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1

در دوران فترت ،پس از مرگ ایلخان ابوسعید (د637.هق) تا برآمددن تیودور
گورکانی(706ه.ق) ،جدا از بازماندگان دودمان چنگیزي و حكدا مللدی ،هداهد
سر برآوردن حكومت هاي نوظهوري هستیم که با بهره بدردن از هدرایپ پدس از
مرگ ایلخان ابوسعید ،اقدا به تشكیل دولت کردند .سربداران غرب خراسان تدا
673ق ،سددادات مازندددران تددا 697ه.ق ،سددادات گددیان تددا 667ه.ق ،کارکیددا در
الهیجان تا 0070ه.ق دولتهایی هستند که توایات صوفیانه داهتهاندد .در میدان
این دولتها ،نقش دولت سربداران خراسدان بده سدوس وسدعت قلودرو و تكیده
همزمان بر تشیع و تصوف داراي اهویت ویژهاي است.
در این مقاله به روش توصیفی -تللیلی سعی مدیهدود هودراه بدا توصدی
تاشهاي دولت سربداري براي کسس مشروعیت و عرضده الگدوي مشدروعیت
ساز جدید ،علت عد دستیابی این دولت به یک الگدوي واحدد مدورد توافدق
گروههاي مختل

بیان گردد و تللیل هود .به نظر میسد ،نودود نظریده سیاسدی

 .1دکتری تاریخ ایران اسالمیاز دانشگاه تهران ،عضو هیات علمیگروه علوو اناوانی دانشوگاه ررهگگیوان
استان تهران (.)rozbahany12@yahoo.com
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مشخص در گروه سربداري و آرمدان گرایدی افرا دی گدروه هدیخیان و اوضدا
پیچیده سیاسی زمانه ،به خصوص ظهور تیوور ،عوامل اصدلی ایدن عدد توفیدق
هستند .به گونه اي که تاش دیرهنگا خواجه علی مؤید در دعوت از ملود بن
مكددی ،هددهید او (د677.ه.ق) بددراي تشددكیل حكومددت دینددی و کسددس موندداي
مشروعیتی جدید ،نتوانست توفیقی براي دولت سربداري به ارمغان آورد.

کلیدواژگان :سربداران ،تشیع ،تصوف ،مشروعیت ،خواجه علی مؤید.
 .1مقدمه

بحث مشروعیتِ1حکومتها؛ یعنی این که چه عاملی به یک حکومت و حاکم ،حق اعمال
قدرت بر مردم را میدهد7و مبانی آن از دیر باز توجه فالسفه ،متفکران و عامه مردم را به
خود جلب کرده است و در آثار و نوشتههای آنها و در افسانه ها ،اسطورههاا و قصاههاای
عامیانه مطرح شده است.

9

اگر بر اساس دائرة المعارف علوم اجتماعی بپذیریم که قادرت دوتات باا دو وی؛گای؛
یعنی ایجاد حق حکومت برای حاکمان و شناسایی این حق از ساوی حکومات شاوندگان
مشروع میشود .پی میبریم که مسئله مشروعیت حکومتها همیشه مهام باوده اسات و
دوام حکومت ها تا حد زیادی به میزان مشروعیت آنها بستگی دارد .بنابراین ،حاکمان برای

 .1در انگلیای برای این مفهو از لغت « »Legitimacyاستفاده میشود که معانی زیر بورای نن بوه کوار
برده می شود :درستی ،بر حق بودن ،حقانیت ،قانونی بودن درستی ،بر حق بوودن ،حقانیوت ،قوانونی بوودن،
روایی ،حاللیت ،حالل زادگی ،مشروعیت.
2. Rogers Scruton ,Dictionary of political though, Great Britain,
Macmillan Reference Book, 1986) pp.264.265.
 .3ر.ک :رردوسی ،دیوان کامل شاهگامه؛ جوانشیر ،حماسه داد.
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استمرار و استحکام حکومت خود ناگزیر هستند ،عالوه بر افزایش تاوان نااامی خاود باه
روشهای مختلف ،حقانیت و مشروعیت خود را به اثبات برسانند.

1

این مقاته به تالشهای پنجاه ساته گروههای سیاسی دوتات ساربداران بارای کساب
مشروعیت و به گزارش حافظ ابرو (299یا244ه.ق) در کار یافتن سند ،7ملزم کردن ماردم
به اطاعت از خویش از یک سو و منکوب کردن همسایگان توسعه طلبی کاه مشاروعیت
آنها را به چاتش میکشیدند ،مانناد آلکارت (291-349ه.ق) باه عناوان مادافع سانت و
جماعت و طغا تیموریان (217-299ه.ق) به نمایندگی از بقایای اشرافیت مغاول از ساوی
دیگر به روش توصیفی -تحلیلی میپردازد و درصدد پاسخ به این پرسش است کاه علات
عدم دست یابی دوتت سربداران به اتگوی واحد مشاروعیت کاه ماورد توافاق گاروههاای
مختلف سیاسی باشد ،چیست؟
برای دست یابی به پاسخ این پرسش و پرسشهای مرتبط با آن ،آثار محققاان ارزش
مندی چون هانس روبرت رویمر ،9اتشیبی7113(4م) ،زرین کوب ،)1921(1شیرین بیاانی،3
جالل ستاری 2،یعقوب آژند ،1میشل مزاوی7119(9م) 11و از متقدمان افرادی چاون حاافظ

1. International Encyclopedia of Social Sciences, New York, the Macmillan
Company and the free press) vol 1, and 10, p24
 .2حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ ،ج ،1ص.33
3. Hans Robert Roomer.
 .4کامل مصطفی الشیبی ،تشیع و تصوف.
 .5عبدالحاین زرین کوب ،دنباله جاتجو در تصوف ایران.
 .6شیرین بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول.
 .7جالل ستاری ،زمیگه ررهگگ مرد .
 .3یعقوب نژند ، ،قیا شیعی سربداران.
9. Michelle Mazaway.
 . .10مزاوی ،پیدایش دولت صفوی.
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ابرو 299(1یا294ه.ق) و خواند میر (947ه.ق)7مطاتب ارزشمندی  ،به صاراحت و تلاوید در
اختیار پ؛وهشگر قرار میدهند.
در میان پ؛وهشگران معاصر ،دکتر آهنچی 9ظلم ستیزی را در ابتدای تأسیس ،مبناای
مشروعیت سربداران میداند .پرهیزکار 4بیشتر به نقش سربداران در گسترش تشیع اشااره
میکند .سعیدی 1به بحران مشروعیت سربداران میپردازد و با این کاه شاناخت خاوبی از
مبانی مشروعیت سربداران به دست می دهد ،نوشته وی فرایند تحوتی مبانی مشروعیت را
به طور جدی در نار نگرفتاه اسات و مقاتاه دکتار اتهیااری 3نگااهی اجمااتی باه بحاث
مشروعیت سربداران دارد.
نویسنده ضمن توجه به آرای این نویسندگان سعی میکند باا دقات در مناابع معتبار
تاریخی ،طرحی جدید از روند تحول مبانی مشروعیت دوتت سربداران و علل ناکامیایشان
برای استقرار یک اتگوی مشروعیت بخش مورد توافق همگان ارائه دهد .آنچه این مقاتاه
را ممتاز میکند ،توجه به فرایند تحول مبانی مشروعیت دوتت سربداران در بستر حوادث و
منازعات است و تمرکز وی؛ه بر رهیافت فقاهتی برای بیارون رفات از بحاران مشاروعیت
دوتت سربداران در واپسین سال های آن است .به گوناه ای کاه رهیافات اخیار را دنباتاه
منطقی فرایند قبلی میداند.
 .1حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ.
 .2خواندمیر ،حبیب الایر.

 .3نذر نهگچی« ،بررسی عوامل مؤثر در نخاتین مرحله از جگبش سربداران خراسان توا تشولیل دولوت»،
دانشلده ادبیات و علو اناانی دانشگاه تهران ،ش ،132ص.133-113
 .4سید روح اهلل پرهیزکار« ،نقش دولت شیعی سربداران خراسان در گاترش تشیع و تمدن اسالمی» ،تاریخ
و ررهگگ و تمدن اسالمی ،ش ،13ص .3150
 .5سعیدی« ،بحران مشروعیت در حلومت سربداران» ،پژوهش های تاریخی ،ش ،2ص.142-125

 .6رریدون الهیاری« ،حلومت های محلی ایران در قرن هشتم هجری و ماأله مشروعیت» ،پژوهش هوای
تاریخی ،ش ،2ص.124
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 .2تشکیل دولت سربداری ،تکاپو برای کسب مشروعیت

پس از مرگ ابوسعید (293ه.ق) و گسترش بی سامانیها ،خواجه عالءاتدین محماد هنادو
(292ه.ق) ،مستوفی معروف و وزیر خراسان از جانب حکومت مرکزی ،برای سر و ساامان
دادن به اوضاع ،گرد آوری وجه مقرر و تنایم عوارض و ماتیات ماأمور شاد و شاروع باه
تعدی نسبت به مردم کرد .به گونه ای کاه فعاتیات هاای ماأموران وی در خراساان و در
روستای باشتین ،زمینه آغاز شورش سربداران را کاه رهبرشاان امیار عباداترزاق باشاتینی
(291ه.ق) بود ،فراهم آورد.
عبداترزاق با کشتن عالءاتدین محمد هندو و غلبه بار سابزوار در ساال 292ه.ق علام
استقالل برافراشت و به نام خود خطبه خواند 1.رادکان ،جوین ،اسفراین ،جاجرم و بیارجمند
را یکی پس از دیگری به چنگ آورد و دو سال و چهار ماه در رأس قادرت قارار داشات.
سرانجام ،او به دنبال اختالف با برادرش وجیهاتدین مسعود ( 241ه.ق) بار سار مسائلهای
اخالقی 7و درحقیقت بر سر مسئله ای سیاسی که به دتیل سیاست او دربااره رویاارویی باا
حاکمان وقت9بود ،به دست برادرش کشته شد.

4

زمانی که امیر وجیهاتدین مسعود حکومت سربداری را در دست گرفت ،مصامم شاد از
نیروی عایم و فراگیر مادی و معنوی شیخ حسن جوری (249ه.ق) ،1یکی از مریدان شیخ
 .1حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ ،ج،1ص .31
 .2همان ،ص.32
 .3ماعود بر اساس سیاست سازش ،طغاتیمور را به رسمیت شگاخت و پرداخت مالیوات بوه او را پوفیررت.

سله هایی که در سبزوار ضرب شده اند ،نشان دهگده این تحول اسوت(.رویمر ،ایوران در راه عصور جدیود
(تاریخ ایران از  1350تا  ،1750ص.)61
 .4همان ،ص .32
 .5شیخ حان جوری که مجبور شد مدت ها در خراسان و عراق و مگاطق دیگر نوارگی بلشود ،وجوود او
هم تحمل نشد و به وسیله ارغونشاه جانی قربانی دست گیر شد (خواندمیر ،حبیوب الاویر ،ج ،3ص 353؛
حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ  ،ج،1ص.)33
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خلیفه مازندرانی (293ه.ق) که چندی پیش به فتوای علمای اهل سنت به شکل مشکوکی
در سبزوار به قتل رسیده بود ،1استفاده کند و باا برخاورداری از نیاروی مردمای گساترده،
مشروعیت حکومت خویش را که ابتدا مبتنی بر ظلم ستیزی بود ،بیش از پیش تأمین کند.
برای امیر وجیهاتدین مسعود که به گزارش حافظ ابرو در کار یاافتن ساندی باود کاه
قضیه حکومت را بدان استحکام دهد ،7خالفت حسن جوری از هر سندی محکم تار باود؛
زیرا خاندان او نسبت خویش را به امامان شیعه میرساندند 9.با توجه باه شخصایت شایخ
خلیفه و شیخ حسن جوری و نقاش ایشاان در قیاام ساربداران و مشاروعیت بخشای باه
حکومت آنها و توجه به این مطلب که ایشان نماد جمع میان تشیع و تصاوف بودناد ،مزم
است پیشینه ارتباط و پیوستگی میان تشیع و تصوف که در دورههای بعد از ساربداران تاا
زمان استقرار دوتت صفویه ،همه نهضت های اجتماعی و مذهبی ایران را تحت تأثیر قارار
داده بود ،بررسی گردد و چگونگی این پیوند روشن شود.
 .3ارتباط تشیع و تصوف ،منابع کسب مشروعیت

تشیع و تصوف از این جهت که با ابعاد باطنی وحی اسالمی ارتبااط دارناد و در نخساتین
دوره تاریخ خویش از منبع واحدی اتهام گرفته اند ،اصل و تبار مشترکی دارند 4اما عواملی،
مانند اندیشه های غاتیانه ،اندیشه وحدت وجود و اصل تأویل در نزد اهل تصوف 1و نگرانی

 .1خواندمیر ،حبیب الایر ،ج ،3ص .353
 .2حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ ،ج ،1ص33؛ خواندمیر ،همان.
 .3خواندمیر ،حبیب الایر ،ج ،3ص  .356به گفته خواندمیر ،امیر وجیهالدین ماعود ررزند شهابالدین رضل
اهلل از قدرتمگدان مگطقه بیهق بود که از جانب پدر به اما حاین
میرسید.
 .4سید حاین نصر ،نموزه های صوریان از دیروز تا امروز ،ص .136
 .5جالل ستاری ،زمیگه ررهگگ مرد  ،ص .503

و از جانب موادر بوه یحیوی برملوی
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فقها و مجتهدان که اظهار عالقه عوام به صوفیه را تهدیدی برای دین میشامارند سابب
شد که مدتها تشیع و تصوف از هم فاصله پیدا کنند.

1

با مرور ایام ،اهل تصوف از یک سو به تحاظ فقر ناری و از سوی دیگر ،زمیناههاا و
اشتراکات با تشیع بر اساس ریشه و مقامات معنوی ،وی؛گیهای پیشوایان و رابطه شایخ و
مرید 7با شیعه همراه شدند .تشیع9هم ،بدون دست کشیدن از اصول اساسای خاود ،بارای
دست یافت ن به مقاصدش ،همراهی تصوف را پذیرفت و در زهادگرایی و پشامینه پوشای
همگام صوفیان شد.
توجه به تصوف که در قرون هفتم و هشتم تماامی گارایشهاای ماذهبی و کالمای
موجود در ایران و سایر نقاط دنیای اسالم را به خود جلب کرده بود ،4جدا از متاأثر کاردن
نخبگان و بزرگان جامعه ،طبقات پایین جامعه 1را هم تحت تأثیر قرار داده بود.
دراین میان مغومن ،در پی تصرف مرکز خالفت اسالمی با انگیزههای سیاسی و بهره
برداری از هر دو مشرب به سود حکومت خویش ،زمینه مزم نزدیکای وسایع تار تشایع و
تصوف را فراهم آورند 3.نزدیکی تشیع و تصوف ،زمانی شدت گرفت که ابتادا باه تشاویق
 .1عبدالحاین زرین کوب ،دنباله جاتجو در تصوف ایران ،ص.315
 .2الشیبی ،تشیع وتصوف ،ص .667
 .3این تشیع همان تشیع اعتدالی است که به وسیله شیخ طوسی و شاگردانش بگیان نهاده شد .یلوی از مهوم
ترین زمیگه های توجه و نزدیلی اهل تصوف را که به لحاظ رقهی سگی بودند ،به سوی شیعه امامیوه روراهم
نورد .عررای نامی اهل تاگن مانگد صفی الدین اردبیلی ،شیخ زاهد گیالنی ،عالءالدین سومگانی ،نجومالودین
کبری از این پلی که تشیع اعتدالی ایجاد کرد ،عبور کردند و محب اهل بیت

شدند ،به گونه ای که عگوان

تاگن دوازده امامی برازنده ایشان شد( .ر.ک :رسول جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران ،ص.)633-606
 .4رسول جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران ،ص 760؛ احاان اشراقی« ،تصوف ایرانوی قورن هفوتم توا دهوم
هجری ،باتری برای تلوین نهضت صفویان» ،مالویه ،پیش ش ،2ص.43- 33
 . .5مزاوی ،پیدایش دولت صفوی ،ص .117
 .6جالل ستاری ،زمیگه ررهگگ مرد  ،ص .511
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مغومن ،کفه تصوف به حدی سنگین گشت که بعضی از شیعیان ناچار شادند ،قسامتی از
عقاید فرعی خود را در سمت نزدیکی به تصوف تغییار جهات دهناد 1.هام چناین ،نقااط
اشتراکی میان هر دو جریان وجود داشت که براین نزدیکی می افزود ،این نقااط اشاترا
عبارت بودند از :داشتن اسوهها و اتگوهای مشتر  7،مرجعیت معنوی امیراتمؤمنین حضرت
 9،مسئله ومیت 4،مشابهت در مقامات روحانی و عرفانی ،عقیده مهدویت1و آیاین

علی
فتوت.

3

با توجه به عوامل پیشین ،از قرن هفتم تا دهم هجری ،تصوف درون جماعات رسامی
شیعه امامیه شروع به رشد و گسترش نمود .در طول این دوره برای نخستین بار ،برخی از
علما و فقهای شیعه امامیه به عناوین متأته ،عارف و صوفی ملقب گردیدند .برخی از آناان
مانند کماالاتادین میا م بحرانای ،2رضایاتادین علای بان طااووس334(1ه.ق) ،عالماه
حلی273(9ه.ق) و شیخ سید حیدر آملی (212ه.ق) ،بخشی از آثار مکتوب خود را به بحاث
در باب آموزههای صوفیان اختصاص دادند.
 .1الشیبی ،تشیع وتصوف ،ص .62
 .2رسول جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران ،ص .761
 .3سید حاین نصر ،نموزه های صوریان ،ص .163-167
 .4نملی ،سید حیدر ،جامع االسرار و مگبع االنوار ،ص. 337-336
 .5سید حاین نصر ،نموزه های صوریان از دیروز تا امروز ،ص .173
 .6طبق مگشور اهل رتوت ،علوی بون ابیطالوب

نمونوه برتور جووان موردی و پیور هموه جووان موردان

است(الشیبی ،تشیع وتصوف ،ص .)63-62
 .7رسول جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران ،ص.673-677
 .3الشیبی ،التشیع وتصوف ،ص .107 -104
 .3رسول جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران ،ص 723-722؛ الشیبی ،التشیع وتصوف ،ص 111-107؛ عالموه
ابن مطهر حلی و تاامح صوریانه وی در برابر عقاید ابن عربی ،نگارش کتواب قواعود التوحیود و شورح نن
تمهید القواعد در باب وجود مطلق است (حان حضرتی« ،تبین نظری نهضت های شیعی-صووری در ایوران
(قرون هفتم تا دهم ه.ق)» ،مطالعات تاریخ اسال  ،ش ص.)53
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در این میان شیخ سید حیدر آملی (212ه.ق) آغازگر حقیقی جمع میان تصوف و تشیع
به شمار میرود که در مقام رهبر شیعیگری و صوفی گری ،جامع تشیع و حقایق عرفاانی
شده است .وی براساس عقاید اجدادش ،امامان علوی که به اعتقاد وی رهبری صاوفیه و
شیعه را به یکسان داشتند 1،کوشید تشیع را به تصوف نزدیک کند7.حاصل تالش او که در
آثارش هویدا است ،چیزی است که باید نامش را عرفان شیعی بگذاریم.

9

جدا از تالش های ام ال ساید حیادر آملای ،4از قارن هفاتم تاا قارن دهام هجاری،
نهضتهای دینی و صوفیانهای مانند حروفیه ،1مشعشعیه ،نعمت اتلهیه ،نوربخشیه و صفویه
وجود داشتند که از محیط های شیعی– صاوفی برخاساته بودناد و زمیناه سااز ارتبااط و
نزدیکی تصوف و تشیع شدند ،3.پایدارترین و مؤثرترین نهضت اجتماعی صوفیه در ایاران
که منجر به تأسیس دوتت و حکومتی شیعه شد ،2دعوت صفویه بود.
پیش از آن که در ایران ،اخالف شیخ صفی اتدین اردبیلی ،طریقه خود را برای تأسیس
و اداره یک نهضت آماده کنند و پیش از آن که سید حیدر آملی تالشهای علمی و عملی
خود را آغاز کند ،تجربه نهضتهای اجتماعی مبتنی بر دعوت صوفیه به وسیله شیخ خلیفه
 .1الشیبی ،التشیع وتصوف ،ص .114
 .2رسول جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران ،ص ( 762به نقل از جامع االسرار).
 .3همان .وی در جامع االسرار میگوید :صوری همان مؤمن ممتحن است و صوریان همان شویعیان مخلو
اند که به اسرار الهی اختصاص یارته اند.
 .4از نظر زمانی ،کوششهای سید حیدر با اوایل کار سربداران هم پوشانی ندارد و با اواخر ایون دوران بوه
خصوص زمان ارتباط علی مؤید و شهید اول هم زمانی دارد .علت توجه به نرای او ،همان طوور کوه گفتوه
شد ،درک روح زمانه است که متأثر از تشیع و تصوف است.
 .5رسول جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران ،ص.774-767
 .6الشیبی ،تشیع وتصوف ،ص .323-311 ،233-231
 .7به نظر عدهای از محققان ،نن را حلومت ملی می توان خواند(هیگتس،والتر ،تشلیل دولت ملی در ایوران،
ص.)13
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مازندرانی ( 293ه.ق) و شاگردش شیخ حسن جوری ( 249ه.ق) منتهی به تأسیس نهضت
سربداران در خراسان شد.

1

مردم مشتاق سخنان شیخ خلیفه در سبزوار شدند و با جان و دل دور او را گرفتند .این
موضوع با وجود فراوانی شیعیان شهر ،با مخاتفت فقهای سنی شهر و طارفداران ایلخاان
مغول رو به رو شد .در نهایت با این که سلطان ابوسعید مایل نبود متعرض خون درویشان
شود ،او را شبانه در مسجد به قتل رساندند 7.مرگ او پایان کارش نبود ،بلکه مرید پرشاور
وی به نام شیخ حسن جوری ،راه او را با همان اهداف که در نامه ای به محمد بیگ جانی
قربانی آمده است ،9ادامه داد .شیخ حسن جوری آغاز گر نهضتی شد که بسایاری از ماردم
ستم کشیده خراسان را که مشروعیتی برای حاکمان زمانه قائل نبودند به میدان مباارزه و
قیام کشاند.
تردیدی نیست که مردم در همه این گونه ،قیامها شرکت جسته اند و عامل اقتصادی؛
یعنی ظلم و ستم عُمال و ماتیات بگیران حکاومتی در حاق رعایاا از انگیازههاای عماده
شورش محسوب میشد .آنچه آنان را به هم پیوند مایداد و باه ساران شاورش نزدیاک
می کرد ،تنها مقابله با جور و ستم حاکمان نبود ،بلکه نوعی بیدار شدگی وجدان بود که اگر
حاصل نمیشد ،شورش و قیامیصورت نمیگرفات .ایان شاعور و بیاداری وجادان در آن
 .1زرین کوب ،دنباله جاتجو در تصوف ایران ،ص  .50-43شیخ خلیفه در مازندران دست ارادت به شویخ
بالوی نملوی داد .بگوابراین ،بعودها خرقوه شویخ خلیفوه و سلاوله او را از طریوق زاهود نملوی بوه بایزیود
باطامیرساندند .وی بعدها به خدمت رکنالدین عالءالدوله سمگانی که رهبری بخشی از دراویش ایران را به
عهده داشت و بعد از او به خدمت غیاثالدین هبةاهلل از مشایخ حمویه رسید که به ظاهر بور طریقوه کبرویوه
بوده اند .با این همه ،خود را به استاد و سلاله اهل خانقاه محدود نلرد و چون به ظاهر سوعی در اسوتقرار
عدالت اجتماعی و مااوات اسالمی داشت و نداب و اوراد مشایخ را با مراد خود چگدان مواروق نیاروت بوه
سبزوار ررت و نن جا در ماجد جامع اعتلاف کرد و به عبادت پرداخت.
 .2خواندمیر ،حبیب الایر ،ج ،3ص.353
 .3میرخواند ،تاریخ روضة الصفاء ،ج  ،5ص .133
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روزگار ،تنها در عرصه فرهنگ یا مرام و مشربی مذهبی که رهبری قیام و نفس شورش را
در سایه و پناه تطف حق و امام عصر و نایب وی مشروعیت میبخشاید و بار حاق جلاوه
میداد ،ممکن بود شکفته شود و به ثمر بنشیند.

1

بعدها ،مسئله ظهور مهدی موعود (عج) در سازمان درویشان شیخ حسن پایدار ماناد و
در اواخر دوتت سربداران ،درویش عزیز ،شاگرد شیخ حسن جوری در دوتات شاش ماهاه
خویش در طوس ،7سکه ای به نام سلطان محمداتمهدی ضرب کرد (219ه.ق) و ظهورش
را قریب اتوقوع اعالم نمود .او با این کلمه ،مطلبی را پیش کشید که شیخ حسن وعده روا
شدنش را داده بود .حتی در زمان فرمانروایی خواجه علی مؤید سربداری (219-233ه.ق)،
مدتی مدید در میدان بزرگ شهر سبزوار «هر بامداد و شب به انتاار صاحب اتزمان علیاه
اتسالم اسب آراسته و زین کرده کشیدندی »9تا قائم مهدی منتار کاه باه عقیاده پطارو
شفسکی «در نار عوام نوید دهنده استقرار عداتت در زمین و انقراض دوتت منفور بود» بر
آن سوار شود و بی مرکب نماند.

4

این عمل در ایام متأخر انجام میشده است ،اما نشان دهنده این است که شیخ خلیفاه
به طور صرید ،همراه تعداد دیگری از معاصران خویش ،ظهور قریب اتوقوع امام زمان(عج)
را بشارت می داده است .عکس اتعمل شدید سنیان سبزوار در مقابل شیخ خلیفه نشاان داد
که تعاتیم وی فقط محدود به جنبههای اتهی ظهور نبوده ،بلکه مفاهیم دنیاوی آن را هام
شامل میشده است.

1

 .1جالل ستاری ،زمیگه ررهگگ مرد  ،ص .403
 .2خواند میر ،حبیب الایر ،ج ،3ص .365
 .3میرخواند ،تاریخ روضة الصفاء ،ج ،5ص 624؛ خواندمیر ،حبیب الایر ،ج ،3ص .366
 .4اسمیت ،خروج و عروج سربداران ،ص .53
 .5همان ،ص .56
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 .4حکومت توأمان حسن جوری و امیر مسعود

انتاار ظهور مهدی در میان شیعیان ایران ،آرزویی ریشه دار ،عمیق و اصیل بوده اسات و
فکر رجعت امام مهدی (عج) باا امیادهای عاماه ماردم؛ یعنای پیشاه وران ،روساتاییان و
فقیرترین قشرهای صحرانشینان با امید به تحوتی اجتماعی تلفیق یافتاه باود .در حقیقات
تشیع ،شکل عقیدتی بیان آرزوهای عامه مردم بود و امام مهادی (عاج) در تصاور ماردم
کسی بود که با آمدنش سازمان اجتماعی را دگرگون می کرد و مردم را از چنگال ظلام و
ستم میرهاند.

1

این تفکر که به وسیله شیخ خلیفه و حسن جوری دنبال میشد با وجود مرگ ایشان در
قلمرو سربداران و در سرزمینهای اطراف در طول دورههای بعاد ،اتهاام بخاش و مبناای
مشروعیت بسیاری از قیامها و نهضتها بود .بنابراین منطقی به نار میآید که نفوذ فردی
مانند شیخ حسن جوری و محبوبیت او ،امیر مسعود را وادار نماید که نه تنها او را از زندان
آزاد کند ،بلکه در حلقه مریدان او در آید و برای کسب مشروعیت ،او را در حکومت خویش
سهیم کند و نام او را در خطبه ،قبل از نام خود بیاورد.
شیخ حسن که نیروی متشکل و یک دست سربداری را به حد کفایت میدید ،اتحاد با
امیر مسعود را پذیرفت و اظهار دعوت مذهب خود کرد  .ابن بطوطه در این باره مینویسد:
در مشهد طوس شیخی رافضی بود حسن نام که از صلحای شیعیان به شماار
می رفت ،او اعاال این دسته (سربداران) را تایید کرد و آنمان وی را بمه فتفمت
برداشتند.

2

 .1جالل ستاری ،زمیگه ررهگگ مرد  ،ص 413؛ ر.ک :نایم خلیلی ،گفتمان نجات بخشوی در ایوران عصور
صفوی.
 .2ابن بطوطه ،سفر نامه ،ج ،1ص .464
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اوتین حاصل این اتحاد شکست امیر ارغون شاه جانی قربانی ( )219-299و گاریختن
وی از خراسان و تصرف نیشابور به وسیله سربداران بود .این امر سبب شد که ساربداران
بر قسمت عمده خراسان مسلط شوند.
 .5جناح بندی درون دولت سربداری (شیخیان و سربداران)

با این که همکاری بین دو حاکم توأمان و رقیب ،عملی پسندید بود وتی اخاتالف دیادگاه
فراوانی بین ایشان وجود داشت .شیخ حسن جوری در پی ایجاد نوعی دوتت شایعی دیان
مدار بود و برای رسیدن به این هدف ،ناوعی تشاکیالت مخفیاناه راه انداختاه باود .ایان
تشکیالت متشکل از نیرویی مسلد بود که در خط فتوت سامان مییافت و مرکب از پیشه
وران و تجار بود.

1

در حاتی که در نار مسعود ،خراسان بخش جدایی ناپذیری از امپراتاوری ایلخاانی باه
حساب میآمد که ماهیت اصلی مذهبی آن تسنن بود و ابتدا زیر سلطه طغاتیمورخان باود،
اما به دنبال بعضی درگیریها ،7تحت سیادت آل چوپان (211-291ه.ق) که سلیمان خان
را به عنوان ایلخان علم کرده بودند ،در آمد و مسعود از این که به نوبت به نام ایشان سکه
بزند ابایی نداشت .9این تصمیم از سوی متحدان وی؛ یعنی هواداران شیخ حسن جوری به
سختی پذیرفته شد؛ چون آل چویان بیگانه و سنی مذهب بودند .بنابراین فاقد مشاروعیت
به شمار میرفتند.

 .1شیرین بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول ،ص.732
 .2حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ ،ج ،1ص.120-113
 .3ماعود بر اساس سیاست سازش ،طغاتیمور را به رسمیت شگاخت و پرداخت مالیات بوه او را پوفیررت.

سله هایی که در سبزوار ضرب شده است ،نشان دهگده این تحول است(رویمر ،ایوران در راه عصور جدیود
(تاریخ ایران از  1350تا  ،)1750ص.)61
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در این هنگام بالد خراسان از حدود جاجرم و باخزر تا حادود مازنادران از آن مساعود
گشت و حدود متصرفات سربداران در غرب سمنان و دامغاان ،در شارق جاام ،در شامال
خبوشان و در جنوب ترشیز و طبس مقرر شد .این زمان؛ یعنی سال  299هجری قمری را
باید سال استقرار کامل دو گروه سربداران و شیخیان یا درویشان در خراساان باه حسااب
آورد.
امیاار وجیااهاتاادین مسااعود و یااارانش باارای ادامااه حکااومتی مقتاادر و توسااعه طلااب
نمیتوانستند مواعظ تند و انقالبی شیخ حسن جوری را که پیوساته ماردم را باه براباری،
برادری و تعدیل ثروت دعوت می کرد در مدت زمانی طومنی تحمل کنند .به عقیده آنهاا
این موضع گیریها برای آغاز نهضت مفید بود و زمان آن سپری شده باود .اکناون دوران
مملکت داری رسید بود و مردم را آرام و مطیع نگاه میداشتند.

1

مسئله مهم دیگر این که همه اهاتی نواحی مفتوح به خصوص نیشابور شیعه نبودناد و
به احتمال ،شیخ حسن میخواست که تشیع را یکسان بر هماه سااکنان شاهرهای تحات
تابعیت خود بقبومند ،7وتی مسعود که تا این حد تندرو نبود ،خواهان در پیش گرفتن روش
رفق و مدارا بود 9.در واقع ،او که شیعه ای میانه رو بود و به جناح محافاه کار تعلق داشت
با اهل سنت آسانتر از درویشان به سازش میرسید.
تعلق درویشان به تشکیالت ثابت با اعتقاد صرید به ناریه حکومت دینی کاه بادون
توافق با گروه دیگر از آن جانبداری میکردند ،منشأ رنجاش باین دو گاروه باود .آنچاه
درویشان می خواستند دوتت مهدی گرا بود؛ یعنی حکومت دینی متکی به مذهب شیعه که
 .1شیرین بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول ،ج  ،2ص.733
 .2این نظر خانم دکتر شیرین بیانی با توجه به اوضاع خراسان ،سوگی بوودن بیشوتر جمعیوت نن ،حلوموت
دیرپای مغوالن و مشروعیت تاریخی شلگگده ننها و عالیق و خواسته های جگواح شویخیان ،بوه خصووص
مواضع شیخ حان جوری درباره ظهور مهدی(عج) قابل تأمل است.
 .3شیرین بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول ،ج  ،2ص .732
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در عاتم واقع یک آرمانشهر بود و به هماین دتیال ،بارخالف گاروه ساربداری توافاق باا
ناریههای سیاسی و مبانی مشروعیت دیگر برای ایشان ممکن نبود.
اختالفات حکومت مشتر

1

وجیه اتدین مسعود و شیخ حسن جوری را به سمتی کشاند

که با ایجاد دسته بندی شیخیان و سربداران در میان آنها ،در نهایت منجر به زمینه سازی
قتل رهبر گروه شیخییان به دست گروه سربداران ،در صحنه کارزار با ملک حسین کارت
( 297تا  221ه.ق) ،که خود را ملک اسالم و مدافع مذهب اهل تسنن میدانست ،گشات.
شیخ حسن جوری در جنگ زاوه ( 244ق) 7کشته شد و امیر مسعود هم ،پس از مادتی در
جنگ با ملک جاللاتدین اسکندر ،حاکم رستمدار ( 241ق) به قتل رسید.

9

درست است که شیخ حسن جوری به تحریک وجیهاتدین مساعود کشاته شاد 4و باه
همین سبب ،اتحاد وی با شیخیها متزتزل گردید ،اما نهضت سربداری خللی نیافت و پس
از وجیهاتدین مسعود ( 241ق) هم ،شیخیان نفوذ خود را در دوتت سربداران حفظ کردند و
به عنوان عامل مشروعیت بخش دوتت سربداری ماورد توجاه بودناد .چناان کاه خواجاه
شمس اتدین علی که خود را مرید و ادامه دهنده راه شیخ حسن میدانست ،پیش از آن که
 .1رویمر ،ایران در راه عصر جدید (تاریخ ایران از  1350تا  ،)1750ص 63؛ مهدی رتحی نیا« ،رابطه دین
و دولت نزد سربداران» ،تاریخ اسال در نیگه پژوهش ،ش  ،23ص .130
 .2حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ ،ج ،1ص.143
 .3همان ،ص.171
 .4میرخواند ،روضةالصفا ،ج 4ص133؛ ج 5ص .133البته حارظ ابرو ،مرگ حاون جووری را بوه شولل
دیگری گزارش می دهد[« :امیر ماعود] متوجّه ملك معزّ الدّین حاوین شود و شویخ حاون پوستور از او
مى راند .ناگاه شخصى هم از میان ایشان شیخ را زخمى زد چگانله بدان زخم هالک گشت و چگین اسوتماع
ارتاده است که شیخ حان ،امیر وجیهالدّین ماعود را وصایاى بلیغ ررموده بود که اگر مرا واقعهای پیش نیود
زیگهار زیگهار که بعد از نن توقّف نلگى .امیر وجیهالدّین ماعود چون از نن حالت واقف شد بگابر سخن شیخ
روى به هزیمت نهاد»(حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ ،ج ،1ص .)143-142
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به اصرار شیخیان ،حکومت سربداران را در سال 241ه.ق بپذیرد ،عامل مهمی در عازل و
نصب حاکمان سربدار و در اداره امور نهضت سربداری محسوب میشد.

1

خواجه شمس اتدین علی به دتیل شیوه زندگی سااده و رعایات اعتادال در اساتفاده از
قدرت که در اداره حکومت به کار میبرد ،عالقه گروههای وسیعی از اهاتی را به خود جلب
کرد«7 .خواجه شمساتدین بصفت شجاعت و فراست اتصاف داشت و در زمان دوتت همت
بر اجراء سیاست و تمشیت امور مملکت گماشت ظاهر شریعت را بمرتبه رعایت ما نماود
که خوردن بنک و شراب از قلمرو خویش باتکلیه برانداخت و قرب پانصد زن فاحشه کشته
دفین مطموره خا ساخت شبها تنها گرد محالت طواف نمودى و اخبار کل و جزئا را
معلوم فرمودى».

9

وی با وجود نزدیکی به عقاید حسن جوری ،تالشی برای رسمیکردن مذهب تشایع4و
اجرای فرمان های جناح شیخیان نکرد ،بلکه برای کسب مشروعیت باه راهای رفات کاه
وجیهاتدین مسعود رفته بود .به نار میرسد این امر ،دتیل قتال او 1در ساال 219ه .ق باه
تحریک جناح شیخیان و یحیی کرابی بوده است.

3

 .1خواند میر ،حبیب الایر ،ج ،3ص .363
 .2شیرین بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول ،ص.60
 .3خواندمیر ،حبیب الایر ،ج ،3ص. 363
 .4به استگاد سله هایی که تا کگون مگتشر شده است ،دولت سربداران مودت ده سوال از  743توا  753ه.ق
یك دولت سگی بود (رویمر ،ایران در راه عصر جدید (تاریخ ایران از  1350تا  ،)1750ص .)61البتوه ایون
نظر رویمر به معگای این است که دولت های محارظه کار سربداری از در نشتی با بازماندگان مغول بر نموده
بودند نه این که سگی بوده باشگد.
 . 5حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ ،ج ،1ص.241
 .6رویمر ،ایران در راه عصر جدید (تاریخ ایران از  1350تا  ،)1750ص.61
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پس از قتل خواجه شمس اتدین ،شیخیان که از حکومت او چندان راضی نشده بودناد،
نفوذ خود را در حکومت جانشین او پهلوان یحیی کرابی (219-219ه.ق) که بارای کساب
مشروعیت با عاتمان زمانه ارتباط داشت 1،حفظ کردند.
در عهد حکومت پهلوان حسن دامغانی (233 – 237ه.ق) شیخیان با رهبری درویاش
عزیز مُجدی از شاگردان شیخ حسن در قلعه طوس بر ضد امیر ساربدار قیاام کردناد و در
مشهد یک دوتت مذهبی مستعجل (219ه.ق) در حدود شش ماه ،باه ناام محمداتمهادی،
دوازدهمین امام شیعه اثنا عشری (عج) تأسیس نمودند 7.دفع قیام آنها برای پهلوان حسن
گران تمام شد .وی به سبب قدرت و نفوذ شیخیان جرأت نکرد درویاش عزیاز را هاال
کند .از این رو ،دو خروار ابریشم خام به او بخشید و از او خواست خراسان را تر کند.

9

در این میان ،خواجه علی مؤید از مشغول بودن حسن دامغانی در شمال غرب و شارق
استفاده کرد و با جذب افرادی که از حسن شکست خورده بودند و با پیوستن باه طریقات
درویش عزیز مجدی (222ه.ق) که در اصفهان در تبعید بود و به نمایندگی جناح شیخیان
میتوانست عامل مشروعیت دوتت سربداری محسوب شود ،دست به شورش زد .او پس از
شکست و کشتن حسن دامغانی (233ق) به حکومت سربداران رسید .در این جا باز هم باا
یک حکومت دو نفره ،شبیه آنچه در زمان وجیهاتدین مسعود و حسن جوری اتفاق افتاد ،رو
به رو میشویم.
علی مؤید (211- 233ه.ق) در اوایل کار ،درویش عزیز را رهبر واقعی نهضت خاویش
شناخت 4اما به دتیل آن که مداخله شیخیان را در امور مربوط به حکومت تحمل نمیکرد،
 .1ر.ک :مهدی رتحی نیا« ،رابطه دین و دولت نزد سربداران» ،تاریخ اسال در نیگه پژوهش ،ش .23
 .2همان ،ص.64
 .3خواندمیر ،حبیب الایر ،ج  ،3ص .365

 .4همان.
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از اطاعت درویش عزیز سر فرو پیچید 1.دتیل این امر این بود که خواجه علای مؤیاد کاه
شیعه مذهب بود و در رسمی شدن مذهب شیعه دخاتت داشات باا ناریاه دوتات مهادی
درویش عزیز که رنگ و بوی افراطی و آرمان گرایانه داشت ،نمیتوانست کنار بیاید.
بنابراین ،تعداد فراوانی از پیروانش را گرفتار جنگجویان آل کرت نمود .او به قتل عزیز
مجدی اکتفا نکرد و در ادامه مقابله با جناح شیخیان ،مقبره شیخ حسان و شایخ خلیفاه را
ویران کرد و به قلع و قمع و تعن و سب درویشان پرداخت.

7

درویشان فراری از چنگال خواجه علی مؤید از جانب ملاک حساین در هارات ،جاانی
قربان ،و مافریان در شیراز مورد استقبال قرار گرفتند .مدتی بعد ،ایان جنااح باه رهباری
درویش رکن اتدین که از شاگردان شیخ حسن و از یااران درویاش عزیاز باود ،دوبااره در
سال221ه.ق در سبزوار قیام کردند و مشروعیت دوتت خواجاه علای مؤیاد را باه چااتش
کشیدند.

درویش رکن اتدین که پس از قتل درویش عزیز به فارس رفته بود ،با کماک مااتی و
تسلیحاتی شاه شجاع مافری و همراهی ناامی اسکندر که واتی سابق پیر علی آلکرتای
در نیشابور بود ،دوباره به خراسان بازگشت و شیخیان به رهبری او در سال229ه.ق سبزوار
را گرفتند و به نام او خطبه هم خواندند.

9

اسکندر و درویش رکناتدین ،فوری به تأسیس حکومت دو نفری جدید رادیکال شیعی،
منطبق با تعلیمات شیخ حسن جوری و مبانی مشروعیت حاصل از عقایاد مهادی گرایاناه
وی مبادرت کردند 4.یکی از اوتین نتایج تشکیل این حکومت ،دخاتت بیشتر بیگانگاان در
امور آن دوتت از یک سو و کاهش بیشتر قلمرو سربداران از سویی دیگر بود.
 .1همان ،ص.366
 .2همان.
 .3حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ ،ج ،1ص .516
 .4رویمر ،ایران در راه عصر جدید (تاریخ ایران از  1350تا  ،)1750ص.66
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خواجه علی مؤید در سال 211ه.ق طغیانها را فرو نشاند 1اما شرایط جدید ،تحرکات و
قیامهای پی در پی شیخیان نشان میداد ،بحران مشروعیت دامان دوتت سربداری را رهاا
نکرده است .خطای شاید اجتناب ناپذیر علی مؤید که مدتی بعد برای دفاع مادعیان ،7باه
تیمور گورکان متوسل شد و پای او را باه خراساان بااز کارد ،9نتوانسات دوتات متزتازل
سربداری را در برابر دشمنان و از جمله تیمور حفظ کند.

4

یکی از نکات جاتب توجه درباره دوتت سربداران ،فهم دقیق عقاید مذهبی ایشان است
که براساس مدار و سکه های ضرب شده در زمان ایشان ،تشخیص سنی و شیعه باودن
حاکمان این سلسله با مشکل رو به رو میشود .با توجه به شواهد تاریخی احتمال میرود،
اگر آنها شیعه هم بوده اند ،اما به دتیل حرمت حکومت بازماندگان ایلخانان ،طغا تیموریان
و سنی بودن بیشتر مناطق تحت تسلط ایشان ،از اعمال یک سیاست علنای شایعی حاذر
میکرده اند.

 .1حارظ ابرو ،زبدةالتواریخ ،ج ،2ص  .555 -554علی مؤید به کمك امیر ولی جانی قربانی که حلوموت
او مانعی بود میان سربداران و جالیریانی که همیشه چشم طمع به خراسان داشتگد و شاه مگصور رقیب شواه
شجاع مظفری ،سبزوار را رتح کرد و قیا رکنالدین را سرکوب نمود.
 .2امیر ولی ،متحد سابق خواجه علی مؤید در سال  733ه.ق سبزوار را محاصره کرد.
 .3على مؤیّد سبزوارى همیشه بر جادّه اخالص و هواخواهى ثابتقد بود حضرت صاحب قرانى هر دو را
بگواخت و به اعزاز و اکرا مخصوص گردانیده کمر و شمشیر داد و خلعتهاى پادشاهانه پوشوانید و خواجوه
على مؤیّد را چون به تشیّع موسو بود از مفهب و معتقد او استفاار ررمود .او در جواب گفت کوه «الگّواس
على دین ملوکهم» مرد بر دین پادشواهان خوود باشوگد ،موفهب مون موفهب امیور صواحبقوران اسوت.
حضرت صاحب قرانى این معگى از او پاگدیده داشت او را ستایش ررمود (حارظ ابورو ،زبودةالتواریخ ،ج،2
ص.)566
 .4زرین کوب ،دنباله جاتجو در تصوف ایران ،ص .53-52
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روشن است که خواجه علی مؤید مذهب تشیع را به عنوان عامال مشاروعیت بخاش،
منهای آرای آرمان گرایانه جناح شیخیان ،در دوتت سربداری رسمیکرده است و تشایع او
با نوعی تسامد و تااهر همراه بوده است .میرخواند در این باره مینویسد :
فواجه با آن که بنگ و شراب نایفورد امما ممردم فمود را از آن کمار بماز
نای داشت و اکثر متزمان او به شراب و شاهد و بزم آرایی اشمتاال ممینامود و
فود شیعه مذهب بود و در تعظیم علاا و سمادا بما ی می ایاایمت کوشمیدی و
سادا را بر علااء مرجع دانستی و هر بامداد و شب بمه انتظمار صماحب ایزممان
(عج) اسب کشیدی و اسااء دوازده امام بر وجوه و دنایر ثبت ناودی.
 .6خواجه علی مؤید و محمد بن مکی ،شهید اول ()486-434

1

2

خواجه علی مؤید برای غلبه بر بحران مشروعیت دوتت سربداری و جست و جوی پایگاهی
محکم و مردم پسند در برابر دعاوی جناح تنادروی شایخیان ،باه دنباال برقاراری تشایع
فقاهتی در جامعه بود 9.شاید این امر از زیرکی او بود که برخالف وجیهاتدین مسعود سعی
کرد علما و فقهای شیعه را از یک طرف در مقابل درویشان جوریه قارار دهاد و از طارف
دیگر با افزودن بُعد فقهی به حکومات باه وسایله فقیهای کاه مشارب صاوفیانه داشات،
مشروعیت دوتت خویش را مستحکم کند.
خواجه علی مؤید برای اجرای این سیاست ،محمد بن مکی ،شهید اول را به اقامت در
قلمرو خود دعوت کرد؛ چرا که به عقیده وی «بزرگاان علمای ایان دیار[خراساان از باد
 .1میرخواند ،روضة الصفا ،ج  ،5ص 624؛ خواند میر ،حبیب الایر ،ج ،3ص .366
 . 2متولد جزین از روسوتاهای جبول عامول .او پوس از درگفشوت اسوتاد برجاوته خوود رخورالمحققین،
مشهورترین رقیه زمان خود شد .وسعت مشرب ررهگگی او چگان بود که حلقه درسوش در دمشوق ،مرجوع
مفاهب رقهی اهل سگت به شمار می نمد(الشیبی ،تشیع وتصوف ،ص.)147
 .3نژند ،قیا شیعی سربداران ،ص .137
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روزگار پراکنده گشته و بیشتر یا همه شان تاار و ماار شاده اناد»1.میاان او و شاهید اول
مکاتباتی انجام شد که در یکی از این مکاتبات از شهید اول درخواست می نماید کاه نازد
وی برود 7.او در این نامه مینویسد:
ما از این نگرانیم که سرزمین ما به فاطر رهبر نداشمتن و راهنامایی نشمدن،
دستفوش فشم ایهی گردد .هر گاه یطف ناایید و با توکل بمه فمدا و هرهیمز از
عذر آوردن به اینجا تشریف بیاورید ،مزید احسان فواهد بود؛ زیرا ما ایحامد
یدرتان را میدانیم و ان شاء ا حقتان را میشناسیم و بزرگتان میداریم.

3

در این نامه که به وسیله شمساتدین محمد آوی به دسات شاهید اول رسایده اسات،
خواجه علی مؤید با احترام فراوان از شهید اول یاد کرده اسات .او را وارث علاوم امنبیاا و
اتمرسلین ،محیی مراسم االئمة اتطاهرین نامیده است و از او خواساته اسات باه خراساان
بیاید.
با این حال ،شهید اول ترجید داد در جای خود بماند و رساته «اللمعة الدمشقیة» را به
مناور داناتر کردن خواجه علی مؤید به فقه امامی و مساعدت او در تناایم دوتات بار آن
اساس ،برای او بفرستد .آن چناان کاه فرزناد شاهید اول مایگویاد ،او ایان کتااب را در
هفت روز برای خواجه علی مؤید نوشت .نسخه اصلی دست شمساتدین ماند و یاک نفار
از روی آن به سرعت استنساخ کرد که اشکامتی در آن پیادا شاد و شاهید آن را اصاالح
کرد.

 .1برای دیدن متن عربی نامه ر.ک :الروضة البهیة ری شرح اللمعة الدمشقیة ،ج،1ص .143برای نشوگایی بوا
علمای این عصر و متن نامه ر.ک :مهدی رتحی نیا« ،رابطه دین و دولت نزد سوربداران» ،تواریخ اسوال در
نیگه پژوهش ،ش  ،23ص.136- 133
 .2نژند ،قیا شیعی سربداران ،ص .200 -133
 .3همان.
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این امر در سال  217ه.ق واقع شد که مصادف با یورشهای تیمور به سمت خراسان
بود و به دنبال آن ،تسلیم قطعی خواجه علی مؤید به تیمور در سال 1211ه.ق اتفاق افتااد.
به دتیل آن که وی ناگزیز بود در رکاب تیمور باشد ،تاا زماان مارگش در ساال  211ه.ق
فرصت اجرای قواعد و احکام این کتاب را پیدا نکرد.
گفتنی است که ابن مکی میکوشید مقام فقیه جامع اتشرایط را تا قطب صوفیه برکشد
و بر خالف نگاه سید حیدر آملی که از چشم انداز تصوف به فقه مینگریست ،وی از منار
فقه ،متوجه تصوف بود7و جدا از گرایشهای صوفیانه که در سده هشتم هجری کلی ترین
زمینه معرفتی جهان اسالم بود و در بعضی ابیات صوفیانه منساوب باه او وجاود دارد 9در
زمینه فقهی هم نوآوریهای بسیاری داشت4.او که پس از در گذشت فخراتمحققین حلای،
فقیه واقعی امامیه و فقیه نام دار عصر خود بود ،با طرح مسئله ومیت خاصه امام غایب ،به
عنوان نایب آن حضرت کوشید زمینه را برای ظهور ایشان آماده سازد.
اطالعات پراکنده در برخی منابع متأخر عصر او نشان می دهند ،ابان مکای باه قصاد
اجرای ا ین امر ،تالش خود را از شهرهای مجاور محل سکونت خویش در جبل عامل آغاز
کرد و به دور از چشم حکومت مماتیک در دمشق به فعاتیتهاایی دسات زد 1.او از جاناب
خویش بر مناطقی چون طرابلس ،نمایندگانی گمارد .بی شک دتیل توجه خواجه علی مؤید
به ابن مکی و دعوت وی ،اخباری است که از فعاتیتهای او به اطالع خواجه علای مؤیاد
میرسید.

 .1ابن عربشاه ،زندگی شگفت نور تیمور (عجایب المقدور) ،ص .25
 .2محمد کریمیزنجانی اصل ،امامیه و سیاست ،ص .225
 .3الشیبی ،تشیع وتصوف ،ص ،143به نقل از روضات الجگات ،ص .621
 .4همان ،ص .143-147
 .5محمد باقر مجلای ،بحاراالنوار ،ج  ،25ص .33
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وقوع برخی از پیش آمدها ،مانند حمله تیمور به خراساان و دساتگیاری ،محاکماه و
اعدام ابن مکی به دست فقهای اهل سنت ،با همکاری سیفاتدین برقوق ،حاکم مماتیک

1

مانع به کارگیری اندیشه سیاسی ابن مکی در دوتت سربداری گردید .نکته قابل تأمل ایان
که به گفته مورخان ،مهم ترین دتیل قتل محمد ابن مکی ،ارتباط او با خواجه علای مؤیاد
بوده است که به گمان ایشان ،هم پیمان شیعی و علوی تیمور بود و در سال 217ق تماام
امرای خراسان را به اطاعت تیمور در آورده بود.

7

در این جا مزم است ،گفته شود با ظهور مکتب فقهی شهید اول ،مفهوم ومیت خاصه
به شکلی کارآمد به عرصه امور سیاسی وارد شد و به فقها امکان اظهار نار صرید دربااره
مشروعیت حکومت در عصر غیبت و تبیین ساز و کار آنهاا را از چشام اناداز فقاه ارزانای
داشت .در این حاتت هم ،فقها از ومیت خاصه خود ،تالش برای ایجاد حکومتی شیعی به
نیابت از امام غایب را استنتاج نکردند و حاوزه فعاتیات خاویش را باه نااارت بار اعماال
حکومت و دیوانیان محدود می داشتند .آنان بر اساس این نار ،به مقابله با مدعیان تشکیل
حکومتی علوی به نیابت از امام بر میخاستند .ابن فهد حلی و شاگردش ،محمد بن فاالح
مُشعشعی نمونهای از این تقابل هستند.

9

شاید از همین زاویه ،دتیل توجه خواجه علی مؤید به ابن مکی مشاخص شاود .او باا
یک تیر دو نشان را هدف قرار می داد .اول ،کسب مشروعیت از فقیهی صاوفی مشارب و
دوم ،به واسطه اعتقاد به اصل ناارت و عدم دخاتت مستقیم فقیاه در امار کشاورداری از
 .1برای تفصیل بیشتر ر.ک :روضات الجگات؛ الشیبی ،تشیع وتصووف ،ص .151مگوابع اهول سوگت ،وی را
نصیری مفهب و خارج از دین می خوانگد که به دالیل مختلف که بیان ننها از بحث موا خوارج اسوت .ایون
اتهامات ناروا است.

 .2ابن عربشاه ،زندگی شگفت نور تیمور (عجایب المقدور) ،ص 26-25؛ سمرقگدی ،مطلع سعدین و مجمع
بحرین ،ج ،1ص .523
 .3محمد کریمیزنجانی اصل ،امامیه و سیاست ،ص226؛ محقق حلی ،المعتبر ری شرح المختصر ،ص .233
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جانب ابن مکی ،می توانست مبانی مشروعیت حکومت خویش را که از ساوی شایخیان و
دوتتهای همسایه به چاتش کشیده میشد ،بدون این که ناگزیر باشد تن به یک حکومت
دو نفره بدهد ،مستحکم کند.
کتاب شهید اول ،زمانی به دست خواجه علی مؤید سربداری رسید که انادکی پاس از
آن ،ناگ زیر سکه به نام تیمور بر زر و سیم زد .در مساجد به نام او خطبه خواند و کمار بار
خدمت بست به انتاار تیمور نشست 1.او مجبور بود تا پایان عمرش ،به ظااهر باه عناوان
مصاحب و مالزم در رکاب تیمور صاحب قران ،از نقطهای به نقطه دیگر در حرکت باشاد.
به این دتیل در آن زمان ،اجرای ناریه های سیاسی ابن مکی که شاید در چاارچوب یاک
دوتت شیعی میتوانست وسیله ای باشاد بارای بارون رفات از بحاران مشاروعیت دوتات
سربداری ممکن نشد؛ چرا که عمر دوتت سربداری خراسان با کشاته شادن خواجاه علای
مؤید در سال 211ه.ق 7به سر آمد.
به دتیل آن که نشانه وی؛ه یک سلسله که جانشینی موروثی است در میان آنهاا وجاود
نداشت ،اگر نخواهیم برای این دوتت از تعبیر پادشاهی بادون پادشااه کاه درسات تارین
اصطالح برای شرایط آن زمان است ،استفاده کنیم ،میتاوانیم از حکومات متنفاذان و در
معنای بسیار محدود ،از یک جمهوری سخن گوییم9.یک جمهوری که به واساطه بحاران
مشروعیت و درگیری با دوتتهای همسایه ،با وجودی که به تحاظ ناری مسیری را پیمود
 .1ابن عربشاه ،زندگی شگفت نور تیمور (عجایب المقدور) ،ص.25
 .2در والیت هویزه از شهرهای خوزستان در سال ه.ق 733در هفتاد و سه سالگی در جگگ تیمور با اهالی
این مگطقه کشته شد .نعش او را به سبزوار نوردند و به خاک سپردند(سمرقگدی ،تفکرة الشعراء ،ص .)321
 .3رویمر ،ایران در راه عصر جدید (تاریخ ایران از  1350توا  ،)1750ص  .73حلوموت جمهووری دارای
ویژگی های زیادی است که همه این ویژگی ها در دولت سربداری نبود ولی این که حلومت موروثی نبوود
و در بعضی موارد ،مرد و یا بخشی از ایشان در انتخاب حاکمان نقش داشتگد و یا پوفیرش نووعی مودارا و
تااهل در کشورداری ،نشانه هایی از حلومت جمهوری را با خود دارد .با این حااب با تاامح میتوان با
رویمر موارق بود.
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که بی شباهت به مسیر پیموده شده به وسیله بنیان گذاران دوتات صافویه نباود ،اماا باه
دمیل پیشین به سرانجام شایسته نرسید.
با غلبه تیمور بر خراسان ،نهضت سربداران به سر آمد اماا سار مشاقهاایی هام باه
مستضعفان داد که قابل مالحاه بود .از جمله در مازندران ،نهضت مرعشیها و در کرمان،
نهضت پهلوان اسد ،صورتهایی دیگر از این جنبش و یادگارهای نوعی ملاو اتطاوایفی
انقالبی با شیوه های جنگی و مذهبی بودند.

1

 .4نتیجه

در این مقاته با استفاده از منابع تاریخی و سیاسای متقادم و متاأخر ،تاالشهاای دوتات
سربداری برای کسب مشروعیت و عرضه اتگوی مشروعیت ساز جدید بیاان شاد .در ایان
مسیر ،توجه به اوضاع سیاسی زمانه و توجه به تقارن و تباین تشیع و تصاوف از نخساتین
دوره تاریخی هر دو تا برآمدن سربداران به این نتیجه منجر شد که محافاه کاری و عدم
وجود یک ناریه سیاسی مشخص در گروه سربداری ،آرمان گرایی افراطی گروه شایخیان
و اوضاع پیچیده سیاسی زمانه به خصوص ظهور تیمور ،علل عمده عدم دستیابی دوتات
سربداری به یک اتگوی واحد مشروعیت بخش و مورد توافق گاروههاای مختلاف بودناد.
اتبته ،تالش دیر هنگام خواجه علی مؤید در دعاوت از محماد بان مکای ،شاهید اول (د.
213ه.ق) نوشداروی پس از مرگ سهراب بود.

 .1عبدالحاین زرین کوب ،روزگاران ،ج  ،2ص .273
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