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   و مسألة مشروعيت ي ايران در قرن هشتم هجري محلّيهاحکومت
  

   ***ي رسوليعل **ي نورائيدکتر مرتض *يدکتر فريدون اللهيار
  

  چکيده
 مرگ ابوسعيد ايلخان در سـال       يدر پ .  نمود ي سياس ي و پراکندگ  ي ثبات ي از ب  ياسقوط دولت ايلخانان، ايران را وارد دوره      

در نتيجـه، کـشور ميـان       .  به رقابت بر سر کسب قدرت و تصاحب ميراث ايلخانان پرداختند           يد متعدّ ي نيروها .ق.  ه ۷۳۶
در درجة نخست، قـدرت  .  که بيش از نيم قرن و تا پايان قرن هشتم ادامه يافت       ي تقسيم شد؛ وضعيت   يچندين دولت محلّ  

 بـه  ي و مبـان ي دعاوي از آنها با اقامة برخ      کرد، اّما  هر يک     ي بود که ميزان موفقيت اين نيروها را تعيين م         ي نطام يو نيرو 
 نحوة مواجهـة ايـن      يمقالة حاضر به بررس   .  حکومت نيز دست زدند    ي و مشروعيت خود برا    ي اثبات سزاوار  يتالش برا 

 پردازد که آنها به منظـور کـسب مـشروعيت و اثبـات              ي م ي و مفاهيم  ينيروها با مسألة مشروعيت، و مشخّص کردن مبان       
مفـاهيم  .ي، شيعه و ايراني، سنّيمغول:  کردي توان در چهار گرايش دسته بندي را مياين مبان. ر گرفتندحّق حاکميت به کا 

 حکومت توّسط قبايل مغـول بـه کـار گرفتـه شـد؛              ي آنها برا  ي خاندان چنگيز، و حّق انحصار     ي همچون فرهمند  يمغول
 آل کـرت و آل      ي سـنّ  يفت مورد اسـتفادة  دولتهـا       ارتباط با خال   ي، و احيا  ي مانند تظاهر به دينمدار    ي سنّ يمفاهيم سياس 

 موعود مورد استناد سـربداران؛ و       ي و انتظار ظهور مهد    ي، عدالت طلب  يمظفّر قرار گرفت؛ مفاهيم شيعه از قبيل ظلم ستيز        
 اين  ي و نام ايران، به تفاوت، مورد استفادة بيشتر حکومتها         ي توران -ي، همچون سلطنت، تقابل ايران    يباالخره مفاهيم ايران  
  . دوره قرار گرفت

ـ  ي به تدريج به حاشيه رانده شدند، اّما مبان        ي و سنّ  ي مغول ياد شده، مبان  ياز ميان چهار گرايش       ي و شـيعه بـاق     ي ايران
 و تحقّـق    يتلفيق اين دو گرايش در آغاز قرن دهـم بـه تأسـيس دولـت مرکـز                . مانده، در نهضت صفويان بازتاب يافتند     

  . ايران انجاميديوحدت ملّ
  
  ي کليديهاواژه

  .ن، مشروعيت، سربداران، جاليريان، مظفّرياي محلّي عصر فترت، دولت ها

                                                 
 f.allahyari@ltr.ui.ac.ir                       تاريخ دانشگاه اصفهاندانشيار  *

    nour4051@yahoo.com                      دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان **
      ali_rasooli58@yahoo.com   دانشجوي مقطع دکتري تاريخ دانشگاه اصفهان ***

 ۱۴/۶/۸۹: تاريخ پذيرش                          ۱۵/۱۱/۸۸: تاريخ وصول

  ) پژوهشي-علمي( اريخيهاي ت پژوهش
   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

   ۱-۲۴،  ص ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي  (۲دورة جديد، سال دوم، شمارة 
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم    پژوهش/  ۲ 
 

  مقدمه
 از ي دوره ا.ق. ه ۷۳۶ دولـت ايلخانـان در سـال     يفروپاش

  را   ي قدرت سياس  ي و سرانجام چند پارگ    يرقابت، درگير 
در اين نـيم  .  آورد که نزديک به نيم قرن طول کشيد يدر پ 

 يا حملة تيمور پايان يافـت، حکومتهـا  قرن، که سرانجام ب   
 در گوشه و کنار ايران شکل گرفت که از آن ميان            يمتعدد

 هـا و آل کـرت شـهرت و          يها، مظفّر يسربداران، جالير 
از اين قـدرت هـا غالبـاً بـا عنـوان            .  دارند ياهميت بيشتر 

 در يعنوان حکومت محلّـ .  شودي ياد م  ي محلّ يحکومتها
بـرده شـده و منظـور از آن          به کار    يمقابل حکومت مرکز  

 از کـشور    ي يک دودمان بر بخش    يمعموالً حاکميت موروث  
بنابر اين، کاربرد کلمة دولت در مورد ايـن قـدرتها،         . است

 مدرن آن، بلکـه متـرادف بـا         ي دولت در معنا   ينه به معنا  
 ي محلّـ  يوجود حکومتها .  رود يمفهوم حکومت به کار م    

ــاره دارد  ــه دو وضــعيت اش ــوالً ب ــ: معم ــة ييک ــه گون  ب
 دودمــان حــاکم يــک منطقــه، و ي منطقــه ايخودمختــار

؛ و دوم به فقدان دولت      ي به دولت مرکز   يهمزمان وفادار 
در دورة بعد از سـقوط ايلخانـان،        .  و تجزية کشور   يمرکز

 گونـاگون   يايـن قـدرتها   .  ايران شاهد وضعيت دوم بـود     
، توسـعة قلمـرو، و در نهايـت         ي نظـام  يکوشيدند با برتر  

 در ياث ايلخانان، خود را به عنوان قدرت مرکز   تملّک مير 
ايران مستقر سازند، در حالي که هيچ کدام به ايـن هـدف             

 ايــن دوره در نگــاه يدر نتيجــه، تــاريخ سياســ. نرســيدند
  . رسد ي مداوم به نظر نمي هاي جز درگيرينخست، چيز
 که اين مقاله قصد طـرح آن را دارد، ايـن            يامسأله

 ي رقيـب در ايـن دوره بـرا        يهـا است که آيا ابزار نيرو    
 و  ي نظـام  يکسب يا تثبيت حکومت، منحصر بـه نيـرو        

واقعيت ايـن   .  بوده است  يفاقد هرگونه استدالل و نظر    
است که در ايـن دوره، همچـون سراسـر دوران ماقبـل             

 و ِاعمال موفقيت آميـز آن، هـم در          ي نظام يمدرن، نيرو 

 و تـشکيل حکومـت، و هــم در   يمرحلـة قـدرت گيـر   
بنابر .   کرد ي را ايفا م   ي و اساس  ي آن، نقش اصل   استمرار

اين، دورة مزبور در درجة نخست عـصر نـزاع بـر سـر              
ن، بـدون قـصد کمرنـگ       يـ با وجود ا  . کسب قدرت بود  

ــا بررســيجلــوه دادن ايــن عامــل اساســ  دقيــق ي، و ب
 تـوان   ي شعر و سکّه ها م     ي، ديوانها ي تاريخ يگزارشها

ل شـد کـه     يـ  قا  را نيـز   ي اين رقابتها، چهرة ديگـر     يبرا
؛ » اثبـات حـق حاکميـت      يکوشش بـرا  «: عبارت بود از  

» مــشروعيت« تقريبــاً مــشابه آنچــه کــه امــروزه يچيــز
البته، توجه به اين نکته الزم است که        .   شود يخوانده م 

مفهوم مشروعيت، بدانگونه که در دوران مـدرن مطـرح          
.  توان بـه دوران ماقبـل مـدرن تعمـيم داد           ياست را نم  
ربرد اين کلمه در مورد تحوالت قرن هـشتم         بنابراين، کا 

 و  ي، همچون سـزاوار   يايران، بيشتر معطوف به مفاهيم    
 رايـج   ي به معنـا   ي است؛ نه مشروعيت سياس    يشايستگ

  .  مدرنيدر انديشة سياس
 ي همتا بودن نقش نيرو    يشايد به دليل برجسته و ب     

 ايـن   ي و فکـر   ي معنو ي نمودها ي است که بررس   ينظام
 ي و اقـدامات يعطوف به قدرت، و دعاو  م يهايبنددسته

 يـا   يکه اين رقبا به منظور اثبات حق حاکميت، سزاوار        
 کردنـد، توجـه     يمشروعيت، در مقابل يکديگر طرح مـ      

اين برهه از تـاريخ ايـران،       .  را بر نينگيخته است    يچندان
 موجـود   ي نيروها يبه عقيدة نويسنده به دليل گونه گون      

، و تـأثير ايـن گونـه        يا و منطقـه   ي، مـذهب  ياز نظر قوم  
ــون ــاويگ ــر دع ــراي ب ــا، ب ــات ســزاواري آنه ــا ي اثب  ي

.  دارد ي حکومت، اهميـت ويـژه ا      يمشروعيت خود برا  
 اين چهـرة مغفـول مانـده از         ي بررس يمقالة حاضر در پ   

 دوران پـس از ســقوط  يتـاريخ قـرن هــشتم و رقابتهـا   
هـيچ سـلطه    «ايلخانان است، و با پذيرش اين فرض که         

 آيـد   ي شود، بلکه در صدد بر م      يع نم  به اطاعت قان   يا
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    ۳/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

: ۱۳۶۲فرونـد،   (»که ايمان بـه مـشروعيتش را برانگيـزد        
 ي به اين پرسش است که نيروها      ي، به دنبال پاسخ   )۲۴۰

گوناگون اين دوره چگونه با مسألة مـشروعيت مواجـه          
 تحقيق، اين است که اين نيروها در        يشدند؟ فرض اصل  
بيت، و بـه ويـژه       تأسيس يا تث   ي برا يکنار اقدامات نظام  

بعد از کسب قـدرت و در مواجهـه بـا رقيبـان، تـالش               
 و مشروعيت خود را نيز بـه اثبـات          ياند تا سزاوار   کرده

بنابراين، هر کدام از آنهـا بـر اسـاس خاسـتگاه            . رسانند
 به عنـوان    ي، بر اصل يا اصول    ي و مذهب  ي، نژاد يا منطقه
 ايـن . انـد  خود تأکيـد کـرده     ي حقّانيت و شايستگ   يمبنا

، بـه دنبـال     يمقاله عالوه بر شناخت اين اصـول و مبـان         
 در  يروشن کـردن زمينـه هـا، ميـزان موفقيـت احتمـال            

، ميــزان تــضاد يــا يتأســيس يــا تثبيــت قــدرت سياســ
 ي با يکديگر، و سرانجام برآيند کلّـ       ي اين مبان  يسازگار

  .    طرح آنها در تاريخ ايران است
 اسـت    اين تحقيق، نشان دادن اين نکته      يهدف اصل 

 ي نيز قدرتها  ي داخل ي درگير يهاترين دوره که در تاريک  
 رقيب از مسألة مشروعيت و تالش       يحکومتگر و نيروها  

تبيين اين نکته شايد بتواند     .  اثبات آن غافل نبوده اند     يبرا
، و فهـم    ي تـاريخ فکـر سياسـ      ي را در جهت بررس    يگام

ذهنيت بـازيگران عرصـة قـدرت در تـاريخ ميانـة ايـران        
 اســت، بــه شــيوة يروش ايــن تحقيــق تــاريخ. بگــشايد
 اطّالعـات در    ي نوشته شده و گـردآور     ي تحليل -يتوصيف

  .  انجام گرفته استياآن با تکنيک کتابخانه

  مدخل
 مـرگ ايلخـان     ي در پ  .ق.  ه ۷۳۶ که از سال     يخأل سياس 

 ي داد، عمالً به اضمحالل حکومت مرکـز       يابوسعيد رو 
د صحنة رقابت بـر      را وار  ي گوناگون يانجاميد و نيروها  

 يدر يـک دسـته بنـد      .  نمـود  يسر کسب قدرت سياسـ    

 يتوان اين نيروها را به دو دستة مغول و ايران         ي، م ينژاد
 خاندان چنگيز خـان     يمغول ها شامل بقايا   . تقسيم کرد 

و ايالت تابع آنها، همچون سلدوزها، جاليرها، اويراتها        
ايـالت مغـول در درجـة       .  شدند ي ها م  ي قربان يو جاون 

 در خراسـان    ينخست در آذربايجان و به ميـزان کمتـر        
ــد  ــيم بودن ــدا برخــ . مق ــضايدر ابت ــدان ي از اع  خان

 حاکميت متعلّق بـه آنهـا       يچنگيزخان، که به طور رسم    
 را از   يبود، با عنوان خان تالش کردند حکومت مرکـز        

ــد  ــقوط برهاننـ ــاون. سـ ــدّ ) ۷۳۶(آرپاگـ ــا حـ  يو تـ
گيرنـد،  يار م در اين گروه قر   ) .ق.  ه ۷۳۹-۵۲(طغاتيمور
 آنها به نتيجه نرسيد و از ايـن پـس، سـران             ياّما تالشها 

  .  کردندي را اعمال ميايالت بودند که قدرت واقع
 از يبا اين حال، به مّدت بيست سال همچنان افراد   

خاندان چنگيز خان در واقـع بـه صـورت آلـت دسـت              
سران ايالت، عنوان خـان و اسـتمرار دولـت ايلخانـان             

اين ها عبارت   .  نمادين حفظ کردند   ينه ا مغول را به گو   
 ۷۳۶-۷۳۷(ي، موســـ).ق. ه ۷۳۶(آرپاگـــاون: بودنـــد از

ــاتيمور).ق. ه ۷۳۶-۷۳۸(، محمــد).ق. ه  ۷۳۸-۷۵۱(، طغ
ــور ).ق. ه ــان تيمــ ــات).ق. ه ۷۳۹-۷۴۱( ، جهــ  ي، ســ

، و ).ق. ه ۷۳۹-۷۴۴(، ســـليمان).ق. ه ۷۳۹-۷۴۰(بيـــگ
ان ، هـر چنـد کـه زمـ        ).ق.  ه ۷۴۵-۵۶( شايد انوشيروان 

در .  پايان حکومت دو نفر آخـر چنـدان دقيـق نيـست           
طول اين دوره دو ايل قدرتمنـد ُسـلدوز و جاليـر، بـه              

 ي دست نشانده و در واقع برايعنوان حاميان اين خانها   
، در غـرب ايـران      يبه دست گرفتن ميراث دولت ايلخان     

از دل اين دو قبيلـه بـود        . به رقابت با يکديگر پرداختند    
 و آل جاليـر   ) .ق.  ه ۷۳۸-۷۵۸(چوپـان  آل   يکه دولتهـا  

 بعـد از سـقوط      يانـدک . پديد آمدنـد  ) .ق.  ه ۸۱۳-۷۴۰(
چوپانيان و مرگ خان دست نشاندة آنها، انوشيروان بود         

 قلمـرو ايلخانـان؛     يها بخش اعظم نيمة غرب    يکه جالير 
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۴ 
 
 آذربايجان و عراق عرب را تحت کنترل گرفتند و          ييعن

  .عنوان خان به خود دادند
ـ     ي از نيروها  دستة دوم   ي جديد عمدتاً خاستگاه ايران

 تـابع   ياين نيروها يا مانند آل کُرت حاکمان محلّ       . داشتند
ايلخانان بودند، يا همچون  اينجوييان و مظفّريـان سـابقة           

 ي گــسترده در دســتگاه حکــومتيخــدمات و مأموريتهــا
 يايلخانــان داشــتند و يــا ماننــد ســربداران و تــا حــدود

 ۶۴۳-۷۸۳(آل کـرت  .  بودنـد  ي اجتمـاع  يمرعشيان نهضت 
در ) .ق.  ه ۷۴۲-۷۵۸(در شرق خراسان، اينجوييـان      ) .ق.  ه

در يــزد، ) .ق. ه ۷۴۰-۷۹۵(اصــفهان و فــارس، آل مظفّــر
ــربداران  ــارس، و س ــفهان و ف در ) .ق. ه ۷۳۶-۷۸۸( اص

  .  خراسان به حکومت رسيدنديبخش غرب
 متعـّدد ميـان ايـن       يهـا و رقابتهـا    يدر کنار درگير  

اليريان و چوپانيان، جاليريـان و مظفّريـان،         ج -دولتها  
ــان، آل کـــرت و ســـربداران، و   چوپانيـــان و اينجوييـ

 بارز ايـن    ي ها ي  که از ويژگ    -سربداران و طغاتيموريان  
ــرايدوره اســت، تالشــهاي ــز ب ــستگي ني ، ي اثبــات شاي

داليـل و   .  گرفـت  يحقّانيت و مـشروعيت صـورت مـ       
شروعيت  نـشان دادن مـ     ي که اين نيروها بـرا     يتوجيهات

 در  ي بـود کـه بخـش      يارائه کردند، شامل مفاهيم مختلف    
 فقط توّسط يـک دولـت       يهمة آنها مشترک بود و بخش     

  .خاصّ مطرح شد

   ي خاندان چنگيزيفرهمند
ريشة اين اصل، عالوه بر استمرار يکصد سالة حاکميت         

 چنگيزخـان و    ياين خاندان، به عقيـدة تقـّدس مـوروث        
قطة آغاز اين اعتقـاد،     ن.  گشت ياجداد و اسالفش باز م    

  به عنـوان صـاحب   يدر سرگذشت آالن قوا ـ که از و 
بـر اسـاس   . بطن پاک ياد شده ـ انعکـاس يافتـه اسـت    

روايات، اين زن بعد از مـرگ همـسرش ـ کـه از او دو     

 و بــدون ازدواج، يفرزنـد داشـت ـ بــه ارادة خداونـد    
 از  يآبستن گرديد و حقيقت ذات چنگيزخان در بطن و        

در نتيجه سه فرزند فرهمنـد، از       . فريده شد نور محض آ  
جمله بوزنجر خان جـّد نهـم چنگيـز، از او بـه وجـود               
آمدند و آالن قـوا آنهـا را فرزنـدان آسـمان و سـالطين               

بعدها به مناسبت اين رويـداد      . آيندة همة مردمان خواند   
، قبايل منـشعب از ايـن سـه پـسر را نيـرون، بـه                يقدس
 قبايل ديگر مغـول را       ظاهر شده از صلب پاک، و      يمعنا

ــو   ــا قراچ ــين ي ــر  (= ُدرلُک ــزرگ س ــا ب ــياه ي ــر س )  س
؛ ۲۲۱-۵: ۱۳۷۳،  ي؛ همدان ۲۲-۵: ۱۳۸۳،  يبيان(خواندند
 همچـون   يتصريح بـر مفـاهيم    ). ۵۸۰: ۱۳۳۹،  يمستوف

 و نـور محـض؛ و در واقـع،          ي، فرهمند يارادة خداوند 
 است کـه    ي از هالة تقّدس   يکلّ ساختار اين روايت حاک    

  .     گيز و خاندانش کشيده شده بودگرداگرد چن
 ي از اهميــت ايــن قدســي چنگيــز خــان بــا آگــاه

او همزمـان بـا      . ، در حفظ و تثبيـت آن کوشـيد        يانگار
 متحد نمودن قبايل و تثبيـت قـدرت خـود،           يتالش برا 

 بـودن او و     ي را فرا خواند تا بر قدسـ       ييک راهب شمن  
ــ  ــدير و ارادة اله ــرار گــرفتن تق ــر حاکميــت او و يق  ب

 چنـد   ياين شمن به نوشتة جوين    .  دهد يخاندانش گواه 
روز را در بيابــان و کــوه گذرانــد، و پــس از بازگــشت 

 ي رو ياعالم کرد که خداوند با او سخن گفتـه و تمـام           
، يجـوين (زمين را به تموچين و فرزندان او داده اسـت           

ن ترتيب، اين باور نهادينـه شـد کـه او           يبد). ۲۱: ۱۳۳۷
 مخـصوص بـوده و در ازل        يمانبه انواع تأييـدات آسـ     «

 چنان بـوده کـه او پادشـاه         ي تعال ياآلزال خواست خدا  
تمـوچين از آن    ). ۲۹۳-۴: ۱۳۷۳،  يهمـدان (» عالم شود 

خوانـده شـد؛   » فرزنـد آسـمان   «يا  » چنگ گز خان  «پس  
 ها به امپراتوران خـود      ي ها و ژاپن   ي که چين  يمشابه القاب 

ـ        ي شمن اندک  يکوچوچو.  دادند يم ا  بعـد کـشته شـد ت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    ۵/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

 که جايگاه تموچين را بـه آسـمان بـاال بـرده، و        ينردبان
 او را رسميت بخشيده بـود،       ي فرمانرواي يمشروعيت اله 

 نتوانـد از آن بـاال       يشکسته شود تا هيچ بـازيگر ديگـر       
  . رود

، دانستن وي بازماندگان و اعقاب چنگيز از مقّدس       
. در تثبيت مشروعيت و ادامة قدرت خود استفاده کردند        

 خاندان چنگيز ياين وسيله، باور شکست ناپذير آنان به   
 از شـورش    يوصّـاف در نتيجـه گيـر      . را مطرح کردنـد   

 يسلجوقشاه بر مغوالن و قتل او،  باور شکست ناپـذير          
مغول و در نتيجه مشروعيت نـاگزير حاکميـت آنـان را            

از اين واقعه به ثبوت پيوسته که       «: چنين بيان کرده است   
ر کس با او و خانـدان او        از زمان خروج چنگيز خان، ه     

 نهاد و لشکر تتار دمـار از        يدم مخالفت زد، رو به نابود     
پس اطاعت از ايـن     . ديار و يار و قوم و تبار او بر آورد         

 امن و امـان و سـالمت        ي با آنان برا   يقوم و ترک دشمن   
: ۱۳۷۲وصّــاف، (» جــان خــود و اعــوان واجــب اســت

 ايلخانان   از تدابير  ي شک يک  يترويج اين باور، ب   ). ۱۰۹
اين دو  .  مشابه بود  ي از وقوع شورش ها    ي پيشگير يبرا

، همراه بـا تـداوم      ي تقّدس و شکست ناپذير    يباور؛ يعن 
 بر بخـش    ي مختلف خاندان چنگيز   يهاحاکميت شاخه 

 آنـان  ي آن روزگار، فکر مشروعيت انحصار     ياعظم دنيا 
ايـن در   .  اعمال حاکميت را ايجاد و تقويت نمـود        يبرا
 آنها  بـا شکـست       يافسانة شکست ناپذير   بود که    يحال

 دسـت کـم در   .ق. ه ۶۵۸در پيکار عين جالوت در سال  
بـا وجـود    .  به پايان رسيده بود    ي خارج ينظر قدرت ها  

 اين بـاور    ي توان انتظار داشت که اثرات و بقايا       ياين، م 
  .در داخل ايران به فوريت از ميان نرفته باشد

 کـه   يمـان  دولـت ايلخانـان، تـا ز       يبعد از فروپاشـ   
اعقاب شناخته شدة خاندان چنگيز در قيد حيات بودند،          
همچنان در ميان قبايل مغول و ترک، باور به مشروعيت          

 حکومت،  وجود داشـت؛ چنانکـه        ي آنها برا  يانحصار
 بودنـد کـه     يدر اين روزگار افـراد    : رويمر نوشته است  

باور داشتند حکومت مغوالن ادامه دارد، چرا که صـحنه          
 ي و سياستمداران يـا شـاهزادگان      ي متنفّذ مغول  از رهبران 

 ياز تبار جانشينان بالفصل چنگيزخان، که به لحاظ نظر        
 تـداوم ببخـشند، چنـدان       ي توانستند به امپراتور   ينيز م 
اين بـاور در    ). ۱۳: ۱۳۷۹رويمر و ديگران،    ( نبود   يخال

 از امـرا بـر سـنن        يميان مغوالن همراه بود با تأکيد برخ      
ــه ا ــ و همگيقبيل ــات ي ناشــيراي  از آن، کــه در جريان

به عنـوان   .  توان مشاهده کرد   يمتعاقب مرگ ابوسعيد م   
 رقيـب، اميـر     ينمونه، با آغاز کشمکشها ميان گروه هـا       

 يهـا  گـروه  ي و همنـژاد   ي خويـش  يشيخ حسن جالير  
 ايلخـان بـر کـشيدة       – پادشـاه    يمختلف رقيب را به عل    

کـرد تـا     و او را دعوت      ي ياد آور  - ديگر از امرا   يتعداد
 ي را بـه پادشـاه     ي با سـاير گـروه هـا کـس         يبا هماهنگ 

، ي؛ سـمرقند  ۱۵۲-۳،  ۵۸-۹: ۱۳۱۷حافظ ابرو،   (نشانند  
۱۳۷۲ :۲-۱۶۱.(  

 متنفّـذ   ي از گروههـا   ي در ميان برخـ    ياين باور حتّ  
چهارده سال بعد از سـقوط      .  هم رسوخ کرده بود    يايران

 که ملک معزّالّدين حسين کـرت       يدولت ايلخانان، زمان  
ـ     ياز اعضا  –  در  - حـاکم در غـور     ي يک خانـدان ايران

هرات رسوم سلطنت و استقالل در پيش گرفت، مشايخ         
 ي مغوِل قبايل ارالت و اپـارد      ي جام همراه با امرا    يايران

ملـک  [او  «:  شـکايت بردنـد کـه      ينزد امير قزغن جغتاي   
 ي سـلطنت مـ    ياز نژاد کيست کـه دعـو      ] حسين کرت 

 در خانـدان چنگيـز      »يگوهر شاه «آنها به وجود    » کند؟
 هــرات را، کــه خانــدانش ياســتناد کــرده، حــاکم ايرانــ

» بـد گهـر   « يکصد ساله در ادارة آنجا داشـتند،         يا سابقه
: امير قزغن با تأييد نظـر آن معترضـان گفـت          . خواندند

 يرا چــه حــّد آن باشــد کــه دعــو] تاجيــک[تازيــک «
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۶ 
 

، يسـمرقند (»  کند و از فرمان مـا سـر کـشد؟          يپادشاه
 يدر اين متن، اين باور هم در ميان گروه        . )۲۶۷: ۱۳۷۲

 شـود کـه     ي ديده مـ   ياز ايرانيان و هم مغوالن به روشن      
حق حکومت فقط از آن نسل چنگيز خان است و غيـر            
مغوالن از اين حق برخوردار نبـوده، بلکـه موظـف بـه             

با اين همه، . اطاعت از اوالد و احفاد چنگيز خان هستند    
چنگيز نتوانست منجـر     خاندان   ي فرهمند يقوميت مغول 

قطـع رشـتة مـستقيم      .  شـود  ي حکومت مرکز  يبه احيا 
، فقدان يک جانـشين برجـسته، قـدرت زيـاد            يجانشين

 رقيـب بـه     ي قـدرت طلبانـة امـرا      يقبايل و گرايش ها   
 يحکومتها.  مغول از يکديگر انجاميد    ي گروهها يجداي

ــان ــاتيموريچوپ ــاوني، طغ ــاني، ج ــري قرب  ي و جالي
  .د بودنيمحصول اين جداي

  کشمکش بر سر عنوان خان 
انحصار عنوان خان در اعقاب چنگيـز، مهمتـرين اصـل           

پـس از  .  تحت سلطة مغوالن بـود   ي در قلمروها  يسياس
 نداشت، دسـت کـم از نظـر         يمرگ ابوسعيد، که فرزند   

 از يقبايل مغول و ترک، همچنان ضرورت وجـود فـرد   
بـه نوشـتة معـين الـّدين        . نسل چنگيزخان مطـرح بـود     

 از  ي مملکت بـدون  شـاهزاده ا       يظ و پايدار   حف ينطنز
، )۱۵۸: ۱۳۳۶،  ينطنز( شد   يتبار چنگيز خان ممکن نم    

 قطع شده و    ياّما در اين زمان، که رشتة مستقيم جانشين       
 ديگر قـدرت قبايـل بـه ضـرر قـدرت دولـت              ياز سو 
 از تعـّدد مـّدعيان      ي افزايش يافتـه بـود،  دوره ا        يمرکز

لخانان رقيب خوانـده     آمد که اصطالحاً  اي     يقدرت در پ  
 از آنان مثل ارپا، طغا تيمـور و سـليمان           يبرخ. شده اند 

 ي سـات  ي قدرتمند و نستوه، اّما ديگران؛ يعن      يخان تاحد 
 خـان، محمـد     ي پادشاه، جهان تيمـور، موسـ      يگ، عل يب

 و نـاتوان    ي پوشـال  يخان و انوشـيروان، غالبـاً حاکمـان       

 يايل  قدرتمند قب   يقدرت عمدتاً در دست رؤسا    . نبودند
بود که  با وجود مغول بودن از خانـدان چنگيـز نبـوده،              

به ناچار اين   .  شناختند ي خود نم  ي برا ي مشروعيت يمبنا
 کردنـد و    ي را به عنوان خان علم م      يشاهزادگان چنگيز 

خود تحت نام و مشروعيت آنـان بـه اعمـال حاکميـت             
بر همة سکّه هاي ايلخانان رقيب، بـه جـز          . پرداختند يم

 ۷۳۶(از آرپاگـاون  . عنوان خـان وجـود دارد     انوشيروان،  
 ي، سـات  ).ق.  ه ۷۳۶-۹(، محمد ).ق.  ه ۷۳۶(ي، موس ).ق.  ه

ــ ــليمان) .ق. ه ۷۳۹-۴۰(گ بيـــ ، ).ق. ه ۷۴۰-۴۴(ســـ
 ۷۳۹-۴۱( ، جهــان تيمــور ).ق. ه ۷۳۹-۵۲(طغــاتيمور

: ۱۳۷۰/ ۵( به يادگار مانده است يچنين سکّه هاي) .ق. ه
ــيروان   ). ۹۲-۱۰۱ ــتثنا انوش ــا اس ) .ق. ه ۷۴۵-۷۵۶(تنه

 او، اين عنـوان ديـده       يهااست که بر هيچ کدام از سکّه      
 با تبـار او     يرود که اين مسأله ارتباط    يگمان م . شودينم

 منابع او را نـه از نـژاد مغـول و            يداشته باشد، زيرا برخ   
 و از نـسل شـاهان       ينسل چنگيزخان، بلکه از نژاد ايران     

؛ ۵۵۹: ۱۳۳۹ميرخوانــد، (انــد خوانــده) کاويــان (يکيــان
  ).۱۸۴: ۱۳۱۷حافظ ابرو، 

آرپا گاون، از اعقاب اريق بوقـا بـرادر هالکـو، کـه        
ابوسعيد او را شايستة سلطنت اعالم کرده بود، يک روز          

حـافظ ابـرو،   (پس از مرگ سلطان، بـر تخـت نشـست           
 ي نسبت به رقبا   يو). ۱۶۳: ۱۳۳۶،  ي؛ نطنز ۱۴۵: ۱۳۱۷

 کـرد؛ از     بيرحمانـه  يبالقّوة خود و حاميانشان برخـورد     
 از  يجمله محمود شاه اينجو را بـه تهمـت آنکـه پـسر            
 از  ينسل هالکو خان نگاه داشته بـود و نيـز شـاهزاده ا            

 را که با دو پسرش به او پناهنده شده بودند           يتبار اوگتا 
، يسـمرقند (و آنها را از خود شايسته تـر ديـد، کـشت           

، اّمـا خـود     )۱۴۷: ۱۳۱۷؛ حافظ ابرو،    ۱۵۵-۱۵۳: ۱۳۷۲
 بـه قتـل     يمان سال به دست شيخ حسن چوپان      نيز در ه  
  . رسيد
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، در ايـن هنگـام از       يشيخ حسن و اشـرف چوپـان      
شـدند، اّمـا از خانـدان       يمّدعيان مهّم قدرت محسوب م    

 نوة بايدو را بـه سـلطنت     يبنابراين، موس . چنگيز نبودند 
 يانـدک . نشاندند و خود اختيار امور را به دست گرفتند        

 که اشرف از امکان تمايل      ين زما .ق.  ه ۷۳۹بعد در سال    
ـ   يمردم به حاکميت تمام عيار موس       ي خان متوّهم شد، ب

 ي ديگر به نـام علـ      يدرنگ او را به قتل رساند و ايلخان       
در جريـان وقـايع همـين       .  نشاند ي و يپادشاه را به جا   

گ دختـر اولجـايتو نيـز       ي ب يسال  از سلطنت کوتاه سات     
يـده   برگز ي رود که توسط شيخ حسن چوپـان       يسخن م 

شد و نام او در خطبه و سکه به عنوان پادشاه ذکر شـد              
گ بـه دليـل     يـ  ب يانتخاب سات ). ۷۲: ۱۳۸۰حافظ ابرو،   (

 بــود کــه ميــان ايــن زن و حــسن يکــدورت و رنجــش
 وجـود   ي  شـيخ حـسن چوپـان       ي، رقيب اصـل   يجالير
 يگ در پ  ي ب ي با انتخاب سات   يشيخ حسن چوپان  . داشت

 و ي همـراه بـا و  تقويت قدرت و جايگاه خود بر آمد و   
پــسرش ســيورغان بــه نبــرد بــا رقيــب قدرتمنــد خــود 

 ديگــر، ياز ســو). ۱۷۰: ۱۳۷۲، يســمرقند(برخاســت 
رقيب سّوم، طغا تيمور را با وعـدة تحکـيم قـدرتش از             

گ، به جنـگ بـا شـيخ حـسن          ي ب يطريق ازدواج با سات   
همة اينها بـه    ). ۲۷۲:  تا ي، ب يغفار( برانگيخت   يجالير

 از  يگ بـه عنـوان شـاهزاده ا       يـ  ب يجايگاه برجستة سات  
  . گشتيخاندان چنگيز و هالکو باز م

 ديگـر بـه نـام       ي از ايلخان  .ق.  ه ۷۴۰در وقايع سال    
 ي شود کـه از سـو      يمور نوة گيخاتو نام برده م     يجهان ت 

.  به اين مقـام منـصوب شـده بـود          يشيخ حسن جالير  
 ي اين بـود کـه از سـو        ي از امتيازات حسن جالير    ييک

: ۱۳۳۶،  ينطنـز (شـد   يايتو محـسوب مـ    مادر، نوة اولج  
 ياو در همين سال، به محض اينکه زمينه را بـرا          ). ۱۶۳

مور را برکنار   يتصاحب کامل قدرت فراهم ديد، جهان ت      

کرد و خود زمام امور منـاطق تحـت نفـوذ خـويش در              
: ۱۳۷۲، يسمرقند(عراق عرب را رأساً در دست گرفت 

رگزيـد   را ب يمشخّص نيست که او خان ديگر     ). ۶-۱۸۵
با وجود اين، خود را هيچ گاه خان نناميـد و بـه             .  يا نه 

 رسد کـه همچنـان بـه انحـصار ايـن لقـب در               ينظر م 
  .  مانديخاندان چنگيز وفادار و معتقد باق

 ديگـر بــه نــام  يدر وقـايع همــان سـال، از ايلخــان  
 شود که مـورد حمايـت شـيخ         يسليمان خان نام برده م    

و سـيورغان پـسر     ، برادرش امير حـسين      يحسن چوپان 
نسب او با دو واسطه به يـشُمت، پـسر          .  بود يگ ب يسات

به نوشـتة حـافظ ابـرو، شـيخ حـسن           .  رسيد يهالکو م 
 ي منصوب کرد و سـات     يگ ب ي سات ي او را به جا    يچوپان

: ۱۳۸۰حـافظ ابـرو،     ( را نيز بـه ازدواج او در آورد          يگب
فــرامين ســليمان در خــصوص نــصب حکــام در ).  ۹۰

ــم   ــراق عج ــارس و ع ــراوان او  ف ــشکريان ف ــز  ل و ني
 تــا ي دهــد کــه  وينــشان مــ) ۱۸۵-۶ص : ۱۴/۱۳۷۲(

  . از قدرت برخوردار بوده استيحدود
 ديگر از چوپانيان به نام اشرف، يک شـاهزادة          ييک
 برگزيـد و تـا      ي پادشاه را به ايلخان    ي به نام عل   يچنگيز
در ايـن   .  او را در اين مقام نگـه داشـت         .ق.  ه ۷۴۱سال  

شرف تـصميم گرفـت قاعـدة مـشروعيت         سال بود که ا   
، يبـه نوشـتة نطنـز     .  را ناديـده بگيـرد     يدودمان چنگيز 

 او را وسوسه کردند که نسل چنگيز خان رو بـه            يجمع
اضمحالل است و بهتر اسـت کـه خـود او بـه ضـرب               

در نتيجه،  . شمشير اختيار ملک و ملّت را به دست گيرد        
 ي پادشاه را کشت  و خـود بـه طـور رسـم             ياشرف عل 

بعد هم قبور ايلخانـان را      . ام امور را در اختيار گرفت     زم
 موجود در آنهـا را تـصاحب کـرد          يهاشکافت و دفينه  

  ).۱۶۱ -۱۵۸: ۱۳۳۶، ينطنز(
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 در آن   ي ملک اشرف چوپـان    ي از سو  يچنين رفتار 
شـد،  يروزگار غير معمول و خالف عرف محـسوب مـ      

ـ    يزيرا هيچ کدام از ديگر رقبا نسبت به ايلخانان چنان ب
دليل اين رفتار، عالوه بـر قـدرت        .  نکرده بودند  يرمتح
رحـم  اشـرف     ، و شخصيت ظالم و بـي      ي، نياز مال  يطلب

ممکـن اسـت بـه سـابقة روابـط          ) ۱۶۱: ۱۳۳۶،  ينطنز(
ابوسعيد .  و آخرين ايلخان مربوط باشد     يخاندان چوپان 

 خود، چوپان پدر اشـرف      ي اميراالمرا .ق.  ه ۷۲۷در سال   
 يجالو خان نيز به طرز فجيعـ      را همراه با پسر جوانش      

پسر ديگر، تيمورتاش، نيـز در فـرار        . به قتل رسانده بود   
از دست جلّادان ايلخان بـه مـصر گريخـت و در آنجـا              

 توانـد  ي مـ ياين سوابق خونين به نحـو کـاف      . کشته شد 
توجيه کنندة عمل اشرف در برابـر مـشروعيت خانـدان           

ر و   زو ياکنون بـه وسـيلة خانـدان چوپـان        . هالکو باشد 
ــکارتر  ــه صــورت آش ــشير ب ــا يشم ــوان مبن ــه عن  ي ب

  .مشروعيت به کار گرفته شد
 تا زمان مرگ آخرين بازمانـدگان       يسالطين جالير 

 از  ييکـ . خاندان چنگيز در ايران خود را خان نناميدنـد        
امتيازات آنان نسبت به قبايـل ديگـر، ايـن بـود کـه بـا                

ــلطنت ــدان س ــدهايخان ــان پيون ــشاوندي ايلخان  ي خوي
 مادر، نوادة ايلخان    ي از سو  يشيخ حسن جالير  . داشتند

شايد به همين دليـل بـود کـه         .  شد يارغون محسوب م  
 و معـادل    ي مغول ي با افتخار خود را نويان، که عنوان       يو

در کتيبـة موجـود در مـسجد        .  خوانـد  يشاهزاده بود، م  
جامع مرجان بغداد که در دورة جاليريان بنا شده است،          

يس با لقب نويان اعظم ياد      از شيخ حسن و فرزندش او     
بعـد از مـرگ آخـرين       ). ۳۵۷: ۱۳۵۴،  يبيان(شده است   

ــال   ــب در س ــان رقي ــر از ايلخان ــه .ق. ه ۷۵۶نف ــود ک  ب
جاليريان به عنوان نزديکترين قبيله به خاندان چنگيز و         

، به خود حق دادند کـه       يتنها وارثان مغوِل دولت ايلخان    

 که  يمير جالير نخستين ا . از عنوان ايلخان استفاده کنند    
هايش عنوان خان نگاشته شده، اويس است کـه         بر سکّه 

 شيخ حسن   يهابر سکّه .  بر تخت نشست   .ق.  ه ۷۵۷در  
-۱۰۸: ۱۳۵۴،  يبيـان (بزرگ اين عنـوان وجـود نـدارد         

 چنگيــز و يآنهــا از ديگــر عنــاوين ســلطنت   ).  ۱۱۸
 ي اهداي يبر يک ظرف مس   . فرزندانش نيز استفاده کردند   

، از  ي الـّدين اردبيلـ    يمقبرة شـيخ صـف    سلطان اويس به    
اويس با عناوين ايلخان، خاقان و بهادر خان يـاد شـده            

اويس با به کـار بـردن ايـن         ). ۳۶۳: ۱۳۵۴،  يبيان(است  
 بيست ساله بـر     يعناوين، در تالش بود تا پايان رقابتها      

سر تصاحب ميـراث مغـوالن، و اسـتقالل خـود را بـه              
 کـه   يد، در حـال   عنوان وارث مغوالن ايـران اعـالم کنـ        

 نيز به آذربايجان و عـراق محـدود شـد و او             يقلمرو و 
بـا ايـن    . نتوانست کلّ ميراث ايلخانان را تصاحب کنـد       

رسد از طريق جاليريان بود که عناوين       يحال، به نظر م   
 فرزنـدان   ي به دربارها  يخاقان و بهادرخان در قرن بعد     

  .    تيمور و ترکمانان نيز سرايت کرد
 نبودنـد،   يکـه عـضو خانـدان ايلخـان        ي افراد يبرا

 به آن خاندان و     ي ايجاد پيوستگ  ي از راه ها   يازدواج يک 
آرپاگـاون کـه    .  مشروعيت بود  ياز آن طريق کسب نوع    

رسـيد و   يبرادر هالکو م  ) اريق بوقا (نسبش به آريق بغا     
بنابراين، از نسل مستقيم ايلخانان نبود، بالفاصله بعـد از       

گ، دختـر اولجـايتو و      يـ  ب يرسيدن به قـدرت، بـا سـات       
بـه مقـام    ) .ق.  ه ۷۳۹-۷۴۰(خواهر ابوسعيد، که بعـدها      

 هم رسـيد، ازدواج کـرد و بـدين ترتيـب،  بـه               يايلخان
: نويـسد يحافظ ابرو مـ   . تحکيم موقعيت خود پرداخت   

» به سبب آن مواصلت کار دولتش تقويت تمـام يافـت          «
امير شيخ حـسن    ). ۱۴۷: ۱۳۱۷؛  ۵۱: ۱۳۸۰حافظ ابرو،   (

 مادر نوة ايلخان ارغون بـه       ي از آنجا که از سو     يجالير
 يو.  رفت، از عمده ترين مّدعيان قدرت بـود        يشمار م 
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    ۹/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

به نوبة خود با دلشاد خاتون بيوة ابوسـعيد ازدواج کـرد            
اين ازدواج در تحکيم موقعيـت      ). ۱۶۰: ۱۳۳۶،  ينطنز(

در ). ۱۵۳: ۱۳۸۰حـافظ ابـرو،     ( داشـت    ياو نقش زياد  
 دلـشاد   ي به نقش محـور    يوج از قصايد سلمان سا    ييک

 اشـاره شـده و آغـاز        ي خاندان جالير  يخاتون در ارتقا  
 دانـسته شـده اسـت       ي و سعادت آنهـا مـديون و       يترقّ

امير مسعود شاه اينجو بـا سـلطان        ). ۳۸۰: ۱۳۵۴،  يبيان(
حـافظ ابـرو،    (بخت، خواهر دلشاد خاتون، ازدواج کرد       

ع بعداً جاليريان نيـز بـه نوبـة خـود منبـ           ). ۱۶۷: ۱۳۸۰
  .  ديگران شدندي برايمشروعيت بخش

 ي هم که هيچ گونه پيوستگي ايراني خاندانها يبرخ
 به مغول ها نداشتند، با اين گونـه ازدواجهـا  بـه              ينژاد

.  پيوند با نخبگان مغـول و تـرک اقـدام کردنـد            يبرقرار
 قرن ي ايراني از بزرگترين دولتها  يمظفّريان به عنوان يک   

مؤّسـس ايـن    . وّجه هستند هشتم در اين مورد شايستة ت     
دولت، مبارز الّدين محّمد، با قتلغ خـان دختـر سـلطان            

 کرمـان   ي فرمـانروا  يقطب الّدين شـاه جهـان قراختـاي       
به واسطة ايـن ازدواج     ). ۳۷: ۱۳۶۴،  يکتب(ازدواج نمود   

 بـود   ي قراختاي يو انتساب فرزندان او به خاندان سلطنت      
يـا  » شـاه «که فرزنـدان او شـجاع، محمـود و احمـد را             

در اشاره بـه    ). ۱۴۰: ۱۳۶۴،  يکتب(خواندند  يم» سلطان«
 ي نژاد مادر  مواهب الهيه  بود که مؤلّف     يهمين پيوستگ 

، يدوحـة عـال   «شاه شجاع را از نظـر نـژاد، منـشعب از            
-۹: ۱۳۲۶،  ييزد( خواند   يم» شجرة طّيبه و اصل رفيع    

 يدو برادر رقيب، شاه محمود و شاه شجاع مظفـر         ). ۶۸
. ار وصلت با دختر دلشاد خـاتون شـدند    همزمان خواست 

سلطان اويس بـا خواسـتة شـاه محمـود موافقـت کـرد              
ــز( ــد، ۱۹۰-۱: ۱۳۳۶، ينطن در ). ۳۰۳: ۱۳۳۹؛ ميرخوان

 ي در سـالها   ينتيجة اين وصلت بود که سپاهيان جالير      
 شاه محمود را در نبـرد بـا شـاه           .ق.  ه ۷۶۸ تا   .ق.  ه ۷۶۴

 نيـز خـواهر   .ق. ه ۷۷۶بعد از سـال   .  کردند يشجاع يار 
 به ازدواج زيـن العابـدين پـسر         يسلطان حسين جالير  

  ).۴۳۳-۴۳۱: ۱۳۶۵، ياقبال آشتيان(شاه شجاع درآمد 

  ي نظاميپيروز
داشـتن   ي ديگـر از مبـان     ي دهند کـه يکـ     يمنابع نشان م  

 ِاعمــال آن بــوده يمــشروعيت، زور و قــدرت و توانــاي
 مـسلمانان اهـل     ي در انديشة سياسـ    يچنين مبناي . است
سابقة مطرح شـدن اسـتيال      . ت به استيال شهرت دارد    سنّ

، يقادر( گرددي و دورة معاويه باز م     ي اّول هجر  به قرن 
، اّمــا نخــستين بــار در اواخــر قــرن چهــارم )۲۶: ۱۳۷۸
، آن را بـا عنـوان       »االحکـام الـّسلطانيه   «، مؤلّف   يماورد

در نظر او، امـارت     .  تدوين و طرح کرد    يامارت استيالي 
 بدون  ي يافت که شخص   ي موضوعيت م  ي زمان ياستيالي

 قدرت را از آن     ياجلب نظر و رضايت خليفه در منطقه      
 ساخت و خليفه با صـدور حکـم امـارت، بـه             يخود م 

: ۱۳۷۸،  يقـادر ( دادي م ي و شرع  يقدرت او جنبة قانون   
 در قرن هشتم ديگر نهاد خالفت وجـود نداشـت،           .)۸۲

ّق  خــود ايجــاد کننــدة حــي اســتيال بــه خــود،بنــابراين
همين وضعيت بود که بعـدها  . آمديحاکميت به شمار م  
 را بـر    ي فضل اهللا بن روزبهان خنجـ      ،در اوايل قرن دهم   

آن داشت تا استيال را، در غياب نقش خليفه، به عنـوان            
 روش چهارم مشروعيت حکومت به رسـميت بـشناسد        

ــ.)۸۲: ۱۳۶۲ يخنجــ( ــشان م ــابع ن  دهنــد کــه در ي من
جانبة رقبا در قرن هـشتم،       دامنه دار و چند      يکشمکشها

 به عنـوان منبـع مـشروعيت بـه وفـور            يبه قدرت نظام  
  . استناد شده است

 از نتايج مهم باور بـه       ، طرف پيروز  يايجاد حّق برا  
ايـن گـرايش را،     .  بود ي از قدرت نظام   يمشروعيت ناش 

 پادشـاه، از    ي علـ  ي حام يبه عنوان نمونه، در پاسخ امرا     
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 يمصالحة حسن جاليـر   ، به پيشنهاد    يشاهزادگان مغول 
 در جريـان کشمکـشها      .ق.  ه ۷۳۶به سال   .  توان ديد  يم

 مختلف پس از مـرگ ابوسـعيد، اميـر شـيخ            يميان امرا 
 را صـورت    ي ايجاد تفاهم تالشهاي   ي برا يحسن جالير 

 ايلخان بـر کـشيدة      – پادشاه   ي به عل  ي در پيغام  يو. داد
 مختلـف   يها گروه ي و همنژاد  ي خويش -  از امرا   يبرخ

 مشترک  ي و او را به يک تصميم گير       يرا ياد آور  رقيب  
 پادشـاه در    ي عل يامرا.  انتخاب ايلخان دعوت کرد    يبرا

ما ملک به زخـم تيـر و        «: مخالفت با اين پيشنهاد گفتند    
ما را برين فسانه هـا فريـب نتـوان          . زور بازو گرفته ايم   

ــرو، (» داد ، ي ســمرقند؛۱۵۲-۳، ۵۸-۹: ۱۳۸۰حــافظ اب
۱۳۷۲ :۲-۱۶۱(.  

 در ايجاد مشروعيت، يد بر اهميت قدرت نظام تأکي
 از شـاعران معـروف ايـن دوره کـه بـا             يدر شعر برخـ   

 نـشان داده شـده      يدربارها در ارتباط بودند، بـه روشـن       
 از يا و ابن يمين و قطعهي از سلمان ساوج يابيات. است

 ديگـر   يتوان به عنوان شاهد   ي  را م   يمعين الدين نطنز  
سـلمان مـّداح آل     . ائه کرد  ار يگونه دعاو  بر وجود اين  

جالير، ابن يمين مّداح حکام خراسان و شرق ايران، بـه     
 موّرخ دربار تيموريـان فـارس       يويژه سربداران؛ و نطنز   

 خطاب به امير شيخ حـسن و        يو. در آغاز قرن نهم بود    
 قــاطع و ي، شمــشير را حّجتــيســلطان اويــس جاليــر

رقبـا    در برابر    ي جهت اثبات حّق فرمانرواي    ي کاف يگواه
» تيـغ و سـپاه    « به اهميت    يبر شمرده و در ابيات متعّدد     

، ۳۵۲،  ۳۵۰،  ۳۴۶: ۱۳۶۷،  يسـاوج ( اشاره کـرده اسـت    
 از غلبة اصل    ي اين اشاره ها نشانه ا     .)۴۶۴ و   ۴۵۹،  ۴۵۱

اين تأکيد فراوان را شـايد     . استيال در دربار جاليريان است    
 کـه    جاليريـان دانـست    يهـا  از موفقيـت   يبتوان انعکاسـ  

 از رقابت بيست سالة قبايـل  .ق. ه ۷۵۶جام در سال   سران
هر چنـد آنهـا دو سـال بعـد          . مغول، پيروز بيرون آمدند   

  مخصوص خاندان چنگيز بوديکه عنوان ـ  خود را خان
 آنهـا بـه     ياز آنجا که تبار پـدر     اين،   ناميدند، با وجود     ـ

 يبيشتر بر عامل غلبه و قـدرت نظـام         رسيد،يچنگيز نم 
  .استناد کردند

 ي يعنــ؛ مهــّم ايــن دوره ير ديگــر حکومتهــا د
 يهـا  بـه جـز سـتايش      ،سربداران، آل کرت و مظفّريـان     

، چندان به استيال    يمعمول در مورد شجاعت و رزم آور      
.  مـشروعيت سـاز  تأکيـد نـشده اسـت           يبه عنوان اصل  

 و ضّد ظلم  نهضت سـربداران و توّجـه           ي انقالب يويژگ
 آل  يالن بخـش تـشيع، سـابقة طـو        يآنها به اصول رهاي   

کرت در حکومت و سرانجام عاليق مظفّريان به پيونـد          
 توان از داليل عدم تأکيـد       ي مصر را م   يبا خالفت عّباس  

  . آنها بر عامل زور و قدرت دانست

  توران -تقابل ايران
 ي هـم توسـط حکومتهـا      ي تـوران  ياشاره به تقابل ايران   

 سربداران و آل کـرت،  و هـم توسـط حکومـت              يايران
 ،بيش از يـک سـده     . ي ها به کار بسته شد      جالير يمغول

 ستمکارانه، بهره جويانه و تحقير آميز مغـول       يفرمانرواي
 ميـان   ي حـّس يگـانگ    يها در ايران، مانع از شکل گيـر       

 از ايرانيـان    يهايدر نتيجه، گروه  . ايرانيان و مغول ها شد    
 در يـک     خـود،  ي و قـوم   يبا استناد بـه خـاطرة حماسـ       

 تورانيـان   يها را بـه جـا     ، مغول ي تاريخ يمشابهت ساز 
اين گرايش بيش از همه در منـابع        . دوران کهن نشاندند  

 ي سربداران، وتا حـدود    ي ايران يمربوط به حکومت ها   
سربداران در برابـر طغـاتيمور،   .   شود يآل کرت ديده م   

 فـراوان   يان، از چنين تعابير   يو آل کرت در برابر جغتاي     
ا بـه عنـوان     آنهـا در ايـن تقابـل خـود ر         . استفاده کردند 

؛  و مغوالن را     ينمايندگان هويت و مدافعان جهان ايران     
  .  نمودندي قلمداد ميبه عنوان نماد عنصر بيگانة توران
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    ۱۱/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

ـ     ي مبتن يبيگانه ستيز   در  ي تـوران  -ي بر تقابـل ايران
.  نقـش ايفـا کـرد      يتأسيس دولت سـربداران بـه روشـن       

 ۷۳۷ در گزارش آغاز قيام سربداران به سـال          يسمرقند
 بـا   ي دهد که  چگونه عبـدالّرزّاق باشـتين        ينشان م  .ق.  ه

 به قـدرت    ي جوانان ي از احساسات ضّد مغول    يبهره گير 
 ديدند يرسيد که خود را رستم و مغوالن را افراسياب م     

، يسـمرقند (  قبـول کردنـد    يو عبدالّرزّاق را به سـردار     
 که نمـاد   ـ  آنها با استفاده از نام  رستم.)۷-۱۷۶: ۱۳۷۲

  و افراسياب ـ  ايرانيان بوديبيگانه ستيز و يميهن دوست
 هـم   ـ  که نماد تجاوزات اقوام صحرا گرد به ايران بودـ

 نشان دادن تمايز خود  بـا مغـوالن و هـم اعـالم               يدر پ 
يــاد کــردن از ســپاهيان . بودنــد حقّانيـت جنــبش خــود 

در گزارش نبرد سـال     » لشکر ترکان «طغاتيمور با عنوان    
ــمرقند (.ق. ه ۷۴۱ ــزارش ) ۲۰۲-۴ :۱۳۷۲، يس و در گ

،  )۲۸۳: ۱۳۷۲، يســمرقند (.ق. ه ۷۴۵قتــل او در ســال 
تأّسف بر شکست سربداران در  زاوه که موجـب وقفـه            

، ياقبـال آشـتيان   ( کـشور از مغـول هـا شـد         يدر پاکساز 
،  و نــام بــردن از حيــدر قــصّاب، کــشندة )۴۷۱: ۱۳۶۵

، با عنوان پهلـوان ايـران، و        .ق.  ه ۷۴۵طغاتيمور در سال    
، و به   )۶۴۸: ۱۳۴۴،  يفريومد( يه او به رستم دستان    تشب

 عنوان پهلوانان در مورد سـربداران در جريـان          يکارگير
 نـشانة   يهمگـ ) ۲۸۳: ۱۳۷۲،  يسمرقند( قتل طغاتيمور 

  . بعد استياستمرار اين تمايز در سالها
ــا ــر احي ــد ب ــرانيتأکي ــوران خــاصّ - مفهــوم اي ت

 سربداران   گسترده ميان  يبا وجود دشمن  . سربداران نبود 
و آل کرت، آنها در احساس تعلّـق بـه حـوزة ايـران در            

اين نکته از آنجا آشکار     . مقابل مغول ها اشتراک داشتند    
است که در حملة جغتاييان ماوراءالنّهر به قلمـرو ملـک        

توران سـخن   -معزّالّدين حسين کرت نيز از تقابل ايران      
 بـه  ي کـه از قلمـرو جغتـا   ياگونـه  آيد، بـه  يبه ميان م  

 آن، اميـر قـزغن،      يعنوان توران ياد شـده، و اميراالمـرا       
 در جايگـاه    ،نام گرفته و بـدين ترتيـب      » سپهدار توران «

ـ افراسياب  نشانده  ـ  نکردهيخال» دل از کين ايران« که  
  .)۲۷۱: ۱۳۷۲، يسمرقند(شده است 

 در سـربداران از شـّدت و        ياحساسات ضّد مغـول   
ر گـزارش    د يسـمرقند .  برخـوردار بـود    ياهميت زياد 

 خراسان از مغـول هـا،       يواقعة قتل طغاتيمور و پاکساز    
  يارزش و اهميت فراوان و بازتاب گستردة اين پيـروز         

ــا ــاه يدر ايـــران آن روز، و نقـــش آن در ارتقـ  جايگـ
:  از جمله نوشته است    يو. سربداران را نشان داده است    

 روزگار محو نخواهـد     يتا انقراض عالم ذکر آن از رو      «
ن با فتح و نصرت و غنيمت و دولت بـه           شد و سربدارا  

 يخراسان مراجعت نمودند و نام ايـن کـار بـزرگ بـاق            
 اوج احساسات عميـق     .)۲۸۳: ۱۳۷۲،  يسمرقند(» ماند

 مربـوط   ي سربداران را حافظ ابرو در گزارش      يضّد مغول 
بر اساس ايـن    .  از واليان سربدار بيان کرده است      يبه يک 

شاسـمان در   حـاکم قلعـة      ،ي ابـوبکر شاسـمان    ،گزارش
 از لشکريان مغول را که به دسـت او          يخراسان، هر کس  

او هنگام تعمير ديـوار قلعـه، چهـل         . کشتي م ،افتاديم
حـافظ ابـرو،   (مغول را در ميان ديوار زنده به گور کـرد   

۱۳۸۰ :۳۱۵(.  
در کنار احساسات و اقدامات ضّد بيگانـه، وجـود          

 بـه    در سربداران، که احتمـاالً     ي و حماس  يروحية پهلوان 
 از مـشخّص    ي گـردد، يکـ    ي آنها باز مـ    يخاستگاه فتّوت 
.  رفـت  ي مشروعيت آنـان بـه شـمار مـ         يترين جنبه ها  

 ســربداران را ي بــاکي و بــيموّرخــان قــرن نهــم دالور
 شـجاع و مردانـه و محتـشم         يستوده و  آنهـا را افـراد       

توصيف کرده اند، که هر يـک خـود را کمتـر از رسـتم         
ـ  يدستان و سام نريمان نم     : ۱۳۷۲،  يسـمرقند (ستند   دان

ص : ۱۳۸۰ حـافظ ابـرو،      ؛۲۷۷: ۱۳۸۲،  ي سمرقند ؛۱۷۸
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۱۲ 
 
 همچون مير پهلوان، در مورد       ي به کار بردن عناوين    .)۸۴

وجيــه الــّدين مــسعود، پهلــوان ايــران در مــورد حيــدر 
ــرا    ــربدار ب ــان س ــصّاب، و پهلوان ــا  يق ــپاهيان آنه  س

) ۶۴۸: ۱۳۴۴،  ي فريومد ؛۲۸۳،  ۲۳۳: ۱۳۷۲،  يسمرقند(
 سـربداران   ي بـرا  ي ايران ي حماس ي اهميت نمادها  نشانة
  .است

 تاريخ دولت آل جالير نيـز چنـين         ي در بررس  يحتّ
 منـسوب بـه سـلمان       يدر ابيـات  .  شـود  ي ديده مـ   يباور
 او  ي در مدح سلطان اويس و تمجيد از پيـروز         يساوج

 ترک ومغولش، او را که خـود نـژاد از مغـول             يبر رقبا 
ـ         ل ترکـان و ترکمانـان      دارد، مدافع ايـران زمـين در مقاب

 ، بـدين ترتيـب    .)۲۸۱: ۱۳۵۴،  يبيان(قلمداد کرده است    
 آشـکار، بـه تناسـب موقعيـت بـا           يجاليريان در نتاقض  

 خود، همنژادان رقيب خود را      يناديده گرفتن منشأ مغول   
  . خواندندي مي و خود را ايرانيتوران

   ي پادشاهيمفهوم ايران
اقتـدار   بـا قلمـرو يکپارچـه،        يخاطرة سـلطنت ساسـان    

 جذّاب  ي همواره الگوي  ، آنها يشاهان و باور به فره ايزد     
ايـن  .  ايران بعد از اسالم بوده است      ي حکومت ها  يبرا

، ي تـاريخ  ي، کتابهـا  يواسطة متون حماسـ   ه  خاطره که ب  
 ي نسل منتقل م   به نسل   يسيرالملوک ها و روايات مردم    

 مقتدر را در    ي از يک دولت مرکز    ي آرمان يشد، نمونه ا  
بعد از  .  داد يرمانروايان گوناگون در ايران قرار م     منظر ف 

 ايـران ديگـر     ي،از آنجا که دولتها   يسقوط خالفت عّباس  
در قيد و بند تبعيت از خالفت نبودند، توّجه و اشاره به            

 ي سياس ينيروها.  يافت ياين خاطره، افزايش چشمگير   
 اقتدار، مشروعيت و سـلطة      يقرن هشتم که در جستجو    

 يايلخانان بودند، به نحو قابـل تـوّجه       متمرکز بر ميراث    
  . را به خدمت گرفتندي ساساني پادشاهينمادها

ـ     ي طرح فره ايزد   ،در اين دوره   ه  شاهان ايران، هم ب
ـ    يوسيلة نيروهاي  ـ       ي که خاستگاه ايران ه  داشـتند و هـم ب
 يتعـابير .   ترک و مغول به کار برده شد  يوسيلة نيروها 

 سـالطين،  سـاية    المؤّيد من الّسماء، خدايگان     «همچون  
، ساية اله، ساية يزدان، سـاية لطـف خـدا، سـاية             يخدا

 االرضين، سـاية    ي العالم، ظل اهللا ف    يلطف اله، ظل اهللا ف    
مکـّرراً در مـورد     »   اهللا بـين برّيتـه     ةحق، ظلّ حـق، آيـ     

سربداران، آل کرت، جاليريان و مظفّريان به کـار رفتـه           
، ۴: ۱۳۴۴،  ي فريومـد  ؛۱۴۴: ۱۳۸۰حـافظ ابـرو،     (است  
، ۴۱۷،  ۳۷۰،  ۴۳۷،  ۱۲/۱۳۶۷ ؛۱۶۰  و ۱۵۸،  ۲۷،  ۷۱،  ۵۸
 ؛۳۶۳: ۱۳۵۴، ي بيـان ؛۲۶۸:  تـا ي،  بي غفار ؛۴۵۹ و   ۴۳۲
 ي از خالل اين تعابير سلطنت موهبت      .)۱۱: ۱۳۲۶،  ييزد
 شد که مشروعيت منحصر به    ي شمرده م  ي و آسمان  ياله

 از کاربرد اين يانگيزة اصل.  داديفرد فرمانروا را نشان م    
 در  يگونه که محمود کتبـ     ، همان ي و آسمان  يالهمفاهيم  

ــر ــدان مظفّ ــورد ي و ســلمان ســاوجيمــورد خان  در م
جاليريان نوشته اند، ايجاد و تقويت اين بـاور بـود کـه             

 و  ي و عنايـت آسـمان     يبه حکم سوابق تقدير رّبـان     «آنها  
و »  يافتـه ي مرتبـة سـلطان   ي و تأييد آسمان   يعنايت يزدان 

، يکتبـ (» .ايان گرديـده انـد    به حق سرور ديگر فرمانرو    «
  .)۴۳۷: ۱۳۶۷، ي ساوج؛۲۷: ۱۳۶۴

 ايـن دوره بـه      ي از اسـتناد دولتهـا     يانعکاس ديگر 
 اصـطالحات، عنـاوين و      ي، بـه کـارگير    يميراث ساسان 

 يتعـابير .  ايران باستان است   ي مربوط به پادشاه   ينامها
، ي، تخـت کيـ    يهمچون دستور کامياب، رسـم خـسرو      

شاه شهريار،خـسرو خـسرو     کاله کيان، شاه شاهان، شهن    
 ينشان، خسرو جمشيد رتبه، شهنشه، شـاه جهـان، دارا         

 زمين، بهمـن و     ي جهان، دارا  يعهد، جمشيد زمان، دارا   
انوشيروان، کيقباد، اردوان و خسرو پرويز؛ که در اشـاره          
به سربداران، آل کرت، طغاتيمور، جاليريان و آل اينجو         
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    ۱۳/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

 ؛۷۱  و ۶۳،  ۶۱،  ۱۷: ۱۳۴۴،  يفريومد(به کار رفته است     
، ۴۲۷، ۴۳۳، ۴۴۱، ۴۵۱، ۴۵۹، ۴۶۰: ۱۳۶۷، يســــاوج

، ي سـمرقند  ؛۲۸۹،  ۳۸۶: ۱۳۸۰ حافظ ابرو،    ؛۳۵۵،  ۳۵۸
  . از اين استنادهاستيهاينمونه) ۳۱۰: ۱۳۷۲

عالوه بر تعابير مندرج در گزارشـها و شـعرها، در           
 نـشان دادن تطـابق بـا ميـراث          يبـرا  يعمل نيز اقدامات  

 در اران، ملـک اشـرف       . صورت گرفت  ي ساسان يسياس
 را از خاندان    ي نوشيروان نام  .ق.  ه ۷۴۴ در سال    يچوپان

شروانشاهان در شـمکور بـه تخـت نـشاند و او را، در              
، انوشـيروان عـادل ناميـد       ي به انوشـيروان ساسـان     ةاشار

 ي برخـ  .)۲۲۱: ۱۳۷۲،  ي سمرقند ؛۳۵: ۱۳۷۲،  يمستوف(
: ۱۳۱۷ابـرو،   ( بودن او تأکيـد کـرده انـد          يمنابع بر ايران  

۱۷۶(.  
در فارس نيز شاه شيخ ابو اسحق اينجو، که تا سال           

 رانـد، شـروع بـه    ي بر اين واليـت فرمـان مـ       .ق.  ه ۷۵۷
 ،يعبيد زاکان .  نمود ي شبيه به طاق کسر    يساخت عمارت 

 به همين مناسبت او را يشاعر قرن هشتم در ماده تاريخ  
به خسرو تشبيه کـرده و منظـور از سـاخت ايـن بنـا را                

 کـه از   ـ  شـاهانه ي مراسم بار عام و نيز بزمهـا يبرگزار
، يسمرقند(  بيان کرده است ـ  بودهيرسوم دربار ساسان

 همزمـان بـا ايـن       .)۲۹۱: ۱۳۳۳ خواندمير،   ؛۳۱۰: ۱۳۷۲
 سکّه و خطبه را به نام خويش کرد، تاج          يکار بود که و   

و تخت و دورباش به رسم سالطين ترتيـب داد، و  در             
ـ   ي فرمانرواي يپ  همچـون هرمـوز و      ،ک اطـراف   بر ممال

اصفهان بر آمد و اهميت و شهرت او در حـال افـزايش             
  .)۲۳۰: ۱۳۷۲، يسمرقند(بود 

 بـه کـار     ي اين عناوين و اقدامات، عمدتاً در زمـان       
 ي رقيب توانسته بودند در  پ      يگرفته شد که اين نيروها    

 يهـاي  اّوليه، خـود را بـه عنـوان حکومـت          يهايپيروز
 ي اکنـون بـا پيونـد دادن نمادهـا          مستقر کننـد، و    يمحلّ

سلطنت ايران باستان به خود، آرزو و برنامة تـسلّط بـر             
 را  ي دولـت مرکـز    ي و برقـرار   ي محلّـ  يساير حکومتها 

  .  کردنديآشکار م

  نام ايران
 و تشکيل دولت ايلخانـان      يبعد از سقوط خالفت عّباس    

 يبود که دوباره، نام ايران به عنـوان يـک واحـد سياسـ             
در دورة فترت بعد از سقوط      .  کار برده شد   يکپارچه، به 

 کـشور از ميـان   ي سياسـ  يايلخانان از آنجا که يکپارچگ    
 ي متعّدد محلّـ  ي اين نام توّسط دولتها    يرفت، به کارگير  

 کـاربرد آن در حـوزة       ، نداشت، بنـابراين   يتوجيه چندان 
 اسـتفاده از آن، بـه       ،ايـن وجود  با  .  کاهش يافت  يسياس

در اين زمينـه    . ايان ادامه يافت  ويژه در اشعار مديحه سر    
، شـاعر دربـار جاليريـان شـايان توّجـه       يسلمان ساوج 

 ي که در مدح سلطان اويس جالير      ياو در اشعار  . است
 که بالفعـل    يسرود، مکّرراً نام ايران را، به عنوان قلمرو       

، ۴۳۳۰: ۱۳۶۷،  يسـاوج (به او تعلّق دارد، مطـرح کـرد         
ــان؛۴۶۰ ــمرقند؛۲۸۱:  ۱۳۵۴، ي بيـ  ؛۳۷۲: ۱۳۷۲، ي سـ

  .)۳۷۱-۲: ۱۳۸۲، يسمرقند
 ي سياسـ  ي توان اّدعا کرد که اين کـار معنـا         يآيا م 

 پاسخ به اين پرسـش      ،داشته است؟ توّجه به دو واقعيت     
 ي، زمـان  .ق.  ه ۷۵۸اويس که در سال     .  سازد يرا مثبت م  

 از نـسل چنگيـز وجـود نداشـت، بـر            يکه ديگر ايلخان  
 بـه کـار     . خود را خان و ايلخـان ناميـد         و تخت نشست 

، احتمـاالً بـا     ي دهـد کـه و     يبردن اين عناوين نشان مـ     
، خـود را ادامـه      ي خاندان جاليـر   ياستناد به اصل مغول   

 دانـسته و    يدهنده و وارث به حّق دولـت ايلخانـان  مـ           
 ي حاکميت بر کلّ قلمرو آن دولت را در سـر مـ       يسودا

 آن را بـه     ي کـه سـلمان سـاوج      ي سوداي ؛پرورانده است 
کند  ي در شعرهايش آرزو م    يو.  است  بيان کرده  يروشن
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۱۴ 
 

 زير فرمان اويس باشـد و ابتـدا از          يکه همة ملک کسر   
او در ايـن    . ايران و سپس از ممالک ديگر خراج بگيـرد        

، خطّـة ايـران     ي چون ايران، ملک کسر    ياشعار از کلمات  
 نبايـد   ،البتـه . زمين و عرصة ايران  استفاده کـرده اسـت         

لة سلمان به کـار رفتـه       وسيه  پنداشت که نام ايران تنها ب     
 همچون شمع ايـران و مـاه        ،يبه کار رفتن تعابير    .است

 بـه نـام     يتوران در مورد سلطان اويس، به وسيلة شاعر       
که  تصّور ايران بـه      دهد   ي، نشان م  يدرويش ناصر بخار  

 در دربـار اويـس      يعنوان قلمـرو بـالقّوة خانـدان جاليـر        
ه نظر   ب .)۳۷۱-۲: ۱۳۸۲،  يسمرقند( عموميت داشته است  

 رسد جاليريان با به کار بردن نام ايران و تکيه بـر آن،              يم
 خواستند خود را بـه عنـوان وارث راسـتين ايلخانـان             يم

 موفـق   ي خود تـا حـدود     يآنان در دعو  . جلوه گر سازند  
 از بزرگترين، مهمتـرين و بـا        يشدند، زيرا دولت آنان يک    

  .ترين دولتها در ايران قرن هشتم بوددوام

  تأکيد بر عدالت ظلم و ينف
 از ادوار تاريــک ايــران از نظــر فقــدان امنيــت و  ييکــ

 بـه نوشـتة   . ت بعد از ايلخانان اسـت     عدالت، دوران فتر  
مواد هرج و مـرج در      «، پس از مرگ ابوسعيد      يسمرقند

هيجان آمد، امن و اسـتقامت از جهـان متنفّـر گـشت و              
»  شبان شد  ي جان و رمة ب    ي چون تن ب   ، سلطان يُملک ب 

 بـود کـه     ي در چنين وضـعيت    .)۱۵۲: ۱۳۷۲،  يسمرقند(
، ي ظلـم و تعـدّ     ي امنيت و نفـ    ي، برقرار يعدالت خواه 

: ۱۳۴۵،  يمرعش(  شد    ي مشروعيت ساز تلقّ   ينشانه هاي 
 از متون آن دوره، حفظ و رعايت جان         ي در برخ  .)۱۶۹

و مال رعيت، الزمة حـالل بـودن خـراج و مـشروعيت             
 در  ي گمنـام  وقـايع نگـار   .  قلمداد شده است   يفرمانرواي
 از واقعة قتل عام و غارت تبريز توسـط لـشکر         يگزارش

و هـيچ   «: نويـسد ي مـ  .ق.  ه ۷۸۷توقتميش خان به سـال      

] بـه حکـم  [ بايد کـه   يشک نيست که جهان را کدخداي     
کلّکم راع و کلّکم مسئولٌ عن رعيته بـه پـاس شمـشير             

 پـاس رعيـت نگـاه دارد و در نـزول حـوادث و               ،آبدار
ـ     ر رعايـت نفـوس و امـوال ايـشان          هموم وقايع هّمت ب

 او را مسلّم باشد و خراج مملکت بر         يگمارد تا جهانبان  
  .)۱۶۱: ۱۳۷۲/مؤلّف نامعلوم(» او حالل باشد

، بـيش از همـه در نهـضت         يتأکيد بر ظلـم سـتيز     
 ي و اساسـ   يآنهـا هـدف اصـل     .  شود يسربداران ديده م  

يک از ديگر    در هيچ . خود را مبارزه با ظلم اعالم کردند      
 آن عصر، عنصر مبارزه با ظلم و ظـالم، چنـين            يلتهادو

در هنگام قيام سـربداران     .پررنگ و برجسته وجود ندارد    
 سخن آنـان ايـن     .ق.  ه ۷۳۷و تأسيس آن دولت در سال       

اگر خـدا مـا     .  کنند ي مسلّط شده ظلم م    يجمع«: بود که 
 رفع ظلم و رفع ظالمان کنـيم، و الّـا سـر       ،را توفيق دهد  

» ر داريم و تحّمل جور و ستم نـداريم        خود بر دار اختيا   
 چـون نـصر     ي درج عبارات  .)۱۷۶-۷: ۱۳۷۲،  يسمرقند(

 از سورة ۱۱۲من اهللا و فتح قريب و بشّر المؤمنين و آية 
 از منکـر اشـاره      ي قرآن،  که به امر به معـروف و نهـ           ۹

) ۲۶۰-۶۵: ۱۳۶۱اسميت،  ( از سکّه ها     يدارد، بر تعداد  
تأکيـد پررنـگ بـر      . است ينيز تأييد کنندة چنين گرايش    

 مـشروعيت، احتمـاالً بـه       ي به عنـوان مبنـا     يظلم ستيز 
 سـربداران   ي و خاسـتگاه فتـوت     ي، پهلوان يخصلت مردم 

توّجه به کاربرد عنوان سـلطان، بـه نـشانة          .  گردد يباز م 
 از قـدرت،    ي اعمال قدرت و حّق حاکميت ناش      يتواناي

 يلاين عنوان، در حـا    . نيز در اين زمينه روشنگرانه است     
 مانده از ايلخانـان رقيـب،       ي برجا يکه بر تمام سکّه ها    

:  ۱۳۷۰،  يبيـان (جاليريان و مظفّريان نوشته شـده اسـت       
 يهـــا از ســـکّه،)۲۵۲-۸:  ۱۳۶۱اســـميت، . ۱۰۶-۹۴

 ي تواند نـشانه ا    ياين موضوع م  . سربداران غايب است  
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    ۱۵/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

 و  ي اعتراضـ  ياز خاستگاه سـربداران بـه عنـوان جنبـش         
  .  د شويعدالت طلبانه تلقّ

 ي ايـن عـصر و نيـز برخـ         يدر مورد ساير دولتهـا    
، بيشتر بر مفاهيم مرتبط بـا عـدل         يفرمانروايان سربدار 

اين .  در کار نبود   ي سخن ي شد و از ظلم ستيز     يتأکيد  م  
، ي، نظـام  ي، حـاکميت  يامر شايد به دليل خاستگاه اشـراف      

 آن دولتها باشد که موجـب       ي و يا غير مردم    يغير انقالب 
 آنـان در    يبـارزه بـا ظلـم و ظـالم بـرا           شد شـعار م    يم

آنـان در عـوض، بـر عـدالت و          . اولويت نخست نباشد  
 يک دولت مستقر ي برايامور عام المنفعه به عنوان صفت

 وجيـه الـّدين     .کردنـد يو محافظه کار، بيـشتر تأکيـد مـ        
ـ  يمسعود و امير يحيـ     ، ملـک معزّالـّدين حـسين       ي کراب

ن و سـلطان    ، شيخ حس  يکرت، مبارزالّدين محّمد مظفّر   
 و  ي به واسطة ايجاد امنيت، آباد     ي، همگ ياويس جالير 

- به رعايا، حـسن مملکـت      ي عدل و داد رسيدگ    ياجرا

 عمارات و خيرات اقـدامات عـام المنفعـه          ي و بنا  يدار
، دفـع  يدارعدل، سخاوت، رأفت، لطف، حسن مملکت   

، يفريومـد . (شـده فتنه، ايجاد آرامش و امنيت سـتايش        
، ي سمرقند ؛۲۵۲-۸:  ۱۳۶۱ميت،   اس ؛۱۳۰ ، ۳۵:  ۱۳۴۴
: ۱۳۳۶،  ي نطنز ؛۶۳-۴: ۱۳۸۰ حافظ ابرو،    ؛۱۶۵:  ۱۳۷۲
، ۳۴۶: ۱۳۶۷، ي ســـاوج؛۲۷: ۱۳۶۴، ي کتبـــ؛۱۸۴ ، ۸۰
۳۴۹  ،۳۵۸  ،۳۵۹  ،۳۷۶  ،۳۷۷  ،۳۹۷  ،۴۴۱  ،۴۵۰  ،۴۵۹ ،
 مرعشيان مازندران نيـز     ي قدرت ياب  .)۴۶۴  و ۴۶۲،  ۴۶۱

، يشمرعـ ( با تأکيد بر شعار عدل و انصاف همـراه بـود          
۱۳۴۵  :۱۸۳(.    

 در مـشروعيت    ي کليد ياين نکته که عدالت مفهوم    
 ي شـده اسـت، از خـالل گزارشـها         يدولتها محسوب م  
 و حافظ   ي سمرقند ، مثال يبرا.  شود يموّرخان آشکار م  

: ابرو در مورد معزّالّدين حسين کرت چنين نوشـته انـد          
کار دولـت او بـه واسـطة رعايـت رعيـت و عمـارت               «

ور و صـالح جمهـور عـروج تمـام          مملکت و نظـام امـ     
-۴: ۱۳۸۰ حافظ ابرو،    ؛۱۶۵: ۱۳۷۲،  يسمرقند(» يافت
 در ستايش ازمبارزالّدين محّمـد      ي معين الّدين يزد   .)۶۳

، ييزد(خوانده است   » مظهر آيات العداله  « او را    يمظفّر
 موّرخـان، در آثـار بـر        ي عالوه بر گزارشها   .)۱۱: ۱۳۲۶
.   شـود  ي مـ   مانده هم اهميت ايـن موضـوع ديـده         يجا
 ايلخانـان   ي بر اکثر قريب به اتّفاق سـکّه هـا         ، مثال يبرا

 رقيب و جاليريان عنـوان الـّسلطان العـادل وجـود دارد      
 در کتيبـة مـسجد      .)۱۲۴-۱۰۸،  ۱۰۲-۹۳: ۱۳۷۰،  يبيان(

ـ يجامع مرجان بغداد و همچنين بر يک ظرف مس  کـه   
 از امير شيخ  ـ  دورة جاليريان استيهر دو از يادگارها

 يناشر العدل ف  « چون   يو سلطان اويس با عناوين    حسن  
يـاد شـده اسـت      » الخاقان االعـدل االکـرم    «و  » العالمين

  .)۳۵۷ و ۳۶۳: ۱۳۵۴، يبيان(
  شريعت 

 ايران در نيمة دوم قرن هشتم، بيش        يدر ميان حکومتها  
از همه آل مظفّر و در درجة بعد آل کرت بودند کـه بـر           

.  ورزيدنـد   کـسب مـشروعيت تأکيـد      يبرا يمفاهيم دين 
 پـس از    ي سلـسلة مظفّـر    يمؤسس و نخستين فرمانروا   

 اميـر مبارزالـّدين، در ايـن زمينـه          يسقوط ايلخانان، يعن  
 از مفـاهيم    ي طيفـ  يو.  سبقت را از ديگران ربـود      يگو

.  گوناگون مربوط به دين و شريعت اسالم را به کار بـرد     
ــ  ــود کتب ــتة محم ــه نوش ــشتم،  يب ــرن ه ــان ق  از موّرخ

 توبه کرد، در طاعات و      ي سّن چهل سالگ   مبارزالّدين در 
 از  ي از سنّت نبو   يعبادات اهتمام تمام ورزيد و به پيرو      

، يکتبـ ( کـرد    ي م ي پياده ط  يخانه تا مسجد جمعه را پا     
 تا آن   ي اين توبه قاعدتاً بدان معناست که و       .)۴۲: ۱۳۶۴

نکتة قابـل توّجـه     .  زيسته است  ي ديگر م  يزمان به نوع  
 ايجـاد   يبـرا  او   يبا آغاز تالشها  اين است که اين زمان      

 يک دولت مستقل و تصّرف واليـات کرمـان و فـارس           
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 بعـد، در زمـان حکومـت او در        يانـدک . مصادف اسـت  
 شرق  ي در مبارزه با راهزنان مغول نژاد نواح       ي و ؛کرمان

 هنـوز در    ي آيـين شـمن    ي اوغانيان که بقايـا    يکرمان يعن 
 تکفير  يتواميان آنان پررنگ بود، با دستاويز قرار دادن ف        

آنان توّسط علما، جنگ با آنان را غزا اعالم کرد و خود            
 با آنان بـود کـه   يدر جريان درگير .  خواند يرا شاه غاز  

 ي به شهر بم افتـاد و از وجـود يـک تـار مـو               يگذار و 
 ي از خانواده هـا    يدر يک ) ص(منسوب به پيامبر اسالم     

 يافت و با سماجت آن را صاحب شد         يسادات بم آگاه  
ــ( ــيراز   ي  و.)۶۰  و۵۳: ۱۳۶۴، يکتب ــتح ش ــد از ف  بع

در امر به   . اقدامات شريعت مآبانة خود را شّدت بخشيد      
 -گونه کـه خـود قائـل بـود         آن- از منکر  يمعروف و نه  

 به خـرج داد و تنهـا علـوم          ي زياد يجّديت و سختگير  
: ۱۳۷۲،  يسمرقند(فقه، تفسير و حديث را مجاز شمرد        

۲۹۳(.  
ـ     پيوند اين  ا کـسب مـشروعيت را      گونه اقـدامات ب
 مواهب الهيـه  در کتـاب    .  نشان داده اند   يمنابع به روشن  

 ي دينـ  ي به مـشروعيت   ي يادشده که همگ   ي با القاب  ياز و 
 همچون مجدد مراسم الشّريعه     ،يعناوين.  کنند ياشاره م 

 اعـالء کلمتـه، مـشّيد مـآثر الـشّرع           يالغّراء، المجتهد فـ   
عـود المائـه    المبين و مبّين مناهج الحـّق المـستبين و مو         

 عجـين   يلقب ديگر او در اين متن که با نام و         » .الّسابعه
 ياست کـه بـه خـوب      » مبارز الّدنيا و الّدين   «شده، عنوان   

 او را بـا قـدرت و حاکميـت          ينـ  دي ي فعاليتها يپيوستگ
 ي ونتيجة اصـل   ياين پيوستگ .  دهد ياش نشان م  يسياس

ن گونه بيا   اين ،اقدامات شريعتمدارانة او در همان کتاب     
 تعظـيم   ي و آسـتان مبـارز     يدودمان مظفّـر  «: شده است 

 دانسته و تقويت شـريعت      ي را مقّدمة پادشاه   ياوامر اله 
اين موّرخ الزمـة ايجـاد و    » . گردانيده يرا وسيلة خسرو  

استحکام حکومت را انجـام اقـدامات دينمدارانـه بيـان           

 خود  ي از دعاو  يمؤلّف کتاب در نتيجه گير    . کرده است 
امات امير مبارزالـّدين اسـت کـه القـاب          و  اعمال و اقد    

» الّسلطان االعظم المطاع و البحر الحطم الواجب االتباع       «
 ي مـشروعيت و ي برد تا مبـان ي به کار ميرا در مورد و 

 از او را هر چه بيشتر مستحکم        يو باور لزوم فرمانبردار   
 شاه شجاع پسر و جانشين امير       يموّرخ مزبور برا  . سازد

 القاب و عناوين    - نازلتر يالبته در سطح   -مبارزالّدين نيز 
 ي القـاب ؛دينمدارانه و شريعت مآبانه به کـار بـرده اسـت      

، جالل الحق والّدين، و     يمشّيد مراسم مسلمان  «همچون  
، ۱۱، ۱۰: ۱۳۲۶، ييـزد (» اعتضاد شرع سـّيد المرسـلين     

  .)۲۶  و۲۰
اقدامات شريعت مآبانة امير مبارزالّدين محّمـد، بـا         

ش، او را در معرض اين اتّهـام        ايزندگانتوّجه به تاريخ    
 و تقّدس   ي، شريعت دوست  ي دهد که دين پرور    يقرار م 

 رياکارانه در جهت کسب مـشروعيت و        ي، تالشهاي يو
 حـافظ و    ي يعنـ  ؛ن او امعاصـر . حفظ قدرت بوده اسـت    

 هستند که ايـن اتّهـام را        ي از نخستين کسان   يعبيد زاکان 
ر حـافظ و نيـز       از اشـعا   يتعـداد . بر او وارد کـرده انـد      

 يمنظومة موش و گربة عبيد را عموماً انتقـاد از رياکـار           
ــّدين و امثــال او دانــسته انــديهــا ــه نوشــتة .  مبارزال ب

 شيراز امير مبارزالـّدين     ي، شاه شجاع و ظرفا    يسمرقند
ــت   مح ــان ظراف ــه زب ــد را ب ــسب«ّم ــ» محت ــديم  گفتن

 که در اشـعار حـافظ       ي عنوان ؛)۲۹۴: ۱۳۷۲،  يسمرقند(
  .  استي، تظاهر و سنگدليارنماد رياک

 ي بــراي و ديــن پنــاهي از دينمــداريتعــابير حــاک
 ديگـر   ي و برخ  ي، جالير ي، مرعش يفرمانروايان سربدار 

. از حکّام آن عصر نيز گاه به گـاه بـه کـار رفتـه اسـت                
ــصيده ايســلمان ســاوج ــابير و ي در ق  مــشحون از تع

، سلطان اويس را در شجاعت و انصاف و         ياشارات دين 
 ملک و سـلطنت او      ي بن ابيطالب، بنا   يبا امام عل  ديانت  
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    ۱۷/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

 کعبـه توسـط حـضرت ابـراهيم، خـود را بـا              يرا با بنا  
 و حّسان؛ و سـلطان اويـس را بـا پيـامبر             يسلمان فارس 

 ديگـر او را     يدر ابيـات  .  کنـد  ي اسالم  مقايسه مـ     يگرام
شکنندة گردن دشمنان دين، دين پناه، ناصر شرع پيمبر،         

 خوانـد   ي دهندة دين و دولت م     قبلة ارکان دين و عزّت    
 اسـالم بـه     يو ورود او به تبريز را با ورود پيامبر گرامـ          

، ۳۶۹، ۳۶۲:  ۱۳۶۷، يســاوج( کنــد يمکّــه مقايــسه مــ
 ابن يمين نيز تعبير دين پناه و        .)۴۵۵  و ۴۵۰،  ۴۴۹،  ۴۱۷
 وجيـه الـّدين مـسعود، تـاج         ي کنندة اسالم را برا    ييار

ر خـان مغـول بـه        طغاتيمو ي و حتّ  ي سربدار يالّدين عل 
 ابوسـعيد را    يارپاخـان جانـشين قـانون     . کار برده اسـت   

 عالوه بر   .)۱۴۶ص: ۸/۱۳۱۷(معزّالّدنيا و الّدين خواندند   
اسـت،  » ملـک و ديـن    « که رديف آن     ي در قصيده ا   ،آن

 ماية رونـق دولـت و       ي سربدار ياقدامات تاج الّدين عل   
 وجيه الّدين مسعود نيز در منابع     . دين دانسته شده است   

وجيه الّدنيا والحّق والّدين، و وجيه ملک و دين خوانده          
: ۱۳۴۴،  يفريومـد . ۱۴۴: ۱۳۸۰،  يسمرقند(شده است   

 ي از سّيد قوام الّدين مرعش.)۱۳۹  و۶۳، ۵۸، ۳۵،  ۲۷،  ۴
نقل شده است که ترويج دين حنيف و شرع شـريف را           

   .)۱۸۳: ۱۳۴۵، يمرعش( بر همه چيز مقّدم بايد ساخت
امير مبارزالـّدين را در همـان دوره،        مشابه اقدامات   

 در هرات، ملک معزالّدين حـسين کـرت در      ي و يهمتا
 بـر آن    يهّمت عال  «ياو به نوشتة سمرقند   . پيش گرفت 

 داشت کـه حـدود مملکـت خـويش بـه اوامـر              رمقصو
شرعيات مضبوط دارد و اعتصام به حبل متين دين مبين          

، يقندسـمر (» ث به ذيل پيشوايان، راه يقين سازد      و تشبّ 
 که در اشعار ابن يمـين، از        ياگونه  به    ؛)۸-۱۲۷: ۱۳۷۲

 با عنوان پادشاه دين پناه و موجـب افتخـار ديـن و              يو
 وجـه   .)۹۶  و ۴۶: ۱۳۴۵،  يمرعش(دولت ياد شده است     

 بودنـد و خـون      ي اين است که ايران    ،اشتراک اين هر دو   

بنـا  .  آنان جريان نداشتي در رگهاي ترک ي يا حتّ  يمغول
 کسب مشروعيت بـه خانـدان       يبراتوانستند  يم ن ،براين
آنهـا  .  تمّسک جوينـد   ي يا ارزشها و سنن مغول     يچنگيز

 از  ، شـدند و چنانکـه قـبالً ديـديم         يتازيک محسوب م  
 که مغـول بـود،      يديدگاه نخبگان مغول و ترک، در جاي      

 اقـدامات و    ،بنـابراين .  نداشـت  يتازيک حّق فرمـانرواي   
ـ  يتظاهرات ديندارانة آنان را مـ       آگاهانـه   يوان سياسـت   ت

  . کسب مشروعيت به شمار آورديبرا

  خالفت 
 يبعد از قتل المستعـصم، آخـرين خليفـة بغـداد، بقايـا            

 بـه مـصر گريختنـد و در آنجـا تحـت             يخاندان عّباسـ  
 .ق. ه ۶۵۹ را در سال ي پوشاليحاکميت مماليک، خالفت

 بغـداد   ي استمرار خالفت عّباسـ    ي مّدع ، کرده يپايه ريز 
 ياليک از نام و عنوان آنها به عنوان پوشـش         مم. گرديدند
در .  استمرار حاکميت خود استفاده کردنـد      يبرامشروع  

 کـه هالکـو بـا برانـداختن         يايران، يک قرن بعد از زمان     
 بغداد، دولت ايلخانان را تأسيس نمود و        يخالفت عّباس 

 ايـران خـارج   ياسم و رسم خالفت را از ادبيات سياسـ   
عامل ايـن   .  در ميان آمد   يّباسکرد، دوباره نام خالفت ع    

رويــداد دولــت آل مظفّــر و مشخّــصاً مؤّســس آن،     
  . مبارزالّدين محّمد بن مظفّر بود

 ي سالها ي يعن ؛آغاز اين تحّول به اواسط قرن هشتم      
 که مبارزالّدين محّمد در     يدهة پنجاه مربوط است؛ زمان    

.  فتح شيراز از دسـت آل اينجـو بـود          يبرا پيگير   يتالش
 يا فارس بود که او نماينده     يط بر بيشتر نواح   بعداز تسلّ 

 ي ملقّب بـه المعتـضد بـاهللا خليفـة عّباسـ     ،به نزد ابوبکر 
مستقر در مصر فرستاد و اجازه خواسـت تـا بـه عنـوان         

بـا دريافـت    . ، حکومـت کنـد    ينماينده و قـائم مقـام و      
 اميرالمؤمنين ملقّب شـد، بـه       ي به وال  يمنشور خليفه، و  
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 را کـه    ي و بدين طريق مشروعيت    نام خليفه خطبه خواند   
 هـر   ي و نطنز  ياشبانکاره.  به دست آورد   ، آن بود  يدر پ 

 ي تفاوتهـاي  ،حال با اين . دو اين رويداد را ثبت کرده اند      
، يدر نوشتة شـبانکاره ا    .  آنها وجود دارد   ياهدر گزارش 

هندوستان به عنوان محلّ اقامت ابوبکر خوانده شـده و          
 در ايـن    ، شـک  يب.  است قاصد محّمد به آن کشور رفته     

 زيـرا محـلّ     ،بخش از گـزارش سـهو و اشـتباه رخ داده          
 و مستقّر اين دوره از خالفت مصر و تحت          يشکل گير 

 وقـوع ايـن     ينطنـز . حمايت مماليک آنجا بـوده اسـت      
رويداد را بعد از فتح شيراز و قتل شيخ ابو اسحق اينجو            

، ي نطنـز  ؛۳۱۶: ۱۳۷۶،  يشـبانکاره ا  (ذکر کـرده اسـت      
 منابع ديگر تاريخ اين اقـدام       ي اّما در برخ   ،)۱۸۵ :۱۳۳۶

 بوده اسـت،    .ق.  ه ۷۵۵پيش از محاصرة اصفهان به سال       
زيرا در اين سال بـود کـه مبارزالـّدين محّمـد در قلعـة               
ماروانان اصفهان با وکيل خليفه مالقات و بيعـت نمـود           

  بر اساس روايت ميرخواند وکيـل        .)۶۷: ۱۳۲۶،  ييزد(
به حضور محّمد رسـيد، محّمـد بـا او    خليفه در اين جا  

نام معتضد خطبه خواند و سکّه ضـرب        ه  بيعت کرد و ب   
   .)۲۸۹: ۱۳۳۹ميرخواند، (کرد

 ايـن مقالـه روشـن شـد،         يچنانکه در بخـش قبلـ     
 مؤّسس دولت آل مظفّر، که از طبقـة         ،مبارزالّدين محّمد 

 ،ي کسب مشروعيت فرمـانرواي    يبراحاکمة مغول نبود،    
 معطـوف بـه ديـن و شـريعت     يردهابه مفاهيم و عملک   

ارتباط با خالفت در چارچوب اين رويکرد       .  آورد يرو
 ي از داليل سياسـ    يتصوير روشن .  قابل درک است   يدين

و معطــوف بــه مــشروعيت ايــن ارتبــاط را عبــدالّرزّاق 
 را سـر هّمـت    يجناب مبـارز  «:  کند ي ارائه م  يسمرقند

ن و  آمد که به سلطنت يـزد و کرمـا        ي بدان فرود نم   يعال
بـل داعيـة تـسخير عـراق و         ،  مملکت فارس اکتفا نمايد   
خواست که قواعد حکومت    . آذربايجان در خاطرش بود   

 عّبـاس در    ي بنـ  يانديشة بيعت خلفـا   . را استحکام دهد  
 .)۳۰۰-۲۹۹: ۱۳۷۲،  يسـمرقند (» ضمير او جايگير شد   

 ي در نظر او اهميت    يرسد اين بيعت و نمايندگ    يبه نظر م  
 ي از القاب را برا    ياست، زيرا سلسله  سيار زياد داشته ا   ب
ـ        يو از جملـة   .  داشـت  ي و جانشينش شاه شـجاع در پ

 الّدولـه   يناصر اميرالمؤمنين، محيـ   «مهمترين اين القاب    
از آن پس مقّرر شـد کـه        . بود» العّباسيه و موّيد الخالفه   

ــا، و ــات و خطابه ــوان يدر مکاتب ــا عن ــضرت « را ب ح
 و بيعـت را مؤلّـف      اين مالقـات  . نام ببرند » خالفت پناه 

هر خالفت با ماه آسمان     قران خورشيد سپ  «مواهب الهيه   
صاحب قران الملک   « لقب   ،بنابراين. خوانديم» سلطنت
به دليل همين رويداد در مورد امير مبارزالـّدين         » والّدين

 بـه نوشـتة     .)۱۹،  ۱۱: ۱۳۲۶،  ييـزد ( به کار رفته اسـت    
 مـصر، او   يس ارتباط با خليفة عّبا    ي بعد از برقرار   ينطنز

 امـر بـه     يخواند و در اجرا   »  اميرالمؤمنين يوال«خود را   
 مــضاعف در پــيش ي از منکــر تالشــيمعــروف و نهــ

 در ارتباط بـا ايـن تحـّول         .)۱۸۵: ۱۳۳۶،  ينطنز(گرفت
ملقّـب  » عضد اميـر المـؤمنين    «بود که شاه شجاع نيز به       

 بر يک سـکّة موجـود شـاه         .)۱۱: ۱۳۲۶،  ييزد(گرديد  
المؤمنين کامالً قابل تـشخيص اسـت و        شجاع کلمة امير  

به دنبال آن عبارت الّسلطان المطـاع شـاه شـجاع و بـر              
، يبيان( چهارگانه آورده شده استيپشت سکّه نام خلفا 

۱۳۷۰ :۱۰۶(.   

  نظرية موعود قرن
 کـه اميـر مبارزالـّدين در        ي شايد بلند پروازانه ترين لقب    

د،  خـود قائـل شـ   ي ارتباط با خالفت بـرا  ينتيجة  احيا  
 ي دعو ي را مبنا  ي حديث يو. بود»  الّسابعه ةموعود المائ «

اّن اهللا يبعـث لهـذه      «:  دهد که چنين است    يخود قرار م  
 من تجّدد لها دينها؛ همانـا       ة سن ة رأس کلّ مائ   ياالّمه عل 
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    ۱۹/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

 را  يخداوند در آغاز هر صد سال از ميان اّمـت شخـص           
»  دهـد تـا ديـن او را بـرايش احيـا نمايـد       يمأموريت م 

ــزد( ــاب ايــن .)۲۱-۲۰، ۱۱-۱۰: ۱۳۲۶ ،يي  مؤلّــف کت
 دانـد و   ي پيوند دين و دولـت مـ       يقاعده را ماية استوار   

 مـصداق ايـن موعـود قـرن را اميـر            ،ه گفته شـد   کچنان
ارتباط اين لقب و تفسير ايـن  .  کنديمبارزالّدين اعالم م  

 محمـود   يهـا  مفهوم خالفت از نوشته    يحديث با احيا  
 در  يو.  شـود  يلـوم مـ   ، ديگر موّرخ آل مظفّـر مع      يکتب

 که از ديدار و بيعت امير مبارز با وکيل خليفـه            يگزارش
فوق منطبـق کـرده     المعتضد ثبت کرده، آن را با حديث        

کند که از زمان فتح بغداد بـه دسـت          ياو اشاره م  . است
هالکو تا بيعت امير مبارز بـا خليفـه المعتـضد، يکـصد             

ر سال طول کشيده و در ايـن مـّدت بـالد عـراق از ذکـ               
اينک با اقدام امير مبارز،     .  مانده بود  ي خال ي عّباس يخلفا

 بـر منـابر بـرده شـده و          يدوباره نام و لقب خليفة عّباس     
 دانـست کـه     ي از موعودهاي  يترتيب او را بايد يک     بدين

کننـد  يسر هر صد سال ظهور کرده  و ديـن را احيـا مـ              
مجـّدد  « رسـد عنـوان      ي به نظـر مـ     .)۶۷: ۱۳۶۴،  يکتب(

 نيز  ي و يبرا) ۱۱: ۱۳۲۶،  ييزد(» ريعه الغّراء مراسم الشّ 
در اشاره به همين حـديث و تفـسير آن، بـه کـار رفتـه                

  .است
ـ  شـود کـه اميـر مبـارز      ي مشاهده م،بدين ترتيب

 بـا طـرح    ـ  نيز ديده شـد يچنانکه در گزارش سمرقند
 از  ي ارتباط با آن وکسب نمايندگ     يدوبارة خالفت، احيا  

 اهل سـنّت    ي دين يهارين حربه  از قويت  ،خليفه برابر رقبا  
آنان نيـز  بـا سـّد        .  کسب مشروعيت استفاده نمود    يبرا

رو شدند، و نتوانستند سلطة خود      ه  محکم جاليريان روب  
را بر سراسر ايران برقـرار کننـد، و در پايـان قـرن نيـز                

  .آرمانشان توسط تيمور در خون فرو شسته شد

   يمفاهيم شيع
مــت ســربداران  بــيش از همــه در حکويمفــاهيم شــيع

 از  ي در بخـشهاي   .ق.  ه ۷۸۸ تـا    ۷۳۶خراسان که از سال     
يـک سـال و     .  کرد، به کار برده شـد      يخراسان حکمران 

 وجيه الّدين مسعود به     ، بعد از آغاز قيام سربداران     ياند
 معتدل، حازم و دور     ي شخصيت ي دارا يو. قدرت رسيد 

 دولـت سـربداران     ي مؤّسس اصل  ، واقع درانديش بود و    
ـ   يشود، زيـرا مبـان    يمحسوب م   کـرد کـه     ي ريـز  ي را پ

نخستين اقـدام   . موجب دوام آن دولت تا پايان قرن شد       
ــز  ــه ري ــم او در پاي ــتيمه ــن دول ــاي، اي ــاد مبن  ي ايج
چــون «: يبــه نوشــتة ســمرقند. مــشروعيت ســاز بــود

مقّرر شد، انديـشه    ] وجيه الّدين مسعود  [حکومت بر او    
کام  بايد که اساس حکومت بـدان اسـتح        يکرد که سند  

 در آن زمــــان، .)۱۷۷-۸: ۱۳۷۲، يســــمرقند(يابــــد 
 در بيهق و سبزوار، پيـروان       يبانفوذترين جريان اجتماع  

 از  ، بودند کـه بيـشتر مـردم واليـت         يشيخ حسن جور  
ــدان و    ــلک معتق ــسعود، در س ــّدين م ــه ال ــه وجي جمل

: ۱۳۸۰حـافظ ابـرو،      ( شـدند  يهواداران او محسوب مـ    
مـين و حـافظ       ابـن ي    .)۱۷۷-۸: ۱۳۷۲،  ي سمرقند ؛۸۴

شيخ االسـالم، سـلطان     « همچون   ي را با عناوين   يابرو و 
ــ   ــّسالکين الـ ــام، مرشدالـ ــاءاهللا العظـ ــواب، ياوليـ  الثّـ

، يفريومـد (يـاد کـرده انـد     » .منقذالهالکين مـن العقـاب    
 ي عرفـان  ي مقام باال  .)۱۴۴: ۱۳۸۰ حافظ ابرو،    ؛۳: ۱۳۴۴

 او در خراسان آن روزگار را از ايـن القـاب و             يو معنو 
 يفعاليتهـا .  توان دريافـت   ين مفصّل و بلند باال م     عناوي
 او در تجهيز هواداران همراه با نفوذ و محبوبيـت           يپنهان

 خراسان  يفراوان در ميان آنها، موجب ترس حکّام مغول       
حـافظ  ( در اطراف نيـشابور گرديـد      يو حبس او در دژ    

 بر اسـاس    .)۱۷۷-۸: ۱۳۷۲،  ي سمرقند ؛۸۴: ۱۳۸۰ابرو،  
 مسعود بر آن قرار گرفـت کـه   ي،  رأ  يگزارش سمرقند 
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۲۰ 
 
 را  از زنـدان بيـرون آورده، مقتـدا       يشيخ حسن جـور   «

-۸: ۱۳۷۲،  يسـمرقند (»  کنـد  يسازد و خود لشکرکش   
 او را آزاد کنــد، در ي عمليــاتي توانــست طــي و.)۱۷۷

نتيجه شيخ حسن و مريدانش به سـربداران پيوسـتند و           
.  آن دولـت را تقويـت نمودنـد        ي و عقيدت  ي نظام ينيرو
 جايگـاه و مـشروعيت اميـر        يير اين اتّحاد در ارتقـا     تأث

آشـکار  » سـلطان اسـالم   « در  ملقّب شدن او به        ،مسعود
 بـه کـار     ي که متعاقب اين اتّحـاد در مـورد و         ي لقب ؛شد
   .)۱۴۴: ۱۳۸۰حافظ ابرو، (رفت

 در ي با يـک شـيخ صـوف   ي يک سپاه  ياتّحاد سياس 
 ي خـالف قاعـده تلقّـ      ي آن روز، موضوع   ي سياس يفضا
 از  ،ي قربـان  ياين ديـدگاه را اميـر محمـد جـان         . د ش يم

 بـه شـيخ حـسن بيـان         ي خراسان در پيغام   ي مغول يامرا
اگـر او را    .  اسـت  يامير مسعود مرد سـپاه    «: کرده است 

شـيخ  [فاّما آن جنـاب     .  بعيد نيست  ، باشد يداعية سردار 
 ي زاهـد و گوشـه نـشين اسـت و دعـو            يمـرد ] حسن
 و اجـداد او     از آبـا  .  کنـد  ي مـ  ي و سالمت طلب   يدرويش
ـ             ي سردار يکس  ي نکرده و او خود نيـز از مبـدأ حـال ال

ايـن چـه    . يومنا هذا به تحصيل و عبادت مشغول بـوده        
داعيه است که او را پيدا گشته و بـدين سـبب فتنـه در               

 ايـن صـورت از او بـه غايـت غريـب و              ؛خاليق افتاده 
 ؛۸۴-۵: ۱۳۸۰حــافظ ابــرو،  (»  نمايــديعجيــب مــ 

 ديدگاه نخبگـان حـاکم و       .)۱۷۸-۹:  ۱۳۷۲،  يسمرقند
 را در   ي مغول نسبت بـه قـدرت سياسـ        ياشرافيت نظام 

 که  ي ديدگاه ؛ مشاهده کرد  ي توان به روشن   يمتن فوق م  
 ي رفت برا  ي انتظار م  يبر اساس آن تنها از نخبگان نظام      

 بزننـد، نـه از نخبگـان     کوشـش کسب قدرت دست بـه      
 ي بـه عنـوان افـراد وارسـته ا         يبه شيوخ صـوف   . يمعنو
 شد که به هيچ عنوان دغدغـة رسـيدن بـه            ييسته م نگر

 در پاسـخ،    يشيخ حسن جور  .  را ندارند  يقدرت سياس 

ـ         و قتـل و     ي و پريـشان   يهدف خود را دفع ظلم و خراب
غارت، و حفظ خان و مان و اهل و عيال و خون و مال              

 کــه کاســة ي مردمــي بــرايمــسلمانان، و صــلح خــواه
 ؛۸۸-۹: ۱۳۸۰ حافظ ابرو،(صبرشان لبريز شده، بيان کرد

 ديـدگاه تـازه     ، در پاسخ او   .)۱۸۲-۳: ۱۳۷۲،  يسمرقند
 خـود را    ي هويداست که بر اساس آن رهبران معنـو        يا

 معطـوف بـه قـدرت       يمجاز بـه مـشارکت در فعاليتهـا       
اين واقعيت، او را به عنـوان پيـشگام         .  دانند ي م يسياس

، ي ســازد کــه در دو قــرن بعــد ي مطــرح مــيشــيوه ا
  . در پيش گرفتنديپيشوايان طريقت صفو

 وجـود   يهر چند در مورد مذهب سربداران ابهامات      
، ي نيست که در تعاليم شيخ حـسن جـور         يدارد، ترديد 
 ياّوالً و .  داشـته اسـت    ي اساسـ  ي تشّيع نقش  يايدئولوژ

 در  يشيخ خليفه زمان  .  مريد و جانشين شيخ خليفه بود     
، در  ي خود، شـيخ عـالء الّدولـة سـمنان         يبرابر استاد سنّ  

:  به مذاهب چهار گانة اهل سـنّت گفتـه بـود کـه             اشاره
حـافظ  ( » از اين مذاهب اعالسـت     ، جويم يآنچه من م  «

 و ايـن    .)۱۷۴-۵: ۱۳۷۲،  ي سمرقند ؛۷۸-۹: ۱۳۸۰ابرو،  
.  شده بود  يپاسخ موجب رانده شدن او از خانقاه سمنان       

 پيش از قيام سـربداران و تـشکيل آن   يشيخ خليفه اندک 
مــسجد ســبزوار توّســط  در .ق. ه۷۳۶دولــت، در ســال 

 سبزوار، مقتـول    ي سنّ ي فقها يعّمال حکومت و به فتوا    
 مريدان و پيروان او را شاگرد برجـسته اش          يرهبر. شد

ثانيـاً مخالفـان در     .  بر عهـده گرفـت     يشيخ حسن جور  
 مـتّهم  ي را بـه شـيعه گـر    يسبزوار، شيخ حـسن جـور     

خروج خواهد کرد و ملک     «کردند و هشدار دادندکه او      
» فت و اظهار مـذهب روافـض خواهـد کـرد          خواهد گر 

   .)۱۸۱: ۱۳۷۲، ي سمرقند؛۷۸: ۱۳۸۰حافظ ابرو، (
 رســد تعليمــات او عــالوه بــر جنبــة يبــه نظــر مــ

 ي قــوي هــاي، از ويژگــي و نظــامي اجتمــاع-يسياســ
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    ۲۱/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

او مريدانش را به    . ايدئولوژيک نيز برخوردار بوده است    
وز  ر ي و انتظار بـرا    يتهّيه و پنهان کردن سالح و آمادگ      

نمـود  ي  اشارة قيام صادر شـود، توصـيه مـ           که يموعود
ــرو،  ( ــافظ اب ــمرقند؛۷۹-۸۰: ۱۳۸۰ح -۶: ۱۳۷۲، ي س

انتظـار،  « وجـود عناصـر      ، او ي در تعليمات نظـام    .)۱۷۵
  است که روح   ي آن بار معنو   يحاو» اخفا و روز موعود   

 يآنهـا از نـوع    . نمايانـد يانتظار موعود در شيعه را باز م      
اســميت، (کردنــدي مــيرفــدار مهــدويت طيايــدئولوژ
 آيـد  ي از نوشتة حافظ ابرو چنين بر مـ      .)۳-۱۰۲: ۱۳۶۱

 برخوردار بود که    يکه سخنان و تعاليم او از چنان تأثير       
 کـه   ي بـه مرتبـه ا     ؛مردم بسيار مريد و معتقد او گشتند      «

حـافظ ابـرو،    (»  باختنـد  يجان خود به سـخن او در مـ        
 يليم و دهـد کـه تعـا     ي اين موضوع نشان م    .)۸۰: ۱۳۸۰
تحـت تـأثير    .  بوده است  ي اجتماع ي ها ي نارضايت يتّجل

ــشها ــذهبيگراي ــت   ي م ــه دول ــود ک ــروانش ب  او و پي
بر . سربداران، هر چه بيشتر به سمت تشيع حرکت کرد         

 آشکار اسـت کـه ايـن        ، به دست آمده   ياساس سکّه ها  
، بينش خود را    .ق.  ه ۷۶۳ تا   ۷۵۹ يدولت در ميانة سالها   
: ۱۳۶۱اسـميت،  ( تغيير داده اسـت به طور کامل به تشّيع 

 ي وجود سـکّه هـا  ، به بعد.ق. ه ۷۵۹ الاقل از سال   .)۸۴
 اهللا و نام دوازده امام      ي همچون علّياً ول   يبا مضامين شيع  

:  ۱۳۶۱اسـميت،   ( شده است  يتوّسط سربداران ضرب م   
 پـيش از آن تـاريخ       يهـا کـه بـر سـکّه       در حالي  ،)۲۶۰

 بيـشتر   .)۱۰۴: ۱۳۷۰،  يبيان( شود ي ديده م  يمضامين سنّ 
 سربداران مربوط بـه دوران حکومـت        ي شيع يسکّه ها 

.  اســت) .ق. ه ۷۶۶-۸۳(ي مؤّيــد ســبزواريخواجــه علــ
  شيعه بود و هر بامـداد        ي دهند که و   يگزارشها نشان م  

يد و نـام     کـش  يو شب به انتظار صاحب الزّمان اسب مـ        
: ۱۳۳۹ميرخواند،  ( کرد يها ثبت م  دوازده امام را بر سکّه    

 بر يک سکّة مربوط به سال       ي وجود نام مهد   .)۳۷ ،۱۸۶

 را در اين اعتقـاد      ي هرگونه ترديد  ، سربداران .ق.  ه ۷۷۹
   .)۲۶۰: ۱۳۶۱اسميت، ( سازدي ميمنتف

 به ويـژه اشـعار ابـن يمـين، مـّداح            ،يدر منابع ادب  
 در  ي شـيع  ي در مورد گرايـشها    يهم شواهد  سربداران،

 قتل طغا ي در قطعه ا  يو.  خورد ياين دولت به چشم م    
 را بـا  ي حـاکم سـربدار  ،تيمور به دست حيـدر قـصّاب     

کشته شدن خليفة دوم به دست فيروز ابولؤلـؤ مقايـسه           
 خود و مخـدومش را      يکرده و بدين وسيله موضع شيع     

 ، ديگري از سو.)۶۴۸: ۱۳۴۴، يفريومد(نشان داده است
، بـه   ي سـربدار  ي در مدح تـاج الـّدين علـ        يادر قصيده 

اشـاره  ) ع( بـن ابيطالـب      ي علـ  ي ها يخصايل و دالور  
  .)۷۰: ۱۳۴۴، يفريومد(کرده است

 ي خواجـه علـ    ي يعنـ  ؛ اين دولت  يآخرين فرمانروا 
 تشيع را با آوردن يک عالم       ي فقه يمؤّيد تالش کرد مبان   

بـه همـين    . برجستة شيعه به قلمرو خود مستحکم کنـد       
که بعدها به شهيد    – ي از شمس الّدين محّمد مکّ     ،منظور

 دعوت کرد تا از دمـشق بـه سـبزوار           -اّول معروف شد  
 ،شهيد اّول نتوانست اين خواستة او را اجابت کند        . بيايد
 در عوض کتاب معروف لمعة دمشقيه را به نگارش يول

، ياقبـال آشـتيان   ( او به سـبزوار فرسـتاد        ي برا ،در آورده 
 ي مؤّيـد را مـ     ي اين تالش خواجه علـ     .)۹-۴۶۷: ۱۳۶۵

 توّسـط   ي دينـ  يولتـ  تکامـل د   يتوان آغاز مرحلـة نهـاي     
 کـه بـا ورود تيمـور ناتمـام و           ي کار ؛سربداران دانست 

  .  ناکام ماند
، عـالوه بـر سـربداران، در        ي شيع يتکيه بر نمادها  

 يمـوارد .  خـورد  ي ديگر نيز به چشم مـ      ي دولتها يبرخ
 حاکم در جـوار مرقـد       ي خاندانها يهمچون دفن اعضا  

منابع  در   ي نيز به ويژه در مورد خاندان جالير       يامام عل 
 در مـورد    ي حتّ ؛)۸۳: ۱۳۷۲،  يسمرقند (ذکر شده است  

بـر يـک    .  از مغول ها نيز شائبة تشّيع وجود دارد        يبرخ
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۲۲ 
 

 کـه متعلّـق     .ق.  ه ۷۴۲سکّة ضرب شده در آمل به سال        
ـ به طغاتيمور است  تـشيع ماننـد علـّي    ي عالمات اصـل  

: ۱۳۶۱اسـميت،   (شودي اهللا و نام دوازده امام ديده م       يول
 ي در مديحـه ا    ي موعـود را حتّـ     يه به مهـد    اشار .)۲۵۵

 تـوان   ي مـذهب نيـز مـ      ي سنّ يخطاب به اويس جالير   
  .)۲۷۲: ۱۳۸۲، يسمرقند( مشاهده کرد

تأسيس دولت شيعة مرعشيان مازندران نيـز تحـت         
مؤّسـس ايـن   . تأثير نهضت سـربداران صـورت گرفـت      

 ي، مريد سّيد عزّالّدين سوغند    يدولت قوام الّدين مرعش   
، يمرعـش ( بـود  يد شـيخ حـسن جـور       مري يو سوغند 
 عالوه بر سيادت، نسب خود را به        ي و .)۱-۱۷۰: ۱۳۴۵

او بـا تمـّسک بـه ايـن        .  رسـاند  ي م يامام حسن عسکر  
 پيـروان و معتقـدان      ينسب و نيز با زهد و گوشه نـشين        

 اميـر افراسـياب     ، غافلگيرانـه  ي يافت، و در اقدام    يزياد
 حـاکم مازنـدران را کـشت و بـر آن سـرزمين              يچالو

 در ادامـة تبـار      .)۳۲۶: ۱۳۷۲،  يسـمرقند (سلطه يافـت    
 بود که   -ي سلف شيخ حسن جور    -طريقت شيخ خليفه  

طريقـت زاهديـه بـه      . طريقت زاهدية گيالن پديد آمـد     
 و  ي الّدين اردبيلـ   ينوبة خود موجد مرشديت شيخ صف     

 تجربة يگانـة    ،بدين ترتيب . پيدايش طريقت اردبيل شد   
 از تصّوف   ييخته ا  که آم  يسربداران و شيخ حسن جور    

 بـود،   ي با مفاهيم ديناميک شيع    ي و سياس  يفعال اجتماع 
 ي هـا  يبا نهضت صفويان و ايجاد تحّوالت و دگرگـون        

 ايـران   ي و اجتمـاع   ي، سياس ي مذهب يعميق در جغرافيا  
  .  يابديپيوند م

  نتيجه 
 ي بعد از ايلخانان بـرا     ي محلّ ي مورد استناد دولتها   يمبان

در چهـار گـرايش عمـده        توان   يکسب مشروعيت را م   
نخـستين  . ي و شيعي، سنّي، ايراني مغول : کرد يدسته بند 

 خانـدان چنگيـز، و منـصب        يگرايش در قالب فرهمند   
خان،  منحصراً به وسيلة سران قبايل مغول، در شمال و           

ـ به ويژه شمال غرب ايران  که مغوالن بيـشتر در آنجـا    
ـ سکونت داشتند ـ  .  مورد اسـتفاده قـرار گرفـت     ا آنهـا ب

 و حـّق سـلطنت خانـدان چنگيـز،          ياستناد به فرهمنـد   
 تحـت   يهـا نزديک به بيست سال بر سـر نـصب خـان          

 اّما با ناموفّق ماندن     ،حمايت خود به کشمکش پرداختند    
 با اسـتناد بـه      ،تالشها، عمالً از اين باورها دست کشيده      

.  رأساً به حکومت پرداختند    ي نظام ي از پيروز  يحّق ناش 
 ي محـصول چنـين رونـد      يجاليـر  و   ي چوپان يدولتها
  . بودند

ـ             -يگرايش دوم درقالـب سـه مفهـوِم  تقابـل ايران
، و نام ايران، تقريباً مورد توّجـه همـة          ي، پادشاه يتوران
.  قرار گرفـت   ي اين دوره، چه مغول و چه ايران       يدولتها

ـ    ي احيـا  ،در اين ميان    در دولـت    يتـوران -ي تقابـل ايران
شان، و به دليـل     يل ضّد مغو  يسربداران، به دليل گرايشها   

 ياشان، نقش ويـژه و برجـسته      ي و شهر  يخاستگاه ايران 
، عالوه بر کـسب     يآنها با استفاده از اين دو قطب      . داشت

 و ضـّد    ي، پهلـوان  يمشروعيت، به تقويت روحية حماس    
ـ بيگانــه   ـ  کــه در ذات جنــبش آنهــا وجــود داشــت 
 تمام اين دولتها از مفاهيم مرتبط بـا         ،به عالوه . پرداختند
 ي شاهان يا حّق اله    ي همچون فره ايزد   ،ي ايران يپادشاه

 عناوين و القاب شاهان دورة باسـتان،        يسلطنت، و برخ  
 از آنهـا نيـز، بـه ويـژه جاليريـان و             يبرخ. بهره گرفتند 

جاليريان با اين کار،     . سربداران بر نام ايران تأکيد کردند     
تمايل به سلطه بر سراسر کشور و تبيين نقش خـود بـه             

 کردند، در   ي ايلخانان را ابراز م    ين تنها وارث مغول   عنوا
 از تقابل   ي که سربداران نام ايران را به عنوان نماد        يحال

  . بردنديبا مغوالن به کار م
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    ۲۳/ ي ايران در قرن هشتم هجري و مسألة مشروعيت هاي محلّ حكومت
 

، يگرايش سّوم شـامل تظـاهر بـه شـريعت خـواه           
تظـاهر بـه    . رابطه با خالفت، و عنوان موعود قـرن بـود         

ز آن   ا ي سختگيرانة ناش  ي و سياست ها   يشريعت خواه 
را نخستين حاکمـان مـستقلّ آل کـرت و آل مظفّـر، در              

 يمظفّريان، عالوه بر آن، اقدام بـه برقـرار        . پيش گرفتند 
 مــستقر در مــصر يارتبــاط بــا دســتگاه خالفــت عّباســ

 يدر نتيجة اين ارتباط بود که خود را به عناوين          . نمودند
که بيان کنندة حمايت آنها از خالفت بود، ملقّب کردند،          

لــه خــود را موعــود قــرن و احيــا کننــدة ديــن و از جم
 مذهب سـنّت در     ياحتماالً پايگاه قو  . خالفت خواندند 

 ي و فرهنگـ يشرق خراسان و در فارس، و ارتباط تجار      
فارس با جوامع عرب از طريق دريا، که تحـت قيـادت            

 چنـين   ي مصر بودند، از زمينه ها     ي عّباس ي خلفا يمعنو
  . بوده استييهاگرايش

 يم خـاصّ سـربداران، و تـا حـدود         گرايش چهار 
 .تأثير سربداران قرار داشتند    که خود تحت      بود مرعشيان

 همچون ظلم   ، اصيل شيعه  يسربداران با تکيه بر ارزشها    
 موعـود،   ي و انتظـار ظهـور مهـد       ي، عدالت طلب  يستيز
 ي بـر پـا کردنـد و بـه مبـارزه ا            يسياس-ي معنو ينهضت

. ت زدنـد  موفّقيت آميز با مغـوالن و وابستگانـشان دسـ         
ــان، تعليمــات و    ــرب خراس ــيعه در غ ــاه کهــن ش پايگ

 چون شيخ خليفـه و شـيخ        يتشکيالت عالمان و عارفان   
ــور ــوانيحــسن ج ــات پهل ــوانمردي، روحي ، و ي و ج

ل ها   که مردم خراسان از مغو     يسرانجام ضربات هولناک  
  . اين گرايش بوديهامتحّمل شده بودند، از زمينه

 در ايـران، بـه       چهار گرايش مزبور   يسرنوشت نهاي 
 مشروعيت، همـراه بـا      ي مغول يمبان. يکسان رقم نخورد  

، عمـالً   .ق.  ه ۷۵۶ در سـال     يمرگ آخـرين خـان اسـم      
کارکرد خود را از دست داد، هرچند تيمور با ايجاد يک           

 زنده بودن اين باور را نـشان داد، اّمـا           ينسب نامة مغول  

 ي تيمور بيشتر در مقابله با اشـرافيت قبيلـه ا          ياين ادعا 
 ي اردو ي، و خانهـا   ي شـرق  ي جغتاي يماوراءالنّهر، خانها 

 تـا پايـان قـرن نهـم، در دولـت            ي سـنّ  يمبان. زّرين بود 
ـ      . تيموريان، ادامه يافت   ، ي وشـيع  ياّمـا دو گـرايش ايران

 کاميـاب   ي دولت سربداران، سـرانجام    يرغم نابود  علي
 نهضت صفويان در آغاز قـرن دهـم،         يبا پيروز . داشتند
شّيع با هم تلفيق شده، وحـدت دوبـارة          و ت  ي گر يايران

 خود و تحت يک دولـت       ي تاريخ يکشور را در مرزها   
 از  يبخش قابل توّجه  . ، سرانجام تحقّق بخشيدند   يايران

  .         سدة هشتم دانستياين تحّول را بايد مديون جريانها
  

  منابع
خـروج و عـروج     ). ۱۳۶۱. ( اسميت، جـان ماسـون     .۱

 دفتر مطالعات و    :ند، تهران ، ترجمة يعقوب آژ   سربداران
  .يتحقيقات فرهنگ

 :، تهـران  تاريخ مغول ). ۱۳۶۵.(، عّبـاس  ي اقبال آشتيان  .۲
  .امير کبير

 :، تهـران  تـاريخ آل جاليـر    ). ۱۳۵۴. (، شيرين ي بيان .۳
  . دانشگاه تهران

ــان.۴ ــرجم(، شــيرين ي بي ــّر). ۱۳۸۳). (مت ــاريخ س  يت
  .  چاپ دوم، دانشگاه تهران:، تهرانمغوالن

 دانشگاه  :، تهران تاريخ سکّه ). ۱۳۷۰. (، ملکزاده ييان ب .۵
  .  تهران

، جلد  يتاريخ جهانگشا ). ۱۳۳۷. (، عطاملک ي جوين .۶
  .  کاللة خاور:اول، تهران

 ةزبـد ). ۱۳۸۰. ( حافظ ابرو، شـهاب الـّدين عبـداهللا         .۷
، جلـد اّول، تـصحيح سـيد کمـال حـاج سـّيد              التواريخ
  .ياسالم وزارت فرهنگ و ارشاد :، تهرانيجواد

ذيـل  ). ۱۳۱۷. ( حافظ ابرو، شـهاب الـّدين عبـداهللا        .۸ 
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۲۴ 
 

، بخش نخستين، تصحيح خانبابا يجامع التّواريخ رشيد  
  .ي علمي شرکت تضامن:، تهرانيبيان
. ي خواندمير، غياث الّدين بن همام الّدين بن الحـسين         .۹
 :، تهـران   اخبار افـراد البـشر     يحبيب الّسير ف  ). ۱۳۳۳(

  .کتابخانة خّيام
سـلوک  ). ۱۳۶۲. (، فـضل اهللا بـن روزبهـان     ي خنج .۱۰

ــوک ــ المل ــد عل ــه کوشــش محّم ــد، تهــراني، ب  : موّح
  .يخوارزم

تاريخ ايران دورة   ). ۱۳۷۹. (و ديگران . ر.  رويمر، ه  .۱۱
  .ي جام:، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتيموريان

، به اهتمام   ديوان سلمان ). ۱۳۶۷. (، سلمان ي ساوج .۱۲
  ، چاپ دوم، شاهيل عي صف:منصور مشفق، تهران

ــذکر). ۱۳۸۲. (، دولتــشاهي ســمرقند.۱۳ ــشّعراءةت ،  ال
  .  اساطير:تصحيح ادوارد براون، تهران

مطلـع  ). ۱۳۷۲. (، کمال الّدين عبدالرزاق   ي سمرقند .۱۴
، به اهتمـام دکتـر عبدالحـسين        سعدين و مجمع بحرين   

  .، چاپ دوم پژوهشگاه:، جلد اول، تهرانينواي
). ۱۳۷۶. ( بـن محّمـد    يد بن عل  ، محمّ ي شبانکاره ا  .۱۵

 امير  : تهران ، تصحيح مير هاشم محّدث،    مجمع االنساب 
  .  ، چاپ دومکبير
ـ . ( احمد بن محّمـد    ي، قاض ي غفار .۱۶ تـاريخ  ).  تـا  يب

ـ   ي، تصحيح آقا مرتض   نگارستان  :، تهـران  ي مدّرس گيالن
  . حافظيکتابفروش

،  ماکس وبر  يجامعه شناس ). ۱۳۶۲. ( فروند، ژولين  .۱۷
 . نيکان:بدالحسين نيک گهر، تهرانترجمة ع

، تـصحيح  ديـوان ). ۱۳۴۴. (، ابـن يمـين  يريومـد  ف.۱۸
  .ي سناي: راد، تهراني باستانيحسينعل

 در  ي سياسـ  يهـا انديـشه ). ۱۳۷۸. (، حاتم ي قادر .۱۹
 . سمت:، تهراناسالم و ايران

، به اهتمـام    تاريخ آل مظفّر  ). ۱۳۶۴. (، محمود ي کتب .۲۰
  .، چاپ دوم اميرکبير:تهران، يدکتر عبدالحسين نوائ

تــاريخ ). ۱۳۴۵. (، ميــر ســّيد ظهيرالــّديني مرعــش.۲۱
، بـه کوشـش محّمـد       طبرستان و رويـان و مازنـدران      

  . شرقي مؤّسسة مطبوعات:، تهرانيحسين تسبيح
، به اهتمام تاريخ گزيده). ۱۳۳۹. (، حمداهللاي مستوف.۲۲

  . اميرکبير:، تهرانيعبدالحسين نواي
ذيـل  ). ۱۳۷۲. ( الـّدين بـن حمـداهللا      ، زين ي مستوف .۲۳

 موقوفـات دکتـر محمـود افـشار         :، تهـران  تاريخ گزيده 
  .ييزد
 مربوط بـه    يرسالة منفرد ). ۱۳۷۲. ( مؤلّف نامعلوم  .۲۴

، تاريخ گزيـده  ، ضميمة ذيل    ۷۸۷واقعة تبريز در سال     
  .ي موقوفات دکتر محمود افشار يزد:تهران
). ۱۳۳۹. (ن ميرخواند، محّمد بن سـّيد برهـان الـّدي         .۲۵
  .] نايب[ :، تهران۵ الصّفا، ج ةروض
، منتخـب التـواريخ   ). ۱۳۳۶. (، معين الـّدين   ي نطنز .۲۶

  . خّيام:تصحيح ژان اوبن، تهران
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