامیانه  اسالم  نوعی  پیدایش  موجب  گردید،  منجر 
می توان به گسترش طریقت های صوفیانه ، اعتقاد به معجزات و كرامات و تكریم و تقدس علی × 

اشاره كرد " ) رویمر ، 1380: 254(. 
از حدود 771 تا 911 هجری سه فرقۀ مهم صوفیه شیعه مطرح شدند : نعمت اللهیه كه از شواهد 
دال بر تشیع مؤسس این فرقه،  تاج 12 ترك، پیش گویی ظهور دولت صفویه و سروده  های او در 

مدح علی × است :
از نــــــور روی اوست كه عالــم منــــــور است            حسنی چنین لطیف چه حاجت به زیور است

پیروان نعمت اللهی به در بار تیمور در رفت و آمد بودند و از موقعیت پیش آمده بیشترین استفاده 
را بردند ) نوربخش كرمانی ، 1377: 74(. بزرگان فرقه های صوفیه شیعه در این دوران بسیار مورد 
و اخالص  ارادت  به شاه خلیل  بزرگ شاهرخ  پسر  میرزا  بایسنقر  بودند .  تیموری  احترام سالطین 
فراوانی داشت و در مهمانی ها شخصًا طشت و آفتابۀ طال به دست می گرفت تا شاه برهان الدین 
از  صوفیانه  اندیشه ها ی  این  هستند  معتقد  برخی   )  199/1  :1361 )اوین ،  بشوید .  را  خود  دست 
سازگار  بسیار  تساهل  اندیشۀ  با  صوفیان  یافت .  انتشار  معروف  صوفی  حالج  چون  افرادی  زمان 

 (MardukePiktall, 1927). بودند
سخنان  استماع  به  و  میكردند  شركت  حسین×  امام  عزاداری  مجالس  در  او  اسالف  و  شاهرخ 
عزاداری  به  و  می نشستند  تبریزی  انوار  قاسم  و  ولی  نعمت اهلل  شاه  مانند  معروف  سخنورانی 

می پرداختند )سنت عزاداری و منقبت خوانی در تاریخ شیعه امامیه، 1384: 95 (. 
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حروفیه از گروه هایی بودند كه در عصر تیموری شكل گرفتند . شیخ فضل اهلل بنیان گذار این فرقه 
تا جایی كه به تجلی  بیان می كرد  بر اساس خواب ها و حالت های ماورایی  را  بود . وی نظریاتش 
خدایی نزدیک شد . با این كه حروفیه در ایران دوام نیاوردند اما تأثیرات زیادی بر طریقت بكتاشیه 
آناتولی كه از علویان و دارای گرایش های شیعی هستند، گذاشتند و به نوعی در آن جا به حیات خود 
ادامه دادند. البته باید توجه داشت با تمام این اوصاف، تیموریان در مقابل بدعت های جامعه ی 
اسالمی نیز ایستادگی می كردند، چنان كه شاهرخ توسط گروهی از حروفیه كه خود را مهدی موعود 

می خواندند، ترور شد ) حافظ ابرو ، 1372: 915/4(، هرچند در این راستا چندان موفق نبودند . 
نوربخشیان در زمان سالطین تیموری به خصوص دورۀ شاهرخ و پس از آن توانستند عرفان شیعی را 
با تبعید به شیراز از سوی شاهرخ به تربیت  گسترش دهند . سید محمد نوربخش رهبر این فرقه 
شاگردانی در این مسیر پرداخت ) شیبی ، 1380: 316/3 (. از دورۀ مغول به بعد ادبیات سوگواری 
كربال و نشانه های تشیع در جلسات صوفیان بسیار به چشم می خورد . در این عصر مقتل خوانی ها ی 

زیادی انجام می شد مانند مقتل الشهدا ء از رازی.

5. ساخت مزار های شیعی در عهد تیموری
یكی از جلوه های مدارای سالطین تیموری با اعتقادات مذهبی در این عصر اجازۀ برپایی اماكن 
مزار های متبركۀ  بر خرابی  گزارشی مبتنی  بوده است . حتی  آن ها  به وضعیت  و رسیدگی  مذهبی 
شیعه در حمالت تیمور به ایران، مانند خرابی قبر حضرت معصومه به قم، نیز در اختیار نداریم . در 
زمان سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیر علیشیر نوایی ، در حدود شهر بلخ بارگاهی زیبا 
برای قبر منسوب به علی بن ابی طالب × ساخته شد كه به نام مزار شریف معروف گشت . حكایت 
دیدار سلطان حسین بایقرا در پی درخواست سادات ناحیۀ بلخ از قریه خواجه خیران در حدود 
بلخ را می توان از گفتار خوند میر به دست آورد )خواند میر ، همان: 172/4(، در پی ساخت بنای 
مزار شریف روز به روز بر ازدحام محبان اهل بیت× در این منطقه افزوده شد به نحوی كه خوند میر 
گزارش كرده است : "نذورات بسیار به آن جا می آوردند، آن قدر كه از كثرت زر و سیم تعجب عقل به 
تعجب می افتاد . به تدریج آن مكان بزرگ دارای دكان ها و حمام ها و بازارها و خانه های جدیدی 
شد و اوقافی برای آن گذاشته شد و مریضان و معلوالن را به آن جا می آوردند")همان: 173/4(. 
سیل مشتاقان زیارت مرقد حضرت علی × در مزار شریف تنها خاص شیعیان نبود بلكه اهل سنت 
نیز با دل و جان به آن مكان می آمدند. این مكان كه جلوه ای از تساهل مذهبی تیموریان به شمار 
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می رفت، پایگاهی برای نشر اعتقادات شیعی بود. توجه فراوان سالطین تیموری به ساخت مراقد و زیارت 
و دیدار از آن اماكن بسیار بود . از جمله اقدامات شاهرخ در این زمینه تعمیر و بازسازی بقاع متبركه ، كمك 
برای فریضه ی حج ، فرستادن پوشش حرم كعبه ، مداومت در زیارت مقابر بزرگان دین و مشایخ تصوف 
مانند زیارت قبر خواجه عبداهلل انصاری در پنجشنبه هر ماه  )سمرقندی، همان: 739/2(، الغ بیك ، 
میرزا ابوالقاسم بابر، ابوسعید و شاهرخ بسیار به زیارت مشهد مقدس می رفتند. این گونه امور در 
گسترش تشیع در ناحیۀ افغانستان كنونی بدون تأثیر نبود. امیر علیشیر نوایی، وزیر بایقرا بارها به 
زیارت علی بن موسی الرضا × رفت ) خواند میر ، همان: 215/4( با توجهات ویژۀ گوهرشاد خاتون، 
زوجۀ شاهرخ تیموری به ساخت و گسترش اماكن زیارتی در گرد بارگاه منور رضوی در مشهد این 
مضجع شریف در میان سایر زیارت گاه ها از موقعیتی خاص برخوردار شد . به گفتۀ یكی از محققان 
سلطنت  تخت  به  جلوس  از  پس  شاهرخ  چون  بود  مشهد  طالیی  عصر  تیموریان  "دورۀ  اروپایی 
چندین بار از این شهر دیدن كرد و احترام خاصی نسبت به آرامگاه امام رضا × از خود نشان داد 
و هدایایی نیز به سادات محلی تقدیم كرد " )تاریخ كمبریج ، 302(. حتی افرادی از خاندان شاهرخ 
و یا والیان او را در حرم رضوی به خاك می سپردند .  صنیع الملک زحمات گوهرشاد را بسیار ستوده 
است )سمرقندی، همان: 285/2 (. این گونه اعمال تیموریان در توجه بیشتر مردم به مراقد شریف 
مؤثر بود. كالویخو نقل می  كند صد سال قبل از صفویان بعد از بازگشت از دیدار مشهد مقدس، در راه 
به هر شهری كه می رسیدیم مردمی كه متوجه این امر می شدند، دامن ما را می  بوسیدند . این امور 
در حالی رخ می داد كه ایران هنوز بر مذهب اهل سنت بود  ) كالویخو ، 1384: 193(. اهل سنت برای 
بهبودی امراض خود به امام هشتم پناه می بردند . نقل است میرزا عالء الدوله پسر بایسنقر ) 586 ه 
ق (  كه زمانی مورد غضب قرار گرفته و چشمانش را میل كشیده بودند و در نتیجه كم بینا شده بود ، 

به حرم امام رضا × پناه برد و شفا یافت )اعتماد السلطنه،1362: 573/2(.

گرایش های شیعی 6. سنیان دوازده  امامی با 
در طی قرن های 7 تا 10 هجری قمری طیف وسیعی از مناطق شرقی ایران از سنیان 12 امامی به 
شمار می رفتتند . سالطین تیمورِی بسیاری، عناوین و نشانه های شیعی را به كار می بردند . میرزا 
و  گرفت  دست  در  سكه ای  بود،  نشسته  مقربان  و  خواص  با  روزی  ه (   861  -852 ( بابر  ابو القاسم 
نوشتۀ آن را خواند و گفت كه نام دوازده امام است . یكی از حضار گفت : در كدام زمان بوده است ؟ 
پادشاه  آن  دارند .  اعتقاد  نوعی  را  شما  جا  هر  گفت :  شخص  همان  است .  من  نام  به  گفت :  میرزا 
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گفت: هر كس هر نوع اعتقاد دارد گو می دار ، من بر طریق سنت جماعت ثابت هستم و مذهب امام 
بایقرا  ،  زمان سلطان حسین  قاینی در  همان: 118/2 (، میر سید علی  ) سمرقندی ،  ابو حنیفه دارم 
نام دوازده امام را در خطبه گنجانید . نویسندۀ حبیب السیر دربارۀ نفوذ و مكنت فوق العادۀ این 
واعظ خراسانی مطالبی را نگاشته است ) خواند میر ، همان: 4/ 615 (. هم اینک نیز سنیان بسیاری 
از جمله حنفیان برای امامان دوازده گانۀ شیعه و به خصوص شركت در عزاداری های محرم احترام 
كه  و هرز گوین  بوسنی  و  بالكان  نقشبندیه درشبه جزیرۀ  پیروان طریقۀ  و  دراویش  قائل هستند. 
مذهب سنی حنفی دارند ، در ایام محرم رویه های خاصی دارند . آن ها راحتی و آسایش خود را كم 
می كنند . آب كم می  خورند و چای را تلخ می  نوشند. در روزهای محرم غذای خاصی به نام عاشورا 
به نیت شهدای كربال پخش می  كنند. روز عاشورا در تكایا سیاه  پوش می شوند و با عمامه یا كالهی 
قرمز به یاد خون شهدای كربال حاضر شده و عزاداری می كنند )به نقل از سایت شبكه اطالع رسانی 

.)www.dana.ir ،1392 دانا در 25 آبان
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نتیجه گیری
ایران  در  مذهبی  شرایط  كه  معنا  به این  نامید،  انتقال  دورۀ  می توان  را  تیموری  دورۀ  واقع  در 
گرایش های مختلفی از سنی گری تا شیعه به خصوص شیعۀ دوازده امامی را نشان می دهد. این 
تحول از قرن هفتم هجری یعنی از هجوم مغوالن آغاز شده بود . تحوالت و تغییرات صورت گرفته 
در دو وجه مثبت و منفی امتداد یافت . از مهم ترین تغییرات مذهبی می توان به این موارد اشاره 
كرد : ازدیاد گروه های اعتقادی صوفیه و اهل طریقت ، گسترش بحث زیارت و اعتقاد به معجزات و 
كرامات ، افزایش مریدان ائمۀ شیعه × تا حد پرستش ، پرستش اولیاء اهلل و حتی پرستش برخی 
از منسوبین به اهل بیت × . بسیاری از طریقت های مختلف در دورۀ تیموریان خود را به شیعه 
منتسب می نمودند . هر چند در اصل و واقعیت این گونه افكار قابل انطباق با اصول واقعی شیعه نبود . 

در دورۀ تیموریان با وجود جو آزاد منشانه ای كه وجود داشت برخی از نیروها و دنباله روان گروه های 
سربداران  خوزستان ،  مشعشع  آل  مانند  می دادند  ادامه  خود  فعالیت  به  هم چنان  آن ،  از  پیش 
سبزوار ، سادات مرعشی در شمال ایران و باقی گروه ها كه در این بین صفویان قدرتمندترین آن ها 

به شمار می رفت و در نهایت موفق به تشكیل دولت صفوی گشت . 
از  و  داشت  فراوان  بستگی  مسلمانان  خشنودی  و  حمایت  جلب  به  تیموری  پادشاهان  قدرت 
صوفیان و تشیع در این راه بهره ها بردند. سیاست دینی تیموریان بعدها در ایران عهد صفوی و 
توسط زمامداران صفوی به شدت دنبال شد و به اقتدار آنان انجامید . بدون شك تأثیر اندیشه  های 
اعتقاد  برخی  است .  داشته  فراوان  تأثیری  تیموری  عهد  مذهبی  تساهل  و  تسامح  در  صوفیانه 
دارند این اندیشه ها ی صوفیانه از زمان افرادی چون حالج صوفی معروف انتشار یافت. بسیاری 
با اندیشۀ شیعی  گری پیش آمده در دورۀ تیموریان سازگار بودند و در نتیجه پر و بال  از صوفیان 

بیشتری یافتند، به نحوی كه گاه از مبانی شرع مقدس نیز فاصله می  گرفتند. 
ساخت اماكن و مراكز مذهبی شیعه چون مزار شریف و مرقد امام رضا × و مزار های بی شماری 
تیموریان به شمار  از جلوه های تساهل مذهبی  امامزادگان ساخته شد ، خود  و  برای سادات  كه 
می رود، زیرا این اماكن از مراكز تجمع و بسط اندیشه های شیعی گردید . تیمور بر خالف چنگیز یک 
مسلمان متعصب به شمار می رفت . او بیشتر پروردۀ یک جامعۀ اسالمی و ایرانی شده بود و برخی 
از وحشیانه ترین ضریات خویش را به فرمانروایی های مغولی اروپا- آسیایی وارد آورد . اما در ارتباط 

با شیعیان مدارای بیشتری از خود نشان داد . 
در دورۀ تیموریان بر حجم نگارش های مربوط به دورۀ ائمه × افزوده گشت . و در مقایسه با دورۀ 
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و  علمی  و  فرهنگی  روابط  تشدید  می گشت .  اعمال  دقت  آن ها  ضبط  در  زیادی  حدود  تا  صفویه 
قرن  از  پیش  تا  ایران  در  تشیع  بود .  مؤثر  امر  این  در  ایران  به  مناطق  سایر  از  علما  مهاجرت های 
هشتم به طور عمده بر پایۀ اسماعیلیه و سپس زیدیه استوار بود كه از این زمان به بعد به شیعۀ 

امامیه رویكردی صعودی یافت .
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