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ق، حکومت  متاارالاهر ر را  تس دست      777اميرتيمور گورکانی در سال 

گرف  ا توانس   ا اتحاد قبايل ا نيراهای نظامی، انسجام ا ثبات ا اقتدار ا 

حاکمي  سياسی اين مرطقس را کس دچار سستی ا اضمحالل شده  تود، احيتا   

ای را  حمالت نظامی خود  س مراطق مختلف آسيا، امپراتوری گسترده کرد ا  ا

تأسيس نمايد. ای  رای توجيس حمالت نظتامی ا تببيت  موترا ي  ديرتی     

حکوم  خود، رايکرد سياسی ت مذهبی خاصی را کتس شتامل يايبرتدی  تس      

قوا د مذهبی ا احترام  س  لما، دانومردان ا شيوخ متصوفس  تود، در يتي    

 روان ميراث تيمور  گيری اين سياس  مذهبی ا تأثيرآن  س ل شکلگرف . دالي

گيتری   ايژه شتاهرخ ا نقت  آن در شتکل    در داره حکوم  جانويران ،  س

اضعي  فرهرگی ا مذهبی قران هوتم ا ن م هجری قمری، سؤال اصلی اين 

 مقاهس اس  کس  ا راش اصفی ت تحليلی  ررسی شده اس . 

ايتژه تيمتور،    د کتس اميتران گورکتانی،  تس    دهت  های مقاهس نوان متی  يافتس

 رتوان مستلمانی    ای از اقدامات ا تدا ير را  رای شراساندن خود  تس  مجمو س
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اند تا حکوم  خود را مبتری  ر تقتدير ا   آيين  س کار  ستس ا تالش داشتس ياک

 روان مسيری  رای دستيا ی  س مقاصد  موي  اه ی تبيين نمايرد ا از مذهب  س

    رند.سياسی   ره 
 

 .شيوخ متصوفه ی،امير تيمور، شاهرخ، ماوراءالنهر، سياست مذهب :کلیدواژگان

 مقدمه

 اا 617)ق  637افول قدرت مرکزی ایلخانان مغول باا مارا ابوسا يد ایلخاانی ار ساال      

تنها راه را برای شاهزااگان مغولی و رهبران متنفذ نظاامی و رسساای مختلا      نهق(، 637

موقع ار  های نظامی است بزنند، بلکه هشداری به تا به ماجراجویی ایالت و عشایر باز کرا،

باغ سبزی بوا برای حکّام محلی بومی، تا حداقل ار صدا کسب قدرت محلی برای خاوا  

برآیند. این جریان، فهرست اسامی بلندباالیی از افراا و حکّام محلی مدعی قادرت ایاااا   

عدم ثباات سياسای ناشای از     1ان منار شد.کرا که به احيای نظام ملوک الطوایفی ار ایر

نظااام ملااوک الطااوایفی ار ایااران، واامن یلاار وسااتمنری اماارا وفرماناادهان نظااامی،  

ای را به انبال ااشات.   های محلی و تهاجمات ویراننرانه های خونباری بين قدرت ارگيری

لای  های قدرت مح این وو يت، همچنين، باعث از پا ارآمدن مرام ایران و تض ي  کانون

ق، ی نای اميار تيماور     8بومی و ایرانی و تسلط یک قدرت خارج از فالت ایران ار قارن  

 ق(، بسيار تأثيرگذار بوا. 806ا661گورکانی )

ق، پان  مااه پاز از مارا ابوسا يد       637ش بان  52شنبه  امير تيمور گورکانی ار سه

ساال   32د و پاز از  انيا آما   ایلخانی، ار قریه خواجه ایلغار از قرای شهر کش سمرقند به

عنوان امير  ق، به661رمضان  15جنگ و نابوای رقبا و اشمنان ااخلی و خارجی خوا، ار 

است گرفت و خوا را وارث جغتای  األمرای تمام ماوراءالنهر، زمام امورحکومت منطقه را به
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ق( و ملقب به اميرکبير نماوا. تيماور بارای    753(، سومين فرزند چننيزخان )م. ق736م. )

یابی از خاندان مغولی جغتای ار اذهان قبایل ترک و  ینکه حکومت وی ار پناه مشروعيتا

جغتاای را باه ناام     نمغول و امرای محلی ماوراءالنهر تقویات شاوا، یاک نفار از نوااگاا     

ق( را به مقام خانی و سلطنت ماوراءالنهر رساند. پز از او، پسرش 800ا660سيورغتميش )

تماام   1کارا.  تيمور به یاهر به نيابت از آنان حکومات مای   محمواخان، جایش را گرفت و

شد، با کمال اعزاز و احتارام، ناام فرزنادان و اعقاا        فرامينی که از جانب تيمور صاار می

اانساتند کاه آنهاا     شد؛ ولی همنان ار ماوراءالنهر مای  خوانين مغول و سلسله آنان قيد می

منقاا اوامر امير تيمورند و باه اساتور او   فقط شبحی از سلطنت هستند و ار اصل، مطيع و 

کاز از آناان حساا      مسما بواند کاه هاي    اند و ار اصل، اسمی بی عنوان سلطنت گرفته

 کرا.  بُرا و اعتنایی نمی نمی

ار این اوران، ار ماوراءالنهر سپاهيان جنناویی پدید آماده باوا کاه از لحااا نا اا،      

ی نی ترک و مغول که تربيت آنان منطبا  بار   مخلوطی بواند از ن اا آهنين آسيای کهن، 

نظر چننيزخانی بوا. این ن اا، ار نتياه اجرای او قرن ماموعه قوانين یاسای چننيزخان، 

به تمام رموز و فنون جنگ آشنایی کامل پيدا کراه بواند. قدر مسلّر، ننه ااشتن و محدوا 

کرا. بر هماين   مور را تهدید میکران آنان ار ماوراءالنهر، ار وهله اوّل، حکومت نوپای تي

کارگيری این نيروی نظاامی کارآماد ار خاارج از مرزهاای      اساس، امير تيمور ار جهت به

ساله خوا را به مناط  مختل  ایران، قفقاز، اشات   های سه، پن  و هفت ماوراءالنهر، یورش

. باا  قبچاق )روسيه و مسکو(، آناطولی، عراق و شامات )حلب و امشا ( ساازماندهی کارا   

الايشی و عمليات جننی، تمام جزئيات امور نظاامی باا نهایات     وجوا اینکه از لحاا سوق

هاا ناامربوو و از    گرفت، اما از لحاا جغرافيای سياسی، این جنگ اقت مورا توجه قرار می

سااخت، نباوغ وی ار    هر گسيخته بوا. آنچه تيمور را از اینر حکّام زمان خوا متمایز می
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و پيروزی ار تمام نبراها بوا که تا پایان زندگی با وی همراه بوا و البته فرماندهی نظامی 

خاطرات تلخی را برای مرام مناط  گوناگون انياا ار تااریث ثبات کارا. اميار تيماور ار       

های  کرا: یکی، غارت خزاین و اموال اولت گانه خوا، او هدف را انبال می های سه یورش

انتقاال  و ایناری،   هماراه اساارت و براگای آناان؛    شده و مرام شهرهای آناان باه    ساقط

 وران، هنرمندان، صن تنران و صاحبان فکر واندیشه به ماوراءالنهر و شهر سمرقند. پيشه

به قول اهل تاریث، تيمور عالمی را خرا  کرا تا ماوراءالنهر و سمرقند را آباا کند. البته 

عظاير و غنای فرهننای و علار و      سارمایه  خوا تيمور ماال چندانی پيدا نکرا تا از ایان 

ق، ار جریان تدارک به حمله به چين ار 806ش بان 16م رفت و حکمت استفااه کند و ار 

شاده فرهناگ و    پز از مرا تيمور، این فرزند و نوااگان وی که تربيات  1اترار ارگذشت.

ی را سنگ علر و اانش و هنر تمدن ایرانی ار ماوراءالنهر و خراسان بواند که قابليت گران

کار گرفتند و سمرقند و سپز هارات را باه یکای از     آوری کراه بوا، به که امير تيمور جمع

کاه نوااگاان تيماور از ماراه ریاگ       طوری مراکز مهر علمی و هنری تبدیل کراند؛ همان

هننفتی که تيمور به ماوراءالنهر منتقل کراه بوا، بهاره براناد و تاأثير گرفتناد؛ ی نای از      

ااا  محمد نشان مای  که خوا را مسلمانی م تقد و حامی این آل ر تيمورسياست مذهبی امي

کرا و شيوه ت امل و توجه امير تيمور به  و به شيوخ متصوفه و علمای این ایهار اراات می

علما و مشایث صوفيه تأثير پذیرفتند و به علمای اینی و بزرگان متصوفه، توجاه و عالقاه   

جانشاينان وی   تحقيا  نياز سياسات ماذهبی تيماور و     اااند. هدف این  ای نشان می وی ه

 باشد.  می

هاایی ملال:    ار مورا پيشينه تحقيقات تيموری، شایان ذکر اسات کاه تااکنون کتاا     

ماموعاه مقااالت   از بئاتریز فوربز مناز،   و ایران عصر تيمور برآمدن و فرمانروایی تيمور
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پيوند سياست و فرهناگ ار   ترجمه اکتر آژند، تاریث کمبری های  از سری کتا  تيموریان

باه ف اليات سياسای ا      به رشاته تاألي  ار آماده و    عصر زوال تيموریان تا یهور صفویان

نشاانده،   هاا، حکّاام اسات    هاا، اولات   نظامی، ساختار حکومتی و رقباای سياسای، جناگ   

اند و از مياان ایان آثاار،     ساالران ایرانی، علما و اانشمندان و م ماری و هنر پرااخته ایوان

های عمومی مذهبی، و همچنين تصوف و  اانشناه کمبری  به بيان وی گیتيموریان کتا  

تشيع و فرق غالی شي ه ملل حروفيه و صفوی پرااخته و موووع سياست مذهبی تيمور و 

 جانشينان وی، چندان مورا توجه قرار ننرفته است. 

ر ار اوران سؤال اصلی این مقالاه، چناوننی رویکارا سياسای ا ماذهبی اميار تيماو        

حکومت و حمالت نظامی گستراه و نيز تأثير آن ار اوره جانشينان تيمور است که با توجه 

وری تيمور از اسالم ار امور سياسی، نظامی و حکومتی و با روشی توصيفی  به فرويه بهره

 ا تحليلی، مورا بررسی قرار گرفته است.

 تیمور و احکام دینی

اانست و هار زماانی    اقدامات خوا را ناشی از قضا و قدر الهی میاميرتيمور گورکانی تمام 

زا و این را نشانه تأیيد حکومتش از  که قصد حمله به سرزمينی را ااشت، به قرآن تفأل می

ار واقع، تيمور از مذهب و علمای اینی و بزرگان متصاوفه   1کرا. جانب خداوند قلمداا می

 کرا. سياسی نظامی استفااه میعنوان ابزاری برای رسيدن به مقاصد  به

تنها اقدامات و فتوحات تيمور را ار راستای تأیيادات الهای و    مورخان اربار تيموری، نه

شمراند، بلکه اصل حکومت او را ناشی از تأیيادات الهای اانساته و     قضا و قدر خداوند می

ز ار ای کاه خاوا تيماور نيا     م تقد بواند که حکومت تيمور مشاروعيت الهای اارا؛ نکتاه   

 ااند. مکاتباتش به آن اشاره کراه و اقداماتش را ار راستای تأیيدات الهی می
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تيمور، با این توجيه مذهبی که حکومت او مورا تأیيد الهی اسات، سا ی کاراه اسات     

اقدامات خوا را ملبت جلوه اهد و فتوحات خویش را یک واجب الهی قلماداا نمایاد و ار   

 اسالم بداند: راستای هدایت مرام به سوی آیين 

 ار هر ملکی که عقاید اهالی آن ملک از عقاید خاندان حضارت سايد المرسالين   »

تغيير یابد، سالطين را واجب است که آن والیت را مسخر گراانند و اهالی آن ملاک را از  

که من ار مملکت شام ارآمده، جماعت که بد اعتقاا بواند،  اعتقاا بد ایشان باز اارند؛ چنان

 1«به سزا رساندم. ایشان را

تدری  تحت تأثير  اميرتيمور بر خالف مهاجمان مغولی ماوراءالنهر و ایران و چين که به

های اوم و سوم به این اایان گرایش  گری قرار گرفتند و ار نسل اسالم مسيحيت و بواایی

اعتقااا و اارای تربيات، اصال و نسابی ماذهبی قلماداا        پيدا کراند، خوا را مسلمانی پاک

اانست و بر این تصور باوا   کرا و حمالت نظامی خوا را ار راستای گسترش اسالم می یم

گوید:  خوا می تزوکاتق است. مير سيد شری  ار  8که احياگر این اسالم ار انتهای قرن 

گاذرا،   مای  اتفاق علما بر این است که ار هر صد سال کاه از رساالت پياامبر اکارم    »

اننيزا و ار قارن هشاتر،    مرام به اسالم، مروجی را برمیخداوند برای رواج این و اعوت 

 « کند. تيمور را مروّج این مبين م رفی می

 ق( کاه ل ان بار علای    101اا 66عبدال زیز ) دین عمربنال ار قرن اوّل قمری، محی

مذهب باطل را برطرف و  65ق( را برطرف ساخت. ار قرن اوم، مأمون الرشيد که 00ا32)

ج فار   بان  موسای  بان    و سانّت و جماعات را رواج ااا و علای   منسوخ کرا و مذهب برحا 

ق( را به خراسان طلب نموا. ار سده سوم، مقتدر عباسی که چون قرامطه بار   503ا108)

مکه مسلط شدند و هزاران نفر را کشته بواند، وی بر آنان یفار یافات. ار ساده چهاارم،     

فس  مطياع المارا    ق( به جهت و ي  شدن این توسط 365ا338عضدالدوله ایلمی )
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ق(، وی را از خالفت عزل کارا و پسار وی را والای سااخت. ار ساده پانار،       373ا330)

ق(، باعث قتل و قلاع و قماع   082ا072ق(، پسر سلطان ملکشاه )225ا221سنار ) سلطان

واساطه   ق( کاه چاون ایان اساالم باه     603ا760مالحده شد. ار سده ششر، غازان خان )

وا، وی مسالمان شاد و آثاار کفار و بادعت را براناداخت و       استيالی ترکان و ي  شده ب

ق( که چون اید ار نماز ب د 617 ا603شری ت را رواج ااا. ار سده هفتر، سلطان الاایتو )

فرستند، خوا به مساد سلطانيه آمد و اساتور باه ااان    نمی از تشهد صلوات بر محمد

  1صلوات پز از تشهد نماز ااا. ار سده هشتر نيز نوبت به امير تيمور گورکان رسيد.

بر همين اساس، تيمور ار یاهر و منظر عام، خوا را پایبند به قواعد اساالم، برگازاری   

ااری، ار بزرگداشات   يل همين ااعيهااا و به ال نماز و اوری از مالهی و مناهی نشان می

رسايد، از علماا و ساااات نشاانی      کرا. وی به هر شهری که مای  سااات و علما مبالغه می

رفات و حتای ف االناه ار     جست و برای عرض اراات و تبرک گرفتن به سراغشان می می

 کرا. تيمور علمای بزرگی ملل س دالدین تفتازانی مباحث کالمی و شرعی آنان شرکت می

را از سارخز، و ميار سايد شاری  جرجاانی       مطولق(، صاحب کتا  مشهور 665ا655)

و ار ت ظير و تکریر آنان تالش بسايار کارا و    5ق( را از شيراز به سمرقند برا817 ا600)

وگاو   م موالً با بزرگان هر طایفه، از صوفيان گرفته تا عالماان و شااعران، بحاث و گفات    

 کرا. می

ایمان و باعقيده و  نموا خوا را آام مذهبی و متشرع ارست میباوجوااینکه تيمور س ی 

اهنده این اسالم و حامی اهل علر م رفی کند، اما ار عمل باه قاوانين ماذهبی     گسترش

کرا کاه تنااقد ار اف اال و رفتاار او      ای رفتار می اسالم و عبااات و احکام اینی، به گونه

هر و زااگاه تيمور را ار نظر بنيریر، گرایش خوبی روشن بوا. اگر زمينه مذهبی ماوراءالن به

                                              

 .101ـ101همان، ص. 1
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شوا. این سرزمين، نقطه تالقی قلمرو نفوذ اسالم و  او به مذهب، تا حدوا زیاای روشن می

جهان غيرمسلمان بوا. جم يت شهرنشين آن، اکلراً ایرانی و مسلمان بواند؛ ولی جم يات  

پاذیرش اساالم، هناوز     بياباننرا و چاارنشين آن، ی نی قبایال تارک و مغاول، باا وجاوا     

عناصری از شمنيسر و سایر اعتقااات خوا را که با اسالم سنّتی سازگار نبوا، حفا  کاراه   

بواند. ار واقع، تيمور با تصاحب ميراث متضاا جم يت ترکی، مغولی، ایرانی و اسالمی، به 

انبال توجيهی برای پيوند خوا با خاندان جغتای و شخص چننيزخاان باوا. وی از ساوی    

ینر، با طرح مسئله جهاا با کفار ار لباس یک غازی مسلمان و پایبندی به قواعد اسالمی ا

و تمکين و بزرگداشت علمای ماذهبی، باه اولات و اقادامات خشان خاوا مشاروعيت و        

خاوبی هویادا باوا.     ااا. باوجوااین، تناقد ار رفتار مذهبی تيمور به وبوی مذهبی می رنگ

ث شده بوا تاا خویشاانش را بارآن اارا تاا مقباره او را      وابستنی وی به سنن مغولی، باع

هاا و بار    برخالف اعتقااات اسالمی، مطاب  رسوم مغولی بنا کنند و روی قبار وی، لبااس  

ها اسلحه و اشيای شخصی وی قرار گيرا و ار همين حال، بار اعتقاااات اساالمی     ایواره

استفااه از  1انيا برقرار خواهد کرا.کرا که سلطه اسالم را ار  ورزید و ااعا می خوا تأکيد می

اند،  صراحت از آن نهی شده عنوان یکی از محرمات الهی که مسلمانان ار قرآن به شرا  به

های تيمور و پذیرایی از مهمانان با شرا  و تکميل شدن جشن و سُرور ماالز  ار ويافت

ایبندی واق ای وی  با مست شدن حضار، نمونه بارز تناقد ار رفتار مذهبی تيمور و عدم پ

 5به احکام اسالمی است.

کراند اعماال خاالف شارع او را     مورخان ارباری و طرفدار تيمور نيز همواره س ی می

وگریخته به ماالز عيش و طر  تيمور اشااره   پنهان کنند؛ ولی ار ب ضی از منابع، جسته

                                              

 .151، صایران در راه عصر جدیدهانس رویمر، . 1

، آور تیمـور  زندگی شـگفت عربشاه،  ؛ ابن555و  155، 155، 155، 155، صسفرنامهکالویخو، . 1

 .155ـ155، صالتواریخ معینی منتخب؛ نطنزی، 115ص
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به اصافهان را   الدین شامی که مالز تيمور ار زمان مراج ت از شيراز کنند؛ ملل نظام می

 کند: توصي  می

قران ار اوج کامکاری و اقتدار، به عيش و طار  مشاغول شاد و سارای      امير صاحب»

الحاان الپاذیر    های پااشاهانه کراند و باه آوازهاای خاوش    ملک خانير و تومان آغا طوی

  1«هوش خل  ربواه ار مقام نوشانوش، به عشرت و کامرانی گذرانيد.

عی بوا که بناای حکومات و اولات خاوا را باا ایان اساالم        تيمور گرچه به یاهر مد

نماوا و ار   مستحکر کراه، اما ار عمل، امور شرعی و امور عرفای را از هار تفکياک مای    

کرا و ار مسائل عرفای، مبناای    مسائل و امور شرعی، به قانون شری ت اسالمی عمل می

شکارا به بسياری از مبانی البته مسلّر است که تيمور آ 5عمل او قانون یاسای چننيزی بوا.

زن که او برابر ت داای است که  8کراه است؛ ملل اختيار کران  و مباای اینی عمل نمی

این رویه تيمور ار عمل به قاوانين شارع اساالم و یاساای      3شرع اسالم اجازه اااه است.

 الادین بازازی و موالناا    چننيزی، باعث شد تا برخی از علمای مسلمان همانند شيث حاف 

ار واقع، تيمور به انبال استفااه ابزاری از این و  0محمد بخارایی، به کفر تيمور فتوا اهند.

 مذهب بوا. 

 سیاست مذهبی امیر تیمور گورکانی

شادت متاورع و    اميرتيمور، مرای بوا جدی، عباوس و اشامن وجاد و نشااو، و نياز باه      

ماار  و محتااو.    یاهرالصالح. سربازی باوا پُار از جنابش و حادت، و فرمانادهی باوا      

                                              

 .155ص، ظفرنامهشامی، . 1

  585، 155، صتزوکـات تیمـور  ؛ حسینی تربتی، 150، صآور تیمور زندگی شگفتعربشاه،  ابن. 1

 .555و 

 .158، صظفرنامهشامی، . 5

 .150، صآور تیمور زندگی شگفتعربشاه،  ابن. 5
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باوجوااین خصال، باید گفت وی اوستدار و حامی هنرمنادان، ااباا، شا را، علماا، فضاال،      

بزرگان و مشایث صوفيه هر بوا. حقيقت واقع، این است که امير تيمور موواوع حاکميات   

ای  قوت استدالل بخواهاد باه مسائله    سياسی را به طور غيرمستقير و ملل متشرعی که به

ااا. امير تيمور، اگرچه باه یاساای چننيازی توجاه      هد، مورا توجه قرار میجنبه شرعی بد

کرا و علما ومشایث صوفيه هر  ااشت، اما ار عمل حکومتی خوا، به آیات قرآنی استناا می

اااناد؛   های او عنوان جهاا و جنگ مذهبی می بينی و به جنگ تفوق و پيشرفت او را پيش

افی بوا که آن مسلمانان را به سستی ار اصول مذهبی هرچند عليه سایر مسلمانان باشد. ک

متهر نمایند. ار واقع، امير تيمور، سفاکی مغولی را با ت صب شدید مذهبی که تا آن زماان  

سابقه بوا، ار هر آميخت و از خصلت موروثی مغولی که عبارت بوا از  ار تاریث بشریت بی

ز قتل به نفع و حمایت یک ایماان  خون مرام ریختن، و از ت صب مذهبی که عبارت بوا ا

مذهبی، ترکيبی ساخت و اخالق و شرع خوا را مأمور اجارای آن قارار ااا؛ هرچناد اليال     

های نظامی و استيابی به ثروت نهفته ار شاهرهای بزرگای ملال:     اصلی وی، ماجراجویی

وجياه  اهلی، امش ، بغداا، مسکو، حلب، تفليز و ازمير بوا. البته تيمور به ایان ماورا و ت  

تر شرعی و اینای اقادامات نظاامی و     بسنده نکراه و ار همين راستا و برای توجيه محکر

و به آیات قارآن   1نموا ها، خوا را برگزیده خداوند برای کشورگشایی م رفی می لشنرکشی

ای کاه باه    اانست؛ ملل ناماه  کرا و بر اساس آن، خوا را سپاه خشر خداوند می استناا می

اساتناا کارا و    5سوره الزمار  06ق( سلطان مصر فرستاا و به آیه 865ا 872ملک الظاهر )

                                              

 .151همان، ص. 1

لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَبَدَا  وَمِثْلَهُ مَعَهُ عاًوَلَوْ أَنَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا مَا فِی الْأَرْضِ جَمِی». 1

اند  یکسره براى کسانى که ظلم کرده ، و اگر آنچه در زمین است؛ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ

]همه[ آن را براى رهـایى خودشـان از سـختى عـذاب روز      قطعاً ،باشد و نظیرش ]نیز[ با آن باشد

 .«گردد از جانب خدا بر ایشان آشکار مى ،کردند خواهند داد و آنچه تصور]ش را[ نمى  قیامت
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تيمور برای حمله به هند، رواج این اسالم،  1خوا را مصداق خشر الهی ار این آیه اانست.

 زند: ها و نابوای کفار هند نيز به قرآن تفأل می ویرانی بت

 »برآمد كه: از مصحف مجيد، به جهاد رفتن به شهر دهلي تفأل زد؛ اين آيت 

ِ مِمَّأا يَأْكُألُ     إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأأَرِض

ُ زُخْرُفَها در مثل، زندگاني دنيأا بأه     ؛ محققاً النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّي إِذا أَخَذَتِ الْأَرِض

فرو فرستاديم تا بأه آن بأاران، انأ اخ مفتلأف گيأاه از      ها  آبي ماند كه از آسمان

زمين، از آنچه آدميان و حي انات تغذيه كنند، تأا آناأاه كأه زمأين از خرمأي و      

فال ديار گش د، اين آيأت برآمأد:    2«سبزي به خ د زي ر آراسته و آرايش كند.

قادر بأر هأي     خدا مَثَلي زده؛ مَثَل بنده ممل كي كه 3ضرب اهلل مثالً عبداً ممل كاً؛»

معجأزه   واز فح اي اين دو آيت كه به غايت مناسب و م افق حال بأ د  « نيست.

 4قران، معل م. قرآني و كرامت امير صاحب

اما واق يت این است که اليل اصلی حمله تيمور به هند، کسب ثروت هننفت نهفته ار 

 کند: بدان اشاره می تزوکاتهند بوا که خوا تيمور نيز ار 

ق( را گفت: كه چأ ن مملتأت هنأد را    777اميرزاده پيرمحمد جهاناير )م. 

بايريم، از زر هند عالماير ش يم. چ ن به تسفير هند كمر همأت بسأته بأ دم،    

شأ م و از قأرآن فأال جنأ       در ج اب گفتم كه به تنتري تعأالي مت جأه مأي   

ا يأا أيهأ  »گيرم؛ چ ن از مصحف فال گش دم، اين آيأه كريمأه برآمأد كأه:      مي
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 1«.والمنافقين النبي جاهد التفار

اانست که از خاندان جغتای به او رسيده است؛ اما برای  تيمور، غارت هند را ميراثی می

که حکومات   ارحالی 5مشروعيت بخشيدن به حمله و کشتار مرام، به آن رنگ مذهبی ااا؛

ين شد؛ ولی تيمور به ایان اليال کاه ساالط     ترک اهلی، یک اولت مسلمان محسو  می

اارناد، باه    پرستان کافر هندو شدت و سختنيری الزم را م مول نمی مسلمان اهلی با بت

 هند حمله کرا و پز از غارت اهلی، ثروت عظير آن را به سمرقند منتقل نموا.

ای ار اسالم  ار مورا حمله به شامات و شهر امش  به عنوان شهری که سابقه ایرینه

گفات:   توجيهات مذهبی خاص خوا استفااه کاراه و مای  و حضور مسلمانان اارا، تيمور از 

و اوالا وی،  اهالی امش ، اصول مذهب را رعایت نکراه و نسابت باه حضارت علای    

احترامی و اشمنی ااشتند. این توجيهات و ار واقع، بهانه، برای تيماور کاافی    جسارت، بی

بنابراین، ائماه جماعاات و مارام را ار مسااد      3عام شهر را صاار کند.  بوا تا استور قتل

 ای جمع کرا و خطا  به آنان گفت: جامع اموی ار مالز منایره

شبهه کفر و بيداا بواه است و کسی که آن عمل را روا اانساته، کاافر    رفتار یزید، بی»

روا اند، اگر آن امر را جایز شمراه، کافر و اگار ناا   است و اهل شام که به پشتيبانی برخاسته

  0«اند. اند، گنهکار و ستمنر بواه اانسته

کرا و م تقد  عالوه بر این، تيمور خوا را اسبا  وقوع قضا وقدر الهی ار شام قلمداا می

بوا که خداوند لط  و محبت خویش را از مرام شام برگرفتاه و آناان را مساتح  عاذا      

                                              

 .158، صریتزوکات تیموحسینی تربتی، . 1

 .50یزدی، ظفرنامه، ص. 1
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برحا ، و م اویاه    ار حلب نيز خطا  به علماا گفات کاه: علای     1وگرفتاری اانسته است.

 5اناد؛  ق( یالر، و مرام حلب باه اليال پياروی از مارام شاام، مساتح  مااازات       70ا01)

که شهر حلب، از سابقه تشيع و حضور شي يان برخوراار بوا و منظور اصلی تيماور،   ارحالی

نابوای یک پایناه مربوو به مماليک و غارت بازارهای م روف تاریخی حلب بوا؛ غاارتی  

اسات ساپاهيان تيماور     استر، شتر و اقمشه و امت ه تااری به ،زر، مال، اسب»حدی  که به

بهاناه تيماور ار    3«افتاا که عقل از حسا  آن، عاجز و وهر از شمار آن، متاااوز گرایاد.  

حمله به بغداا، ثوا  و بهره اخروی افع شریران و برانداختن مفسدان و نفاایز فتوحاات   

آمياز   و فتوحات انيوی تيمور، برای مسلمانان فاج اه اما همين ثوا  اخروی  0انيوی است؛

بوا و ار روز عيد قربان، مسلمانان را ار بغداا قربانی کرا و استور ااا تاا هارکز کاه ار    

  2افتر و ایوانِ او نام و سِمت اارا، از مرام بغداا او تن را سر ببرا.

انتقاام گارفتن و    بهانه تيمور ار حمله به طبرستان، پز از آنکه اسکندر شيخی بارای 

ق( از تيمور اعوت و ارخواست کمک کرا و با وجوا اینکاه  660ا670مقابله با مرعشيان )

خوبی از نسب سياات مرعشيان آگاه بوا، به بهانه بد بوان مذهب و ط ن و ل ان   تيمور به

 گوید که کند و به آنان می م روف، به آنان حمله می اصحا  پيامبر توسط آنان و اقامه امربه

 7از تشيع است براارند.
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  یااهر مسالمان سانّی    ار زمينه عالی  مذهبی تيمور باید گفت کاه گرچاه تيماور باه    

تار باوا و از    مذهب بوا، اما بيش از آن، انبال کسب قدرت بيشاتر و شاهرت افازون    حنفی

آناایی که عامل مذهب ار توجيه حکومت وی سوامند بوا، به آن توجه خاصای مباذول   

او ار اهل زمان خوا، یا از روی ترس و یا واق اً اثر گذارا و اميار تيماور    ااشت و اینداری

 هر س ی کرا با توجه به مشایث بزرا صوفيه، جایناه مذهبی خوا را تقویت کند. 

ها حکومت ایلخاناان مغاول و ساپز رقابات خاونين       زاه ایران که سال مرام مصيبت

بواند، با گریش به ت الير صاوفيان   های محلی پز از اومحالل ایلخانان را ایده حکومت

و مانی که از است اااه و هویتی که گر کراه بواند، کمتار تأسا     بر مال و منال و خان 

چنان  ق به ب د، تصوف آن7کراند. ار واقع، از قرن  خوراند و غر فقر را بهتر تحمل می می

ر قالاب مریادانی   گروه ا ریشه گرفت که ار همه شئون زندگی مرام وارا شد و مرام گروه

های متصوفه هاوم براند. با توجه به ساابقه زنادگی مشاایث بازرا صاوفيه ار       به خانقاه

ق(، ابوسا يد اباوالخير   081اا 367خراسان و مااوراءالنهر، ملال خواجاه عبادا  انصااری )     

اا  786ق(، شايث محماوا شبساتری )   718اا 200الادین کباری )   ق(، شيث نار000ا326)

ق(، تصاوف از  632ا720الدین ارابيلی ) ق( و صفی600ا712)ق(، شيث زاهد گيالنی 600

هاای مااوراءالنهر و خراساان، مرکاز      اعتبار و نفوذ اجتماعی بسياری برخوراار بوا و خانقاه

 ورزیدند. شمار مریدان مشایث صوفی بوا که از ال و جان به آنان اراات می حضور بی

ت سياسات ایناداری خاوا، احتارام و     امير تيمور نيز برای استفااه از نفوذ آنان و تقویا 

رسايد، باه ایادار     کرا و به هار شاهری کاه مای     اعتقاا فراوانی به مشایث صوفی ابراز می

هاا   کرا و ار سااخت و ت ميار خانقااه    رفت و به آنان کمک مالی می ارویشان آن شهر می

ان اهد کرا. تيمور س ی ااشت تا نش کوشيد و اموال و امالک زیاای را بر آنها وق  می می

که به مشایث صوفيه اعتقاای تام و تمامی اارا و قبل ار هر حمله نظاامی، از آناان اجاازه    

ها و فتوحات خاوا را مرهاون انفااس قدسايه و      طلبد. وی تمام موفقيت گرفته و یاری می

الدین فاخوری کاه   اانست؛ بزرگانی همچون: شيث شمز کرامات مشایث بزرا صوفيه می
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ق( که تيمور 661ال ابدین ابوبکر تایباای )م.  وی بوا؛ سيد برکت؛ و زینار ابتدا م لر قرآن 

هر بزرگی را کنار گرفتر، »گفت:  شخصاً ار خانقاهش به ایدار وی رفت و ار باره وی می

ار واقاع، تيماور بارای تصادی       1«.او بلرزید؛ موالنا ابوبکر را کناار گارفتر، مان لرزیادم    

کاریزمای شخصی و صالحيت و مشروعيت حکومت خوا، به شيوخ صوفيه توجه و احترام 

 ااا. خاصی نشان می

ااا، اگر ب ضی از آنان  با وجوا اعتقاا تام و تمامی که تيمور به مشایث صوفيه نشان می

اااند و از نفوذ و اعتبار آناان   ميلی نشان می تيمور را تأیيد و اعا نکراه و یا نسبت به او بی

شادند کاه نموناه باارز آن، اخاراج شااه        کرا، با واکنش تيمور مواجه می احساس خطر می

ا  ولی از سمرقند است. ار واقع، تيمور به علل سياسی اجتمااعی ار برابار مشاایث     ن مت

خاوا  ف ل ملحدشکل،  کرا؛ وگرنه به قول حاف : صوفی اجال صوفی تظاهر به تمکين می

 تيمور بوا.

 تیمور تیموریان پس از

ریزی کرا و س ی فراوان ار کسب مشروعيت و تلبيت آن ااشات،   امپراتوری که تيمور پی

یک ابداع صرفاً شخصی بوا و حاکميت آن، کامالً به حضور تيمور ار رأس این امپراتوری 

ک و ایرانای، و از  وابسته بوا. امپراطوری تيمور، از لحاا فرهنگ و تربيت، ترکيبی بوا تار 

لحاا تشکيالت حکومتی، بنایی بوا ترک و چننيزی، و از لحاا سياسی ا مذهبی، مغولی  

تيمور بر اولتی فرمانروایی کرا که فقط وابسته به خوا او بوا و ار والیات تاب اه   5و عربی.

اليال  متحدانی وفااار به است نياورا و متحدان خارج از ماوراءالنهر رعایایی بواند که باه  

                                              

زنـدگی  عربشـاه،   ؛ ابـن 151، صروضات الجنات فی اوصـا  مدینـة هـرات   زمچی اسفزاری، . 1

 .955، ص5، جتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر؛ خواندمیر، 15 ـ5ـ5، صآور تیمور شگفت

 .509ـ505، صاطوری صحرانوردانامپرگروسه، . 1
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ای  ای اینر نداشتند. ار واقع، نظام حکومتی تيمور به گوناه  ترس از خشر امير تيمور، چاره

جاز آن، کاارکرای نداشات و اميار       کرا و به بوا که فقط قدرت شخصی او را تضمين می

تيمور برخالف چننيزخان که ار زمان حياتش مبانی نهاای امپراتاوری خاوا را مساتقر و    

گوناه   جانشينی پز از مرگش ترتيبات کاافی اتخااذ کارا، هاي      مستحکر ساخت و برای

ریزی کراه بوا، نداشات و باا وجاوا اینکاه لحااا       ننری برای آینده حکومتی که پی آینده

کرا، اما به لحاا نهاای، به هاي  وجاه ساازنده     نظامی بسيار مقتدرانه و فاتحانه عمل می

ا که بارای فرزنادان و نوااگاانش،    نبوا. ار واقع، نيروی شخصيت و نبوغ وی به حدی بو

تنهاا   ای را باقی ننذاشت تا ار آن، خوای بنمایند یا کاری بر کارهای او بيفزایند. نه عرصه

هوش و نبوغ، که سنندلی و سختنيری تيمور به حدی سننين بوا که جلوه هوش و نبوغ 

 برا. را ار فرزندان و اطرافيانش را از بين می

اهند، مسلمانی  که منابع تاریخی عهد تيموری نشان می چنان توان تيمور را اگرچه نمی

عناوان   آیين و عامل به احکام و قواعد اسالم اانست، اماا تظااهرات ماذهبی وی باه     پاک

ميراث سياسی ا مذهبی برای بازماندگان وجانشينانش، آنان را به حمایت از این و تقویت  

ق، بسيار طاوالنی،   806تيمور ار آن تشوی  و ترغيب نموا. جنگ جانشينی پز از مرا 

مخر  و خشن و نمونه بارز انهدام یک امپراتوری بوا و سياست تيمور ار حف  انحصاری 

و ميل حسواانه به قدرت، از االیل مهر آن بوا. پز از مرا تيمور ار اترار، قلمرو پهناور 

مساتقل   تيمور استخوش آشفتنی شده بوا و هریاک از اميرزااگاان ار والیتای، خاوا را    

بر اميرزااگان تيموری، همه کسانی   خواندند و برخی خطبه و سکه به نام خوا زاند. عالوه

که به است تيمور سرکو  شده بواند، باز سر برآوراند و مدعی پااشااهی و مخالفات باا    

 تيموریان شدند.
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 شاهرخ، جانشین بالمنازع تیمور

شده که پز از مرا  رقبای سرکو او اهه جنگ خونين ااخلی بين اميرزااگان تيموری و 

ومرجای را رقار زا کاه ار ایاران و      تيمور ار پی احيای قدرت خوا بواند، آشفتنی و هرج

 وی ه خراسان بزرا و عراق و نيز والیت فارس و اصفهان، شدیدتر از سایر مناط  بوا. به

 جاماناده از تيماور، ار سارکو     ق(، تنهاا فرزناد ذکاور باه    820اا  806توفي  شاهرخ )

سرکشان و پذیرفتن تاب يت او از سوی اميرزااگان تيموری، جانشينی بالمنازع او و تصرف 

عناوان اوماين پااشااه واق ای      بخش مهمی از قلمرو تيمور را تحق  بخشيد و شاهرخ باه 

ساله شاهرخ، به علت مقارن بوان با شورش قبایل 05تيموری شناخته شد. اوران حکومت 

شاهزااگان مدعی تيموری، چندان هار قارین آراماش نباوا و      مااور ماوراءالنهر و طغيان

شاهرخ با بيست سال جناگ، توانسات قادرت و سالطه خاوا را بار خراساان، بدخشاان،         

ار  1ماوراءالنهر، ترکستان، زابل، سيستان، مازندران، عراق، فارس و آذربایاان تلبيت کناد. 

زا؛  سات باه جناگ نمای    رفات، هرگاز ا   واقع، مااامی که کار با صلح و اوستی پيش مای 

کرا. شاهرخ، متص  به کمال عدل  که از سالح تدبير، بيش از شمشير استفااه می طوری به

و عباات و شااعت باوا و هرگاز خاال تاااوز از جاااه ملات، پيراماون وايمر منيارش          

 5.گذشت نمی

ید شاهرخ بهاار گورکان ا انار ا  برهانه ا پااشاهی بوا موف  به توفي  یزاانی، و مؤ»

 به تأیيد صمدانی، بختی مساعد و اولت مواف  ااشات و عادلی بار اوام و شافقتی تماام      

  3«ار باره خواص و عوام ااشتی.

                                              

 .05، صآور تیمور زندگی شگفتعربشاه،  ابن. 1

 .995، ص5، جتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشرخواندمیر، . 1

 .555ـ 555، صتذکرة الشعراءدولتشاه سمرقندی، . 5
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رابطه پدر و فرزندی امير تيمور و شاهرخ، یکی از اوداا آشکار تاریث است؛ آن هار از  

کارا و   القلب که اصفهان، شيراز، بغداا و امش  را با خاک یکساان  کش و قسی پدری آام

ترین مشوق علر و فرهنگ و تمدن  های مت دای از خوا به جا گذاشت که جدی کله مناره

ترین سالطين خاندان تيموری بواه است.  ترین و الی  ایرانی شد. ار واقع، شاهرخ شایسته

اوسات باوا. وی اارای فطرتای م تادل باوا.       فرماندهی االور و سربازی رشيد، ولی صلح

ها زندگی و پرورش ار خراسان، فریفته اابيات و م ماری ایرانی بوا و  شاهرخ به اليل سال

 کرا.  از ش را و هنرمندان و بزرگان علر و م رفت حمایت می

 سیا ست مذهبی شاهرخ تیموری

شاهرخ، تحت تأثير اقدامات اینی و تظاهرات مذهبی پدرش، خاوا را مسالمانی ماؤمن و    

و عبااات و حضور ار نماز جم ه مسااد جاامع    اانست و ار ااای واجبات اینی ایندار می

ا  ولای   و با مشایث و زاهدان بازرا عصار خاوا، ملال شااه ن مات       1هرات تأکيد ااشت

های  ق( ارتباو ااشت و مانند تيمور ار هرات و سایر شهرهای قلمروش، خانقاه835ا630)

، از جملاه  و زیاارت مزارهاای مقادس    5بسياری ساخت و امالک فراوانی را وق  آنها کرا

ااا و ار ساال   را نياز ماورا توجاه قارار      مرقد هشتمين امام شي يان حضرت امام روا

ق، به زیارت مشهد رفت و هدایا و نذورات فراوانای را باه آن مرقاد ناورانی     851ق و 812

تقدیر کرا و همسرش هر مساد جامع گوهرشاا را که از شاهکارهای م ماری ایاران ار  

ست و همچنين، اارالسيااه و اارالحفایی ار جاوار حارم اماام    قرن هشتر هاری قمری ا

  3بنا کرا. روا

                                              

 .155، ص5، جتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشرخواندمیر، . 1

 همان.. 1

مطلع السعدین ومجمع ؛ سمرقندی، 591ـ598و 555ـ551و 550، صزبدة التواریخحافظ ابرو، . 5

 .511و  51، ص1ج البحرین
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کرا و ار هفته، سه شاب قاریاان ار حضاور وی باه      از منکرات و مسکرات پرهيز می

نشاينان   شدند. او از روی اخاالص باه ایادار ارویشاان و گوشاه      تالوت قرآن مشغول می

رفت و صدقات  زیارت مزارات اوليا و اتقيا میآمد، ابتدا به  شتافت و به هر ایاری که می می

هزار ملقال،  پرااخت؛ از جمله وقتی به مشهد آمد، قندیلی از طال به وزن سه  و نذورات می

  1آویخت. ار گنبد امام روا

عنوان سرزمينی کاه بطاور    النهر و خراسان بزرا از جانب شاهرخ، به حکومت بر ماوراء

شده و مرام آن با نوعی بدبينی نسابت باه عنصار بيناناه      اائر مورا حمله بيناننان واقع

توانسات باا    منار نداشتند، نمای  ای جز کشتار و کله وی ه از تيمور لنگ خاطره ننریسته و به

اشواری و مقاومت سکنه آن همراه نباشد؛ اما شاهرخ توانست با سياست و تدبير، از جایناه 

ه توفان حمالت تيمور را پشت سر گذاشاته  و موق يت بسيار خوبی ار اذهان مرام ایران ک

 05بواند، پيدا کند. یکی از عوامل موفقيت شاهرخ ار اوران حکومت قریب به نير قارن ) 

های ایرانای و اساالمی ار اااره اماور     سال(، آشنایی نسبی شاهرخ و فرزندان وی با روش

رش، به مدت هفت وی ه آنکه شاهرخ قبل از به حکومت رسيدن و ار زمان پد کشور بوا؛ به

وی ه شاهرخ، قبال از تسالط بار     سال بر خراسان حکومت کراه بوا. ار واقع، تيموریان، به

خراسان، تحت تأثير فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی ار ماوراءالنهر که سابقه آن به زمان 

 رسيد، واقع شده بواند و به آن، تمایل جدی ااشتند.  سامانيان می

طوالنی شاهرخ بر خراسان، رعایت و اجرای اصولی بوا کاه از  رمز موفقيت و حکومت 

های اسالمی و ایرانی پدید آورا و با لغو یاسای چننيزی، فقط شری ت اسالمی  تلفي  شيوه

                                              

؛ میرخوانـد،  55و  09، ص 1، جروضات الجنات فـی اوصـا  مدینـة هـرات    زمچی اسفزاری، . 1

،  ریخزبـدة التـوا  ؛ حـافظ ابـرو،   9555، ص18، جوالخلفاء روضة الصفا فی سیرة االنبیاء والملوک

 .555ـ551ص
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وی برای اینکه نظام حکومتی خوا را ار خراسان مشروع و قانونی جلوه اهد،  1را نافذ کرا.

 های سنّتی آن را زنده و اجرا نماید. لبتالش کرا تا اصول حکومتی شرعی اسالم و قا

پي سته پيرام ن مجلس عالي افاضل و م الي و اماثل اهالي حاضأر ب دنأد و   

در ف اصل اوقات و ف اصل ساعات، به مباحثه عل م دينيه و مذاكره فن ن يقينيأه  

نم دنأد. آن حرأرت در    و قرائت كتب تفسير و حديث و فقه و تاريخ اشتغال مأي 

شأنبه   داشت و هر هفته دوشنبه و پنج ها روزه مي يام بيض و سر ماهسفر و حرر، ا

الحان به تالوت كالم ملک عالم مشغ ل ب دند و مداومت  و جمعه، حافظان خ ش

آن حررت بر نماز چاشت و اوابين، الزم و دايم ب د و از جميع مالعب و مالهأي  

 2نم د. و محارم و مناهي اجتناب و احتراز مي

عنوان مسلمانی مت صب و ایندار، خوا را به قشر روحانی نزایک  حال، شاهرخ، به بااین

جست. وی به شااهزااگان و امارا و حکّاام والیاات      ساخت و از آنها ار کارها بهره می می

کرا که بر این اسالم بيشتر تکيه و احکام آن را اجرا نمایناد و باه    خراسان نيز توصيه می

آن، توجه خاص ااشته باشند و فتاوی آنها را عملی سازند تا از ساوی   قشر روحانی و اکرام

متوليان اینی و مرام خراسان پذیرفته شوند. توسل جستن شاهرخ به استورات اسالمی و 

ای از آنها، تا حدوا زیاای حکومت وی را ار نظر مرام خراسان قانونی جلاوه   عمل به پاره

ازمنکر، نوشيدن شرا  را  م روف و نهی المی، امربهااا. شاهرخ ار راستای اجرای احکام اس

هاای سايد مرتضای     ممنوع کرا و برای اجرای صحيح این فرمان، او نفر محتسب به ناام 

صحاف و عبدالاليل قائنی را موی  کرا تا مانع شرابخواری مرام شوند. وی برای اینکاه  

رات جرئات وروا باه   جدیت خوا را ار این زمينه نشان اهد، زمانی که شنيد محتسبان ها 
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 850قصر اميرزااگان ميرزا محمد جوکی و ميرزا عالءالدوله، نوه شاهرخ و پسار بایسانقر )  

ها ندارند، برای اینکه جدیت خوا را ار زمينه مبارزه با  ق( را برای م دوم کران شرا 872ا

ازن شرابخواری نشان اهد، شخصاً به کاخ اميرزااگان تيموری رفت و اقدام به نابوای مخ

 1شرا  کرا.

کاار گرفات،    عامل اینر که شاهرخ برای مقبوليت حکومت خوا ار نظر عامه مرام به

ای اااره کند تا تمامی مرام رواایت ااشاته    ااری بوا. او س ی کرا، ایران را به گونه مرام

باشند. به همين اليل، امور اااری سياسی و قضایی حکومت خاوا را باه بزرگاان، بازرا     

مقام مسالمانِ سااکن خراساان ساپرا و اماور لشاکری و         نی و روحانيون عالیمالکان ایرا

مناصب سياسی را به امرا و شاهزااگان تيموری واگذار کرا و آنان را باه پرهياز از یلار و    

 رعایت عدالت و توجه به مرام و رعایت عرف جام ه توصيه نموا. 

سمرقند که اینر مرکاز ترکای   انتقال پایتخت و مرکز قدرت تيموریان از ماوراءالنهر و 

مغولی بوا، به شهر هرات از مناط  شرق ایران و خراسان، باعث توجه هرچه بيشتر مارام  

تنها رون  و شکوهی صدچندان پيدا کارا، بلکاه    ایران به وی شد. هرات ار این اوران، نه

قرن  های ميانی ار اهه 5.وس ت آن نيز بيشتر شد و شامل توابع و بلوکات مت دای گراید

های اواماانی و یهاور مادعيان     که سایر مناط  ایران همچنان ارگير ستيزه ق، ارحالی8

پایان ترکماناان ار آذربایااان،    امان و بی های بی گوناگون قدرت و سلطنت بوا و ارگيری

های خونين و غارت شهرها را به انبال ااشت، شاهرخ تيموری ومن  فارس و عراق، جنگ

ها، این شاهر را باه یاک مرکاز پُررونا        و هرات از این ارگيری اور ننه ااشتن خراسان

 تااری و پناهناه فرهننی ایران ار این اوران گذار تبدیل کراه بوا. 
                                              

؛ عبـدالرزا   9551، ص5، جروضـة الصـفا فـی سـیرة االنبیـاء والملـوک والخلفـاء       میرخواند، . 1
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یک از مناطقی که قابليت و سابقه تبدیل به مرکزیت علمی و فرهننی  ار واقع، ار هي 

و تمدن ایران اسالمی را ااشت، آرامش و ثباتی وجوا نداشت. سمرقند که زمانی مهد علر 

ای برای جنگ و رقابت جانشينی شااهزااگان تيماوری تبادیل     ق به عرصه8بوا، ار قرن 

که ایان شاهر    ای گونه ومرج سمرقند افزواند؛ به تدری  ازبکان بر ناآرامی و هرج شده بوا. به

 هرگز نتوانست رون  گذشته خوا را بازیابد. تبریز که سابقه ارخشاان اوران غاازان خاان   

ق( و ربع رشيدی را ااشت، 767 ا708ا  ) ق( و وزارت خواجه رشيدالدین فضل603ا 760)

قوینلو و قراقوینلو، و از ساوی اینار،    سو، شاهد ارگيری رقابت خونين ترکمانان آق از یک

 توانست چنين نقشی را ایفا کند. قوینلوها و علمانيان بوا و نمی ارگيرِ نزاع ميان آق

توانست ش را، عالمان، نویسندگان و هنرمندان را کاه   این اوران میتنها شهری که ار 

های ارگيری و جنگ گریخته و به انبال پناهناهی امن و آسواه بواند، به خاوا   از کانون

ای که ار ایان باين باعاث تقویات جاینااه شاهر هارات         جلب کند، شهر هرات بوا. نکته

شاد، تساامح و تسااهل ماذهبی و      یق ار ایران ما 8عنوان یک مرکز فرهننی ار قرن  به

سانّت ار   سياسی موجوا ار شهر هرات بوا. ار هرات، طي  وسيع اعتقااات شي ی و اهال 

کراند و ار واقع، فضای مذهبی و اعتقاای هرات، فضایی بسته و توأم  کنار هر زندگی می

ل وجاوا  گيری و آزار مذهبی نبوا. بسياری از ش را، هنرمندان و اانشمندان به الي با سخت

این شرایط، به هرات کوچ کراند و ار این شهر ساکن شدند. اقدامات شااهرخ ار سااختن   

های بزرا کاه ار آن باه هنرهاای خطااطی، نقاشای و صاحافی        مدارس، وق  کتابخانه

پرااختند و جذ  هنرمندان مختل  برای کار ار کتابخاناه اختصاصای شااهرخ، شاهر      می

ق تبدیل نموا. 6و  8و هنری برجسته ایران ار قرن  هرات را به یک کانون مذهبی، علمی

های گونااگون ار شاهر هارات از رونا  چشامنيری       ار این اوران، هنر و صن ت و پيشه

که از هرگونه هنر و صن تی ار شهر هرات وجوا ااشت و به لحااا   نحوی برخوراار شد؛ به

های اسالمی  زا سرزمينوی ه هنر خوشنویسی و تذهيب و مينياتور، شهر هرات زبان هنر، به

 بوا. 
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 تیموریان پس از شاهرخ

الحااه   ذی 52پروری و تروی  هنر و سياست مذهبی پز از مرا شااهرخ ار   روند اانش

ق، ار اراوگاه زمستانی ری، ار اوران فرزندش الغ بيگ که سمرقند را به یک کانون 820

ق، 6علمی و هنری ساده  ترین کانون  علمی و هنری تبدیل کراه بوا، ااامه یافت و بزرا

پز  1ق( ار سمرقند ایااا شد.823ا662ار قالب رصدخانه و مرکز اخترشناسی الغ بيک )

رغار   ق(، توانست علی611ا805از اوران الغ بيک و اوران حکومت سلطان حسين بایقرا )

های قدرت جدید ایران، ی نای   مشغولی کانون تض ي  قدرت سياسی تيموریان به اليل ال

ق( و خاناادان نویهااور صاافویه  860ااا680ق(، قراقوینلوهااا )606ااا680وهااا )ققوینل آق

ق(، امنيت و آرامش اوران شاهرخی هرات را حفا  کناد. ار واقاع، سالطان     1108ا606)

توانست هویات سياسای    حسين بایقرا به اليل نبواِ اقتدار و هيمنه سياسی و نظامی که می

کند، به انبال کسب یک هویت فرهننی بخشی را برای بازماندگان تيموری فراهر  روایت

و مذهبی برای اولت خوا بوا. با توجه به این مسئله، سلطان حسين بایقرا ار شمار م دوا 

تنها برای پيشبرا فرهنگ ایران تالش کرا، بلکه  حکمرانان این سرزمين قرار گرفت که نه

قابل قبولی، از خوا  روا که ار حدّ خوا نيز ار زمره مراان فرهنگ ایران زمين به شمار می

اهتمام فرهننی نشان اااه است. شهر هرات، باا حمایات سالطان حساين باایقرا و وزیار       

ق(، جایناه خوا را به عنوان کاانون  607ا   800شير نوایی ) اانشمند و اایب وی، امير علی

 ق، حف  کرا. 6و  8علر و اا  و هنرهای مرسوم قرن 

ن او بر همه عالر روشن است، این است کاه  و حاال شرف و مزیت این شهر که برها»

کاه از تماامی روی    منبع علوم اینيه و محلّ یهور و استکشاف قوانين یقينه اسات؛ چناان  

زمين، طال  علر و حقای  و صياا فنون و فضایل، روی بدین نقطه پاکيزه اارند و چندین 
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ارباا  خيارات، هماه    هزار به از این طایفه ارین بلده طيبه که به ميامن صدقات و مبرات 

اسبا  آمااه اارند و شبان روزی به جد و جهد و اجتهاا تمام بر سر مطال ه و تکرارند و به 

روند و نشر قواعد علر و قوانين ایان اساالم    مطلو  خوا فاید گشته به اطراف عالر می

ناد  ار واقع، جانشينان تيمور به لحاا اجرایی، با اتخااذ راهکارهاایی ملال پيو    1«کنند. می

نزایک اهل سياست و فرهنگ که بارزترین مصاای  آن، امير زااه الغ بيک، پسر شاهرخ و 

اریغ مالی از هرگونه امور علمی و فرهننای و ایاااا    شير نوایی بوا و حمایت بی امير علی

ثبات و آرامش و امنيت فکری و اجتماعی، بستر بسيار مناسبی برای توس ه علار و تمادن   

هااری قماری   6ند و این شهر را به کانون ارخشان تمادن ار قارن   ار هرات ایااا کرا

 تبدیل کراند. 

متأسفانه، پز از سلطان حسين بایقرا، شهر هرات گرفتار ت صبات مذهبی شدیدِ اولت 

نوپای صفویه شد؛ اولتی که با قواعدی جزمی و فراگير، عرصه را بر اهل اا  و فرهناگ  

سانّت و   ق( کاه ار ماذهب اهال   1006ا607ازبک )های  بسيار تنگ کرا؛ از جمله شيبانی

ساان، تماام شائونات زنادگی مااای و م ناوی و        جماعت، بسايار مت صاب بواناد و ایان    

های علمی و هنری که ار طی ساليانی چند ار هرات فاراهر شاده باوا، ار آتاش      سرمایه

 ت صب مذهبی خام و نارس سوخت و ارکان استوار فرهنگ و مدنيت ار هرات از بين رفت

 های تاریخی و اابی باقی ماند. و فقط خاطره و یاا آن ار کتا 

 نتیجه

قصد اصلی امير تيمور گورکانی از حمالت وسيع نظامی به مناط  مختل ، کسب شاهرت  

شده و مرام، و همچنين  های منقرض سياسی ا نظامی، غارت خزاین و اموال منقول اولت 

ن فکر و اندیشه به سمرقند باوا. ار ایان   وران هنرمندان و صاحبا کوچ ااان اجباری پيشه
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بين، سياست مذهبی تيمور که شامل نشان ااان احترام و اعتقاا به شيوخ صوفيه و علمای 

آیين و عمل به احکام اساالم و   عنوان مسلمانی پاک اسالم، تالش برای شناساندن خوا به

ی باوا، ار  ساخت مساجد، خانقااه و موقوفاات ماذهبی و توجاه باه مشايت و تقادیر الها        

بخشی به اقدامات و تقویت حکومت تيمور نقش بسزایی ااشت. اميار تيماور از    مشروعيت

عنوان ابزاری برای رسيدن به مقاصد سياسای   این رویکرا به مذهب و سياست مذهبی، به

برا. البته تيمور سياست مذهبی خوا را با توجه به زمان و اعتقاااات ماذهبی    خوا بهره می

ااا. وی ار حمله به امش ، شي ه و حامی علویاان شاد و ار    تغيير می شهر و کشور هدف

سنّت و حامی شيخين بوا. از طرف اینار،   حمله به طبرستان و بر انداختن مرعشيان، اهل

عناوان   وی ه توجه به بزرگان متصوفه و ساخت موقوفات ماذهبی، باه   تظاهرات مذهبی، به

و همچنين تأثيرات تربيت فرهنگ و تمدن ميراث سياست مذهبی تيمور برای جانشينانش، 

ایرانی اسالمی، آنان را به حمایت از این اسالم و توجه به امور فرهننی تشوی  و ترغيب 

کرا. آرامش وثبات و آبااانی، امنيت فکری واجتماعی، ثاروت و حااکميتی کاه محصاول     

و هنرپاروری  اوساتی   استی و خوشدلی، ااناش  های تيمور بوا، با گشااه ها و یورش چپاول

سالطينی ملل: شاهرخ، الغ بيک و سلطان حسين بایقرا ترکيب شاد و خااطره خشاونت و    

قتل و غارت تيمور را بهبوا بخشيد و عصر جدیدی را ار تاریث و فرهنگ مرام ایران رقر 

ای نسبتاً ارخشان پز از اوران سراسر تخریب و کشتار مغول و تيماوری   پراه زا که ميان

 بوا. 
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