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  و آزادگینامۀ پارسایی 
  مجموعه مقاالت همایش علمی

  المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران کنگرة بین

  دانشگاه حکیم سبزواري/ 1394 آذر 27 و 26

  علی تسنیمی: ویراستار ادبی

  مجتبی باغستانی: آرا صفحه

  فر نجمه بهنامی: طرح روي جلد

  1395پاییز : زمان انتشار

  : شمارگان

 : شابک

 

ری زو م  �ه  اد �� ح��  ا





  »کنگرة بین المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران«می واجرایی ساختار عل

  ، دانشگاه حکیم سبزواري1394 آذر 27و26

  )وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(دکتر علی جنّتی : رییس کنگره

  )رییس دانشگاه حکیم سبزواري(دکتر جواد حدادنیا: دبیر کنگره

  دکتر علی اصغر مولوي: دبیرعلمی

  تر محمد علی زنگنه اسدي دک:    مدیر علمی

دکتر عباس : مدیر کارگروه مطالعات فرهنگی،ادبی و آیینی/ دکتر سید محمد کاظم علوي:    مدیر کارگروه مطالعات دینی

دکتر : مدیر کارگروه مطالعات جغرافیایی/ دکتر حسن صادقی سمرجانی:  سیاسی-مدیر کارگروه مطالعات تاریخی/ محمدیان

  . دکتر حسین قدرتی: یر کارگروه مطالعات اجتماعیمد/ علیرضا حمیدیان

  .علی شکاري بادي: مسئول سامانه علمی/   سید حمید جوادیان: مسئول دبیر خانه ي بخش علمی

  دکتر عبدالرحیم عسگري: دبیراجرایی

ئول جذب کمک مس/ محمدهمایی: مسئول تأسیسات/ علی اکبر ایزي: مسئول امور مالی/ علی زرقانی: جانشین دبیر اجرایی  

مرتضی : مسئول تدارکات/ سید محمد رضا راستی ثانی: مسئول پذیرایی و اسکان/ غالمرضا مناجاتی پور: سازمان ها و ادارات

  .جمشید رمضانزاده: مسئول امور پشتیبانی/ علی ارقند: مسئول ایاب و ذهاب/ آزاد

 :بخش هاي علمی و اجرایی

  دکتر رضا کشاورز: مدیر بخش فرهنگی. 1

سید مهدي : ریزي، کارگردانی و مدیریت صحنه برنامهمسئول/ محمدابراهیم رحیم زاده: انشین مدیر امورفرهنگیج
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مرتضی زینبی، راضیه عمادي خواه،رضا :  اعضاي  کارگروه/ديطیبه مهرآبا: کارگروه ،مدیریت سالن، تشریفات و دکور

کارگروه اتاق مسئول /  ناصري،آرش میرشکاري، میالد سهراب نیا،عرفان موسوي، مریم پویان ،علی زارع و کیانوش بهرامیان 

: اعی و نمایشگاهی کارگروه اجتممسئول/علی علوي و یداهللا بینش: اعضاي کارگروه/ لیال صاحب الزمانی: فرمان و ضبط فنی

عضو / دکتر ولی اهللا رمضانی : کارگروه ارزیابی و مستندسازيمسئول / سید عباس زرقانی: عضو کارگروه/ حسین داورپناه

  . سید عباس زرقانی: کارگروه

  دکتر مهیار علوي مقدم: مدیر بخش نظارت علمی و انتشارات.2

دکتر مهدي نوري : ویراستارعربی/ دکتر سید محمد رضا امیریان: ویراستار انگلیسی/ علی صادقی منش: ویراستار فارسی  

الهه اسماعیل پور،صادق سهیلی انارکی،محمدرضا فصیحی،سهیال ناصري،محمدبیانی،علی : مترجمان انگلیسی/ کیذ قانی

آرا،   مهدويدکتر مهدي نوري کیذ قانی ، دکتر عباس گنجعلی، دکتر مصطفی: مترجمان عربی/ اکبرزرقانی،اکرم رمضان زاده

  .پور، کاکویی، شاهسونی مهدي نودهی، مجتهدزاده، خواجه

  .محمد باقر آبادي: مسئول تکثیر/ نجمه بهنامی فر:طراح پوستر،لوگو و کتاب ها/محمدعلی کوثري:   ناظر انتشارات

  دکتر حسن دلبري: مدیر بخش روابط عمومی و اطالع رسانی.  3

حسین : مسئوالن امور سمعی و بصري/ مجیدسلیمی:مسئول بخش خبري/ مشینیالهه را: مسئول پایگاه اطالع رسانی  

  هاجر رکن آبادي: مسئول طراحی و گرافیک/وفایی،مجید شریفی راد

  دکتر جواد طیبی : مدیر  بخش روابط بین الملل. 4



 

  دکترمحمود رضا سلیمانی: مدیر بخش میراث فرهنگی. 5

  سان امیري راددکتر اح: مدیر بخش نمایشگاه هاي جانبی.  6

  دکتر رحیم ایلدر آبادي: مدیر بخش فناوري. 7

  .مهندس علی چشمی: مسئول شبکه/ مهندس علی زاهدي:   مدیر سامانۀ فناوري

  دکتر علیرضا انتظاري: مدیر بخش تغذیه و فوق برنامه. 8

محمد رضا : رابط حوزه/ بر هادي رنج:ناظر غذاخوري /محمود طوسی: مسئول فوق برنامه/ علی ذاکري: مسئول برنامه ریزي

کارپرداز و /مهدي عباسپوران :مسئول امورتغذیه/ سیمین کروژدهی: مسئول هماهنگی/ناهید زمانی : مسئول تغذیه/ علی آبادي

  محمد کافی: تدارکات

  مهندس هادي نصرتی پور: مدیر  بخش حفاظت و انتظامات. 9
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  ایش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیپیام رییس هم

  دکتر علی جنّتی

تاریخ کهن ایران اسالمی گواه صادقی بر آزادمنشی و دین باوري مردمان این گسترة   

گاه زیر بار ظلم و ستم اغیار و بیگانگان سر خم نکرده و همواره  تابناك است؛ مردمانی که هیچ

ستیزي گام برداشتند؛ گواه این کالم نهضت هاي فراوان ایرانیان در  درمسیر آزادمنشی و ظلم

  . تاریخ این مرزو بوم استطول ادوار 

هاي ایرانی، نهضت سربداران، از اهمیتی خاص برخوردار  بدون تردید در میان نهضت  

زیرا این نهضت، خیزشی اصیل و مردمی بود که با تکیه به آرمان هاي بلند تشیع و در . است

الورمردان نهضت قیام دالورزنان و د. ریز مغول بر ایران، فراز گرفت زمانۀ تاریک سلطۀ قوم خون

خواهی و دادگري با  سربداران و ستیز در برابر ستمگران ایلخانی و برافراشتن پرچم آزادي

ستیز شیعه و برپایۀ باورهاي سرچشمه گرفته از مصلح بزرگ  گیري از مفاهیم غنی ستم بهره

گستري بوده و هست، در  ستیزي و عدالت بشریت که همواره مظهر و نماد آزادگی، ظلم

 پیام رئیس همایش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دکتر علی جنتی
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کنندة  هاي نخستین اسالمی، همواره برافراشته مینی ریشه دواند و گسترانده شد که از سدهسرز

  . باوري بوده است دوستی و ایمان گرایی، انسان پرچم شیعه

آري، بیهق و سبزوار همواره خاستگاه آزاداندیشی و آزادمنشی بوده و از این روست که   

ستم ایلخانی بر جاي جاي سرزمین  هجري قمري و در اوج گسترانده شدن 8در سدة 

ستیزان این پهنه، نهضتی برپا  گرانسنگ ایران با آن غناي تاریخی و فرهنگی خود، به دست ستم

در برابر این زورگویان » دهیم و سر بر دار خواهیم شد تن به ذلّت نمی«شود که با شعار  می

  .ستیزي تبدیل شدند ستمهاي پسین همواره به نماد  ها و سده زمانه ایستادند و در دهه

اندیش و با این غناي  اکنون که فرهیختگان و آزادمنشان از سبزوار ـ این پهنۀ ژرف  

شناسی و  هاي دینی، فرهنگی، ادبی، تاریخی، جامعه ارزشمند فرهنگی ـ در بازشناخت جنبه

 و جغرافیایی نهضت سربداران در آستانۀ هفتصدمین سال آن، کمر همت بسته و زمینۀ تحلیل

هاي  گمان مجالی ارزشمند است که پژوهشگران عرصه اند، بی بررسی این نهضت را فراهم آورده

اند و در فضایی علمی و پژوهشی به نقد و بررسی  گوناگون از ایران و خارج از ایران گرد هم آمده

گیریم این میزبانی و حضور را و  به فال نیک می. جایگاه واقعی نهضت سربداران بپردازند

هاي ناب برگرفته از مذهب تشیع که مرام و  بدیل و اندیشه هاي بی امیدواریم با تأسی به آموزه

  .طریقت این مردمان آزاده بوده، دوران پرفروغی براي بالندگی این مرز و بوم شاهد باشیم

در پایان سخن  شایسته است، سپاس خود را به مسئوالن و دست اندرکاران علمی و   

المللی سربداران به ویژه دانشگاه حکیم سبزواري و همۀ فرهیختگانی که در  بیناجرایی کنگرة 

این گردهمایی بزرگ علمی و پژوهشی، نقشی در خور توجه داشته اند ارزانی داشته و 

المللی تقدیم  کنندگان در این کنگره بین ترین درودهایم را به محضر تمامی شرکت صمیمانه

 . توفیق روزافزون دارمکنم و براي تمامی آنان آرزوي

  

  دکتر علی جنّتی  

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

  1394 آذر 25
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  پیام دبیر همایش و رییس دانشگاه حکیم سبزواري

  دکتر جواد حدادنیا

گمان مرهون فرهنگ بی همتاي قیام سرخ عاشورا  پایندگی و بالندگی جهان تشیع، بی  

به عنوان سنت اصیل شیعی ـ ایرانی ما، با اقتدار هماره در طول و سبز انتظار است؛ فرهنگی که 

  .اي روشن دارد ادوار پر فراز و نشیب تاریخ این کهن بوم، مانا و ماندگار رو به آینده

دشت پارسی، سرزمینی است که مردمانش در طول هزاران  ایران اسالمی، این پهن  

یشان، زیست فردي و اجتماعی خود را به سال گذشته و پس از ورود اسالم به حیطۀ جغرافیا

در این بین و پس از مهجور . طرق مختلف، ذیل پرچم برفراز این دین آسمانی تعریف کردند

هاي اجتماعی فراوانی در جهت احیاي  هاي مردمی و خیزش شدن اسالم ناب محمدي، حرکت

اران به عنوان یکی توان از نهضت عظیم سربد ارزشهاي ناب اسالمی نضج گرفت که به جرأت می

  . هاي شیعی تاریخ ایران نام برد ترین نهضت از مهم

سربداران، نهضتی است برخاسته از بن دل و جان مردمان خطۀ همیشه بیدار تاریخ،   

اي  بدیل دوران بودند، به گونه اي که مردمانش به گواهی تاریخ، آزادگان بی سبزوار کهن؛ گستره

 رییس دانشگاه حکیم سبزواري دکتر جواد حدادنیا همایش و دبیرپیام 
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ا مرام و طریقت خویش کرده اما تن به ورطۀ خواري و ذلت که  آرمان بلند سر به داري ر

  .نسپردند و این گونه براي همیشه در تاریخ  جاودانه گشتند

گفتگو است این کالم که نهضت سربداران، عزّت ملّی ماست و خیزشی است مبتنی  بی  

دولتی که با . هاي راستین مذهب تشیع که به تشکیل اولین دولت شیعی ایرانی انجامید بر آموزه

نگرش دینی و ملّی خود در حوزة فرهنگ و دانش، اعتقادات دینی، رفتار و رابطۀ حاکمان با 

مردم و عملکرد سیاسی، اقتصادي و عمرانی خود به پایداري و گسترش مذهب تشیع در ایران و 

  .اسالمی در منطقۀ خراسان بزرگ و کشور، مدد فراوان رساندـ پیشرفت تمدن ایرانی 

یدي نیست که شناخت صحیح و دور از ابهام این دوران مهم از پیشینۀ ایران ترد  

ها و در انتظار پژوهندگانی  هاي تاریخ در گروِ پژوهش زمین، به مانند دیگر ناشناخته

هاي مغفول ماندة این  دوست و پرشکیب و توان است تا به همت خویش بتوانند گوشه دانش

  . روشنی ترسیم کنندبرهه از تاریخ را براي همگان به

مایۀ مباهات است که در آستانۀ هفتصدمین سالروز این نهضت سترگ در سبزوار،   

المللی میزبان دانشمندان، پژوهشگران و اندیشمندانی  اي بین شهر دیرینۀ دوران، در قالب کنگره

ی هاي دینی، سیاسی، فرهنگی  و اجتماع هستیم که با نگاهی عالمانه سعی در واکاوي جنبه

  .ساز سربداران سرفراز دارند نهضت تاریخ

دانم از عزیزان و سرورانی که در حسن برپایی و  در پایان سخن بر خود الزم می  

المللی که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواري برگزار خواهد شد،  برگزاري این همایش بین

کران حضرت دوست، هماره  امید که در پناه الطاف بی. گزاري نمایم اهتمام ویژه داشتند، سپاس

 .در مسیر رشد و بالندگی این کهن بوم گام برداریم

  

  توفیق الهی همراه تعهد، اراده و مانایی قرین شما باد

  جواد حدادنیا

  دبیر کنگره و رییس دانشگاه حکیم سبزواري
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  توصیف، تحلیل، نقدکتابشناسی سربداران
  

 1اکبرزاده فائزه

  چکیده؛

که هـر کـدام   اند  ي زیادي در مناطق مختلف ایران پدیدار شده ها   در طول تاریخ حکومت   

تاریخ ایران بعد از سقوط ایلخـانی بـه   . اند  در یک زمان مشخص حکمرانی کردهها  از این حکومت  

شود؛ بدین صورت که در هر یک از مناطق ایران یکـی             می شکل حکومت ملوك الطوایفی تعریف    

سربداران است کـه   ي محلی،ها یکی از این حکومت. ي محلی صاحب حکومت استها از حکومت 

درباره این سلـسله بـه سـبب        . حدود نیم قرن در مناطقی از خراسان و ایالت قومس حکم راندند           

نی در دست نیست و اطالعات موجـود        کوچک بودن و کوتاه بودن دوره حکمرانی اطالعات چندا        

هم از یک پایه اطالعات برخوردار نیست و ضـروري اسـت کـه از لحـاظ محتـوایی مـورد نقـد و                

  .بررسی قرار گیرد

منابع مربوط به سربداران را معرفـی  ترین  و اصیلترین  این مقاله در پی آن است که قدیم  

 جانبدارانـه و در    بعضی از کتب کـامالً     دهد که   می ي این پژوهش نشان   ها  یافته. و سپس نقد کند   

دیگـر تنهـا بـه      ي    ي مثبت حکومت سربداران نوشته شده است در حالی که دسته          ها  ذکر ویژگی 

طرفانـه   اما در این بین کتبـی هـم کـه بـی           اند    ذکر نواقص حکومت و مراي سربداري اشاره کرده       

  . توان مشاهده کرد  میرااند  نوشته شده

 سی، سربداران، توصیف، نقد و بررسیکتابشنا:  کلیديگانواژ

 
 
 
 
  

                                                           
  دانشگاه فردوسی مشهد. 1
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  :مقدمه

سربداران نام جنبش مردمی پیشه وران و صوفیان شیعه اثنی عشري سبزوار بـود کـه در         

 و جور حکـام محلـی    ق، با تاسی از تعالیم شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري علیه ظلم             736سال  

 سربداران معتقـد بودنـد      .شکل گرفت و در قالب حکومت مردمی، نیم قرن در منطقه مسلط شد            

. اگر خداوند ما را توفیق دهد رفع ظلم و دفع ظالمان کنیم و اال سر خود را بر دار اختیـار داریـم               

ال از دسـراب . انـد  با این حال در برخـی از منـابع ایـن عـده را سـربدال یـا سـرابدال نیـز نامیـده                       

شـد کـه     مـی  صوفیان اطـالق اصطالحات صوفیه و مرتبه پنجم از مراتب آنان بود و به عده اي از  

 .آمـد   مـی میان مردم عامه نفوذ بسیار داشتند و حفظ نظم و دفع مصائب از وظایف آنان به شمار         

     )مدخل سربداران، دایره المعارف تشییع(

زمینه ظهور و خروج سربداران را بستر اجتماعی، سیاسی و اقتصادي ایران بعد از هجـوم                

 حکومـت ایلخانـان، حکـام محلـی در اطـراف و اکنـاف ایـران                 بـا فروپاشـی   . مغوالن فراهم آورد  

ظلـم و جـور ایـن امیـر         . ي مستقلی پایه گذاشتند و به جنگ قدرت با هم پرداختنـد           ها  حکومت

نشینان مستقل و تجاوز و تعرض آنان به حقوق مردم و خرده مالکـان مـوجی از نارضـایتی را در          

ی و اجتماعی خراسان زمینه را براي بـروز         در این میان شرایط مغشوش سیاس     . منطقه برانگیخت 

ي هـا   این در حالی بود که متعاقب حملـه مغـوالن و حـذف پایگـاه              . یک قیام مردمی فراهم آورد    

حکومتی تسنن در شرق جهان اسالم، امکان رشد و گسترش تفکر شیعی اثنی عشري در ایـران                 

ذهب رسمی کشور شد و در      ، مدتی شیعه م   بیش از پیش فراهم شد تا جایی که د زمان ایلخانان          

حکومـت  )همان ( .یی را در خود احساس کردند     ها  نتیجه مردم آمادگی پیوستن به چنین جنبش      

نهضت شـیعی مـذهب در      ترین    سربداران نخستین دولت مستقل شیعی دوازده امامی و گسترده        

ب جنـ . ي هم عصر و پـس از خـود را فـراهم کـرد        ها  ایران بود که زمینه ظهور بسیاري از نهضت       

 برانـدازي تـشکیالت غیـر شـرعی     سربداران با هدف استقرار یک حکومت مـشروع و بـه منظـور         

مقالـه حکومـت   (. کل گرفـت الطوایفی و حذف بقایاي قوانین و رسوم یاساي عهد مغول شـ   ملوك

با توجه به اهمیـت ایـن جنـبش در ایـران قـرن هـشتم                )شیعی سربداران، کاظم مدیر شانه چی     

ژه مورخان زیادي در صدد جمع آوري و تدوین اطالعاتی راجع به این           هجري نویسندگان و به وی    

راي بودنـد و    حکومت برآمدند، که برخی از این نویسندگان در دربار و در محضر حاکمان سـربدا              

برخی از آنها بعد از حکومت سربداران کتبی را تالیف کردنـد کـه ایـن منـابع و مکتوبـات را بـر                        

بـر اسـاس اهمیـت      بنـدي     تقـسیم : ي گونـاگونی از جملـه     ها  شتوان به رو    می حسب اهمیت آنها  
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در این نوشته منابع بر حسب اهمیت اطالعـات         . نمودبندي    اطالعات و زمان گردآوري آنها طبقه     

شده که در ابتدا به شرح و توصیف مطـالبی کـه در ایـن کتـب ارائـه                 بندي    موجود در آنها دسته   

 نظر میزان صحت آنها تحلیل و در انتهـا هـم بـه       اطالعات موجود را از    پردازیم و سپس    می شده،

امید است که بتوانیم گامی هر      . موجود در آنها خواهیم پرداخت     نقد هر یک از این آثار و مطالب       

  . چند کوچک در جهت شناخت دقیق و بررسی منابع این دوره از تاریخ ایران، برداشته باشیم

  

  تاریخ سربداران؛ .1

ربداران هیچ گونه اطالعاتی در دست نداریم و نویـسنده ایـن            درباره مولف کتاب تاریخ س    

اثر گرانقدر هنوز ناشناخته مانده و بنابراین تمامی منابع این اثر را در زمره آثار مجهـول المولـف              

و . توان تاریخ تالیف این کتـاب را در چـارچوب زمـانی محـدودي قـرار داد            می .اند  به شمار آورده  

 امـروزه تـاریخ   . هجـري بـه پایـان رسـیده باشـد     64-765ي هـا   خر سال تقریبا امکان دارد در اوا    

تـوان بـا      مـی   بین رفته و تنها عبارات و مطالبی از آن در منابع دیگر باقی مانده کـه                ازسربداران  

 تاریخ با مراجعه به منابعی که از        این. ت مطالب آن را تا حدي دریافت      مراجعه به این منابع کیفی    

ي میانـه   هـا   دهد که تاریخ کـاملی بـوده جـز اینکـه حـوادث سـال                می اننشاند    ن اقتباس کرده  آ

 تاریخ سربداران را از آغاز جنـبش آنهـا تـا قتـل درویـش            .سلطنت علی موید در آن نیامده است      

 جوري مورد بررسی قـرار      عزیز جوري به دست علی موید و کشتار سازمان درویشان شیخ حسن           

شـاید بتـوان    . داران را مفصال مورد بحث قرار داده است       نه تاریخ سرب  داده است و مسلما دوره میا     

این واقعیت را هم مورد قبول قرار داد که تاریخ سربداران از سعادت سربداران درعهد علی مویـد                  

تواند منسوب به اشتیاق مورخ براي چاپلوسی از علـی    میهر چند که این مساله  . دارد  می صحبت

یی علیه  ها  اب را بعد از قلع و قمع سربداران در خالل جنگ           اگر او این کت    موید باشد ولی مطمئناً   

توانـست بـراي حـامی خـود تعارفـات            مـی  نوشـته باشـد،   الـدین     هرات، امیر ولی و درویش رکن     

  )عروج و خروج سربداران، جان اسمیت(. طنزآمیزي را هم به کار برد

شـود از     مـی  ره دیـده  بازتاب کتاب تاریخ سربداران، تقریبا در اکثر منابع مربوط به این دو           

میر خواند در روضه الصفا، دولتشاه در تذکره الشعراي خود، فـصیحی خـوافی در مجمـل                 : جمله

  . اند التواریخ و نویسندگان دیگر از آن استفاده کرده

اوال اینکه نویسنده گمنام آن در اثر خود        : کند  می چند نکته مهم در این کتاب خودنمایی      

دربـاره علـی مویـد     کرده و این نشان دهنده این است که این اثـر       از علی موید سربداري تمجید    
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ثانیـا در کتـاب او صـحبتی از تـاریخ درویـشان و عناصـر              . آخرین حکمران سربداري تالیف شده    

ثانیا در تاریخ سربداران سـعی شـده اسـت    . انقالبی این سازمان و رهبران مذهبی آها نشده است 

 مقابل بـرادرش عبـدالرزاق ارائـه گـردد و همـین مـسائل             مسعود در   الدین    تصویر خوبی از وجیه   

ي حکومـت او پرداختـه      هـا   رساند که نویسنده الفتی با علی موید داشته و فقط به ذکر خوبی             می

  )قیام شیعی سربداران، آژند( . است

  

  ذیل جامع التواریخ، حافظ ابرو؛ .2

شـید الخـوافی مـشهور بـه     ن لطف اهللا بـن عبدالر    عبداهللا ب الدین    شهابنام کامل او موالنا     

از تـاریخ تولـد او      . زیسته است   می  در قرن نهم هجري     که  مورخ و جغرافی نگار ایرانی     حافظ ابرو، 

 هجري به دنیـا  763که در سالاند  اطالع دقیقی در دست نیست اما برخی از محققان حدس زده    

مـه تـاریخ ملـوك کـرت     درباره زادگاه او نیز اختالف نظر وجود دارد، او خـود در مقد     . آمده باشد 

خود را اهل یهدادین از قراي خواف معرفی کرده است اما نویسندگان دیگـر زادگـاه او را هـرات                    

  )مدخل حافظ ابرو، دایره المعارف بزرگ اسالمی. ( اند نوشته

در جوانی به خدمت امیر تیمور گورکان درآمد و تیمور همواره توجه خاصی به او داشـته                 

از سفرهاي تیمور او را همراهی کرده او بعد از مـرگ تیمـور بـه شـاهرخ     همچنین او در بسیاري  

 سال ز مالزمان او بود که او در این زمان وقـت خـود را بیـشتر صـرف     28 میرزا پیوست و حدود 

  )همان. ( زنجان دفن شد هجري درگذشت و در833 تالیف کرد و بنا به گفته منابع او در سال

داران و نیز مطالبی درباره طغاي تیمور، امیـر ولـی، امیـر      آثار حافظ ابرو حاوي تاریخ سرب     

حـافظ ابـرو    . ارغون شاه و ملوك کرت هرات است کـه همـه آنهـا در عهـد سـربداران بـوده نـد                     

جغرافیاي حافظ ابرو، مجموعه یـا ذیـل    : سربداران را در سه اثر خود مورد بررسی قرار داده است          

جـامع التـواریخ    قري کـه نویـسنده در ایـن مـورد از            زبده التواریخ بایـسن   / جامع التواریخ، مجمع  

و ظفرنامه شامی استفاده کرده و آنها با تاریخچه اي که راجع به سـلطنت اولجـایتو،                 الدین    رشید

اما در اینجا به نخستین تـالیف    . اده است دابوسعید و حکام متاخر ایلخانی و آل جالیر بوده، ربط           

فصل مربوط به سـربداران در ایـن        : کنیم  می اشد اشاره واریخ رشیدي ب  او که همان ذیل جامع الت     

ایـن فـصل دوره   باشد که   میتالیف حافظ ابرو تحت عنوان تاریخ امراي سربداریه و عاقبت ایشان     

موضـوع اصـلی دوره نخـستین فعالیـت شـیخ      . اول تاریخ سربداران را کامال مورد توجه قرار داده     

مچنـین در مـورد شـیخ حـسن جـوري،           ه. خلیفه و شیخ حسن جوري رهبـران مـذهبی اسـت          
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خاستگاه و قیام سربداران، جنگ بین سربداران و نیروهاي طغاي تیمور، لشکر کـشی سـربداران                

بنابراین قسمت اصلی سربداران در این کتاب حـافظ  . مطالبی را عرضه داشته است.... به هرات و    

 و ایـن بحـث بـراي        قسمتی است که زندگی شیخ خلیفه و شیخ حسن را مورد بحـث قـرار داده               

امـا دو مـورد     .  هجـري مفیـد اسـت      745ي آنان در سال   ها  اطالع از خاستگاه سربداران و فعالیت     

دهد و آنچه هم عرضه کرده پر از غالط و اشتباهات             می  هجري اطالعات کمی ارائه    745از  / دوره

  )رجوع شود به متن اثر (.است

حکومت علـی مویـد را نیـز        / دارانحافظ همچنین در این اثر خود دوره متاخر تاریخ سرب         

مورد توجه قرار داده است اما آن را به صورت قسمتی از تاریخ امیر ولی و آل کرت بررسی کـرده      

 760-750ي هـا  ي سربداران در مازندران در خالل سـال    ها  که این دو بخش شامل فعالیت     . است

حافظ ابـرو  .  هجري770باشد و نیز لشکر کشی ملک پیر علی علیه علی موید در سال            می هجري

جز ارائه اطالعاتی در مورد آداب و رسوم شیعی سربداران، اطالعات دیگري راجع به امور داخلـی     

  ) در سراسر اثر (.کند  نمیآنها در زمان حکومت علی موید عرضه

  

  روضه الصفاي میر خواند؛ .3

بـزرگ قـرن   معروف به میر خوانـد، از مورخـان   الدین   محمدبن خواند شاه بن سید برهان     

و به سبب تنگدستی از بخارا بـه بلـخ رفـت و از              .  هجري متولد شد   838نهم هجري که در سال      

عمر شتافت و در آنجا مورد توجه سلطان حسین بـایقرا           الدین    آنجا به هرات و خدمت شیخ بهائ      

 و وزیش امیر علی شیر نوایی قرار گرفت و سرانجام کتاب روضه الصفا را به نـام امیـر علـی شـیر             

 هجري در هرات درگذشت و در مزار شیخ     910و سرانجام در سال     . نوایی به رشته تحریر درآورد    

  . به خاك سپرده شدالدین  بهاء

ین کتاب تاریخی است عمومی و مفصل، با نثـري پختـه و بهـره گیـري از آثـار پیـشین          ا

که بـا عنـوان    مبحث مربوط به سربداران   .تاریخنگاري ایران که در هفت مجلد تدوین شده است        

عروج و خروج سربداریه و تسلط ایشان بر بعضی از دیار خراسان مشخص شده و در جلـد پـنجم    

: مطالب میر خواند در خصوص تاریخ سربداران از این موارد تـشکیل شـده اسـت               . آن آمده است  

بحثی درباره آغاز جنبش سربداران، بحث قریه باشتین با دو روایـت مختلـف، وقـایع دوره امیـر                    

مسعود، ذکر شیخ خلیفه و ارادت شیخ حسن بـه          الدین    بدالرزاق و قتل او و حکومت امیر وجیه       ع

او، رهایی شیخ حسن از زندان توسط مسعود، نامه شیخ حسن بـه حمـد بیـگ، صـحبت دربـاره           
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و جلوس محمد آیتمور، حکومت کلو اسفندیار سـربداري، حکومـت امیـر             الدین    نهایت کار وجیه  

علی سربدار، حکومت خواجـه یحیـی کـراوي و          الدین    و نیز خواجه شمس   سربداري  الدین    شمس

کراوي و حیدر قصاب، بحثی درباره حکومت امیر لطف اهللا و پهلوان حسن دامغـانی،               الدین    ظهیر

 اینهـا مطالـب و اطالعـات میـر خوانـد            .حکومت خواجه علی موید به اتفاق درویش عزیز جوري        

یگري نیز در بحـث از آل کـرت و طغـاتیمور و امیـر ولـی          درباره سربداران است ولی او مطالب د      

جنگ زاوه بـین آل کـرت و        : همچون. راجع به سربداران دارد که به طور مجزا تنظیم شده است          

 بهتر این بود که     .سربداران و شهادت شیخ حسن، کشته شدن طغا تیمور به دست یحیی کراوي            

 59-745، دوره میانـه      هجـري  45-736دم  دوره متق : کرد بندي می   این مطالب را اینگون تقسیم    

 میر خواند در فصول کتابش از آثار حـافظ ابـرو و کتـاب        . هجري 783-759هجري، دوره متاخر    

نـشان دادن   . ستفاده او از این آثار مشخص نیست      اما ا . تاریخ سربداران استفاده فراوان برده است     

فظ ابروسـت، اهمیـت     ز تالیفـات حـا    تکنیک تاریخ نگاري میر خواند کـه بازتـابی از اسـتفاده او ا             

  )رجوع شود به سراسر اثر(.  در واقع رونویسی کاملی از مطالب حافظ ابرو استفراوانی دارد که

  

  تذکره الشعراي دولت شاه؛. 4

 هجري به دنیـا     842امیر دولتشاه بن عالءالدوله بختیشاه الغازي السمرقندي حدود سال          

 و او خودش    ان از مکنت و شهرتی بسزا برخوردار بوده       خاندانش د قرن نهم هجري در خراس      . آمد

 دولتشاه و خـانواده اش از رجـال دربـار تیموریـان بـه شـمار               . در هرات به تحصیل علم پرداخت     

او در حدود پنجاه سالگی از مناصب دولتی دوري گزیـد و بـه کـار تـالیف، تـصنیف و                     . رفتند می

ي پیانی عمـر مـالزم و همنـشین         ها   سال در. سرودن شعر مشغول شد و تخلص عالیی را برگزید        

 او در سـن پنجـاه سـالگی       . سلطان حسین بایقرا، امیر علی شیر نوایی و عبدالرحمن جـامی بـود            

 اثر معروف خود به نام تذکره الشعرا را به نام امیر علی شیر نـوایی           هجري 896یعنی حدود سال    

اللبـاب اوفـی در تـاریخ ادب فارسـی          کتاب او دومین تذکره از نوع خود بعد از لباب ا          . تالیف کرد 

او در کتـاب خـود   . این تذکره در یک مقدمه، هفت طبقه و یک خاتمه تدوین شـده اسـت      . است

مـدخل تـذکره الـشعراء،     (.پـردازد   مـی طور خاصی به معرفی کامـل سلـسله کامـل سـربداران      به

  )المعارف بزرگ اسالمی دایره
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درویش عزیز بدست علـی مویـد و قتـل          دولتشاه همچون میر خواند، وقایع را تا شکست         

. عام درویشان دنبال کرده و سپس کلیاتی راجع به سلطنت علی موید تا آمدن تیمور ابراز داشته                

  ).287دولتشاه، ص(

 هجري است، بلکـه گزارشـی از        765 - 782اثر دولتشاه نه تنها فاقد بررسی دوره تقریبا         

کتـاب  . شیخ حسن به محمد بیگ را نـدارد       ي شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري یا نامه          ها  فعالیت

مثال او اشـاره اي بـه   . دولتشاه در بعضی جاها داراي مواردي است که کتب دیگر فاقد آن هستند 

دهد   می علی دارد و نیز ارزیابی جالبی از علیموید و سبطنتش ارائه          الدین    ساختمان سازي شمس  

  ) 282دولتشاه، ص. (که یک ارزیابی مطلوب و مساعد است

عالی سـلطنت   ي  ها  بارات او حاوي سعادت قلمرو سربداران در زمان علی موید و کیفیت           ع

 و او در کتاب خود به شـدت از علـی مویـد قـدر دانـی کـرده اسـت، شـرحی از سـازمان                           اوست

در تـاریخ سـربداران   درویشان و ایدئولوژي آن نیامده است و فقط یک بررسی کوتاه از نقـش آن           

توان اینگونه استدالل کرد که رابطه اي احتمالی بـین نویـسنده و              می گفته شده است و در واقع     

  )سراسر اثر(. باشد  میمویدعلی 

طالبی است که در اثر میر خوانـد هـم          مطالب دولتشاه درباره سربداران به وضوح همان م       

آمده همچنین دولتشاه مطالب مجزایی هم در قسمت دیگر کتابش راجع به کـشته شـدن طغـا                  

  . کند  میتیمور دارد که با مطالب حافظ ابرو و میرخواند تطبیق

  

  مجمل التواریخ فصیحی خوافی؛. 5

به فصیح خـوافی یـا      محمد بن نصیرالدین یحیی وهب باهلی ملقب        الدین    احمد بن جالل  

الخوافی از رجال معروف قـرن نهـم هجـري قمـري و از تـاریخ نویـسان مـشهور و موثـق دوران                    

 هجري در خواف و بنا به گفته اي دیگر چشم           777او در اول جمادي االولی سال       . تیموري است 

 خدمات دیوانی شـد و سـرانجام در سـال         او بعد از کسب علم و دانش عهده دار          . به جهان گشود  

 هجري از کارهاي دیوانی حذف شد و که گویا به دلیل اشـتباهات مـالی و دیـوانی او بـوده                   836

اثـر تـاریخی خـود و بـه طـور      تـرین     بود که شروع به تالیف مهم      ها  و ظاهرا در همین سال    . است

  )مقدمه کتاب مجمل(. مفصل در آن کتاب از روزگار و ابناي آن شکایت کرد

صیحی در وقایع تاریخ و تـراجم بزرگـانی از آغـاز آفـرینش              مجمل ف / المجمل فی التاریخ  

. گیرد که آن را تقـدیم بـه شـاهرخ تیمـوري کـرده اسـت                 می  هجري را در بر    845جهان تا سال  
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سالشمرانه نوشـته شـده اسـت در سـال          ي    مطالب این اثر که یک تاریخ عمومی است و به شیوه          

ورد سربداران به اختصار نوشته اسـت       فصیحی مطالب خود را در م     . رسد  می  هجري به پیان   845

 مطالـب مجمـل فـصیحی بـه قـدري اجمـالی اسـت کـه               . و آنها را سال به سال بیان کرده است        

او از زمینـه تـاریخی جنـبش سـربداران          . توان از آن به عنوان یک منبع اصلی استفاده کـرد           نمی

خین، سالـشماري  او نـسبت بـه سـایر مـور     .  و آن را مختصرا یادآوري نموده است       صحبتی نکرده 

هـم تـري منبـع فـصیحی،        . مفصلی راجع به وقایع عرضه کرده و این یکی از محاسن اثر اوسـت             

ي میر خواند، یـک بـه یـک        ها  ي او با گزارش   ها  تاریخ سربداران گمشده است چرا که اوال گزارش       

ثـا  ثال. ثانیا مثل دولتشاه راجع به سازمان درویشان صحبت زیادي نکـرده اسـت  . کند  می مطابقت

 علی دقیقا با مطالـب میـر خوانـد تطـابق دارد و ایـن              الدین    مطالب فصیحی در مورد قتل شمس     

  ) 84، ص3فصیحی، مجمل، جلد . (اند رساند که هر دو از یک منبع استفاده کرده می

او از زمینه تاریخی زندگی عبدالرزاق حرفـی نـزده و شـورش سـربداران را بـسیار بـسیار           

فـصیح  . سالشمارانه مفـصل او دانـست     ي    توان شیوه   می ن اثر او را   دهد و حس    می مختصر توضیح 

هم مانند دولتشاه راجع بـه سـازمان درویـشان زیـاد صـحبت نکـرده اسـت و ماننـد دولتـشاه و            

او در توصـیف قتـل      .  و آمدن تیمور ندارد    63-764میرخواند، اطالعات زیادي راجع به دوره بین        

  )همان( .  استردهعلی بیش از حد معمول صحبت کالدین  شمس

  

  مرعشی؛الدین  برستان و رویان و مازندران، ظهیرطتاریخ . 6

حسینی مرعـشی نویـسنده و   الدین  بن قوامالدین  بن کمالالدین    بن نصیر الدین    میر ظهیر 

خانـدان او در آمـل   .  هجري در آمل دیده به جهان گشود815مورخ و سیاستمدار ایرانی در سال   

 او نیز از طرف کارکیا سلطان محمد عهده دار رداري سـپاه و ایالـت        و ساري حکومت داشتند که    

 تـاریخ گـیالن و      ي تاریخ رویان و مازنـدران و طبرسـتان،        ها  کتابي    او نویسنده . سیاکله رود شد  

اثر او همین کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران است که در             ترین    اما مهم . دیلمستان است 

نثر ایـن کتـاب سـاده و روان و    . کیا میرزا علی، به پایان رسیده است      هجري به نام کار    881سال  

مدخل تاریخ طبرسـتان، رویـان و مازنـدران، دایـره المعـارف             . (توان گفت عامیانه است     می حتی

  )تشیع

مـسعود  الدین    در کتاب مرعشی مطالب یکدست و مفصلی راجع به لشکرکشی امیر وجیه           

اوایـل کـار    ي    او درباره . شود  نمی ارد که در سایر منابع دیده     به مازندران و قتل و در آنجا وجود د        
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مـسائلی کـه    تـرین     یکـی از مهـم    . سربداران نیز مطالبی دارد که از نوعی اختصار برخوردا اسـت          

مرعشی در کتابش عنوان کرده مساله رابطه مستقیم مرعشیان مازندران با سـربداران و خـصوصا         

 رابطه رهبران مذهبی سربداران را با سید قـوام، سـر   وي صریحا . ستها  جناح رهبران مذهبی آن   

مرعشیان، بیان کرده و نامه شیخ حسن را به محمد بیک بـراي روشـن شـدن ماهیـت           ي    سلسله

مرعشی قیام سربداران را به صـورت یـورش خراسـانیان مظلـوم     . قیام سربداران ارائه نموده است  

. امـراي تـرك نـژاد مطـرح کـرده اسـت      ي ظالمانه اقتصادي عالءالدین محمـد و  ها  علیه سیاست 

اشت و دیدگاه مرعشی در مطالب خود راجع به سربداران یک برداشت ویژه است که در سایر                 دبر

  )رجوع به خود اثر( . شود  نمیمنابع دیده

 از سـربداران بـه میـان        او مساله اقتصادي و نیز تبعیض نژادي را در بررسی کوتـاه خـود             

مطالـب  .  از خصوصیات بومی منطقه مازندران مایه گرفته باشد کشیده است و شاید این بینش او      

او درباره شیخ خلیفه و شیخ حسن و نامه شیخ حسن و رابطه مستقیم سید قوام با ایـن رهبـران     

مذهبی باید از منبعی اقتباس شده باشد که منحصر به فرد بوده و یا شاید هم از منابعی استفاده                   

  )همان(. ز بوده استکرده که مورد رجوع حافظ ابرو نی

  

  ابن بطوطه؛ ي  سفرنامه. 7

ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا بن محمد بن ابراهیم لواتی طنجی بن بطوطه، درشهر طنجه،              

 هجري به سوي مکه عزیمت    725مراکش به دنیا آمد و در سال        /  هجري در مغرب   703در سال   

ن، میـانرودان و بخـشی از هنـد و          نمود و مصر، شام، حجاز، ایران، عراق، یمن، بحـرین، ترکـستا           

 27سفر او   . مراکش بازگشت / چین، جاوه، شرق اروپا و شرق افریقا را پیمود و سرانجام به مغرب            

عـروج و خـروج     (.  هجـري در مـراکش درگذشـت       779سال به درازا کشید و سـرانجام در سـال         

  )سربداران، اسمیت

ا همـین اثـر ابـن بطوطـه         هـ آنتنها گزارش مبسوط همزمان با سربداران در اوایل طغیان          

ابن بطوطه بر سر راهش به هند از هرات دیدن کرده و از توصیف هرات بـه بحـث دربـاره                     . است

کـه او  -اطالعات ابن بطوطه در مورد سربداران، اطالعات دست دوم اسـت  . سربداران گریزي زده  

 هجـري  743و مربـوط بـه      - هجـري از خراسـان گذشـته بـود         733قبل از شورش آنها در سال       

 743/ي سربداران را در حمله بـه هراتـو قتـل شـیخ حـسن جـوري          ها  وي فقط فعالیت  . شود می

هجري بررسی کرده است و توصیف او در مورد روابط متقابل سـربداران، طغـاي تیمـور و ملـک                    
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حسین هراتی بسیار با ارزش است و ابن بطوطه هیچ نوع تاریخی براي این قضیه عرضه نکرده و                   

تاریخ جنگ بین ملک حـسین و سـربداران اشـتباه اسـت کـه ایـن                 / که ارائه نموده  تنها تاریخی   

او چندي را در دربار آل کرت گذرانیده بـود          . اطالعات بایستی با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد       

و جنگ زاوه بین آنهـا      اند    و از آنجایی که آل کرت از نظر سیاسی و مذهبی مقابل سربداران بوده             

 بود، لذا ابن بطوطه پس از توصیف شهر هرات چند کلمـه هـم راجـع بـه سـربداران       اتفاق افتاده 

  )سراسر اثر( . نوشته است

 هـم  ها اطالعات او در مورد سربداران اطالعاتی است که از عوام شنیده ولی همین شنیده             

او با اینکه سنی مذهب است و به نفع آل کـرت سـوگیري دارد     . از اهمیت خاصی برخوردار است    

مطالـب او دربـاره صـداقت و راسـت     . شـود   می مجبور به بیان واقعیت    ها  ی در بعضی از قسمت    ول

توصـیف و از روابـط سـربداران و آل کـرت و       . کرداري پیروان شیخ حـسن اهمیـت زیـادي دارد         

  )همان(. طغاتیمور هم ارزشمند است

  

  عجائب المقدور فی نوائب التیمور از ابن عربشاه؛ . 8

حنفـی معـروف بـه ابـن عربـشاه،          باس احمد بن محمـد بـن عبـداهللا ال         ابوالعالدین    شهاب

 هجري از پدر و مادري ایرانی تبار در         791نگار، ادیب، زباندان و قاضی ایرانی تبار، در سال           تاریخ

 هجري به سـمرقند رفـت و نـزد          803او هنگام هجوم تیمور به شام در سال         . دمشق به دنیا آمد   

و در  .  ادبی پرداخت و زبـان ترکـی و مغـولی را نیـز آموخـت               جرجانی و جزري به تحصیل علوم     

 هجري به ناحیه خطا رفته و از آنجا به خوارزم و حاجی طرخان و شبه جزیره کریمه و                   811سال

سپس به ادرنه به خدمت سلطان محمد اول رفت و سلطان او را کاتب خویش کـرد و بعـدها بـه            

جري در قاهره به هم صحبتی با تغري بـردي           ه 840حلب و دمشق سفر کرد و تا اینکه در سال           

از او آثار زیادي برجـاي  .  هجري درگذشت854نائل گشت و در آنجا ماند و تا در نهایت در سال            

عجائب المقدور فی نوائب التیمور، فاکهه الخلفاء و مفاکهه الظرفـا، ترجمـان             : مانده است از جمله   

ي چنـدي از فارسـی و       هـا   و العرب و نیز ترجمه    المترجم بمنتهی االرب فی اللغه الترك و العجم         

  )مدخل ابن عربشاه، دایره المعارف تشیع(. ي دیگرها عربی و ترکی و زبان

.  تـالیف کـرده اسـت      840ابن عربشاه کتاب عجائب المقدور فی نوائب التیمور را در سال            

 خراسـان و  مطالب ابن عربشاه در خصوص سربداران مربوط به ایام متقدم تیمـور و آمـدن او بـه          

کنـد    میاطالعاتی که ابن عربشاه در این زمینه عرضه. تسلیم خواجه علی موید در مقابل او است   
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خالصه هر چه که هست خالی از ارزش تـاریخی هـم نیـست و               . در هیچ منبعی ارائه نشده است     

سر رجوع به سرا  (. خصوصا اطالعات جالبی در زمینه تسلیم خواجه علی موید به امیر تیمور دارد            

  )اثر

  

  ؛ یمین ابندیوان . 9

طغرایی مستوفی بیهقی فریومدي متخلص بـه       الدین    امیر فخرالدین محمودبن امیر یمین    

 هجـري دیـده بـه       685او در سال    .  هشتم هجري است    هفتم و  رنیمین، از شاعران مشهور ق     ابن

از همان اوان   هستی گشود و در خانواده اي تربیت یافت که از دانش آن زمان بهره وافر داشت و                  

  مـستوفیان زمـان خـود محـسوب     چون پدر، جزء یمین  ابن. کودکی با مطالعه و نگارش آشنا شد      

کرد و مدتی مستوفی خواجه عالءالدین محمـد فریومـدي وزیـر              می شد و در آغاز کار دیوانی      می

ربداران او در اغاز با پادشاهان ایران و وزیران دوره خود رابطه داشته و سپس به هواداري سـ                 . بود

  )  فریومدي، محمود عنبرانییمین ابنمقاله . (پرداخته و به خدمت آنان درامده است

جه عالءالدین وزیر و چندي در هرات در دربار ملـک           او مدتی در گرگان و در خدمت خوا       

حسین کرت زیسته و پیش از آن هم در دربار دومین امیر سـربداري حـضور داشـته و      الدین    معز

هجري بین ملک معزالـدین حـسین کـرت و خواجـه             743 یزدهم صفر سال   که در س   یجنگدر  

 اسـیر سـپاهیان معزالـدین    یمـین  ابن تربت حیدري رخ داد      مسعود سربدار در زاوه یا    الدین    وجیه

قـسمت  ) همـان . (شد و در دربار شاه ماندگار شد و متاسفانه دیوان او در این واقعه از بین رفـت                 

وفات او بین مورخان اختالف      گذشت که در ذکر تاریخ    و فریومد    در سبزوار    یمین  ابنآخر زندگی   

  )همان(. اند  هجري دانسته743 هجري و برخی هم 745نظر است که برخی سال مرگ او را 

، مقطعهـا و    هـا   ، غـزل  هـا    شامل پانزده هزار بیـت در سـه بخـش قـصیده            یمین  ابندیوان  

ثیر انـوري ابیـوردي بـوده و از سـبک او     یش تحـت تـا   ها  او در شعر  . باشد  می ها   و رباعی  ها  مثنوي

یش شـصت و پـنج تـن از امیـران خراسـان، هـرات و                هـا    در قصیده  یمین  ابن. پیروي کرده است  

مقدمـه دیـوان    (. ي سربداران حضور داشـته    ها  سربداران را نام برده است و در او در بیشتر جنگ          

  )یمین ابن

به طوري که هر امیر سـربداري را        باشد    می قصاید او بیشتر در تمجید از امراي سربداراي       

ي هـا  به گونه نیکو در اذهان مردم نشان داده و به ذکر نبردهاي موفقییت آمیز این امرا بـا گـروه               

ي سرداران داشـته اسـت و آنهـا را بـه            ها  مخالفشان پرداخته و نیز همواره سعی در بیان پیروزي        
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نـصاف را رعایـت کـرده و حـق          ناگفته نماند که گاهی هم جانـب ا       . خصائص نیک یاد کرده است    

  )رجوع به سراسر اثر(. اشته استدیش را ابراز ها بجانب سروده

  

  :گیري نتیجه

  : توان به نتایج زیر دست یافت  میي انجام شدهها از بررسی

آثار فصیح، میر خواند و دولتشاه در انتقال مطالب تـاریخ سـربداران مکمـل همـدیگر                  .1

نبع مشابه هـم اسـت آنقـدر        ز اختالفات، اطالعات هر سه م     هستند که پس از جدا کردن برخی ا       

  .  تصویر کاملی از تاریخ سربداران را ترسیم کردتوان  میکه

تاریخ سربداران و آثار حـافظ ابـرو گزارشـات مـستقلی را از تـاریخ سـربداران عرضـه                     .2

بداران وقـایع  ، بنابراین این دو منبع دربعضی جاها مکمل یکدیگر هستند مثال تاریخ سـر           اند  کرده

ریـزد    می  هجري را که صریحا توسط حافظ ابرو سالشماري شده روي دایره           745-759ي  ها  سال

ایـن دو منبـع   . دهد  میمتفاوتی را ارائهو حال آنکه حافظ ابرو از این دوره سالشماري دقیق تر و       

یگر را  و توصیف لشکرکشی مسعود به هـرات تطـابق دارنـد اعتبـار یکـد        ها  در جایی که در تاریخ    

توانـد    می شود، مقایسه و تحقیق     می کنند و در جاي که اختالفاتی در دو گزارش دیده           می تقویت

نتایجی به دست دهد که اعتبار و صداقت، گرایش و میزان اطالعات و توانایی تاریخنگاري حافظ                

  . تاریخ سربداران را به ثبوت رساندابرو و نویسنده 

 به گونه اي عصب آمیز نوشته شده که هـر دو منبـع بـه              آثار ابن عربشاه و ابن بطوطه     . 3

پرداختـه نـد و ایـن مـساله را          تسلیم شدن خواجه علی موید در مقابل امیر تیمـور           ي    ذکر واقعه 

  . اند بیشتر نشانه اي براي ضعف امراي سربداري تلقی کرده

ه با دیدي   توان جزو آن دسته از آثاري به شمار آورد ک           می  و مرعشی هم   یمین  ابنآثار  . 4

 و ناگفتـه نمانـد کـه در مـواردي هـم دیـدگاهی             انـد     واقع بینانه به قضایاي و حـوادث پرداختـه        

ي بـین امـراي سـربداري بـا دیگـر           ها  در ذکر وقایع و حوادث و به ویژه توصیف جنگ         جانبدارانه  

  .اند ، داشتهها حکومت
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  ) شاه آرمانی(  سیاسیِ ایرانشهريي هبازتابِ اندیش

  در قصاید مدحی ابن یمین فریومدي

  

  1دستجردي دادي اله  زهره

  2آبادي دولت مرتضی

  

  چکیده

اندیشه سیاسی ایرانشهري و مفهوم بنیادین آن، شاه آرمانی در ایران باستان شکل گرفت              

جتمـاعی نـوین، دچـار تحـوالت و تغییراتـی            ا ـ و در روزگار اسالمی به اقتضاي وضعیت سیاسی       

گردید؛ چنان که مفهوم فرّة ایزدي که ویژگی اساسی شاه آرمانی بود، در نزد اندیـشمندان دورة                  

. سـلطان بـدل گردیـد     » اللهـی ظلّ«هاي گوناگونی درآمد و از جمله به مفهوم         اسالمی به صورت  

کـه گـرد ایـن مفهـوم     ... بخـشندگی و  سان، مفاهیم دیگري چون عدالت، دینداري، امنیت،        بدین

اهللا بودند، نیز متناسب با اقتضائات      هاي صاحب فرّه یا سلطان ظلّ     گشتند، و هرکدام از ویژگی    می

در میان کسانی که حامالن و مبلّغـان ایـن اندیـشه، در روزگـار       . روزگار، مورد تأکید قرار گرفتند    

یمین فریومدي نام برد، که این اندیـشه، در         توان از جمله از شاعرانی چون ابن      اسالمی بودند، می  

  . اش بازتاب یافته استویژه در قصاید مدحیاشعار او و به

اندیشه سیاسی ایرانشهري؛ شاه آرمانی؛ قصاید مدحی؛ ابن یمین فریومدي، :  کلیديگانواژ

  .حکومت سربداران

                                                           
 طباطبائی عالمه دانشگاه .1

 طباطبائی عالمه دانشگاه .2
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  مقدمه

 مـضمون اصـلی قـصیده       هاي شعر فارسـی،   و در میان قالب   » انواع ادبی «مدح را از جملۀ     

اند؛ چنان که مقدار معتنابهی از اشعار فارسی در مدح پادشاهان و صدور است و البته مـدح                 گفته

و ) 244: 1394 شمیـسا، . (ممکن است، دربارة پیغمبر و خلفاي راشدین و ائمۀ اطهار نیـز باشـد             

، در مـدح پیوسـته   شـاعر . خصیصۀ ذاتی و ویژگی بنیادین مدح، وفور اغراق، مبالغه و غلـو اسـت    

هاي کوشد تا از مفاهیم و مضامین و ساختارهایی بهره گیرد، که همۀ صفات ممدوح و ویژگی               می

مثال و پرشکوه بیان دارد؛ درواقع، در مـدح بایـد قهرمـان را          شخصیتی او را در اوج و عظمتی بی       

 )244همان، . (اي را اسطوره کنندبیش از آنچه هست نشان دهند و به اصطالح چهره

سـاخت قـصیده    ژرف«انـد؛   از این منظر، حماسه و قصیدة مدحی را شبیه به هم دانـسته            

ساخت حماسی است و مدح ممدوح درحقیقت همان ستایش خـدازادگان اعـصار             ، ژرف )مدیحه(

هاي قصیده و در دعاي تأبید به خوبی مشهود         هاي آن خصوصاً در اغراق    اساطیري است که نشانه   

  )279همان، (» .است

آمیـز،  سرایی با مـضامینی چنـین مبالغـه     اما بسیاري از منتقدان تاریخ ادبیِ ایران، مدیحه       

ناپذیر را ضدارزش تلقّی کرده و با آن        محیرالعقول و توصیف ممدوحی چنین فراذهنی و دسترس       

 گرا، بر این باورند، که این مفاهیم جـز تملّـق و چاپلوسـی و دریـوزگی از       مخالفند و با نقد اخالق    

تـاریکی  «انـد، نیـست؛ از ایـن رو، آن را           صاحبان قدرت، که غالباً مصدر ظلـم و سـتم نیـز بـوده             

  )26: 1385رزمجو، . ك.ر. (انددانسته» زاي موجود در آثار کهنوحشت

طبق این نظر، صفات شاعر مداح، دریوزگی، چاپلوسی، تظاهر و پوشاندن لبـاس حـق بـه     

همتـی  کاري و سازش با جباران معرّفی شده که از دون      فظهباطل، نوکرمآبی، نفاق و دورویی، محا     

تأسـف ایـن منتقـدان آن       ) 77: 1393به نقـل از باباصـفري،       . (و تنبلی او سرچشمه گرفته است     

گذاشته و حتّـی    ) عامه مردم (است که چنین شاعرانی در روزگار خود، تأثیر مستقیم بر مخاطب            

 مخاطـب و  1»تحمیـق «انـد و درواقـع بـه    غییر دادهگیري فکري آنان را نسبت به ممدوح ت      جهت

چنین نگاهی به مدح و شاعر مداح، البتـه مخـتص منتقـدان             . اند او مبادرت ورزیده   2»استحمار«

                                                           
 611: 1385داوودي درزي کالیی،  .1

 121: 1380شفق،  .2
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هایی بـه  تاریخ ادبی امروز نیست؛ در میان قدما و از جمله شاعران مشهور و معروف نیز، با تفاوت               

: روف ناصرخسرو را بسیاري شنیده و از بـر دارنـد          این معنا پرداخته شده است؛ چنان که بیت مع        

و یا این بیت کمتـر معـروف   » من آنم که در پاي خوکان نریزم   مر این قیمتی در لفظ دري را         «

چه حاجت که نه کرسی آسـمان   نهـی           «: گري ظهیرالدین فاریابی  از سعدي در انتقاد از مدیحه     

  .»ارسالنزیر پاي قزل

تر کاویده و گذشته از تأثیر عواملی چون نیـاز    سرایی را ژرف  یحهاما کسانی نیز، مدح و مد     

گـر در گرمـی و رواج بـازار         لـیس و مداهنـه    هاي زورگو و وجود شاعران کاسـه      تبلیغاتی حکومت 

سرا را از این قاعده مستثنی کرده و از مقابله با سرپوش           ترین شاعران مدیحه  سرایی، بزرگ قصیده

نمـایی فـضایل آنـان، بـه گنجانـدن نظریـات فلـسفی،          رت و بزرگ  گذاشتن بر رذایل صاحبان قد    

  ) 267: 1385ریپکا، ( .تحذیرات و پندها در اشعار معترف هستند

توانـد، در همـۀ ابعـاد و        اي نمـی  سـویه رویه و یک  هاي یک رسد، چنین نگاه  اما به نظر می   

 شایدهاي ماجرا را برمال سازد؛      زوایاي واقعیت نفوذ کرده، نهان و آشکار، چاره و ناچاري، بایدها و           

هاي سیاسـی، اجتمـاعی   تبع آن حقیقت و واقع مطلب را باید در واقعیتدرواقع، نگاه درست و به  

  :و فرهنگی روزگاران پیشین جست

رانده اي فرمان می  ـ واقعیت سیاسی، وجود حکومتی بوده است، که در رأس آن خودکامه           

  ر بسیاري جاها، ظلم و ستم و نارضایتی مردم؛حتم داست و حاصل این خودکامگی، به

ـ شاعر، خود پیش از هر چیز برآمدة جامعه و مردمی است، با چنین حکـومتی و چنـین                   

  وضعی؛

  ـ و مردم ناراضی، طبیعتاً خواهان تغییر وضع و بهبود آن؛

اش، و نیـز حـساسیت و آگـاهی         ـ شاعر به مقتضاي فضاي اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه           

  تواند خاموش باشد؛اش نمیههنرمندان

آن کـه بـه مـردم بیندیـشد و در           تواند فقط در پی  سود و زیان خود باشد بی          ـ شاعر می  

  نتیجه خاموش و حتّی در خدمت حکومت و در هر حال مدافع آن، یا عکس این مطلب؛

ها اي از احتماالت، بایـدها و شـاید       توان ادامه داد و شبکۀ گسترده     سیاهۀ این موارد را می    

هـاي  هـا و بخـش  شـمار آن در حـوزه  هاي بـی اي، که ضلع شبکه. آمیخترا شکل داد و درهم    ... و

-قرار دارد و برآینـد آن مـی       ... متفاوت تاریخی و سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، عقیدتی و ادبی و          
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وسـوم  اي م ها، نظریه گمان یکی از این شکل    هاي گوناگونی باشد، اما بی    ها و هیأت  تواند، به شکل  

  .است» اندیشۀ سیاسی ایرانشهري«به 

  

  اندیشۀ سیاسی ایرانشهري

ویـژه در   اندیشۀ سیاسی ایرانشهري، عنوانی است که براي بیان نوع و شیوة حکومـت بـه              

این اندیشه که الگوي حکومتی ایران باستان محـسوب   . بخشی به کار رفته است    زمینۀ مشروعیت 

 با توجه به مناسـبات اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی در     شود، با بقا و تداوم ساختار حاکمیت  می

این الگو، پس از اسالم با تأثیر گرفتن از اسالم و ساختار قدرت در جامعـۀ اسـالمی              . ارتباط است 

چنان کـه در ایـن تعریـف نیـز مـستقیم و بـه               ) 28: 1388خلعتبري،. (دچار تغییر و تحول شد    

طباطبایی، . (است» شاه آرمانی «ی ایرانشهري،   صراحت آمده است؛ مفهوم بنیادین اندیشه سیاس      

1375 :123(  

  

  شاه آرمانی و فرّه ایزدي

فـرّة  « این شاه آرمانی در اندیشۀ سیاسـی ایـران باسـتان برخـوردار از مفهـومی بـه نـام          

نگهبان پادشاهان و پهلوانان ایرانـی کـه فرمـانروایی    «است؛ نیرویی خجسته و مینویی و     » ایزدي

پشتیبانی و یـاوري فـرّ بـه        تواند بی هیچ فرمانروایی نمی  . رد آن نهاده شده است    بر ایرانشهر در گ   

سـان، برخـورداري از     بـدین ) 325: 1385،  1کـزازي، ج  (» .داد و درست بـر ایـران فرمـان برانـد          

  . یابدنمود می» دادگرانه و درست و بجا«زمین به گونۀ پشتیبانی فرّه و فر، در فرمانروایی بر ایران

ها و انتظارات از او، و نیز احتمال گسستن      علّق گرفتن فرّه به فرد و چشمداشت      چگونگی ت 

یکی از دالیل اصلی برگزیده شدن افراد براي دریافت فـرّه ایـزدي،   : فرّه، چنین تشریح شده است 

کـسی کـه آرزوي   . تابـد یابد، و چون نوري از او برمـی       صفات و فضایلی است که در فرد تبلور می        

 را دارد، باید شایستگی خود را نشان دهد؛ به اجبار و بدون کسب صفات و فضائل                 دستیابی به فرّ  

صاحب فرّ،  بایـد فـضایل بـسیاري داشـته باشـد، کـه برتـري از                  . توان صاحب فرّ شد   خاص نمی 

بـه  . گرایی و رستگاري از جملۀ آنهاسـت      همگان، دلیري، پیروزي بر دشمن، راستی، عدالت، دین       

یـی  نی شدن آن پس از تعلّق به شاه، دربردارندة نتایج و تظاهرات بیرونـی            دست آوردن فرّ، و درو    
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... ها و سیاهی و سرانجام شـادي و نیکـی و  است که از ثمرات آن، آبادي جهان، پیروزي بر تباهی 

چنین شخصی که توسط خدا برگزیده شده، نمایندة او در زمین است و اما در امان ماندن                 . است

 درواقع رمز و راز تداوم برخورداري از آن نیز بازبسته بـه حفـظ فـضایل و                  از خطر گسست فرّه و    

الزم به یادآوري است که مفهوم فرّه       ) 43ـ42: 1393دلیر،  . (نحوه اندیشه و عملکرد پادشاه است     

نیز در پی کلیت اندیشه سیاسی، در روزگار اسالمی به مقتـضاي وضـع اجتمـاعی و سیاسـی، بـا        

» اللهیظلّ«توان به تبدیل آن به مفهوم    رو شده است؛ از جمله می     ی روبه هایتغییرات و دگرگونی  

هاي ماهوي و کارکردي که از سوي اندیـشمندان گونـاگون           سلطان اشاره کرد؛ مفهومی با تفاوت     

سـان، آشـکار اسـت، کـه        و بـدین  ) 55ــ 48همان،  . (اسالمی، با تعاریف مختلفی ارائه شده است      

نیـز  ... ) ها، صفات و خـصال و       ویژگی(اهللا،  ه فرهمند و سلطان ظلّ    ها و توقعات از شا    چشمداشت

داري، برجـستگی بیـشتري   دچار تغییراتی شده باشد؛ لیکن، برخی مفاهیم مانند عـدالت و دیـن      

  . اندیافته و با شدت و حدت بیشتري پیگیري شده، و ادامه یافته

  

  )نیشاه آرما(یمین فریومدي و اندیشۀ سیاسی ایرانشهريابن

درآمدي بر غرض اصلی جستار است کـه چگـونگی رخ نمـودن اندیـشۀ               این بخش، پیش  

-را در شعر و به عنوان پژوهشی موردي در قـصاید مـدحی ابـن              ) شاه آرمانی (سیاسی ایرانشهري 

براي این امر، ضـمن معرّفـی شـاعر و شـعر او بـه بررسـی وضـع سیاسـی و                      . گیردیمین پی می  

  .شودها پرداخته می فرهنگی شاعر با جامعه و حکومتـیاسیهاي ساجتماعی عصر و پیوستگی

  

  ها یمین، زمانه و حکومتابن

الدین طغرایی مستوفی بیهقـی فریومـدي از شـاعران          امیرفخرالدین محمود بن امیریمین   

 و تاریخ وفـاتش را در       ق. هـ   686ـ685معروف قرن هشتم است که تاریخ تولد او را حدود سال            

هـاي گونـاگونی چـون      دیـوان شـعر او در قالـب       ) یـد : راد، مقدمه باستانی. (اندته نوش ق. هـ  769

  . گیرد بیت را دربرمی14074و مجموعاً ... قصیده، غزل، قطعه و رباعی و
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بیت به ترتیب بـشترین     2522 بیت؛ غزلیات    3978بیت؛ قصاید   4701از این میان، قطعه     

یمـین را نبایـد فقـط شـاعر بـه شـمار آورد؛ او               ، ابن  اما 1.اندشمار ابیات را به خود اختصاص داده      

درواقع، مردي است که سالهاي بسیاري از عمرش را چـون پـدرش در کارهـاي دیـوانی سـپري                    

دیوان و  یمین با ضمانت و وساطت پدرش به دربار عالءالدین محمد هندو، صاحب           ابن. کرده است 

رخان راه یافت و در خدمت ایـن وزیـر،          وزیر خراسان در عهد سلطان ابوسعید ایلخانی و طغاتیمو        

  )952ـ951:1369صفا، . (را برعهده داشت» منصب استیفا و تحریر طغراها«

شاعري و شغل دیوانی، از سویی و از دیگرسو، اوضاع سیاسی روزگار وي باعث شده است                

ـ  . ـاجتماعی گوناگون و پرآشوبی را در زنـدگی تجربـه کنـد        یمین اوضاع سیاسی  که ابن  ه او کـه ب

احتمال، در روزگار چهارمین ایلخان، ارغون، تولّـد یافتـه و ورود بـه شـغل دیـوانی را از روزگـار                      

سـال از عمـرش     50ابوسعید، آخرین ایلخان آغاز کرده بود، با مرگ ابوسعید، در حالی که حدود              

تـا  مانده عمر خود را در شرایطی به سرآورد، که قلمرو ایلخانـان،         گذشت، سی و اند سال باقی     می

شاهد برآمدن پـنج سلـسله، از جملـه         ) از میان رفتن انوشیروان    (ق. هـ  756محو کامل آنان در     

-هایی نیمـه اینجو و سربداران بود؛ گذشته از این، باید از سلسله    مظفر، آل جالیر، چوپانیان، آل  آل

داشـتند و  که ریشه در عهد ایلخـانی   ... کرت، اتابکان فارس و ملوك شبانکاره و      مستقلی مانند آل  

تأثیر چنین اوضـاع    ) 366ـ  365: 1388آشتیانی،  اقبال. (در این مقطع کرّ و فرّي نمودند، نام برد        

یمین، توان آشکارا در دیوان ابن    یی بر زندگانی شاعري با پیشینۀ دیوانی را می        ـ اجتماعی سیاسی

الـدین  ن، و عالء، کسانی چون طغاتیمورخا 2و در شکل تنوع ممدوحان او دید؛ سی و پنج ممدوح          

بیک، توکال قتلغ، امیرتـالش و  محمد هندوي فریومدي صاحبدیوان و وزیر او، همچنین ساتلمش     

قربانی از بزرگان و امراي دربار طغاتیمورخان؛ و سلطان معزّالدین کـرت و ابونـصر               ارغونشاه جانی 

- محمـدآیتمور، تـاج    الدین مـسعود،  بن علی از امرا و وزراي او؛ و از سربداران کسانی چون وجیه            

-الدین یحیی کرّابی، شیخ حسن جوري، پهلوان حـسن دامغـانی، نجـم            الدین علی چشمی، نظام   

و مدح امیرتیمور گورکـان، بـه عنـوان آخـرین پادشـاهی کـه شـاعر اوایـل                   ... الدین علی مؤید و   

  )راد، مقدمه، کوـ لطباستانی. (سلطنت او را دریافته است

                                                           
یمین به تصحیح حسنعلی  منبع آمار ابیات یادشده، و شماره ابیات ارجاع داده شده در این جستار، دیوان ابن.1 

  .راد بوده استباستانی

 129: 1380نژاد، مسگر .2



 31 در قصاید مدحی ابن یمین فریومدي) رمانیشاه آ(بازتابِ اندیشۀ سیاسیِ ایرانشهري

  یمین و سربدارانابن

یمین با آنان، بحث مطرح در این بخش را         تن به حکومت سربداران و نوع رابطۀ ابن       پرداخ

رساند؛ نخست آن که سربداران از سـرزمینی برآمدنـد و بـر             به چند دلیل به آسانی به نتیجه می       

-هایی حکم راندند که خاستگاه و محلّ زندگی شاعر بود، و دیگر آن که آنان با صـاحب                 سرزمین

یمـین از وابـستگان وزیـر او عالءالـدین محمـد            تیمور درگیر شـدند، کـه ابـن       قدرتانی چون طغا  

الـدین  آیـد، از روزگـار وجیـه   یمین چنان که از دیوانش برمـی  فریومدي بود، و سدیگر آن که ابن      

علی مؤید، کم و بیش، از دور و نزدیـک  مسعود تا سه سال اول حکومت آخرین سربداري، خواجه     

  . استبا آنان در ارتباط بوده

بـا  ) جالیـري ( و در مخالفت بـا اسـتیالي امیرشـیخ حـسن ایلکـانی               ق. هـ  737در سال   

تحریک برخی امراي ابوسعید، طغاتیمورخان، حکمران خراسـان و از نوادگـان بـرادر چنگیـز بـه            

مقام ایلخانی برگزیده شد؛ اما، او نتوانست مدعاي خود را به کرسی بنشاند و قلمروش به گرگـان       

، هاي وزیر رويزیاده. شددر این زمان، خراسان به وضع ناگواري اداره می        . ن محدود ماند  و خراسا 

عالءالدین محمد هندو، که از سیاست پادشاه و محاسبان دیوان ایمن بود و از انجـام هـر کـاري                    

یـژه  وکرد، عرصه را بر رعایا تنگ کرده و ظلم را از حد گذرانده بود، بهکه میسر بود، کوتاهی نمی 

گذشـته از ایـن، بایـد  بـه وضـع      . نژادان در معرض تلف قرار گرفته و به ستوه آمده بودنـد           ایرانی

ناگوار شیعیان در ایران شرقی و به ویژه در خراسان و هرات مقارن اواخـر دوره ایلخـانی بـر اثـر                      

ام شـیخ   این امر با وارد شدن درویشی مازندرانی به ن        . کرت اشاره کرد  استبداد برخی سالطین آل   

هـاي  حسن جوري، در کنار نابـسامانی     خلیفه به سبزوار و تبلیغات وي و سپس جانشین او، شیخ          

اما آنچه به عنـوان نقطـۀ شـروع قیـام           . ها، اقبال روزافزون مردم را باعث شد      اجتماعی و نارضایی  

شود، ضمن یک تصادف کـه در قلمـرو ایلخانـان، پیـشامدي عـادي بـود؛                 سربداران محسوب می  

آمیز ایلچی وزیر خراسان در روسـتاي باشـتین رخ نمـود؛ درواقـع،         ی، رفتار نابهنجار و توهین    یعن

توانست بدون واکنشی جـدي  این پیشامد عادي در زمینه و وضعی اتفاق افتاده بود که دیگر نمی          

انـدرکاران شـورش برخاسـته از روسـتاي باشـتین، در زمـان        سرانجام با اتّحاد دست   . برگزار شود 

الدین مسعود، با شیخیه به رهبري شیخ حسن جوري قیـام بـه اوج خـود             امیرشان، وجیه دومین  

ویژه، که   معزّالدین حسین کرت را باعث شد به       رسید و اقدامات ایشان، وحشت طغاتیمور و ملک       

آشـتیانی،  اقبـال . (دانستنداین قیام بر ضد اهل تسنّن بود و این دو خود را حامی این مذهب می               
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پژوهش در کار   ) 41: 1345؛ مرعشی،    69ـ31: 1351؛ پطروشفسکی،   470ـ465 و 354: 1388

اي که گذشت، چیزي نیست که مناسب این جستار باشـد؛ بنـابراین،             سربداران، به روش و شیوه    

هـا، صـفات و     کارنامۀ سربداران را از منظر رضایت توده مردم، مبتنی بر آنچه در سخن از ویژگی              

گیریم؛ آیا رضایت مردم حاصل شد؟ پاسخ به ایـن پرسـش را بـه                پی می  خصال شاه آرمانی آمد،   

تـا  ) 738  ـ 736(بررسی عاقبت امیران و بزرگـان سـربداري از نخـستین ایـشان امیرعبـدالرزاق     

امیرعبـدالرزاق بـه دسـت بـرادرش        : گـذاریم وامـی ) 788 ــ  766(شان خواجه علی مؤیـد    آخرین

حـسن جـوري را شـیخیه بـه          کـشته شـدن شـیخ      الدین مسعود کشته شد؛ بنـا بـه قـولی          وجیه

الدین مسعود نسبت دادند و این امر، باعـث وخامـت رابطـۀ دو جنـاح گردیـد؛ جانـشینان                     وجیه

. مسعود، از گماشتگان و نوکران او بودند، که چنـد سـالی یکـی پـس از دیگـري امـارت کردنـد                      

رسـید و کُلواسـفندیار     محمدآیتمور، آخرین آنها به علت نارضایتی مریدان شیخ حسن بـه قتـل              

اصل و نـسب  یکی دیگر از نوکران مسعود به حکومت برداشته شد؛ کلواسفندیار، مردي رذل و بی   

اهللا، بـرادر مـسعود را بـه جانـشینی برداشـتند؛      الـدین فـضل  بود، شیخیه او را کـشتند و شـمس    

اهللا پـس از هفـت مـاه حکومـت از سـلطنت کنـاره گرفـت و چـون شـنید،                      فـضل الـدین     شمس

غاتیمورخان مصمم است از سربداران انتقام بکـشد، بـه کلّـی از کـار کنـاره گرفـت؛ پـس از او               ط

الدین علی چشمی، اسباب رونق کار سربداران شد و در سـبزوار بـه آبـادي و رفـع        خواجه شمس 

فحشا و  فساد مشغول شد و عامه را مرفّه کرد و مملکـت را در ضـبط آورد امـا او نیـز بـه علـت             

دید خواجه یحیی کرّابی کـشته شـد؛ خواجـه          صدي تمغا، حیدر قصاب، به مصلحت     درشتی با مت  

او . باکی بر مزاج او غلبـه داشـت  دوست و بخشنده بود ولی غضب و بی       یحیی مردي دیندار و علم    

؛ 474ــ   470: 1388آشـتیانی،   اقبال. (به دست برادرزنش عالءالدوله کشته شد؛ و قس علی هذا         

  )84ـ64: 1351پطروشفسکی، 

    

  یمینتجلّی اندیشه شاه آرمانی در قصاید مدحی ابن

شـماري رخ نمـوده     هاي گوناگون و اشعار بـی     یمین در قالب  از آنجا که مدح در دیوان ابن      

است؛ در این جستار، براي آسانی کار، مفاهیم اندیشه شاه آرمـانی، تنهـا در قـصاید مـدحی کـه            

  . شود بوده است، جستجو میهاي اصلی آنمطابق سنّت ادبی، مدح از مضمون
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  الهیمفهوم فرّ ایزدي و ظلّ

چنان که پیشتر آمد، در روزگار اسالمی مفهوم فرّ به تغییراتی دچـار شـد و از جملـه بـه            

یمین نیز ایـن دو مفهـوم      ابن. هاي ماهوي و عملکردي دیگري بدل شد      اللهی با تفاوت  مفهوم ظلّ 

 مفهوم فرّ را بدون در نظر داشتن معناي گستردة آن و            اي خاص به کار گرفته است؛ او      را به گونه  

  :گیردبه کار می» خسروفر«و » جمشیدفر«گاهی در قالب ترکیباتی چون 

  خسرو جمشیدفر واالنظام ملک و دین                آن که دین و ملک از با رونق و سامان شود

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام1561(

   ملک و دین                  داور و داراي گیتی خسرو جمشیدفر تاجسرور و سردار شرق و غرب

  )الدین علی چشمی؛مدح تاج2215 (

  از فرّ شاه و فرّخی نوش انجمن                   یابم شفا هرآینه زین رنج عمرکاه

  )؛ مدح شیخ علی مؤید3567(

ض و تبعـات سـوء ناشـی از         ، و دور از عـوار     1اللهی، در چارچوبی محـدود    و اما مفهوم ظلّ   

  :   شودطلبانۀ برخی مداحان، به ممدوح نسبت داده میروحیه متملّقانه و منفعت

 قهرمان دیـن و دولـت شـهریار شـرق و غـرب                آفتـاب ملـک و ملّـت سـایۀ                            

  )الدین یحیی کرّابی؛ نظام2256(پروردگار 

       از آفتاب رأي تو انوار ملک و دیناي سایۀ خدا تویی آن که بر تو بست             

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج3112 (

  خسرو جمشیدرتبت سایۀ یزدان حسین         کآفتاب قدرش از برج شرف تابنده باد

  )؛ مدح معزالدین حسین کرت1493(

  فرخنده باد مقدم شاه جهانپناه                    خورشید ملک شیخ علی سایه اله

  )؛ مدح شیخ علی مؤید3558(
  

  عدالت

اصل عدالت و دادگري چنان که پیشتر هم آمد از جمله مفـاهیم و اصـولی اسـت کـه بـا           

این اصل در اندیشۀ سیاسی     . اي در وجود شاه آرمانی جستجو شده است       تأکید و برجستگی ویژه   

                                                           
 الهیدلیر، مقالۀ فرهنگ و مبانی نظري پادشاهی و سلطنت؛ بررسی تطبیقی فرّه ایزدي و ظل. ك.ر 1
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رد و در اندیـشه     شـود و بـا آن رابطـۀ تنگـاتنگی دا          ایرانشهري از  مفهوم فرّه ایزدي مـشتق مـی         

  )137: 1385بحرانی، . (قائل هستند» اصالتی فی نفسه«اسالمی نیز براي آن 

ترین صفات پادشـاه آرمـانی   آلیمین نیز، برقراري عدل و داد و انصاف، از ایده         در شعر ابن  

  :ها را سامان داده شودها و کژروياست که به واسطۀ آن باید تمام ناراستی

   بنا نهاد                       جایی نماند جز دل اعداي او خراب تا عدل او عمارت عالم

  )الدین یحیی کرّابی؛مدح نظام221(

  روي تیر عدلش نه شگفت ار برد از راست

           هرچه در پشت کمان از کژي و تاب و خم است 

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج429(

         ي و نزاع میان موجودات طبیعـت را کـه          عدلی چنان فراگیر که حتّی ظلم و تجاوز و تعد

  :ذاتی و غریزي آنهاست، مانع شود

  با تربیت عدل تو نشگفت که گویند                    مهتاب به کتّان و قصب تاب و توان 

  )کرّابی یحیی الدیننظام ؛ مدح1692(

  کرگدن چرد آهو و پناه تو ضبط جهان نهاد                 در یک کنام میتا عدل دین

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام3160(

  توان ز شفقت سگ شبان گفتنز عدل او شده با گوسفند گرگ چنان                  که می

  )؛ مدح طغاتیمورخان3084 (

  ور گرگ ستمگر                    در پرورش برّه نر مهر شبان داد عدلش به دل کینه

  )الدین یحیی کرّابی؛ نظام1686(

  : و داد و دادگري به حدي است که هیچ دادخواهی در میان مردم وجود ندارد

  صف بر صف ایستاده بود غیر دادخواه    هر صنف آدمی که بجویند بر درش

  )الدین علی چشمیمدح تاج ؛3447 (

  

  )ملک و دین(رهبري توأمان دین و دنیا 

ی، جزء صفات برتر پادشاه     عنوانی است، که در اندیشه شاه آرمان      » ملک و دین  «پادشاهی  

هـا و منـافع کشورگـشایی و دفـع دشـمن و امـور       و پادشاه برتر است؛ کسی که هم به مـصلحت        
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ـ اقتصادي مملکت و سیاست و تدبیر مدن آگاه است و هم، بـراي خـدمت در راه اهـداف      نظامی

  . دین و شرع آماده و مهیا است

هـاي مـذهبی و   ویـژه سـربداران، بـا داعیـه    یمین و از میان ممدوحان او، به    در روزگار ابن  

الـدین  سیاسی، به طبع باید نمونۀ اعالي چنین پیوندي باشند؛ درواقع اتّحاد و ائتالف امیر وجیه               

مسعود سربداري با شیخ حسن جوري، رهبر شیخیان در آغاز کار نشان اهمیت این بـاور در نـزد    

  .آنان است

الـدین علـی چـشمی و آوردن       در مدح تاج  » نملک و دی  «اي با ردیف    یمین در قصیده  ابن

بـر ایـن    » التزام«و  » لزوم ماالیلزم «یا  » اعنات«این ترکیب در درون ابیات، ضمن رعایت صنعت         

  :معنا پاي فشرده است

  ملک و دین                   رونق گرفت بار دگر کار ملک و دینچون شد سعادت ابدي یار 

) 3097(  

  ملک و دین     زآن دم که هست رأي تو غمخوار   د و خرّمند   اصحاب ملک و دین همه شادن

)3107 (  

  ملک و دین جز دل خصمت خراب نیست        زان دم که هست عدل تو معمار دین و ملکدر 

)3109(  

  ملک و دین شد آثار تیغ تو                    فهرست روزنامه اخبار دین و ملکدر نظم 

) 3112 (  

تر قلمـداد   یافتنیحقّق چنین معنایی را در وجود حاکمان سربداري دست        یمین ت گویا این 

  : پاي فشرده است» ملک«کرده است؛ چرا که براي نمونه، در مدح طغاتیمور تنها بر مفهوم می

  ملک                دولت ز بهر نصرت او شد نصیر ملک تا شه نهاد پاي بر اوج سریر 

)  2598 (  

  :را مکرّر کرده است» ملک«لفظ » اتاعن«و با رعایت صنعت 

  ملکرا نبود بعد از این زوال      چون گشت لطف سایه یزدان ظهیر ملک خورشید 

) 2600(  

  ملک جهان بود با نفیر            منّت خداي را که نشاندي نفیر ملکیکچند بی تو 

) 2604(  
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  :نیز در ضمن مدایحی آمده است» دین و دولت«ترکیب معادل  

  ن دین و دولت شهریار شرق و غرب            آفتاب ملک و ملّت سایه پروردگارقهرما

  )الدین یحیی کرّابی؛ نظام2265(

  

  خردمندي و خردورزي

-تدبیر، تفکّر، خردورزي و راي نیکو داشتن، صـفاتی اسـت کمیـاب و نایـاب در صـاحب                  

یمـین، بـسیار بیـشتر از آن        ؛ ابن کنندقدرتانی که در پیشبرد امور، تنها به زور بازو و زر اکتفا می            

درواقـع  (که به توصیف دلیري و جنگاوري و لشکرکشی ممدوح بپـردازد، بـر اهـل خـرد بـودن                    

  :پادشاه تأکید دارد؛ براي نمونه) ضرورت این صفت

  ترین است آفتاب تیرتابخسرو آفاق تاج ملک و دین کز رأي او             ذرة نازل

  )شمیالدین علی چمدح تاج ؛277(

را »  تختـۀ تقـدیر الهـی رقـم اسـت     هرچه بـر «و فکر صائب ممدوح تا بدان حد است که      

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج421. (بیند می

  

  ستیزيظلم

ســتیزي، مفهــومی کــه از ممــدوحان بــسیار خواســته شــده اســت؛ اگرچــه برخــی ظلــم

  : شان گوش شنوا نداشتند و خود بر ظلم و ستم اصرار داشتند سرانجام

  در عهدش آن که داشت به یک جو ستم روا           در زیر چوب معدلتش تن چو کف نهاد

  ادـــدل او              از شِبر وي شناس که داغ کَلَف نهـــــــبر روي ماه شحنه انصاف و ع

  )؛مدح طغاتیمورخان1386ـ1385 (

  د پیش حاکمی به تظلّمی نروـــــجهان ز معدلت او چنان شدست که روزي             رعیت

  وي نشیمن باز آید از براي تنغّمـــــر              ســـبه روزگار وي ار زحمتی رسد به کبوت

  )؛ مدح طغاتیمورخان2983ـ2982(

  :ستاندو عدل وزیر عالءالدین محمد هندو است، که انتقام غراب را از عقاب می
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  فلک رعایت کتّان بماهتاب دهدبعین عدل اگر بنگرد بسوي فلک                 

  هماي رایت عدلش چو بال بگشاید          غراب را خورش از سینه عقاب دهد

  )1425 ـ1424 (

و بعدها، وقتی مبارزه با ظلم به عنوان محرّك اصلی، به قیـام سـربداران انجامیـد و ایـن                    

ـ ) 137: 1393سـعیدي،   (قیام از طریق پیوند با باور مهـدویت هویـت یافـت            یمـین ممـدوح    ناب

  :اش را چنین مدح گفتسربداري

  کران کردست عالم را چنان        کافتاده خلقی در گمان کآمد امام منتظرآن کو ز عدل بی

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج1832(

  :ساختشکن میستیزي، باید مظلوم را ظالمظلم

  از دل شیر اجم است طعمه مورچگان       شکن از عدل تو مظلوم چنانک   گشت ظالم

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج429 (

  :شد، ستم بر بحر و کان بودو تنها ستمی که شاه مرتکب می

  عدل او گشته است شامل خلق عالم را و لیک

  رسداز دل و  دستش ستم بر بحر و بر کان می

  ) الدین علی؛ مدح تاج1720 (

مدوح را مدح گفته و هـم بخـشش      است؛ یعنی، هم عدل م    » دورویه«یا  » موجه« مدحی  

  .او را

  

  )فرونشاندن فتنه و آشوب(ایجاد امنیت و آرامش 

ور است و نیاز بـه فرونـشاندن ایـن آتـش،     فتنه و بیداد و آشوب، بیش از  هر زمانی شعله   

شود؛ پس در این زمانه، به شهریاري نیاز است، کـه بـین گـرگ و                بیش از هر زمانی احساس می     

-ابـن . کند تا همگان بدون هراس و ترس، در امنیت و آسایش زنـدگی کننـد  میش آشتی برقرار  

یمین براي رسیدن به چنین مطلوبی براي ممـدوح راهکـاري برآمـده از عـدل، حـزم، انـصاف و                   

  :دهدفکرهاي صائب ارائه می

  آفتاب عدل او چون شد به گیتی آشکار            فتنه همچون ذره اندر سایه رخ پنهان کند

  )؛ مدح امیرمحمدبیک1165(
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  نشین شد به هر دیاراي آفتاب عاطفت از بیم عدلی تو            فنته چو سایه خانه

  )؛ مدح معزالدین حسین کرت2205 (

  فتنه بیداري نبیند در وجود الّا به خواب       چشم حزم او چو از خواب عدم بیدار شد      

  ) الدین علی چشمی؛ مدح تاج284ـ 20ص (

   خضر تدبیر کاندر پیش یأجوج فتن                 فکرهاي صائب او سد اسکندر بودو آن

  )الدین شیخ علی مؤید؛ مدح تاج1352( 

  نکند کس بجز از خیل خیال    شبروي می    تا برون شد عسس حزم تو را خواب ز چشم   

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام2650 (

از جمله اقدامات پادشاه، براي برقراري آرامش و امنیـت          کن کردن زحمت راهزنان،     ریشه

  :است

   عقاب تیر عدلش بر جهان گسترد پرونـچگیر        شاهباز فتنه چون زاغ کمان شد گوشه

  رود با طشت زر بر فرق سرنرگس ایمن می    شد جهان از بیم او از راهزن خالی چنانک     

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج2225ـ 2224( 

  

  مدح ممدوح با صفات و خصال پیشوایان دینی و شاهان باستانی

سرا آن است، که براي تشویق و ایجاد انگیزه         ترین ترفندهاي شاعران مدیحه   از خردمندانه 

در ممدوح، و درواقع در به دست دادن الگو و سرمشقی درخـور، او را در صـفتی و خـصلتی، بـه                       

یمین در این باره با توجه بـه شـیعی بـودن            ابن. کنندمیپیشوایان دینی و شاهان باستانی مانند       

  :ویژه از تشبیه ممدوح به امامان شیعه استفاده برده استخود و بعضی ممدوحانش به

  آورمحیط مرکز جاه و جالل خواجه علی           که چون علی ابوطالب است نام

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج)2035(

  علم و حلم آن رهبربه صدق و عدل آن سرور به 

  نه بوبکر و عمر بودست و نه عثمان بجز حیدر

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام1989 (

  ختم شد چون بر محمد معجز پیغمبري      آن علی نام حسن سیرت که سرداري بر او      

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج3808 (
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   ذوالفقار مرتضی را با یهود خیبري     تیغ او را با عدوي دین همان باشد که بود      

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج3815 (

  هر که به آوردگه تیغ به دست تو دید               گفت که اینک علی در کف او ذوالفقار

  )؛ مدح امیرتالش2131(

  بینند خلقان جهان او را کنون            آنچه زین پس دید خواهند از امام منتظرآن که می

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج2216(

  فر نهندنوا بنیاد عیش و خرّمی              بر ثناي حضرت شاه فریدونمطربان خوش

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج1530 (

  

  اهمیت دادن به عمارت و آبادانی 

هاي پادشاه آرمانی ایرانشهر بـیش از       هاي عصر، یکی دیگر از ویژگی     ها و ویرانی  در آشوب 

ها و آبادانی شـهرها  یابد و آن پرداختن به ساخت عمارات و بناها و گسترش راه ضرورت می پیش  

بنـاي  : خیـزد یمین نیز هنگام برآورده شدن این خواسته به مدح ممدوحان خود برمـی            ابن. است

؛ سـاختن بنـد توسـط       )538ــ   504(الدین علی چـشمی   مسجدجامع سبزوار و مدح بانی آن تاج      

  : شودبراي نمونه، ابیاتی از این قصیده آورده می) 2213ـ 2179(ت معزّالدین حسین کر

  ش استوارــ        هم چون بناي معدلت خوی      بندي ببست خسرو خسرونشان حسین

  ذارـــود قوت گـــــــوج             کشتی نوح را نبـــــبندي که نوبهار بر ابش ز بیم م

                زین بستگی نگر چه گشایش گرفت کارمـــــــبندي کزو گشاده شود کار عال

  دارــــــا              بیند زمان چون کُه جودیش پایـــــهبندي پیش حملۀ طوفان سیل

  )2192ـ 2189 (

  

  خلقی خوش

  :رسان پادشاه آرمانی استپروري، یاريداري و رعیت خلق نیکو، در مردم

  دارد از کید بداندیشان نگاه   خالقت می       دار خالیق الجرمخلق نیکت شد نگه

  )معزالدین حسین کرت؛ مدح ملک3552 (
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    مرهم لطفش ز بهر درد دل درمان مرا     صاحب اعظم عالء ملّت و دین آن که هست   

  ) ؛ مدح عالءالدین محمد هندوي وزیر100(

  کشور ایران  جهان رأفت و رحمت خدیو     محیط مرکز دولت سپهر حشمت و رفعت   

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج3170(

  :آوردنسیم گلشن خلقِ ممدوح، مرده را همچون دم مسیح به تن مرده، جان درمی

  شاها نسیم گلشن خلق تو مرده را       همچون دم مسیح به تن جان درآورد

  )؛ مدح طغاتیمورخان1329 (

  کند چون بهشت از لطف گلشن می   گلخنش را    برد باد اگر بویی ز خلقش سوي دوزخ می

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام1310(

     نسیم خویش که نهد در مزاج صندل و عود        دــــــــاگر روایح گلزار خلق او ندم

  )الدین مسعود؛ مدح وجیه1221(

  

  بذل و بخشش

 داري وهــاي برتــر مــردممــالكاز نگــاه شــاعر، صــفاتی چــون جــود و کــرم و مکرمــت، 

هاي اقتصادي و معیـشتی را      پروري است و با توسل به این صفات است، که مصیبت بحران            رعیت

... توان از میان برد؛ باید با بذل و بخشش درصدد تدبیر امور برآمد و نـه بـا گـرفتن مالیـات و          می

  .زندگی را بیش از پیش بر رعیت سخت و جانکاه کرد

  خواب به او راد کف خیال شبی بیند      خویش عمر به گر کسی مال به شود قارون

  )طغاتیمورخان ؛ مدح166 (

پروري مـشهورند؛ حکمرانـان سـربدار، همچـون مـردم           زیستی و رعیت  سربداران به ساده  

بار، خانۀ خـود را در معـرض   گستردند و سالی یکپوشیدند؛ براي عموم سفره می  عادي لباس می  

  ) 430: 1382 ،2راوندي، ج. (دادندتاراج مردم قرار می

  بحر جود و کان احسان تاج ملک و دین علی       

  آن که در مردي و رادي نام چون حیدر کشید

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج1476(

  



 41 در قصاید مدحی ابن یمین فریومدي) رمانیشاه آ(بازتابِ اندیشۀ سیاسیِ ایرانشهري

  جهان مکرمت آباد از وجود وي است             که هست عنصر پاکش همه سخاوت و جود

  )الدین مسعود؛ مدح وجیه1222(

  کردم فلک گفتا   حساب جود او با خود همی

  بینی که بیرون از حساب است این  مکش زحمت چو می

  )الدین مسعود؛ وجیه3267(

          ملک مؤبد است ز خالق سزاي تو      چون خلق عالم از تو به داد و دهش درند

  د              ز احسان تو شدند عبید و اماي توـــــاهل زمانه یکسره گر مرد و گر زنن

  )الدین علی چشمی؛ تاج3369ـ 3368 (

  

  اهل بزم و رزم؛ اهل قهر و لطف

ممدوحی آرمانی، که هم در پی عیش و نوش و خرّم ساختن دل دوستان در مجلس بـزم        

  :است و هم درصدد قلع و قمع و سرکوب دشمنان در روز رزم

ز فرط حکمت و رفعت چو آصف است و سلیمان    به وقت کوشش و بخشش چو حـاتم                     

  )؛ مدح طغاتیمورخان2981( چو رستم است و

  گیري       توئی چون رستم و حاتم چو نوشروان و اسکندر جهاندارا به بزم و رزم و داد و مملکت

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام2002(

  

  پیروزي بر دشمنان

 بـر  خداونـد  یـاري  و فـر  واسـطۀ  بـه  فرّ صاحب آمد، ثمرات آن  و فرّ  تعریف در که چنان

  :است پیروز ندشمنا

  گرفت دیگر کشوري و شکست دیگر   لشکري    زمان هر یزدان عون از شاه منصور رایت

  )کرّابی یحیی الدین؛ مدح نظام720 (

  عنوان کنیت طراز را اهللانصرمن    کند   بنویسد چو پیروزي به فتحش نامۀ عطارد

  )چشمی علی الدین؛ تاج3178 (
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  فتح               به ذیل پرچم رایات تو بود معقودپناه امیرا تویی که طرّة جهان

  )الدین مسعود؛ وجیه1226 (

  

  گیرينتیجه

-تبع آن اشعار مدحی، همواره از سوي منتقدینی به عنوانی محملی براي عرضه            مدح و به  

انـد کـه   منتقـدینی نیـز بـوده   . داشت نیازها و حوائج شاعران متملّق و چاپلوس مطرح شده است  

تر پدیدة مـدح را کاویـده و در بازشـناخت چهـرة واقعـی       را رعایت کرده و منصفانه    جانب انصاف 

رسد که در این میان، از سـنجش اشـعار   اند؛ اما، به نظر میهاي اشاره کردهشاعران مداح به نکته  

غفلـت شـده    ) شاه آرمانی (هایی چون اندیشۀ سیاسی ایرانشهري      مدحی با محک و معیار اندیشه     

توان به نکاتی چون بررسی واقعیـت شخـصیت   ع از محک قرار دادن این اندیشه، میدر دفا . است

اي بـوده   اي که زیر نظـر خودکامـه      اجتماعی جامعه ـشاعران؛ قرار داشتن آنان در  فضاي سیاسی       

هـاي در  بـه هـر رو، انبـوه دیـوان    . اشـاره کـرد  ... حتم خواهان بهبود و تغییر اوضـاع و      است و به  

تـوان مـورد بررسـی و    را می) شاعر بررسی شده در این جستار(یمین ی چون ابن دسترس شاعران 

تـر  کاوش قرار دید و عمالً حضور این اندیشه و بازتـاب آن را در آنهـا دیـد و بـا بررسـی عمیـق                        

دریافت که کم و کیف این بازتاب چگونه است و شاعر بسته به شخصیت خود و ممدوح، فـضاي                   

  . این اندیشه و مفاهیم آن چگونه برخورد کرده استبا... ـ اجتماعی وسیاسی
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  منابع

، بـه تـصحیح حـسینعلی باسـتانی راد،          دیوان اشعار ابن یمـین    ،  )تابی(ابن یمین فریومدي،     .1

  . کتابخانه سنائی: تهران

از حملـه چنگیـز تـا تـشکیل دولـت          :تـاریخ مغـول   ،  )1388(اقبال آشـتیانی، عبـاس،     .2

  . 9چامیرکبیر،: ،تهرانتیموري

مقایسه میـان صـفات ممـدوح در مـدایح        ). 1393(اصغر و مولود جوکار،     باباصفري، علی  .3

؛ پژوهـشنامۀ ادب  اصفهانی و صـفات رهبـر آرمانـشهر ابونـصر فـارابی     الدین   جمال

  100ـ 75 صص 23 ش6تعلیمی، س

، مجلّـه علـوم   تقلیل عدالت به امنیت در اندیشه ایرانـشهري ). 1385(بحرانی، مرتـضی،    .4

   152ـ 133، صص133دانشگاه باقرالعلوم، شسیاسی 

  . 3پیام،چ: ، ترجمه کریم کشاورز، تهراننهضت سربداران؛ )1351(پطروشفسکی، .5

، مطالعات  اندیشه ایرانشهري و خواجه نظام الملک     ؛  )1388(خلعتبري، اللهیار و نیره دلیر،     .6

  62-28صص2ش: تاریخ فرهنگی

 9و8 ش   23چیستا، ج :  در ادب پارسی   مدح و مداحی  ) 1385(داوودي درزي کالبی، محمد    .7

  620ـ 610صص 

-؛ بررسی تطبیقی فرّه ایزدي و ظل      فرهنگ و مبانی نظري پادشاهی و سلطنت      دلیر، نیره؛    .8

، تابـستان  20 ش5نامـه انجمـن ایرانـی تـاریخ، س      مطالعات تاریخ فرهنگـی؛ پـژوهش     . الهی

  .59ـ39، صص1393

   2چ: ، تهران، نگاه2، جتاریخ اجتماعی ایران، )1382. (راوندي، مرتضی .9

دانـشگاه  : ؛ مـشهد  انواع ادبـی و آثـار آن در زبـان فارسـی           ). 1385(رزمجو، حـسین؛     .10

  .فردوسی

، ترجمـه  تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه  ،  )1385(ریپکا، یان و دیگـران     .11

  علمی و فرهنگی: عیسی شهابی، تهران
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هـاي تـاریخی    پـژوهش . نبحران مـشروعیت در حکومـت سـربدارا       سعیدي، مدرس؛    .12

  )22پیاپی (2ش6س:  دوره جدید50دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان س

مقـاالت کنگـره بزرگداشـت     یمین، مجموعـه  ، نگاهی به مدایح این    )1380. (شفق، اسماعیل  .13

  .چ اول. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: یمین فریومدي، تهرانابن

  .5میترا، چ:تهران). 4ویراست(نواع ادبیا، )1394. (شمیسا، سیروس .14

) از اوایل قرن هفتم تا پایـان قـرن هـشتم           (تاریخ ادبیات در ایران   ،)1369. (اهللاصفا، ذبیح  .15

  .7فردوس، چ: تهران.  بخش اول و دوم3ج

  .2چ: ستوده: ، تبریزالملکنظامخواجه ، )1385. (طباطبائی، سیدجواد .16

  .سمت: ؛ تهران1جستان،نامۀ با، )1385.(زازي، میرجالل الدین .17

 مـصحح  . مازنـدران  و رویـان  و طبرسـتان  تـاریخ  ،)1345.(سـیدظهیرالدین  مرعشی، .18

  . شرق مطبوعاتى مؤسسه: تهران ،1چ،  تسبیحى محمدحسین

مقـاالت کنگـره   ، بررسی مختصر در قصاید ابـن یمـین، مجموعـه    )1380( مسگرنژاد، جلیل،  .19

 .1چ. ار و مفاخر فرهنگیانجمن آث: یمین فریومدي، تهرانبزرگداشت ابن



  

  

  

  گیري حکومت سربداران تاثیر اندیشه مهدویت در شکل

  

  روشناوند امامی معصومه

  مصطفایی محمد

  روشناوند قاسمی جواد

  

  چکیده

گیري حکومـت سـربداران     هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اندیشه مهدویت در شکل         

 کـه در مقابـل      حکومت سربداران اولین قیام مردمی بـود       که، داد نشان   ايمطالعات کتابخانه . بود

 هرچند عوامل متعـددي . مغول قیام کرد و آنان را از سریر قدرت در خراسان بزرگ به زیر کشید         

 در بـروز و ظهـور قیـام سـربداران نقـش داشـته،               خواهی و آزادگـی   ستیزي، عدالت  همچون ظلم 

الوقـوع بـودن      حسن جوري دربـاره قریـب       خلیفه و شیخ    هاي شیخ   اندیشه نزدیکی ظهور و بشارت    

. ترین عامل انسجام سربداران و پیروزي آنان بر حاکمان مغول بوده اسـت              هور امام مهدي، مهم   ظ

باورهاي عرفانی متأثر از تفکرات شیعه امامیه، در کنار ظلم ستیزي و دادگستري مبتنی              بنابراین  

 بـا الهـام از مکتـب        ،وترین انگیزه براي حذب مردم به این جنبش شـد          بر اعتقادات مذهبی، مهم   

مهدوي، با هدف استقرار یک حکومت مشروع و به منظور براندازي تشکیالت غیر شرعی ملـوك                

 50 و توانست بـه مـدت        الطوائفی و حذف بقایاي قوانین و رسوم یاسایی عهد مغول شکل گرفت           

 .سال بر خراسان حکومت کند

  .، سبزوارسربداران، اندیشه مهدویتانتظار، : گان کلیدي واژ
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  مقدمه

مسلک و اثناعشري بودند که در غرب خراسان بزرگ و در سال              ان، مردمانی صوفی  سربدار

حسن جوري علیه ظلم و جور حاکمان محلـی           خلیفه و شیخ     قمري به پیروي از تعالیم شیخ      736

. قـرن بـر غـرب خراسـان حکـم راندنـد             خانی برخاستند و نزدیک به نـیم        و بازماندگان دولت ایل   

هـاي صـوفیانه و انگیـزه         می بود کـه بـا اندیـشه شـیعی، گـرایش           سربداران، نخستین دولت مرد   

هـاي بعـد از    تشکیل شد و سرمشقی بـراي قیـام   علیه السالم  سازي براي ظهور امام مهدي      زمینه

 .)1374رشیدالدین، (خود گردید

نقـش  . جا به خاموشی گراییـد      قیام سربداران در خراسان آغاز و استمرار یافت و در همان          

اي مهـم و      ، علمی و فرهنگی خراسان در بین دیگر ممالک اسـالمی بـه انـدازه              اجتماعی، سیاسی 

هـاي تـاریخی و اجتمـاعی نـامی از خراسـان و خراسـانیان را                  تأثیرگذار بوده که در همه حادثـه      

. امیـه از مـاوراءالنهر و خراسـان بـوده اسـت             ها بعد از بنی     آغاز کار بیشتر حکومت   . توان یافت   می

رد ممالک اسالمی شـدند، بعـد از شـهرهاي مـاوراءالنهر، خراسـانیان اولـین                گاه که مغوالن وا     آن

خانیان بـا     دولت ایل .ها شد   قربانیان این یورش بودند و نیشابور سمبل ویرانی، قتل و غارت مغول           

خـانی، در خراسـان بـه پایـان رسـید و بـا ظهـور دولـت                    مرگ آخرین خان مغول، ابوسعید ایـل      

  .)1368، اصطخري(سربداري از میان رفت

هـاي تـاریخی      ترین حادثه   فرد، از مهم    ظهور دولتی مردمی با شیوه و ایدئولوژي منحصربه       

نگـاران را بـه خـود         هایش توجه محققان و تاریخ      دلیل ویژگی   این قیام به  . آید  شمار می   خراسان به 

دیگـر  اند، بـه      هاي مردمی و انقالبی آن بیشتر توجه کرده         جلب کرده است؛ هرچند آنان به جنبه      

 بـه نقـش اندیـشه       مـا قـصد داریمـدر ایـن پـژوهش         به همین دلیل،    . اند  هاي آن نپرداخته    جنبه

بپردازیم وبه این سوال پاسخ دهیم که اندیـشه مهـدویت   مهدویت، در ظهور و استمرار سربداران  

  چه تاثیري بر قیام سربداران در سبزوار داشته است؟

  

   سربداراناوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان هنگام قیام

گیـري و اسـتمرار آن    علیه السالم در شـکل  هایی که اعتقاد به حضرت مهدي     یکی از گروه  

وران و صـوفیان   سربداران نام جنبش مردمـی پیـشه    . نقش بسیار مهمی داشتند، سربداران بودند     

هاي شیخ خلیفـه و     ، به پیروي از آموزش    جري ه 736شیعه دوازده امامی سبزوار بود که در سال         
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 حسن جوري، علیه ظلم و جور حاکمان محلی شکل گرفـت و در قالـب حکومـت مردمـی،               شیخ

انـد کـه در پـی غائلـه          درباره وجـه تـسمیه ایـن جنـبش نوشـته          . نیم قرن در منطقه مسلّط بود     

نام خـود   ... بیرون ده نصب کردند و دستارها بردار نمودند و        » داري«اعضاي این گروه    » باشتین«

اگر خداونـد مـا را توفیـق دهـد، رفـع ظلـم و دفـع                 : ربداران معتقد بودند  س. نهادند» سربدار«را  

اند که سـربداران سـر خـود بـر دار            آورده .ایم ظالمان کنیم؛ وگرنه سر خود را بر دار اختیار کرده         

  .)1389سید جوادي، (دادند دیدن را به هزار نامردمی کشته شدن، ترجیح می

جتمـاعی، سیاسـی و اقتـصادي ایـران پـس از      زمینه ظهور و خروج سربداران، در بـستر ا      

با فروپاشی حکومت ایلخانان، حاکمان محلی در اطراف و اکناف ایـران            . هجوم مغوالن فراهم آمد   

ظلـم و جـور ایـن امیـر      .هاي مستقلی پایه گذاشتند و به جنگ قدرت با هم پرداختنـد  حکومت

لکان، مـوجی از نارضـایتی را در        نشینان مستقل و تجاوز و تعرّض آنان به حقوق مردم و خرده ما            

در این میان شرایط مغشوش سیاسی و اجتماعی خراسان، زمینه را براي بروز             . منطقه برانگیخت 

 که در پی اسـتیالي مغـوالن        -هاي اقتصادي و اجتماعی      ناهنجاري. یک قیام مردمی فراهم آورد    

ي الزم را در مـردم بـراي   هـا   انگیـزه -در جامعه پدید آمد و با انحطاط حکومت آنها شدت یافت           

این در حالی بود کـه متعاقـب حملـه مغـوالن و حـذف               . پیوستن به یک قیام مذهبی ایجاد کرد      

هاي حکومتی تسنّن در شرق جهان اسالم، امکـان رشـد و گـسترش تفکـر شـیعی دوازده                    پایگاه

هب رسمی  امامی در ایران بیش از پیش فراهم شد تا جایی که در زمان ایلخانان مدتی شیعه مذ                

باورهاي عرفانی متأثر از تفکرات شیعه امامیه، در کنـار ظلـم سـتیزي و دادگـستري                 . کشور شد 

سـید جـوادي،   (ترین انگیزه براي حذب مردم به این جنبش شد      مبتنی بر اعتقادات مذهبی، مهم    

1381(.  

تـرین نهـضت    حکومت سربداران نخستین دولت مستقل شیعی دوازده امـامی و گـسترده     

هـاي   یش از رسمیت یافتن این مذهب در ایران بود که زمینه ظهور بـسیاري از نهـضت                شیعی، پ 

جنبش سـربداران بـا الهـام از مکتـب مهـدوي، بـا هـدف                . هم عصر و پس از خود را فراهم کرد        

استقرار یک حکومت مشروع و به منظور براندازي تشکیالت غیر شرعی ملوك الطوائفی و حـذف           

موج دوم یورش مغول با ورود هالکوخـان        . یی عهد مغول شکل گرفت    بقایاي قوانین و رسوم یاسا    

خانی و از بین رفتن نهادهاي سنتی قدرت و مـذهب در   به فالت ایران، موجب تأسیس دولت ایل    

سنت و بهانـه اتحـاد مـذاهب چهارگانـه            دولت عباسیان که سمبل مذهب اهل     . این سرزمین شد  
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هـاي اسـماعیلیه کـه بـا           قلعـه  (.خالفت فرو افتادنـد   آمدند، از تخت      شمار می   سنی علیه شیعه به   

کردند، یکی بعد از دیگـري فـتح    هاي خود همه شیعیان را به غلو و انحراف متهم می  گري  افراطی

شـده، در امـان از تعقیـب و      شیعیان، با از بـین رفـتن دو نهـاد یـاد    .)1374رشیدالدین،   (.شدند

سماعیلی، مجال یافتنـد کـه مکتـب خـویش را           گري ا   شکنجه حاکمان عباسی و آسوده از باطنی      

حیدر آملـی،     گذار اندیشه قیام سربداران و سید       خلیفه بنیان   ظهور شیخ .تبلیغ کنند و ترویج دهند    

. خانان مغول بود که در قرن هشتم به عرصـه اجتمـاع پـا گذاشـتند                 ترین اتفاق در زمان ایل      مهم

  .)1391ساري، خوان(دیدگاه مشترك این دو، تقریب تشیع و تصوف بود

خلیفه، مؤسس اندیشه قیام سـربداران، عـالم          شیخ:الشیعه گفته شده    در مستدرکات اعیان  

او صـوفی نبـود، بلکـه       . کش و مظلوم بود     فکر و مدافع حقوق طبقه زحمت       دینی و شیعه و روشن    

اي براي رسیدن به هدفش که همان مبارزه با نظام طاغوتی مغول بـود، انتخـاب                  تصوف را وسیله  

  )1375بلخی،.(ده بودکر

کـه   چه شیخ را صوفی بدانیم، چه تصوف را وسیله وي براي مبارزه بپنـداریم، همـه آنـان             

باره که شیخ شیعه بـوده و نـزد اقطـاب صـوفیه تربیـت یافتـه،            اند، در این    درباره وي سخن گفته   

می در نظر هستند، ولی اگر اندکی دایره تفحص خود را بگـسترانیم، بـه عنـصر سـو        رأي و هم    هم

صـورت مـستقیم بـدان اشـاره نـشده اسـت؛        یابیم که در منابع به افکار و شخصیت وي دست می 

به تعبیـر بهتـر، شـیخ نزدیکـی ظهـور امـام        .  علیه السالماندیشه انتظار براي ظهور امام مهدي

کرد و ما در بررسی عقایـد شـاگردان و مریـدان وي بـا ایـن                    را بسیار تبلیغ می    علیه السالم مهدی

 .)1381سید جوادي، (ر در اندیشه شیخ بیشتر آشنا خواهیم شدعنص

 

   بر مبناي اندیشه ظهورتأسیس حکومت سربداران

دانـد؛    هاي اجتمـاعی مـی      انتظار در اندیشۀ اسالمی تحقق پیروزي نهایی را منوط به اراده          

قـق مدینـۀ   شناسیِ عدم تح یابیم قرآن کریم در آسیب در قرآن، درمی «اکثر«زیرا با مطالعۀ واژة 

فاضلۀ جهانی عبودیت و عدالت، عامل اصلی را معطوف بودن ارادة اکثریت جوامع به سوي باطل                

هاي اکثري تصحیح شده و معطوف به حق       داند و در مقابل تأکید دارد که اگر جهت این اراده            می

از ....اتَّقَـوا لفتحنـا علـیهم      آمنُوا و   ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى   : شود، بشر به آن مدینۀ فاضله خواهد رسید       

هـاي اسـالمی اگـر در حجـم و کمیـت اکثـري معطـوف بـه مطالبـه و تحقـق             منظر قرآنی اراده  
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إِنَّ اللَّـه  : تواند شرایط را براي تحقق آن دوران فراهم سازد آل گردد، می هاي آن جامعۀ ایده    ارزش

، تحقق مدینۀ فاضلۀ جهانی در فـضایی از ابهـام و در             لذا. سِهِم یغَیرُوا ما بِأَنفُ    لَا یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى    

اي جدا از متن زندگی مسلمانان نخواهد بود؛ زیرا بر فرض اگر مهدي موعودهم بر قرائـت                   حاشیه

اسـرائیل در مـصر       سنت متولد نشده باشد، حکایت مسلمانان در این وضعیت شبیه قوم بنـی              اهل

ها در دورة ظلم و ستم فرعـونی بـا راهنمـایی     ودة امام صادق آنگونه که به فرم     خواهد بود؛ بدین  

حـضرت  ) ظهـور  ـ  تولد(علماي خود به طراحی فرهنگ انتظار و امید معطوف به دعا براي ظهور 

یا همانند انتظار و حرکت     . موسی پرداخته و باعث جلو افتادن تولد و ظهور حضرت موسی شدند           

ز که درانتظـار تولـد و بعثـت و ظهـور پیـامبر اسـالم       تاریخی گروهی از اهل کتاب به سوي حجا  

  ).1389نصر، (بودند و بر محوریت انتظارش ساختار و شیوة زندگی خود را طراحی نموده بودند

  انداز درون دینـی  ترین دستاورد طراحی فرهنگ انتظار مقدسِ ناظر به چشم       رو مهم   از این 

 جهان اسالم است؛ امیدي کـه اگـر باعـث           و اسالمی، ایجاد شدن امیدواري فردي و اجتماعی در        

توانـد باعـث      هاي قطعی قرآنی مـی      ها و اقدامات اجتماعی گردد بر اساس سنت         افزایی فعالیت   هم

هـاي معطـوف بـه        معناسـت کـه اراده      تقدم زمانی تحقق آن جامعـۀ آرمـانی شـود و ایـن بـدین              

اسرائیل دربـارة سـقوط    بنیهمانند مطالبۀ اولیۀ  ـ   که در مرحلۀ آغازین خودي اسالمیها نهضت

اي است تـا در نهایـت بـستر بـراي اسـقاط نظـام        که طالب اسقاط رئیس بودند، مقدمه ـ  فرعون

اما اسقاط نظام نباید به عنوان دستاورد نهایی تلقی شود، وگرنه دوباره دچار آسیب              . فراهم گردد 

ار توقف و رکـودگرایی   همانند آسیب تاریخی قوم موسی پس از عبور از دریا که دچ           ـ   خواهد شد 

 جهان در عدالت و عبودیت مطالبۀ نخست باید خود انداز  چشم سند در بیداري این بلکهـ   شدند

 همـین  از شـاید  نیز سربداران دولت البته .دباش خواستار را جهانی عدالت مطالبۀ سپس و اسالم

  ).1384 امین،(.کند حکومت سال 50 از بیش نتوانست که خورد ضربه نقطه

 مردمـان  آمـدن  گـرد  باعـث  ،خلیفـه  شـیخ  توسـط  ظهور نزدیکی و انتظار اندیشه یجترو

 سـرزمین  در بـزرگ  قیـامی  براي زمینه شدن آماده و محلی حاکمان و مغوالن جور از دیده  ستم

 اصلی عامل وي قیام از ترس و خلیفه شیخ ظهور نزدیکی و انتظار اندیشه لذا ،شد خراسان غرب

  .تاس بوده محلی بزرگان خوف

 وي جانـشین  شـدن  مخفـی  و مـسجد  در قمري 736 سال در خلیفه  شیخ کشیدن دار به

 تـأخیر  بـه  را شـده  یـاد  قیام ،»شاه  ارغون امیر« توسط وي شدن زندانی بعد و جوري حسن  شیخ



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   50 

 نزاعـی  جریـان  در خانی،  ایل ابوسعید مرگ با باشتینی عبدالرزاق امیر ).1380 فر، کیان( انداخت

 سـبزوار  تسخیر از بعد و شد دار  عهده را قیام این نظامی رهبري بود، آمده جودو  به باشتین در که

 قتل به قمري 738 سال در مسعود امیر برادرش توسط قمري، 737 سال در رسیدن قدرت به و

 کـه  بـسپرد  قیام واقعی رهبر به را آن تا گرفت برعهده را حکومت خود مسعود امیر گاه  آن .رسید

 و یـازر  قلعـه  بـه  حملـه  با انگیزه همین به نیز کنندگان  قیام .بود آن بسترساز و ساز  زمینه درواقع

 ).1387 رضایی،(سپردند او به را قیام رهبري جوري، حسن شیخ آزادي

 داشت عهده به را قیام براي مردم ساختن آماده وظیفه استادش از بعد جوري حسن  شیخ

 مـرادش  و خـویش  هـاي   وعده به بخشیدن قتحق براي .کرد  می ترغیب امر این به را آنان مدام و

 743 سـال  نهایـت،  در و نمود شرکت متعددي هاي  جنگ در ظهور، نزدیکی درباره )خلیفه  شیخ(

 بنابر).1380 فر، کیان(شد کشته مسعود امیر توطئه با دشمن دست  به ها  جنگ از یکی در قمري

 نـوعی  از کـه  بودنـد  کرده ادایج سازمانی جوري حسن  شیخ و خلیفه  شیخ محققان، از اي  عده باور

 خوانـدن  الوقـوع   قریب و انتظار فرهنگ ترویج و تبلیغ با و کرد  می داري  طرف مهدویت ایدئولوژي

  .)1380 فر، کیان(آورد وجود به آنان پیروان میان در اتحادي و اتصال حلقه ظهور،

 ینـوع  اتخاذ با جوري حسن :دنویس  می جوري حسن هاي  اندیشه توضیح در اسمیت جان

 تمـام  کـه   ایـن  و بـود  دوازدهـم  امـام  الوقوع  قریب ظهور آن اعتقادي مرکزي هسته که ایدئولوژي

 سـازند،  آمـاده  او عظـیم  کـار  و الـسالم  علیـه  مهـدي  بـه  کمـک  بـراي  را خود بایستی مسلمین

 الهـام  احتمـاالً  که کرد ایجاد بودند، آیین این به معتقد که تجار و وران  پیشه از مرکب تشکیالتی

  )1361آژند،(.است بوده مذهبی مأموریت یک به سرسپردگی و فتوت نهاد از هگرفت

 عدم بر مهدویت بینی  جهان بر تکیه با خلیفه  شیخ و حسن  شیخ تعالیم :دان  گفته نیز برخی

 سـربداران  جنـبش  ادبیـات  و تعـابیر  در مهـدویت  به اعتقاد .کرد  می تصریح دولت و دین جدایی

 بـه  خواسـت   مـی  آنـان  از و خوانـد   مـی  فرا اختفا به را مریدان سنح  شیخ که  چنان  آن بود، آشکار

 )1361آژند،( .باشند نبرد آماده ظهور هنگام

 بـا  جنـگ  و شـیخی  درویشان و نظامیان بین داخلی اختالفات دلیل  به سربداران حکومت

 يبسیار دلیل، همین به .رساند ظهور به را کنندگان    قیام دینی شعایر نتوانست خارجی، دشمنان

 حکومـت  از اي  گوشـه  در اي  حادثـه  امـا  .کردنـد  اختیـار  انـزوا  و شـدند  ناامید نهضت هواداران از

 قیـام  بـا  کـه  داد تغییـر  را نهـضتی  کـرد؛  عـوض  را نهـضت  این جریان که افتاد اتفاق سربداران
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 دوبـاره  قیـام  نشینان  گوشه گاه  آن .یافت ادامه دامغانی حسن  پهلوان زمان تا و شد آغاز عبدالرزاق

 قدرت سر بر منازعه پی در که جوري حسن  شیخ پیروان از جوري، عزیز  درویش .آمدند صحنه به

 در و بازگـشت  خراسـان  بـه  دامغـانی  حسن  پهلوان حکومت زمان در بود، کرده مهاجرت عراق به

 تـصرف  به را شهر هزینه کمترین با و کرد قیام سربداري دولت شرقی قسمت در طوس سرزمین

  )1351 فسکی،پطروش( .درآورد

 بـشارت  بـا  دانـست،   می خلیفه  شیخ و جوري حسن  شیخ دار  میراث را خود که عزیز  درویش

 کـه  عزیـز   درویـش  سـخن  .کـرد  آغاز طوس مرکزیت با را خود کار السالم علیه مهدي امام ظهور

 آن در کـه  آیـد  مـی  دسـت  به او مستعجل دولت از جامانده به هاي سکه از داد،  می را ظهور بشارت

 آن نیابـت  یـا  مهـدویت  ادعاي هوادارانش و وي البته .است شده ضرب »المهدي محمد  انسلط«

 ادعـاي  .یافـت  توان  نمی ادعا این بر شیعی و سنت  اهل منابع در دلیلی هیچ زیرا اند؛  نکرده را امام

 حـسن   شـیخ  و خلیفـه   شیخ هاي  وعده مقابل در ناچارگونه عملی توان  می را بشارت و سازي  زمینه

 پیـدا  نمـود  الـسالم  علیـه  مهدي امام نام  به سکه ضرب با که دانست ظهور نزدیکی بارهدر جوري

  .)1361آژند،( کرد

 آخراألمـر  و کرد سرکوب را عزیز  درویش قیام سربداران، وقت حاکم دامغانی، حسن  پهلوان

 عجـم  عراق به طوس از ابریشم خروار چند گرفتن با عزیز  درویش که شد قرار اي،  مصالحه پی در

  )1387 رضایی،( .برود

 در مؤیـد،  علی  خواجه نام  به سربدار، رهبران از دیگر یکی عزیز، درویش قیام از بعد اندکی

 از را عزیـز  درویـش  خـود  اهـداف  بـرد   پـیش  براي وي .سربرآورد سربداران حکومت غربی قسمت

 دو، آن .کردنـد  حرکـت  سـبزوار  سوي  به گاه  آن و ساخت خویش متحد را او و فراخواند تبعیدگاه

 سـبزوار  در خویشانـشان  و اقربا کشتن به را حسن  پهلوان راه  هم سپاهیان شهر، این تصرف از بعد

 بـه  را او سـر  و کـشتند  را حـسن   پهلوان تهدید، این شدن عملی ترس از نیز آنان و کردند تهدید

 )1380 فر، کیان(.فرستادند مؤید علی خواجه نزد سبزوار

 .تیافـ  تمکـین  عزیز  درویش و مؤید علی  خواجه دستان رد حکومت سبزوار، تصرف از بعد

 و مـذهب  دربـاره  بودنـد،  کرده آغاز سربداران حکومت غرب و شرق از را خود حرکت که دو این

 اسـت،  انـدك  شـخص  دو ایـن  جزئیات درباره ما اطالعات .داشتند متفاوت بسیار باوري نیز قیام

 درآمـد   پیش را آن که خویش قیام در عزیز  یشدرو که کرد استنباط توان  می موجود قراین از ولی
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 اهمیـت  بیـشتر  طریقتـی  و صـوفیانه  هـاي   جنبـه  بـه  پنداشت،  می السالم علیه مهدي امام ظهور

 بررسی از .کردند ضرب ها  سکه بر را »المهدي محمد  سلطان« نام او دستور به مثال، براي .داد  می

 متفـاوت  لبنـان  و قم عراق، در تشیع عقاید با اندکی وي عقاید که کرد استنباط توان  می نام این

 نهـی  الـسالم  علیـه  مهـدي  امام خاص نام ذکر از متعدد احادیث بنابر شیعیان چراکه است؛ بوده

 نـام  ذکر به چندان صغرا، غیبت دوره یا خوف دوره به نهی اختصاص به معتقدان حتی و اند  شده

 کـه  حالی در جستند،  می بهره حضرت آن القاب دیگر از و دادند  نمی نشان اي  عالقه امام آن خاص

 .بـود  کـرده  ضـرب  سـکه  روي بـر  نیـز  را آن خاص نام ظهور، زمان تعیین بر   عالوه عزیز  درویش

  )1363مجلسی،(

 و داد  مـی  اهمیـت  بیـشتر  شـریعتی  هاي  جنبه به عزیز،  درویش برخالف مؤید، علی  خواجه

 ادعـا،  ایـن  سند ترین  مهم .خواند لبنان و قم عراق، تشیع به متمایل و گرا  شریعت شیعه را او باید

 دوانـی، ( فرسـتاد  اول شـهید  براي آوي، محمد الدین  شمس واسطه  به وي، که است اي  نامه  دعوت

 اسـت،  نظـران   صـاحب  قبلـه  پیوسـته  که جناب آن عرض به :نویسد  می نامه این در وي ).1364

 .دانـشتان  و فـضل  ریـاي د از بـردن  فـیض  و شـمایند  دیـدار  تشنه خراسان شیعه که رسانیم  می

 از ...و انـد     شـده  تارومـار  شـان   همه یا بیشتر و گشته پراکنده روزگار، بد از دیار این علمی بزرگان

 از تـا  بخـشد  نـور  افـشاندن  و حضور افتخار ما به حضرتت که داریم چنین مسئلت متعال خداي

 هنگـام  کـه  اول شـهید ).1363 امینـی، ( آمـوزیم  رفتـار  رسـمش  و راه از و کنـیم  پیروي علمش

 نامـه  جـواب  در بـود،  آمـده  گرفتـار  شـام  متعصب سنیان بند در مؤید علی  خواجه پیک رسیدن

  ).1369 تبریزي، مدرس( فرستاد خراسان به و نوشت را الدمشقیه اللمعۀ کتاب شده یاد

 نزدیکـی  اندیـشه  داشـته،  نقـش  سـربداران  قیام ظهور و بروز در متعددي عوامل هرچند

 امـام  ظهـور  بـودن  الوقـوع   قریـب  دربـاره  جـوري  حـسن   شـیخ  و خلیفه  شیخ يها  بشارت و ظهور

 .اسـت  بـوده  مغول حاکمان بر آنان پیروزي و سربداران انسجام عامل ترین  مهم ،السالم علیهمهدی

 باشـد،  بـوده  راه  هـم  افراط با آغاز همان از سربداران میان در فرج انتظار اندیشه که نیست معلوم

 و او بـین  چـالش  ایجـاد  باعث امر همین و گراییده افراط به آن درباره زیزع  درویش تردید  بی ولی

 پیـروانش  و عزیـز   درویـش  شـدن  کـشته  بـا  نیـز  چالش این نهایت در که شده مؤید علی  خواجه

 او راه ،بودنـد  شده پناهنده فارس حکومت به که درویش فراري پیروان همه،  این با .کرد فروکش

 حیـات  به نتوانستند آنان این، وجود با.کردند تصرف را سبزوار نو، زا مدتی حتی و دادند ادامه را
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 در مؤیـد  علـی   خواجـه  شدن کشته و خراسان به لنگ تیمور ورود با نهایت در و دهند ادامه خود

 از بعـد  صـفوي  شـاهان  امـا  .رفت میان از رسمی صورت به سربداران حکومت قمري، 788 سال

 از یـد   خلع و قدرت به رسیدن براي را تصوف و تشیع قریبت یعنی آنان اندیشه قدرت، به رسیدن

 آژنـد، ( گردیـد  صـفویه  منـد     قـدرت  و پهنـاور  حکومت ایجاد در مهمی عامل و برگرفتند صوفیان

1361.(  

  

  گیري هنتیج

 و خـواه   تحـول  حرکتـی  مـذهب  شـیعه  انمـسلمان  حرکت بستر بر سبزوار سربداران قیام

 از برآمـده  که مردمی خیزش یک در حرکت این .است یاسالم مبانی و اصول اساس بر و پیشرو

 هـاي   پیـروزي  تحقـق  از پس بود، مغول فراوان هاي  ظلم تحمل از ناشی عمومیِ خشم و خستگی

 بـه  را مغـول  جور حکومت آوردو ارمغان به را عدالت و آزادي ،عزت ها  مدت از پس توانست اولیه

  .کند تبدیل اسالمی حکومت یک

 خطـر  نگـردد،  طراحی اسالمی ساختاري و مبنا و ریشه ها  قیام این براي اگر است بدیهی

 اسـالمی  هاي  آموزه میان در .دارد وجود طلبان فرصت توسط آن هاي  ارزش و هاقیام این مصادرة

 مبنـاي  بـر  و بـوده  پساپیامبري دوران در مسلمانان زمانی نیازهاي به ناظر که اي  اندیشه تنها نیز

 ناشـی  آن از کـه  اسـت  انتظـاري  فرهنگ و مهدویت ياندیشه ست،ا آزادي و عدالت عزت، اصل

 هـاي قیـام  و هانهضت افق در بلندمدت راهبرد عنوان به مهدویت ياندیشه اگر رو  این از .شود  می

 حفـظ  ضـمن  اسـالمی  جوامـع  در انتظار فرهنگ طراحی با مدت  میان در گردد، طراحی اسالمی

 اسـالمی  جوامـع  در مردمـی  هـاي   اراده اجتمـاعی  حضور گسترش و حفظ به اسالمی، هاي  ارزش

 عـدالت  سـازي   جهـانی  و اسـالم  جهـان  در اجتمـاعی  عدالت تحقق مقطع تا را ها  آن و انجامد  می

 انتظـار  اندیـشه  دسـتاورد  تـرین   مهم صورت، این در .دارد  می نگه صحنه در بلندمدت در اسالمی

 عـدل  تحقـق  بـراي  سـازي   زمینه و بسترساز جریان به آن کردن تبدیل اسالمی هاينهضت براي

  .است مهدویت یعنی جهانی،
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  :منابع

 و مطالعـات  واحـد  انتـشارات  :تهـران  ،سـربداران  عـروج  و خـروج  ).1361( .یعقوب آژند، .1

  .تاریخی و فرهنگی تحقیقات

 :تهـران  ،سـوم  افـشار،چاپ  ایـرج  کوشش به ،ممالک و مسالک ).1368( .ابراهیم اصطخري، .2

 .فرهنگی و علمی انتشارات

 نـشر  تهـران،  اي،  بدره فریدون :ترجمه ،اسالم جهان در مدنی جامعۀ ).1384( .ساجو ،امین .3

 .روز فرزان

 ،چهارم چاپ فارسی، الدین  جالل ترجمه ،فضیلت راه شهیدان ).1363( .عبدالحسین امینی، .4

 .روزبه انتشارات :تهران

 چـاپ  پـنجم،  قـسم  زریاب، عباس یصلتخ ،الصفا روضۀ ).1375( .خاوندشاه بن بلخی،محمد .5

  .علمی انتشارات :تهران ،دوم

 :سـوم  کـشاورز،چاپ  کـریم  ترجمـه  ،خراسـان  سـربداران  نهضت ).1351( .پطروشفسکی .6

 .پیام انتشارات

 .اسماعیلیان مکتبۀ انتشارات :قم ،دوم جلد ،الجنات روضات ).1391( .محمدباقر خوانساري، .7

 .امیرکبیر انتشارات :تهران ،لاو چاپ ،چهارم جلد ،اسالم مفاخر ).1364( .علی دوانی، .8

 :تهـران  ،چهـاردهم  چاپ ،سوم جلد ،ایران ساله  هزار  ده تاریخ ).1387( .عبدالعظیم رضایی، .9

 .اقبال انتشارات

 نـشر  :تهـران  اول، چـاپ  ،9 جلد ،تشیع المعارف دایره ).1381( .صدر جوادي،احمد سید .10

 .محبی سعید شهید

 .اقبال انتشارات :تهران ،چهارم چاپ ،ریخالتوا جامع ).1374( .رشیدالدین اهللا، فضل .11

 .اساطیر انتشارات :تهران ،اول چاپ ،هشتم جلد ،الصفا روضۀ ).1380( .جمشید فر، کیان .12

 :تهـران  همـدانی،  موسـوي  ابوالحـسن  ترجمـه  .بحـاراالنوار  ).1363( .باقر محمد مجلسی، .13

 .عصر ولی مسجد کتابخانه
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 انتشارات :تهران ،سوم ،چاپسوم جلد ،دباال ریحانۀ ).1369( .محمدعلی تبریزي، مدرس .14

 .خیام فروشی کتاب

 اسـعدي،  مرتـضی  :ترجمـه  ،متجـدد  دنیاي و مسلمان جوان )1389( .حسین سید نصر، .15

 .نو طرح انتشارات تهران،
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  علل ظهور و افول سربداران

  

  1شاهین امیرشقاقی

  

  چکیده 

ي تـاریخی  ها ترین حادثه  از مهم،منحصر به فرد ظهور دولتی مردمی با شیوه و ایدئولوژي        

 736 مردمانی صوفی مسلک و اثنا عشري بودند که در سـال     ، سربداران ،آید  می خراسان به شمار  

یه ظلم و جور حاکمان محلی و بازماندگان دولت         قمري به پیروي از تعالیم شیح حسن جوري عل        

 چه در آغاز قیام و چه در        ، سربداران با توجه به اعتقاد و مذهبی که داشتند         .ایل خانی برخاستند  

و معارف مذهب تـشیع همچـون شـهادت    ها   درصدد احیاي ارزش  ،زمانی که به حکومت رسیدند    

در هـا      تـرویج ایـن ارزش     ،فـرج بودنـد    مهدویت و انتظـار      ،طلبی و ظلم ستیزي در قیام حسینی      

 بلکه به نوعی در تـرویج       ،جامعه نه تنها در شکل گیر ي قیام وتداوم حکومت سربداران موثر بود            

 شهرسـازي و ایحـاد آبـادانی در         ، روشـن اسـت    .مذهب تشیع در جامعه اسالمی نیز نقش داشت       

 از ایـن  .بـسزایی دارد  تـاثیر  ،رونق و افزایش قدرت اقتصادي که از عوامل گسترش تمـدن اسـت         

توان اقدامات عمرانی سربداران در بازسازي و توسعه شهرهاي خراسان را از عوامل               می روست که 

ي هـا    به ویژه اینکه توجه ویژه دولت بـه شـهر          ،گسترش و پیشرفت تمدن در این منطقه دانست       

  .نشین سبب گسترش تشیع نیز شد شیعه

  ها  ارزش، تشیع، آبادانی، تمدن، شهرسازي،سربداران: گان کلیديژوا

  

  

  

  

                                                           
 کاربردي علمی جامع دانشگاه. 1
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  مقدمه 

نهضت سربداران سمرقند مصادف با آغاز کار تیمور گورکانی و اغتشاشات سیاسی بود که              

هاي حکومت و امارت را مستحکم نکـرده بـود           تیمور هنوز پایه  .النهر را فراگرفته بود    سراسر ماوراء 

ند دانـشمندي بـود بـه نـام         رهبر نهضت سربداران سـمرق    .که مصادف با نهضت سربداران گردید     

ایـن  .موالنازاده بخاري یا بخارایی که علیه ستم فـراوان مغـوالن شـورید و مـدتی حکومـت رانـد            

امیـر  .اي بود علیه مغوالن و رفتار وحـشیانهنورین مالیـاتی و ظلـم و سـتم حکـام                  قسمت، مبارزه 

 داده و شـهرها را بـه   حاکم کاشغر چندین بار ماوراء النهر را مورد تاخت و تـاز قـرار        )تغلق(توغلق

در همین زمان، امیـر تیمـور و امیـر حـسین کـه همـراه و همگـام در امـور         .برد یغما و غارت می   

حکومت بودند به دفع امیر توغلق شتافتند ولی کاري از پیش نبرده، شکست خورده و مراجعـت                 

ن الشگرکـشیهاي نابجـاي امیـر     .سمرقند بار دیگر در حیطه تـصرف توغلـق قـرار گرفـت            .نمودند

در همـین   .النهر که خرابی اقتصادي هم در پی داشت، سمرقندیان را بـه سـتوه آورده بـود                 ماوراء

هنگام، مردي آزاده و خردمند به نام موالنازاده بخـاري علـم طغیـان بـر افراشـت و مـردم را در                       

 و.دهنـد  اکنون کفار، روزگار بر ما سیاه کرده و امـان نمـی  !اي مسلمانان :مسجد گرد آورده و گفت    

دیر یا زود پیروز خواهند شد و جان و مال همه در اختیار آنان خواهد بـود، بایـد علیـه مغـوالن                       

نطنزي در منتخب التواریخ سـخنرانی موالنـازاده را در          الدین    معین .دست به قیام مسلحانه بزنیم    

وجـود کـسی کـه     کار عجزه و عـوام بـی  «:مسجد جامع سمرقند بسیار جالب توصیف نموده است  

امور عالم شود و شغل سربداري به گردن گیرد کجا معاش و میـسر شود؟خاصـه امـروز                  متضمن  

که اختاللی چنین به حال عالمیان روي نموده و مالک اصلی ملک در مـدت امـن بـاج و خـراج                       

خداوند گذاشته، سالمت خـود      تصرف کرد و امروز که دشمن قوي روي نمود رعیت بیچاره را بی            

چنین صعب روي نمود و باران حـوادث و طوفـان ابـتال پیـدا کـردروا                 چون بلیه این    .اختیار کرد 

. نباشد که کافران جزیه مسلمان بخورند و پوشیده رویان دار العصمت اسـالم را بـه بـرده ببرنـد                   

در جمیع ادیان مبرهن و برهمه عالمیـان روشـن          .پس فکري کلی در این باب کردن واجب است        

همچـون اداي نمـاز      و غـم صـالح مـسلمانان خـوردن        است که جهاد و دفع اذیت از خود کردن          

  )228: بی تا ،نطنزي(. »پنجگانه و روزه ماه رمضان فرض است

  

  



 59 علل ظهور و افول سربداران

  پیشینه پژوهش 

 ،فـصیح ( شـکل گرفـت      ، در روستاي باشتین از توابع بیهق      ، ق 733 جنبش سربداران در    

خـود بـود      بیهـق یکـی از مراکـز شـیعیان روزگـار              )510-509 :1349 ، ؛ ابوالفدا  3/52 :1339

ــی( ــستوفی54-55 : 1361 ،بیهق ــاقوت حمــوي149 : 1362 ، ؛ م ــیخ .)1/538 : 1955 ، ؛ ی ش

 عالیـق شـیعی     ،خلیفه مقتداي معنوي سربداران به بیهق مهاجرت کرد تا در میان مـردم بیهـق              

 او بـرخالف    .)359- 3/358 : 1380 ، ؛ خواند میـر    1/78 :1380 ،حافظ ابرو (خود را ترویج کند     

سخن گفـت   » حدیث دنیا   «  از پیوند دین و دولت و به تعبیر دیگر از            ، صوفیه عصر  دیگر بزرگان 

 ، دیـري نپاییـد کـه محبوبیـت شـیخ          ، در پی گـروش مـردم بـه او         .)5/605 : 1339 ،میرخواند(

حسادفت متعصبین را تا بدانجا یی برانگیخت که حتی پی گیر حکم قـتلش از ابوسـعید ایلخـان         

 اورا شـبانه بـردار      ، موجب شد که دشـمنان شـیخ       ،ذیرش این خواسته   امتناع ابوسعید از پ    .شدند

-1/78 : 1380 ،حافظ ابـرو  ( و در انظار جلوه دادند که گویی شیخ خودکشی کرده است             ،کردند

 اقتـدا   ، یعنی شـیخ حـسن جـوري       ، پیروان شیخ خلیفه به شاگرد ارشد او       ،در پی این اتفاق   . )79

 و حـضور در  ، شـیخ حـسن بـا هجـرت بـه نیـشابور          .جدي تر شـد   اي    کدره و نهظت وارد مرحله    

  :1383 ،سـمرقندي ( مردم را به قیام علیه مغوالن فرا خواند          ، ابیورد و مشهد   ،شهرهاي خبوشان 

 مریـدانش در  ، پس از دستگیري و حبس شـیخ حـسن  .)90-1/85 : 1380 ، ؛ حافظ ابرو   1/146

 کـه از اکـابرو     ، رهبـري عبـدالرزاق     با کشتن پنج تن از ایلچیان مغول بـه         ، از توابع بیهق   ،باشتین

محتشمان بود توانستند بیهق را نیز از دست ایلچیان خارج و نهضت سـربداران را علنـی سـازند                   

ــافظ ابـــرو3/50 : 1339 ،فـــصیح( ــد1/80 : 1380 ، ؛ حـ  .)602- 5/600 : 1339 ، ؛ میرخوانـ

کردنـد و بعلـت       مـی  از جنگجویان است که درقسمتی از خراسان حکومـت        اي     نام عده  سربداران

 پس به جهـت داشـتن ایـن مقـصود و            .هدف قابل توجهی که داشتند به سربداران نامیده شدند        

نامند و این حالت و خصیصه کـامال عمـومی ایـن حادثـه جویـان بـراي                    می هدف آنها را سربدار   

 بلکـه همچنـین پـس از مـرگ         ، آنها نه فقط قصد و هدف فـتح و پیـروزي داشـتند             .پیروزي بود 

ي نظامی داشتند ولی غیر از آن فعالیت زیاد مربـوط بـه             ها  ایلک خان هم خیلی فعالیت    ابوسعید  

دراویش شیعه مذهب واهل تشیع هم داشتند و بیـشتر تـشکیالت و کارهـاي ایـشان در خـالل                    

و ها    طول مدت اختالالتی بود که بع از مرگ ابوسعید ایلک خان بوجود آمد و بیشتر این فعالیت                
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تیمور بزرگ سرچشمه گرفته و شروع به پیشرفت کـرد و در عهـد ایلـک       تشکیالت پس از مرگ     

 کلمه و نام سربدار را ممکن است به ماجراجو ترجمـه            .خان به نهایت قدرت و اوج عظمت رسید       

کرد و خواند میر مورخ مـشهور از قـول نخـستین شـخص و موسـس سلـسله سـرابداران یعنـی            

 بمـرگ دادن هـزار مرتبـه بهتـر کـه            ،ود را خـ بمردي سر   «عبدالرزاق چنین نقل کرده است که       

 هم یک روایت دیگري دربـاره       275و در تذکره دولتشاه چاپ براون ص        » بنامردي بقتل رسیدن  

نامنـد و    مـی اصل و ریشه نام سربداردارد و بنا بقول این بطوطه سربداران را در عراق بنام شـطار              

 ،نامیدنـد   مـی  )مرغـان شـکاري و قـوش      از تیـره    اي    پرنده(در مغرب هم آنها را سکوره یا شکوره         

 اولین امیر سربدار عبـدالرزاق پـسر    .پایتخت و مقر حکومت سربداران سبزوار در بیهق بوده است         

فضل اهللا باشـتینی بـود و شـتین قلعـه دار قـدیم شـاه                الدین    )یا تاج (یکی از علویان بنام شهاب      

بـود و در    )1335-736متـوفی   (ان   عبدالرزاق ابتدا در دستگاه ابوسعید ایلک خ       .جوین بوده است  

 عبـدالرزاق تمـا در آمـد ایـن          .معمولی داشت و بعد از طرف او به کرمان رفـت           آن جا کارساده و   

ناحیه را صرف و خرج کرد اما مرگ و از بین رفتن شاهزاده مغولی موجب خوشبختی او گردیـد                   

دگاه او بـود برگـشت و در   و به او اجازه پیشرفت و ترقی داد و پس از آن به دهکده باشتین که زا      

از مردم ناراضی و ماجرا جو را دور خود جمع کرد و در قسمتی از خراسان حکومـت                 اي    آنجا عده 

مستقلی تشکیل داد بعد از آن با عالالدین محمد فریومدي وزیر جنگ کرد و اختالف آنهـا زیـاد                   

الالـدین هـم     کـشته شـد و بعـد از مـرگ ع           ) مـیالدي  1336 - 7( 737شد و این وزیر در سال       

و این شهر حکم پایگاهی را بـراي ماجراجویـان          )738(عبدالرزاق شهر سبزوار را بتصرف در آورد        

  )149-148: بی تا ،شریعت ترشیزي (.دولت سربدار داشت

  

  له أبیان مس

توان تصور کرد، کـه طبقـات کـم در            می ي متفاوت ها  درباره این مسئله به استناد گزارش     

ات و سوء استفاده خود سرانه ماموران دچار فقـر و فاقـه شـدیدي شـده     آمد به علت افزایش مالی  

 بـا ایـن     .بودند ف در نتیجه وضعیتی بحرانی پیش آمده بود که زمینه یک حرکت را فراهم کـرد                

 خواه مامور حکومتی به دست عبدالرزاق به قتل رسیده باشد و خـواه کـسانی دیگـر عامـل      ،حال

تین یک حادثه ثانوي است که بوسـیله فـردي یـا افـرادي کـه         بروز قیام در باش    ،قتل بوده باشند  

 اینجـا بـراي توضـیح    . ازهمان نقطه آغاز هـدایت و اداره شـده اسـت   ،درصدد کسب قدرت بودند   
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 او از   . نخستین امیر سربدار را مورد توجه قـرار داد         ،بیشتر باید شرح حال عبدالرزاق بن فضل اهللا       

 پـس از انجـام ماموریـت خـود از           ،ت کرمـان شـده بـود      جانب ایلخان ابو سعید مامور اخذ مالیـا       

 مقارن قتل ابوسعید بـه باشـتین رفـت و در            ،پرداخت وجوه مقرر به دستگاه حکومت امتناع کرد       

آید کـه عبـدالرزاق     می  از کلیات این گزارش مشروح اما نه کامل بر         .راس قیام سربدار قرار گرفت    

 فقدان گـزارش کامـل    .صد نافرمانی داشته است   با توجه به اغتشاش سیاسی پایان عهد ایلخانی ق        

 ایـن مرحلـه از   ،در باره اقدامات او قبل از شروع قیام و چگونگی سیر رویدادهاو زمـان دقیـق آن         

آید کـه     می بر  ها     با این وصف از هسته تاریخی گزارش       .تاریخ سربداران را در ابهام قرارداده است      

 این حرکـت نـه تـصادفی بـود و نـه بـی       .ده استوقوع قتل براي شروع جنبش تنها یک بهانه بو 

 در میـان عوامـل متعـددي کـه بـه عنـوان              .کنـد   می  سیر مراحل آتی این گمان را تآیید       ،هدف  

 ص  ،پطروشفـسکی (شـود     مـی   بیش از همه برعامل اقتصادي تآکید      ،برانگیزنده قیام مطرح است   

-Dynasty، 104 ؛  Smith ، The History of the sarbadar ، p103-104 ؛ 32 ،11

 تهـران  ، قیام شیعی سربداران، آزند، یعقوب،کند  می بر افزایش مالیات مالکان بزرگ تاکید 106

  .)کند  می نظرات اسمیت را تکرار،136-135 ص ،1363

 در ایـن  . بانیان اصـلی آن اسـت  ،مسئله دیگري که در بروز جنبش سربداران مطرح است     

 پطروشفـسکی اولـین تحقیـق    .وتی انجـام گرفتـه اسـت   ي متفاها باره در تحقیقات جدید بررسی    

 مولف با وجود این که جزئیات متفـاوت را در           .مستقل در باره تاریخ سربداران را انجام داده است        

ي مختلف رویدادها را بررسی کرده و در واقع راه را براي مطالعـات آینـدگان               ها   جنبه ،نظر گرفته 

 و جنبـه    ،ي او متکـی بـه منـابع نیـست         هـا   و تحلیل ها     لیکن برخی او توصیف    ،کرده است  هموار

قشرهاي ژرفـاي  « کند که زمام نهضت بدست   می مولف تاکید زیاد .پردازي و عقیدتی دارد    نظریه

 بدین ترتبیـب  .کند  میتعبیر» خروج سازمان نایافته روستائیان « بوده است و آن را به     » اجتماع

 مولف در ادامه بررسی نـاگزیر  .داند  مییقی جنبشروستائیان و طبقات پایین جامعه را بانیان حق    

 و با طرح یک قاعـده کلـی کـه     ،کند  می از اقدام مشترك طبقات پایین و مالکان متوسط صحبت        

کنـد کـه روسـتائیان        مـی   استدالل ،سراسر قرون وسطی را به قرن پانزدهم میالدي تشبیه کرده         

ه از میان روستائیان کسی براي رهبري بـر         کو با این    » عادتا برنامه روشنی نداشتند   «قیام کننده   
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 . لذا هدایت قیام باشتین نیز در دسـت یـک فـرد از اعیـان زمـین دار قـرار گرفـت                      ،نمی خاست 

  )10،11،12،46: همان(

  

  ي مطرح شده براي جنبش ها فرضیه

  . عوامل اقتصادي-1

  . افزایش مالیات-2

  .ي وسیع مردمها ي شدید اجتماعی ناشی از فقر گروهها  تضاد-3

 یعنی امثال سران سربدار در نظـام اجتمـاعی و   ،  زمین داران متوسط و کوچک ایرانی -4

اقتصادي ایلخانان به مراتب پایین تري تنزل یافته و بسیاري از امتیـازات خـود را از دسـت داده                    

  .)756 :1371 ،بیانی(بودند 

 ،پطروشفـسکی  (. قرار دارد اختالف مذهبی نیز به عنوان محرك قیام سربداران مدنظر       -5

  )1371 ، بیانی،1351

  )1351،پطروشفسکی( اختالفات قومی و نژادي -6

  

  ي پژوهش ها پرسش

  ي سربداران چه بود ؟ها ویژگیترین   مهم-1

  چه مسائلی در ظهور و بروز  جنبش سربداران نقش داشته است ؟-2

  ي دولت سربداران چه بود ؟ها  ویژگی-3

  

 تحقیق روش

 سـوابق  ترکیـب  و واکـاوي  مـرور،  بـا  و باشـد  مـی  توصیفی ـ  تحلیلی نوع از تحقیق روش

 مرسـوم  يهـا   شیوه از مطالعه، انجام براي. است گرفته انجام موضوع با رابطه در موجود مطالعاتی

 مطالعــات بخـش  در. اسـت  شـده  گیـري  بهــره میـدانی  و اسـنادي  از اعـم  آوري اطالعـات  جمـع 

 .شده است پرداخته بحث مورد  موضوعنظري بررسی مبانی به اي کتابخانه
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  بدنه پژوهش 

کت مـردم در دولـت سـربداران یـاد         ى کلـى دولـت سـربداران از شـر         ها  در بخش ویژگى  

از . ى محلى و برخى از پیشه وران شـهرى بـوده انـد   ها از این که برخى امیران از فئودال     . کند مى

. آنها توجهى مـى شـده اسـت        ولى پیداست که به      ،نقش روستائیان کمتر سخن گفته شده است      

 آن چنـان کـه در   ،سربازان دولت سربدارى از پیشه وران و روستاییان بـوده نـه از صحرانـشینان     

 شکوه سلطنتى خاصى نداشته گرچه سـکه و خطبـه بـه نـام               ،این دولت . دولت مغول بوده است   

  .بـود یکـى از کارهـاى اساسـى دولـت سـربداران            هـا     کـاهش مالیـات   . امیران در کار بوده اسـت     

آنها جنبش  ترین    مهم.  گیالن و کرمان است    ،آخرین بخش انعکاس نهضت سربداران در مازندران      

در اینجـا از عزالـدین      .  کتاب ظهیرالدین مرعشى اسـت     ،مرعشیان مازندران است که منبع اصلى     

دولـت مرعـشى را     الـدین     سوغندى شاگرد شیخ حسن جورى یاد شده که فرزنـدش سـید قـوام             

اینـان دولـت کیـا افراسـیاب چـالوى را           .  اینها طرفدار طریقـت حـسنیه بودنـد        .گذارى کرد  هپای

 بـه دسـت     ،این دولت نیز که بر مذهب تشیع بـود        . سرنگون کردند و دولت خویش توسعه دادند      

 بـه   ،در گیالن نیز آل کیا که از سادات و شیوخ درویـشان آن ناحیـه بودنـد                . تیمور سرنگون شد  

 در کرمان قیامى مشابه سربداران به راه انداخت که توسط سـپاه             پهلوان اسد هم  . قدرت رسیدند 

بـود کـه البتـه پـس از         هـا     حمله تیمور آب سردى بر همه این جنـبش        . شاه شجاع سرکوب شد   

  .اندکى باز آغاز شد

پطروشفسکى و منابع تاریخ سربدارانپطروشفسکى یکى از نخـستین تحقیقـات را دربـاره              

در . ى فراوانـى شـده اسـت      هـا   ه و در این راه متحمل دشوارى      یک جنبش اصیل ایرانى انجام داد     

 پدیـد آمـدن چنـد     ،ى خطى اسـت   ها  پژوهشى با این مشخصات که بخش عمده منابع آن نسخه         

ى بعـدى   هـا    مهم آن است که این تحقیق راه را براى پژوهش          ; امرى عادى است   ،خطاى تاریخى 

پطروشفسکى از منـابع  . باز کرده است،که توسط مستشرقان اروپایى یا محققان ایرانى انجام شده        

 در روزگـارى کـه وى ایـن         ،بیشتر این متون  . اصلى مربوط به سربداران به خوبى بهره برده است        

یکى از متون . ى خطى استفاده کرده است    ها   به چاپ نرسیده بوده و وى از نسخه        ،مقاله را نوشته  

أسـفانه نـسخه خطـیِ در دسـترس         مهم مورد استفاده وى زبدة التواریخ حافظ ابرو است کـه مت           

  . )15-5 : 1361 ،اسمیت(. را داشته است746پطروشفسکى ناقص بوده و رویدادهاى تا سال 
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 حیات علمی و مذهبی مسلمانان به شـدت دچـار افـول             ،بعد از هجوم و استیالي مغوالن     

 یعنـی  ، به ویژه در پایتخت علمـی و سیاسـی جهـان اسـالم    ،و مدارس پررونق ها     دارالعلم ،گردید

 قبـل از هجـوم      ، از هـم پاشـیده شـده       ،بغداد که مرکزیت معنوي ممالک اسالمی را نیـز داشـت          

 تاحـدي بـه اسـتحکام و        ، وجود و رسوخ اخالق اسالمی در بافت فرهنگی جامعـه ایـران            ،مغوالن

 فسادي که   ، اما بعد از حمله مغوالن و قتل و غارت این قوم وحشی            ،کرد  می انسجام جامعه کمک  

ي اخالقی را سست وکم رنگ و بسیاري از اقـشار جامعـه را دچـار                ها   ارزش ،به راه افتاد  درجامعه  

ي هـا  ، بـی ثبـاتی موقعیـت طبقـاتی خلـق و دگرگـونی          ) ق 749(یمین   به گفته ابن     ،فساد نمود 

 ارتـشا و    ، زن بـارگی   ،غـالم بـارگی   . )1348 ،آملـی (کرده است     می اجتماعی در آن روزگار بیداد    

. )27-25 :1363 ،آژنـد ( حمالت بی حد و حصر مهاجمان بی فرهنگ بـود           از محصوالت  ،احتکار

پیامد ضربه اقتصاد یی بود که بر اثر هجوم مغوالن بر جهـان      ،ي فرهنگی و اجتماعی   ها  این آسیب 

، کـه  )1365 ،همـان ( چراکه به دنبال قتل عام صدها هزار نفـري اهـالی شـهرها        ،اسالم وارد شد  

مظاهر تمدن فرو ریخت ؛ کشاورزي از بـین رفـت ؛ تجـارت     ،منجر به کاهش شدید جمعیت شد    

بی رونق شد ؛ صدها نوع مالیات و ضع گردید و ظلم و سـتم اقتـصادي همـه جـا را فـرا گرفـت                  

  خبـر از عمـق فاجعـه      ،، گزارش منـابع از اوضـاع بـالد در آن دوران           ) ق 1408 ،آقابزرگ تهرانی (

رده را بیش از نود درصد و زمان الزم براي           تا جایی که میزان خسارت وا      ،)1348 ،آملی(دهد   می

 آمادگی الزم در جامعه براي خیزش و        ، درچنین شرایطی  ،دانسته اند ها    جبران این ویرانی را قرن    

 بـه صـورت     ،شورش علیه شرایط حاکم پیدا شده و انرژي نهفته فراوانی که در آن ذخیـره شـده                

 ،راند  می سربداران که از عدل و داد سخن       نداي انقالب    ، بنابراین ،گردد  می جنبشی بالفعل محقق  

 بـه  ،با استقبال افکار عمومی مواجه شد و توده مردم ستم کشیده خواستار تغییـر اوضـاع شـدند            

 هرچـه بیـشتر   ، سبب شـد ، نطامی در رهبري قیام -ویژه آنکه وجود دو عنصر مذهبی و سیاسی         

ت مختلف به آن پیوسته و بـر        این قیام به صورت یک حرکت مردمی نمایان شود و اقشار و طبقا            

 اصالح ساخت فرهنگی گجامعه با حـذف  ) ق1417 ،ابن بطوطه(قدرت و کارآیی آن افزوده شود    

 ایجـاد تـشکیالت نظـامی و مـالی مـنظم و اقـدامات               ،طبقات اجتماعی و برابري راعیان و رعیت      

 سـربداران   .دنـد  از جمله اصالاتی بود که سربداران در آن زمـان ایجـاد نمو             ،عمرانی و شهرسازي  

 از ،ي نخـستین اسـالمی    هـا    سـبزوار را کـه از سـده        ،بنابر مالحضاتی چون ترویج و تقویت تشیع      

 و در جهـت     ) بی تـا   ،خضري( پایتخت حکومت خود قرار دادند       ،مراکز حضور پرشور شیعیان بود    
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 ازجملـه اقـداماتی کـه سـربداران در زمینـه عمـران و          ،آبادانی هرچه بیشتر آن کوشش نمودنـد      

 سـاختن انبـاري بـراي کاالهـاي تولیـدي درعهـد خواجـه               ،بادانی شـهر سـبزوار انجـام دادنـد        آ

  استحکام و وسعت این انبار تا به جایی بوده است که شتران براي بارگیري           .علی بود الدین    شمس

این اقدام عـاله    . ) بی تا  ،سمرقندي(رفته اند   می  بر روي سقف آن    ،یا تخلیه بارهاي سنگین خود     و

 در ،کاسـت   میي ناشی از آن راها کرد و آثار سوء بیکاري و بزه  می به ایجاد اشتغال کمک    بر آنکه 

 و موجب کاهش فقـر و  ،راستاي افزایش تولید و حمایت از تولید کنندگان جامعه نیز بسیار مفید  

 وي همچنین دستور تعمیر مـسجد جـامع سـبزوار را داد و در بازسـازي                 ،تولید ثروت بوده است   

ن ساختمان مرتفع و بلندي ساخت که ابن یمین بـا دیـدن آن شـگفت زده شـده و                     چنا ،مسجد

  .)1363 ،آژند(را در تعریف بناي مسجد سرود اي  قصیده

  

  گیري  نتیجه

 اندیـشه نزدیکـی     ،هرچند عوامل متعددي در بروز و ظهور قیام سـربداران نقـش داشـته             

الوقـوع بـودن ظهـور امـام         بي شیخ خلیفه و شیخ حسن جـوري در بـاره قریـ            ها  ظهور و بشارت  

 معلـوم   .عامل انسجام سربداران و پیروزي آنان بر حاکمان مغول بوده اسـت           ترین    مهم) ع(مهدي

 ولی بـی    ،نیست که اندیشه انتظار فرج در میان سربداران از همان آغاز با افراط همراه بوده باشد               

ایجاد چالش بـین او و خواجـه   تردید درویش عزیز درباره آن به افراط گراییده و همین امر باعث    

 .علی موید شده که درنهایت این چالش نیز با کشته شدن درویش عزیز و پیروانش فروکش کرد                 

 راه او را ادامه دادند      ، پیروان فراري درویش که به حکومت فارس پناهنده شده بودند          ،با این همه  

وانستند بـه حیـات خـود ادامـه      آنان نت، با وجود این . سبزوار را تصرف کردند    ،و حتی مدتی از نو    

 788دهند و در نهایت با ورود تیمور لنگ به خراسان و کشته شدن خواجه علی مویـد در سـال              

 اما شاهان صـفوي بعـد از رسـیدن بـه            . حکومت سربداران به صورت رسمی از میان رفت        ،قمري

 از صـوفیان     اندیشه آنان یعنی تقریب تشیع و تصوف را براي رسیدن به قدرت و خلع یـد                ،قدرت

 ، روشـن اسـت    .برگرفتند و عامل مهمی در ایجاد حکومت پهناور و قـدرت منـد صـفویه گردیـد                

 ،شهرسازي و ایجاد آبادانی در رونق و افزایش قدرت اقتصادي که از عوامل گسترش تمدن اسـت           

توان اقدامات عمرانـی سـربداران در بازسـازي و توسـعه              می  از این روست که    .تاثیر بسزایی دارد  
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 بـه ویـژه اینکـه       .هرهاي خراسان را از عوامل گسترش و پیشرفت تمدن در این منطقه دانست            ش

ویژگـی  تـرین      مهـم  .توجه ویژه این دولت به شهرهاي شیعه نشین سبب گسترش تشیع نیز شد            

 سـاده زیـستی     ،هـا    تنفر و انزجـار از مغـول       ،توان در پیوندي بین تشیع و تصوف        می سربداران را 

ن فتوت در شـاکله تـشکیالتی آن و تثبیـت ایـدئولوژي تـشیع اثنـی عـشري                    نفوذ آیی  ،حاکمان

   .خالصه کرد
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  1زاده ینی امیعل

  2شجاع دیعبدالمج

  چکیده

جنبش سربداران که به تشکیل نخستین حکومت مردمی شـیعۀ ایـران در قـرن هـشتم                  

. اسـت   ـ اجتماعی ایران تأثیرگـذار بـوده    هاي مختلف در تاریخ سیاسی هجري منجر شد، از جنبه

هاي مردمی قـرون هـشت و نـه هجـري          توان در جنبش    اري را می  هاي این تأثیرگذ    یکی از جنبه  

تـرین    این مقاله در صدد است بـا بررسـی بازتـاب جنـبش سـربداران، بـه مهـم                  . وجو کرد   جست

بـدین منظـور از منـابع       . مبارزات تاریخی مردم ایران بـر ضـد حاکمـان ظـالم و فاسـد بپـردازد                

اي و اسـنادي       نوین بـه روش کتابخانـه      هاي هاي عمومی، محلی و پژوهش      اختصاصی مانند تاریخ  

دهـد کـه جنـبش مردمـی          ها و دستاوردهاي پژوهش حاضر نشان مـی         یافته. استفاده شده است  

اي که  بسیاري از مردم شـهرها و      سربداران، بازتاب وسیعی در سراسر ایران داشته است؛ به گونه         

جنـبش سـربداران و نـام نهـادن     آباد با تأسی از  مناطق از جمله سمرقند، کرمان، اصفهان و خرّم      

خود به عنوان سربدار، بر علیه حاکمان ظالم داخلی و خارجی دست به قیـام زدنـد کـه بهتـرین          

. الدین مرعشی اسـت   دلیل بر این مدعا،  تشکیل حکومت مرعشیان در مازندران توسط سید قوام            

و ) زار جریـب  بـه رهبـري سـادات هـ       (استرآباد   ي گسترش آن را در      تشکیل این حکومت، زمینه   

حروفیان نیز با الگـو گـرفتن از جنـبش سـربداران            . فراهم کرد ) کیا  به رهبري سادات آل   (گیالن  

هـاي سیاسـی ـ     در نهایت صفویان از اندیشه. توانستند بر ضد حاکمان بیگانه دست به قیام بزنند

نستند ایران  هاي شیعی  پیش از خود تأثیر پذیرفته و در پرتو بیداري مردم، توا               اجتماعی جنبش 

  .را یکپارچه کرده و حکومت شیعی را در کل ایران برقرار سازند

  .هاي شیعی هاي شیعی، حکومت  سربداران، تأثیرگذاري جنبش، قیام: کلیديگان واژ

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  آموزش و پرورش سبزوار. 2
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  مقدمه

در اواخر حکومت سلطان ابوسعید ایلخـانی در آذربایجـان و گـیالن و مازنـدران، عرفـا و                   

اي، مرادي گرد خود، جمـاعتی       طوري که در هر ناحیه     ودند، به متصوفه و دراویش رو به افزایش ب      

مرید داشت و چون سلطان ابوسعید، اساساً مخالف آزار رساندن به ایـن طایفـه بـود، کـسی نیـز               

. گذاشـت  بـه روز عـدد شـیوخ رو بـه افـزایش مـی             شد و به همین علّت، روز        متعرض ایشان نمی  

وت یـا اهـل اخـوت بودنـد و فتیـان و اخـوان               ي اهل فت   ي این مریدان جزء سلسله     قسمت عمده 

ي عرفان و تصوف را میان عامِه نیـز          جماعتی از عوام متصوفه بودند که سعی داشتند اصول عالیه         

  1.جاري کنند

به علّت گرویدن او به این طایفه در بیشتر         » الناصرلدین اهللا «این جماعت از زمان خالفت      

و » فتی« رامطلقاً    امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب       اسالمی، خانقاه داشتند و آنها    هاي    سرزمین

چـون در   . کردنـد  شمردند و از تعصب مذهبی نیـز دوري مـی           می و حامی جمعیت خود   » مولی«

 اجتماعی در محاق نسبی بـه سـر  هاي  قرون پنجم تا هفتم هجري، شیعه از لحاظ بروز در صحنه    

تـوان   دادند و از محتواي فتوتنامه ها، می       برد، جوانمردان محفل خود را در خانقاه، تشکیل می         می

ها در ایران دوشادوش تـصوف رواج کامـل داشـته و در میـان                دریافت که، آیین جوانمردي قرن      

ي بقاي روح ملی ایران، قیام و ایستادگی در برابـر بیگانگـان و سـتمگران                 عوام، موثرترین وسیله  

  .بوده است

قی، تعصب اهل تسنن بر ضد تشیع قوت گرفت ي ایلخانان در ایران شر مقارن اواخر دوره

و آزاردیدگان به سمت این فرقه، روي آوردند و قائدین این فرقه، حمایت از مظلومان را در 

دستور کار خود قرار داده و برخالف اهل سنت، قیام نمودند و شیعیان زیادي گرد آن جمع 

ا داشتند، بلکه از دانشمندان شیوخ متصوفه در این زمان نه تنها کار، هدایت مردم ر. شدند

یکی از این شیوخ . آمدند  میاي بودند که از ارکان ادب و فرهنگ اسالم و ایران به شمار فرزانه

متصوفه، که فعالیت و نمود اجتماعی و فکري او منجر به دگرگونی نظام سنی جامعه شد، شیخ 

اجتماعی هاي  سیج اندیشهي کبرویه بوده است که با ب او از سلسله. خلیفه مازندرانی است

ي کاربردي عقیده و ایدئولوژي  ها را بر هم زده و چهره مذهب، در قالب مبارزات مردمی، موازنه 
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هاي  ي مدعیان مذهب حاکم، یامهر سکوت بر لب را نمایان ساخت و در همان حال که همه

ها از موضع  نامردي خویش نهاده بودند و یا در کنار ایلخانان و امراي او به توجیه جنایات و 

در «ي مردان مردمی تاریخ  پرداختند، قدم در خراسان نهاد و چون همه  میمذهبی و شرعی

  1.زمینه ساز جنبشی بزرگ گردید» ظلمت عام شب

پردازیم، و   میاینک مفصالً به عقاید و تعالیم او، تحت لواي تعالیم تشیع اثنی عشري،

  . بازگو خواهیم کردپس از آن، تعالیم سایر رهبران جنبش را

  شیخ خلیفه مازندرانی؛ عقاید و تعالیم) الف

او به . شیخ خلیفه، از اهالی مازندران ـ که سرزمین علویان و مأمن شیعیان است ـ بود

  .تقوي و پاکیزگی، روزگار مشهور بود و در جوانی به تحصیل علوم دینی رایج زمان پرداخت

رآن حفظ کرده به تجوید خواندي و علم ق…«: میرخواند در شرح حال او نوشته که

  2»…فراست نیک دانستی و ترك تحصیل گفته مرید شیخ بالوي زاهد شد

شیخ خلیفه از تحصیل علوم مورد : شود که ي میرخواند، چنین استنباط می از این گفته

گر، مطالعه، قانع نشده و این مسأله باعث ترك تحصیل او شده و به دنبال گمشده، یا به تعبیر دی

براي دریافت سؤاالت و شبهات خود به راه افتاد و ابتدا به محضر مقلب مریدان مازندران یعنی 

اما . را که به دنبالش بود، در نزد او بیابداي  شیخ بالوي زاهد در آمل شتافت، تا شاید آن گمشده

 گاه ارادت او بعد از چند«: ماندن در محضر شیخ بالوي زاهد او را قانع نکرد و به قول میرخواند

  3»…نقصان پذیرفت

در اینکه چرا شیخ خلیفه از تعالیم شیخ بالو، قانع نشد و محضرش را ترك کرد؟ مطالب 

ي فقر شیخ  با وجود اینکه خرقه: توان اظهار داشت که روشنی در منابع آورده نشده است، اما می

ي عزلت اختیار  گوشه لیکن خود او 4رسید،  میبالوي زاهد چندین پشت به امام جعفر صادق
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 کرده و به اعتکاف خزیده بود و با مسائل زمان و امور جاري مردم کاري نداشت و همین مسأله

شیخ خلیفه را ارضاء نماید، زیرا شیخ خلیفه از جمله صوفیان و هاي  ست، خواستهنتوا نمی

عدالتی و ظلم و  ی بخواست با الگو قرار دادن تعالیم تشیع، با  میعارفانی بود که در این زمان،

بیان این نکته نیز خالی از لطف . نشینی دوري گزیند ستم حکام زمان مبارزه کند و از خلوت

شیخ بالوي زاهد در حقیقت سنگ زیربناي گرایش شیخ خلیفه را به سوي : آن اینکه نیست و 

  .مسائلی نهاد که وي ناآرام در جستجوي آن بود

نخستین خود را ترك کرده و راه هجرت را در با این وجود، شیخ خلیفه محضر مراد 

 تا 1الدین عالءالدوله سمنانی، رفت، پیش گرفت و به سمنان نزد شیخ بزرگ زمان، شیخ رکن

  .ي عملی و کافی را ببرد بلکه از محضر او به تمامه استفاده

الدین سمنانی از سالکان راه حق این دوره و  الدین عالءالدوله پسر ملک شرف شیخ رکن

  : دولتشاه سمرقندي در وصف مقام شیخ و سیر و سلوك نوشته است که2.ز مشاهیر زمان بودا

  3»بعد از شیخ جنید بغدادي هیچکس چون او در این طریق قدم ننهاده«

  :الدین عالءالدوله خود گوید شیخ رکن

هزار طبق کاغذ در راه و رسم تصوف سیاه کردم و صد هزار دینار ملک «

  4»صوفیان نمودمپدري و میراث صرف 

رسید و در دوره   میالدین کبري ي این عارف به دو واسطه به شیخ نجم نسبت خرقه

ي   هجري به سر رسید و او در این سال اجازه689سلوك عالءالدوله، در خدمت وي در سال 

 شیخ عالءالدوله سمنانی در تصوف، معتقد به اعتدال و در اجراي احکام دین، 5.ارشاد یافت

آباد سمنان، نه تنها از محضر  شیخ خلیفه مازندرانی با رفتن به صوفی.  بوده استسخت گیر

کرد، بلکه این فرصت هم براي او به دست آمد که   میمعنوي و علمیهاي  شیخ سمنانی استفاده

دهد؛ یکی آشنایی با   میدر اینجا دو اتفاق دیگر نیز رخ. ي شیخ استفاده کند از کتابخانه
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 که به هر حال هر یک از مناطقی به شوق دیدار و درك فیض به شیخ شاگردان شیخ بود

که رنگ و بوي دیگري داشت و طبیعتاً آشنایی با اي  پیوسته بودند و دیگر، آشنایی با محیط تازه

  1.مردمی که از حاکمان مغول، صدمات بیشتري دیده بودند

ءالدوله سمنانی، سپري الدین عال با این وجود، شیخ خلیفه، مدِتی را در نزد شیخ رکن

رسد که حرکات و  این طور به نظر می. خود را از قرآن با او در میان گذاشتهاي  کرد و برداشت

به «: پرسد که  میالدین ایجاد شبهه کرده، زیرا از او سکنات و گفتار شیخ خلیفه در شیخ رکن

  2»کدام مذهب از مذاهب اربعه مقیدي؟

ها باالتر    طلبم از این مذهب   میاي شیخ آنچه من«: شنود که  میاز شیخ خلیفه جواب

  3»…است

خود ترك دیار هاي  بوده براي شیخ خلیفه، تا با بیان ایدهاي  شاید این گفت وشنود، بهانه

الدین  در اینکه سؤاالت شیخ خلیفه از علما و صوفیان زمان خصوصاً شیخ رکن. سمنان گوید

توان  منابع به وضوح، سخن به میان نیامده، اما میسمنانی، حول چه محورهایی بوده است؟ در

حدس زد که سؤاالت شیخ بر محور چگونگی تأمین عدالت اجتماعی در کشورهاي اسالمی و یا 

زده   میي هر مؤمن و متدین به اسالم و قرآن در قبال ظلم و ستم و فساد اجتماعی دور وظیفه

خواسته در خصوص مسائل   میواالت خود و به تعبیر دیگر، شاید شیخ خلیفه با طرح س4است،

  .جاري مردم و مملکت کسب تکلیف نماید

به هر حال حرکات و سؤاالت شیخ خلیفه موجبات خشم عالءالدوله سمنانی را فراهم 

  .ساخته و دواتی را که در کنارش بوده، برداشته و بر سر شیخ خلیفه کوبیده است

الدین عالءالدوله   در محضر شیخ رکنبا این تفاصیل شیخ خلیفه را دیگر مجال توقف

بندد تا شاید در نزد یکی دیگر از شیوخ زمان به مراد دل  سمنانی نبوده، لذا رخت سفر برمی

 )جوین( در بحرآباد اهللا حموي هالدین هب خواجه غیاثبراي این منظور به نزد . خود برسد
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ه به سبزوار رفت، جایی که در آنجا نیز، مراد و مقصود او حاصل نشد، پس آن گا. شتابد می

در .  بودند)ع(بیشتر مردم آن شهر و روستاییان اطراف آن از شیعیان معتقد و هواداران آل علی 

  1.سبزوار شیخ مسجدي را به عنوان اقامتگاه خود انتخاب کرد

ورود شیخ خلیفه به سبزوار با استقبال خوب مردم روبرو شد، زیرا سریعاً دور او جمع 

که شیخ را به سبزوار کشیده، توجه مردم به کسانی اي  ترین مسأله مسلم است مهمآنچه . شدند

بود که از مسائل روز صحبت کنند و بتوانند پیوندي از لحاظ روانی و مذهبی بین آنچه بر مردم 

رفته است، برقرار ) ع(و معصومین ) ص(گذشته است با آنچه در تاریخ نسبت به خاندان پیامبر 

  .دم این منطقه از سالیان قبل به تشیع اثنی عشري، گرویده بودندکنند، زیرا مر

از آنجا که در این منطقه عارفی به نام و صاحب نفوذ و کالم وجود نداشت، شیخ به 

او که فقط نشستن و وعظ کردن را . خود قرار دادهاي  زودي سبزوار را پایگاه گسترش اندیشه

 که در راه )ع( و امام حسین )ع( خصوصاً امام علی دانست، با پیروي از ائمه اطهار  نمیجایز

اسالم و اهداف اسالمی خود قیام کرده و علیه ظلم و ستم رزمیده بودند، مبارزه با فسق و فجور 

و برکندن ظلم و ستم ) عج(نمود و مردم را به ظهور امام مهدي   میوفاسقان و فاجران را تبلیغ

  2.داده است  میبشارت

ه و تعالیم او در شهر پیچید و فقها و علماي رسمی زمان را به وحشت ي شیخ خلیف آوازه

  :انداخت و به قول میرخواند

شیخ چون قرآن به آواز خوش و بلند خواندي، خلقی کثیر مرید و معتقد «

  3».او شدند

در اینکه چه عواملی باعث استقبال مردم از تعالیم شیخ خلیفه شده؟ عوامل متعددي 

  :که برخی از آنها عبارتند ازرامی توان برشمرد 

ي تشیع در این ناحیه که مردم با توجه به تعالیم ارزشمند آن، خواستار، اجراي  سابقه. 1

  .عدل و مبارزه با ظلم و ستم بودند
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گرایش مردم سبزوار به علماي شیعی و متصوفه، زیرا در این زمان، صوفی و عالم . 2

  .شاخصی در این ناحیه نبوده است

 ي هیأت حاکمه ظالمانه و ستمگرانههاي  لیفه، مردم را در مقابل سیاستشیخ خ. 3

شورانده است و عامل اصلی وحشت علماي اهل سنت از او، این بوده که موقعیت و موضوع  می

شد و این  آنها از نظر اجتماعی و سیاسی و حتّی اقتصادي از سوي شیخ خلیفه تضعیف می

دار آنها، خطري بالقوه بوده، لذا، او را از نشستن در مسأله براي هیأت حاکمه و علماي طرف

اما شیخ به تهدیدات آنان توجهی .  و تهدید به قتل کردند1مسجد و موعظه کردن، منع کرده

: باالخره فقها فتوایی صادر کردند با این مضمون که. نکرد و همچنان به تعالیم خود ادامه داد

شود  کنند، منزجر نمی  میکند و چون منعش شخصی در مسجد ساکن است و حدیث دنیا می«

  2»نماید، این چنین کس واجب القتل باشد یا نه؟  میو اصرار

در اینجا این نکته مهم را باید اظهار داشت که . »باشد«دهند که  اکثر علما جواب می

اعتقادات شیعی شیخ و حساسیت دشمنانش که عبارتند از فقیهان و اعیان و امیران سبزوار، 

ن اینست که سخنان دنیوي شیخ، جز دعوت به عدالت اجتماعی و تالش براي اسقرار قسط مبی

پس از این فتوا، مسأله قدري پیچیده تر شد، زیرا با توجه .  قیام علیه عامالن فساد، نبوده استو

به مریدان شیخ در سبزوار و محبوبیتی که وي در میان مردم پیدا کرده بود، حاکم سبزوار، 

جرأت اجراي این حکم شرعی را نداشت، بنابراین فقها صورت فتوا را نزد سلطان ابوسعید 

ی فرستادند تا وي دستور قتل شیخ را صادر کند، اما ایلخان مغول که گویا از نفوذ معنوي ایلخان

  :گیرد و در جواب نوشت ي کافی اطالع داشت، راه محافظه کاري پیش می درویشان به اندازه

حکام خراسان تفحص نمایند و . آالیم  نمیمن دست به خون درویشان«

  3.»به موجب شرع شریف عمل نمایند

ابراین هنگامی که زبان به تکفیر شیخ گشودند تمام مردم را علیه وي تحریک کنند، بن

اختالف بین مردم به مبارزه و رویارویی کشید و مسلم بود که به زودي طرفداران و مریدان 
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 شیخ خلیفه نه تنها، فقها را از میدان بیرون کرده، بلکه احتمال بلوا و آشوب عمومی نیز

ي پیروان شیخ خلیفه که داراي  مان با ورود شیخ حسن جوري به جرگهدر همین ز. رفت می

  .اعتبار و نفوذ محلی بود، باعث ازدیاد مریدان و طرفداران شیخ خلیفه شد

فقها و علماي اهل سنت، همچنان به دنبال مناقشه و دشمنی بودند، چرا که تعالیم شیخ 

 لکن چون 1کرد،  میا راتضعیفخلیفه و شیخ حسن، موضع مذهبی و سیاسی و اجتماعی آنه

  :نتوانستند علناً به کشتن شیخ اقدام کنند، در خفا دسیسه کردند و به قول میرخواند

در اثناي این اوقات شیخ خلیفه را بامدادي از ستون مسجد به حلق «

آویخته یافتند و خشتی چند در زیر ستون بر یکدیگر چیده دیدند، چنانکه 

  2».یخته باشدشخصی خود را به ریسمان آو

  3.کند  هجري گزارش می736حافظ ابر و این واقعه را در ربیع االول سال 

  

  ي جنبش شیخ خلیفه شیخ حسن جوري و ادامه: ب

یکی از مریدان و . پس از قتل شیخ خلیفه، نهضتی که او برپا کرده بود، ادامه یافت

دنبال کرد و تالش او را به شاگردان او که شیخ حسن جوري نام داشت، راه شیخ و مراد خود را 

  4.ثمر رسانید

ي جور از توابع نیشابور بود که تحصیالت دینی خود را در  از قریهاي  شیخ حسن طلبه

  .ي مدرسی رسید زادگاهش به پایان برد و به مرتبه

ي خود از همان اوان جوانی مرید اهل حق و دوستدار ائمه اطهار بود و در  او طبق گفته

  :خود او گفته است. کرد سلوك میپی تقوي، سیر و 

 و عنفوان شباب همیشه مرید و ]کودکی[ این ضعیف از عهد صبی …«

معتقد اهل حق بوده و دوستدار ائمه و علماي اهل دین و تابع اهل صالح تقوي و 
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طالب راه نجات و بدین هوس هفت هشت سال به مدارس تردد نموده و به قال و 

  1»…قیل مشغول شده

 به دنبال سخن حق بود، توسط یکی از شاگردانش به محضر شیخ خلیفه او که حیران

  . و ازمریدان خاص شیخ خلیفه شد2راه یافت

  :او در قسمتی از نامه اش به امیر محمِد بیک ارغون شاه نوشت

تا عاقبت در سبزوار به خدمت شیخ بزرگوار، صاحب االسرار و االفتقار، …«

 اهللا روحه العزیز رسید و بعضی از سخنان سراهللا فی االرضین، شیخ خلیفه قدس

او شنید و به تدریج معلوم کرد که آن بزرگ مرشد راه حق است و از سر صدق و 

ارادت و صفاي نیت بدو تمسک نمود و به یمن همت مبارکش بدانچه مقصد و 

  3»…و الحمدهللا علی ذلکمقصود این ضعیف بود رسید 

دور شیخ حسن جمع شدند و از او خواستند چون شیخ خلیفه کشته شد، مریدان او به 

  4.تا با قبول جانشینی مرادش راه او را دنبال نمایند

  :به قول میرخواند

 مریدان شیخ خلیفه دست ]کشته شدن شیخ خلیفه[بعد از این واقعه «

  5».ارادت به شیخ حسن دادند

یفه بودند و در این ایام دشمنان همچنان در پی از بین بردن مریدان و پیروان شیخ خل

 در اینکه 6.شیخ حسن براي حفظ جان و تبلیغ تعالیم و کسب پیروان بیشتر دست به هجرت زد

                                                           

: تهـران (، بـه اهتمـام دکتـر عبدالحـسین نـوایی،      مطلع السعدین و مجمع البحـرین     عبدالرزاق سمرقندي؛    .1

  .329طبرستان و رویان و مازندران ص و تاریخ 4505 ص5، جروضۀ الصفاو . 150ص) 1353کتابخانه طهوري، 

  .81 قیام شیعی سربداران ص.2

 5، جروضـۀ الـصفا  ، 329، تاریخ طبرستان و رویان و مازنـدران ص  150 مطلع السعدین و مجمع البحرین ص      .3

  .4505ص

  .100 اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجري ص.4

  .4500، ص5، جروضۀ الصفا .5

  .81ران، ص قیام شیعی سربدا.6
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چه عواملی باعث شد شیخ حسن دست به مهاجرت زند؟ پاسخ روشنی از سوي منابع ذکر نشده 

  :توان گفت که است، اما با توجه به وقایع و اوضاع زمان می

  

   دشمناناول به خاطر فرار از دست: الف

هنگامی که مخالفان از کار شیخ حسن آگاهی یافتند، محمِد بیک نامی که یکی از امراي 

در بخشی . به شیخ حسن نوشت و او را از دخالت در امور سیاسی منع کرداي  خراسان بود، نامه

  :ي محمِد بیک به شیخ حسن آمده است از نامه

حکومت و سرداري ي  امیرمسعود را که مرد سپاهی است، اگر داعیه…«

نشین  نماید و این معنی به شیخ که مردي زاهد و گوشه  نمیداشته باشد دور

اندیشد که صورت قضیه   نمیسالمت طلب است، هیچ نسبتی ندارد و آن جناب

ناحق که ریخته شود هاي  به کجا منجر خواهد شد و فرداي قیامت از جواب خون

ل رشاد و هدایت به غایت مستبدع که بیرون خواهد آمد؟ باري این حرکت از اه

  1».و مستغرب است

پاسخ شیخ حسن به این نامه بسیار مفصل و متضمن سرگذشت خود او و اوضاع حاکم 

او همچنین شرکت . بر منطقه، یعنی خرابی و قتل و غارت و پریشانی خلق به دست حکام است

  2.استدر قیامی را که خیر و صالح مسلمانان در آن باشد، جایز دانسته 

  دوم تبلیغ تعالیم خود و کسب پیروان بیشتر : ب

شیخ حسن براي اینکه به اهداف اصلی خود دست یابد، ماندن را به صالح ندانسته و 

که به محمِد اي  مسیر حرکت وي از روي نامه. هجرت خود را به اقصی نقاط کشور آغاز کرد

عقیب قرار گرفت از سبزوار به او چون تحت ت«. بیک جانی قربانی نوشته کامالً روشن است

هاي  اکثر مردم کوهپایه. نیشابور رفت و اهالی آن دیار را به طریقت شیخ خلیفه دعوت نمود

 شیخ حسن مدِتی را 3.»کردند  نمیطلبید دریغ  مینیشابور جانب او را گرفتند، چنانکه اگر جان

                                                           

  .4504، ص5، جروضۀ الصفا .1

  .100 اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجري، ص.2

  .4500، ص5، جروضۀ الصفا .3
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آنجا به ابیورد و خبوشان در نیشابور سپري کرد، و بعد از آن به مشهد مقدس راهی شد و از 

  1. رفت و سپس راهی عراق عرب گردید]قوچان امروزي[

پس از حدود یک سال به خراسان بازگشت و به سوي ترکستان رفت و چندي را در 

در آنجا . ترمذ و بلخ گذراند و بعد به سوي هرات رفت و سپس به خواف و قهستان عازم شد

 لذا 2 نامساعد بود و خراج شیخ حسن نیز نامطلوب،تصمیم گرفت که راهی کرمان شود ولی راه

فقهاي مخالف . ي شهر چندي را به تبلیغ پرداخت به نیشابور برگشت و در غار ابراهیم در حومه

این ناحیه نیز راحت ننشستند و خطرناك بودن اوضاع را به حاکم مغولی منطقه یعنی امیر 

 باید تا 3»هب تشیع و سر خروج داردشیخ حسن مذ«ارغونشاه خبر دادند و گفتند که چون 

  .قوي نشده با او مبارزه کرد

بر اثر تأکید و پافشاري فقهاي مخالف، به محل اختفاي شیخ حسن حمله برده شد و 

درویشان را به خاك و خون کشیدند و شیخ حسن در همان نیشابور بود که به دست عمال امیر 

  4.ي طاق در والیت یازر گردید هارغونشاه جانی قربانی، گرفتار شد و راهی قلع

آید، تعالیم او بر محورهاي زیر استوار  به هر حال آنچه از کردار و رفتار شیخ حسن برمی

  :بوده است

تفکیک ناپذیرند، که بذر این ایده ) دین و سیاست(تبیین این دیدگاه که دین و دولت . 1

  .را شیخ خلیفه پاشید و شیخ حسن آن را به بار نشاند

ي شیخ حسن به محمِد بیک جانی  از نامه: گو قرار دادن تعالیم تشیع اثنی عشريال. 2

وي با تکیه بر اصول و تعالیم تشیع اثنی عشري براي رفع : شود که قربانی، چنین مستفاد می

ظلم و ستم از سر مسلمین به پاخاسته و با یاري افراد دیگر قیام کرده است، چنان که فقها و 

  :ارغون شاه سعایت او کرده گفتند کهحاسدان پیش امیر 

کند   میشیخ حسن جوري مردي فتنه انگیز است و خلق را به مذهب اهل تشیع دعوت«

  1».ي خروج دارد و داعیه

                                                           
  .81 قیام شیعی سربداران ص.1

  .81 همان مأخذ ص.2

  .4500 ص5، جروضۀ الصفا .3

  .17ص) م1965 ـ: مسکو(، به اهتمام برشچسفلسکی نامه جهان محمِد بن نجم بکران؛ .4
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شیخ حسن با تأکید روي این مسأله اذهان مردم را : تأکید بر جهان بینی مهدویت. 3

شدند، چنانکه هر   میادي مرید اوبیشتر به سوي آن سوق داد که مردم متهیج شده و افراد زی

  :گفت که شد، نام او را یادداشت کرده و می  میکه مرید او

فرمود که آالت حرب مرتب داشته موقوف   میحاال وقت اختفاست و«

  2»اشارت باشند

پس اصطالحات تعالیم شیخ حسن نسبت به پیروانش ویژگی مهدویت آئین شیخ خلیفه 

  3.کند را نیز تأیید می

آنچه باعث شده بود، شیخ : ي جوانب و گسترش عدل رزه با ظلم و ستم در همهمبا. 4

حسن جوري در قیام خود موفق شود، اجابت دعوت بسیاري از ستمدیدگان شهر و روستا بود 

که مورد ظلم و تعدي قرار گرفته بودند، شیخ حسن جوري خود در قسمتی از نامه اش به 

  :ر کرده است کهمحمِد جانی قربانی، این مطلب را ذک

 خراسان پیش این ضعیف آمدند و نمودند که خرابی و ]ي والیات جمله[از اهل «

باید خاست که ظلم  رسیده که به دفع برمیاي  پریشانی و قتل و غارت کردن ایشان به مرتبه

ي مسلمانان در  مرتفع گردد و این فتنه فرو نشیند که خانمان و اهل عیال و خون و مال جمله

رسد، این است   می آنچه که در اینجا ذکر آن الزم به نظر4».تلف و رسوایی خواهد افتادمعرض 

ي پیروان و مریدان شیخ خلیفه را سازماندهی و یکپارچه ساخت و  که شیخ حسن جوري جمله

به هر حال پیروان شیخ حسن از . به تعبیر دیگر سازمان درویشان جوري را بنیان گذاري کرد

بان حرف شهري و اهالی روستاها که مرکب از قشرهاي مختلف بودند، پیشه وران و صاح

  .شد تشکیل می

                                                                                                                                                    

  .4501، ص5، جروضۀ الصفا .1

  .4500 ص،5، جروضۀ الصفا .2

) 1361انتشارات دانشگاه تهران : تهران(، ترجمه یعقوب آژند  خروج و عروج سربداران    جان ماسون اسمیت؛     .3

  56ص

  .4508 ص5، جروضۀ الصفا و 151 مطلع السعدین و مجمع البحرین ص.4
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میرخواند نوشته که وقتی امیر ارغونشاه یکی از امراي خود به نام امیرمحمد اسحق را 

براي استفسار در احوال شیخ حسن فرستاد، امیر مزبور اتباع او را مردم نیک روزگار یافت که به 

  1»کردند ش میکسب و حرفه انتعا«

 هجري در کوهپایه نیشابور 850نویسد که من در سال  عبدالرزاق سمرقندي نیز می

  2»صاحب حرفه و کسب بودند«صحبتی با پیروان شیخ حسن داشتم که همه 

  3»اکثر اهالی رساتیق نیشابور تبع او گشتند«حافظ ابرو هم اشاره کرده که 

  4.اشتغال داشته است» دهقنت«ر ابن یمین که خود جزو سربداران بوده، به کا

پس زمانی که شیخ خلیفه و شیخ حسن صحبت از محو ستم و فساد و گستراندن 

عشري راندند، طبیعی بود که این قشرهاي جامعه که  ي تعالیم تشیع اثنی عدالت تحت سایه

  .کردند، به دعوت آنها لبیک بگویند  میظلم و جور و فساد را با رگ و پوست خود، احساس

وعـظ و   : تـوان بیـان کـرد، ایـن اسـت کـه            نچه در جمع بندي مطالب گفتـه شـده مـی          آ

مـردم  هاي    معنوي آنان، سبب آگاهی   هاي    شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري و رهبري       هاي    خطابه

و به حرکت درآمدن آنان و قیام مردم باشتین بود، همچنین سازمان درویشان، نقـش مهمـی در            

  .تاریخ سربداران بازي کرده است

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .4500، ص5، جروضۀ الصفا .1

  .146عدین و مجمع البحرین، ص مطلع الس.2

  . مجموعه خطیزبدة التواریخ، .3

  .206 صتذکرة الشعراء .4
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  هاي مردمیگیري دیگر جنبشقیام سربداران و تاثیر آن در شکل

  

  1زاده ینی امیعل

  2یمائیلی نعمتریام

  

  چکیده

جنبش سربداران که به تشکیل نخستین حکومت مردمی شیعه در قـرن هـشتم هجـري             

 . بوده اسـت گذار اجتماعی ایران تاثیر ـ  مختلف در تاریخ سیاسیهاي   از جنبه،در ایران منجر شد

 هجري جستجو   9 و   8مردمی قرون   هاي    توان در جنبش    می ي را گذار  این تاثیر هاي    یکی از جنبه  

  .کرد

این مقاله در صدد است با بررسی بازتاب جنبش سربداران، به مهمترین مبارزات تاریخی              

بـدین منظـور از منـابع اختـصاصی ماننـد           .مردم ایران بر ضد حاکمان ظـا لـم و فاسـد بپـردازد             

نوین بـه روش کتابخانـه اي و اسـنادي اسـتفاده شـده              هاي     محلی و پژوهش   ،عمومیهاي    تاریخ

 بازتـاب  ،دهد که جنبش مردمی سـربداران   میو دستاوردهاي پژوهش حاضر نشانها    یافته. است

 ،ي که بسیاري از مردم شهرها و مناطق از جملـه سـمرقند   طور  بهوسیعی در سراسر ایران داشته      

 بـر علیـه   ،از جنبش سربداران و نـام نهـادن خـود بـه عنـوان سـربدار            اصفهان با تأسی    و  کرمان  

تـشکیل   حاکمان ظالم داخلی و خارجی دست به قیام زدند کـه بهتـرین دلیـل بـر ایـن مـدعا،                     

 ،تـشکیل ایـن حکومـت      .مرعـشی اسـت    الـدین  حکومت مرعشیان در مازندران توسط سید قوام      

به رهبـري سـادات     (و گیالن   ) هزار جریب به رهبري سادات    (گسترش آن را دراسترآباد     ي    زمینه

 از جنـبش سـربداران      تقریبـی   نیـز بـا الگـو گـرفتن         و مشعشعیان  حروفیان .پی آورد  در) کیا آل

 ـ  سیاسـی هـاي   در نهایـت صـفویان از اندیـشه    .توانستند بر ضد حاکمان دست بـه قیـام بزننـد   

                                                           
  زواريدانشگاه حکیم سب. 1

  دانشگاه عدالت. 2
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ـ  مردم ريبیدا پرتو در و پذیرفته تاثیر خود از پیش شیعی هاي جنبش جتماعیا ستند ایـران   توان

  . را یکپارچه کرده و حکومت شیعی را در کل ایران برقرار سازند

  سربداران،جنبش،تشیع، بازتاب : واژگان کلیدي 

 

  مقدمه 

پرشـماري را     ایران زمین در درازناي تاریخ پرفراز ونـشیب و کهـن خـویش رخـدادهاي              

هـاي گونـاگون در        ویژه به ایفاي نقـش     بوده و به دالیلی چند از جمله موقعیت جغرافیایی         شاهد

نماید یورش دهشتناك مغوالن بـه ایـران و         اما آنچه هویدا می   . است تاریخ تمدن جهان پرداخته   

پیامد آن پدیدار شد فرهنگ و تمدن دیرینه سال ایران را در             اي که هاي گسترده کشتار و ویرانی  

تنـدباد هجـوم چنگیزیـان،     نشـستن   فـرو با وجود ایـن بـا  . آستانه نابود و انحطاط کامل قرار داد 

ایرانیان با کوششی مجدانه بالیدن از نو آغـاز کردنـد و یـاراي آن یافتنـد کـه سـرزمین، ملیـت،                   

    .فرهنگ، دین و هر آنچه که در گذر زمان بدان خو کرده بودند را دگربار بازسازي نمایند

در   بـه پـا خواسـتن سـربداران    توان در جریان   اي از اینگونه تکاپوهاي ایرانیان را می        جلوه

هـاي فرمـانروایی ایلخانـان      برهـه  در واپسین  و با مرکزیت شهر سبزوار دید، جنبشی که        خراسان

به تشکیل نخستین حکومت مردمی شیعه در سده هشتم هجري منجر شـد و از  ، مغول رخ نمود 

بحـث و بررسـی     از همـین روي     . اجتماعی ایران تاثیر نهاد   ـ   مختلف در تاریخ سیاسی   هاي    جنبه

 بازبینی وجـوه مختلـف آن داراي اهمیـت فـراوان اسـت و        واکاويابعاد گوناگون قیام سربداران و    

وظیفه آن است کـه ایـن مهـم را از    شاید بتوان گفت تاریخ پژوهان متخصص در روزگار مغول را    

ی آن بایسته و شایسته اسـت یـاد شـود ایـن مقالـه در پـ               . خاطر نزدایند و به باد نسیان نسپارند      

نخواهد بود مسائلی چون چگونگی و چرایی انجام و سرانجام نهضت سربداران را آشکار دارد و یا                 

واجور حکومت سربداري در روزگار حیاتش بپردازد، بلکه به دنبـال آن             هاي جور   جنبه به واکاوي 

را هـاي مردمـی ایـران    خواهد بود که تأثیرات احتمالی قیام سربداران بر رخنمونی دیگر جنـبش  

به دیگر سخن، در این مقاله با بهره جستن از روش تحقیـق تـاریخی تـالش شـده                   . روشن سازد 

. 2دیگر مؤثر بوده است؟     هاي    ها و قیام  آیا ظهور سربداران در برپایی جنبش     . 1 است درك گردد  

هاي رخ داده از قیـام  ها و نهضت  یک از جنبش   در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش نخست کدام       

  ؟اندبرگرفتهالهام  سربداران
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فرض بر آن قرار گرفته که سـر بـر آوردن    ها    گفتنی است در راستاي پاسخ به این پرسش       

هاي اعتراضی مشابه تأثیر افزون داشته      گیري دیگر جنبش  گمان در پیدایش و شکل    سربداران بی 

یـروي  هاي هشتم و نهم هجري با الگوبرداري و پ        سده هايو اسباب رخ نمودن بسیاري از نهضت      

  . فراهم آمده است از سربداران

  

  مشابههاي  تأثیر ظهور سربداران در رخنمونی جنبش

هاي مندرج در آثار تاریخی به یادگار مانـده از روزگـار تیمـوري و               شبرابر با آنچه از گزار    

آید پس از برپایی نهضت سربداران و در پی آن تشکیل حکومـت سـربداري کـه از                    صفوي بر می  

هاي شیعی و عرفانی، مردمی بـودن،       هاي اصلی آن ریشه گرفتن از آموزه         و ویژگی  هاجمله مولفه 

تالش براي گسترش عدل و داد، ناموروثی بـودن حکومـت، مخالفـت بـا آریـستوکراسی اشـراف                   

 هـایی  نهـضت  و هاجنبش ایران جغرافیاي از اي پراکنده گستره در نامبرد، توان می را …ساالري و  

ها و عملکـرد      ها از همانندي و همسانی بسیار با آرمان         اهداف و کارکرد آن    که بیشینه    نمودند رخ

نماید و بر درسـتی ایـن مهـم گـواهی             می و شگفت  آنچه شایان توجه   .سربداران برخوردار بودند  

گیري جنبش هایی است که نـه تنهـا در اندیـشه، هـدف، آرمـان و شـیوه کـار بـا              شکل دهد  می

از جملـه مهمتـرین     .  نام خـویش را نیـز سـربداران برگزیدنـد          سربداران یکسان بودند بلکه حتی    

  :توان به موارد زیر اشاره داشت جنبش هایی که با الگوبرداري از سربداران شکل گرفتند می

  

  )  هجري766 ـ 767(ـ جنبش سربداران سمرقند 1

امـساعد و  ن هجـري،  شتم هـ قـرن  اوایـل  در سـمرقند  شـهر  جتمـاعی ا ـ  اوضاع سیاسـی 

و یا مـدعی امـارتی بـر ایـن شـهر مـسلط           ناآرامی بود، زیرا هر از چندگاهی، امیري        با درآمیخته

صباحی از حکومتش سپري نشده در اثر رقابت و منازعـه بـا دیگـر مـدعیان         شد و هنوز چند     می

امیري از تاتاران به نـام امیرحـسین        ، هجري 766در پاییز سال    . سپرد  می قدرت آن را به دیگري    

اند، او در نبرد با مغوالن پذیراي شکست شـد و در نتیجـه مغـوالن رو بـه                   ربر سمرقند حکم می   

اما مردم سمرقند که اوضـاع را چنـین دیدنـد بـر آن شـدند ایـستادگی و        . سوي سمرقند نهادند  

رهبري این جنبش را عالمی مذهبی بـه نـام موالنـازاده بخـاري بـر عهـده        . پایداري پیشه سازند  
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هاي موالنا خردك بخاري و کلو ابـوبکر نـداف نیـز یـار و      به نام  داشت، اما دو تن ازمردمان عادي     

ایـن نهـضت مـسجد جـامع سـمرقند بـود و همانگونـه کـه                  پایگاه و سنگر اصـلی    . یاور او بودند  

البحـرین بیـان داشـته مـردم        السعدین و مجمـع   عبدالرزاق سمرقندي نویسنده مطلع   الدین    کمال

آمدند تا دراین باره با هـم         می گرد«  مسجد جامع  اعم از وضیع و شریف، عوام و خواص در         »شهر

گفتنی است گویا در ابتدا مردمان سـمرقند از خـشم           ). 331،  1353 ،سمرقندي( .مشورت کنند 

پنداشتند کـه بتواننـد بـه چنـین کـار             نمی مغوالن در هراس بودند و خود را بدان اندازه توانمند         

کرده و آهسته آهسته بر بـاالي منبـر     مایلشمشیرح« بخاري زاده اما موالنا . سترگی دست یازند  

کیست که  .اند  امروز غلبه کفار به قصد خان و مال مسلمانان آمده         «: و خطاب به مردم گفت     »آمد

 »متصدي امر اسالم و متعهد خواص و عوام شود تا ما نیز سر در اقـدام او نهـاده و قیـام نمـاییم                       

  .)332 همان،(

خـواص و   «انجامپـذیرفت،   هـاي متفـاوتی     گیـري هاي موالنا زاده، جهـت    در برابر صحبت  

مجموع بزرگان به کلی از اقدام نمودن این شغل اجتناب نمودنـد و هـیچ یـک متعهـد ایـن امـر          

اما عامه مـردم ضـمن تحـسین موالنـا زاده و پـشتیبانی از او                ،  )288،  1336 ،نطنزي( »نگشتند

 کهبزرگان و اشرافی را     موالنا زاده،  در پی این رخداد   . آمادگی خود براي جانفشانی را اعالم کردند      

هـا را   گیريهاي دخالت آنان در تصمیم    رفت به حاشیه راند و راه       احتمال خیانت از سوي آنها می     

ها که قریـب    جمعی از دالوران را تا کنار کوچه باغ       «پرداخت و    سپس به سنگر بندي شهر    . بست

 از دیگـر  ) 229 ،همان(.نشاند گاهمینو آنان را در ک      فرستاد »یک فرسنگی از وسط شهر دور بود      

با گشت زنی در شهر      موالنازاده و دیگر رهبران سربدار، در جهت افزایش توان روحی مردم           سوي

مغـوالن   .ها و مشکالت آنان را برطرف سازند دشواري،تالش کردند ضمن رسیدگی به وضع عامه   

ستحکم شهر و آمادگی دفـاعی       با دژ م   روبرو شدن سمرقند و   هاي    پس از رسیدن به پشت دروازه     

یـاي  وپایـداري مـدافعان ر      اما ،مردم دچار شگفتی شدند و تالش کردند که شهر را مسخر سازند           

گرسنگی را   مغوالن   ،گذشت روزها    با .آنان را نقش بر آب ساخت وتمامیتالششان را ناکام ساخت         

 درمانـده از    ین روي  و بـد   )61،  1365آژنـد،   ( ناشی از کمبود آذوقه به تکدي و گـدایی واداشـت          

.  خواهـد بـود    ترصرفه تسخیر سمرقند دریافتند که عقب نشینی و رها کردن خیال تصرف آن به            

 کـه در ایـن هنگـام در ییالقـشبرقو اقامـت       امیر حسین تاتـار ،سمرقند سربداراندر پی پیروزي    

ران  بـراي از میـان برداشـتن سـربدا         نتیجه آن شـد کـه     .  به مشورت نشست   داشت با دیگر یاران   
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آمیزي مبتنی بر بـه رسـمین    وي نامه استمالت. دست یازیدبه حیله سیاسی  باید   ناگزیرسمرقند  

شناختن سربداران سمرقند نوشت و همراه آن خلعـت، شمـشیر و فرمـان حکومـت سـمرقند را                   

نطنـزي،  ( براي موالنازاده بخاري و یرلیغ معافیت از انواع مالیـات را بـراي سـمرقندیان فرسـتاد                

 هجـري بـه سـمت سـمرقند حرکـت کـرد و بـراي جلـب         767میر حسین در بهار سال   ا). 231

پیـشه  رفتـاري    خـوش  ی که به پیشوازش آمده بودنـد       با آنان   در ابتدا  اطمینان بیشتر سمرقندیان  

بـه نـزد او آمدنـد فرمـان         » تبرکـات و تنـسوقات بـسیار      «بزرگان سربداري با    اما زمانی که     .کرد

سمرقندي  سرنوشت دربندشدگان ). 334،  1353سمرقندي،  «رد  دستگیري همه آنان را صادر ک     

به جز موالنازاده بخاري که شفاعت یکی از یاران امیرحسین او را از مـرگ رهانیـد، آن بـود کـه                      

بدین ترتیب حکومت سربداران سمرقند که حدود       ). 195،  1384زاده،  امین( همگی کشته شوند  

  . پذیرفتهفت ماه به درازا انجامیده بود پایان ـ شش

  

  )  هجري775-776(جنبش سربداران کرمان  ـ 2

جنـبش  ،  گرفـت بر هشتم هجري که از سربداران خراسان الگو         سده جنبش مردمی    دیگر

شـاه شـجاع مظفـري      . کرمان در این روزگار تحت سـلطه مظفریـان بـود          . سربداران کرمان است  

 نبئـی، (  سـپرد   خراسـان  حکومت آن شهر را به پهلوان اسد بن طغانـشاه از جملـه امـراي سـپاه                

 بود و به همین دلیل به    يدیندارمتصف به     و دالوري   بر شجاعت  افزون پهلوان اسد    .)85،  1375

  پس از مدتی بر شـاه شـجاع و نظـام حکـومتی مظفریـان                وي اما.  شد برگماردهحکومت کرمان   

وان بـه  تـ  را مـی  پهلوان اسد دسـت بـه قیـام زنـد    سبب شد آنچه.  و خود را سربدار نامید شورید

مادر شاه شجاع   هاي    ، دخالت )232،  1363آژند،  ( تاثیرپذیري از سربداران خراسان   مواردي چون   

ر یـ بار مردم ومیـل کـشیدن بـه چـشم ام      وجود آمدن آشفتگی در وضع رقت     هدر امر حکومت و ب    

  . )197، 1384زاده، امین(اشاره کردتوسط شاه شجاع محمود از نزدیکان پهلوان اسد الدین  غیاث

به  که در یک مسابقه کشتی، مادر شاه شجاع          شرر گرفت  از آنجا     آغازیناین مهم  جرقهاما  

 کـشتی گیـر خراسـانی       بـه هـواداري   و پهلـوان اسـد      پرداخـت    کرمانی   يگیرکشتیطرفداري از 

اي در گرفت و مادر شـاه شـجاع بـه نـشانه        کرمانیان و خراسانیانمبارزه   میان، در نتیجه    برخاست

  :در پی این رخداد حرکت سربداران کرمان آغاز شد.  شدیرونباعتراض از کرمان 

پهلوان اسد به عمارت قالع و بارو پرداخت و از طرف خراسـان و نـواحی کرمـان،                  
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لشکري جمع ساخت و از متموالن کرمان و متعلقان مادر شاه مال بـسیارگرفت و               

سـربدار  داعیه کرد که او قرین خواجه علی مویـد در خراسـان، او نیـز در کرمـان              

  ) 438، 1353سمرقندي،( .باشد

هـاي تـاریخی سـربداران خراسـان نیـز بـه حمایـت از کرمانیـان                 برابر با برخـی گـزارش     

 صد سوار به فرماندهی پهلـوان غیـاث تـونی بـه           ، یک خواجه علی موید  برخاستند و حاکم سربدار،     

بـا ایـن    پهلـوان اسـد     .)89،  1364 ،کتبـی (گـسیل داشـت    به پهلوان اسد به کرمان     کمک   جهت

 بـه درسـتی درك       البته هاي خود بود و    و عینیت بخشیدن به برنامه     شورشرویکردها در اندیشه    

از همـین روي بـر توانـایی    کرده بود که این تحوالت از طرف شاه شجاع بی پاسخ نخواهد مانـد،    

  پـس از  شـاه شـجاع  .و اشراف را نیز مصادره کـرد  داران و اموال زمینافزود شهر  دفاعیـ   نظامی

ایـستادگی  ، اما به خاطر     شد و آن را محاصره کرد      آگاه شدن به همراه لشگریانش رهسپار کرمان      

به شیراز  خود   و   ساخترا به سردارانش واگذار     مردم و به درازا انجامیدن زمان محاصره ادامه کار          

را  پهلـوان اسـد      در کرمـان   قحطـی شـدید      درازمدت و پدیدارشـدن   محاصره   سرانجام،   .گشتازب

وي برادر و فرزند خویش را به عنوان گروگان به شـیراز فرسـتاد و               . ت تا صلح را پذیرا شود     واداش

 ، امـا چنـد    )102،  1364کتبـی، (قلعه شهر را در اختیار سردار مظفري، پهلوان علیـشاه قـرار داد            

وزیـري کرمـانی،    (  پهلوان اسد او را به قتل رساند       همسربا همکاري    شاه صباحی دگر پهلوان علی   

1340 ،222(.  

 عدم برخورداري رهبر یا رهبران      جهت به   نیازمند یادآوري است، نهضت سربداران کرمان     

. نیـست شـد  از یک بینش سیاسی پخته و عدم درك مسائل و اوضـاع زمانـدر نطفـه خفـه و          آن  

  ). 3/169، 1378حافظ ابرو، (خیانت شماري از همراهان نیز در این راستا مزید بر علت شد

  

  )هجري788-789(صفهان جنبش مردم ا ـ 3

مظفـر بـه    آل کردند، جزو متصرفان    می اي که سربداران خراسان حکومت    اصفهان در دوره  

یکـدیگردر آورد و    اصفهان، مدتی با    آنچه روشن است مظفریان به جهت تسلط بر         . رفت  می شمار

ر در آمدن تیمور بـه اصـفهان ایـن شـه    هنگام تا به دیگر سخن، . )69، 1364کتبی، ( نبرد بودند 

در زمان خواجه علی مؤید سربداري برخـی از سـران   . بردآشفتگی و هرج و مرج کامل به سر می       

کـه رابطـه     مظفـري شاه شجاع   .  گزیدند سکنی و در این شهر      رفتنددراویش حسنیه به اصفهان     
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از نظـر    الـدین  به برخی از این درویشان نظیر درویـش رکـن          ،خوبی با سربداران خراسان نداشت    

بـا  ) 247/1، 1356غنی،  ( .پایداري ورزند  خواجه علی مؤید     برابر تا در    یاري رساند ظامی  مالی و ن  

 در جریـان وقـایع سـربداران       کـم و بـیش     مردم اصـفهان     اذعانداشتتوان    می توجه به این وقایع   

  . تأثیر نبوده استدون باصفهان نیزجنبش سربداران در سخن،  به دیگر .اند هبود

 هجـري بـه تـصرف خـود         788 از این که اصـفهان را در سـال           امیر تیمور گورکانی، پس   

) 456/6،  1338 ،میرخوانـد .( از امرا و سرداران خـود واگـذار کـرد          شماري را به    شهردرآورد، آن   

آوري مالیات دست به مال و ناموس مـردم نیـز   گردو با هدف   را از حد گذراندهستمعمال تیمور  

آورده  در ایـن مـورد       المقدور فی اخبار تیمـور    ب عجایب ، نویسنده کتا  ابن عربشاه . کردنددراز می 

آنان سر به تبهکاري و دست به آزار اهـالی          . تیمور کسان خویش را به ضبط شهر فرستاد       «: است

عربـشاه،  ابـن ( »وار به خدمت گرفتند و آزار و سـتم را از حـد بـدر بردنـد                مردم را بنده  . برآوردند

شخـصی بـه نـام    دامن زد، در نتیجـه      آنان خشم   ود وبه  بر رنج مردم افز    هئل مس این .)48،  1370

.  کننـد  ترکان تیموریایستادگی  و تصمیم گرفتند تا در مقابل        برگزیدند را به رهبري     ،علی کچه پا  

،می زیـست میبا توجه به شخصیت علی کچه پا و محل سکونت او که در محله آهنگران اصفهان  

بـه همـین    گویـا   داشـت و    اي چنـد    بهـره  نمردي از فتوت و جوا    او به احتمال زیاد   توان گفت که    

از « علـی کچـه پـا را         الصفا،مولف روضه  البته   .بودبه رهبري مردم اصفهان برگزیده شده       سببنیز  

با وجود این چنین به نظر      . پنداشته است )156/6،  1338میر خواند،   ( »جهال و متهوران آن دیار    

توان بر درستی دعـوي میرخوانـد گـواهی         مینماید و ن  آیدکه این تعبیر دور از ذهن جلوه می       می

داراي بینش بـه     موجه و     معمول در یک اقدام جمعی نه افراد نادان بلکهاشخاص         طور  بهزیرا  ،  داد

  .شوندرهبري برگزیده می

 مـردم را بـه قیـام عملـی در برابـر      نیزاو . ند مردم به سراغ علی کچه پا رفتترتیب،به هر   

چون بانگ آن شنیدید هـر       .نوازم  می شبانگاه من طبل  «:  گفت انآن فراخواند و به     ترکان تیموري 

پاسـی از شـب بگذشـت، بانـگ طبـل      چون . »... .کس در مهمان خود درآویزد و خون وي بریزد    

 ».برخاست و باران مرگ بر تیموریان فرو بارید و مردم شهر شش هـزار تـن از آنـان را بکـشتند                     

 چون تیمور خبر واقعه را شنید دستور داد تـا شـهر    پس از این جریان،    .)68،  1370 ،عربشاهابن(

در مقابـل لشکرکـشی   . )69همـان،   (»ها بریزند ها تباه سازند و خون    جان«را به تصرف درآورند و      

 به سـرعت زبانـه      تیمورامیر   انتقام    لهیب آتش   اما دلیرانه پایمردي نمودند،  تیمور، مردم اصفهان    
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اي از سوي   در پی تسخیر اصفهان کشتار گسترده     . دش بسیار سخت    کشید و کار بر مردم اصفهان     

، 1384زاده، امـین (ه شـد سـاخت هاي متعدد هاز سرهاي مقتوالنمنارسپاهیان تیمور به راه افتاد و    

201( .  

  

  :)  هجري760-795(ـ جنبش مرعشیان مازندران 4

 وکردنـد    با یکدیگر مبارزه می     در طبرستان  در اواسط قرن هشتم هجري دو قدرت محلی       

یکی از آنها کیاهـایچالوي  . ند را به آشفتگی مبدل کرده بوداجتماعی آن سامان ـ  اوضاع سیاسی

سـرانجام   .به رهبري کیاافراسیاب و دیگري کیاهاي جاللی به رهبري جمال احمـد اجـل بودنـد               

اطـراف  نـواحی    و بر آمل، ساري و       گیردزمام امور را در دست      یاراي آن یافت    کیاافراسیاب چالوی 

 هـاي اجتماعیناشـی از همـاوردجویی   ـ  هایـسیاسی ناپایداري )50، 1380، مجد( .شودلط آن مس

امریکـه موجـب    . حکومت بر مازندران، مردمان آن سامان را دچار استیصال ساخته بـود            مدعیان

ایـن مهـم   . هایاجتماعی دامن زده و مازنـدران را مـستعد قیامهمگـانی سـازد        شد بر نارضایتی  می

 کـه بـه واسـطه ارادات و         مرعـشی،  الـدین  قـوام  سـید . دران انجام پذیرفت  توسط مرعشیان مازن  

 و 166، 1361مرعـشی،  ( سوغندي از جمله مریدان شیخ حـسن جـوري        شاگردي سید عزالدین  

رهبر جنبش مرعشیان مازندران     آشنایی تام داشت،   سربداري با افکار ) 337/3،  1333خواندمیر،  

پس از طی تحصیالت    . او در روستاي دابوي آمل متولد شد      . برستان است بر علیه حاکم محلی ط    

  قیـام سـربداران  بـا دوران اقامـت سـیدقوام در خراسـان    . ابتدایی علوم دینی رهسپار مشهد شـد  

  تأثیرپـذیري از سـربداران راهـی دیـار خـود شـد             در پـی   الـدین سـیدقوام .  بود خراسان همزمان 

جـستجوي راه کـار   ن ارشاد دروایش و نشر تعـالیم بـه      شهر آمل ضم  و در   ) 54،  1352گیالنی،  (

 توان اذعان اومیدر مورد تعالیم    . برآمدسامان مازندران   ه اوضاع ناب   پایان بخشیدن به   مناسب براي 

شیخ خلیفـه و    رهبران معنوي سربداران خراسان      سنت تعالیم    سوادامه از یک  داشت که تعالیم او   

با سـازمان فتیـان و یـا        سوي  و از دیگر    نمود   ترویج می  راتشیع انقالبی    و   شیخ حسن جوري بود   

جلوگیري از تفرقـه     او در این راستا و براي وحذت بخشیدن به مردم و          . یافتربط می جوانمردان  

امر به معروف و نهی از منکر که از اصول دیـن انـد شـعار و آثـار خـود بایـد       «: بر آن باور بود که 

ه چـه عـواملی باعـث شـد تـا جنـبش مرعـشیان در                در این ک   .)305،  1361مرعشی،  (».ساخت

  : توان گفت  میمازندران به وقوع بپیوندد،
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 و همچنین احترام ویژه به سادات موجـب نفـوذ   )ص(خاندان پیامبر مردم ي  عالقهـ الف  

  .تعالیم تشیع در میان مردم شده بود

أثیر افکـار  ب ـ انتشار و انعکاس جنبش سربداران در مازندران زیرا رهبر مـردم تحـت تـ    

  . سربداران قرار گرفته و سربداران نیز بارها به مازندران حرکت کرده بودند

 زیـان  یغیرج ـ منازعات بی حد و حصر حاکمان محلی که مبنایی جز خودکامگی و تأثیر 

  .بر زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادي آن دیار نداشت

هاي سنگین از مردم و  مالیات خودکامه محلی و گرفتن و والیاند ـ ستم و جور حاکمان 

  .هانفرت اهالی از بسیاري از آن

  .و فتیان جوانمردان ویژهبهه ـ حمایت تمامی اقشار ستمدیده و 

الدینمرعشی را که از سوي پیـروان وي        محرومان منطقه مازنداران، آراء و عقاید سید قوام       

 و بـه امیـد اسـتقرار     خـویش احـساس کردنـد   دیـرین مرهمی بر زخمهاي  به سان    شد  می تبلیغ

سـید  از ایـن روي،     . بـه فرمـانبرداري از او پرداختنـد       در جستجوي آن بودند،     ها    عدالتی که سال  

درویشان و فرزندان ثابت قـدم و صـابر باشـند و تفرقـه بـه        « :الدین در برابر حامیانش فرمود    قوام

مجد، . (ي آورید  طریق سپاه گیري آن چه شرط است به جا          در خاطر راه ندهید مطمئن باشید و     

1380 ،78 (  

الـدین و افراسـیاب      نبرد سختی بین طرفدران سـید قـوام         هجري، 760سرانجام در سال    

 یـاران و  شدند  پرچین در گرفت که در نتیجه کیا افراسیاب و پسرانش کشته            ي    چالوي در ناحیه  

 در مـصالي  ي پس از پیـروز   الدین سید قوام  . شهر آمل را به تصرف خود در آورند        الدینسید قوام 

  : شهر خطاب به مردم گفت

 اما چون تقدیر الهی بر آن جـاري بـود کـه    ...ب دنیا نکرده ام لهرگز من ط  

ممالک مازندران از ظلمت کفر و فسق به صیقل عـدل و راسـتی معقـول گـردد و        

... این معنی به قلم تقدیرچنان محرز بود که به دست این فقیر مهیا و میسر گردد               

ترویج دین حنیف و شرع شـریف را بـر همـه    ...  ما لم یشاء لم یکن   اهللا کان و  انشاء

  ) 183، 1361مرعشی، (چیز مقدم باید ساخت

 انتخـاب مهتـري از      وي اقـدام    نخـستین پس از تشکیل حکومت توسط سید قوام الدین،         

بـه جانـشینی بـه معنـی     الـدین   میان فرزندان جهت اداره و اجراي امور بود و انتخاب سید کمال      
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البته دست کـم از     . دیرباز با آن آشنا بودند      از ایراننوعی حکومت دودمانی بود که مردم       گزینش  

ایــن منظــر حکومــت مرعــشیان مازنــدران را در قیــاس بــا حکومــت ســربداران خراســان بایــد  

نشستند و از میان اقشار        موروثی برتخت نمی   طور  بهکمان سربداري   دارایدوگانگی دانست، زیرا حا   

الـدین در رأس    حضور سید قـوام    با تمام این اوصاف،      .رسیدنده فرمانروایی می  و اصناف مختلف ب   

الـدین    امتیاز این جنبش بر سربداران خراسان است؛ زیـرا حـضور سـید قـوام               این جنبش، نقطه  

ه  بـ )183، 1361مرعـشی،  ( »توأمـان  الدین  الملک و« تجلی وحدت سیاسی و مذهبی در سایه        

کومت سربداران رهبـري دینـی و رهبـري حکـومتی بـه تقریـب       آمد،در حالی که در ح    شمار می 

ها اسباب ناتوانی و افتراق سـربداران       شد در برخی برهه   بود و سبب می   همواره از یکدیگر جدا می    

  .فراهم آید

الـدین بـر    سیدکمال  هجري و در آن هنگام که      795حکومت مرعشیان سرانجام در سال      

. تیمورگورکان بـه مازنـدران فروپاشـید       ر پی یورش امیر   د مرعشیان نشسته بود   فرمانروایی اریکه

 هجوم لشگریان تیمور به مازندران چندان آمیخته به خشونت بود که برابر بـا آنچـه ظهیرالـدین                 

تاریخ طبرستان، رویان و مازنـدران بیـان داشـته اسـت در تمـامی آن                 مرعشی در کتاب خویش   

ه نهد و عورات و پیـر و ضـعفا و اطفـال بـه            خروس و ماکیانی نماند که بانگ کند و بیض        « منطقه

البتـه پیامـداین رخـداد رهبـران مرعـشیان شـاید بـه سـبب                ) 237همـان،   ( »گرسنگی بمردند 

تبعیـد شـدند و   ) مـاوراءالنهر (شان به سادات از مرگ رهیدند، اما تمامی آنان بـه فـرارود         انتساب

بـا وجـود ایـن،      ). 128تا،  ، بی شامی( ها مابقی عمر را در همان منطقه سپري نمودند        جملگی آن 

زیـرا  . یادآوري استمرعشیان در روزگار پادشـاهی شـاهرخ تیمـوري دوبـاره سـربرآوردند              نیازمند

بازماندگان آنان از فرارود به مازندران بازگشتند و یاراي آن یافتنـد حکومـت مرعـشیان را از نـو                    

 رآمـدن صـفویان بـه درازا انجامیـد        بار تا بـه روزگـار ب      حیات مرعشیان مازندران این   . برقرار دارند 

  ).237، 1384زاده، امین(

  

  :)  هجري772 ـ 1001(جنبش سادات آل کیا در گیالن  ـ 5

  گونـاگون  امراي محلی از سوی  بود و    یالطوایف هشتم هجري ملوك   سدهحکومت گیالن در    

 پـیش   هـا  کـه از قـرن      از میان رفـت، گـیالن       مغول  پس از آن که حکومت ایلخانان      .شداداره می 

هـاي    عقایـد و اندیـشه  آمـاده پـذیرش   به سـهولت  زیدي شده بود تشیع و به ویژه   پذیراي تشیع 
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 کـه خـود از نهـضت        جنـبش شـیعی مرعـشیان     ان  در همـین روزگـار    . عشري گردید تشیع اثنی 

 بازتـاب قیـام سـادات مرعـشی    به دیگر سخن، . در گیالن منعکس شد  سربداران مایه گرفته بود،     

نهـضت  و  شباهت زیادي به پیوستگی جنبش مرعشیان با سـربداران داشـت             در گیالن    مازندران

) 324، 1363آژنـد،  ( آل کیاي گیالن با یک واسطه، تحت تأثیر جنبش سربدران به وجـود آمـد       

مرعشی به سـر     الدین که پیشتر یک سال و شش ماه نزد قوام         به سرداري سید علی کیا    این مهم   

تـا،  مرعشی، بـی  ( هجري انجام پذیرفت   772ندران در سال    برده بود و با کمک نظانیمرعشیان ماز      

  ). 21ص

حکومت اینان اگـر    . زمانی به تقریب یاراي تسلط بر کل گیالن را یافتند         کیاییان در اندك  

چنـین  . هایی چند بسیار دیر پایید و تا روزگار شاه عباس صفوي ادامه یافـت             چه با فراز و نشیب    

 فرمـانرواي  کـه   حتیبرخی از جانشنیانش به سبب عنایتی      آیدکه شاه اسماعیلصفوي و   به نظر می  

، )103،  1352الهجـی،   ( قویونلوها نموده بود   هنگام گریز از دست آق     کیایی، میرزاعلی بدو و به    

  . ها حضور دولت کیایی را برتابیدندتا مدت

  

  )  هجري760-1005(جنبش سادات هزار جریب ـ 6

اي وسـیع در بـین    منطقـه که نـامش بـه      ب  هزار جری در نیمه دوم سده هشتم هجري بر        

 امیر ولی   ،اشاره دارد  سمهاي سلسله جبال البرز، محدوده جنوب مازندران و شمال قو         کوهستان

 هجـري  760جنبش سادات هزارجریب در سال . کرد  مییکی از سرداران طغاتیمورخان حکومت   

 آغـاز شـد  ) ع(امامـان شـیعه   و در پی توهین عماالمیرولی به   الدین محمود میر عماد و به رهبري    

  ).2/2، 1352گیالنی، (

سادات هزار جریب از سربداران و مرعشیان تأثیرپـذیري زیـادي داشـتند و توانـستند بـا                 

سـاداتهزارجریبهمچنین   .بردارنـد  شـیعی را برقـرار       یحکـومت  نواحیها در آن    سالان  تأسی از آن  

 عبـاس صـفوي برپـاي نگـه دارنـد         یاراي آن یافتند حکومت خود را تا روزگار قدرتمـداري شـاه             

  ).241، 1384زاده، امین(

  

  )  هجري778-830(جنبش حروفیه ـ 7

هـا و افکـار   اندیـشه  به کار بـستن   با  او  اهللا استرآبادي بنیانگذارجنبش حروفیه است،      فصل
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 جنبش خـود را  راههاي نوینی بر پایه حروف و اعداد بنیاد نهاد و از این     اسالمی و صوفیانه نظریه   

گیري ایـن   مهمترین عوامل شکل  . ها آغاز کرد  آن نشاندهدست انحاکم سیاست تیموریان و  هعلی

  : جنبش عبارتند از 

  با توجه به ظلم و ستم بیش از حد بر مردم ها  مبارزه بر علیه بیگانه و حاکمان آن) الف

   کشاورزي  به ویژهنابودي اقتصاد) ب

مردمـی بـر ضـد حاکمـان ظـالم کـه            هـاي     امتأثیر پذیري از قیام سربداران و سایر قی       ) ج

  . اهللا این مبارزه را در قالب اعداد و حروف و براي آگاهی مردم، آغاز کرد فضل

اوضاع آشفته سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی حـاکم بـر بـسیاري از منـاطق ایـران کـه                    ) د

  . موجب شده بود مردم براي رهایی از این وضع به دامن صوفیان وقت پناه ببرند

ها بر فضل اهللا تأثیر زیـادي گذاشـت و          حاصله از آن  هاي    ر حال وقایع سیاسی و آشو     به ه 

به همین خاطر پس از مدتی براي گشادگی اندیشه و فرو رفتن در عمق دردهاي مردم و رسـتن                   

از خود و پیوستن به خدا سیر و سفر خود را آغاز کرد و به شهرهاي اصفهان و مکه و تبریز سـفر     

مان بود که امیر علی دامغانی پسر پهلوان حـسن دامغـانی از امرایـسربداران بـه               در همین ز  . کرد

 هجري اعالم کرد که حق بر   778در سال   ) 115،  1376معطوفی،  (اهللا در آمد  جرگه پیروان فضل  

 بیداد تیمور درفـش عـصیان بـر افراشـت و بـا عقایـد و                 داو تجلییافته است و در این زمان بر ض        

، 1385ورداسـبی،   ( ه پیکار با تیمور و پیروزي از حق و عدالت دعوت کـرد            را ب  تعالیم خود مردم  

شاید بتوان گفـت     که کرد هایی را تبلیغ  ، اگرچه در این راه به غالیگرینیزروي آورد و اندیشه         )50

 فـضل اهللا بـراي      )254،  1384زاده،  امـین ( چندان تناسبی با اصول تشیع دوازده امامی نداشـت        

به شهرهاي مختلفی همچون اصفهان، دامغان، خراسـان         ها و همگامی مردم   تبلیغ افکار و اندیشه   

اهللا استرآبادي از جنبشی که بـه       فضل  اما هدف اصلی   .و بروجرد و تبریز و باکو و هویزه سفر کرد         

گـاه  چهی امـا وي   . بنیـان نهـد     مذهبی از نوع سربداران و مرعشیان      یحکومت پاداشت آن بود که   

 در شروان دستگیر و زنـدانی شـد و           هجري 796زیرا ویدر سال    . هدنتوانست حکومتی تشکیل د   

اهللا با کشته شدن فـضل . قتل رسید به میرانشاه در شهر نخجوان توسط امیرزاده   زمانی بعد    اندك

 و تالش نمودنـد اهـداف او         کردند هجرت هادیگر سرزمین  به    وي  از هواداران  استرآبادي بسیاري 

نافرجامی نسبت به شاهرخ تیموري انجـام     ه نام احمد لر سوءقصد    یکی از آنان ب    حتی .را پیگیرند 

حروفیان به بـار ننشـست و آنـان          هايبا تمام این اوصاف تالش    ). 616/3،  1333خواندمیر،  ( داد
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  . نتوانستند به اهداف خویش دست یابند

  

  )  هجري840-914(مشعشعیانـ جنبش 8

 جنبشی فکري و اعتقادي   هايیهپا. سیدمحمد بن فالح بنیانگذار جنبش مشعشیان است      

که او آغـاز کـرد منجـر بـه           حرکتی. اي از تعالیم تصوف و تشیع بود      که او به راه انداخت آمیخته     

زمان با فرمانروایی فرزندش محسن گـستره        مشعشعی در خوزستان شد که هم      حکومت تشکیل

 شوشـتر، کرمانـشاه و      مرزهاي آن مناطقی چون بصره، جزایر، پیرامون بغداد، کهکیلویه، بهبهان،         

 اما از جمله پیامدهاي پا بـه وادي       ). 177،  1382رنجبر،  ( گرفتسواحل خلیج فارس را در بر می      

 بنا به برخـی   . حکومت مستقل مشعشیان زوال یابد     صفوي آن بود که    تاریخ نهادن شاه اسماعیل   

قـوم   «بنیانگذار سلـسله صـفوي بـه دسـتاویز آن کـه             هجري 914تاریخی در سال     هايگزارش

خوانـدمیر،  ( »پیمایندمی ضاللت و غوایت   بادیه شریعت غرا کشیده   رقم نسخ بر احکام   ... مشعشع

با لشگریانش رهسپار خوزستان شد و سلطان فیاضمشعشعی را مغلـوب سـاخت    ) 497/3،  1333

 کـار  پایـان  امـا ایـن  ). 138، 1357روملـو،  (و حکومت آن نواحی را به یکـی از قزلباشـان سـپرد      

ویزه به سید فـالح بـن سـلطان          والیته صباحی بعد با تفویض    چند شعشیان نبود، زیرا  م راستین

حکومــت خــود را بــه صــورت  یــاراي آن یافتنــد محــسن از ســوي شــاه اســماعیل، مشعــشیان

کـه اگرچـه بـا فـراز و     ) 400/2ق، 1375شوشـتري،  ( نشانده و نامستقل از نو برپاي دارنـد    دست

  ).274، 1384زاده، امین(  ادامه حیات دادندبسیار تا روزگار قاجاري هاينشیب

تکیه افزون بر    بود، با وجود این    پیشین هايدار جنبش  شدت وام  نیز  جنبش مشعشیان   

 نیـز در آن آشـکار و هویـدا    غالیانه هاياندیشه نمونی فقاهت و تا حدي تصوف داشت و البته رخ  

  .بود

  

  )هجري907-1135(جنبش صفویان ـ 9

 ملـی  حکومـت  نخـستین  که توانستند به تعبیـري     اره جنبش صفویان  بحث و بررسی درب   

نهند خود مثنوي هفتـاد مـن        بنیان ساله نهصد ایران پس از اسالم را پس از یک وقفه به تقریب          

بـا  . کار سترگ نیست   این سنگین کباده کشیدن جستار را یاراي   کوتاه طلبد و این  کاغذي را می  

کـه بـه وسـیله خانـدان و          شـده  اذعان داشت جنـبش یـاد     توان  می اطمینان وجود این با کمال   
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پیشین بود و شاید بتـوان گفـت         هايدبیلی آغاز شد متاثر از جنبش      الدینارصفی طرفداران شیخ 

هـاي رخ داده در  آنچه سبب شد اینان بتوانند اقتداري افزون و دوچندان بیابند جدا از دگرگـونی    

 هـاي برگـرفتن هوشـمندانه آنـان از تجـارب حرکـت       صفویان در گذر زمان، بهره       اعتقادي مبانی

  .داده مشابه بود رخ

  

  برآیند سخن

ظهـور  درك گـردد   جـستار گفتـه شـد هـدف عمـده آن اسـت کـه              کوتاه این مقدمه در

یـک از     کـدام   و دیگـر مـؤثر بـوده اسـت       هـاي     ها و قیام   در برپایی جنبش    تا چه اندازه   سربداران

بـه گمـان    . تـوان پنداشـت   مـی  از قیام سـربداران   م گرفته   را الها هاي رخ داده    ها و نهضت  جنبش

 کامل و جـامع،     طور  بهکه در صفحات مختلف این نوشتار آمد، خود توانسته است اگر نه              مطالبی

هـا  چندانی به بازگویی دوباره آن      دست کم به صورت نسبی هدف اصلی را برآورده سازد و از این            

را  بـه زودي سراسـر ایـران         سربداران آوازه جنبش فت  وار بتوان گ  خالصه شاید الوصفمع. نیست

 شـهرها و    انبـسیاري از مردمـ    . یافت زمین مردم ایران  را در میان  اي   و بازتاب گسترده   درنوردید

 سربدار خوانـدن خـویش    سربداران و    بهاصفهان با تأسی     ، کرمان ،مناطق ایران از جمله سمرقند    

  .شوریدند  و فرمانروایانعلیه حاکمان

 تـشکیل   تـوان در  بازتـاب روزافـزون جنـبش سـربداران را مـی           نمود و تجلی     ترینآشکار

 هـاي  زیـرا تـشکیل ایـن حکومـت، زمینـه          دید مرعشی الدین حکومت مرعشیان توسط سیدقوام   

و  گـیالن  ،اسـترآباد  ایران و به ویژه    دیگر نواحی را در  و نفوذ اندیشه و آرمان سربداران     گسترش  

هـایی  هایی چون کیاییـان، مشعـشعیان و ظهـور جنـبش    کومتح تشکیل .دید خوزستان تدارك 

هـا از نهـضت سـربداران       سـردمداران آن   واسـطه  یابی توان الهام با واسطه   می چون حروفیه را نیز   

کـه سـبب شـد     گمان چندان دور از ذهن و گزاف نباشد اگر گفته آید ازجمله دالیلی    به. برشمرد

 حدود نهصد سال انشقاق و افتراق از نـو برقـرار دارنـد    ایران را پس از صفویان بتوانند یکپارچگی 

  .سربداران بوده است ویژهپیشین و به هايبرگرفتن آنان از تجارب جنبش بهره
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   هاي زمینه و سربداران نهضت تشکیل ي نحوه بر نگاهی

  آن بر حاکم سیاسی و فکري

  

  1زینب اولی

  2قیم بهادر

  

  چکیده

بـه   ي فکري وسیاسی حـاکم بـر آن  ها  زمینه نهضت سربداران و   تشکیلي    نحوه نگاهی بر 

خراسـان  تبریز بود، بعـد از فـوت ابوسـعید     دلیل دوري خراسان از مرکز حکومت ایلخانان که در   

یـا    شـورش مـدعیان امـارت و       چنـین   هم تزلزل سیاسی و   مستعد آشوب و   بیش از مناطق دیگر   

البته در خراسـان نظـام   . نهضتی بود نیازمند ظهور طلبانه آنها جوي متشنج و هاي استقالل  تالش

کردند،   می این مبنا در این منطقه حکومت      بر ملوك طوایف به مقدار زیادي پذیرفته شده بود، و        

کرت که در میانه آنها در بخش طـوس،         آل و م بین طغاي تیمور    754 سال تقسیم خراسان در   اب

بودنـد   جانب دارایلخانی طغاي تیمـور     کردند و   می خاندان جانی قربانی از طوایف مغول حکومت      

شود در منطقـه حـد        می اینجا این مسئله مطرح    در .که پس از ابوسعید مدعی چنین مقامی بود       

سـمنان نـوعی خـالء قـدرت وجـود داشـت کـه          قدرت، یعنی سـبزوار، دامغـان و      فاصل این سه  

سیاسـی   ي فکـري و هـا  سـازي زمینـه   پژوهش حاضر براي روشن  . سربداران این خالء را پرکردند    

  .تشکیل نهضت سربداران با تأکید برجغرافیاي سیاسی است حاکم بر

 تصوف یاسی،نهضت سربداران، خراسان، سبزوار، جغرافیاي س :گان کلیديواژ

                                                           
 دانشگاه شهید چمران اهواز. 1

  دانشگاه شهید چمران اهواز. 2
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 جایگاه خراسان درتاریخ

 محلـی کـه در آن افتـاب طلـوع          خراسان در زبان قدیم فارسی به معناي خـاور زمـین و           

 اینکه این شهر در شرق کشور ایران قرار گرفته به خراسان معـروف اسـت، و                به خاطر  کند، و  می

ي سیـستان وقهـستان     ي ماوراء النهر درشمال خاوري به استثنا      ها  این ایالت شامل تمام سرزمین    

 نیشابور، مرو، هرات وبلخ از شهرهاي بزرگ ایالـت خراسـان در قـرون وسـطی         . شد  می در جنوب 

شدند، این ایالت از لحاظ جغرافیاي وسعت زیادي داشته است، که باعث تقسیم این                می محسوب

  1.زمین به چهار قسمت شد وهرقسمتی از آن به نام یکی از شهرهاي بزرگ خراسان معروف شد

ظــاهراٌ خــصوصیات بــارزوتنوع فرهنگــی شــهرهاي ایــن ایالــت مــورد توجــه پادشــاهان  

شـدند،    مـی ي مختلف قرار گرفته بود و پایتخت آن قسمت یا پایتخت تمام ایالت واقـع             ها  سلسله

 یـا  کـه نمونـه آن در دوره پیـشداد        . اند  شده  می  مستقیم یا غیرمستقیم وارد تاریخ     طور  بهکه آنها   

اشـکانیان گـامی فراتـر    . ی اسکندر مقدونی آنجا را پایتخت خـود قـرارداده اسـت       حت نوکیانیان و 

ي ملوك الطوایف را مرسوم ساختند، ظاهراٌ این نوع حکمرانـی  ها حکومت در این شهر اند  گذاشته

 آوردن اسـتقالل داخلـی بـه        چنـین    هـم  آن و  تـسلط  حکومت مرکزي و   گریز از  ي براي ها  زمینه

 ملوك الطوایف بوده است، که باعـث ایجـاد روشـنفکري در بـین               يها  حکومتمناطق زیر سلطه    

 دردوره ساسانی هم امراي بـا مقـام بـاال و         . ستم شده است   مبارزه با ظلم و    مردمان این شهرها و   

کردنـد، کـه بیـانگر توجـه          مـی  گاهی از خود خاندان سلطنتی این سلسه در خراسـان حکومـت           

  2.آمد  میه حسابب ي مهم کشورها پادشاهان بوده، و از ایالت

ایـن  . محل نزاع وشـاهد نهـضت ابومـسلم خراسـانی بـود            حتی در دوره اسالمی خراسان    

تعالیم شـیعی در بـین مـردم رواج          نهضت براي تغیر حکومت از امویان به عباسیان،که با رنگ و          

یافت ومورد پزیرش قرار گرفت، اما خراسانیان دریافتند که دعوت عباسیان فقـط بـراي رسـیدن                

 وبـه علویـان     اند  داشته به این دلیل از آنها جدا شده        کومت بوده است، و فقط جنبه سیاسی      به ح 

 توان گفت که مردم خراسان قدرت تجزیـه وتحلیـل و            می .خراسان پناگاه علویان شد    پیوستند و 
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ایـن  1.اند   تشخیص تعالیم دینی ناب اسالمی ومبارزه با ظلم وستم آشنایی خوبی داشته            چنین  هم

 حرکات ملی دیگري در خراسان گشت، کـه بـاالخره منجـر بـه تأسـیس سـلطنت                   جنبش مبدأ 

  2.داخلی در خراسان گردید

  

  وضعیت ایلخانان قبل از نهضت سربداري

ي   هاي آرامش در ایران عصر ایلخانی، سالهاي حکومت ابوسعید بود، در دهـه             آخرین سال 

پـس از آن ابوسـعید آن       . شـد دوم قرن هشتم خراسان گرفتار قتل وغارت فراوان مغول جغتایی           

 را بـه وزارت او    731محمد هنـدودر سـال    الدین    ناحیه را را به امیر شیخ علی سپرد وخواجه عالء         

یکی از فرماندهان که تابع مغوالن کـه        ي    خراسان زیر سلطه   در این وقت هر ناحیه    . منصوب کرد 

 3.اختـه بودنـد   اند   راه داران بانفوذ، براي خود دستگاه حکـومتی محلـی بـه           اکنون به صورت زمین   

تأسـیس  » طغاتیموریـان «ناحیه اسـترآباد یـک حکومـت بـومی بـه نـام       مغوالن پس از تسلط بر   

، ونیـشابور را    اند   جانی قربانی، برمشهد، طوس وابیورد تسلط داشته       ها  یکی از این خاندان    4.کردند

کردند وشکایت مردم    می  فشار وظلم زیادي به مردم وارد      ها  این قبیله  5.اند  پایتخت خود قرار داده   

توانست براین خاندانها محلی نفوذ       نمی به حکومت مرکزي نیز سودي نداشت، زیرا دولت مرکزي        

  براي آنها  ها  تمام عیار داشته باشد، شاید به دلیل نیاز حکومت مرکزي به مالیاتی که این خاندان              

از ایـن موضـوع باعـث     سکوت دولـت مرکـزي   6.کردند  میپرداختند،از رفتار آنها چشم پوشی     می

به انفجارونـشان دادن انزجـار      ي    میزان خشونت وخشمگینی مردم، که با هر جرقه        افزایش فقر و  

ي آرمـانخواهی کـه در شـهرهاي    هـا  گروهاست، این مسئله هم به وسیله       خود از وضعیت موجود   

ردي همـد  زبانی و  هم عقیدنی و  ي صنفی و  ها  بزرگ وجود دارند که بر اساس پیوستگی       کوچک و 
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آورند، کـه     می شرف مردم ضعیف ، تشکیالتی به وجود       دفاع از ناموس و    ي مردمی و  ها  ضرورت و

حامکان مغـول   باید تعالیم وآداب دینی سرلوحه آن باشد، که نمونه آن نهضت سربداران در برابر           

  . از این دست است
  

  تصوف در خراسان

دراویـش افـزوده شـد،     فه ومتـصو  عرفـا و   شـمار  بـر  اواخر دولت ابوسعید بهادر خـان      در

مرادي گرد خود جماعتی مرید داشت وچون سلطان ابوسعید اساسا          اي    ي که در هر ناحیه    طور  به

توانست به آنها تعرض کند وبه همین علـت روز            نمی مخالف آزار رساندن به این طایفه بود کسی       

 اهـل فتـوت یـا اهـل         تعداد زیادي از این مریدان جزء سلسله       شدند،  می به روز تعداد شیوخ زیاد    

کردنـد    مـی  این فتیان واخوان جماعتی عوام ومتصوفه بودند کـه تـالش          . دادند  می اخوت تشکیل 

اصول عالیه عرفان وتصوف را درمیان عامه نهادینه کننـد واز طریـق تـصفیه اخـالق واسـتحکام                   

اهللا بـه   ینالـد  این جماعت ازعهد خالفت الناصـر . مبانی صفا ودوستی بین خود از آن بهره بردارند    

 هـا و   خانقـاه  زوایـا و   ممالـک اسـالمی تـشکیالت و      ي    علت گرویدن او بـه ایـن طایفـه در همـه           

را به صورت قطعی فتـی ومـولی وحـامی    ) ع( داشتند، متفرق بودند و حضرت علی       ها  خانه مهمان

شمردند واز تعـصب مـذهبی وآزار یکـدیگر وقتـل وغـارت ودزدي نیـز احتـراز                    می جمعیت خود 

ي قرون وسطی در اروپا متجلی به یک سلـسله          ها  لکه مثل زمان جاهلیت عرب وشوالیه     ب. داشتند

از این جماعت آنها که در ایران به این سلسله سر سپردند به مناسب سـابقه   . اخالق مردانه بودند  

قـسمتها از خراسـان بـه تـدریج     اي  تشیع در بعضی والیت مخصوصاٌ در گیالن و مازنداران وپـاره        

حامی طایفه شیعه قرار دادند وچون مقارن اواخردوره ایلخانی درایران شـرقی اهـل              فرقه خود را    

شیعه قوت گرفت وشیعیان به خصوص در هرات وخراسان بر اثـر اسـتبداد بعـضی                 1تسنن برضد 

 کرت مورد آزار واذیت شـدند، آزاردیـدگان بـه سـمت ایـن فرقـه رو کردنـد و                    سالطین سنی آل  

ومین را دسـتور عمـده مـسلک خـویش قـرار داده بودنـد بـه        سرهنگان فرقه که حمایت از مظلـ  

هواخواهی ایشان یا به عبارت دیگر بر خالف اهل تسنن قیام نمودند وبـه تـدریج قیـام آن فرقـه        

  2.اختن گروندگان به مذهب اهل سنت پیدا کرداند عنوان بر
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  بر آمدن سربدارهاي  نحوه

 اسـت، ایـن دهکـده       1سـبزوار باشتین بر وزن آستین دهی، درچهارفرسخی جنوب غربی         

 که دوازده نفراز آنها به حکومت رسیدند وبه مدت چهل وپنج سال بـه حکـوت                 2زادگاه سربدارها 

  3.اند خود ادامه داده

عبدالرزاق باشتینی وبـه احتمـال زیـاد        الدین    اولین حکمران سربدارها به نام خواجه امین      

 تین است، سـلطان ابوسـعید ایلخـانی در        کلمه باشتینی معرف اینکه این امیر از اهل دهکده باش         

امـا خواجـه ایـن    . کنـد   مـی  خواجه عبدالرزاق را براي تحصیل مالیات به کرمان روانـه   737سال  

شـود، وبـه      مـی  کند واز بازگشت به سوي ابوسـعید بیمنـاك          می مالیات را خرج مصارف شخصی    

بـه دلیـل     وچون در باشتین  شود    می گردد، اما در راه خبر فوت ابوسعید به آن داده          باشتین برمی 

عبـدالرزاق از ایـن     . دهد می بزرگی رخ ي     شرابخواري محصل مالیاتی فتنه    چنین  همظلم   تعدي و 

کنـد، کـه     مـی کند ومردم را به ضد حکام مغـولی تحریـک وآنهـا را توصـیه      میموقعیت استفاده 

ردي خود بـر  شود که به م   می مساهله نکنن چون کشته خواهند شد واین سخن دربین آنها رایج          

سر دار دیدن هزار بار بهتر از آن که به نامردي کشته شویم، به خاطراین مقوله باعـث اسـتنباط                    

توان پی برد که خراسان پناهگـاه علویـان           می از این مسئله   4.اسم سربداري براي این سلسله شد     

 در اینجا هـم بـه    وچوناند به تشیع عالقه داشته با تعالیم دینی آنها آشنایی کامل و   مردم بوده و 

مذهب تشیع که باعث توحید انها بـوده عـاملی بـراي             حقوق شخصی ودینی مردم تجاوز شده و      

ستمکاري آنها که منجربه پیروي از نهـضت سـربداران کـه             و رهایی ازسلطه سنی مذهب    و قیام

  .سلسله شیعی بوده است

ا تسخیر کردند وآن    ر سبزوار جمع کثیري از مردم خواجه عبدالرزاق را همراهی کردند، و         

دادند، خواجه عبدالرزاق خطبه به نام خویش خواند و سلسله سربداریه            را مقر حکومت خود قرار    

  5.را تأسیس کرد
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  قدرت گیري سربدارها

 زیاد در انجام منکـرات     اصرار برادرش عبدالرزاق را شاید به دلیل ستمکاري و       الدین    وجیه

سربداران به عـروج     ید، که به قول پیروانشان از آن زمان       در قریه واالیاد استرآباد به شهادت رسان      

توان پی برد که هنوز عبدالرزاق از محبوبیت پیـروانش برخـوردار              می تمام رسیدند، واز این گفته    

 مسعود که فردي دلیرو با تدبیر     الدین    وجیه1.خاصی داده است  ي    قتل او، به سربداران وجه     بوده و 

ده،امیر مسعود دست به اقداماتی زد وآن هـم بـا شـیخ حـسن               مشهورترین امراي سربداري بو    از

 جوري که شیعی مذهب بود ومردم را به قیام علیـه اهـل سـنت ومبـارزه بـا سـتمکاران دعـوت                      

ظاهراٌ این اقدام سیاسی بوده چـون شـیخ حـسن جـوري بـا داشـتن رابطـه                . کرد، متحد شد   می

 وسـتی امیـر مـسعود بـا آن بـر          مرادي ومریدي توانست جمعیت زیادي دور خود جمع کنـد، ود          

 سربداران مروج تشیع هستند پس بایست یـک شـیخ   چنین  همشود،    می پیروان سربداران افزوده  

ي دینی این مذهب آشنایی کامل داشته باشد سخن بگوید، وآنها را درایـن زمینـه                ها  که با جنبه  

 739ر را درسـال      امیر مسعود سربداري با کسب حمایت مردم توانست نیـشابو          2.پند داندرز دهد  

در قسمت شمالی خراسان وگرگان نیـز طغـاتیمران وفرزندانـشان حکـومتی       3.هجري تصرف کند  

میان حاکمان سنی مـذهب کـرت وسـربداران کـه از مروجـان مـذهب         . مستقل به وجود آوردند   

بـا  الـدین      امیـر وجیـه    4.شیعه بودند همواره بر سر تصرف خراسان رقابت وخصومت وجود داشت          

خراسان  ، و 5تیمور پادشاه خراسان وارد جنگ شد و به آنها شکست سختی وارد کرد            سپاه طغاي   

  6.جرجان را تصرف کرد و
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  سیرنزولی سربداران

به سوي مازندران رفت تا اینکه انجا را تسخیر کند وقلمروي خـود را توسـعه                الدین    وجیه

اي  ، وبعـد از آن دهد اما توفیقی نسیبش نشد وبه دسـتور جـالل دولـه اسـکندر بـه قتـل رسـید           

مسعود در سبزوار بود، با جلب رضایت مـردم جانـشین   الدین  تیمورکه مردي شجاع و نایب وجیه    

علـی بـه    الدین    به وسیله شمس   حکمرانی کرد، و   دو سال و  الل تمام دو  تقبا اس  امیر مسعود شدو  

ـ             . قتل رسید  د وچـون   امراي سربداري با مشورت همدیگر کلو اسفندیار را بـه حکمرانـی برگزیدن

مردي مغرور وستمگروبی اصل ونسب بود، سبزواریان بعد از سیزده ماه او را بـه قتـل رسـانیدند،        

 1.دهـد   مـی  امراي سـربداري را نـشان      این عمل میزان قدرت مردم سبزوار در ایستادگی در برابر         

 امـراي سـربداري،   (ي سـربداران    هـا   تعویض امراي سربداران در مدت کوتاه عدم تعادل در جناح         

 انتخابی بـودن حکمـران سـربداري غیـر وراثتـی            چنین  هموجود دارد و  ) اشراف، مردم، درویشان  

 .دهد  میبه ما نشانالدین  ، علی شمسالدین بودن این منصب به استثنا عبدالرزاق ووجیه

مسعود، کـه بـه نماینـدگی از سـوي     الدین  برادر وجیه ـ  الدین پس از آن امیر علی شمس

  فرزند امیر مسعود که هنوز خردسال بـود، بـه امـارت سـربداران رسـید و                 اش لطف اهللا   برادرزاده

ي   آمـد، زمـانی کـه زمزمـه         نمـی  نیرومندي به شمار  ي    چرا که او چهره   . دوران وي هم کوتاه بود    

در  حمله طغاتیمور به گوشش رسید انزوا را برجنگ ترجیح داد، سربداران از آن ناامیـد شـدند و               

فضل اهللا را از حکومت برکنار کردند وتصمیم گرفتند تا فـردي            ن  الدی  حجه همان سال شمس    ذي

 2.را به امارت برسانند نیرومند شجاع و

  

  اصالحات وایجاد تعادل درسلسله سربداران

و  جشمی که از نزدیکان شیخ حسن جوري بود، به حکومـت رسـید،            الدین    خواجه شمس 

دستورات شـرع را     بود، که تعلق خاطر دینی جدي داشت و        با تدبیر  و وي شخصی شجاع و دلیر    

 500کرد، به حدي که در دوره او منکـرات تـرك شـدند، و               می در انجام آنها سختگیري    رعایت و 

زن فاحشه به دستور او به قتل رسیدند، با این کار تعـادلی میـان درویـشان واشـراف سـربداران                     
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پاه قوي براي خود تدارك دید چـون طغـاتیمور          ظاهرا امیرجشمی از لحاظ نظامی س     . کرد برقرار

قصد حمله به سبزوار داشت اما وقتی از به حکومت رسیدن امیرجشمی خبردار شد از ایـن کـار                   

دوران حکومت امیر جشمی کمتر از چهار سال بود با اینکه سالهاي حکومتی آن              . صرف نظر کرد  

یه انجـام داد وآن هـم سـدي در برابـر            کم بود اما در این دوره اقدامات مهمی براي دوره سربدار          

کرت را ایجاد کند، وبسط تعالیم دینی ولزوم اجراي آنهـا درحیطـه شـهري                آل تهاجم طغاتیمر و  

براي نمونه امـراي سـربداري هـیچ وقـت بـه خـود اجـازه ندادنـد، کـه خمـس را مثـل                           1.است

بـه زخـم حیـدر      753این پهلوان دالور درسال     2.ي سنی به جاي مالیات تصاحب کنند      ها  حکومت

 3.قصاب یکی از مالزمان خود کشته شد

 سربداران یحیی کرابی یا کراوي که از بزرگـان و الدین     پس از کشته شدن خواجه شمس     

اشراف بود به حکومت سربداران رسید وظاهراٌ نقشه قتل امیر جشمی با موافقـت وي اجـرا شـد،        

بعد دینداري وهم جنبـه اجتمـاعی   ي مثبت سربداران است که هم در ها البته یحیی از شخصیت 

کرد وبـه روزگـار وي     میوي از عالمان وفقیهان حمایت. براي اصالح وضعیت خراسان تالش کرد   

یحیی کرابی با غزان    . ي مختلف دینی توسط برخی از علماي شیعی نوشته شد         ها  آثاري در زمینه  

 دولت سـربداري را در      خان صلح کرد وشهر طوس را از امیر جانی قربانی گرفت وامنیت مرزهاي            

اما مهمترین اقدام او از بین بردن طغاتیمور بود که سالها دولـت سـربداري            . آن سوي تأمین کرد   

امیرسربداري در ظاهر پیشنهاد مصالحه را مطرح کرد وبا یـک           . را در معرض تهدید قرار داده بود      

بـه آخـرین امیـر     4.نظامی، دشمن مغول خـود را بـراي همیـشه از پـاي درآورد     ـ  حیله سیاسی

 رسیم، که بعـضی از مـورخین اورا جـزء طایفـه امـراي سـربداري                 می علی موید  سربداري خواجه 

علی در دامغان براي گرفتن حکومت سربداري قیام کرد، وبرتخـت حکومـت              خواجه. شمارند نمی

بـه صـورت علنـی درنشرتـشیع         سربداران نشست، عدل واحسان رادر قلمروي خود ترویج داد، و         

فراز نشیبی شد واین بـه       و خواجه موید در اداره امور حکمرانی دچار اختالل       . فراوانی کرد تالش  
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بعـد ازهفـت سـال تـا اینکـه          . دلیل اینکه در هرمنطقه شخصی قدرتمند شورشی به پا ك کـرد           

کند ودر خدمت ورکـاب آن    میآید، وخواجه موید از آن استقبال      می امیرتیمور به سمت خراسان   

سربداران براي  ي     درضمن جنگی در خرم آباد لرستان کشته شد، وسلسله         ـه788ه  تا اینک  1.ماند

  2.همیشه منقرض شد

ي دیگـر  هـا  قلمرو خود با سلسله  اگرچه سلسله سربدارها از حیث قدرت واز جهت وسعت        

قابل مقایسه نیست، تنها اهمیت واعتبار آن قبل از تأسیس سلسله صـفویه، قیـام آنهـا بـر ضـد                     

الـدین   نن وطرفداري از آل علی ومذهب شیعه است، واز پیـشقدمان شـیخ صـفی           پیروان اهل تس  

را از اي    اماالزم به ذکر اسـت کـه امـراي سـربداري ناحیـه            3.آیند  می فرزندان اوبه شمار   اردبیلی و 

 جرجان ونیشابورکه در قرن پنجم یکی       چنین  همو4.اند  استرآباد تا خاف تحت تسلط خود درآورده      

رفت وداراي مدارس وطلبه زیادي بوده احتمال دارد          می  در جهان به شمار    ي فرهنگی ها  از کانون 

 بقایاي این فرهنگ در زمان نهضت سربداران موجود بوده وبستر مناسبی بـراي تـرویج تـشیع و                 

سازي مردم ونشر آرمانهاي خود بوده است، سربداران این عناصر را براي آگاه سازي به سایر                 آگاه

آن نهـضت سـربداري     ي    که نمونـه  . ي بعدي کاشتند  ها  هاي براي نهضت  مناطق فرستادند، ونهال  

  .سمرقند یانهضت تبریز است

  

  نهضت در نگاه بیگانگان

ي روستاي آسیاي میانـه وایـران بـه ایـن نکتـه      ها از نهضتاي   بارتولد ضمن توجه به پاره    

وچـه در دوران  اشاره کرده که نمایندگان قشرهاي عالی این ممالک، چه در زمان فتوحات اعراب   

اراضی خویش، بالنـسبه بـه آسـانی بافاتحـان وسـلطه             هجوم مغوالن، به خاطر حفظ امتیازات و      

ي عامه مردم در نبرد به مهاجمان بیگانـه، در  ها بیگانگان از در سازش درآمدند ودر نتیجه نهضت    

  و بارتولـد بـه مناسـبت بحـث       . عین حال، به صورت مبارزه برضد اشراف خودي نیزدرآمده است         

ي دینی شیعی وغیره در آسیاي میانه وایران، در قرون وسطی،           ها  تحقیق در نقش تاریخی نهضت    
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 یافتـه و    مـی  رواج بارها تصریح کرده است که مذهب شـیعه بیـشتر در محـیط روسـتا انتـشار و                 

 براي نـشر    ها  این گونه نهضت  1.ي خلق بوده  ها  معتقدات مذهبی دراین موارد لفافه ظاهري نهضت      

که با همراهی توده مردم بوده ، وآنها با کسب آگاهی بیـشتر در ایـن                 ع ازتعالیم دینی  تشیع ودفا 

کنند این امیران با رفع ظلـم وسـتم از            می با حفظ منافع خود حکمران منطقه را تعیین        و زمینه

کنند، اما به محض نقض حقوق این جمعیت حکمران به وسـیله آنهـا             می مردم تا مدتی حکومت   

 این گفته در مورد نهضت سـربداران صـدق        . زنند  می اینکه دوباره دست به قیام    شود یا     می عوض

  .کند چون هدف اولیه آن مبارزه با ظلم ودر لفافه مذهب ظاهر شد می

  

  ن با حروفیگرياتشابه نهضت سربدار

 در. حروفیگري که نخست در تبریز منتشر شد، مشربی بسیار نزدیک بـه سـربداران دارد              

ي دشمنی عجیبی با ساختار موجود داشت، واین جماعت مبارزه ضد اربـابی را     نامه حروفیگر  مرام

توان گفت که نهضت سربداران هم بـراي          می .ومردم را در این مبارزه وارد کردند       گسترش دادند، 

  با شـرکت مـردم و      چنین  هممبارزه با ظلم حکام وبراي تعویض ساختار اجتماعی حاکم بر آنها، و           

  2. رزه با تسنن شکل گرفتبراي ترویج تشیع ومبا

  

  گیري نتیجه

خراسان ومناطق آن به دلیل دوري از مرکز حکومت از توجـه و امنیـت کـافی برخـوردار            

 به این دلیل همیشه مردم شیعی خراسان مورد ظلم وسـتم امـراي سـنی مـذهب واقـع                   نبودند،

یگـر متـصوفه   که این امر باعث برانگیختن خشم ونفرت مردم خراسان شد، از سـوي د             . شدند می

ایـن   بـودن کـه قیـام کننـد،    ي  برده، ومردم منتظر جرقه سطح آگاهی مردم را در این زمینه باال    

 تجاوزبه حقوق شخصی ودینی مردم باشتین مهیا شد،         چنین  هم بستر با فوت ابوسعید ایلخانی و     

م نهضت سربداران که حرکتی مردمی و براي مبارزه بـاظلم وسـت         . نهضت سربداران شکل یافت    و
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متکی به رأي مردم تأسیس کـرد       ي    مبارزه با اهل سنت بود نوعی سلسله       ترویج تشیع و   حکام و 

سـربداران زیـاد    ي    امراي این سلسله در نشر تعالیم اسالمی تالش فراوانی کردند با اینکه سلسله            

ي هـا   مبـدأ جنـبش    سـربداران . دوام نیاورد، اما خراسان را براي استقالل طلبی بیشتر آماده کرد          

 اردبیلـی و  الـدین     آنها در دوره بعدي بـه عنـوان الگـوي شـیخ صـفی              .ملی دیگر در خراسان شد    

در واقع سربداران اولین قیام مردمی علیه سلطه خـارجی بخـصوص    . فرزندان آنها به شمار آمدند    

 که علیـه ظـم حکـام و کـارگزاران آنهـا سـاکت       ها مغوالن است و راهی گشود براي دیگر نهضت      

  .ا خیزند ننشسته و به پ
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  نهضت سربداران و تشیع

  

  1افتخار بالرشک

  2دکتر سیدمحمدرضا محمودپناهی

  

  : چکیده

نهضت شیعی سربداران که پس از مرگ ابوسـعید بهادرخـان، واپـسین ایلخـان مقتـدر         

ثیرگـذار در درازنـاي تـاریخ سرشـار از فـراز و             أ از جمله رخدادهاي مهـم و ت       ،مغول شکل گرفت  

ها تـشیع از مرزهـاي خراسـان گذشـت و در سـمرقند،               مت آن در دوران حکو  . نشیب ایران است  

هـاي شـیعی سـادات       جنبش شیعی سربداران در نهضت    . شهرهاي دیگر ایران نفوذ کرد     کرمان و 

همچنـین حکومـت   . ثیري بـارز داشـت  أمرعشی در مازندران و جنبش سادات کیایی در گیالن ت       

 ۀ مذهب شـیع  و گسترشصفویهسیس حکومت   أتبراي   مناسبی   ۀ زمین ،شیعی سربداران خراسان  

هـاي شـیعی و     ریشه گرفته از آموزه ،اندیشه و آرمان سربداران    .کرد  ایجاد ایراندر  دوازده امامی   

 شـیخ خلیفـه و شـیخ         با تالش و تبلیـغ     چه روشن است، مکتب تشیع     آن. اي عرفانی بود   تا اندازه 

 با این همـه در      ؛اهمیتی خاص دارد   تاریخ ایران  قیام سربداران  در    . یافت  گسترش حسن جوري 

 محـروم   ۀ و طبق  ها  ییامیران سربدار در پی بهتر کردن زندگی روستا       ن،  مدت کوتاه حکومت ایشا   

ایـن جنـبش بـا     .در تقسیم عواید و ثروت عمومی اعتقاد داشـتند شهر بودند و به نوعی مساوات    

 باعث ایجـاد  ، گرچه در مقیاس محدود،آغاز کارش در خراسان و نمایش توانایی مبارزه با مغوالن         

هایی که بعـدها در منـاطق هـرات و       آید حرکت  به نظر می  . حس خودباوري در میان ایرانیان شد     

ثیر نهـضت  أتـ  .قیـام سـربداران بـوده اسـت      ثیرأحـت تـ    ت ،مناطق نزدیک به خراسان انجام شـد      

هـایی کـه در    توان گفـت تمـام نهـضت     می کهاي چشمگیر بود    ایران تا اندازه   ۀسربداران بر جامع  
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 هشتم هجري در ایران وقوع یافت، از لحاظ ترکیب اجتمـاعی و معتقـدات و تمـایالت، بـه                     ةسد

در ایـن مقالـه، بـراي     . جنبش مزبور بـود اي انعکاس نهضت سربداران خراسان نزدیک و تا اندازه

پاسخ به این مسأله که آیا قیام سربداران یک نهضت شیعی و اولین حکومت اسـالمی بـود و آیـا               

هـاي مهـدویت و موعودگرایانـه اسـالم بـود، از روش               اندیشه و آرمان سربداران متأثر از اندیـشه       

  .اي استفاده شده است تحقیق کتابخانه

  .ام سربداران، نهضت شیعی، حکومت صفویه، اندیشه و آرمان در سربداران قی: کلیديگان واژه

  

  : مقدمه 

حکومت سربداران اولین قیام مردمی بود که در مقابل مغول قیام کرد و آنـان را از سـریر         

کـار جدیـد نیـز     سـتیزي دو راه  بر ظلم   این حکومت عالوه .قدرت در خراسان بزرگ به زیر کشید      

بـار و قبـل از سـیدحیدر          کار، تقریب بین تشیع و تصوف بود که براي اولـین            راهاولین  : ارائه نمود 

حسن جوري بعد از وي آن را ترویج کـرد و بعـدها    خلیفه آغاز و شاگردش شیخ آملی توسط شیخ  

  .سرمشقی براي حکومت صفویه گشت

زمان کار دولت سربداران، ترویج فرهنگ انتظار و تشویق مردم براي ظهور امام               دومین راه 

کردنـد، ولـی      حـسن جـوري تـرویج مـی         خلیفه و شـاگردش شـیخ       یشه را نیز شیخ   اند  بود که این  

 .ماه انجامید   مدت شش   عزیز آن را به افراط کشاند که به ظهور دولت مهدوي در طوس به               درویش

علی مؤید این افراط را تصحیح         خواجه .سکه زدند » السلطان محمد المهدي  «در آن دولت، به نام      

گاه برگزاري مراسم و آیین انتظار که در حله و کاشان نیز رواج داشت، تنـزل یافـت و                     و آن نمود  

هـاي سـربداران، مـردم را بـه انتظـار             علی مؤید، ضمن ضرب نام امام مهدي بر روي سکه           خواجه

عزیز دچار آن شده بود، بر حذر         ظهور آن حضرت تشویق نمود و از افتادن در افراطی که درویش           

  .داشت

 و زمینـه نیرومنـد     اسـتعداد  م باشتین و تولد دولت سـربداران سـبزوار نـشان داد کـه          قیا

 وحـشیانه    یـک قـرن پـس از یـورش        .انـقالب اجـتماعی در جـاهاي مختلـف ایـران وجـود دارد          

  هاي سیاست و فرهنگ،کـامال جــذب و حـل           مغول،زمانی که امپراطوري صحرانشینان در زمینه     

 بود،موجی از مقاومت و قیام در سرتاسر سرزمین ایران،به ویــژه در            شده  تمدن بالنده ملت ایران   

 ایـن  نخـستین  هـاي  سـال  در کـه  ایرانیـان  .بود خـیزش حـال در …خراسان و مازندران و گیالن   
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 خـشونت  با را خشونت و آمدند  می خود به تدریج   به بودند، شده مغلوب و مرعوب ویرانگر تهاجم

  1.گفتند می پاسخ

رشـیدي،  »جامع التواریخ «ابع ارزشمند و نسبتا قابل اعتماد تاریخی از جمله        بسیاري از من  

تــاریخ « جــوینی؛ »جهانگــشاي« فــصیحی،» مجمــل« ،»نفثــه المـــصدور« ؛»معجــم البلــدان«

 و اوضـاع  …بطوطـه و   ابـن  »سفرنامه« ،» الکاتب  دستور« ،»وصاف« ،»مبارك غازانی « ،»الجایتو ابی

 در غنی قاسم یاد  وزنده اقبال مرحوم نیز معاصران  از .اند  کرده ضبط را روزگار آن اجتماعی احوال

  بـه ویـژه    هـاي شـوروي،     چنین گروهی از آکادمـسین     و هم » حافظ عصر تاریخ«و  » مغول تاریخ«

آثـار و    به اســتناد همـان مراجـع،        و پطـروشفسکی،   اشپولر بارتولد، یان،  واسیلی تسف، والدیمیر

گویند که بـسان      هایی سخن می   از جنبش  منابع یاد شده،   .اند  عواقب حمله مغول را بررسی کرده     

بـاران کـرد و بـه سـرعت       ستاره  را خورشیدي درخشان آسمان تاریک از جور و جهل ایران زمین      

با وجودي کـه نـویسندگان بعضی از این کتابها، سیر حوادث را به میل سـالطین               .خاموش شدند 

   اخبـار   همـه  بـا ایـن    انـد،    سر تسلیم فرود آورده      تاتار  شمار   بی  اند و در برابر ظلم و تعدي        رقم زده 

حقوقی محـض یـا       آنچه از بـی   .اند   نیز از تجاوزات ضد انسانی مهاجمان نقل کـرده         انگیزي  حیرت

 دامنـه     بـر    روز  رفته،الجرم، روز بـه     بر سر خلق اهللا می     »طاس عدل «و  »قنلغه« ،»تمغآم« عناوین

اگرچـه   - هایی را   افزوده و اینجا و آنجا مقاومت        شهرها   و مردم فقیر   نارضایتی و خشم روستاییان   

ادامه داشـته تــا     راهنما و هـدف،    بی ها، این کشمکش .در برابر مغلوان برانگیخته است     - پراکنده

که بـه قـیامی عمومی و تشکیل دولتی محلـی         -اي   مـنطقه   شورشی   سرکش  شعله آنکه سرانجام، 

  . باشتین سبزوار زبانه کشید و بتدریج به سایر نقاط کشور نیز سرایت کرد از روستاي - انجامید

 حمـزه  حسین و حمزه حسن بودند  بـرادر  دو  کـه بـود آنچنان  حکایت«.سبزوار  سربداران

 بـه   بودنـد   ایلچـی   که  مغوالن  از  نفر  پنج  .بودند  عابد  زاهد  مردم   ایـشان  و  سـبزوار  باشتین  در  نام

  مبالغـه   بـه   و  کردنـد   طـلب  شـاهد  و  شـراب  ایشان  از  و  آمدند   فرود   ایشان  خانهء  در  رسد  حسب

 چـون .آورد شـراب  قدري ایشان جهت  و  رفت  بـرادر  یک  ضرورت  به  رسانیدند  عرضی  بی   را   ایشان

 یــکدیگر  بـا برادران .بکشند ایشان  عورات  که  رسانیدند  بدان  و  داشتند  طلب   شاهد   شدند،   مست
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  درآمدند کـشیده  شـمشیرها  و  دیدیم  دار  بر  خود  سرهاي  نداریم  روا  خود  بر   قضیه   این  ما  گـفتند

  ».سربداریم ما که گفتند و آمدند بیرون و کردند قتل را مغول پنج  هر و

 آغاز خلع قــدرت و زوال ســیاسی بــازماندگان مغـول در ناحیـه خراسـان و                     ماجرا  این

 سربداران خـراسان مـشهور شـد و از سـال          حکومتی است که به دولت شیعی        و ظهور   طبرستان

هـاي   جنبش شیعی سربداران سبزوار، تأثیري ژرف بر نهضت       . هـ تداوم یافت   808   تا  ق .. هـ 736

 حکومت محلی گیالن   ،) هـ 751(حکومت سادات مازندران  . گـذاشت   بـعد   سـالهاي  عدالتخواهانهء

  جنـبش گـستردهء   ) هــ 884(زسـتان  قیـام خو  ،) هــ  775( قیام پهلوان اسد کرمانی    ،) هـ 772(

 سـربداران  نهـضت  از جملگـی  …و ) هــ 767(  نهضت سـربداران سـمرقند   و ) هــ  788( حـروفیه

  1.اند هگرفت سرمشق سبزوار

  

  سرآغاز نهضت سربداران

هجوم مغوالن به رهبري چنگیز به ایران و در پی آن تشکیل سلـسله ایلخـانی در ایـران                   

شهرهاي آباد ایران به ویژه در منـاطق        ،   در طی این یورش دهشتناك     انگیز بود، بسی خونبار و غم   

و ) مـاوراءالنهر (هـا، مـدارس و مـساجد فـرارود          کتابخانـه .خاوري سرنوشتی جز ویرانـی نیافتنـد      

آوران تنگ شـد، شـمار بـه نـسبت افزونـی از نـام       خراسان لگدکوب سم ستوران تاراجگران چشم     

 اصـفهانی  اسـماعیل  الدینوکمال کبري الدیننجم وري،ي دین و دانش همانند عطار نیشاب      عرصه

 بـه  را خواسته خود تبعید تو مهاجر بلخی الدینجالل موالنا پدر مانند به که آن یا و شدند کشته

 بـه  شـب،که  یـک  و هـزار  هايافسانه شهر بغداد، به ایلخانی موسسسه هالکوخان، هجوم .یافتند

هاي مغوالن با خونریزي، ایلغار     به مانند دیگر حمله   د،  انجامی عباسی ساله هفتصد خالفت سقوط

اي دیگر هم در پی داشت و آن رشد روزافزون تـشیع             اما تصرف بغداد نتیجه    .و ویرانی همراه بود   

  .بود که در پی سقوط پشتیبان اصلی تسنن یعنی خالفت عباسی رخ نمود

شیع با سود جـستن از خـال     برابر با تاریخ، در این روزگار در سراسر دنیاي اسالم پیروان ت           

 در ایـران زمـین کـه بـسیاري از           .هـاي خـویش افزودنـد     نبودن قدرت مذهبی مخالف بر فعالیت     

ي نفـوذ  بودند نیـز تـشیع روز بـه روز بـر گـستره     ) ع(بسته خاندان علی  مردمان آن از دیرباز دل    
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 در یـک کـالم      .آوا گـشتند  هاي عرفانی و متصوفه نیز با شیعیان هم        بیشتر طریقت  .خویش افزود 

  .توان گفت عهد فرمانروایی ایلخانان با رشد تشیع و نزدیکی تقریبی تصوف به آن همراه شدمی

سازند، در خراسان کـه از سـالیانی بـسیار          بر اساس آنچه اسناد و منابع تاریخی هویدا می        

 بـه نـام     المیعـ   از این رهگذر،   .ي تشیع بود نیز این روند شدتی دوچندان یافت        دور پایگاه عمده  

  ري، به تبلیـغ مـرام خـویش کـه الهـام           خلیفه و در پی او شاگرد نامدارش، شیخ حسن جو          شیخ

 بیهـق،   اوج فعالیـت اینـان در منطقـه      .اي مکاتب عرفانی بود پرداختنـد     ازهاند  گرفته از تشیع و تا    

م تحـریص و     اینان مردم را به عدالتخواهی، مساوات و پایداري در برابر ست           .سبزوار و نیشابور بود   

 آنچه روشن است، مرام این دو مورد توجه عامه قرار گرفت و جمع بسیاري از                .نمودندتشویق می 

 شیخ حسن جوري کوشـید تـا        .وران و بینوایان شهري و روستایی را شیفته خویش ساخت         پیشه

ترتیـب زمینـه بـراي قیـام در      بـدین .پیروان خویش را متحد نماید و سازمان آنان را مرتب کنـد     

 خواجـه رشـیدالدین     .آستانه فراهم شدن و منفجر شدن بشکه باروت تنها منتظر یک جرقه بـود             

اند که پنج ایلچـی     التواریخ و فصیحی خوافی در مجمل فصیحی نوشته       اهللا همدانی در جامع   فضل

مغول در خانه دو برادر از مردم قریه باشتین سـبزوار منـزل کردنـد و ازایـشان شـراب و شـاهد                       

 وقتی که ایلچیان مست شدند کـار فـضیحت را بـه      .حرمتی نمودند لجاج نمودند و بی   طلبیدند و   

 دو برادر گفتند دیگر تحمل ایـن ننـگ را نخـواهیم     .جایی رساندند که عورات ایشان را خواستند      

 ایـن حرکـت   . شمشیر از نیام برکشیدند، هر پنج مغول را بکـشتند       . بگذار سر ما به دار برود      .کرد

ك زمانی مردم نواحی اطـراف قـرار گرفـت کـه مریـد شـیخ       اند ت باشتینیان ودر  آنان مورد حمای  

اگر توفیق یـابیم رفـع ظلـم        «:  مردمی که در باشتین فراز آمده بودند گفتند        .حسن جوري بودند  

برابـر  » .ظالمان نماییم و اال سر خود را بر دار خواهیم کرد که دیگر تحمل تعدي و ظلـم نـداریم   

اي و مرعشی اینان نام خود را       ابرو، خواندمیر، شبانکاره  چون دولتشاه، حافظ  ي تاریخنگارانی   گفته

  .دهند اما سر مذلت فرود نخواهند آوردسربداران نامیدند، به آن معنی که سر به دار می
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 حکـومتی  تـا  یافتند آن  ك زمانی یاراياند  اینان در  .بدین روي، نهضت سربداران برپا شد     

 چنـان  و دهند تشکیل مازندران و گرگان حتی و بزرگ خراسان از هاییبخش در هرچندکوچک

  1.دادند ادامه خویش حیات به تیمورلنگ فرمانروایی روزگار تا دادندکه نشان توانمندي

  

  سربداران اندیشه و آرمان

 آنچـه   .اي عرفانی بـود   ازهاند  هاي شیعی و تا   گرفته از آموزه  اندیشه و آرمان سربداران ریشه    

شده به توسط شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري بـود کـه انگیـزه    ب تشیع تبلیغ روشن است، مکت  

  بایسته یادکرد است شـماري از مورخـان چـون پطروشفـسکی،            .روانی براي سربداران ایجاد کرد    

شیخ خلیفه به معنـی واقعـی کلمـه         «نویسنده کتاب نهضت سربداران خراسان، بر آن باورند که          

الصفا بـه  اصطالحات اهل تصوف و شکل ظاهر سازمان اخوان   شاید فقط از جمالت و       .صوفی نبود 

  ».کردمنظور تبلیغ و تدارك مقدمات خروج علیه ستمگران استفاده می

سـازد کـه   واکاوي منابع تاریخی مرتبط با آن دوران مـورخ را بـدین نکتـه رهنمـون مـی              

هـاي نخـستین    ویـژه در سـال    یشه سربداران بـه   اند  مداري در گستري و دین  مردمی بودن، عدالت  

  2.یابی آنان واجد جایگاهی واال و ویژه بودقدرت

شود کـه حاکمـان سـربداري از سـویی مـوروثی            گرایی آنان از این نکته مستفاد می      مردم

شدند بلکه از هـر قـشر و        نشستند وازدیگر سوي، نه تنها از میان اشراف انتخاب نمی         برتخت نمی 

بر تخت حکومت برنشینند و یا به مقامـات بـاال دسـت    توانستند در صورت ابراز لیاقت    میصنفی  

   .یابند

بطوطـه، جهـانگرد مـشهور عـرب، در          ابن .محوري نسبی سربداران نیز آشکار است     عدالت

آیین عدالت چنان در قلمروي آنان رونق گرفـت         «: باره چنین آورده است   سفرنامه خویش در این   

شـد  ریخت و تـا صـاحب آن پیـدا نمـی    ك میهاي طال و نقره در اردوگاه ایشان روي خاکه سکه 
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خواندمیر نیز درباره حکومـت یحیـی کرابـی سـربداري           » .کردکسی دست به سوي آن دراز نمی      

  1».از غایت عدل و داد والیت او به نهایت آبادانی و معموري رسید«: گویدمی

ربداران  برابر با تاریخ، از آغاز پیدایش دولـت سـ          .مداري سربداران نیز چشمگیر است    دین

 اینان این روند را تـا پایـان دوران حیـات           .دو رییس وجود داشت یکی روحانی و دیگري سیاسی        

 سربداران یاساي مغـولی را کنـار نهادنـد و بـه     .هایی ادامه دادندسلسله سربداري با فراز و نشیب     

تقریب سعی نمودند در پیشبرد امور برابر شرع عمل کننـد چنـان کـه عوارضـی را کـه مطـابق                       

  .موازین شرع نبود لغو کردند

  

  سربداران اهمیت و تاثیر نهضت

  :توان تبیین نموداهمیت نهضت سربداران را ازچند جهت می

مـذهب،  مذهب بویهی به توسط سلجوقیان سـنی      اینان پس از برافتادن دولت شیعی     : الف

  .نخستین گروه شیعی بودند که به قیام دست یازیدند و تشکیل حکومت دادند

 و ایلی قدرت برپایه مواقع بیشتر در هاحکومت نایران که تاریخ درازناي در تقریب به : ب

 اما قیام سربداران    .شمارند كاند  هاي مردمی نیز در تاریخ ایران      جنبش .اندکل گرفته ش ايعشیره

اي شکل گرفت و توانـست      هاي قبیله اي بود که بدون یاري جستن از حمایت       جنبشی کامال توده  

  .ت نیز دست یابدبه حکوم

هاي حاکم در ایران همواره بر پایه انتقـال مـوروثی قـدرت اسـتوار       ادامه حیات سلسله  : ج

اي  اما حکومت سربداران هیچگاه این ویژگی را به خویش ندیـد و انتـصاب حـاکم بـه گونـه                .بود

داران اي در میان سرب    شاید بتوان گفت نوعی دموکراسی توده      .شدانتخاب ازسوي مردم انجام می    

  .حاکم بود

 افکار سربداري در نـواحی      .اي چشمگیر بود  ازهاند  تاثیر نهضت سربداران بر جامعه ایران تا      

 حکومـت شـیعی مرعـشیان       .ساحلی دریاي مازنـدران، گـیالن و مازنـدران، رواج فـراوان یافـت             

ز  حکومت سادات کیـایی گـیالن نیـ   .مازندران در واقع تقلیدي بود از حکومت سربداران خراسان        

 نهـضت سـربداران در کرمـان نیـزمنعکس      .در واقع با الهام از سربداران خراسان موجودیت یافت        

                                                           
  14٫نـهضت سـربداران خراسان؛ص . 1
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شاه در راس نهضت سـربداران کرمـان قـرار گرفـت و بـه مبـارزه بـا                    پهلوان اسد بن طوغان    .شد

 هرچند که سرانجام مقاومت دلیرانه کرمانیان شکـسته شـد و پهلـوان     ،  حاکمان مظفري پرداخت  

هایی با آمـال سـربداران خراسـان تحرکـاتی نمودنـد امـا               در فرارود نیز گروه    .ار داد اسد سر به د   

  .حرکتشان با موفقیت همراه نشد

هایی که در سده هشتم هجـري در ایـران          توان گفت تمام نهضت   به عنوان یک نتیجه می    

زدیک وقوع یافت، از لحاظ ترکیب اجتماعی و معتقدات وتمایالت، به نهضت سربداران خراسان ن             

  1.اي انعکاس جنبش مزبور بودازهاند و تا

  

 اندیشه مهدویت در میان سربداران

مسلک و اثناعشري بودند که در غرب خراسان بزرگ و در سال              سربداران، مردمانی صوفی  

حسن جوري علیه ظلم و جور حاکمان محلـی           خلیفه و شیخ     قمري به پیروي از تعالیم شیخ      736

 .قـرن بـر غـرب خراسـان حکـم راندنـد             نی برخاستند و نزدیک به نـیم      خا  و بازماندگان دولت ایل   

هـاي صـوفیانه و انگیـزه         یـشه شـیعی، گـرایش     اند  سربداران، نخستین دولت مردمی بـود کـه بـا         

  .هاي بعد از خود گردید تشکیل شد و سرمشقی براي قیام سازي براي ظهور امام مهدي زمینه

 .جـا بـه خاموشـی گراییـد     افـت و در همـان  قیام سربداران در خراسان آغـاز و اسـتمرار ی      

دانند که از شمال تا رود جیحـون، از جنـوب تـا     نگاران اسالمی، خراسان را سرزمینی می   جغرافی

سیستان، از شرق تا غزنه، بدخشان و بامیان و از غرب تا گرگان و بسطام گسترده بـوده اسـتاین                    

 .شده اسـت    را شامل می    در شمال  سرزمین سه شهر مهم هرات در شرق، نیشابور در غرب و مرو           

اي مهـم     ازهاند  نقش اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی خراسان در بین دیگر ممالک اسالمی به            

هاي تـاریخی و اجتمـاعی نـامی از خراسـان و خراسـانیان را                 و تأثیرگذار بوده که در همه حادثه      

 .راءالنهر و خراسـان بـوده اسـت       امیـه از مـاو      ها بعد از بنی      آغاز کار بیشتر حکومت    .توان یافت   می

گاه که مغوالن وارد ممالک اسالمی شـدند، بعـد از شـهرهاي مـاوراءالنهر، خراسـانیان اولـین                     آن

  .ها شد قربانیان این یورش بودند و نیشابور سمبل ویرانی، قتل و غارت مغول
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خانی را داشت، کشورگشایی خـویش را از خراسـان    هالکوخان که قصد تشکیل دولت ایل 

خانیان با مرگ آخرین خـان    دولت ایل.هاي قدرت خود را در این سرزمین استوار کرد   غاز و پایه  آ

  .خانی، در خراسان به پایان رسید و با ظهور دولت سربداري از میان رفت مغول، ابوسعید ایل

هـاي تـاریخی      ترین حادثه   فرد، از مهم    ظهور دولتی مردمی با شیوه و ایدئولوژي منحصربه       

نگـاران را بـه خـود         هایش توجه محققان و تاریخ      دلیل ویژگی    این قیام به   .آید  شمار می   بهخراسان  

اند، بـه دیگـر       هاي مردمی و انقالبی آن بیشتر توجه کرده         جلب کرده است؛ هرچند آنان به جنبه      

هـاي ایـن قیـام از جملـه      شاید که به دیگر مؤلفـه    به همین دلیل، می    .اند  هاي آن نپرداخته    جنبه

 1.یشه مهدویت، در ظهور و استمرار سربداران نیز توجه نموداند نقش

  

  تاریخ نهضت سربداران 

تذکره دولتشاه روایت مستقلی در تاریخ سربداران خراسان و بویژه در شـرح زنـدگی ابـن       

  دولتشاه مطالب پرمغزي در تـاریخ دولـت سـربداران خراسـان            2.کند  می یمین شاعر سربدار نقل   

دهد که این موضوع را بدان سبب برگزیده است که تـاریخ سـربداران                می نگاشته است و توضیح   

 روایتی که در تـذکره دولتـشاه نقـل          3.و مفقود شده است   » از حوزه ضبط مورخین بیرون رفته     «

 ایـن اخـتالف در شـرح        .است تفاوت فاحش دارد   » تاریخ سربداران «شده با روایتی که مبتنی بر       

 ولی بر روي هم جهت سیاسـی        .نها و جزئیات دیگر مشهود است     بسیاري از وقایع و تاریخ وقوع آ      

 دولتشاه درباره اقدامات شـیخ خلیفـه و حـسن           .نظریات دولتشاه با روایت نخستین همانند است      

گوید و وجود جناح افراطی سربداران یـا شـیخیان را بـا خاموشـی       میجوري فقط چند کلمه اي  

 زیـرا مـصنفانی کـه       .د این نقایص ارزش فـراوان دارد       ولی روایت دولتشاه با وجو     .نماید  می برگزار

 تنها تاریخ نظـامی و سیاسـی دولتـی را           اند  اخذ کرده »  تاریخ سربداران «هاي خویش را از      نوشته

دهند و تقریباً  از اقـدامات اجتمـاعی فرمانفرمایـان سـربدار        می که سربداران بوجود آوردند شرح    

 جزئیات مهمی دربـاره زنـدگی اجتمـاعی دولـت و          - بر عکس آنان   – دولتشاه   .گویند  نمی سخنی
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 سال و   .کند و با اینکه جزئیات مذکور فراوان نیست ارزنده است           می کشور سربداران خراسان نقل   

  .رسد صحیح تر است  میماه وقایع نیز در اثر دولتشاه با  اینکه در برخی موارد نادرست بنظر

، ولـی دربـاره     انـد   ربدار معطوف داشـته   تمام منابع موجود توجه خویش را به پیشوایان س        

د و یـا بـه هـیچ وجـه یـادي از آن              شرکت مردم در نهضت مزبور با امساك و اکراه سخن گفتهان          

   .اند نکرده

دو تن از مولفان قرن چهـاردهم مـیالدي کـه از لحـاظ تـاریخ سـربداران در درجـه دوم                      

علـی  الـدین   یکی از این دو غیـاث  .پیوندند  نمی به هیچیک از روایات سابق الذکر     ،  اهمیت هستند 

فریومدي نویسنده ذیل مجمع االنساب محمـد شـبانکاره اسـت کـه اطالعـات قلیـل و کوتـاه  و           

 مـیالدي  1340 الـی   1330هـاي     سال و ماه وقایع سال     .دهد  می خشکی درباره سربداران بدست   

هـایی کـه    اه ولی سـال و مـ  .که در اثر وي ذکر شده شایان کمال توجه است        ) . هـ 7431تا  731(

وجـه   یچ هـ  و مـصنف مزبـور بـه   .آورده بالکل نادرست است) . هـ751 (1350درباره وقایع سال  

   .کند  نمی اظهار نظراند درباره وقایع و اقدامات کسانی که در حوادث یاد شده شرکت داشته

ك ولـی   اند   اطالعات 1). هـ 741 میالدي   1340در حدود سال    (ابن بطوطه جهانگرد عرب     

کند که بالشک از دشـمنان ایـشان یعنـی فئودالهـاي          می  درباره سربداران خراسان نقل    خواندنی

 شخص ابن بطوطه نیز سنی متعصب و قشري مـالکی      .بزرگ و روحانیون سنی ناشی گشته است      

 اینکه نوشته هـاي ابـن بطوطـه بـه         .گوید  می بوده و با وحشت و هراس از شیعیان سربدار سخن         

نیست ولی با اینحال حاوي جزئیاتی است که منـابع دیگـر فاقـد     غرض آلوده است جاي شگفتی      

  2.آن است

  

  معتقدات نهضت سربداران

کشورهاي هم مرز آن به لبـاس دیـن       و ایران مردم هاي نهضت میالدي چهاردهم قرن در

 مـذهبی  رنـگ  بـا  امالًکـ  پدیـده  ایـن  .ملـبس بـود   » تـصوف «ویژه مذهب شیعه و مـسلک       ه  و ب 

 غربـی  اروپـاي  در چنانکـه  هـم  اسـت  متـشابه  وسـطی  قـرون  در غربی اروپاي مردم هاي نهضت
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 مـذهب  یعنـی  آن عقیـدتی  بنـاي  و فئودالیزمـور  متوجهکه   (وسطی قرون اجتماعی هاي جنبش

رجعـت بـه دوران آغـاز    «شـعار  بـا  آمـده  در رسـمی  مـذهب  بـا  مخالفـت  شکله  ب) بود اتولیکک

هاي متـشابه بـا شـعار مبـارزه علیـه            نهضت نیز ایران در شدند، می مبارزه عرصه وارد» مسیحیت

کـه در   » رجعت به قوانین صدر اسـالم     «وله  ) چنگیزخان یاساي علیه چنین هم و(مذهب رسمی   

 ولی دین در نهضت هاي اجتماعی تابع بـود نـه       . جریان داشت  ،  نظر عامه مردم کمال مقصود بود     

 ورهاي هم مرز آن بـه      در هر صورت لفافه مذهبی عقیدتی نهضت هاي مردم ایران و کش            .متبوع  

 .وجه ماهیت آن جنبش ها را تغییر نداد یچه

 هـم  آشورهاي و ایران مردم هاي نهضت عقیدتی مذهبی لفافه صورت هر در .متبوع بودنه

  .نداد تغییر را ها جنبش آن ماهیت وجه یچ هبه آن مرز

 رد بیـشتر  تـشیع   مـذهب وسـطی  قـرون  ایران در آه است شده کرمتذ بارتولد .و .و حتی

 .داده مـی  تشکیل را مردم هاي نهضت عقیدتی پایه 1بسیار موارد در و بوده شایع روستاییان میان

 ظـاهر  روستایی محیط در و نیامد بوجود ایران در شیعه مذهب: توضیحاست محتاج موضوع این

 در وسـطی  قـرون  روسـتایی  هـاي  جنـبش  ولی .نبود روستاییان منافع بین آرم آغاز در و نگشت

 روحیـه  بـا  شـیعه  عقایـد  و افکـار  از بعـضی  آه زیـرا  یافت، توسعه تشیع سبز علم زیر رهابا ایران

  .بود همآهنگ روستاییان مخالفتآمیز

 چهـاردهم  و سـیزدهم  قـرن  در ایـران  فئـودالی  هـاي  دولـت  تمام در قریباً ت اینکه تاخس

 بـه  تـرام اح .گرفـت  مـی  قـرار  ایـذاء  و تعقیـب  مورد تشییع و 2بود مکحا تسنن مذهب )میالدي(

 خوشایند این و داشت مهمی جاي شیعه عقاید در) شهید امامان دیگر و حسین و لیع( شهیدان

 ظهـور  به اعتقاد بود جذاب مردم عامه براي همه از بیش آه چیزي ولی .بود ستمدیده روستاییان

 شیعیان امامیه کـه رایـج تـرین شـیعه مـذهب             .مشابهت دارد » مسیح رجعت «با که بود مهدي

   .در ایران استتشیع 

                                                           
کـاریف منتـشر    .اي.خـار ن   در مجموعـه اي کـه بـه افت         –از تاریخ نهضت هاي روستاییان در ایران        . بارتولد.و. و. 1

1923 SPB   1923کـاریف منتـشر   .اي .ن) بازدید تـاریخی  ( ایران   –بارتول  . و.  و  SPBایـران –بارتولـد  . و.  و  .

  .33 ص – 1926تاشکند سال ) بازدید تاریخی

ایلخان اولجایتوخان مذهب تشیع را پذیرفت ولی بطور خصوصی و نتوانست تـشیع را مـذهب رسـمی دولتـی                    . 2

 .نداعالم ک
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  مــیالدي غایــب شــده بــود مهــدي785محمــد منتظــر امــام دوازدهــم را کــه در ســال 

 شیعیان امامیه معتقد بودند که حضرت امام مهدي زنده است و پنهـان گـشته ولـی        .خواندند می

دیر یا زود ظهور خواهد کرد و تجددي در دین پدید خواهـد آورد و همچنانکـه در صـدر اسـالم             

رار خواهد ساخت و یاساس چنگیزي و نظامات ظالمانه اي را که سنیان و فاتحـان                بوده است برق  

در » چـشم بـراه مهـدي بـودن       « بدین سـبب     .اختاند   با شمشیر برخواهد   اند  مغول معمول کرده  

 ولـی  .عقاید مردمی که نهضت هاي قرن سیزدهم را در ایران بپا داشتند مقام بلندي داشته است         

 در باب اینکه اعتقاد     .م میالدي این عقیده راسخ تر و مشهودتر گشت          در قرن چهاردهم و پانزده    

کنـد بـسیار      می ازه استوار بوده است داستانی که یاقوت حموي نقل        اند  تا چه ) ع(ظهور مهدي   ه  ب

  1.آموزنده است

 در ربع اول    – یکی از کانون هاي عمده تشیع در ایران          –گوید که در شهر کاشان        می وي

شـدند و اسـب     مـی  ي،  سران شهر هر روز هنگام سپیده دم از دروازه خـارج            قرن سیزدهم میالد  

 در زمـان    .در صورت ظهور بـر آن سـوار شـود         ) ع(بردند تا قائم مهدي       می زین کرده اي را یدك    

 فرمانروایی سربداران نیز نظیر همین عمل در شهر سبزوار که یکی دیگر از مراکز تشیع شـمرده                

هـر بامـداد و   «: گویـد    مـی روضه الـصفآم «وري که میرخواند در  معمول بوده است و بط     -شد می

  » اسب کشیدندي) ع(شب به انتظار صاحب الزمان 

  

  یشه مهدویت در شکل گیري حکومت سربداران اند تأثیر

قیام سربداران یک جنبش مردمی شـیعه در قـرن هـشتم هجـري بـود کـه هرچنـد در                     

و نواحی اطراف آن اتفاق افتـاد امـا بـه لحـاظ تأثیرگـذاري                سبزوار مقیاس محلی و در محدوده    

زیـرا بـه دنبـال     . در ایران از اهمیت بسیاري برخوردار است، عمیقش برحرکت هاي بعدي شیعی   

 نیـز  کـشور  نقاط دیگر در بود آن هاي موفقیت از گرفتن الهام با و  سربداران شکل گیري نهضت  

 یکـی  را مازنـدران  در مرعشیان شیعه حکومت تشکیل حتی .کردند آغاز سرکشی روستاها ردمم

حکومت سـربداران نیـز البتـه ماننـد هـر            .اند  دانسته سبزوار از پیامدهاي مهم قیام سربداران در     

  .ضعف فراوان بودحکومت و حرکت مردمی دیگري داراي نقاط قوت و 
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توان به اختالفات فـراوان درونـی بـین امـراي             می از جمله نقاط ضعف حکومت سربداران     

 امـا در    .سربداري اشاره کرد که منجر به قتل بسیاري از این امرا به دست نیروهاي خـودي شـد                 

مجموع اغلب تاریخ نگاران و پژوهشگرانی که درایـن رابطـه مطالعـه و بررسـی کـافی بـه عمـل                      

کننـد کـه امـراي آن         مـی  قیام سربداران را یک نهضت موفق و اثرگذار شـیعه معرفـی            ،اند  دهآور

هاي  ه بار آورند و تا حد زیادي خرابی       توانستند در مدت کوتاه حکومتشان، آبادانی هاي بسیاري ب        

 و شـهري  سـتمدیدگان  و  آنان به فکـر بهبـود زنـدگی مستـضعفین    .دوران مغول را جبران کنند  

  .آوردند دست به خوبی هاي موفقیت زمینه این در و ندبود روستایی

شود ایـن حکومـت       می حکومت سربداران اولین حکومت مردمی شیعه در ایران محسوب        

 برقراري حکومت هاي سنی مذهب و نیز هجوم واستیالي مغول بر          ها     سال براي اولین بار پس از    

 پایتخـت  سـبزوار  شـهر  در و بخـشیدند  رسـمیت  را شیعه مذهب خود  ایران، در محدوده قلمرو   

 صـفویه  نها بعدها توسط حکومت قدرتمنـد     آ راه .کردند ضرب را امامی دوازده هاي کهس حکومت

  .کرد پیدا رسمیت کشور، همه در شیعه مذهب و شد دنبال

از دیگر افتخارات و نقاط اهمیت نهضت سربداران این است کـه بـه گـواه پـژوهش هـاي         

 در را مهدویت هاي اندیشه که بودند مردمی قدرتمند هاي حکومت اولین از یکی آنان شده، انجام

میـان سـربداران تـا امـروز ادامـه           هاي مهدویت از   یشهاند   و . مطرح کرده و رواج دادند     خود میان

  .یافته و اینک دردوران جمهوري اسالمی ایران با جدیت مطرح شده و به اوج خود رسیده است

گیـري   یـشه مهـدویت در  ظهـور و شـکل    اند  کـه آیـا  شود   می و اکنون این سئوال مطرح    

  حکومت سربداران تأثیر داشته است؟ 

  

 اندیشه مهدویت در میان سربداران

هاي صـوفیانه و انگیـزه        یشه شیعی، گرایش  اند  سربداران، نخستین دولت مردمی بود که با      

سرمشقی بـراي  تشکیل شد و ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(سازي براي ظهور امام مهدي      زمینه

جـا بـه      قیام سربداران در خراسان آغاز و استمرار یافـت و در همـان             .هاي بعد از خود گردید      قیام

 نقش اجتماعی، سیاسـی، علمـی و فرهنگـی خراسـان در بـین دیگـر ممالـک                   .خاموشی گرایید 

اي تـاریخی و اجتمـاعی نـامی از    هـ  اي مهم و تأثیرگذار بوده که در همـه حادثـه   ازهاند اسالمی به 

امیه از مـاوراءالنهر و       ها بعد از بنی      آغاز کار بیشتر حکومت    .توان یافت   خراسان و خراسانیان را می    
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گاه که مغوالن وارد ممالک اسالمی شدند، بعـد از شـهرهاي مـاوراءالنهر،                 آن .خراسان بوده است  

 .هـا شـد     سمبل ویرانی، قتل و غارت مغـول      خراسانیان اولین قربانیان این یورش بودند و نیشابور         

خانی را داشت، کشورگشایی خویش را از خراسـان آغـاز و              هالکوخان که قصد تشکیل دولت ایل     

خانیان با مرگ آخرین خان مغول،         دولت ایل  .هاي قدرت خود را در این سرزمین استوار کرد          پایه

  .لت سربداري از میان رفتخانی، در خراسان به پایان رسید و با ظهور دو ابوسعید ایل

هـاي تـاریخی      ترین حادثه   فرد، از مهم    ظهور دولتی مردمی با شیوه و ایدئولوژي منحصربه       

نگـاران را بـه خـود         هایش توجه محققان و تاریخ      دلیل ویژگی    این قیام به   .آید  شمار می   خراسان به 

اند، بـه دیگـر     ه کرده هاي مردمی و انقالبی آن بیشتر توج        هرچند آنان به جنبه    جلب کرده است؛  

هـاي ایـن قیـام از جملـه       د که به دیگـر مؤلفـه      یاب  به همین دلیل، می    .اند  هاي آن نپرداخته    جنبه

  .یشه مهدویت، در ظهور و استمرار سربداران نیز توجه نموداند نقش

  

  اولین حکومت دموکراتیک تاریخ ایران، هاي نهضت شیعی سربداران ویژگی

چهـاردهم  (بدون شک وقوع جنبش سربداران خراسان علیه مغول در قرن هشتم هجري             

از نظرتاریخی یکی از برجسته ترین قیام هـاي خراسـانیان در تـاریخ ایـران اسـت کـه                    ) میالدي

یـام برضـد   نهـضت سـربداران نخـستین ق   .الگوي قیام هاي مؤثر زیادي در قرن هاي بعـدي شـد         

نهضت سربداران با دالوري هاي     .فرمانروایان و دست نشاندگان ظالم ستم پیشه علیه مغوالن بود         

 منجر بـه تـشکیل   ، مثال زدنی مردم شیعه سبزوار و خراسان در مقابل متجاوزان خونخوار مغولی      

  . امامی در ایران شد12اولین حکومت دموکراتیک و شیعه 

  

 نگاهی به منش سیاسی و مدت حکومت امیران نهضت سربداران سبزوار

نهضت سربداران خراسان که در قرن هـشتم هجـري در دارالمـومنین سـبزوار و نـواحی                  

 بـه عنـوان بزرگتـرین و مهمتـرین نهـضت آزادي بخـش مردمـی                 ،  اطراف آن به وقـوع پیوسـت      

این نهضت که به تشکیل اولین حکومت شـیعه دوازده       .شود  می ن خود شناخته  خاورمیانه در دورا  

 جنـاح   - 2 .جنـاح شـیخیان     -1:   از دو جناح عمده تشکیل یافتـه بـود         ،  امامی در ایران انجامید   

  . سربداران
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 شیخ حـسن    .شده بود  تشکیل جوري حسن شیخ هاي اندیشه طرفداران جناح شیخیان از  

ردي و مریدي شیخ خلیفه مازندرانی اولین رهبر معنوي سـربداران           جوري که خود از افتخار شاگ     

 روحانی مبارزي بود که بعد از شیخ خلیفه مازندرانی به عنـوان دومـین رهبـر معنـوي              ،  را داشت 

 شیخ حسن جـوري در روسـتایی در نزدیکـی دارالمـومنین سـبزوار               .قیام سربداران شناخته شد   

  . و از همین رو با مفاهیم و اصول تشیع به خوبی آشنا بود زاده شده بود، پایگاه تشیع شرق ایران

با این حال وي گرایش به تصوف نیز داشت و در حرکت خود برخـی تمـایالت تندروانـه                   

 .یشه ها در آینده موجب بروز اختالفاتی میان سربداران شداند داشت که همین

ندگانـه سـربداران و      متـشکل از امیـران چ      ،  جناح سربداران نیز که منش اعتدالی داشتند      

اى بودند که البتـه    هاى ویژه  هر دوى این جناح ها، داراى خصوصیات و خصلت         .هواداران آنها بود  

ى اصلى قیام سربداران مـذهب، تـشیع          درونمایه و جوهره   .در بعضى نکات نقطه اشتراك داشتند     

 .سـت  حاکمیـت مغـوالن، صـریح و روشـن ا      دیدگاه ایـن مـذهب در خـصوص     .اثنى عشرى بود  

 آنان را غاصب مى دانستند و همین عنصر، باعث برخـورد شـیعیان سـربدار، بـا عنـصر                    ،  شیعیان

  .مغول گردید

بـه طـوري کـه    .امیران سربداران اکثرا از جوانمردان و پهلوانان مطرح زمـان خـود بودنـد           

 بـود  پهلوان عبدالرزاق باشتینی اولین امیر سیاسی و نظامی سربداران از فتیان معروف زمان خود    

  1.که آوازه شهرتش به نواحی دوردست ایران نیز رسیده بود

البته برخی از رهبران سیاسی و نظامی سربداران برخـی نقـاط ضـعف نیـز در شخـصیت          

 ویژگـی هـاي منفـی جنـاح         ،  خودداشتند که شاید در کنار افـراط گـري هـاي جنـاح شـیخیان              

املی باشـد کـه بعـدها بـه ضـعف و            سربداري نیز از قبیل جاه طلبی و میل به قدرت از جمله عو            

  .سقوط سربداران منجر شد

 امیران سربداران در دوران حکومتشان حـق و حقـوق           ،  لیکن به گواه منابع معتبر تاریخی     

کردند و هرچند خودشان تمایل بـه سـاده زیـستی داشـتند امـا سـطح                   می عامه مردم را رعایت   

  .ندعمومی زندگی مردم را در زمان حکومتشان ارتقاء بخشید

                                                           

، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتـاب، تهـران          434، ص 1بطوطه، ترجمه دکتر محمدعلی موحد، ج       سفرنامه ابن . 1
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برخی منابع تاریخی چنان از بهبود وضع معیشتی مردم عادي و نیز برقراري کامل نظم و               

 که حتی مشهور است اگر در آن زمـان سـکه          ،  دهند  می امنیت اجتماعی در قلمرو سربداران خبر     

 تا صاحبش برگـردد     ،  زد  نمی  هیچ کس به آن سکه دست      ،  شد  می افتاد و گم    می کسی روي زمین  

  1.اردو آن را برد

  

  اندیشمندان شیعه دار بزرگ  خلیفه مازندرانی، میراث شیخ

شیخ بـالوي زاهـد     » تاریخ طبرستان و رویان مازندران    «سیدظهیرالدین مرعشی در کتاب     

اي ارجمنـد از بزرگـان        آملی که نخستین مراد و استاد شیخ خلیفه مازندرانی است را در سلـسله             

 او و زاهد، و بال مرید -خلیفه شیخ –العارفین     قطب حضرت: گونه که  کند، بدین   تشیع معرفی می  

اهللا، و او مرید شـیخ        و مرید شیخ فضل   ا و ، -مجرد محمد الدین  شمس شیخ -موحد فرد آن مرید

الدین کافی، و او مرید سبحانی شیخ ثـانی، و او سـید              الدین شیخ علی، و او مرید شیخ شمس         تاج

الدین محمد صدیق، و او مرید آن قطب اوتـاد            بر علم تحقیق و غواص در بحر عمیق شیخ شمس         

شیخ محمد عباد و او مرید شـیخ اعظـم شـیخ آدم قدسـی، و او مریـد بنـده ملـک غفـور شـیخ                

الرحمـه و الغفـران، و       العارفین بایزیـد بـسطامی علیـه و علیـه           الدین طیفور، و او مرید شیخ       جمال

  2.السالم بود لیهدریاي معرفتش شبنمی از قلزم زخار حضرت امام جعفر صادق ع

  

  گیري  نتیجه

 اعتقاد به مسئله امامت، وبه تبـع آن بحـث          یشه سیاسی شیعه  اند  ترین وجه   تردید مهم  بال

 مهـدویت  اصـل  بـه  اعتقـاد  در امامیه شیعه البته .است مهدویت اندیشه و مبحث همان یا غیبت

 کـه  نمـود؛  اشاره توان می ررهگذ این در نیز دیگر سیاسی تأثیرگذار جریان دو به و نیستند، تنها

 یکی زیدیـه اسـت،که بـه اعتقـاد اینـان            .شوند    باره مهدویت افزوده می    عه امامیه در  شی عقیده بر

شرط اصلی امامت است؛ و مقصودشان آن است که امام براي دفع ظلم و اشاعه               ) ع(وجود مهدي 

                                                           
بش سـربداران و دیگـر      تاریخ جن  ،)رفیع(عبدالرفیع حقیقت   : چنین نک   ؛ هم 180خروج و عروج سربداران، ص     .1
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 امامـت بحـساب   یـشه اند یـشه مهـدویت همـان   اند  از نظر زیدیـه    .عدل باید با شمشیر خروج کند     

 نظـر اسـماعیلیان   .انـد  اسـماعیلیان   یـشه مهـدویت هـستند       اند   گروه دیگري که معتقد به     .آید می

کـه اینـان بـرخالف زیدیـه         طوريه  برخالف آنان است؛ ب    درست در نقطه مقابل نظریه زیدیه، و      

 بلکـه    نـد، دان نمـی  عدل نشر و ستم دفع و شمشیر با خروج مستلزم را مهدویت اندیشه به اعتقاد

اي از احکـام و آثـار اسـالم را کـه           مهدویت قیام دینی است که پاره      اندیشه به اعتقاد از قصدشان

 با این بیان عقیده خـروج بـا   .تغیر یافته است اصالح کنند، یا بجاي آن چیز دیگري تشریع کنند      

 و آن تجدیـد    یشه مهدویت اسماعیلی جدا گردید، واندیشه معنوي بـدان راه یافـت؛           اند  شمشیر از 

 درباره آنچه که در میان مسلمانان و بخصوص شـیعیان     "مقدمه" ابن خلدون در کتاب    .دین است 

آنچه در میان عموم مـسلمانان بـه       « :یشه اخرالزّمان شهرت یافته است میگوید     اند  بنام مهدویت و  

، )ص(رمرور زمان شهرت یافته این است که ناچـار بایـد در آخرالزّمـان مـردي از خانـدان پیـامب           

ظهور کند، و دین را تأئید بخشد، وعدل و داد را آشکار سازد، و مـسلمانان از او پیـروي خواهنـد       

 .1»نامند  میکرد، و بر کشورهاي اسالمی استیال خواهد یافت، و او را مهدي

یشه آخرالزّمانی، نتیجـه اعتقـاد بـه امامـت و         اند  یشه مهدویت بعنوان یک   اند  باید گفت که  

 بـا   "بعیـت " عقیده امامت نیز بیشتر به معناي      . امام شیعیان اثنی عشري است     غیبت دوازدهمین 

 رهبري مبتنی بر سلـسله یـازده        .باشد  می  باشد، "من عنداهللا "رهبري جامعه اسالمی که منصوب    

  .است) عج(گانه امامان که نقطه اوج آن امامت دوازدهمین امام، محمد بن حسن العسکري

اد به مهدویت است، چنانکه برخی از فرق شیعه نیـز بـر           ذات و جوهر امامت مقتضی اعتق     

 این عقیده بودند که امام یازدهم، همان مهدي موعود اسـت، و او زنـده اسـت، و غایـب از مـردم        

نیست که بمیرد، با اینکه فرزند آشکاري از او دیده نشده است، و این بدان جهـت           باشد، و روا   می

 و غریب تر از عقیده یاد شده اعتقـاد کـسانی اسـت کـه                است که زمین نباید از امام خالی باشد؛       

شود، و بـه شمـشیر        می درباره مهدي موعود چنان عقیده دارند که وي مرده است و بزودي زنده            

  .کند  میقیام

 که در آخرالزّمان ظهور خواهد کرد تلفیق        -)ع(شیعیان فکر رجعت را با فکر ظهور مهدي       

 ولـی بعـدها او را بعنـوان شخـصیت     .دانـستند   مـی کـی کردند و در آغاز مهدي و عیـسی را ی         می

                                                           
   .607،ص)1345 نشرکتاب، تهران،  و ترجمه بنگاه  (  ، گنابادي  پروین  محمد  ترجمه  ،"مقدمه" ، خلدون ابن. 1
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) ع( بدینگونه غرضی که به سبب حضرت عیـسی بـه مهـدي           .علیحده اي در نظر مجسم ساختند     

شود؛ و آن نشان دادن امامت امام زمان است که از نوع نبوت حـضرت                 می متصل میگردد، روشن  

ظهـور پیغمبـر اسـالم را داده بـود، و           چنانکه عیـسی مـژده       .باشد  می محمد صلی اهللا علیه و آله     

  .]6[کشید  میسلمان فارسی که از شیعیان نخستین بود، انتظار او را

نزد شـیعه امامیـه بـا اعتقـاد بـه رجعـت امـام              (در نزد شیعیان  ) ع(اعتقاد به ظهور مهدي   

اهمیت یکی از اصـول الیتغیـر و اساسـی          ) شود  می دوازدهم که بدین سبب محمد مهدي نامیده      

پـس از رجعـت   ) عـج ( شیعیان اعتقاد داشتند و دارند که امـام مهـدي          .ب را پیدا کرده است    مذه

خویش، امر پیامبر را دنبال خواهد کرد، و حقوق پایمال شـده خانـدان خـویش را کـه برگزیـده                   

خداوند است احیاء خواهد نمود، و اسالم را بصورت اولیه درخواهـد آورد، و حکومـت روحـانی را                  

) ع( ولی در عین حال امام مهدي      . بار دیگر برقرار خواهد ساخت     اند   پایمال نموده  که خلفاي سنّی  

جهان را با حقیقت وعدالت ماالمال خواهدکرد، و ظلمه و اساس ظلم را که اجحاف برخی مـردم                  

 امـام   . چنین است مفاد احادیث شایعه درمیـان شـیعیان         .به بعضی دیگر است نابود خواهد نمود      

صـاحب  ")ع( طبق احادیث مزبـور امـام مهـدي        .کند  می بر زمین حکفرما  مهدي سلطنت عدل را     

 است؛ و بعبارت دیگر وي پس از ظهور به منظور استقرار سلطنت حق و عدالت در رأس                   "السیف

  .]7[کند  میگیرد، و به یاري خداوند ایشان را مغلوب  می قرار"ظالمان"قیام شیعیان علیه

  

فاصله دوران غیبت کبـري تـا تـشکیل دولـت           یشه سیاسی شیعه در     اند    مهدویت، .1

  :صفوي

 آنها  "حاکمان" سیاسی شیعیان و نوع     یشهاند  ابتدا در پاسخ به این پرسش که چرا بررسی        

را از دوره غیبت و نه پیش از آن آغاز کرده ایم، باید بگوییم که باید به این نکته توجه داشت که                      

یشمندان سیاسی شیعه را تحت الشعاع قرار       اند   و قبل از این حیات ائمه اطهار شیعه، فعالیت فقها        

 بـا توجـه بـه درهـم تنیـدگی سـپهر دینـی و سیاسـی و جـدائی ناپـذیري ایـن دو از                           .داده بود 

یکدیگرجامعه شیعی در عرصه مذهبی با رجوع به امامان و شنیدن روایات واحادیث آنان تکلیـف   

 -صار مـشروعیت اقتـداردر ایـشان      یافت، و درعرصه سیاسی نیز بـا انحـ          می مذهبی خویش را باز   

  خالفت و همه دیگر اشکال اقتدار عرفی و دنیوي را بعنوان حکومت جورو طـاغوت نفـی                 -امامان

  .]8[کرد می
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یشمندان شیعه اسـتقاللی نداشـتند، و محوریـت ائمـه، کـالم و              اند  به عبارتی تا این زمان    

روري نظـرات فقهـا، متکلمـین و    شد، آنگونه که در دوره هاي بعدي شاهد بـا   میسیره آنها باعث  

 .فالسفه شیعه هستیم، در نخستین سه قرن اسالمی جریانی مستقل و خودجوش شـکل نگیـرد               

 شـیعیان  .از چگونگی حکومت در زمان غیبت سئوال نـشد ) عج(حتّی پس از غیبت امام دوازدهم  

   .ورماندندبه دالئلی متفاوت از اینکه حکومت دوره غیبت چه ویژگیهائی باید داشته باشد، د

این امر شاید به علّت عظمت و اهمیتی است که امر امامت در مکتب تشیع داشته اسـت؛        

و تصور اینکه کسی جز امام معصوم بتواند عهده دار منصب پیشوایی و امامت مردم باشـد بـراي                   

نموده؛ و یا تأکیدي که در روایات نسبت بـه لـزوم انتظـار فـرج                  می شیعیان بسیار مشکل و بعید    

و مترصـد حـضور     ) عج(شده است، موجب شده بود شیعیان همواره چشم انتظار ظهور امام زمان           

 تا جاییکه در بعضی از شهرها روزهـاي جمعـه عـده اي مـسلح و                 .آن حضرت دربین خود باشند    

ایستادند، تا اگر امام ظهور کنـد بـه حمایـت از او برخیزنـد؛ و همـین                    می سواره در خارج ازشهر   

داشـت؛ و طبعـاً       مـی  عیان را از توجه به اشخاص دیگر در تصدي امر حکومت بـاز            انتظار فرج شی  

 و شاید علت کم تـوجهی شـیعیان بـه ویژگیهـاي            .سؤالی هم در این خصوص مطرح نمی کردند       

شـد، و    مـی حکومت در دهه هاي نخستین غیبت، روایاتی بود که طبق آن به شیعیان وعده داده      

م همه ظلم ها و خونهـاي بـه نـاحق ریختـه شـده گرفتـه خواهـد          در زمان ظهور امام زمان انتقا     

این امورچنان ذهن شیعیان را به خود معطوف کرده بود که کمتر و یا به هیچ وجـه متوجـه                    .شد

  .]9[این نکته نمی شدند که ممکن است، غیبت طوالنی شود

  آشـفتگی و تـا حـدودي       "انتظـار "با طوالنی شدن دوره غیبـت کبـري و دوران نـامعلوم           

 .بالتکلیفی دامنگیر شیعیان گردید، و در آغاز تا حـدودي تعـادل و تـوازن دیـرین را بـر هـم زد                      

 بـا وجـود تکاپوهـاي ابوسـهل     .]10[ نامیدنـد "عصر امتحـان و حیـرت     "شیعیان دوران جدید را     

 ایـن  . و بحران براي فرقه امامیه تـا نیمـه دوم قـرن چهـارم ادامـه یافـت                 "حیرت"نوبختی، دوره 

 .باره غیبت در نیمه یا اواخر قرن چهـارم نگاشـته شـده، مـنعکس اسـت                  ثر مهم که در   امردرسه ا 
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نویسندگان هرسه اثرواقعیت حیرت شیعیان درباره غیبت امام را تأئید، و کتابهاي نوشته خویش                

  .1کنند  میرا پاسخی به حیرت زدایی وحل مشکالت نظري و اعتقادي جامعه شیعی قلمداد

 علـی رغـم اصـرار       . که شیعه حضورش را بی حضور امام آغـاز کـرد           از سده چهارم به بعد    

قاطع براصل حقّ انحصاري و الهی حاکمیت معصوم از سوي خداوند، ونامـشروع شـمردن ذاتـی                 

 سیاسـی دوره امامـت   - در ادامـه خـط اعتـدالی و مبـارزات فرهنگـی             حاکمیت هاي غیرمعصوم،  

تقیم با حاکمـان و امیـران و بـویژه خلفـاي     حرکت کرد، و از ستیزه گري سیاسی و رویاروئی مس   

 وحتّی در سـده چهـارم ایـن      .عباسی که در نظر شیعه از دیرباز مظهر غصب و جور بودند کاست            

 مقـام و موقعیـت علمـی و اجتمـاعی     .روند به همکاري نسبی با خلفا و سالطین وقت تبدیل شد     

طوسی در بغداد، و پـذیرفتن مقـام        بویه از وي، موقعیت ممتاز شیخ        هاي آل  شیخ مفید و حمایت   

قضاوت از سوي خلیفه و احراز مقام تدریس کالم در بغداد، موقعیت دو برابر سید رضـی و سـید                  

مرتضی نزد خلفا و فرمانروایان وقت، نـشانه اي روشـن از نزدیکـی عالمـان شـیعی بـه دسـتگاه                      

 ایـن   .ر آن روزگـار اسـت     یشه و عمل سیاسی شـیعه د      اند  نتیجه نمادي از تعدیل در     خالفت و در  

تعدیل سیاسی و آغاز مرحله اي تازه از عمل سیاسی شیعه و سطح ارتبـاط آن بـا حاکمـان ذاتـاً      

 .، تقریباً بی سابقه بـوده اسـت  )ع(عهدي امام رضا  جائر درگذشته، جز درماجراي استثنائی والیت     

ري و همراهی با ستمکاران و      که شدیداًَ هر نوع همکا    ) ع  (اگر به انبوه روایات رسیده از ائمه اطهار       

 کند، و یا وظایف عالمان را در احتراز از حاکمـان ظـالم را بـر                 می حتّی بطورکلّی حاکمان را نهی    

هـاي پـسین را خـوب درك          سـده   کارانـه  شمارد توجه کنیم، بی سابقه بـودن شـیوه محـافظ           می

اي عادل و یا ظالم همکاري      توان با فرمانرو    می  در این دوره مسئله این است که آیا        2.خواهیم کرد 

بـه  ) ق. هــ 578 م(کرد؟ فقیهان برجسته اي چون سیدمرتضی، شیخ طوسی و ابن ادریس حلّـی    

 کارکردن بـراي  "فی العمل مع السلطان" سید مرتضی در رساله کوتاه اما مهم .دهند  می آن پاسخ 

حق و دفع باطـل، جـایز   سلطان ظالم را با شرایطی از جمله امر به معروف و نهی از منکر و اقامه     

 توجیه وي براي چنین کاري این است که در ظاهر این والیـت از جانـب                 .شمرد  می و گاه واجب  

 چراکه آنان هستند که چنین والیتـی را  .ظالم، ولی در واقع و باطن از جانب امامان معصوم است    

                                                           
ران ، مکتب النینوي الحدیئـه ،   ته (طهرانی، بزرگ آقا شیخ: ، به کوشش  ”کتاب الغیبه ” حمد بن حسن طوسی،   . 1

   .255، ص ) ق .  هـ 1398

  .53، ترجمه ي بهاءالدین خرمشاهی ، ص  ”اندیشه ي سیاسی در اسالم معاصر”  حمید عنایت ،. 2
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ر آن روزگـار کـسانی از    وي در آنجا به اشکاالتی چند بر نظریه او، که احتمـاالً د            .اند  جایز شمرده 

کردند، پاسخ داده، و کوشیده است این جواز را منطبق با عقـل و شـرع         می شیعیان آنها را مطرح   

 شیخ طوسی و ابن ادریس نیز توجیهاتی چـون سـید   .یشه سیاسی دیرین شیعی معرفی کند   اند  و

اللها جـایزمی   آن دو پذیرفتن مقام قضاوت را با همان شرایط و با همـان اسـتد              .کنند  می مرتضی

شـمارند، و فقـط دفـاع را در شـرایط       اما آنان جهاد در کنار حاکمان جائر را مجـاز نمـی       .شمارند

 البته باید افزود که این توجیهات و راه حل ها درارتباط بافرمانرواي ظالم              1.اضطراري روا میدانند  

 باید خواننـده را     .ست از نظر فقیهان یاد شده همکاري با حاکم عادل، گاهی جایز و واجب ا              .است

 تاحد زیادي کم رنگ شـده، و      "امامت معصوم "به این نکته توجه دهیم که در این دوران مسئله           

 "امامت ظالم " و حتی مسئله   "امامت عادل "نقش سابق خود را عمالً از دست داده بود؛ ودرمقابل         

ن مـسئله امامـت    در ایـن دورا .اندیشه ها طرح و محل بحث و گفت و گو بـوده اسـت     و افکار در

 شیعیان همچون ادوار گذشـته بـه رهبـري جامعـه توسـط امـام              .اي بخود گرفته بود    ویژگی تازه 

 بحث عصمت از مباحث مربـوط بـه امامـت           .اعتقاد داشتند؛ اما این امام عادل لزوماً معصوم نبود        

  .کنار رفته بود

سـتیالي فرمانروایـان   رسد که نامعلوم بودن زمان ظهور امام غایب از یک سو، و ا      می بنظر

آل بویه از سوي دیگر، و نیاز به تدبیر عملی بـراي اجـرا و تحقـق الاقـل                   ) احتماالًَ زیدي   ( شیعی

بخشی از احکام شرعی و فقهی، بویژه براي شیعیان، که به گفته شیخ طوسی فقط امام منـصوب                  

 وادار کرده باشد کـه بـه     از جانب خداوند یا نائبان آنان حق اجراي آنها را دارند، عالمان شیعی را             

 بـویژه نبایـد     .واقعیت زمانشان کنار بیایند، و از آرمانگرایی دست نیافتنی دسـت بدارنـد             نوعی با 

 آنان بودند که بـه عالمـان شـیعی          .نقش فرمانروایان شیعی آل بویه را در این میان نادیده گرفت          

ش سیاسـی فقیهـان وعالمـان    نهادند، و راه گسترش فرهنگی و فعالیت علمی و تـال           بسیارارج می 

شیعه از رسمیت نسبی برخوردارشده، و شعائر شیعی امامی            در دوره آنها،     .هموار کردند  شیعی را 

و مهمتر از آن مراسـم جـشن عیـد غـدیر بـصورت      ) ع(اقامه شدند، ومراسم عزاداري امام حسین  

  .علنی در بغداد مرکز خالفت برگزار شد

                                                           
   .273-274، صص  ) 1373نشر محبی ، تهران ، (  ، "دایره المعارف شیعه"  نویسندگان،جمعی از-.1
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ان و استقرار حکومت مغوالن، نقطه عطفی دراندیـشه         با حمله چنگیزخان به سرزمین ایر     

 بگونه ایکه پس از فروپاشی خالفت عباسیان وسـقوط پایتخـت آنهـا،    .سیاسی شیعه شکل گرفت 

 ق شیعیان قدرتی مـضاعف یافتنـد؛ و از قـدرت یـابی مغـوالن اسـتقبال                  . هـ 656بغداد، در سال  

  .نمودند

 ایـن  . و تـسامح دینـی ایـشان بـود      هاي حکومت مغوالن، سیاست تـساهل      یکی از ویژگی  

نامسلمانان که به مسائل داخلی مسلمانان بی اعتنا بودند گاهی از قدرت یابی فرقه هاي محکـوم             

کردند، پس بنابراین تمـام فرقـه هـاي           می در دستگاه خالفت در برابر نهاد مذهبی سنّی حمایت        

ـ              راز عقیـده مـذهبی در برابـر     محکوم دستگاه خالفت از اختناق بیرون آمدند؛ و دیگر کـسی از اب

بـا  )  ق . هــ  672-597( همکـاري وسـیع خواجـه نـصیرالدین طوسـی          .حکومت هراسی نداشـت   

 حتـی اینکـه عـالم پارسـایی     .هوالکوخان مغول در تسخیر بغداد در این ارتباط قابل تفسیر است   

 را از دسـت     "نقابـت سـادات   "حکـم )  ق . هـ 589-664(چون رضی الدین علی بن طاووس حلّی        

پرسد آیا پادشاه کافر عادل بهتـر اسـت، یـا پادشـاه               می گیرد، و در پاسخ خان که       می ن مغول خا

یـشه، علـم    اند   در همین روند و در چهارچوب      .دهد که کافر عادل بهتر است       می مؤمن ظالم؟ نظر  

بـا  )  ق . هــ  726-648( پیوند عالمـه حلّـی     .سیاسی عالمان شیعی در آن روزگار قابل درك است        

 ـ     ) ق. هــ  717م(د خدابنده الجـایتو     سلطان محم ه شـیعه شـدن سـلطان نیـز شـد،           کـه منجـر ب

هایی   البته پس از آن گروه     .یشه و عمل سیاسی شیعی در آن شرایط است        اند  ترین نمونه  برجسته

یشه هاي صوفیانه پیوند خورده بودند، در برابر استیالي مغول          اند  از شیعیان که عمدتاً با خانقاه و      

 قیـام سـربداران   .آنان و نیز بعدها در برابر تیموریان دسـت بـه مقاومـت زدنـد          و بیدادگري هاي    

 امـا زشـها تقریبـاّ از حمایـت          .خراسان، قیام حرفیه و نهضت مشعشعیان، یک نمونه از آن اسـت           

رسـد    مـی   البته ذکراین نکته الزم و ضروري بنظر       .عالمان برجسته و رسمی و با نفوذ محروم بود        

ان، در اواخر عمر پنجاه ساله خود، ودر دوران حکومت علی مؤیـد، مـورد        که دولت شیعی سربدار   

حمایت فقهاي برجسته عصر بود؛ و سران سـربه داري از جنـاح درویـشان فاصـله گرفتـه، و بـه                      

   .فقیهان و نهاد رسمی فقاهت شیعه گرایش یافته بودند

از سده چهارم تـا     (یشه سیاسی شیعه    اند  در مجموع میتوان گفت که در این دوره از تاریخ         

 یشان شیعی مـصروف تفـسیر و تحکـیم مبـانی نظـري            اند  تالش عمده متکلمان و سیاسی    ) دهم
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 در این دوره ششصد سـاله  .یشه امامت و والیت و رد و نقد آراء متکلمان سنّی در این باب شد  اند  

   . کامالَ تثبیت شد"دین شناسی" و محدودیت این عقیده در "امام شناسی"مسئله 

 بصورت اصلی بنیادین در فکر سیاسـی و دینـی اهـل             "انتظار فرج " و "مهدویت"ئلهو مس 

 درعمل نیز رویکرد به همکاري با سلطان وقت اعم از ظـالم و عـادل صـبغه اصـلی                    .تشیع درآمد 

 .فقیهان شیعی شد
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  نقد و بررسی آثار شیعی سبزواري و پیوند آن با سربداران
  

  1تسنیمی علیدکتر 

  

  :چکیده

شیعی سبزواري واعظ و عارف وارسته قرن هشتم، آثاري چند در بیان فضایل و معجـزات        

از خـود بـه یادگـار گذاشـته اسـت، یکـی از       ) علیـه الـسالم  (و کرامات ائمـه اطهـار   ) ص(پیامبر  

ح القلوب است متنی که نویسنده هدف از فراهم ساختن آن را گردآمـوري              هاي وي مصابی   نوشته

  .داردمباحثی منسجم براي عالقه مندان و مبتدیان فنّ وعظ و موعظه بیان می

هاي این متن آمیختگی نثر با آثار نظم و شعر نویسنده یا شـاعران دیگـر                از جمله ویژگی  

ربوطه به برخـی از مـشایخ صـوفیه بـا هـدف      هاي ماست، همچنین گاه با بیان داستان و حکایت   

  .ترویج اصول مذهبی و تعالیم اخالقی، اثر خود را جذاب تر کرده است

ي حاضر ضمن معرفی شیعی و آثار او به جنبه هـاي عرفـانی مـصابیح القلـوب                  در نوشته 

  .توجه شده است تا نشان دهیم او عالمی شیعی و عارفی آگاه به رموز تصوف بوده است

  .سربداران، شیعی سبزواري، مصابیح القلوب، عرفان و تصوف: کلیدي گانواژ

  

                                                           
 دانشگاه حکیم سبزواري. 1
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  مقدمه

ســبزوار هماننــد ســایر شــهرهاي خراســان تــا آغــاز قــرن هفــتم هجــري تحــت ســلطه 

خوارزمشاهیان بود، اما وقایع نیمه نخست سده هفتم، تغییرات چشم گیـري در اوضـاع سیاسـی              

: 1390جـوینی،   (زمشاهیان را نابود سـاخته      منطقه پدید آورد و هجوم مغوالن دولت بزرگ خوار        

حکومـت ایـن امیـر      ). 226: 1362خوانـد میـر،     (و جکومت ایلخانان جاي آن را گرفت        ) 1/134

مغولی در خراسان دوام زیادي نکرد و با کشته شـدنش بـه دسـت سـربداران، حکـومتش پایـان              

  .یافت

یخ خلیفه مازندرانی  حکومت سربداران با توجه به اندیشه هاي مشایخ متصوفه همچون ش          

و شیخ حسن جوري که تحمل جور ستم مغوالن نداشتند پا بـه عرصـه ظهـور                 ) ق762متوفاي  (

  .گذاشته و با رنگ و بوي مذهب تشیع در سبزوار تشکیل شد

-766(و خواجـه علـی مؤیـد        ) 745-738(مـسعود   الدین    از میان حاکمان سربدار، وجیه    

خواچـه  ) 354-2/360: 1362خواند میر،   (شوند  یجزو امیران مقتدر سربداري محسوب م     ) 783

یحـی کرابـی را     . ي این سلسه اسـت    نیز یکی از حاکمان عدالت پیشه     ) 759-756(یحیی کرابی   

اند که در جهت تقویت علمـا و درویـشان همـت گماشـته     حاکمی اهل تقوا و صالح معرفی کرده     

ي آن  و هـشچ کـس زهـره      او پهلوان صورت و معنی بود هم اصالت و هم شـجاعت داشـت               «بود  

اهل اصالح و تقوا در زمانش به فراغ بـالی زنـدگانی          . نداشت که در مجلس او سخن بیهوده گوید       

کردند و تربیت تقویت علما کردي و درویشان رعایت نمودي و به سـرهنگان، مرسـوم کامـل                  می

رم او بنـد بودنـد و بـر سـر خـوان کـ      رساندي و نوکران و مالزمان او مجموع صوف پوش و بـرك         

  )5/619: 1339میرخواند، (» .نشستندپیوسته فقیر و غنی می

مرد نمازگزار، اهل طاعت و تالوت کالم بـوده، امـا قتـال             «: نویسددولتشاه در مورد او می    

) 213: 1366سـمرقندي،   . (»باك بود و گاه گاه خـشکی دمـاغ و جنـون او را عـارض شـدي                 بی

خوانـدمیر،  . (»حال علما و فضال سـعی موفـور فرمـود         که در فراغ باب و دفاع       «: خواندمیر نوشته 

داشـت،  اکثر اوقات با صلحا صـبحت مـی       «و میرخواند نیز توضیح داده است که        ) 3/364: 1363

  )5/320: 1339میرخواند، (» .مهمات شرعیه را به علماي دین مبین تفویض نمود
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  سربداران و مشایخ صوفیه

گیري و عزلت را پیشه کرده و بـه  بسیاري گوشههاي آنان، گريي مغول و وحشی با حمله 

ي مازندرانی که ابتدا از پیروان شیخ بـالو بـود و            عرفان روي آوردند، اما در این میان شیخ خلیفه        

مدتی نیز شاگردي شیخ عالء الدوله سمنانی را تجربه کرد، دغدغه برقـراري عـدالت اجتمـاعی و           

تا مشایخ خود را ترك گفته و طرحی نو اندازد، او بـراي    مبارزه و پیکار با بیداد او را بر آن داشت           

چـون  . ي خود شهر سبزوار را انتخاب کرد و در مسجد جامع شـهر سـاکن گردیـد                تبلیغ اندیشه 

خواند و از نظر علمی و معنوي نیز شخصیتی خوشـایند           قرآن را با صداي بلند و آوازي خوش می        

فقهـا او را انکـار نمـوده و از نشـست در             «تیجه  عامه مردم داشت مریدان بسیاري پیدا کرد، در ن        

شهر سبزوار و ناحیـه     «:نویسدپطروشفسکی می ) 5/605: 1339میرخواند،  . (»مسجد منع کردند  

پطروشفـسکی،  .(»بهترین و مناسبترین محـل بـود  . بیهق که براي این تبلیغات برگزیده شده بود    

طقه بیهـق کـه بـا اسـتقبال و     حضور شیخ خلیفه و مرید او شیخ حسن جوري در من        ) 36:1351

از . پذیرش عمومی همراه بود نشنان از گرایشهاي عرفانی در بین علما و حاکمـان ایـن دیـار داد                  

ي عالمان و اندیشمندان این دوره حسن شیعی سبزواري است که در زمان حیات سیاسـی             جمله

 نوشته، لذا بـه نظـر مـی   ي این امیر   زیسته و برخی از آثار خود را بنا به خواسته         یحیی کرابی می  

هدف این نوشتار اگر چه ابتدا معرفی این واعظ و عـارف           . رسد با او ارتباط تنگاتنگی داشته است      

ي تشیع علوي گرایشهاي عارفانه     وارسته است اما در نظر داریم نشان دهیماو تحت تعلیم اندیشه          

  .و صوفیانه که نیز داشته است

  

  شخصیت و زندگی شیعی سبزواري

مـدرس  (ن حسین سبزواري بیهقی معروف به شیعی، مکنی به ابوسعید یا ابوعلی      حسن ب 

یکی از نویسندگان و مترجمان پرکار نیمه نخست قرن هـشتم هجـري        ) 4/338: 1374تبریزي،  

  .است

تاریخ والدت شیعی در جایی ثبت نشده است اما بر اساس این نظر کـه او را از شـاگردان            

اند کـه   گفته) 35: 1416طباطبایی،  (و  ) 48: 1411حلّی،  (اند  ستهدان) 726متوفاي  (عالمه حلّی   

نسخه برداري کرده است    .  ق 718شیعی کتاب ارشاد االذهان استاد خود، عالمه حلّی را در سال            

بـا توجـه    . توان این احتمال را داد که وي در اواخر قرن هفتم به دنیا آمده است              می) 35: همان(
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چه امین در کتاب اعیان الشیعه و آقـا  آید جز آنت زیادي به دست نمی  اند، اطالعا چه گفته به آن 

تهرانـی،  (و ) 51-5/52: امـین، بـی تـا   (اند بزرگ تهرانی در طبقات اعالم الشیعه آن را ذکر کرده      

1403 :8/390.(  

دهـد، از کتـاب راحـۀ االرواح و         مؤلف نیز در آثارش اطالعات مفیدي از خـود ارائـه نمـی            

  .شود که نزد امیران سربداري قرب و منزلتی داشته استنین حاصل میمونس االشباح چ

پادشاه اعـدل اعظـم، مالـک رقـاب االمـم، انـسب             «: شیعی در مقدمه این اثر آورده است      

لمـساکین، المخـصوص بمواهـب اهللا       سالطین العرب و العجم کهف المظلومین، مـالذ الـضعفا و ا           

صاحب االعظم، منبع الجود و الکرم، شمس الدولـۀ و          العالمین، نظام الحق و الدین، یحیی بن         رب

که اساس عـدل    ... الفلک و العز و التمکین، خواجه کرابی اعلی اهللا تعالی اقتداره و عظم سلطنته               

چون در دلش به لطف مردي گشاده بـود  ... و انصاف ظاهر گردانید و رسم ظلم و بدعت برداشت       

و مودت عترت بتول    ) ص(ر به محبت اهل بیت رسول       و به نور افمن شرح اهللا صدره لالسالم منو        

از او خواست که بعضی از شرح موالیـد         . به میان دل و جان و اندرون روح و روان وي رسیده بود            

حضرت سید المرسلین و بنت آل حضرت سیدة نساء العالمین و ائمـۀ الطـاهرین المعـصومین و                  

 وتحفه مجلس گرداند و او در انجـام ایـن     برخی از معجزت و ذکر اعمار و وفات ایشان جمع آورد          

شـیعی  (خواهش یحیی سربداري کتاب راحۀ االرواح و مونس االشباح را در پـانزده بـاب نوشـت                

  ).12: 1378سبزواري، 

زمان وفات شیعی مثل والدت وي در جاي نیامـده اسـت امـا عالمـه تهرانـی بـر اسـاس                     

 زنـده داسـنته   757واح، نام برده را در سال      هاي راحۀ االر  ي مؤلف در پایان یکی از نسخه      ترقیمه

  ).12: 1375شیعی سبزواري، (و ) 55/10: 1403تهرانی، (و ) 35: 1416طباطبایی، (است 

چـه وي  امـا آن ) 1/162: 1402حـسینی،  (انـد  داده» تاج الـدین «بعضی منابع به او لقب   

بزواري اتفـاق نظـر     است که اکثر شرح حال نویسان بر این لقب س         » الشیعی«معروف بدان است    

در  االرواح و    ). 10/55: 1409اعجـاز،   (و  ) 1/176: 1401افندي،  (و  ) 289: بغدادي، بی تا  (دارند  

  ).22: 1375شیعی سبزواري، (خواند مونس االشباح خود را شیعی سبزواري می

: بغدادي، بی تـا (و  ) 3/193: 1403تهرانی،  (» عالمی خبیر و عارف   «عناوین دیگري چون    

شـاید  . نیز براي سبزواري بر شمرده اند     ) 3/338: 1374مدرس تبریزي،   (» واعظ بصیر  «و) 289

عنـوان  . عنوان عارف براي وي به این دلیل باشد که با صوفیان سربداري رفت و آمد داشته است                
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هـاي   فعالیـت . واعظ بصیر براي سبزواري نیز از آن جهت است که مجلس وعظ نیز ذاشته اسـت               

وي . دارداي است که گویی تنها در جهت نشر مذهب تشیع گـام بـر مـی               گونه وي و تالیفاتش به   

کوشیده است تا با ترجمه و خالصه کردن متون به زبانی ساده و عامه فهم مردمان را بـه سـوي                     

  .آنشایی با مذهب تشیع سوق دهد

  

  تالیفات سبزواري

 بهجۀ مباهج فی تلخیص مباهج فی مناهج الحجج. 1

اطهار، این اثـر ترجمـه اي       يو کرامات ائمه  ) ص(یل و معجزات پیامبر     کتابی در بیان فضا   

ي ي برجـسته  الـدین کیـذري، نویـسنده     است از کتاب مباهج المهج فی مناهج الحجج اثر قطـب          

 فصل تنظیم کرده و این      44شیعی بهجۀ المباهج را در      . زیسته است شیعی که در قرن ششم می     

  ).251: 1379جعفریان، (سربداري اهدا کرده است یحیی الدین  کتاب را به خواجه نظام

  

 غایۀ المرام فی فضایل علی و اوالده الکرام. 2

ي فضایل و مناقب اهل بیت است که شـیعی آن را بـا اسـتفاده از                 کتاب مختصري درباره  

روایات شیعه و سنّی نگاشته و برخالف بهجۀ المبـاهج، در ایـن کتـاب سلـسله روایـان و اسـناد                      

  ).1/176: 1401افندي، . (حذف کرده استاحادیث را 

  

 راحۀ االرواح و مونس االشباح. 3

الدین   یحیی بین صاحب االعظم شمس    الدین    شیعی این کتاب را به خواهش سلطان نظام       

 حـضرت سـید المرسـلین و حـضرت          کتابی اسـت در شـرح موالیـد       . خواجه کرابی نگاشته است   

ز معجزات و وفات ایشان که در پانزده باب نوشته و           السالم و بعضی ا   و ئمه اطهار علیه   ) س(فاطمه

  )15: 1378شیعی سبزواري، (هر بابی را بر چند فصل تقسیم کرده است 

  

   - علیهم السالم–ترجمه کشف الغمه عن معرفۀ احوال االئمه و اهل بیت الهصمۀ. 4

شـرح زنـدگانی و احـوال       کـه اختـصاص بـه       .) ه 692متوفاي  (اثر علی بن عیسی اربلی      

 و فـضایل و مناقـب آنـان         -علـیهم الـسالم   -و فاطمه زهرا و امامان دوازده گانه        ) ص(امبر اکرم پی
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کنـد و دو رسـاله از جـاحظ در فـضلیت            اربلی در این کتاب به منابع اهل سنّت استناد می         . دارد

 ).18/47: 1403تهرانی، (آورد تا به قبول نزدیک تر باشد اهل بیت را در ابتداي اثر خود می

 

 بازنویسی ارشاد االذهان. 5

.  هــ    718رود، شـیعی ایـن کتـاب را در سـال            از منابع مهم فقهی شیعیان به شمار مـی        

کتابی در فقه مذهب تشیع که عالمه حلـی آن را دو            ) 35: 1416طباطبایی،  (کتابت کرده است    

  .جلد نوشته است

  

 بازنویسی تکلمۀ السعادات. 6

گونـه  لعبادات المسنونات را رونویسی کرده و آن      شیعی کتاب تکلمۀ السعادات فی کیفیۀ ا      

این کتاب را ابوالمحاسن علی جرجـانی در سـال          . آید اثر در شرح عبادات است     که از نامش برمی   

بـه پایـان بـرده اسـت     .  هــ  747 نوشته است و شیعی کار نسخه برداري از آن را در سـال    702

  ).4/414: 1403تهرانی، (

  

 مصابیح القلوب. 7

ي هـاي مـذهبی در خراسـان سـده        ا نثر شیوا، دلپذیر که نمایانگر سـبک نوشـته         کتابی ب 

نویسنده هدف از فراهم ساختن این متن را گردآوري مباحثی منسجم براي عالقـه              . هشتم است 

 .داردمندان و مبتدیان فن وعظ و موعظه بیان می

یا شـاعران دیگـر     هاي این متن آمیختگی نثر با آثار نظم و شعر نویسنده            از جمله ویژگی  

هاي مربوطه به برخـی از مـشایخ صـوفیه بـا هـدف      است، همچنین گاه با بیان داستان و حکایت   

  .تر کرده استترویج اصول مذهبی و تعالیم اخالقی، اثر خود را جذاب

شـرح فارسـی پنجـاه و       «محمد سپهري مصحح این اثر در ذیل عنوان اصلی افزوده است            

رسد این مجموعه، همچنان کـه  در حالی که به نظر می    » )ص(کرم  سه حدیث اخالقی از پیامبر ا     

نویسنده در آغاز متذکر شده است به واقعم تنی است براي مبتدیان فن موعظه، به همین جهت                 

مؤلف کتاب را به پنجاه وسه فصل مطابق با پنجاه و سه هفته تبویب کرده اسـت تـا یـک واعـظ         
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 ساله خود مطلب و منبـع کـافی در اختیـار داشـته     براي برگزاري پنجاه و سه جلسه موعظه یک    

  .باشد

  

  هاي ادب صوفیانه مصابیح القلوبجنبه

هاي عرفـانی  مـصابیح القلـوب        هاي حاضر ضمن معرفی شیعی وآثار او به جنبه        در نوشته 

  .توجه شده است تا نشان دهیم اوعالمی شیعی و آگاه به رموز تصوف بوده است

  

  حدیث: الف

را که در امهات کتب صوفیه آمـده        ) ص(د سخن منسوب بهب پیامبر    شیعی سبزواري چن  

  :شودها اشاره میرا ذکر و شرح کرده است، در ادامه به برخی از آن

الشریعه اقوالی و الطریقه افعـالی و الحقیقـه احـوالی و المعرفـه              «) ص(روي عن النبی    -1

  363» تخر علی سائر انبیاءراس مالی، و الشوق مرکبی و الخوف رفیقی و الفقر فخري و به اف

-جز غواصان جانباز عاشق پیـشه نمـی       » کنت کنراض مخفیاً  « در بحر محیط معرفت      -2

ایـن عبـارت در     » کنت کنزاً مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقـت الخلـق لکـی اعـرف              «193. رسند

، با عبارت روي یعنی روایـت شـده آمـده اسـت و     199، ص 84برخی کتب مانند بحار االنوار، ج      

 آن را بیان کرده است و در مجموع شاید تمایـل  33حوم فیض کاشانی در کلمات مکنونه، ص  مر

در متون عرفانی از جملـه مرصـادالعباد بـه اسـتناد شـده              . بیشتر علما به حدیث نبودن آن باشد      

  .است

  »انا عند منکسره قلوبهم المندرسه قبورهم «-3

  

  فقر: ب

ـ  در موضوع فقر ضمن این که در چندین  یث نبـوي الفقـر فخـري را اشـاره     ه حـد موضـع ب

. خن هجویري در کـشف المحجـوب اسـت        دهد که یادآور س   کند در یک جا تفسیري ارائه می       می

 را در ایـن مـسأله سـخن همـی     -رحمهما اهللا-روزي جنید و ابن عطا : و اندر حکایات یافتم که   «

ان به قیامت حساب کننـد،      اغنیا فاضل ترند؛ که به ایش     « : ابن عطا دلیل آورد که بر آن که       . رفت
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» .و حساب، شنوانیدن کالم بی واسطه باشد اندر محل عتاب، و عتاب از دوست به دوسـت باشـد         

  ».تر از عتاب حسابو عذر فاضل. اگر اغنیا حساب کنند، از درویشان عذر خواهند«: جنید گفت

اشد و عتـاب    اندر تحقیق محبت، عذر بیگانگان ب     : گوییم که . اي عجب است  و اینجا لطیفه  

و دوستان اندر محلی باشند که این هر دو اندر احوال ایشان آفت نماید؛ از آن که عـذر                   . مخالفت

چون دوست حق خود از وي طلـب کنـد،   . بر موجب تقصیري بود که اندرحق دوست کرده باشد        

 و عتاب بر موجب تقصیري که رفته باشد اندر فرمان دوست؛ آنگاه دوسـت             . او از وي عذر خواهد    

 )35: 1385هجویري، . (و این هر دو نیز محال باشد. بدان تقصیر وي را عتاب کند

: شیعی چون جنید بر این باور است که خداوند در آخرت از فقـرا عـذر خواهـد خواسـت                   

درویشان نواختگان فضل لویند و بر کشیدگان لطف اویند به سکین تسکین و حسام انتقـام سـر                  

 زهی خوش حالتی که قاصد به مقصود رسیده، نسیم اقبال از مهـب  ...اند نفس کبر بی قدر بریده 

که اي دوستان رنجتـان     ... معشوق عاشق را سالم آمده و این ندا در عالم در داده           ... افضال بوزیده 

  251... . رسده، دشوار بود بر من آن په به شما رسده، امروز مراد شما بدهم

  

  عشق و محبت: ج

یـا  ": شود سوره مائده مطرح می    54شق و محبت ذیل آیه      در متون عرفانی عمده بحث ع     

أَیها الَّذِینَ آمنُوا منْ یرْتَد مِنْکُم عنْ دِینِهِ فَـسوف یـأْتِی اللَّـه بِقَـومٍ یحِـبهم ویحِبونَـه أَذِلَّـۀٍ علَـى                     

یلِ اللَّهِ ولَا یخَافُونَ لَومۀَ لَائِمٍ ذَلِک فَضْلُ اللَّهِ یؤْتِیـهِ          الْمؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ علَى الْکَافِرِینَ یجاهِدونَ فِی سبِ      

لِیمع اسِعو اللَّهو شَاءنْ یم"  

انـد،  ي محبت را برعشق ترجیح داده     تصوف گرایان متعهد به حدود شریعت همواره کلمه       

مکی، ابوقاسم قشیري، هجـویري  بسیاري از عرفا از جمله ابونصر سراج، ابوبکر کال بازي، ابوطالب  

هاي مشهور خـود را بـه بحـث دربـاره           و خواجه عبداهللا انصاري هر کدام بخش مستقلی از کتاب         

اي گـذرا از آن     انـد و بـه اشـاره      اند اینان یا اصالً متذکر کلمه عـشق نـشده         محبت اختصاص داده  

  .اندگذشته

 متمکـان بـه    : تشخیص دادتوان درباره عشق و محبت الهی سه گروه را        طور کلی می   به -1

ظاهر شریعت از عالم کشف و ذوق بی خبرند، آنان پیوند روحی عاشقانه میان عبدو حق را منکر                  
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کنند، یحبهم به مفهوم ارادت خیر و انعـام خـاص   شوند و کاربرد کلمه عشق را به کلی رد می   می

 بندگی استحق به عبد است و یحبونه تعظیم حق و اختیار رضاي او از طریق طاعت و 

هـا نظـري دربـاره تـصوف را         ترین کتاب تصوف گرایان شریعت مدار هستند که معروف       -2

 .اند میان شریعت و طریقت پیوند برقرار کننداند و کوشیدهنوشته

ي عـشق یـا پرهیـز    شوند اما از کاربرد کلمـه اینان منکر محبت میان خالق و مخلوق نمی 

  .هت رد آن استکنند یا اگر بدان اشاره نمایند در جمی

هــاي روحــی و صــوفیان اهــل ذوق و کــشف و اشــراق هــستند کــه از طریــق تجربــه  -3

اند براي آنـان خـواه محبـت و خـواه          هاي گسستن از من را تجربه کرده      هاي علمی لحظه   دریافت

اش معنا دارد کسانی چـون جنیـد بغـدادي، ابوالحـسن            عشق با همان بار شدید و پرشور عاطفی       

 )25: 1382پورنامداریان، (  احمد غرالی و مولوينوري، عین القضات،

عاشـقان  : گویدتفسیر سبزواري از آیه مذکور به تفکر گروه سوم نزدیک است آنجا که می             

  ...عاشقان دنیا و عاشقان غضبی و عاشقان موال : سه طایفه اند

مخـصوص و  » یبحبهم«به تخصیص ... عاشقان موال کیستند؟ سابقان که مغربان حضرتند      

  197.  بر سر ایشان نهاده» یحبونه«رف گشته، تاج کرامت مش

گه لذت یابند که به تیغ او کشته شوند، از جان و دل آنگاه بر خورند                عاشقان از حیات آن   

  که جان و دل در راه او بازند

  ودــــ    در حضرت معشوق مطهر نش      ا مردي به تیغ عشق بی سر نشود   ــت

  )150( آري خاهی ولی میسر نشود     خواهی        هم عشق طلب کنی و هم سر

  

  عقل و ناتوانی او در کسب معرفت: د

  :خطاب به باري تعالی گوید

  )201(  علم تو ز سرّ سرّ فکرت آگاه      اي عقل نبرده سوي عرفان تو راه    

  

  :هاي عرفا و صوفیه تأثیر پذیري از اشعار و کتاب: ـه

کند، اما بسیاري از مطالـب او در  رد استفاده خود را ذکر نمی  شیعی اگر چه نام منابع مو     

گونه آثار اسـت،     این کتاب برگرفته از امهات کتب صوفیه است و این نشان از مطالعه مستمر این              
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غزلی از نجم رازي را که در کتاب معیار الـصدق فـی مـصداق    )193(ي  به عنوان نمونه در صفحه    

  :عشق آمده است را نقل می کند

       وصف جمال رویش در هر زبان نگنجد     ي عشق جانان در هر دهان نگنجد     دعو

  دـی               کان عقل در نیابد و اندر دهان نگنجـــــنجما حدیث وصل زنهار تا نگوی

  :نیز در جاي جاي کتاب اشعار حافظ را به مناسبت ذکر می کند

  ه روزي قفسی ساخته ام از بدنمـ      دو ساك        ـــمرغ باغ ملکوتیم نیم از عالم خ

    تا من شوق قفس را همه در هم شکنم  اي نسیم سحري بوي نگارم به من آر          

  

  کاربرد اصطالحات خاص صوفیه: و

 بسیاري از اصطالحات عارفان و صوفیان در متن آمـده اسـت، از جملـه خانقـاه، شـراب                   

گفـت  ... ی درویشی به خانقاه آمد و از من حلوا خواست       بزرگی گوید وقت  ...: محبت، کهنه پوش و   

قدم از خانقاه   ] درویش نپذیرفت و  . [از خواب برجستم و در حال حلوا کردم و پیش دویش نهادم           

  249.  درویش چندان قدح شراب محبت نوشیده بود که به حلوایش میل نماند. بیرون نهاد

رفته بـود از دور جـوانی مـاه دیـداري           شیخ ابوالحسن نوري روزي با یاران خود به صحرا          

  193پدید آمد، سرو پاي برهنه، کهنه پوشیده، شراب محنت نوشیده 

  

  :حکایات صوفیان: ز

 در آغاز یادآور شدیم که سبزواري بـراي جـذابیت سـخنان و مـواعظ خـود بـه حکایـت               

، حـاتم  هاي مربوط به صوفیان چون ابراهیم ادهم، بـشر حـافی        شود، از جمله حکایت   متوصل می 

  ...اصم، حسن بصري، ذوالنون مصري و
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  شیعی درهاي  حاکم بر خراسان و خاندانهاي  نقش حکومت

  سربداران نهضت سازي زمینه

  

   1سیده لیال تقوي سنگدهی 

  2معصومه رجبی 

  

  چکیده

سبزوار به عنوان بخشی از بیهق از شهرهاي باستانی ایران و مورد توجـه زرتـشتیان بـود                  

د قیام یحیی بن زید و سپس در قرن         شیعی مانن هاي    که در دوره اسالمی از قرن دوم در پی قیام         

نیشابور و طبرستان به آنجا با      ،   به خراسان و نیز مهاجرت سادات از ري        )ع( سوم با ورود امام رضا    

  .تشیع اثنی عشري آشنا شد و در قرن چهارم به یکی از مراکز این مذهب مبدل شد

روف شیعی آن منـاطق    این منطقه در تعامل با دیگر نواحی بیهق و نیشابور با خاندانها مع            

خانـدان  ،  خانـدان عـریض   ،  ابوشـجاع  آل،  ظفـر  آل،  زبـاره  آلتوان به     می در ارتباط بود که از جمله     

تـاریخی ایـن     آلبا حضور فع  . تمیمی اشاره نمود  هاي    سادات بروقن و به خصوص خاندان     ،  حسنی

 ومـت سـنی مـذهبی کـه بـر خراسـان حک          هاي    شیعی و نیز بیزاري از ستم حکومت      هاي    خاندان

نهضتی شیعی با رنگ تصوف علیه ظلم و ستم بازماندگان           مردم سبزوار در قرن هشتم    ،  راندند می

مغولی راه انداختند و توانستند حکومتی ایجاد نمایند که از منظر اتکـا بـر مـذهب تـشیع اثنـی                     

  .قرن هشتم و نهم هجري بسیار اهمیت داردهاي  عشري و نیز تأثیرگذاري بر دیگر جنبش

  .نهضت سربداران، شیعیهاي  خاندان، سبزوارکلیدي؛ واژگان 

                                                           
  تمدن ملل اسالمی دانشگاه زنجان تاریخ واستادیار گروه.  1

  ریخ ایران اسالمی دانشگاه زنجاندانشجوي کارشناسی ارشد تا.  2
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  مقدمه 

شرق ایران به عنوان یک قدرت        لام ش هحکومت سربداران در قرن هفتم توانست در حوز       

 این حکومت بر پایه اعتقادات شیعه اثنی عشري شکل گرفت و از این منظـر                .محلی ظهور نماید  

  .اهمیت بسیاري در تاریخ ایران دارد

کومت شیعی مذهب سربداران در قرن هشتم بدون شک نیـاز منـد علـل و        حگیري    شکل

سنی مذهب برخاسته از مـاوارء النهـر        هاي    این بسترها را از سویی وجود حکومت      . بسترهایی بود 

یعیان آنهـا را بـه   ه شـ نسبت بـ گیري  حاکم بر خراسان فراهم نمودند که با تعصب دینی و سخت      

  .ی وا داشتندتالش براي روي کار آمدن حکومت شیع

شیعی با گسترش مبادي تشیع هـم سـبب آشـنایی هرچـه بیـشتر           هاي    از سویی خاندان  

هـاي   مردم خراسان به ویژه سبزوار با تشیع شدند و هم فضایی ایجاد نمودنـد تـا همـه حکومـت      

  .سنی حاکم را غاصب اعالن نمایند و هم براي تشکیل حکومت شیعی زمینه سازي نمایند

و خاندان شیعی حاضر در خراسان را مورد بررسی قـرار  ها    دارد حکومت این مقاله در نظر     

  . سربداران را مورد واکاوي قرار دهدگیري  دهد تا بسترهاي شکل

  

  )سبزوار(بیهق جغرافیاي تاریخی

 بیهـق نیـز     .شـد   می سبزوار به عنوان خاستگاه سربداران بخشی از منطقه بیهق محسوب         

، نیشابور شـامل شهرسـتانهاي زام  : گوید   میچنانچه ابن فقیهرفت   میمار شهبخشی از نیشابور ب  

  )167 صق، .  هـ 1416، ابن فقیه(و بیهقْ است ، جوین و، باخرز و

 کـه بـه   بوده بیهه، بیهق اصل. شد  مینیز از مناطق قدیمی خراسان بزرگ محسوب       بیهق

 و بیـست  و سیصد و متضمن  نیشابوراست در آباد و وسیع اى ناحیه نام است و  )بهتر( بهین معنى

سـتاهاي  وو رهـا   شـهر ) 523 ص، 1 ج،  1367،  اعتماد السلطنه ( . بود متعدد شهرهاى و قریه یک

، داربن،  وریان و خواشد،  خوار،  خمیر،  خسروجرد،  آباد خسرو،  خارسف :باشد  می بیهق بدین شرح  

، آبـاد  زیـاد ،  ریود،  ع کاه رب،  ربع،  اشتر دیه،  دیواندر،  دویین،  دلقند،  نامین دستجرد،  دستجرد،  دربر

 – 332ص  ،  1361،  بیهقـی ( بیهـق  و اسـفراین  میـان ،  هـون  لوش،  قارزى،  صاهه،  ستاج،  ساروغ

  )472ص  ،2 ج، 1361، کرمی ؛346



 153  ......سازي شیعی در زمینههاي  هاي حاکم بر خراسان و خاندان نقش حکومت

 کلمـه  دو از مرکب است باستانی ایرانیان هاي    سبزوار به عنوان بخشی از بیهق که از شهر        

 چنـین  کـرده  احاطه را آن کمربند مانند که زیادى هاى باغ مناسبته  ب اید ش هک است وار و سبز

 و سانزوار و سبزوار و سابزوار صورت به سبزوار نام )687 ص،  1335،  دالمانی( .است ده ش هنامید

 ص در مقدسـى  خـود  و) 118 العیـون  ثقـات  (تاسـ  آمده  بیهق تاریخ در شکل چهار هر سبزور

 ساسـویه  را سـبزوار  کـه  اند گفته و)426ص  ،  2 ج ،1361،  کرمی( .است آورده سوزوار را آن 318

، بیهقـی ( .کـرده اسـت    را بنـا   کسی اسـت کـه نیـشابور       شاپور و،  است کرده بنا الملک شابور بن

ص ،  2 ج،  1374،  ابـو الفـضل بیهقـی     (سبزوار شهر اسفراین وجـود دارد      آلدر شم )42 ص،  1361

802(  

  

  سربداران

 پـایین  قـشرهاى  افکـار  انغلیـ  و نارضایى،  سعید ابو ایلخان حکومت ىها  سال آخرین در

 کـه  آمـد  پدیـد  واعظى،  زمان آن در هم و بود رسیده اعال حد به خراسان در شهر و روستا مردم

 از یکـى  مزبـور  واعـظ .کنـد  رهبـرى  فکـرى  لحاظ از و دهد سازمان را ناراضیان نهضت تا کوشید

 پرداخـت  علم لتحصی به جوانى در وى خلیفه؛ شیخ نام به بود مازندران مردم از و صوفیه شیوخ

 بـراى  را سـبزوار ،  سرانجام خلیفه  شیخ ...آموخت الفراسه علم و منطق علم و کرد بر از را قرآن و

 جـامع  مـسجد  در،  سبزوار به ورود از پس خلیفه شیخ،  مورخین گفته به. برگزید خود عقاید نشر

 او گرد در ریدم و شاگرد کثیرى عده. کرد مى وعظ و خواند مى قرآن بلند صداى به و گزید منزل

. گـشتند  خلیفـه  شـیخ  مریـد  حـوش  و حول آن روستاییان اکثر که نگذشت چیزى،  شدند جمع

  )333ص ، 2 ج، 1382، راوندي(

 نـام  به جور دهکده از بود اى روستازاده که،  او زیرك شاگردان از یکى،  استاد مرگ از پس

 بـه  را نهـضت  زمـام ،  ودب شده انتخاب او جانشینى به خلیفه شیخ وصیت به بنا که جورى حسن

 و متحـد  را خـود  همفکـران  و پیـروان  و نمـود  تبلیغ و وعظ به شروع نیشابور در و گرفت دست

 اقدامات شیخ حسن جوري از لحاظ روحی کـامال     )334 ص،  2 ج،  1382،  راوندي( .نمود متشکل

  .ه را بردمردم را براي قیام آماده نموده بود تا آنکه از این فضا امیر عبدالرزاق نهایت بهر

گذاشت و یازده امیر پس از آن آمدند و          الرزاق عبد امیر سنگ بناي حکومت سربداران را    

ق، .  هــ    1414،  غفـاري کاشـانی   ..(عمر ایـن حکومـت پایـان یافـت         مؤید على در دوران خواجه  
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، 1376،  عرفـان مـنش   .( بودنـد  سبزوار نزدیکى در باشتین دهکده اهل اصال سربدارها .)301ص

 مـرگ  میـان  دوره در،  کـرد  تعبیـر  »بـاك  بى آدمهاى «به را نامشان توان مى که اران سربد )157

 سبزوار یا بیهق ناحیه بر،  تیمور برآمدن و او سلسله قدرت سریع افول و ایلخانى ابوسعید سلطان

، شـیعى  اى هـزاره  جنـبش  یک نه و بود »راهزنان دولت «نه سربداران. داشتند حکومت خراسان

 اوضـاع  در آرامـش  و نظـم  ایجـاد  بـراى  خراسـان  غرب در محلى جماعات ششکو نماینده بلکه

 و همتـا  لحـاظى  از آنهـا ،  ترتیـب  این به. شد مى محسوب ایران بر مغوالن حکومت از بعد آشفته

  .بودند خراسان شرقى قسمت در کرت ملوك امیرنشین عمر کوته و بعدى همانند

، تیمـور  طغاى دوره در مالى جور و ظلم علیه قیامى صورت به سربداران جنبش و نهضت

 در از شـیعى  محلـى  شـیوخ  بـا  بعـد  زمـانى  انـدك  کننـدگان  قیام. شد آغاز 1332/ 737 سال در

 آخـرین  کـه  را تیمـور  طغـاى  1353/ 754 در کـه  شـدند  موفـق  آنها. درآمدند نابهنجار اتحادى

 نداشـت  سامانى رانسربدا میان در رهبرى. برسانند تلق هب و براندازند بود خود سلسله حکمران

 اتخـاذ  علناً تشیع مذهب،  على خواجه یعنى،  آنها واپسین رهبرى زمان در. بود نزاع مورد اغلب و

 قلمـرو ،  درگذشـت  1386/ 788 در وى کـه  هنگامى.شد تیمور تسلیم نیز على خواجه اما،  گشت

، باسـورث (  .درآمدنـد  تیمور خدمت به نیز آنان و شد تقسیم سرداران از تن چند میان سربداران

  )514ص ، 1381

: نویـسد  مـى  چنـین ،  پیوسته وقوع به باشتین قریه در که جنبشى درباره فصیحى مجمل

 و کردند منزل باشتین قریه مردم از حمزه حسن و حمزه حسین خانه در مغول ایلچى نفر پنج«

 قـدرى  بـرادر  دو از یکـى . نمودنـد  حرمتـى  بى و کردند لجاج و طلبیدند شاهد و شراب ایشان از

 رسـانیدند  جـایى  به را فضیحت کار و طلبیدند شاهد،  شدند مست ایلچیان که وقتى. آورد شراب

 سـر  بگـذار ،  کرد نخواهیم را ننگ این تحمل دیگر گفتند برادر دو. خواستند را ایشان عورات که

 گفتند و رفتند بیرون خانه از و کشتند را مغول پنج هر،  برکشیدند نیام از شمشیر برود؛ دار به ما

 و دسـتگیرى  بـراى  ایلچـى  آنکـه  از پـس ».شـد  آغاز طریق بدین قیام. دهیم مى دار به سر ما که

 فرزنـد  و محـل  کدخـداى  که الرزاق عبد،  شد باشتین وارد،  حمزه حسین و حمزه حسن مجازات

 کردنـد  فضیحت ایلچیان «بگو خود خواجه به،  گفت و نهاد پیش جسارت قدم بود مالکان از یکى

 دسـتگیرى  بـراى  سـپاهى  صـد  و شد خشم در،  رسید خواجه به خبر این چون. گشتند مقتول و

 فرار به مجبور را آنان و کرد جنگ مزبور لشکریان با و شد خارج قریه از الرزاق عبد. فرستاد آنان
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 را روسـتازادگان  از کثیـرى  جمع و پرداخت خود قواى تجهیز و گردآورى به مراجعت در و نمود

 ظالمان ظلم رفع یابیم توفیق اگر«: بود این کنندگان قیام شعار. کرد وارد خود لشکریان حلقه در

الدین   ظهیر گفته به» .نداریم ظلم و تعدى تحمل دیگر که خواهیم دار بر را خود سر اال و نماییم

  ».گراییدند مى سربداران سوى به آزردگان تمام«: مرعشى

 نیـز  آنهـا  ولـى  کنـد  ایشان دفع تا فرستاد حمسل سوار نفر هزارالدین    عالء خواجه باالخره

 و کننـد  یکـسره  نیـز  راالـدین     عـالء  خواجـه  کـار  گرفتند تصمیم کنندگان قیام. خوردند شکست

 در سـربداران  جنگى قواى. رسانیدند تله ق ب گرگان کبودجامه در را نادم و فرارى خواجه باالخره

 آنـان  مرکـز  و سـربداران  سـتاد . نهاد فزونى هب رو عیاران و وران پیشه و روستازادگان  لااستقب اثر

، جـوین  بـزودى  داشـت  وجود که مساعدى زمینه و مردم آلاستقب برکت از سربداران .بود سبزوار

 سـکه  و خطبه و نامید امیر را خود الرزاق عبد و کردند مسخر را خجند و،  بیار،  جاجرم،  اسفراین

 خـود  حکمـران  دوازدهمین زمان تا) 336 - 335 صص،  2 ج،  1382،  راوندي (.زد خویش نام به

 آنها حکومت،  د ش هداد خاتمه سلسله این عمر به و گشت تیمور امیر تسلیم. م 1381 سال به که

  )  157ص ، 1376، عرفان منش.( یافت ادامه

، از لحـاظ وسـعت    ،  خروج سـربداران خراسـان    ) هشتم هجرى (در قرن چهاردهم میالدى     

رین نهضت آزادیبخش خاورمیانه بود و بالتردید تـأثیر حتمـى        مهمت،  و از نظر تاریخى   ،  بزرگترین

) .هـ   772(گیالن  ) .هـ   750(در جنبشهاى دیگر داشته است؛ از آن جمله بود نهضت مازندران            

هـاى   هـا و جنـبش     بین این نهضت  ). .هـ   767(سمرقند و حوزه رود زرافشان      ) .هـ   775(کرمان  

عالیم خویـشاوندى و نزدیکـى وجـود دارد         .. .هم میالدى مردم خاور نزدیک و میانه در قرن پانزد       

  )332ص ، 2 ج، 1382، راوندي. (زند که به چشم مى

  

  :بسترهاي زمینه ساز نهضت سربداران

  ها حکومت .1

   طاهریان ظهور تا گذري بر اوضاع خراسان

خراسان از دوره عثمان که به تصرف مسلمانان در آمد تا عصر عباسـی همیـشه آبـشخور               

یـام یحیـی بـن زیـد از آن           ق جملهآنان از   هاي     حمایت آنان از شیعیان و قیام      .رگ بود حوادث بز 
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ضمن اینکه با تالش و همت خراسانیان بود که ابومـسلم خراسـانی توانـست بـه                 . باشد  می جمله

  .عمر و بقاي حکومت اموي پایان دهد و عباسیان را جایگزین آنها نماید

  

  :قیام یحیی بن زید 

 مهـم  مرکـز  یگانـه  را آن عبـاس  آل معـروف  آلرجـ  و  داشت که داعیان   خراسان موقعیتی 

 بـن  حـسین  بـن  على بن زید بن یحیى بنابرین،  میدانستند امویان مقابل در سیاسى هاى فعالیت

 و،  آورد پنـاه  خراسـان  بـه ،  ده ش کشت امویان دست به زید پدرش آنکه از بعد،  طالب ابى بن على

 امـارت  مـسند  بر الملک عبد بن یزید بن ولید چون،  ردیدگ متوارى بلخ در عمرو بن حریش نزد

 بـن  یحیـى  کـه ،  دادنـد  خبر خراسان حکمران سیار بن نصر به هـ   125 سنه در،  بنشست امویان

 امـر  بلـخ  حـاکم  عجلى معقل بن عقیل به نصر. است گردیده پنهان بلخ در حریش منزل در زید

او جـاي یحیـی را       ولـى ،  زد تازیانـه  ششصد را حریش بلخ در عقیل،  کند گرفتار را یحیى تا،  داد

، داد عقیـل  بدست او یاران با را یحیى و. ترسید پدر هالك از حریش بن ریشه ق باآلخر و .نگفت

 بن نصر،  رسید او رهایى امر ولید دربار از چون اما،  نمود محبوس مرو کهندژ در را او سیار نصر و

 بـه  بلـخ  از و) گریخت زندان از یحیى الیعقوبى لبقو (بخشید استر دو و درهم هزار دو را او سیار

 عامـل  زراره بـن  عمرو با خود همراهان) نفر 120 الیعقوبى بقول (هفتاد با و آمد  بیهق و سرخس

 شکـست  عمـرو  لشکر و نکردند جنگ خراسانیان اما. شد مقابل داشت لشکر هزار ده که نیشاپور

 درینوقـت  چون، رفت بادغیس و سرخس و یحیى به سمت هرات   و،  د ش هکشت وى خود و،  خورد

 بـا  را او بـود  دهه شـ  گماشت یحیى تعقیب به هاللى احوز بن سلم سرلشکر سیار بن نصر طرف از

 ارغـوى  روسـتاى  در یحیـى  جنـگ  درین و جنگ نمود  ایشان با و،  یافت جوزجان در همراهانش

، حبیبـی ( )ـهـ  125 شـعبان  (ده شـ  کشت کندى محمد بن سورة بدست جوزجان) قراغو اکنون(

  )136ص ، 1380

 و،  بود آشوب پر مهدى عباسی خراسان   و منصور عصر در عصر عباسیان از همان ابتدا در      

 و  زندقه رنگ را ها جنبش این که آن بود  خلفا سیاست،  رخ داد  خراسان متعددي در  هاى شورش

 تحقیـق  براى ار خاصى موسسه  مهدي.بشورانند بر ایشان دین بنام را مردم تا،  بدهد الحاد و کفر

 )الزنادقـه  صـاحب  (را او کـه  معتمدى شخص نگرانى تحت در) زنادقه دیوان (بنام زندیقان آلاحو
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 رد کتـب آنهـا     و منـاظره  بـراى  هـم  را علمى جمعیت یک ضمن اینکه او  ،  ایجاد نمود ،  گفتند می

  .داد ترتیب

 زاديخراسان را از دو منظـر بایـد بررسـی نمـود برخـی بـراي آ                هاي    ظاهرا علت شورش  

مـی   را خـود  ملى کیان حفظ هم باز،  بودند پذیرفته را اسالم دین وجود اینکه  با و،  جنگیدند می

  .خواستند

 کهـن  آیین و کیش احیانا و،  فرهنگ و ملى شئون نگهدارى بودند که حس  اي    دسته دوم

 مـردم ،  یافـت  انجـام  مقنع دنه ش که با کشت   جامگان بعد از شورش سپید   .در آنها بسیار قوي بود    

 مـردى  کـه  را سلیمان بن فضل،  حاکم خراسان شوریدند و لذا مهدي عباسی       زهیر بن مسیب بر

 سـرزمین  در هـم  را سیـستان  و،  گماشـت  خراسـان  حکمرانـى  به بود طوس مردم از و خراسانى

  )334- 335 صص، 1380، حبیبی(. افزود او حکمرانى

 را حمیرى یزید بن منصور وا بجاى الرشید رونها  که تا،  ماند خراسان در هـ   179 تا فضل

 بـن  عیـسى  بـن  على هـ 180 سالدر   فرستاد همچنان خراسان در آشوب بود تا آنکه        خراسان به

در خراسان حکـم     سال  او به مدت ده      .حکمران خراسان شد  ،  بود عباسى لشکرداران از که  ماهان

 خـراج  کتـاب  و،  بـود  مـروزى  منصور بن حفص نامش که داشت خراسان مردم از دبیرى او. راند

 فرونـشاندن  آن و،  داشـت  روى پیش مهم کار چندین خراسان در على  اوست تالیفات از خراسان

 از  .بـود  داده روى عباسـیان  سـلطه  بـرخالف  خراسان در که،  بود هایى شورش  هولناك  هاى شعله

 اتـ  و شورش نمود خراسان نساء در هـ 183 سالالخصیب بود او در      ابو جمله فرو نشاندن شورش   

در  چـون  و،  داشـت  محـصور  هـم  را مرو او،  راند حکم نشابور و طوس و ابیورد و نسا در  سال سه

جنگ نمـود    عباسى دولت نیروهاي با سرزمین درین مدتى .آمد سرخس به،  آنجا شکست خورد  

 و زنـان ، ده شـ  کـشت  ابوالخـصیب ،  داد روى طـرفین  بین که جنگى در هـ   186 سال در نهایت در  

حمایت گسترده مردم خراسان از این قیام از سـویی نـاظر            . دنده ش  به غالمی گرفت   نیز را او اوالد

  .دهد  میبه نارضایتی آنان است و از سویی از عزم آنان براي تغییر خبر

خـروج   هــ    180 سالاو در سیستان در     . باشد  می قیام حمزه بن آذرك   ،  دیگرهاي     از قیام 

 عیـسى  بـن  علـى  هــ    180 شعبان در.بودند ردهک خروج عباسى دولت سلطه برخالف زیرا،  نمود

 و خـراج  عمـومى  حـاکم  را سـلمه  بن همام خود طرف از،  خراسان در عباسیان عمومى حکمران

 هــ   181 سـنه  محرم در باز و،  فرستاد را سلیمان بن نصر همراه او  و مقرر سیستان حرب و نماز
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 تـا  انجا از و بست به سیستان از او و،  فرستاد سیستان به نیز را عیسى خود پسر و جریر بن یزید

 از اللّـه  عبـد  بن حمزه حال چنین در.برگشت سیستان به هـ   182 سال اول در و،  رفت پیش کابل

احترامـی   بـى  عباسى دولت آلعم از یکى چون و،  برآمد سیستان چول و رون از زوطهماسب نسل

 از بعـد  افغانـستان  تـاریخ ( .دتل عامل منجر شه قبین او و حمزه اختالف و در نهایت ب،  به او نمود  

 .و بـسیاري را کـشت  . پس از چندي حمزه به سبزوار حمله نمـود       )349 -351صص،  متن،  اسالم

  )156ص ، 1366، )8قرن ( بدون مولف(

 اتـرك  بـن  حمـزة  «نـام  بـه  را رهبران حمزه شورش از خود گزارش در اثیر ابن و طبرى

 سـبزوار  یـا   بیهـق  به حمزه تهاجم گزارش به که جایى در فندق ابن اما،  برند مى نام »سجستانى

 حمـزه  پـدر  نـام  از کـه  دومـى  صـورت  این. کند مى یاد »آذرك بن حمزة «نام به او از پردازد مى

 پـدر ،  آذرك به اخترگویى گوید مى حکایتى نقل با فندق ابن زیرا،  است درست دهه ش داد بدست

 کـه  پیداسـت  و،  شـد  خواهـد  بـزرگ  خـونریزى  و ورشگره ش آیند در پسرش که بود گفته حمزه

، 1366،  )8قـرن   ( بدون مولـف  ،  سیستان تاریخ. (است »آتش «آذر فارسى واژه از برگرفته آذرك

  )194ص 

  

  رضا موسى بن على امام با بیعت

 در مـامون ،  افتـاد  نـزاع  حکومـت  سـر  بـر  امین و مامون پسرانش بین،  رونها  مرگ از بعد

 حرکـت  خراسـان  از پوشـنگى  طاهر باالخر که تا،  تگرف بیعت مردم از بغداد در امین و خراسان

، آورد بدسـت  را بغداد پایتخت) ه 198 (سنه در و،  گرفت مامون براى بغداد تا را مملکت و کرده

 در،  گردیـد  مطمـئن  انطـرف  از مـامون  چـون .فرسـتاد  مـامون  پیش را او سر و بکشت را امین و

 از بــه ســمت خــود کــشاند و را) ضر (علــى آل طرفــداران اینکــه بــراى و، مانــد بــاقى خراســان

 در از بعـد  مسلمانان خلیفه و عهد ولى،  را امام رضا ،  باشد نموده جلوگیرى پى در پى هاى شورش

 و،  گرفـت  بیعـت  »صـلعم  محمـد  آل من الرضى «بنام او براى مردم از و،  کرد معین  خود  گذشت

 و،  داد بزنـى  امـام  به را بحبی ام خود دختر و،  کرد تبدیل سبز هاى جامه به را لباس سیاه شعار

ایـشان  ) ـه 203 (سنه در،  بازگشت طوس به سرخس از مامون هنگامیکه ولى،  افزود اکرامش در

، 1380،  حبیبی( .،  گشت مدفون الرشید رونها   گور نزد طوس در،  .هادت رساند ه ش را مسموم و ب   

373(  
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فرهنـگ نـاب   حضور امام رضا در خراسان بدون شک مهم ترین عامل آشـنایی مـردم بـا          

شـدند و تمـام     مـی چراکه براي نخستین بار مردم ایران از نزدیک با امام شیعه روبـرو       . تشیع شد 

  .توانستند از ایشان بدون واسطه دریافت نمایند  میمعارف را

  

  .)م 872 -821.) (ق. هـ  259 -206 (طاهریان

 طـاهر  هجـرى  205 سـال  در،  رسید خالفت به او یاران و طاهر یارى به که همین،  مأمون

 خراسـان  حکومـت  بـه  خـدماتش  پـاس  به  را .)م 822 -821.) (ق. هـ   207 -206 (حسین ابن

 در. کـرد  اسـتقالل  دعـوى  و انـداخت  خطبـه  از را مـأمون  نـام  بعـد  سال یک طاهر. کرد منصوب

 روزى همـان  شـب  در او مـرگ  که است مشهور چنین.درگذشت مرو در طاهر هجرى 207 سال

هــ   259 -248 (طاهر ابن محمد. نشود خوانده خلیفه نام به خطبه بود ادهد دستور که داد روى

، کفـایتى  بـى  و نفـس  ضـعف  دلیـل  بـه  که است طاهرى امراى فرد آخرین.)م 872 -862.) (ق. 

 حریـف  دو زمـان  همـین  در و کردنـد  مـى  رفتار ستم و ظلم نهایت در مردم با والیات در عمالش

 خطـر  بـه  را محمـد  حکومـت  موجودیت صفارى لیث عقوبی دیگرى و کبیر داعى یکى،  نیرومند

 در و رانـد  طبرسـتان  از را محمـد  عامل سلیمان،  کبیر داعى هجرى 250 سال در. بودند انداخته

. داد پایـان  طاهریـان  حکومـت  بـه  نیـشابور  و هرات تصرف از پس لیث یعقوب هجرى 259 سال

ه مورد خشم مردم به ویـژ     حکومت سنی مذهب طاهري بسیار      )209- 211 صص،  1384،  بیات(

  .یعیان بودش

دوره ایشان دوره رونق فرهنـگ و       . سامانیان بر خراسان حکومت داشتند    ،  بعد از طاهریان  

  . ادب ایرانی بود

  

  .)م 1186 -962.) (ق. هـ  582 -351 (غزنویان

 شـاهان  کـودکى  و،  دولتـى  دسـتگاه  در نـژاد  ترك غالمان تسلط،  سامانیان عهد اواخر در

 اداره بـراى  امـور  اولیـاى  که شد آن موجب،  لشکرى و کشورى سران بین اختالف بروز و سامانى

 بـا  مخالفـت  صـرف  هجـرى  370 سـال  حـدود  در سامانى زمامداران اوقات بیشتر. درمانند کشور

 آلپتکـین  و نوح ابن منصور میان که تفاهمى سوء ،جمله از. شد مى سالطین بر شورش و یکدیگر



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   160 

 افغانـستان  رهـسپار  خراسـان  از آلپتکـین  که شد آن سبب،  آمد دیدپ خراسان رساالسپه حاجب

 351 سـال  از. کنـد  ریزى پى را جدیدى سلسله اساس هجرى 351 سال در غزنین شهر در و شود

 از بعـد  و بـود  جهـاد  سرگرم افغانستان شرقى کوهستان نواحى و کابل حدود در آلپتکین هجرى

 زمامـدار  آلپتکین داماد سبکتکین هجرى 366 سال در. رسید حکومت به اسحاق پسرش او مرگ

 قـرار  خـود  پایتخت را بلخ شهر و کرد تصرف را قصدار و بست شهرهاى  سال همین در. ده ش غزن

 درگذشـت  از بعـد .درگذشـت ،  بـود  غزنـه  عـازم  بلـخ  از که هنگامى هجرى 387 سال در وى. داد

. هــ    421 -387 (ودمحمـ  بـرادرش  لـیکن ،  نشست او جاى به اسماعیل بزرگش پسر سبکتکین

 بـار  زیر،  بود خراسان امور اداره سرگرم نیشابور در پدرش مرگ هنگام  که .)م 1030 -907.) (ق

 تمـام  و داد شکـست  را اسـماعیل  شـهر  آن نزدیکـى  در و نهاد غزنین به روى سپاهى با و نرفت

 القـادر  طرف از رسما هجرى 389 سال در محمود.درآورد خود تصرف تحت را غزنویان متصرفات

 احمـد  ابـن  خلـف  هجـرى  393 سـال  در. شـد  ملقب المله امین و الدوله یمین به عباسى خلیفه

 از بعـد . سـاخت  خـویش  متـصرفات  ضـمیمه  را قهـستان  و داد شکست را سیستان امیر صفارى

 بـه  را نـصر  دختـر ،  محمـود  زمان این در و درآمد خانیان تصرف به النهر ماوراء،  سامانیان انقراض

 دوامـى  چنـدان  مـصالحه  ایـن  اما،  گرفت قرار آنها قلمرو بین مرز جیحون رودخانه و گرفت زنى

 طـرفین  بـین  سـختى  جنگ و شد خراسان فتح عازم خان نصر هجرى 396 سال در زیرا،  نداشت

ـ  کـه  افتاد اتفاق کتر دشت در  مهمتـرین  از یکـى  جنـگ  ایـن . شـد  منجـر  خانیـان  کـست ه ش ب

 جانب از خانیان تجاوز سالجقه دوران تا بعد به تاریخ این زا زیرا،  است غزنویان تاریخ رویدادهاى

  )245 -247 صص، 1384، بیات(. رفت بین از خراسان

  

  .)م 1193 -1034.) (ق. هـ  590 -429(سلجوقیان

 دولتـى  مهمتـرین  تـوان  مى را.)م 1193 -1034.) (ق. هـ   590 -429 (سلجوقى سلسله

 تحـول  سلـسله  ایـن  سـالطین  زمامـدارى  طول در زیرا،  شد تأسیس ترکان دست به که دانست

 ترکمانـان  از اى طایفـه  سلجوقیان. آمد وجود به ایران در بویژه،  اسالم تمدن و فرهنگ در بزرگى

 -3 عـراق  سـالجقه  -2 بـزرگ  سـالجقه  -1: بودنـد  شـده  تقـسیم  بـزرگ  شعبه پنچ به که غزند

 590 تا هجرى 429 سال از سلجوقى سالطین امه ش  سالجق -5 کرمان سالجقه -4 روم سالجقه
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 ایـن  واقعـى  مؤسـس . انـد  کـرده  حکومت روم و شام بالد از قسمتى و خراسان نواحى در هجرى

  .دانست بزرگ سالجقه باید را سلسله

 سـلجوقیان  سلـسله  مؤسـس  فرزنـدانش  کـه  دقـاق  ابـن  سلجوق به منسوبند سلجوقیان

 گذشـتند  جیحـون  رود از جا ىتنگ دلیل به،  سامانیان حکومت اواخر در سلجوقى ترکان. اند شده

 آن در دقـاق  ابـن  سـلجوق  فرزنـدان ،  غزنـوى  محمـود  سـلطنت  مقارن. شدند النهر ماوراء وارد و

 و خراسـان  بـه  محمـود  سـلطان  لشکرکشى هنگام. بودند زده هم به زیادى نفوذ و قدرت،  نواحى

 اسـرائیل  نـام  بـه  را طایفه  این  رؤساى از یکى و شد متوحش سلجوقیان قدرت از او،  النهر ماوراء

 سـلطان  زمـان  در،  محمـود  سـلطان  مرگ از پس. درگذشت محمود زندان در که گرفت گروگان

 عمـوى  انتقـام  گـرفتن  بـراى  بیک چغرى یبغو و بیک طغرل یعنى اسرائیل برادرزادگان،  مسعود

 سـلطان  هجـرى  431 سـال  در طغـرل  سـرانجام  و برداشـتند  ورشه شـ  ب سر خراسان در خویش

  .شد مسلط خراسان سرتاسر بر و داد شکست دندانقان حلم در را مسعود

  

  .)م 1030 -1096.) (ق. هـ  628 -490 (خوارزمشاهیان سلسله

 انوشـتکین  دسـت  بـه .)م 1030 -1096.) (ق. هــ    628 -490 (خوارزمـشاهیان  سلسله

 او درگذشـت  از بعـد . شـد  تأسـیس ،  داشـت  را سـلجوقى  ملکـشاه  طـشتدارى  سـمت  که غرجه

 در آنکـه  تـا ،  بودند سلجوقى پادشاهان تابع چندى تا آنان. کردند حکمرانى وارزمخ در فرزندانش

 -491 (انوشـتکین  ابـن  محمدالدین    قطب.کردند استقالل دعوى ملکشاه ابن سنجر سلطان زمان

 سـنجر  سـلطان  از خـوارزم  در خـود  زمامدارى مدت تمام  در .)م 1127 -1097.) (ق. هـ   521

 ابـو  الدولـه  عـالء ،  سـنجر  سـلطان  فرمـان  بـه  محمدالدین    قطب تدرگذش از بعد.کرد مى تبعیت

 جـاى  بـه  او فرزنـد .)م 1156 -1127.) (ق. هـ   551 -521 (محمدالدین    قطب ابن آتسز المظفر

 دعـوى  و پیچیـد  سـنجر  فرمـان  از سر هجرى 533 سال در. شد منصوب خوارزم حکومت به پدر

 هجـرى  535 سـال  در امـا ،  گریخـت  خـوارزم  از آتسز. شد او سرکوبى عازم سنجر. کرد استقالل  

 جنـگ  عـازم  دیگر بار،  سنجر هجرى 538 سال در. کرد استقالل دعوى و تصرف را خوارزم مجددا

 بـراى  آتـسز  کـه  نگذشـت  دیـرى  .کـرد  مراجعـت  خـود  مقر به وى با صلح از پس و شد آتسز با

 لطـف  مـورد  هـم  بـاز ،  خورد شکست سنجر سلطان از اینکه از پس و،  شورید وى بر بار چندمین

 و تجـاوز  بنـاى  خراسـان  در،  درآمـد  غـزان  اسارت به سنجر آنکه از پس آتسز. گرفت قرار سنجر
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، آتـسز  درگذشت از بعد.درگذشت قوچان نزدیکى در هجرى 551 سال در و گذاشت را وتاز تاخت

 سـلطان  بـا  و شـد  او  جانـشین  .)م 1171 -1156.) (ق. هــ    567 -551 (ارسـالن  ایل فرزندش

 را سـمرقند  و بخارا و کشید لشکر النهر ماوراء به هجرى 553 سال در. درآمد اطاعت در از جرسن

 اخـتالف  ابـه  آى مویـد  بـا  خراسان تصرف سر بر هجرى 558 سال در. گرفت افراسیابى خاقان از

 مویـد  بـا  صلح از پس و نشد موفق آنجا تصرف به لیکن،  گرفت محاصره در را نیشابور و کرد پیدا

 ارسالن ایل. شدند ور حمله خوارزم به قراختائیان هجرى 567 سال در. برگشت خوارزم به ابه آى

.) ق. هــ    568 -567 (ارسـالن  ایـل  ابن شاه سلطان.درگذشت بعد کمى و خورد شکست آنها از

 کمـک  بـه  هجـرى  590 سـال  در. نشست تخت به خود برادر بر غلبه از پس.)م 1172 -1171(

 591 سـال  در و سـاخت  خـود  مغلـوب  را سـلجوقى  پادشاه آخرین سوم طغرل،  آذربایجان اتابک

 لشکرکـشى  این در اما،  شد سیحون رودخانه سواحل رهسپار قپچاق ترکان سرکوبى براى هجرى

 در را قپچـاقى  ترکان خود فرزند محمدالدین    قطب کمک به هجرى 594 سال در. خورد شکست

 زیـادى  عده و برد حمله قزوین الموت لعهه ق ب هجرى 596 سال در. داد شکست جند شهر حوالى

الدین   عالء ابن محمدالدین    عالء به ملقب محمدالدین    قطب .کشت را اسماعیلیه مذهب پیروان از

 در. شــد پـدر  جانـشین  تکـش  مـرگ  از بعـد ، .)م 1220 -1199.) (ق. هــ   617 -596 (تکـش 

 تصرف از را مازندران هجرى 606 سال در. ساخت خود لمروه ق ضمیم را کرمان هجرى 592 سال

 سـپاهیان  هجـرى  607 سـال  در. سـاخت  خـود  متـصرفات  ضمیمه را آن و کرد خارج اسپهبدان

 قراختـائى  دولت سمرقند تصرف از پس و داد شکست را قراختائى گورخان معروف سردار تایانگو

 .کـرد  تـصرف  را غزنین و هرات و منقرض را غوریان سلسله هجرى 612 سال در. کرد منقرض را

 خطبـه  از را عباسـى  خلیفـه  ناصر نام النهر ماوراء علماى از جمعى فتواى به هجرى 614 سال در

 از زیـادى  عده،  زمستان سخت سرماى بروز دلیل به لیکن.شد بغداد عازم همدان راه از و انداخت

 هجـرى  616 سـال  در. برگـشت  خراسان به ناچار او و درآمدند پاى از اسدآباد گردنه در سپاهیان

 واقـع  آبسکون جزیره به خوارزمشاه محمد سلطان. کرد تصرف را خراسان و خوارزم،  خان گیزچن

 سـلطان  درگذشت از بعد.درگذشت محل همان در هجرى 617 سال در و گریخت خزر دریاى در

 -1220.) (ق. هــ    628 -617 (خوارزمشاه الدین جالل نام به پسرانش از یکى خوارزمشاه محمد

 در کـه  جنگیـد  مغـول  سـپاهیان  با بار چندین هجرى 628 سال تا که شد وا جانشین .)م 1230
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 جمعـى  دسـت  به هجرى 628 سال در سرانجام تا،  شد مى مغلوب زمانى و غالب گاهى،  پیکار این

  )275-259 صص، 1384، بیات (.ده شکشت کردان از

ـ                  ان در  در نهایت با تهاجم مغوالن و نیز حکومت ایلخانان سراسر ایـران تحـت سـیطره آن

که نارضایتی بسیاري را در پی داشت اما به علت خوي وحشیانه و سرکوب گرانه               اي     سیطره .آمد

تا آنکه در اواخر عصر ایلخانان سبزوار به پایگاهی براي نارضایتی           . مغوالن عموما به نتیجه نرسید    

  .و شورش مبدل شد

  

   هاى آزادیخواهانه مردم در نیمه دوم قرن هفتم هجرى نهضت

، ها و سیاست مقید ساختن روستاییان به زمین        انگیز بهره مالکانه و مالیات     یش شگفت افزا

  .موجب قیام قشرهاى مختلف مردم در سراسر کشور گردید

گاهى هم مبـارزه بـه صـورت        ،  جمعى روستاییان یکى از مظاهر این مبارزه بود        فرار دسته 

  .اند  این قیامها پرداختهتا کنون محققان کمتر به مطالعه. آمد قیام و عصیان در مى

علیـه  الـدین      در فارس یک خروج عظیم در تحـت قیـادت سـید شـرف              .هـ   664 سالدر  

  .لشکریان ایلخان این قیام را بیرحمانه فرونشاندند. حکومت مغوالن وقوع یافت

، ور شـدند   مردم به ایلخان اباقا خـان حملـه       ) آذربایجان شمالى ( در اران    .هـ   674 سالدر  

ـ    ق. هـ   691 سالن از مرگ رهایى یافت؛ در       ولى ایلخا  یـام بزرگـى دسـت      ه ق بایل چادرنشین لر ب

 یعنـى در دوران     .هــ    689 تـا    679ى  هـا   سـال کردند؛ و در فاصله      اشغالزدند و شهر اصفهان را      

بردگان و دیگـر قـشرهاى   ،  مبارزه وسیع و نامنظمى از طرف روستاییان      ،  انحطاط شدید اقتصادى  

فضل اللّه عاملین قیـام را راهـزن و   الدین  سر ایران آغاز شد که خواجه رشید  استثمار شده در سرا   

قابـل توجـه اسـت کـه در ایـن نهـضتهاى             . خوانـد  مـى » رنود و اوباش  «مردم حقجو و مظلوم را      

امیـران   در شهرها به مقر. ده بودنده شدوش عامه مردم وارد مبارز به مغوالن فقیر دوش،  اجتماعى

و چـون مـردم     ،  کردنـد  هاى بازرگانـان را غـارت مـى        ها کاروان  دند و در راه   ش ور مى  و اعیان حمله  

از این عناصـر مبـارز پـشتیبانى        ،  عموما از حکومت ستمکار و متجاوز مغوالن به جان آمده بودند          

در . نمـود  کـرد و محـل اختفـاى ایـشان را بـرمال نمـى              هیچکس راز آنان را فاش نمى     . کردند مى

قابـل توجـه اسـت؛    ، آنها را مزدکى خواندهالدین  که رشید،  پیر یعقوبیام پیروان ق. هـ   703 سال

  .ها به طبقه کشاورز بودند چه آنان ظاهرا هواخواه استقرار برابرى اجتماعى و تفویض تمام زمین
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ده ه ش مغوالن بکلى برچید   بساط حکومت متمرکز  ،  با اینکه پس از مرگ ایلخان ابو سعید       

اعیـان نظـامى مغـول و    ، پایان قرن هشتم در نواحى مختلف مملکت تا .هـ  731ولى باز در   ،  بود

دادند و در گوشه و کنار مملکت قیامهاى عمومى به وقوع            ترك به حکومت جابرانه خود ادامه مى      

     )329ص ، 2 ج، 1384، بیات.( یام سربداران منجر شده قکه در نهایت ب.پیوست مى

  

  دیی که در بیهق و سبزوار بودنها خاندان .2

شیعی در منطقه بیهق و سبزوار عامل بستر سـاز مهمـی در آشـنایی               هاي    حضور خاندان 

مردم آنجا با تفکر شیعی بود در نهایت پس از چندین قرن ثمره آن در نهضت سربداران نمایـان                   

  .شد

 خاندان تمیمى سبزوارى

 یعى در قرن پنجم و ششم هجرى هستند       ه ش در شمار خاندانهاى برجست   ،  خاندان تمیمى 

، الـدین محمـد   رکن، در زمان وى، که در سبزوار صاحب شهرت بودند و بنا بر نقل منتجب الدین    

نـام چهـار نفـر از ایـن خانـدان را در             ،   همـو  .در سبزوار ساکن بوده است    ،  از بزرگان این خاندان   

 .آورده است، فهرست خود

مـى بـوده    على بن عبدالصمد بن محمـد تمی      ،  ده خاندان تمیمى  ه ش نخستین فرد شناخت  

 او نزد شیخ طوسى شاگردى کرده       .اند  پدرش عبدالصمد را از شاگردان شیخ صدوق دانسته        .است

 یاد کرده است) دیندار(از او با عنوان فقیه و دین ، الدین و راوى آثار وى بوده و منتجب

وى از مـشایخ    . اش ابوجعفر بوده اسـت     محمد و کنیه  ،  یکى از فرزندان على بن عبدالصمد     

ایـن  .صاحب کتاب ذخیرة اآلخرة است    ،  على بن محمد  ،  پسر وى . رود مار مى ه ش شهر آشوب ب   ابن

هـاى امـام حـسین و     نامـه  نمازهاى مـستحب و زیـارت    ،  سالهاى   ادعیه ماه ،  تعقیبات نماز ،  کتاب

 .و مطالب دیگرى را در بردارد) ع(رضا امام

. ایـن منطقـه بــود  شـاهد مهـاجرت بـسیارى از شـیعیان و سـادات از سراســر ایـران بـه        

که به همراه نام تعـدادى از علمـا و سـادات            .. .طرابلسى و ،  قمى،  استرآبادى،  هاى جرجانى  نسبت

 .نشان از مهاجرت آنان از مناطق خود به این ناحیه دارد، ساکن در بیهق و نیشابور آمده
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ه صاحب کتاب منیۀ الداعى و غنیۀ الواعى اسـت کـ          ،  شخصیت برجسته دیگر این خاندان    

 ابن طـاووس    .آورده است ،  نام او را على بن محمد بن على بن على بن عبدالصمد           ،  خ آقابزرگ یش

دعاهـاى فراوانـى از ایـن       ،  األمان من أخطار األسفار و األزمان و مهج الـدعوات         ،  در دو کتاب خود   

نام نویسنده این کتاب را على بن محمد بن على بـن حـسین بـن    ،  اما وى.کتاب نقل کرده است  

  )246-244صص، خضري(.آورده است، لصمدعبدا

  بروقن سادات

از نـسل امـام      الحـسن  بن محمد جد آنها  بودند که ها    از جمله این خاندان   ،   بروقن سادات

/ بیهـق  تـاریخ .( .بود و خاستگاه اصلی آنان در عراق بـود      ) السالم علیهم (الصادق جعفر بن موسى

 بـن موسـى از دیگـر نوادگـان امـام            همچنـین محمـد بـن جعفـر       ) 171 / الهادى یوسف تعریب

  )243ص، 1393، خضري(.کرده است  در منطقه زندگى مى)ع( کاظم

 خاندان عرَیضیان

دو ،   از این خاندان   1. بودند که در بیهق مسکن گزیدند      )ع( عریضیان از نوادگان امام صادق    

زیـد ـ و   بیهـق مـسکن گ  » میـدان «ـ که در محلّه ) ق 552م (تن به نامهاى سید طاهر عریضى 

 اند دهه شناصر عریضى شناخت

  زباره آل

و سپس از آنجـا     ،  اصفهان بود  و میان کاشان  طبرس. زباره از منطقه طبرس برخاستند     آل

 بقـولى  و بالمدینۀ المفقود اللّه عبد بن محمد لقب اول بضم) زبارة (.رفتند طوس به سوي سناباد  

، بیهقـی .( انـد  گفتـه  زبـارة  بنـى  و زبـارة  اداتسـ  و زبارة آل را او اعقاب و،  بوده احمد او پسر لقب

 ) 336 ص، 1361

به مرور در مناطق و نـواحى دیگـر   ، خاندان زباره که ابتدا در نیشابور رحل اقامت افکندند     

سادات زباره بـه صـورت گـسترده بـه بیهـق روى آوردنـد و             ،  از اواخر قرن چهارم   . دنده ش پراکند

اولین سیدى کـه از ایـن خانـدان بـه     . بیهق مسکن گزیدنددر، زباره بود ظفر که خاندانى از آل     آل

 یکـى از دالیلـى کـه موجـب          .محمد بن ظفر بن محمد بـن احمـد زبـاره بـود            ،  ناحیه بیهق آمد  

اختالف آنـان بـر سـرِ نقابـت بـا تیـره دیگـرى از        ، مهاجرت خاندان زباره از نیشابور به بیهق شد       

ابتـدا بـه مـشهد    ، دنده شزباره از نیشابور پراکند آل ،سادات بود که با حمایت شافعیان از آن تیره  
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، آمـد   بـه ناحیـه بیهـق     ،  ق 395  سـال از بزرگان زباره کـه در       . سپس به بیهق روى آوردند    ،  رفته

  )241ص، خضري (.ابوجعفر محمد است

 منصور ابى بن محمد الحسن ابو الزاهد السید،  که از این خاندان در سبزوار بود       علوى اول

 در او و،  داشـتى  پـالس  کـه   گفتندى پوش پالس را او و،  بود الغازى زبارة احمد دبنمحم ظفربن

ز بزرگان خاندان    ا ،  احمد على ابو و،  زید سعید ابو،  بود پسر دو را او و،  شد متوطن مزینان نواحى

سید ابـو منـصور ظفـر بـن     :توان برشمرد افراد زیر را مى   ،  زباره که در ناحیه بیهق مسکن گزیدند      

ـد بـن احمـد زبـاره                     ،  د بن احمد زباره علوى؛    محمـد بـن ظفـر بـن محمد ابـو الحـسن محمسی

 .علوى؛سید ابو على احمد بن ابو الحسن محمد بن ظفر بن محمد بن احمد زباره علوى

، زباره در منطقه بیهق حضور داشتند؛ اما افـراد ایـن خانـدان             هرچند تعداد بسیارى از آل    

بهاءالـدین  ، براى مثال. دادند یهق و نیشابور داشتند و تغییر مسکن مى    پیوسته مهاجرتهایى بین ب   

زباره از بیهق به نیشابور نقل مکان کرد و سید ناصر بن ابو القاسم نیز از نیشابور به                   ابوجعفر از آل  

 هم در بیهق و هـم در نیشابورحـضور داشـت          ،   همچنین سید محمد قصار    .سبزوار مهاجرت کرد  

  )242ص ، همان(

 بودنـد  اعقـاب  و اوالد ازیـشان  و«:در تاریخ بیهق آمده اسـت       وصف افراد خاندان زباره    در

 گستاخى هیچ  ایشان آلامو و سالطین با و،  ساختندى مشروع  آلم از معیشت،  صلحا علما سادات

 علیـه  بمـصطفى  ایـشان   تـرین  قریـب  و،  انـد  مانـده  بعضى ناحیت پاى در رهط آن از و،  نکردندى

 الغـازى  الزاهـد  الحـسن  ابى بن احمد بن محمد ظفرین منصور ابى بن حمزة لدینا جمال  السالم

 از  بطـن  هـشتم  است زبارة احمد بن محمد بن ظفر منصور ابى بن محمد پوش بپالس المعروف

 السید بن محمد جعفر ابو زاهد محدث عالم اجل سید آن از بعد و،  زبارة احمد جعفر ابو فرزندان

 نقیـب  بـن  محمد الحسین ابى النقباء نقیب االجل السید بن محمد على ىاب النقباء نقیب االجل

 االرزاق صـاحب  النقبـاء  نقیب االجل السید بن یحیى محمد ابى السادة سید و العترة شیخ النقباء

 بـن  بالمدینۀ المفقود اللّه عبد بن الزبارة محمد بن الزاهد احمد جعفر ابى بن محمد الحسین ابى

 بـن  الحـسین  بـن  علـى  العابـدین  زیـن  بن االصغر على بن االفطس الحسن بن المکفوف الحسن

 ابـو  اجـل  سـید  پـدرش  از نیشابور نقابت که وقتى در کرد آلانتق ناحیت  این با طالب ابى بن على

 شـهور  فـى  بود نیشابور نقباى جد که اوفتاد الحسنى المحدث الحسن ابو اجل سید برادر با على

 بـود  طوس مشهد نقیب و رئیس جعفر ابو اجل سید چند یک و ،ثلثمائۀ و تسعین و خمس سنۀ
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 در شـد  متـوطن  قـصبه  در و،   سـبکتکین  بن محمود بن مسعود اللّه دین شهاب سلطان عهد در

 ملـوك  کـه  طاهریـان  خانـدان  از اسـت  عرقـى  را خانـدان  این و.بدیشان است معروف که سرایى

، میمونـه  و  حاجـان  بـود  دختر دو را طاهر بن اللّه عبد بن طاهر بن على امیر و،  اند بوده خراسان

 محمـد  الحـسین  ابـو  اجـل  سـید  مـادر  و،  بود محمد بن یحیى محمد ابو اجل سید جده  حاجان

 طـاهر  بن على امیر فرزندان از مادر سوى از ایشان و،  پدرش خاله دختر میمونه دختر بود فاطمه

 جعفـر  ابو مادر و،  بودند الخزاعى عداس بن  زریق بن مصعب بن الحسین بن طاهر بن اللّه عبد بن

 در مجـامع  و .طـاهر  بـن  اللّـه  عبـد  خـواهر  بـود  الحسین بن طاهر دختر الزبارة محمد بن احمد

 انقیـاد  بحضور آنجا  قضات و ایمه و کبار و وزرا و،  بودى زبارة على ابو اجل سید سراى در نیشابور

 و،  بـود  او سـراى  در القاسم ابو وزیر ضوربح همدانى بدیع و خوارزمى بکر ابو مناظره و،  نمودندى

 یـا  کنـد  بیـت  بدین افتتاح گوید قصیده او حق در همدانى بدیع و،  بودند حاضر آنجا ایمه جمله

 جـوهرك  اللّـه  عبـد  ابو السید على ابو اجل سید برادر و  خیامه سهم معر على العالء ضرب معشرا

 شـافعى  مطلبـى  امـام  اصـحاب  و،   رفت صومتىخ محدث اللّه عبد ابو سید فرزندان با را او و،  بود

 حـسین  از بـزاد  حـسن  گفتنـد  و کردنـد   نصرت را المحدث اللّه عبد ابو سید فرزندان  اللّه رحمه

. است مذکور تواریخ در قصه این و،  بود حسین فرزندان از اولیتر حسن بفرزندان نقابت،  بود مهتر

 االجـل  الـسید  بـن  زیـد  القاسـم  ابـو  فخرینال ذو الرضى النقبا نقیب اجل سید که وقت آن در و

 از منـصور  ابـو الـدین     رکـن  اجـل  سید آمد باز کعبه زیارت و حجاز سفر از نیشابور نقیب الحسن

 سـبب  بـدان  و،  نشد پیاده را او اما،  شناخت واجب تیمن و تبرك او آلباستقب و رفت بیرون قصبه

 ایـن  و،  انصار و اعوان و حشم و بخدم بود راالدین    رکن قوت و،  رفت نزاع و خصومت ایشان میان

 و،  برفـت  بیهق از تمام خوشدلى بنا النقبا نقیب پس،  بود قصبه و خسروجرد اهل میان خصومت

 تقـدم  منـصور  ابو اجل سید بر نیشابور نقباى که افتاد آن بر قرار،  کردند انها بحضرت حال صورت

 محافل و  مجامع حضور از و،  بیته لسح صار و،  شمرد الزم اعتکاف منصور ابو اجل سید و. نکنند

 هـزار  دوازده وفـات  وقت در و،  نمود آلاقب آخرت سعادت تحصیل بر و جست ترفع ملوك ابواب و

 هـذا  ان و،  رسـانید  بمـصب  تا داد  الزشکى على بن محمد بامام زکوة حساب از* نیشابورى دینار

 بخالفت االرزاق صاحب الحسین ابو اجل سید بر و.العاملون فلیعمل هذا لمثل و العظیم الفوز لهو

 کـس  خراسـان  امیر پس، کردند خطبه بخالفت وى بر ماه چهار مدت و،  نیشابور در کردند بیعت

 را او خراسـان  در کـه  علـوى  اول و،  بازگردانیدند تشریف با آنجا از و،  بردند ببخارا را او و فرستاد
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  اللّـه  عبـد  ابـو  حـاکم  از احادیـث  فـر جع ابو اجل سید و.بود او سالطین حضرت از نوشتند ارزاق

 الـشیخ  بنـت  ایشان مادر،  على الحسن ابو و الحسین المحاسن ابو،  بود پسر دو را او و،  کند روایت

 منـصور  ابـو  خواجـه ،  است بسیار اشعار را على ابو این و،  بود  الطبرسى محمد بن الفضل على ابى

 ابـو الـدین     رکـن  اجل سید،   الحسین ابو اجل سید از عقب و. است بیاورده خویش کتب در ثعالبى

 والدة کانـت  و،  بود یحیى بن محمد اللّه عبد ابو رئیس فقیه دختر او مادر و،  بود اللّه هبۀ منصور

 از عقـب  و. اربعمائـۀ  و ثالثـین  و ثـالث  سنۀ محرم من الرابع االحد لیلۀ منصور ابى االجل السید

 اجل سید،  یحیىالدین    عماد زاهد عالم اجل یدس و بود عزیز عالم اجل سید منصور ابو اجل سید

 و نـسب  و زهـد  با یحیى اجل سید و،  سیار و طیار جهان در است بسیار تصانیف و اشعار را عزیز

 الـرئیس  الشیخ بنت ایشان مادر،  است بسیار پارسى و تازى شعر را او و،  داشت تمام فضلى ثروت

 رمـضان  من لیلۀ آخر فى العزیز االجل السید توفى. بود محمد بن احمد نعیم ابى بن على الزکى

 ذى مـن  عـشر  الثانى االثنین یوم یحیى االجل السید توفى و* ،  خمسمائۀ و عشرین و سبع سنۀ

 الحـادى  السبت یوم العزیز االجل السید والدة کانت و .خمسمائۀ و ثالثین و اثنتین] سنۀ [القعدة

 الثلثـاء  لیلـۀ  یحیى االجل السید والدة انتک و* ،  اربعمائۀ و خمسین و تسع سنۀ آلشو من عشر

 عزیـز  اجـل  سـید  از عقـب  و .اربعمائۀ و تسعین و سبع سنۀ رجب من السادس الفجر طلوع وقت

 و محمـد  الـدین  جالل  االجل السید،   یحیى االجل السید من العقب و،  له عقب ال و  مضى و بنماند

 ذى مـن  الثامن الخمیس لیلۀ وفاته کانت و،  اربعمائۀ و تسعین و تسع سنۀ آلشو فى والدته کانت

 ملـک الـدین     عمـاد  العالم الکبیر االجل السید منه العقب و. خمسمائۀ و ثلثین و تسع سنۀ القعدة

 االثنـین  یـوم  الحـسن الدین    رکن توفى،  الحسن النقباء سیدالدین    رکن و على الحسن ابو الطالبیۀ

 محمد الدین جالل منه  العقب. خمسمائۀ و عینارب و ثالث سنۀ االول ربیع من العشرین و الحادى

 و خمـسین  و ثـالث  سـنۀ  آلشـو  منتـصف  فـى  محمـد  الدین جالل توفى،  الحسین الدین جمال و

 االجـل  الـسید ،  یحیـى  بـن  محمد بن علىالدین    عماد العالم االجل السید من العقب و. خمسمائۀ

 بـن  الحسین الدین جمال بنت العزیز ام،  الحسنالدین    رکن و محمدالدین    تاج و العزیز الدین جالل

 ولـد  ام الحـسن  ام و،  ولـد  ام محمـد  ام و،  النحوى الکسائى حمزة بن على اوالد من البیهقى على

 بـن  علـى  القاسـم  ابى العالم السید بن زید یعلى ابو االجل السید  بوده بزرگوار رهط ازین و.اخرى

 اللّـه  عبـد  بـن  الزبـارة  محمـد  بـن  احمـد  جعفر ابى بن محمد بن یحیى بن محمد الحسین ابى

 بـن  علـى  العابـدین  زیـن  بـن  االصـغر  على بن االفطس الحسن بن المکفوف الحسن بن المفقود
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 القاسـم  ابـو  اجـل  سید با على القاسم ابو عالم سید و  السالم  علیه طالب ابى بن على بن الحسین

 بـن  محمـود  طانسـل  سـراى  در نیـشابور  نقیـب  بـود  حـسن  اجـل  سـید  پدر که - النقباء نقیب

 آن و،  کردنـد  منازعـت   مرکـب  موقـف  تاخر و تقدم بسبب یکدیگر با رکابداران،  رفتند سبکتکین

 القاسـم  ابـو  عـالم  سـید  گفتند،  عالمترند که دو هر از که پرسید سلطان کردند آنها بسلطان خبر

 در زیـد  یعلـى  ابـو  اجـل  سـید  او فرزند و  یعلى ال و یعلو العلم فان باشد مقدم او که فرمود،  على

 و اربعـین  و سـبع  سـنۀ  اصـفهان  فى توفى،  گشت مزین او بمکان ربع آن و،  شد متوطن فریومد

 بـشارت  رسـید  فیروزآبـاد  بدیـه  چـون ،  بـود  برفته فریومد دیه از نجومى باختیارى او و،  اربعمائۀ

 اجـل  دسـی  و. ندید را او و برفت،  شنید القاسم ابوالدین    فخر زاهد اجل سید خویش فرزند والدت

 امیـرك  زیـد  ابى الفقیه الرئیس بنت امه و،  بود عصر یگانه بزرگوارى و زهد در فرزنداو القاسم ابو

 و عیـاران  از ناحیـت  ایـن  سـید  ایـن   ملکشاه سلطان وفات از بعد فترت عهد در و،  بود البروغنى

 آب او کـه  سـال  آن و،  اسـت  ظـاهر  کوفـه  مشهد و مکه طریق اندر او آثار و،  داشت نگاه مفسدان

 بـوزیر  نوشـتند  مثالى روحه اللّه قدس سنجر اعظم سلطان دیوان از فرات از میراند کوفه بمشهد

  )60 – 54ص، 1361، بیهقی(. »  صفت بدین صدقۀ بن على بن الحسن الدین جالل  خالفت دار
  

  خاندان قنبري

شده و  اید از نوادگان او هم بوده است در بیهق ساکن و متأهل             ه ش شخصى همنام قنبر ک   

ده و او را قنبـر مـوالى علـى    ه شـ در نیشابور وفات یافته و پس از یکى دو قرن بـر مـردم مـشتب               

شاعرى قنبر نام را که از اوالد قنبـر         ) قنبرى(سمعانى در انساب خود در ذیل نسبت        ،  اند پنداشته

بـر  نه ق شـود کـ    برد و از اینجا معلوم مـى       ى بوده است نام مى    عل )295ص،  1361،  بیهقی(  موالى

بوده و بعضى از افراد خاندان هم نام جد خـود را  ) قنبرى(موالى على ع سر سلسله خاندانى بنام       

و مانعى نیست که یکى از آنها بشرحى که مؤلف یاد کرده اسـت بـه بیهـق رفتـه و در               ،  اند داشته

وجـود کوچـه یـا محلـه      آلو از قـرائن ایـن احتمـ   ، آنجا متاهل و صاحب اوالد و احفاد شده باشد        

  )268ص، همان(است ) نبره قمخفف و محرف سراچ(سراشغمبر 
  

  محمد بن المطهر اوالد

 محمـد  بـن  عیسى بن محمد بن المطهر اوالد به سبزوار آمدند   نیشابور از که سادات از و

 ابـى  بـن  على بن الحسین بن على العابدین زین بن االصغر  الحسین بن]  على بن* [بن جعفر بن
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 بـن   القاسـم  ابـراهیم  ابـو  آلکم* او اقارب و مهدى بن الحسنالدین    تاج و،  اند السالم علیهم طالب

 احفـاد  و اوالد و البرکـات  ابـو الـدین     مجد امام سید و راهى شاد بسیدك المعروف طاهر بن على

  )60ص، 1361، بیهقی( ..باشند رهط ازین ایشان

  بیهـق  و رنیشابو در محترق حسن رهط که است ع سجاد حضرت پسر نام) اصغر حسین(

  ، اند بوده او اوالد از

  

  زید بن داعى السید

 اللّه عبد بن على بن حمزة بن زید بن داعى از کسانی که از نیشابور به بیهق رفتند السید        

 طالـب  ابى بن  على بن الحسن بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن على بن الحسن بن

از فرزنـدان ایـشان افـراد       ،  الـسالم  علیـه  علـى  نینالمؤم امیر از سیزدهم بطن بود السالم علیهما

 اوالد و شـیرزاد  اوالد،  داعـى  بـن  احمد االلقاب صاحب زاهد سید برخاستند از جمله؛  اي    برجسته

( . زیـد  سـید  فرزندان از ایشان غیر و اشتر سید اوالد و سلطان سیدك اوالد و  الفتوح ابى سیدك

  )60 ص، 1361، بیهقی

  

  عنبریان خاندان

 از شـود  مـى  گفتـه  کـه  کردند مى زندگى سبزوار یا  بیهق شهر در عنبریان نام به نىخاندا

  )174ص ، 1366، )8قرن (بدون مولف.( بردند مى بسر شهر این در دیرباز
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  گیري نتیجه

شیعی در روي کـار آمـدن سـربداران    هاي    و خاندان ها    این مقاله به بررسی نقش حکومت     

یعیان و رهبـران    ه شـ  هد از دوره امویان خراسان مـورد توجـ        د  می نشانها    بررسی. پرداخته است 

 این منطقه به حدي پتانسیل برخورد با حکومت اموي را داشـت کـه   .شیعی قرار گرفتهاي    قیام

در ایـن منطقـه علـم شـورش علیـه      . داعیان عباسی آن را مرکز اصلی دعوت و قیام قـرار دادنـد            

  .میدامویان بلند شد و در نهایت به سقوط آنها انجا

 امــا در عــصر عباســی مجــددا خراســان بــه علــت خــشونت حاکمــان ســنی مــذهب و  

حضور خانـدان شـیعی ماننـد    . یی با خاستگاه ترك مجددا به کانون شورش مبدل شد     ها  حکومت

و تالش آنهـا در گـسترش تـشیع    ...داعی بن زید و، اوالد مطهر بن محمد،  سادات بروقن ،  زباره آل

نمـود کـه در نهایـت         می  و ایجاد حکومتی شیعی مذهب دعوت      ورشه ش بیش از پیش مردم را ب     

 . پس از هشت قرن در حکومت سربداران تبلور یافت آمالاین 
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  مداري،  بررسی تاثیر نهضت سربداران بر جامعه ایران با رویکرد دین

  گرایی عدالت محوري، مردم

  2آقاجانی ، محمدرضا1جهانگیري محمد

  4عرب ، همایون3عراقی عشقی مهتاب

  چکیده

نهضت شیعی سربداران  که چشمگیر بود اي    ازهاند  تاثیر نهضت سربداران بر جامعه ایران تا      

ت پس از مرگ ابوسعید بهادرخان، واپسین ایلخان مقتدر مغول،شکل گرفتـه از             دوران فتر  که در 

 نهـضت . جمله رخدادهاي مهم و تاثیرگذار در درازناي تاریخ سرشار از فراز و نشیب ایـران اسـت          

 در را کننـدگان  تولیـد  وسـیع  قشرهاي مزبور جنبش زیرا دانست خواهانه ترقی باید را سربداران

 و فئـودالی  کـشی  بهره علیه خویش اجتماعی منافع بخاطر مسلحانه مبارزه به را آنان و گرفت بر

تحلیلـی مـی   -تحقیق حاضر از نوع کاربردي و از نظر روش، پیمایـشی      . کرد دعوت بیگانه فاتحان

، آزمونهاي فریدمن، کـوکران، و آزمـون        »تحلیل استنباطی «و  » تحلیل توصیفی «ازدوروش. باشد

 و اطالعـات  بنـدي   بـراي طبقـه    هـا اسـتفاده شـده اسـت         لیل داده ناپارامتریک، براي تجزیه و تح    

انجـام  . اسـت   کمک گرفته شده اسـت  Spssافزار نرم از آنها تحلیل و تجزیه و متغیرها محاسبه

از پرسـشنامه  هـا    بـراي گـردآوري داده  . استقرایی اسـت   -تحقیق در چارچوب استدالالت قیاسی    

و ه اسـت   از طریق آلفاي کرانباخ بدست آمـد     81/0 پایایی پرسشنامه . محقق ساخته استفاده شد   

بـین  .رابطه معنادار و موثر وجود دارد      سربداران و عدالت محوري    بین نهضت  :نتایج نشان داد که   

سـربداران و   بـین نهـضت  .سربداران و دیـن مـداري رابطـه معنـا دار و مـوثر وجـود دارد             نهضت

  .گرایی رابطه معنا دار و موثر وجود دارد مردم

   نهضت سربداران، دین مداري، مردم گرایی، عدالت محوري:کلیدي واژگان
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  مقدمه

نهضت شیعی سربداران که در دوران فترت پـس از مـرگ ابوسـعید بهادرخـان، واپـسین          

ایلخان مقتدر مغول، شکل گرفته از جمله رخدادهاي مهم و تاثیرگذار در درازناي تاریخ سرشـار                 

 تیـر   24لروز آغاز این نهضت را تقریبا در همین ایام یعنی         مورخان سا . از فراز و نشیب ایران است     

هاي وسیع چنگیـز و       ي اول قرن هشتم، که حکومت مغول پس از قتل عام            در نیمه .اند  ماه دانسته 

هوالکو مردم ایران را به یأس و ذلت و ضعف تسلیم کـرده بـود و یاسـاي چنگیـز قـانون بـود و                         

لی و صـحراگردان و افـسران و رؤسـاي طوایـف            هاي مغـو    شمشیر دژخیمی مجري قانون، و خان     

اي را به صورت اقطاع یا تیول در چنگ خـود گرفتـه بودنـد و بـا قـساوت             مغولی، هر یک منطقه   

وار به بند کشیده بودند و در شهرها نیز علمـاي مـذهب یـا در خـدمت                    هولناکی دهقانان را برده   

، بـه تـسلیم و رضـاي    » و جماعتمذهب حقه سنت«حکام مغول در آمده بودند و خلق را به نام    

خواندند که همچنان چنگیزي مانده بودند و تنها براي ارضاي            اي می   در برابر حکام مسلمان شده    

در ازاي نــابودکردن تمــدن و ایمــان و اخــالق و جامعــه و هــستی ! احــساسات دینــی مــسلمین

هـاي     از آموزه  آرمان سربداران ریشه گرفته   ).99-68،ص1354راوندي،( کردند  مسلمین، ختنه می  

آنچه روشن است، مکتب تشیع تبلیغ شده به توسط شیخ خلیفه           . عرفانی بود اي    ازهاند  شیعی و تا  

بایسته یادکرد است شماري    . و شیخ حسن جوري بود که انگیزه روانی براي سربداران ایجاد کرد           

شیخ «که  از مورخان چون پطروشفسکی، نویسنده کتاب نهضت سربداران خراسان، بر آن باورند             

شاید فقط از جمالت و اصطالحات اهل تصوف و شـکل           . خلیفه به معنی واقعی کلمه صوفی نبود      

ظاهر سازمان اخوان الصفا به منظور تبلیغ و تدارك مقـدمات خـروج علیـه سـتمگران اسـتفاده                   

شود که حاکمان سـربداري از سـویی مـوروثی     گرایی آنان از این نکته مستفاد می       مردم ».کرد  می

شدند بلکه از هر قـشر و   نشستند و از دیگر سوي، نه تنها از میان اشراف انتخاب نمی      نمی تبرتخ

توانستند در صورت ابراز لیاقت بر تخت حکومت برنشینند و یا بـه مقامـات باالدسـت                   صنفی می 

 وجود پیـشوایان و سپهـساالرانی متعـدد چـون         )1331-124،ص1936ویالس و همکاران،  ( .یابند

که غالمی بیش نبود، کلواسفندیار که پیشه وري ساده بود، کلو ابوبکر نداف کـه               تیمور محمد    اي

رئیس صنف ندافان سمرقند بود، یحیی کرابـی کـه نـوکر یکـی از بزرگـان سـربداري بـه شـمار                 
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در میان بزرگان سربداري بـر درسـتی ایـن مـدعا گـواه             .... آمد، پهلوان حیدر که قصاب بود و        می

 کـشاورز، (عدالت محوري نسبی سـربداران نیـز آشـکار اسـت            .)144،ص1353سمرقندي،( است

ابن بطوطه، جهانگرد مشهور عرب، در سفرنامه خویش در این باره چنـین آورده      . )25ص ،1351

هاي طالو نقره در اردوگـاه ایـشان          آیین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه         «: است

ــی ــاك م ــی   روي خ ــدا نم ــاحب آن پی ــا ص ــت و ت ــد  ریخ ــوي آن دراز  ش ــه س ــت ب ــسی دس ک

 درصـد نیـز نـشانی دیگـر از          30 درصد کل محصول بـه       60کاهش چشمگیر خراج از     ».کرد  نمی

در همین راستا، دولتشاه سمرقندي در تذکره خویش آورده است که           . عدالت محوري اینان است   

ر دیگـر  از رعایا ده سه به جنس گرفتی و به یـک دینـا      «در عصر علی موید، آخرین امیر سربدار،        

بـه تعبیـر پطروشفـسکی، اسـتقرار         1)32-25ص ،1935 راماز و همکـاران،   (» .تعرض نرسانیدي 

کـم گروهـی از افراطیـان سـربداران را تـشکیل       مساوات در حقوق و ثروت ادعـاي اصـلی دسـت          

توانستند بدون دعـوت و اجـازه در          در حکومت سربداري مردم می    : نیازمند یاد کرده است   .داد  می

حاضر شوند و درباره افعال او بحث کنند و وي را محکوم نمایند و ظاهرا در خانه                 مجلس شهریار   

دیـن مـداري سـربداران نیـز        .) 69،ص1363حقیقـت، (امیر، حاجب و دربانی نیز وجـود نداشـت        

برابر با تاریخ، از آغاز پیـدایش دولـت سـربداران دو رئـیس وجـود داشـت یکـی               . چشمگیر است 

این روند را تا پایان دوران حیـات سلـسله سـربداري بـا فـراز و                 اینان  . روحانی و دیگري سیاسی   

سربداران یاساي مغولی را کنـار نهادنـد و بـه تقریـب سـعی کردنـد در       . نشیب هایی ادامه دادند  

  .پیشبرد امور برابر شرع عمل کنند چنان که عوارضی را که مطابق موازین شرع نبود لغو کردند

  

   سربدارانتاثیر نهضت

  :توان تبیین کرد سربداران را ازچند جهت میاهمیت نهضت 

اینان پس از برافتادن دولت شیعی مذهب بویهی به توسط سلجوقیان سنی مـذهب،           : الف

  .نخستین گروه شیعی بودند که به قیام دست یازیدند و تشکیل حکومت دادند

رت ایلی  در بیشتر مواقع بر پایه قد     ها    به تقریب در درازناي تاریخ کهن ایران، حکومت       : ب

امـا قیـام    . ك شـمارند  انـد    هاي مردمی نیـز در تـاریخ ایـران          جنبش. اند  شکل گرفته اي    و عشیره 
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شکل گرفـت و  اي  هاي قبیله سربداران جنبشی کامالمردمی بود که بدون یاري جستن از حمایت    

  .توانست به حکومت نیز دست یابد

نتقـال مـوروثی قـدرت اسـتوار     هاي حاکم در ایران همواره بر پایه ا   ادامه حیات سلسله  : ج

اي  اما حکومت سربداران هیچگاه این ویژگی را به خویش ندیـد و انتـصاب حـاکم بـه گونـه                . بود

شاید بتوان گفت نوعی دموکراسی مردمی در میان سـربداران  . شد انتخاب ازسوي مردم انجام می 

ـ   اي    ازهانـد   تاثیر نهضت سربداران بر جامعه ایران تا       .حاکم بود  افکـار سـربداري در    . ودچـشمگیر ب

حکومت شـیعی مرعـشیان   . نواحی ساحلی دریاي مازندران، گیالن و مازندران، رواج فراوان یافت        

حکومت سادات کیـایی گـیالن نیـز    . مازندران در واقع تقلیدي بود از حکومت سربداران خراسان        

ان نیـز مـنعکس     نهضت سربداران در کرمـ    . در واقع با الهام از سربداران خراسان موجودیت یافت        

پهلوان اسد بن طوغان شاه در راس نهضت سـربداران کرمـان قـرار گرفـت و بـه مبـارزه بـا          . شد

حاکمان مظفري پرداخت، هرچند که سرانجام مقاومت دلیرانه کرمانیان شکـسته شـد و پهلـوان        

مـا  در فرارود نیز گروه هایی با آمال سـربداران خراسـان تحرکـاتی نمودنـد ا               . اسد سر به دار داد    

هـایی کـه در       توان گفت تمـام نهـضت       به عنوان یک نتیجه می    . حرکتشان با موفقیت همراه نشد    

سده هشتم هجري در ایران وقوع یافت، از لحاظ ترکیب اجتمـاعی و معتقـدات و تمـایالت، بـه                     

  انعکاس جنبش مزبور بوداي  ازهاند نهضت سربداران خراسان نزدیک و تا

 

  قمروري بر ادبیات و پیشین تحقی

در ) هـرات ناحیـه   (خراسـان  میالدي بخش شرقی 1330 و 1320در فاصله بین سالهاي   

امتیـازات مهمـی    )  هجري 718( میالدي   1318 بود و از سال      کرتوك هرات از سالله     تصرف مل 

 ایلخانانهمچنان توسط  ) بلخ و   مرو و   نیشابورنواحی  (هاي خراسان     دیگر بخش . بدست آورده بود  

ري از نواحی آن بر اثـر       وضع اقتصادي خراسان سخت وخیم بود و بسیا       . شد   اداره می  خراساندر  

تهاجم و غارت شاهزاده یساور جغتایی که چند تن از امیران محلـی نیـز بـه وي پیوسـته بودنـد       

 امیـر  ایلخـان ابوسـعید بهادرخـان   ). هجـري 716-717 میالدي ، 1316-1317.(ویران گشته بود  

 صاحب دیوان محلـی را      خواجه عالءالدین محمد هندو    برگزید و    خراسانشیخعلی را به حکومت     

اقدامات هندوي وزیر نتایج نیک بـه بـار آورد ولـی اقـدامات وي کـافی      . به وزارت وي معین کرد    

 و مغـول اعیـان  .  به رعایا ممانعت نکـرد   ترك و   مغولهاي بزرگان صحرانشین      نبود و از ستمگري   
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طایفـه مغـولی    و  ) تـرك زبـان   (طایفه اویغور به ویژه امیران    .  بسیار مقتدر بودند   خراسان در   ترك

امیـر  : خراسـان عبـارت بودنـد از   الطوایـف  ملـک نیرومنـدترین سـران    . نفوذ فراوان داشتند   اویرات

 از  امیـر ارغونـشاه    که فرزند امیرعلی قوشچی بود،رییس طایفه اویرات،         ایلخانشیخعلی جانشین   

 غیـره را بـه تـصرف خـویش       وابیـورد  و مـشهد  و طـوس  و نیشابورربانی که نواحی    ق  قبیله جانی 

؛امیر اسـفراین  صـاحب    امیرمحمـود اسـفراینی    ؛قهستاندرآورده بود،امیر عبداهللا موالیی صاحب      

هـاي    این فئودالهاي بزرگ هریـک داراي دسـته       .محمد توکل که او نیز از طایفه جانی قربانی بود         

پـس از   . نیرومند لشکري بودند و خود را تقریبا مستقل و مجزا از حکومـت مرکـزي میدانـستند                

 شـدت یافـت و خودسـري و         فئـودال هـا و امیـران         جنگ داخلی بین خان    ایلخان ابوسعید مرگ  

بهـار سـال   ( هجـري  737 در آغـاز سـال   خراسـان ستمگري آنان افزون گشت، سرانجام امیـران    

هجوم مغوالن به رهبـري چنگیـز بـه     . را به ایلخانی برگزیدند   طوغاي تیمورخان )  میالدي 1336

ایران و در پی آن تشکیل سلسله ایلخانی در ایران بسی خونبار و غـم انگیـز بـود، در طـی ایـن                         

ــویژه در منــاطق خــاوري سرنوشــتی جــز ویرانــی  یــورش دهــشتناك، شــ هرهاي آبــاد ایــران ب

 شب، یک و هزار هاي  افسانه شهر بغداد، به ایلخانی سلسله موسس هالکوخان، هجوم33  .نیافتند

هاي مغوالن با خـونریزي،       ی انجامید، به مانند دیگر حمله     عباس هفتصدساله خالفت سقوط به که

 دیگر هم در پی داشت و آن رشـد روزافـزون  اي  تصرف بغداد نتیجهاما . ایلغار و ویرانی همراه بود 

برابر بـا تـاریخ،     . تشیع بود که در پی سقوط پشتیبان اصلی تسنن یعنی خالفت عباسی رخ نمود             

در این روزگار در سراسر دنیاي اسالم پیروان تشیع با سود جستن از خالنبـودن قـدرت مـذهبی     

 در ایران زمین که بـسیاري از مردمـان آن از دیربـاز دل               .هاي خویش افزودند    مخالف، بر فعالیت  

بیـشتر  . بودنـد نیـز تـشیع روز بـه روز بـر گـستره نفـوذ خـویش افـزود                   ) ع(بسته خاندان علـی   

تـوان گفـت عهـد        در یک کالم مـی    . هاي عرفانی و متصوفه نیز با شیعیان هم آوا گشتند           طریقت

براساس آنچه اسـناد    . تصوف به آن همراه شد     فرمانروایی ایلخانان با رشد تشیع و نزدیکی تقریبی       

سازند، در خراسان که از سالیانی بسیار دور پایگاه عمده تشیع بود نیـز         و منابع تاریخی هویدا می    

از این رهگذر، عالمی به نـام شـیخ خلیفـه و در پـی او شـاگرد         . این روند شدتی دو چندان یافت     

اي مکاتـب     ازهاند   الهام گرفته از تشیع و تا      نامدارش، شیخ حسن جوري، به تبلیغ مرام خویش که        

شـیخ حـسن    . اوج فعالیت اینان در منطقه بیهـق، سـبزوار و نیـشابور بـود             .عرفانی بود پرداختند  

به این ترتیب زمینه    . جوري کوشید تا پیروان خویش را متحد نماید و سازمان آنان را مرتب کند             
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رفتـار  .  باروت تنها منتظر یک جرقـه بـود        براي قیام در آستانه فراهم شدن و منفجر شدن بشکه         

رفـت    ناهنجار یک ایلچی مغول کاسه صبر رالبریز و طغیانی کـه از مـدتها پـیش انتظـارش مـی                   

خواجه رشیدالدین فضل اهللا همدانی درجامع التواریخ و فصیحی خـوافی درمجمـل             .راتسریع کرد 

ه باشتین سبزوار منزل کردنـد       برادر از مردم قری    2 ایلچی مغول در خانه      5 که   اند  فصیحی نوشته 

وقتی که ایلچیان مـست  . ایشان شراب و شاهد طلبیدند و لجاج نمودند و بی حرمتی نمودند        و از 

دو بـرادر گفتنـد دیگـر       . شدند کار فضیحت را به جایی رساندند که عـورات ایـشان را خواسـتند              

 مغـول   5ام برکشیدند، هر    شمشیر از نی  . بگذار سر ما به دار برود     .تحمل این ننگ را نخواهیم کرد     

ك زمانی مـردم نـواحی اطـراف قـرار     اند  این حرکت آنان مورد حمایت باشتینیان ودر      . را بکشتند 

برابرگفته تـاریخ نگـارانی چـون دولتـشاه، حـافظ ابـرو،       .گرفت که مرید شیخ حسن جوري بودند    

 معنـی کـه سـربه دار    اي و مرعشی اینان نام خود را سربداران نامیدند، به آن        خواندمیر، شبانکاره 

اینـان درانـدك    . به این روي،نهضت سربداران برپا شـد      .دهند اما سرمذلت فرود نخواهند آورد       می

زمانی یاراي آن یافتندتا حکومتی هرچند کوچک دربخش هایی ازخراسان بزرگ وحتـی گرگـان       

گ بـه   و مازندران تشکیل دهندوچنان توانمندي نـشان دادندکـه تاروزگـار فرمـانروایی تیمورلنـ              

واکاوي منابع تاریخی مرتبط با آن دوران مورخ رابه این نکته رهنمـون  .حیات خویش ادامه دادند   

هـاي    یـشه سـربداران بـویژه درسـال       اند  گستري ودین مداري در   لت  بودن،عدا مردمی سازدکه  می

  . دواالویژه بو نخستین قدرت یابی آنان واجدجایگاهی

 

  فرضیات تحقیق

 .بداران بر جامعه ایران موثر استدین مداري در نهضت سر. 1

  .است موثر ایران جامعه بر سربداران نهضت در محوري عدالت. 2

 .است موثر ایران جامعه بر سربداران نهضت در مردم گرایی. 3

  

  روش تحقیق

و همچنـین پـژوهش حاضـر از    . تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است   

بردن اعتبار تحقیق با اسـتفاده از روش نمونـه گیـري تـصادفی      جهت باال    .باشد  می نوع کاربردي 

 شامل یک پرسشنامه محقق ساخته    ها    در این تحقیق ابزار جمع آوري داده      . شدانتخاب  اي    طبقه
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راي سنجش میزان روایی طرح پرسشهاي مطرح شده، پرسشنامه دراختیار چند نفـر از           .باشد می

ت آنان سـؤاالت انتخـاب شـده، ویـرایش گردیـده و             بندي نظرا   اساتید فن گذاشته شدند با جمع     

 30دربینها    پرسشنامهپرسشنامه تحقیق حاضر     براي تعیین پایایی  . قابلیت اجرا را کسب نمودند    

آلفـاي کرونبـاخ    طریـق تکنیـک   ازدرصـد  84/0ها اجرا گردید و پایایی پرسشنامه      نفراز آزمودنی 

 توزیع فراوانی و درصد تجمعی، بـراي        براي توصیف صفات کیفی به محاسبه درصد و       .بدست آمد 

 میـانگین،انحراف اسـتاندارد،   (توصیف صفات کمی به محاسبه شاخص هاي مرکزي و پراکندگی           

 شـد و  پرداختـه SPSS از نـرم افـزار   ) خطاي معیار میانگین،دامنه تغییرات، چولگی وکشیدگی

  .ه شدبراي تعیین نرمال بودن نمرات از آزمون فریدمن، آزمون کوکران استفاد

  

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها

  .است موثر ایران جامعه بر سربداران نهضت در عدالت محوري. 1

  گروه  گروه بندي  تعداد درصد مشاهده سطح معنی داري وضعیت فرضیه

  0,000  تایید
0,07  

0,93  

6  

84  

3-< 

3 >  

1  

2  

  

وضعیت 

  فرضیه

سطح 

  معناداري

درصد 

  مشاهده شده
  1فرضیه   هگرو  گروه بندي  تعداد

  0,000  تایید
0,07  

0,093  

6  

84  

3-< 

3>  

1  

2  

عدالت 

  محوري

  0,002  تایید
0,33  

0,67  

30  

60  

3-< 

3>  

1  

2  
 قانون
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  عدالت محوري نتایج آزمون فریدمن براي رتبه بندي تاثیرگذاري 

  عوامل موثر  رتبه میانگین  رتبه

  قانون  3,60  1

  عدالت محوري  2,23  2

  

 متحلیل فرضیه دو

  .است موثر ایران جامعه بر سربداران نهضت در ین مداريد -2 

  گروه  گروه بندي  تعداد درصد مشاهده سطح معنی داري وضعیت فرضیه

  0,000  تایید
0,70  

0,93  

6  

84  

3-< 

3 >  

1  

2  

  

وضعیت 

  فرضیه

سطح 

  معناداري

درصدمشاهده 

  شده
  گروه  گروه بندي  تعداد

فرضیه هاي 

  2فرعی 

  0,000  تایید

0,000  

1,00  

1,00  

0  

90  

90  

3-< 

3>  

1  

2  
  شیعه

  0,089  رد
0,33  

0,67  

30  

60  

3-< 

3>  

1  

2  
  سنی

  

  دین مدارينتایج آزمون فریدمن براي رتبه بندي تاثیر 

  عوامل موثر  رتبه میانگین  رتبه

  سنی  2,80  1

  شیعه  1,53  2
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  : فرضیه سومتحلیل

  .است موثر ایران جامعه بر سربداران نهضت در  مردم گرایی-3

  گروه  گروه بندي  تعداد درصد مشاهده داري عنیسطح م فرضیهوضعیت 

  0,000  تایید
0,27  

0,73  

24  

66  

3-<  

>3  

1  

2  

  

وضعیت 

  فرضیه

سطح 

  معناداري

درصد 

  مشاهده شده
  گروه  گروه بندي  تعداد

فرضیه هاي 

  3فرعی 

  0,001  تایید
0,09  

0,86  

42  

48  

3-< 

3>  

1  

2  
  مردم گرایی

  0,000  تایید
0,07  

0,93  

6  

84  

3<- 

3>  

1  

2  
 پیشوایان

  

   مردم گرایی تاثیر نتایج آزمون فریدمن براي رتبه بندي

  عوامل موثر  رتبه میانگین  رتبه

  پیشوایان  1,23  2

  مردم گرایی  1,77  1

  

  جامعه ایرانرتبه بندي عوامل اصلی تاثیرگذار بر

  عوامل موثر  رتبه میانگین  رتبه

  عدالت محوري  1,93  3

  مردم گرایی  2,00  2

  دین مداري  2,07  1
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 عدالت محوري و جامعه ایرانرابطه 

عدالت محوري درنهضت 

سربداران برجامعه ایران 

  موثر است

عدالت محوري درنهضت 

سربداران بر جامعه ایران 

  موثر نیست

  جمع
  

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

جامعه 

  ایران
26  17  10  7  36  24  

  100  150  25  36  75  114  جمع

  

  و مردم گرایی جامعه ایرانرابطه 

مردم گرایی در نهضت 

سربداران بر جامعه ایران 

  موثر است

مردم گرایی در نهضت 

سربداران بر جامعه ایران 

  موثر نیست

  جمع
  

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  24  36  5  8  19  28  گرایی مردم

  100  150  18  29  82  121  جمع

  

  و دین مداري جامعه ایرانرابطه 

دین مداري در نهضت 

سربداران برجامعه ایران 

  موثراست

دین مداري در نهضت 

سربداران بر جامعه 

  ایران موثر نیست

  جمع
  

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  24  36  5  7  19  29  مداري دین

  100  150  28  41  72  109  جمع
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  گیري  نتیجه

هایی که در سده هشتم هجـري در ایـران            تمام نهضت توان گفت     به عنوان یک نتیجه می    

وقوع یافت، از لحاظ ترکیب اجتمـاعی و معتقـدات و تمـایالت، بـه نهـضت سـربداران خراسـان                     

 زیرا دانست خواهانه ترقی باید را سربداران نهضت. انعکاس جنبش مزبور بود   اي    ازهاند  نزدیک و تا  

 بخـاطر  مسلحانه مبارزه به را آنان و گرفت رب در را کنندگان تولید وسیع قشرهاي مزبور جنبش

 جنـبش سـربداران     کـرد  دعوت بیگانه فاتحان و فئودالی کشی بهره علیه خویش اجتماعی منافع

و گرگان تجاوز کرد و در سمرقند و        ) قومس  ( در قرن هشتم هجري از حدود خراسان و کومش          

وع پیوست کـه بـه اسـم سـربداران     کرمان و دیگر شهرها قیامهایی در دوره تیمور گورکانی به وق     

  .خوانده شده است

اسـت در آزمـون      مـوثر  ایـران  جامعـه  بر سربداران نهضت در عدالت محوري : فرضیه اول 

در این آزمون   .:کوچک تر باشد اهمیت آن متغییر بیشتر است       ها    فریدمن هر چقدر میانگین رتبه    

محوري و قانون داراي رتبه هاي       درصد است  و عدالت       5به دلیل اینکه سطح معناداري کمتر از        

کوچـک تـر باشـد تاثیرگـذاري عـدالت          ها    در آزمون فریدمن هر چقدر میانگین رتبه      . اند  متفاوت

  .محوري از قانون بیشتر است و عدالت محوري داراي رتبه بهتري است

در آزمون فریدمن   .است موثر ایران جامعه بر سربداران نهضت در دین مداري : فرضیه دوم 

در این آزمون به دلیل     . کوچک تر باشد اهمیت آن متغییر بیشتر است       ها    ر میانگین رتبه  هر چقد 

در . انـد   درصد است  و شیعه و سنی داراي رتبه هاي متفـاوت  5کمتر از   ها    اینکه سطح معناداري  

کوچک تر باشد تاثیرگذاري شیعه از سنی بیشتر اسـت  ها  آزمون فریدمن هر چقدر میانگین رتبه    

  .راي رتبه بهتري استو شیعه دا

در آزمـون   .اسـت  مـوثر  ایـران  جامعـه  بـر  سـربداران  نهضت در مردم گرایی : فرضیه سوم 

کوچک تر باشد اهمیت آن متغییر بیشتر است در این آزمـون     ها    فریدمن هر چقدر میانگین رتبه    

 درصـد اسـت  و پیـشوایان و مـردم گرایـی داراي               5کمتـر از    هـا     به دلیل اینکه سطح معناداري    

کوچک تـر باشـد تاثیرگـذاري       ها    در آزمون فریدمن هر چقدر میانگین رتبه      . اند  هاي متفاوت  هتبر

  .پیشوایان از مردم گرایی بیشتر است و پیشوایان داراي رتبه بهتري است
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   هجري8در قرن  ارزیابی موقعیت ژئوپلتیکی حکومت سربداران

  

  1*ابراهیم تقوي مقدم

   2محمدعلی زنگنه اسدي

  3حوریه کریمی

  :چکیده

مبارزات فراگیري در سراسر ، آخرین فرمانرواي ایلخانان، زمان با مرگ ایلخان ابوسعید هم

ایران با پیدایش حکومت خروش غیرتمندانه مردم  .مملکت ایران براي کسب قدرت درگرفت

 سران جنبش سربدار در .درخشد  میسربداران همچون نگینی در سرتاسر تاریخ باشکوه ایران

 از خراسان را زیرهایی  بخش، با یک قیام غیرتمندانه و شیعی زمره افرادي بودند که توانستند

 مهم در اوضاع کردند که باعث تحوالت اساسی وریزي  سیطره خود درآورند و حکومتی را پایه

سابقه و   بیاجتماعی و مذهبی شمال شرق کشور شده و در تاریخ قلمرو سیاسی کشور، سیاسی

-731این جنبش و ایدئولوژي ایثارگرانه منجر به ایجاد حکومتی شد که از سال . کم نظیر بود

د  به مدت نیم قرن تداوم داشته و مقدمات پیدایش حکومت قدرتمند صفوي را در قرون بع782

این تحقیق به بررسی ژئوپلتیکی حکومت سربداران در قرن هشت هجري از دید . سبب شد

جغرافیایی پرداخته است و به تحلیل وضعیت نظام سیاسی این حکومت شیعی و دیگر 

  .پردازد  میملوك الطوایفی در قرن هشتم هجريهاي  حکومت

   هشتمقرن، ژئوپلیتیک، شیعی، سربداران، جغرافیایی :واژگان کلیدي

  

                                                           
  : نویسنده مسئول، دانشجوي دکترا  ژئومورفولوژي دانشگاه حکیم سبزواري.  1

Email:e.taghavi@hsu.ac.ir  
  عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواري.  2

  زوارسبهاي  دبیر آموزش و پرورش دبیرستان.  3
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  مبانی و کلیات 

مردم آن در حمله اعراب از  شهر بیهق به عنوان اولین شهري با مذهب تشیع است که

که از سوي خلیفه سوم فرستاده شده ) اسود(همان ابتدا با تعالیم تشیع از طریق فرمانده اعراب 

 مان آوردندخراسان بدون جنگ به اسالم ناب ایهاي  و بعد از سقوط تمامی شهر آشنا شدند بود

ابن زید برخاسته  پس از شهادت امام حسین مردم سبزوار به حمایت از یحیی). 1389 الهی فتح(

به . ابن زید شهید شد زیاد یحییهاي  ولی علی رغم جانفشانی. و بر والی خراسان شوریدند

 گرفت و امروزه سر او در  میشد نام یحیی  میکه متولداي  احترام وي در آن زمان هر بچه

موج دوم یورش مغول با ورود هالکوخان ) 1387کمالی (باشد  میمنطقه سرمزار ششتمد دفن

خانی و از بین رفتن نهادهاي سنتی قدرت و مذهب در  موجب تأسیس دولت ایل، به فالت ایران

سنت و بهانه اتحاد مذاهب  دولت عباسیان که سمبل مذهب اهل. )1شکل( این سرزمین شد

هاي اسماعیلیه  قلعه. از تخت خالفت فرو افتادند، آمدند شمار می یعه بهچهارگانه سنی علیه ش

یکی بعد از دیگري ، کردند هاي خود همه شیعیان را به غلو و انحراف متهم می گري که با افراطی

هاي  نفس راحتی کشیده و در دستگاه، شده با از بین رفتن دو نهاد یاد، شیعیان. فتح شدند

  .)1384امین زاده (فراهم آوردند هاي  و زمینه را براي قیامایلخانی نفوذ کردند 
  

  
   هجوم هال کوخان به خراسان1شکل 
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بین بردن  از، شکستن اُبهت مغوالن و پیروزى بر آنان، ایجاد حکومت شیعى در خراسان

گسترش فرهنگ ، برقرارى عدالت اجتماعى، ایجاد فضاى باز سیاسى جامعه، جو رعب و وحشت

 منطقه راهاى  جنبش ت عالمانِ دین در اداره جامعه و تأثیر دولت سربداران بردخال، تشیع

بیانی ( تآن عصر دانس منشأ تحوالت سیاسى و اجتماعى و فرهنگى درترین  توان مهم مى

1367(.  

 نهضت سربدارانِ کرمان و. این جنبش در شهرهاى دیگر اثر خود را بر جاى گذاشت

تحت  همچنین قیام مرعشیان مازندران. ربداران خراسان بودسمرقند و طبرستان تحت تأثیر س

. داد تاثیر مستقیم عزالدین سوغندى بود که پس از مرگ شیخ حسن جورى راهش را ادامه

مازندران  از این رو به طرف، سوغندى احساس کرد که خراسان براى او محل امنى نیست

مرعشى داد و الدین  دش سید قوامحرکت کرد و در بین راه درگذشت و لقب شیخى را به شاگر

آمدن حکومت آل کیا  او ضمن تأسیس حکومت مرعشیان مازندران تأثیر به سزایى در به وجود

 در گیالن و دولت صفویان داشت

خواجه رشیدالین فضل  جامع التواریخ، اساس مشاهدات ابن بطوطهاطالعت ما بیشتر بر 

ولتشاه سمرقندي و تاریخ امراي سربداري حافظ مجمل فصیحی از د، روضه اصفاي میرخواند، ...ا

که متاسفانه متفکران و تاریخدانان . تاریخ جهانگشاي جوینی و همچنن تاریخ بیهقی است، ابرو

اي  حکومت سربداران را به ما معرفی نمایند اولین باراند  شرق و غرب بیشتر از ایرانیان توانسته

 تذکرهالشعراي دولتشاه را 1798 در سال )A.J.Silveste de sacy(جی سیلوستردوساسی 

حبیب السیر ) h. dornr( در ادامه دورن، ترجمه و در مورد سلسله سربداران تحقیق نمود

، افرادي مانند پتروشفسکی، مودخواند میر را ترجمه و در مورد تاریخ سربداران کتابی چاب ن

 .تحقیقات ارزشمندي نمودندن  به بررسی ظهور و افول سربدراها  نیز بعد جان ماسون اسمیت

.. سید روح ا، آذر آهنچی، علی امین زاده، در دوره معاصر نیز افرادي چون یعثوب آژند

اسی به کنکاش پرهیزکاري نیز با بررسی کتب تاریخی ذکر شده و همچنین شواهد باستان شن

  .اند جنبش سربداران در قرن هشتم هجري پرداخته
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  اولین جرقه جنبش سربداران و موقعیت طبیعی آن 

 سبزوار ینباشتخطۀ  حمزه در ین ق حسن و حس. هـ737سال در این شرایط و در 

را  یلچیان و ایدند برکشیغ و آنگاه تدهیم ی نمیحت فضین و تن بددهیم یگفتند که ما سربدار م

 توسط یام قین ایک تئورینهزم) 430: 1363، یگیحسن ب (یدندکشتند و خود را سربدار نام

جرقه اصلی این جنبش از زمانی آغاز شد که  . در سبزوار آماده شده بودیفه مازندرانی خلیخش

پنج ایلچی مغول در خانه دو برادر از مردم قریه باشتین سبزوار منزل کردند و ازایشان شراب و 

وقتی که ایلچیان مست شدند کار فضیحت . حرمتی نمودندد طلبیدند و لجاج نمودند و بیشاه

دو برادر گفتند دیگر تحمل این ننگ را . را به جایی رساندند که عورات ایشان را خواستند

این . هر پنج مغول را بکشتند، شمشیر از نیام برکشیدند. بگذار سر ما به دار برود. نخواهیم کرد

ان مورد حمایت باشتینیان ودر اندك زمانی مردم نواحی اطراف قرار گرفت که مرید حرکت آن

اگر توفیق یابیم رفع «: مردمی که در باشتین فراز آمده بودند گفتند. شیخ حسن جوري بودند

» .ظلم ظالمان نماییم و اال سر خود را بر دار خواهیم کرد که دیگر تحمل تعدي و ظلم نداریم

اي و مرعشی اینان نام شبانکاره، خواندمیر، ابروحافظ، اریخنگارانی چون دولتشاهي تبرابر گفته

 دهند اما سر مذلت فرود نخواهند آوردبه آن معنی که سر به دار می، خود را سربداران نامیدند

  .)جامع التواریخ(
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   آثار باستانی برجاي مانده در خاستگاه قیام سربداران2شکل 

  

  معاصرهاي  بداران و حکومتژئوپلتیک حکومت سر

بنابر . نمود  میرخ، اغلب در زیر نقاب تشیع، استقالل طلبیهاي  نهضت، در این دوران

نه تنها از حکومت مرکزي خبري )  تا ظهور تیمورابوسعیدپس از مرگ (این در این زمان 

، بایجانچوپانیان در آذر، کرد از جمله  میقومی حکومت، بلکه بر هر ناحیه از ایران، نیست

طغاتیموریان در ، خاندان اینجو در فارس،  در یزد و کرمانمظفر آل، جالیریان در عراق عرب

سربداران ،  در خراسان شرقیکرت آل، اتابکان در جنوب غربی ایران، خراسان شمالی و گرگان

ت  در گیالن که براي آگاهی از وضعیکیا آل، در خراسان غربی مرعشیان در مازندران و طبرستان

همزمان با سربداران هاي  ژئوپلتیکی حکومت سربداران نیاز است خصوصیات تک تک حکومت

  :بررسی شود
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  مظفر آل- 1

اجداد این ، زمانی که لشکر اسالم به تسخیر والیت خراسان آمد، مظفریان عرب نژادند

ر بن امیر مظف، موسس این سلسله.وارد سرزمین خراسان شدند، خاندان نیز همراه سپاه اسالم

  .تن و مدت حکومتشان هفتاد و هفت سال بوده است 7 مظفر آل امراي .منصور است

  

  جالیریان -2

آل جالیر ،  در ایران حکومتی تاسیس کردابوسعیدکه پس از مرگ هایی  یکی از سلسله

را » محمد«شخصی به نام  )ایلکانی( قوم جالیر یعنی امیر شیخ حسن بزرگي  سرکرده. بودند

از  پس. که از نسل واقعی هوالکوخان است حکومت آل جالیر را بدست گرفتبه این ادعا

. فراوان جالیریان مجبور شدند که محل حکومت خود را به بغداد منتقل سازندهاي  کشمکش

خود را درگیر تاریخ سربداران ، شیخ حسن بزرگ از آن جا که از طغاتیمورخان حمایت کرد

  .نمود

  

  آل چوپان- 3

آل چوپان در تاریخ به . بودابوسعیدامیر چوپان یکی از امراي سلطان موسس این سلسله 

  .اند غیر از سفاکی و سخت کشی کار دیگري نکرده

  

  کرت آل-4

الدین  شمس .محمد اول معروف به کرت بنیان گزارده شدالدین  این سلسله توسط شمس

پس از . استقالل کرد اعالم رسما643ًبه تدریج در شهر هرات قدر را به دست گرفته و در سال 

مسعود الدین  او در محل زاوه با وجیه. حافظ برادرش ملک معزالدین محمد به قدرت رسید

، پس از ملک معزالدین پسرش محمد. سربداري به جنگ پرداخت و جنگ به نفع او تمام شد

پیر علی کسی است که بنا به فتواي . پسر علی حاکم هراتالدین  حاکم سرخس شد و غیاث

ي سنی هرات و مقابله با سربداران شیعی مذهب به رهبري خواجه علی موید و شیخ عزیز علما
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 784او در سال ، پس از عدم اطاعت پیرعلی از امیر تیمور. جوري برخاست و نیشابور را فتح کرد

  .کرت نیز بسته شد آلق در لشکرکشی تیمور به هرات کشته شد و با مرگ او دفتر سلسله .ه

  

  انطغاتیموری -5

: مینورسکی هم نوشته که . جوجی قسار بود، طغاتیمور بفرزند برادر چنگیزخان

 طغاتیمور در معیت .اند یکی از پسران چنگیزخان بوده، طغاي تیمور از نسل جوجیي  خانواده

یگر از مدعیان ایلخانی که قوم او یکی د، امراي خود به آذربایجان لشکر کشید و موسی خان

طغاتیمور به بسطام ، از حسن بزرگها  پس از شکست آن. بدو پیوست ،یرات مدافع او بود

در همین زمان بود که کارهاي . گریخت و در آنجا به حکومت خراسان و مازندران مشغول شد

خواجه عالءالدین محمد و عوامل دیگر باعث قیام سربداران در سبزوار شد خواجه عالءالدین 

بود که در ارتباط با قیام سربداران در جناح ی های یکی از شخصیت، محمد وزیر خراسان

او که در زمان ابوسعید به وزارت خراسان منصوب شده . طغاتیمور خان نقش زیادي بازي کرد

همان بود که با کارهاي ، بود و در واقع امور دیوانی و مالی آن منطقه را در دست داشت

 مازندران به دست سربداران کشته ق در. ه742باعث قیام مردم گردید و در سال اش  ظالمانه

 روابط حسنه داشت و مضرالدین حسین کرت با دختر او سلطان کرت آلطغاتیمور با ملوك .شد

ق براي سومین بار به عراق حمله کرد ولی در .ه741طغاتیمور در سال . خاتون ازدواج کرده بود

سربداران در آمده  ي در این زمان خراسان تحت سلطه.ابهراز لشکر حسن کوچک شکست خورد

مسعود و لشکر طغاتیمورخان به سرکردگی برادرش علی الدین  در جنگی که بین وجیه. بود

طغاتیمور شکست خورده و برادرش کشته شد و خود طغاتیمور فرار کرده و بعدها ، گاون رخ داد

  .ق به دست یحیی کرابی به قتل رسید.ه756در سال 

  

  : امراي جانی قربانی- 6

ارغونشاه ، بعد از فروپاشی حکومت ایلخانان.  از اخالف نوروزبن ارغون بودند این حکام

نواحی تحت . ایجاد کرد که به سلسله جانی قربانی معروف شداي  سلسله، پسر نوروز در خراسان

، دولتشاه سمرقندي. نسا و مرو بوده است، ابیورد، کالت، قوچان، سلطه این سلسله شامل طوس

ق به دست .ه738ولی نیشابور در سال .  نیشابور و طوس نامیده استارغونشاه را پادشاه
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ارغونشاه در روي کار آمدن طغاتیمورخان نقش مهمی ایفا . مسعود سربدار افتادالدین  وجیه

ولی خواجه ،  تقسیم شدکرت آلو ، سربداران، متصرفات طغاتیمور پس از مرگش بین او.کرد

جانشینان ارغونشاه پسران او . ا از ارغونشاه گرفتدر همان زمان طوس ر)کرابی(یحیی کراوي

محمد بیک همان شخصی است که پیامی به شیخ حسن جوري . محمدبیک و علی بیک بودند

  .فرستاد

بین ي  ایران و خصوصا منطقه خراسان در دوره: توان گفت که  می خالصهطور به

این عملیات و ، امی بودو عملیات نظها  شدیدا درگیر فعالیت،  هجري739 تا 736هاي  سال

چیزي نصیب مردم نمی ساخت و به صورت باري گران بر ، جز بدبختی و فالکتها،  فعالیت

عالءالدین محمد فریومدي که مشاورت طغاتیمورخان بر  .مردم قرار داشتي  دوش توده

 تا مردم با جان و دل به قیام سربداران، خود باعث شدي  رویه  بیبا کارهاي، بوداش  عهده

  .خراسان بپیوندند

  

  ومهدویت در جنبش سربداران تاثیر ایدئولوژي شیعه

، ها گري سبزواري گرایشات ایرانی، ورود سادات علوي به سبزوار عوامل متعددي چون

 فراهم را سربداران قیام زمینه خود. …کرسی درس دانشمندان شیعی مذهبی نظیر طبرسی و 

 یکطلبانه نبود بلکه کامالً پشتوانه تئور  و قدرتیلی شورش ایکنهضت سربداران در آغاز . نمود

در عالم  شیعه  کانون مذهب4خطه بیهق در قرن هشتم هجري یکی از . داشتیدئولوژیکو ا

شیخ ، شیخ خلیفه اسالم بود به همین دلیل ملجا و مقصد عارفان و دانشمندان شیعی چون

  ).1390افالکیان (شیخ طبرسی بوده است، حسن جوري

ن جوري با اتخاذ نوعی ایدئولوژي که هسته مرکزي اعتقادي آن ظهور حسشیخ 

 تی خود را براي کمک به مهديکه تمام مسلمین بایس الوقوع امام دوازدهم بود و این قریب

وران و  تشکیالتی مرکب از پیشه، و کار عظیم او آماده سازند) اهللا تعالی فرجه الشریف عجل(

ایجاد کرد که احتماالً الهام گرفته از نهاد فتوت و ، دندتجار که معتقد به این آیین بو

حسن و  تعالیم شیخ.:اند برخی نیز گفته. سرسپردگی به یک مأموریت مذهبی بوده است

اعتقاد به . کرد بینی مهدویت بر عدم جدایی دین و دولت تصریح می خلیفه با تکیه بر جهان شیخ

حسن مریدان را به  که شیخ چنان آن، شکار بودمهدویت در تعابیر و ادبیات جنبش سربداران آ
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اندیشه و آرمان . خواست به هنگام ظهور آماده نبرد باشند خواند و از آنان می اختفا فرا می

مکتب ، آنچه روشن است. اي عرفانی بودهاي شیعی و تا اندازهگرفته از آموزهسربداران ریشه

جوري بود که انگیزه روانی براي سربداران شده به توسط شیخ خلیفه و شیخ حسن  تشیع تبلیغ

نویسنده کتاب نهضت ، بایسته یادکرد است شماري از مورخان چون پطروشفسکی. ایجاد کرد

شاید فقط از . شیخ خلیفه به معنی واقعی کلمه صوفی نبود«بر آن باورند که ، سربداران خراسان

فا به منظور تبلیغ و تدارك الصجمالت و اصطالحات اهل تصوف و شکل ظاهر سازمان اخوان

هایی را  سربداران توانستند ارزش با این وجود ».کردمقدمات خروج علیه ستمگران استفاده می

تر ریشه در مکتب تشیع داشت در گستره وسیعی از شرق کشور بگسترانند و حاکم  که بیش

نی ایدئولوژیک کرت هرات را که دشم  مذهب است و ملوك آل بطوطه که خود سنی ابن. نمایند

و سربداران را رافضی و نا . دهد و شاید هم نژادي با سربداران داشتند شدیداً مورد تأیید قرار می

: گوید وي می. شود ها ناگزیر به اعتراف می داند در عین حال به برخی از این ارزش مسلمان می

کردند و این بردگان  یکردند و صفوف لشکر آنها را پر م حمایت می) سربداران(بردگان از آنها 

پیوستند و هر غالمی که  گریختند و به جمع سربداران می تربیت از پیش صاحبان خود می بی

داد به  شد و اگر شجاعتی از خود نشان می می) ثروت(آمد صاحب اسب و خواسته  پیش آنان می

  )50: 1375، شهرستانی. (گردید اي منصوب می فرماندهی دسته

  

  هبی حکومت سربدارانسیاسی و مذ حاکمان

، گاه به اتفاق و گاه به اختالف، پیروان وي و نظامیان، حسن جوري پس از مرگ شیخ

 766 قمري آغاز نهضت سربداري تا سال 737از سال . حکومت سربداران را رهبري کردند

، توان نامید حسن دامغانی که آن را دوره اول حکومت سربداران می قمري و کشته شدن پهلوان

ده نفر رداي حکومت سربداري بر تن کردند؛ نه نفر از ایشان بعد از مدتی حکومت کشته یاز

  .)1361آژند (شدند و دو نفر از ایشان به سالمت از مقام خود عزل گشتند
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   رهبران مذهبی و حاکمان سیاسی سربداران3شکل 

  

سباب دنیا وى خواجه فضل اهللا باشتینى مرد محتشم بزرگ بوده و از امالك دنیا و ا -1

بدین ترتیب . 47ص, نهضت سربداران خراسان, پطروشفسکى.) در ناحیت بیهق نظیر نداشت

شگفت آن که پطروشفسکى براى آن که تصور . بزرگ منطقه بوده استهاى  وى یکى از فئودال

پیش از نقل , از اذهان بیرون کند, فئودال بودن وى را با وجود همین عبارتى که خود نقل کرده

, در قرن چهاردهم میالدى سادات باشتینى به طبقه عالى فئودال منسوب نبودند: نویسد  مىآن

  .ولى در میان اعیان محل والیت بیهق نفوذ فراوان داشتند

  خواجه فضل اهللا باشتینى او فرزند. هجري738-  736،  خواجه عبدالرزاق باشتینی- 2 

 با شروع شورش مردم علیه مغوالن در راس یکی از مالکان ثروتمند قریه باشتین بود که همراه

جذاب و زیبا رو و جنگاوري شجاع و داري نیروي ،  عبدالرزاق جوانی متهور.شورش قرار گرفت

 او از سوي پدر و مادر نسب به امام دوم شیعیان حسین ابن علی و یحیی .بود جسمی بسیار

مدت زمانی از مامورین ،  این عبد الرزاق قبل از.برمکی وزیر مقتول هارون الرشید میرساند

 مردم را جانب دید را روستاییان شورش چون ولی بود مغول پادشاه مالیاتی سلطان ابو سعید
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 عبدالرزاق در .گرفت و به دلیل محبوبیت و جنگاوري در راس جنبش سربداران قرار گرفت

 . رسیدمسعود به قتلالدین   هجري به دست برادرش وجیه738تاریخ دوازده ذیحجه سال 

 به - وزیر هندوي عالءالدین دختر -  برخی از منابع علت قتل اورا تالش براي تصاحب زنی زیبا

 شماري از منابع علت قتل عبدالرزاق را جناح .اند ین زن نوشتهااز الدین  و دفاع وجیه، زور  وجبر

 به وجناح تند روالدین  بندي درون جنبش سربداران و جدال جناح معتدل به رهبري وجیه

  رهبري عبدالرزاق میدانند 

 پهلوانی عودمسالدین  وجیه .هجري 744-738مسعود سربدار الدین   امیر وجیه-2

 به ارادت دست سربداران بنیان استحکام برايالدین  وجیه .بود جوانمرد و سخاوت با، شجاع

الدین  وجیه امیر دوران .گردانید سربداران ي ومقتدا معنوي رهبر را او و داد جوري حسن شیخ

 مساحت بود درخشان پیروزیهاي و مغوالن شکست و سربداران مرزهاي گسترشن  دورا

سرزمین تحت سلطه سربداران در این هنگام در خراسان طولی معادل پانصد و عرضی معادل 

، کرت حسین معزالدین شکست نیروي سربداران از لشکریان ملک. دویست کیلومتر داشت

 سربداران پیشرفت جنگ میدان در جوري حسن شیخ قتل و، جبل و غرجستان و هرات پادشاه

 در حقیقت جنگ یک دولت و حکومت شیعه با دولتی بود که در جنگ این .کرد متوقف را

 هجري به عزم فتح 734مسعود سر بدار در سال الدین   امیر وجیه.تسنن تعصب تمام داشت

 ودر نکرد پیدا موفقیتی آمل فتح رغمعلی مازندران به لشکر کشی پرداخت ولی در مازندران

ار از امیران محلی مازندران به قتل رستمد ملک دست به هجري 745 االول ربیع اواخر

دوران او دوران شدت گرفتن تضاد میان جناح میانه رو و جناح تند رو سربداران بود و این .رسید

ران و رهبر سیاسی آنان تضاد بنا به نوشته برخی مورخان به تضاد میان رهبر معنوي سربدا

که شیخ حسن جوري رهبر تند رو و اند   برخی از مورخان اشاره کرده.مسعود کشیدالدین  وجیه

ترور شد و در جنگ قدرت جان الدین  معنوي سربداران در میدان جنگ به دستور امیر وجیه

  .خود را از دست داد

 شجاعت و دلیري ه به دلیل او غالمی بود ک. هجري747-  745، تیموراي   آقا محمد- 3 

تیمور نماینده   آي.ر سربداران بر مسند نشستامی عنوان بهالدین  وجیه قتل از پس و کرده رشد

 از جوري حسن شیخ جناح رو تند جناح معتدل سربداران بود و سرانجام بر اثر شورش درویشان
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 قتل به آهی حسن موالنا ازجمله درویشان دست به المجلس فی و شد کشیده زیر به تخت

  .رسید

او از نمایندگان جناح تند رو و از زمره اند  نوشته .هجري 748-  747، کلو اسفندیار-  4 

هاي   دوران حکومت کلواسفندیار یکسال بیشتر به طول نیانجامید و در کشاکش.پیشه وران بود

  .سیدر قتل به  هجري748درونی سر بداران سر انجام در تاریخ چهارم جمادي الثانی سال 

 به سربداران امیر پنجمین .هجري 748 -  748، ابن فضل اهللالدین  خواجه شمس -  5 

 خلع را خود ماه هفت از پس قبلی امیران سرنوشت از هراس در و کرد حکومت ماه هفت مدت

 سالمت به جان و سپرد اسفندیار کلو قتل عوامل از علیالدین  شمس خواجه به را امارت و کرد

  .به سالمت بردن  بر سربداران است که با دست شستن از قدرت جاره تنها او .برد

 . بودرو تند جناح نمایندگان از او .هجري 753 - 748، علیالدین  خواجه شمس -  6 

 .در دوران او مردم به آسودگی زندگی کردند و حقوق آنان به عدالت رعایت میشداند  نوشته

سادگی و بدون تشریفات با مردم حشر و نشر علی ساده زیست بود و به الدین  خواجه شمس

 او ضد تجمل بود و در رعایت مبانی .داشت و حتی با مرده شویان نیز نشست و برخاست میکرد

 با فحشا به . شرابخواري و استعمال مواد مخدردر دوره او ممنوع بود.مذهب بسیارسختگیر بود

ه است در دوره او پانصد زن نگونبخت کرد و دولتشاه نوشت  میخشن و قساوت بارمقابلهاي  شیوه

علی اشاره شده که دستگاه الدین   در باره خواجه شمس.تن فروش را در چاه افکنده و کشتند

اطالعات و جاسوسی عریض و طویلی ایجاد کرده بود و چنان رعبی از او در دلها ایجاد شده بود 

 در دوران خواجه .ت میرفتندکه احضار شدگان توسط او وصیت نامه مینوشتند وبه مرکز حکوم

علی قدرت نظامی سربداران اوج گرفت بطوریکه همسایگان سربداران از حمله به الدین  شمس

علی سر انجام به دست یکی از گماشتگان الدین   خواجه شمس.قلمرو سربداران وحشت داشتند

  .خود به نام پهلوان حیدر قصاب به قتل رسید

 مسعودالدین  وجیه امیر مقربان از او .هجري 759 -  753خواجه یحیی کرابی  -  7 

 به الدین، شمس خواجه قتل از پس یحیی خواجه .بود معتدل جناح نمایندگان از و سربدار

 سعی و بود بسیار ذکاوت داراي یحیی خواجه .بخشید سپهساالري مقام قصاب حیدر پهلوان

 او پیروان از بسیاري .کند جذب را رو تند جناح پیروان و درویشان که گیرد پیش در روشی کرد

 نفر هزار دو و بیست به او دوره در سربدار بگیر مواجب لشکریان تعداد و بودند پوش خرقه
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در زمان او بقایاي حکومت مغوالن در هم پیچیده شد وکشتار گسترده مغوالن توسط .رسید

 بقایاي ديمیال 1353  دسامبر سال13 هجري مطابق با 754 ذیقعده سال 16سربداران در 

 هجري 758 جمادي سوم در سرانجام کرابی یحیی .پیچید هم در را هالکو جانشینان حکومت

  . به قتل رسیدخود زن برادر دست به

 امارت به کرابیالدین  ظهیر زدن کنار با او .هجري 761-  760،  پهلوان حیدر قصاب- 8 

 جنگ و اسفراین محاصره هنگام در و کشید طول یکسال او حکومت دوران. رسید سربداران

 و سر رسید قتل بهاي  توطئه طی ـ بدار سر مسعودالدین  وجیه فرزند ـ باشتینی نصراهللا باخواجه

  .بریده او را دور تا دور حصار شهر اسفراین چرخاندند

 قصاب حیدر پهلوان قتل از پس.  هجري762 -  761،  ـ خواجه لطف اهللا باشتینی9 

 خواجه و گزیدند بر امارت به را سربداران امیر دومین مسعودالدین  هوجی فرزند اهللا لطف خواجه

ان اتابکان و یاران خواجه لطف اهللا زمام حکومت را در عنو به دامغانی حسن پهلوان و نصراهللا

 کشاکش میان بزرگان سربدار سرانجام به قتل خواجه لطف اهللا به دست پهلوان .دست گرفتند

  .انجامید هجري 762 لسا رجب ماه در حسن دامغانی

 گرفتن شدت دوران او دوران .هجري 766 -  762 دامغانی حسن پهلوان -  10 

 قیام عزیز مجدي که درویشی تند رو از پیروان شیخ حسن جوري در .ي سربداران استتضادها

 باال گرفتن تضادها به ضعف بیشتر دولت سربدار .بارز این تضادهاستهاي  نمونه مشهد بود از

سمنان و فیروز کوه از دست سربداران ، بسطام و دامغان، د بطوریکه نواحی استر آبادانجامی

 در ادامه این تضادها خواجه علی موید با کمک درویش عزیز که پس از شکست در .خارج شد

 سرانجام  هجري766 در سال.توانست پهلوان حسن دامغانی را شکست دهد، اصفهان ساکن بود

 مؤید علی خواجه به حکومت و بریدند را دامغانی حسن پهلوان سر، یدمو علی خواجه دستور به

  .رسید

 در و بسیارمتعصب درمذهب علی خواجه .هجري 788 -  766، موید خواجه علی -  11 

 خواجه دوران در. بود جدي ستم و ظلم دوران پایان و شیعیان امام دوازدهمین ظهور به اعتقاد

 دوازدهمین اگر تا بردند  میبیرون شهر دروازه از رااي  دهکر زین اسب شام و صبح هر موید علی

 سادات و علما و آخوندها در روزگار او به امکانات فراوان . کند بی مرکب نماندظهور شیعیان امام

 و کرد تالیف او بنام را »دمشقیه لمعه« کتاب، دست یافتند وعالم نامدار شیعه شیخ شهید مکی
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 تصمیم حکومت ادامه در و بود سربدار معتدل جناح نمایندگان زا علی خواجه.فرستاد او براي

 کشتن با سرانجام علی خواجه .شود خالص او مریدان تند رو  درویش عزیز وشر از گرفت

 او دوران دراند  نوشته .را در شهر گرداند درویش بریده سر و مریدان کشتار و عزیز درویش

میشه ه ترور از وحشت در علی خواجه همه این با دندبو خوردار بر نسبی رفاه از شهري بینوایان

 قیام . در دوران او بازهم قلمرو سر بداران کوچک و کوچکتر شد.در زیر لباس زره بر تن داشت

موجب سقوط سبزوار پایتخت سربداران ، یکی از پیروان درویش عزیز بنام درویش رکن الدین

الدین  داران امیر ولی متحد شد و درویش رکنبا دشمن سابق سرب، براي پیروزي،  امیر موید.شد

تضاد میان امیر ولی و دولت سربداران ،  پس از شکست درویش رکن الدین.را از سبزوار راند

 براي شام و صبح میداده ر دستور، شدت گرفت و خواجه علی موید که در آغازحکومت خود

 پایان در، ببرند بیرون شهر دروازه از رااي  کرده زین اسب عدالت دوران آغاز و زمان امام ظهور

هاي  نابود کنندگان نهضتترین  از امیر تیموریکی از اصلی، راي حفظ نظام و نجات از شکستب

 تیمور دعوت او را پذیرفت و به خراسان آمد و .کمک خواست، مردم در آسیاي میانه و سمرقند

تقبال تیمور رفت و خود را عبد  علی موید به اس.امیر ولی را شکست داد و به سبزوار وارد گشت

 و سپاهیان زمره از و تیمور کنار در و دربار  هجري در783 علی موید از سال .و بنده او خواند

 به قیامی سربدارن مستقل دولت احیاي براي هجري 785 سال در سبزوار مردم .بود او همراهان

 کشتار تیمور و شد وبسرک قیام این .انداختند راه به داوود شیخ نام به شخصی رهبري

 قریب دوهزار تن از قیام کنندگان را الي دیوارها زنده به گل .ناکی را در سبزوار آغاز کردوحشت

 دولت سربداران با کشته شدن .گرفتند و مدفون نمودند و دژهاي سبزوار را تماما ویران کردند

 در خرم آباد لرستان میالدي در رکاب امیر تیمور1386،  هجري788خواجه علی موید در سال 

 پس از آن تا زمان شاهرخ فرزند تیمور نشان چند شورش سربداران پیداست وپس .ایان یافتپ

  .یابیم  نمیاز آن دیگر نشانی از آنان

  

   از پیدایش تا سقوط سربداران حکومتمحدوده جغرافیایی 

و ها   در اثر جنگدرمدت نیم قرن حکومت آنان محدوده حاکمیتشان دائماً

که سربداران در اوج هایی  اما در بعضی از دوره، شده است  میمختلف کم و زیادهاي  رکشیلشک

شمال شرق و شمال ایران بزرگ را که ، نواحی وسیعی از شرق، اند برده  میقدرت خود به سر
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شود تحت سیطره خود   میاحتماالً شامل بعضی از نواحی افغانستان و ترکمنستان امروزي نیز

  .اند داشته

سبزوار را در زمان رهبري عبدالرزاق گرفتند و سپس ، گوید که سربداران  میافظ ابروح

بخاطر نبود قشون ، شیخ حسن جوري را آزاد ساخته و به نیشابور حمله کردند، در زمان مسعود

کسی نمیتوانست از سقوط نیشابور )1340- 741/41(خراسان در لشکرکشی به عراق عجم 

بن  کردند به نزد محمد بیک  میمال ارغونشاه که در اینجا حکومتجلوگیري به عمل آورد و ع

سربداران پس از ). حافظ ابرو به نقل از پطروشفسکی(ارغونشاه در طوس و مشهد فرار کردند

گسترش » خراسان هاي  تمام قسمت«طوالنی طغاتیمور نفوذ خود را به  غلبه بر ضد حمله

 سبزوار و نیشابور تحت سلطه مسعود بود و اشارهگوید که فقط   میحافظ ابرو تلویحا. دادند

 در 1345-746/46در سال . تصرف نشد، کند که طوس و مشهد در زمان تسخیر نیشابور می

 نساویازر حکمرانی، زمان مرگ ارغونشاه پسران وي هنوز بر طوس و مشهد و از جمله ابیورد

بر سبزوار و نیشابور « فقط1344تیمور سربداري جانشین مسعود در سال اي  کردند و محمد می

 در خالل سلطنت 749در سال . نمود  میحکمرانی» همراه با مضافات آن تا حدود باشتین

را تا  خبوشان و جاجرم، سربداران مناطق مختلف خراسان یعنی نیشابور، علیالدین  شمس

و  )رسبزوا( بیهق، به دنبال آن یحیی کراوي. سرحدات مازندران تحت سلطه خود درآوردند

و نیز  )که آن را بعدها به امیرولی باختند(دامغان و استرآباد ، نیشابور را گرفت و حسن دامغانی

در سال (جانی قربان بار دیگر طوس را گرفت ، در زمان سلطنت علی موید. طوس را فتح کرد

 777یا 776در سال(و ملک هرات هم نیشابور را تحت تصرف خود در آورد ) 1370- 772/71

از  .راي مدتی از سبزوار هم رانده شد ولی بعدها به کمک امیرولی آن را متصرف شدعلی ب

آید که مراکز اصلی سربداران سبزوار و نیشابور بوده و از این مراکز بود   میاطالعات حافظ ابرو بر

معذا . بر اکثر نواحی غربی و مرکزي خراسان و تا مدتی هم مازندران تسلط پیدا کردندها  که آن

مخالفی چون هرات و جانی قربان و غرب هم امیرولی هاي   قسمت شرق و شمال قدرتدر

  .خوابیده بودند که بالفاصله بر مازندران مسلط شدند

دولتشاه هم میگوید که سربداران کارشان را با تسخیر سبزوار شروع کردند ولی وي 

، اسفراین، ا گرفت بر جویندهد که عبدالرزاق در حینی که ارغونشاه نیشابور و طوس ر  میادامه

مسعود نیشابور و جام را از دست ارغونشاه درآورد  .کرد  مینیز حکمرانی» خجند«بیار و ، جاجرم
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کمی بعد از آن یحیی . به حکمرانی پرداخت» خبوشان تا ترشیز«و از » جام تا دامغان«و از

  . ود را بسط دادحکومت خ» جام تا دامغان«کراوي طوس را از اعقاب ارغونشاه گرفت و از

حسن دامغانی استرآباد را به امیر ولی و از جمله طوس را به جانی قربان باخت؛ ولیکن 

. مت کرد.قهستان و طبس گیلکی را فتح کرده از دامغان تا سرخس حک، علی موید ترشیز

علی نه بر طوس بلکه بر دامغان مسلط شد؛ و فصیح نیز الدین  نویسد که شمس  میمیرخواند

این فتوحات عبارت . کند  میاز فتوحات یحیی کراوي به تفصیل صحبت،  قتل طغاتیمورپس از

گوید   میفصیح همچنین. و خوار و طابرك، سمنان، دامغان، بسطام، شاسمان، استرآباد: بودند از

تاریخ سربداران . درگذشت774که محمد بیک بن ارغونشاه حاکم جانی قربان در طوس در سال 

نه تنها غرب  .ادعا کرده که تحت سلطه سربداران بوده است، حافظ ابرو نوشتهبیش از آنچه که 

 طبرستان نیز فتح -و مرکز خراسان گرفته شده بود بلکه شرق خراسان و نیز قسمتی از قومش

تاریخ . شده بود و در زمان علی موید قهستان و سایر نواحی جنوبی نیز تسخیر گشته بود

سایر منابع . صحبتی نکرده است770دست رفتن مناطق سربداران در سربداران اصال از مساله از 

گستره شرقی 740ابن بطوطه که در اوایل . هم درباره گستره قلمرو سربداران اطالعاتی دارند

را گرفتند نیشابور ) سبزوار(پس از این که بیهقها  سربداران توصیف کرده میگوید که آن قلمرو

 فتوحات امراي 4شکل). 1361آژند (ز متصرف شدندمشهد و جام را نی، طوس، و سرخس

قلمرو  بیشترین گسترش. سربدارن در طی نیم قرن استیالي آنان بر شمال شرق کشور است

سربدارن در دوره حکومت حسن کراوي بود که مناطق وسیعی از گرگان خراسان و سمنان و 

 قسمتی از مظفر آلد و قدرت سربداران رو به فول کر خراسان را فتح نموده است پس از وي

 . حاکمان جانی توس را آزاد کردند.خراسان جنوبی را گرفتن طغاي تیمور گرگان را فتح کرد
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   فتوحات امراي سربداران4شکل 

  

  نتیجه گیري

 جامع التواریخ، اطالعات ما در مورد حکومت سربداران بر اساس مشاهدات ابن بطوطه

تاریخ ، مجمل فصیحی از دولتشاه سمرقندي، میرخواندروضه اصفاي ، ...خواجه رشیدالین فضل ا

که متاسفانه . تاریخ جهانگشاي جوینی و همچنن تاریخ بیهقی است، امراي سربداري حافظ ابرو

حکومت سربداران را به ما اند  متفکران و تاریخدانان شرق و غرب بیشتر از ایرانیان توانسته

 1798در سال ) A.J.Silveste de sacy(ی جی سیلوستردوساساي  معرفی نمایند اولین بار

  در ادامه دورن، تذکره الشعراي دولتشاه را ترجمه و در مورد سلسله سربداران تحقیق نمود

)h. dornr (اریخ سربداران کتابی چاب نمودحبیب السیر خواند میر را ترجمه و در مورد ت ،
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ن  در زمینه ظهور و افول سربدراها  نیز بعد جان ماسون اسمیت، افرادي مانند پتروشفسکی

تاسیس ) هیهات من الذله(دولت سربداران که با شعار آرمانگرایانه  .تحقیقات ارزشمندي نمودند

. کمتر از نیم قرن ادامه دهدنتوانست استیالي خود را بر شمال شرق ایران  اما ،اوج گرفت، شد

 این قیام سرآغاز .تحول عظیمی در سرنوشت مذهبی مردم ایران ایفا کند با این وجود توانست

شیعه در گوشه و کنار ایران شد که نهایتا به تاسیس دولت قدرتمند صفوي در قرن هاي  جنبش

  متاثر از این قیام است وو میتوان اذعان کرد نوع ایدئولوژي کنونی ما نیز. نهم و دهم منجر شد

نوعی تن به ذلت ندادن مردم ایران در برابر شرق و 1357فریاد آزادي مردم ایران در قیام بهمن 

 سال بیشتر عمر 25تاریخی را که اي  لذا این نوشتار نمی خواهد یک سلسله. باشد  میغرب

 عرفی نماید درنتیجهندارد و دهها حاکم را بخود دیده به عنوان افتخار این خطه از کشور م

واال به جز قدرت طلبی و جاه طلبی در هاي  و ارزشها  هدف از این نوشتار این است که آرمان

تارپود این جنبش را به مردم معرفی نموده که توانست مردم ایران را در مسیر زندگی صحیح و 

ت سربداران با با توجه به نتایج این تحقیق مشخص شد حکوم.جامعه فاضله افالطونی قرار دهد

این حکومت . کوچک در قریه باشتین آغاز و توسط عبدالرزاق باشتینی تاسیس شداي  جرقه

علی تثبیت و با فتوحات یحیی کراوي گسترش پیدا کرد و نهایتا الدین  توسط مسعود و شمس

  سال از تاسیس آن700در دوره حسن دامغانی رو بافول حرکت و منقرض شد و حال که 

   .شود  میآزادي خواهانه هنوز احساسهاي  زگی این قیام و جنبش در سرتاسر جریانگذرد تا می

 کرت آلهاي  موقعیت ژئوپلتیکی حکومت سربداران در شاهراه ابریشم و حدفاصل دولت

زمینه ساز . در غرب زمینه را براي تاسیس یک دولت قدرتمند فراهم آوردمظفر آلدر شرق و 

و جنگاور چون عبدالرزاق ومسعود با رهبران مذهبی چون شیخ این قدرت ائتالف مردان شجاع 

مردم هاي  و ایثار گريها  خلیفه و شیخ حسن جوري بود که باعث مردمی شدن این حکومت

به خصوص ها  آنچه که در کتب مختلف تاریخی و سفرنامه. و فتوحات شدها  بیهق در نبرد

ردم سربداران را به دلیل تفکرات شیعی به آن دوران مهاي  سفرنامه ابن بطوطه وجود دارد دولت

به معنی ) شطار(به نحوي که مردم عراق سربداران را .کردند  میقرمطیان و رافضیان منتسب

ولی هما آنها . شناختند  میبه معناي مردانش شکار) صقوره(دزدان و در مغرب زمین به آنان 

 و انصاف راي داده و این خطه را بالاستثناء به عدالت و مساوات حکام سربداري در مردمداري

هاي  شهر، قدرتهاي  از لحاظ کانون). سفرنامه ابن بطوطه( کنند  میمنطقه امن و آباد معرفی
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منطقه پس از یورش مغول باز سازي شده و  جمعیتیهاي  سبزوار و نیشابور به عنوان قطب

و توانستد در کمتر از ده کوشیدند   میمردم نیز با همیاري با حاکمان سربداري در توسعه قلمرو

از جنوب تا ملوك سیستان از شرق تا هرات و دولت ، سال مرز خودرا از شمال تا ترکمنستان

  .اصفهان و تهران گسترش دهند) مظفر آل( و از غرب تاکرت آل
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 گیري نهضت سربداران نقش مشایخ صوفیه در شکل

  

  1فرشته جهانی

  2نرگس منتی

  

  چکیده 

ي در ایران به عشر اثنینهضت سربداران به عنوان نخستین نهضت و حکومت شیعه 

صوفیان و جریان تصوف ، یکی از عوامل مهم در ایجاد این حکومت شیعی. آید  میحساب

جستار حاضر بر آن است که به . سیعی در ایران داشتندوهاي  که در قرن هفتم فعالیت هستند

روش توصیفی و تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که صوفیان چه نقشی در ایجاد نهضت 

بر این اساس حاصل شد که صوفیانی چون شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري . سربداران داشتند

ي ها مکانشته و در مساجد و شهر به شهر گ، که در میان مردم از وجهه خاصی برخوردار بودند

کردند و به آنها نوید پیروزي   میعمومی مردم را به قیام علیه ظلم و فساد تشویق و تحریک

  . دادند به این ترتیب ذهن مردم را پذیراي قیام سربداران کردند  میعلیه ظلم را

  سبزوار ، شیخ خلیفه، شیخ حسن جوري، تصوف، سربداران: گان کلیديواژ

  

  

  

  

  

  

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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  مهمقد

در تمام . تصوف در قرن هفتم و هشتم هجري با رشد و گسترش چشمگیري مواجه بود 

ها  شد که محل تجمع مرادان و مریدان سرسپرده آن  میزیادي دیدههاي  شهرهاي ایران خانقاه

از مردم ستم دیده و مصیبت اي  حمله غارت گرانه و ویران کننده مغول نیز باعث شد تا عده. بود

، 3ج، 1378، صفا (کشیده شوندها   و ناامید به انزوا کشیده شده به این خانقاهمأیوسي  زده

اعتقاد مردم را به مشایخ ، حمله مغول به ایران و شیوع یأس و ناامیدي و افسردگی. )  166

شویم تغییرات ماهیتی   میبه تدریج هرچه به اواخر دوره ایلخانان نزدیک. صوفیه دو چندان کرد

اگرچه در این دوره برخی از صوفیان تنها به . کنیم  میصوف مشاهدهبیشتري را در ت

پرداختند اما برخی دیگر نیز روحیه مبارزه داشته و روح ایستادگی در   میو انزوانشینی  عزلت

و به این ترتیب تصوف در اواخر قرن هشتم به تصوفی . برابر ظلم را در خود پرورانده بودند

همه گرایشات  ) 98، 27ش ، 1368آذر و دي  ،روحانی (.بدل شدمبارز و تالش گر م، اجتماعی

این اصل . شود  میمذهبی ایران و نواحی اطراف در قرن هشتم هجري در قالب تصوف بیان

  . و گرایشات مذهبی این دوره استها  یشهاند حاکم بر

موجب ، آورد زده ایران روى مى این نکته گفتنى است که مصائبى که بر مردم غارت

رفت؛ و ازین راه مشایخ و زهاد  تقاد آنان بکسانى شد که انتظار تسلّى و تشفّى ازیشان مىاع

در شرح حال کمتر کسى از مشایخ . بیشتر از دوره پیشین مورد عالقه و احترام قرار گرفتند

شود که بر امرا و بزرگان وقت تسلّطى نداشته و یا بغایت مورد تعظیم و تکریم آنان قرار  دیده مى

همین امر سبب بود که بتدریج دست بعضى از مشایخ در امور اجتماعى گشوده . نگرفته باشند

. شود تا اگر بخواهند در اجراى مقاصد سیاسى و اجتماعى خود از نفوذ معنوى استفاده کنند

مشایخ شیعه که از اواسط این عهد یعنى از اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم ببعد بنام آنان 

و براى تحکیم مبانى تشیع یا تشکیل ، ازین وضع در مواردى که توانستند، خوریم ازمىبسیار ب

   ) 173، 3ج ، 1378، صفا (.بیشتر استفاده کردند، ى شیعهها حکومت

این . هاى متصوفان شیعه سلسله شیخیه جوریه در خراسانند نخستین دسته ازین سلسله

وى . هستند، سمنانىالدوله  از شاگردان شیخ عالء )726مقتول بسال  (دسته از اتباع شیخ خلیفه

مدتى در سبزوار بارشاد مشغول بود و یکى از اتباع معروف او شیخ حسن جورى بعد از کشته 

شدن مرادش در سبزوار و نیشابور و طوس و خبوشان و ابیورد بدعوت خلق پرداخته و پیروان 
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دند با ایشان از در اتّحاد درآمد و در جنگها بسیار گرد آورده بود و هنگامى که سربداران قیام کر

که . با آنان شرکت جست و وسیله قاطعى براى تقویت و تأیید حکومت شیعى سربدارى گردید

   .در ادامه به طور مبسوط به آن پرداخته خواهد شد

  

  نقش شیخ خلیفه در تشکیل نهضت سربداران

آدم کشی و جور و ، رتگري هانهضت سربداران توانست نقطه پایانی بر داستان تلخ غا

در واقع قرن هشتم هجري قمري را باید عصر . حد و حصر مغوالن در ایران بگذارد  بیستم

هاي  جنبش، ي این قرنها سالاز نخستین . ملت ایران دانستي  آزادي خواهانههاي  نهضت

سال نهضت مازندران در : مختلفی در گوشه و کنار ایران شکل گرفت که از آن جمله است

که از بین آنها .....  وق. هـ 775نهضت کرمان در ، ق. هـ772نهضت گیالن در سال ، ق. هـ750

نهضت آزادیبخش ترین  خروج سربداران خراسان از لحاظ وسعت بزرگترین و از نظر اهمیت مهم

بعدي هاي  جنبشي  شود و بسیاري از محققان آن را زمینه و مقدمه  میخاورمیانه محسوب

  ) 1363: 41، حسن بیگی. (اند ستهایران دان

دست نشاندگان وي در همه جاي ایران و ، ي حکومت ایلخان ابوسعیدها سالدر واپسین 

رغم وضع بد  از جمله در خراسان دست تعدي و آزار و اذیت مردم بیچاره گشودند و علی

 ی و کامالًو عوارض غیرانسانها  براي تامین مطامع خود مالیات، اقتصادي و انحطاط کشاورزي

خاصی ي  کردند که وصول آن تابع هیچ ضابطه  میچیز و فقیر مطالبه  بیناعادالنه یی را از مردم

شهر و روستا ي  مختلف خراج و عوارض با عناوین مختلف از سکنههاي  نبود و به مناسبت

به ها  مردم و شیعیان به خاطر این آزار و اذیت )1363: 45، حسن بیگی (.داشتند  میدریافت

تعصب اهل تسنن بر ضد تشیع قوت گرفت و ، در ایران شرقی«. شیوخ متصوفه پیوستند

حمایت از مظلومان را در دستور ، روي آوردند و قائدین این فرقه، آزاردیدگان به سمت تصوف

. قیام نمودند و شیعیان زیادي گرد آنها جمع شدند، کار خود قرار داده و برخالف اهل سنت

اي  هدایت مردم را داشتند بلکه از دانشمندان فرزانه، این زمان نه تنها کارشیوخ متصوفه در 

یکی از این شیوخ متصوفه که . آمدند  میبودند که از ارکان ادب و فرهنگ اسالم و ایران به شمار

شیخ خلیفه ، فعالیت و نمود اجتماعی و فکري او منجر به دگرگونی نظام سنتی جامعه شد

اجتماعی مذهب در قالب هاي  یشهاند ز سلسله کبرویه بوده است که با بسیجاو ا. مازندرانی است
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 ».را بر هم زده و چهره کاربردي عقیده و ایدئولوژي را نمایان ساختها  مبارزات مردمی موازنه

  ) 1384: 92، زاده امین(

 او به تقوي. که سرزمین علویان و مامن شیعیان است، شیخ خلیفه از اهالی مازندران بود

و پاکیزگی روزگار مشهور بود و در جوانی به تحصیل علوم دینی رایج زمان پرداخته تا آنجا که 

 )1363: 72، آژند (.قران را حفظ بود و در علم تجوید و ترتیل قران سرآمد گردیده بود

قران حفظ کرده به تجوید خواندي و علم .... «: میرخواند در شرح حال شیخ خلیفه نوشته

، 5ج، 1380میرخواند (»... انستی و ترك تحصیل گفته مرید شیخ بالوي زاهد شدفراست نیک د

تجوید قران و : شیخ خلیفه پس از فرا گرفتن مقدمات علوم متداول زمان از قبیل« )4499ص

فقه و اصول و علم فراست به پیروي از خوي جستجوگر خود با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی و 

عالقمند به کاوش و ، حد و حصر فرمانروایان زمان و فقر عمومی  بیاقتصادي و سیاسی و مظالم

از استادان و متفکران زمان خود که رهبران فکري جامعه ، علت یابی و تحقیق پیرامون آن

  ) 1365: 30، پطروشفسکی، 1363: 99، حقیقت (».شدند گردید  میمحسوب

مساله باعث ترك تحصیل او قانع نشده و این ، شیخ خلیفه از تحصیل علوم مورد مطالعه

شده و به دنبال گمشده یا به تعبیر دیگر براي دریافت سواالت و شبهات خود به راه افتاد و ابتدا 

را اي  محضر مقلب مریدان مازندران یعنی شیخ بالوي زاهد در آمل شتافت تا شاید آن گمشده

 زاهد او را قانع نکرد چون با که به دنبالش بود در نزد او بیابد اما ماندن در محضر شیخ بالوي

، رسید می) ع( اینکه خرقه فقر شیخ بالوي زاهد با چندین پشت به حضرت امام جعفر صادق

لیکن گوشه عزلت اختیار کرده بود و با مسائل زمان و امور جاري مردم کاري نداشت و همین 

 از جمله صوفیان و شیخ خلیفه را ارضا نماید زیرا شیخ خلیفههاي  توانست خواسته  نمیمساله

عدالتی و ظلم و   بیبا، خواست با الگو قرار دادن تعالیم تشیع  میعارفانی بود که در این زمان

: 73، آژند، 1384: 93، زاده امین (دوري گزیندنشینی  ستم حکام زمان مبارزه کند و از خلوت

ل اجتماعی شیخ خلیفه به منظور تکمیل تحصیالت خود و دریافت پاسخ صحیح مسائ )1363

داده است به نزد شیخ با لوي زاهد رفته ولی چون شیخ بالوي زاهد از   میکه همواره او را رنج

بنابراین سرخورده و مایوس از آمل به سمنان ، دادن پاسخ به مسائل اجتماعی زمان عاجز بود

  ) 1363: 100، حقیقت (.رفت
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نانی رفت او یکی از سمالدوله  عالءالدین   شیخ خلیفه در سمنان نزد شیخ رکن

رهبران فکري ایران در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري هاي  ترین چهره درخشان

سمنانی در تصوف معتقد به اعتدال و در اجراي الدین  رکن )1365: 30، پطروشفسکی (.است

 احکام دین سخت گیر بوده است شیخ خلیفه با رفتن به صوفی آباد سمنان نه تنها از محضر

کرد بلکه این فرصت هم براي او به دست آمد که   میمعنوي و علمیهاي  شیخ سمنانی استفاد

که رنگ و اي  شیخ استفاده کند شیخ با شاگردان سمنانی آشنا شد و با محیط تازهي  از کتابخانه

 بوي دیگري داشت و با مردمانی که از حاکمان مغول صدمان بیشتري دیده بودند آشنا شد

سمنانی از شیخ خلیفه پرسید به کدام مذهب از الدین  شیخ رکن )1369: 145، اداترئیس الس(

ها  شیخ آنچه من به دنبالشم از این مذهباي  : مذاهب اربعه مقیدي؟شیخ خلیفه جواب داد

و این جواب شیخ خلیفه اشاره بر شیعی بودن او  )4499ص، 5ج، 1380میرخواند (.باالتر است

و  عالءالدوله که پیرو مذهب تسنن خشمگین شودالدین  شد رکندارد و همین جواب باعث 

بعد این ماجرا شیخ خلیفه رخت ، بردارد و بر سر شیخ خلیفه بکوبد، دواتی را که در کنارش بوده

شیخ ، سمنانیالدوله  بعد از شیخ رکن )1365: 31، پطروشفسکی (سفر بست و به بحر آباد رفت

در آنجا مراد و مقصود او . شتابد  میله حموي در بحرآبادا هبهالدین  خلیفه نزد خواجه غیاث

جایی که بیشتر مردم آن شهر و روستاییان اطراف آن از شیعیان ، حاصل نشد به سبزوار رفت

 علی بودند در سبزوار شیخ مسجدي را به عنوان اقامتگاه خود انتخاب کرد معتقد و هواداران آل

  ) 4499ص، 5ج، 1380میرخواند(

 شیعیان محسوبترین  ز ابتداي پیدایش مذهب تشیع مرکز تجمع متعصبا، سبزوار

بیهق واقع در غرب نیشابور که براي ي  شهر سبزوار و ناحیه) 1363: 54، حسن بیگی (شد می

روستاییان اطراف ، رفت  میمحل به شمارترین  بهترین و مناسب، این تبلیغات برگزیده شده بود

 از شیعیان متعصب و در نتیجه مخالف قدرت موجود سبزوار و طبقات پایین مردم شهري

اصلی تشیع در فالت و در عین حال یکی از مراکز میهن پرستی هاي  بودند؛سبزوار یکی از کانون

که شیخ را به اي  مسالهترین  مهم) 56: 1389، حالج (.رفت  میدر ایران آن زمان به شمار

ائل روز صحبت کنند و بتوانند پیوندي از توجه مردم به کسانی بود که از مس، سبزوار کشیده

با آنچه در تاریخ نسبت به خاندان ، لحاظ روانی و مذهبی بین آنچه بر مردم گذشته است
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و معصومین رفته است برقرار کنند زیرا مردم این منطقه از سالیان قبل به تشیع  )ص(پیامبر

  ) 1384: 95، زاده امین (.گرویده بودند، يعشر اثنی

شیخ خلیفه سبزوار را پایگاه ، ر عارفی به نام و صاحب نفوذ و کالم وجود نداشتدر سبزوا

دانست با پیروي   نمیخود قرار داد او که فقط نشست و وعظ کردن را جایزهاي  یشهاند گسترش

که در راه اسالم و اهداف اسالمی خود قیام ) ع( و امام حسین) ع( از ائمه اطهار خصوصا امام علی

 مبارزه به فسق و فجور و فاسقان و فاجران را تبلیغ،  ظلم و ستم رزمیده بودندکرده و علیه

، همان (.داده است  میو برکندن ظلم و ستم بشارت) عج( نمود و مردم را به ظهور امام مهدي می

95 (  

بوده است او مردم را به ظهور مهدي و  )عج( شیخ خلیفه منادي ظهور امام مهدي

و همین بعد تعالیم او موجبات وحشت . داده است  میبرابري بشارتبرکندن ظلم و ستم و نا

شیخ خلیفه ) 1363: 78، آژند (.ساخته است  میهیات حاکم و علماي وابسته به آنها را فراهم

اعتقاد داشت که باید مردم را به مسائل اجتماعی آگاه کرد و آنان را تشویق و ترغیب نمود تا 

 نابودي کشاورزي و انحطاط اقتصادي که دامنگیر آنها شده برضد مسببان اصلی فقر عمومی و

و با بیرون راندن بیگانگان حکومت سرزمین خود را بدست افرادي صالح و مومن ، بود قیام کنند

و وطن دوست بسپارند براي انجام این منظور هیچ سنگري بهتر از مسجد ندید که در هر شبانه 

 و چون حافظ قران بود و به آوازي خوش.  آن شهر بودروز سه بار محل تجمع عموم افراد مومن

 میرخواند )1363: 127، حقیقت (خواند مریدان بسیاري پیدا کرد و بسیار مشهور شد می

 »شیخ چون قران به آواز خوش و بلند خواندي خلق کثیري مرید و معتقد او شدند«نویسد می

  ) 4499ص، 5ج، 1380میرخواند(

 هیات حاکمهي  ظالمانه و ستمگرانههاي  قابل سیاستمردم را در م،  شیخ خلیفه

این بوده که موقعیت و موضوع ، شورانده است و عامل اصلی وحشت علماي اهل سنت از او می

شد و این   میآنها از نظر اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادي از سوي شیخ خلیفه تضعیف

را از نشستن در  لذا او، وه بودهخطري بالق، مساله براي هیات حاکمه و علماي طرفدار آنها

اما شیخ به به تهدیدات آنان توجهی . مسجد و مواعظه کردن منع کرده و تهدید به قتل کردند

آوازه تعالیم او در شهر پیچید و ) 1384: 96، زاده امین (نکرد و همچنان به تعالیم خود ادامه داد

قها فتوایی صادر کردند که او را به باالخره ف. اختاند فقها و علماي رسمی زمان را به وحشت
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فقها صورت فتوي را با عرضه داشتی نزد سلطان ابوسعید آخرین ایلخان مغول ، قتل برسانند

اما ایلخان مغول که گویا از نفوذ معنوي ) 1363: 74، آژند (.فرستادند تا بر آن صحه بگذارد

من «:  گرفت و در جواب نوشتراه محافظه کاري پیش، کافی اطالع داشتي  ازهاند درویشان به

حکام خراسان تفحص نمایند و به موجب شرع شریف عمل . آالیم  نمیدست به خون درویشان

  ) 1365: 33، پطروشفسکی (»نمایند

، بنابراین هنگامی که زبان به تکفیر شیخ گشودند تا مردم را علیه وي تحریک کنند

م بود که به زودي طرفداران و مریدان اختالف بین مردم به مبارزه و رویارویی کشید و مسل

رفت در   میبلکه احتمال آشوب عمومی نیز، فقها را از میدان بیرون کرده، شیخ خلیفه نه تنها

پیروان شیخ خلیفه که داراي اعتبار و نفوذ ي  همین زمان با ورود شیخ حسن جوري به جرگه

ما چون فقها و علماي اهل سنت ا، باعث ازدیاد مریدان و طرفداران شیخ خلیفه شد، محلی بود

) 1384: 97، زاده امین (.نتوانستند علنا شیخ خلیفه را به قتل برسانند در خفا او را کشتند

و در این اثنا ناگاه بامداد به مسجدي که شیخ «: نویسد  میمیرخواند در مورد قتل شیخ خلیفه

و ، لیفه از آن به حلق آویختهریسمانی بر ستونی بسته دیدند و شیخ خ، بود در آمدند  میخلیفه

ها نهند و گردن بدان  آن خشت چنانچه پاي بر، خشتی چند در پاي ستون بر یکدیگر نهاده

منازعان او را : گفتند  میو اتباع او، بعضی را ظن آن شد که شیخ قصد خود کرده. ریسمان رسد

ویم ربیع االول سنه فی الجمله کیفیت آن معلوم نشد و این حال در بیست و د. اند قصد کرده

  ) 5380، 4500ج، میرخواند (»سنت و ثلثین و سبعمائه بود

جناح رهبریت مذهبی سربداران مرکب از یک سلسله رهبران مذهبی بود که با تقویت 

حرکتی انقالبی در قسمت شرق جهان اسالم پدید آوردند تشیع و ، يعشر اثنیبعد انقالبی تشیع 

عرفانی که اینان مبلغ آن بودند با تشیع و عرفانی که بعضی از عرفا و متصوفان این عصر 

 و اعتکاف را تبلیغنشینی  گوشه، کرد بسیاري از عرفا و شیوخ این عصر  میفرق، داشتند

توان گفت که آنان نهاد مذهبی را جداي از   میاقعو در و، کردند و کاري با سیاست نداشتند می

از این رو وقتی که شیخ خلیفه . نهاد سیاسی فرض کرده و یا تن به آن داده بودند

علماي رسمی و ، ي اعالم داشتعشر اثنیي دین و دولت را در چهار چوب تشیع ناپذیر جدایی

وید و سر خروج دارد همین گ  میسنی مذهب زمان او را محکوم به این کردند که حدیث دنیا

نیز ابراز داشتند و فتوي به الدین  اتهام را در خصوص شیخ حسن جوري و نیز سید قوام
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زمانی که شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري از محو ) 1363: 72، 71، آژند (.محکومیت آنها دادند

شرهاي ق، ي صحبت کردندعشر اثنی تعالیم تشیعي  ستم و فساد و گستردن عدالت تحت سایه

کردند به دعوت آنها لبیک   میجامعه که ظلم و جور و فساد را با رگ و پوست خود احساس

سبب ، معنوي آنانهاي  شیخ خلیفه و شیخ حسن و رهبريهاي  همچنین وعظ و خطابه، گفتند

همچنین سازمان ، مردم و به حرکت در آمدن آنان و قیام مردم باشتین بودهاي  آگاهی

  ) 1384: 101، زاده امین (. در تاریخ سربداران بازي کرده استنقش مهمی، درویشان

  

  نقش شیخ حسن جوري در تشکیل نهضت سربداران

تحصیالت اولیه خود را در ، از توابع نیشابور، بود از اهالی جوراي   شیخ حسن طلبه

، 1380، حافظ ابرو، 1365: 33، پطروشفسکی (زادگاهش به پایان برد و به مرتبه مدرسی رسید

شیخ حسن جوري از ، به شیخ خلیفه مازندرانیمند  در بین شاگردان معتقد و عالقه) 79ص، 1ج

به همین جهت شیخ خلیفه که با توجه به ) 1363: 129، آژند (.بودتر  و شایستهتر  دیگران فعال

 .کرد وي را پنهانی به جانشینی خود برگزید  میبینی پیشاوضاع و احوال موجود مرگ خود را 

شیخ حسن جوري پس از مرگ استاد خود شیخ خلیفه به نیشابور ) 1363: 58، ن بیگیحس(

شیخ حسن ، رفت و به تبلیغ تعلیمات شیخ خلیفه پرداخت و پیشرفتی عظیم به دست آورد

 )1389: 58، حالج (.جوري کوشید تا پیروان خویش را متحد نماید و سازمان آنان را مرتب کند

ت پیروان شیخ حسن را شیخ خلیفه بافت و شیخ حسن چهار چوب در واقع تار و پود تشکیال

 .را منسجم و منضبط ساخت و به صورت یک سازمان قوي درآورد محکمی بدان بخشید و آن

  ) 1363: 93، آژند(

هدف تبلیغات شیخ خلیفه و حسن جوري دعوت به خروج علیه اولیاي مغول و هم 

 تبلیغ به خروج زیر پوشش صوفی گري صورت، تبزرگ محلی بوده اسهاي  فئودال، دستان آنها

  ) 1365: 34، پطروشفسکی (مردم بود داشتي  گرفت و رنگ تشیع که مورد توجه عامه می

شیخ حسن جوري از همان ابتداي جوانی مرید اهل حق و دوستدار ائمه اطهار بود و در 

و عنفوان شباب این ضعیف از عهد صبی ... «: خود او گفته کرد  میپی تقوي سیر و سلوك

همیشه مرید و معتقد اهل تقوي بوده و دوستدار ائمه و علماي اهل دین و تابع اهل صالح تقوي 
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و طالب راه نجات و بدین هوس هفت هشت سال به مدارس تردد نموده و به قال و قیل مشغول 

  ) 1380: 4505، میرخواند (»...شده

ی از بین بردن مریدان و پیروان دشمنان همچنان در پ، بعد از کشته شدن شیخ خلیفه

شیخ خلیفه بودند و شیخ حسن براي حفظ جان و تبلیغ تعالیم و کسب پیروان بیشتر دست به 

محمد بیک نامی که یکی از ، هنگامی که مخا لفان از کار شیخ حسن آگاهی یافتند. هجرت زد

ر سیاسی منع کرددر به شیخ حسن نوشت و او را از دخالت در امواي  نامه، امراي خراسان بود

، امیر مسعود را که مرد سپاهی است... «: محمد بیک به شیخ حسن آمده استي  بخشی از نامه

نماید و این معنی به شیخ که مردي زاهد و   نمیحکومت و سرداري داشته باشد دوري  اگر داعیه

ضیه به یشد که صورت قاند هیچ نسبتی ندارد و آن جناب نمی، نشین سالمت طلب است گوشه

ناحق که ریخته شود که بیرون خواهد هاي  کجا منجر خواهد شد و فرداي قیامت از جواب خون

، میرخواند (»باري این حرکت از اهل رشاد و هدایت به غایت مستبدع و مستغرب است آمد؟

ماندن به صالح ندانسته و هجرت ، شیخ حسن چون تحت تعقیب بود) 4504ص، 5ج، 1380

او چون تحت تعقیب قرار گرفت از «نویسد  میمیرخواند. قاط کشور آغاز کردخود را به اقصی ن

اکثر مردم . سبزوار به نیشابور رفت و اهالی آن دیار را به طریقت شیخ خلیفه دعوت نمود

شیخ ، کردند  نمیطلبید دریغ  میچنان که اگر جان، نیشابور جانب او را گرفتندهاي  کوهپایه

و بعد از آن به مشهد مقدس راهی شد و از آنجا به ابیورد ، پري کردحسن مدتی را در نیشابور س

، 1383سمرقندي، 1380: 4500، میرخواند (»و خبوشان رفت و سپس راهی عراق عرب گردید

شیخ حسن جوري با تشکیل سازمان زیرزمینی بر ضد حکام خراسان و فقیهان  )176ص، 1ج

بلیغات پنهانی دامنه داري در پیش گرفت او از ت، سنی مذهب آن ایالت که هوادار ظالمان بودند

و هر که  )1363: 131، حقیقت (.داد  میمخفی گاه خود را تغییر، ترس دشمنان هر چند گاه

میرخواند صریحا بر مخفی بودن این تشکیالت . کردند  میشد نام او را یادداشت  میمرید او

حرب مرتب داشته موقوف اشارت فرمود که آالت   میحاال وقت اختفاست و«تاکید کرده است

البته سازمان درویشان ) 1365: 34، پطروشفسکی؛ 80ص ، 1: ج1380، حافظ ابرو (»باشند

از حالت اختفا به ، توسط امیر مسعود سربدار، پس از رهایی او از محبس طاق یازر، شیخ حسن

ر خراسان نقش در آمده و به صورت یک سازمان علنی متجلی شد و تا پایان سلسله سربداران د

ك اند طریقت شیخ حسن جوري با سازمان زیرزمینی فعال خود در) 1363: 99، آژند (ایفا کرد
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توان میزان نارضائی عموم مردم از دولت   میاز این گستردگی، مدت قلمرو وسیعی را فرا گرفت

  ) 1363: 132، حقیقت (.توان تشخیص داد  میبیگانه ایلخانان مغول و عمال مردم آزار آنها را

مسعود با وقوف این امرکه براي حکومت از الدین  دومین حاکم سربداري امیر وجیه

همچنین به قصد استفاده از نیروي عظیم مریدان شیخ حسن ، مشروعیت الزم برخوردار نیست

تواند با اتصال به تصوف هم مشروعیت و هم مقبولیت الزم را   میجوري به فراست دریافت که

 رو شیخ حسن که توسط امیر ارغونشاه زندانی شده بود آزاد کردو به وي پیدا کند از این

مسعود الدین  سمرقندي درباره وجیه. پیشنهاد دادتا رهبري معنوي سربداران را بر عهده بگیرد

امیر وجیه الدین مردى شجاع و مردانه «: که توانست شیخ حسن را از زندان یازر درآورد نوشته

. کن از فراز و نشیب نیندیشیده باکى پوشیده و مانند سیل کوه شن بىبود و در مقام تهور جو

. یشه کرد که سندى باید که اساس حکومت بدان استحکام یابداند ،چون حکومت بر او مقرر شد

رایش بر آن قرار گفت که شیخ حسن جورى را که او و اکثر مردم آن والیت معتقد او بودند از 

بدین عزیمت با چند سوار متوجه حصار . و خود لشکرکشى کندبند بیرون آورده مقتدا سازد 

یازر شد و جنابش را بیرون آورده صورت حال باز نمود و التماس قبول آن کار فرمود و گفت اگر 

شیخ حسن موافقت . منازغان چون دست یابند مرا و ترا زنده نگذارند، قبول کنى و اگر نکنى

نیز  )؟ (ن شیخ حسن که ایشان را درویشان و گورکاننموده به سبزوار آمدند و جماعت مریدا

سر از گریبان عصیان مخالفان برآورده بودند و پنهان آستین نقض پیمان و هدم ، گویند و در سر

ها بیرون آمده  بنیان رعیتى باز مالیده و مدتها انتظار فرصت آن روز کشیده به یک بار از گوشه

ساحت والیت سعت و ، یافت و هر ساعت  مزید تمکن مىهر روز آثار هیبت و سیاستشان در دلها

کردند که  گرفت و امیر وجیه الدین مسعود و شیخ حسن مردم خود را ترغیب مى بسطت مى

ك زمان لشکرى چنان جمع شد که هریک در مقام تصلف و اند آالت حرب مرتب سازند و به

، 1 ج، 1383سمرقندي (».دانستند  از رستم دستان و سام نریمان نمى جالدت خود را کم

  ) 177، 178ص

هاي  انگیزه، شیخ حسن و امیرمسعود سربداري براي ائتالف با یکدیگرهاي   انگیزه

متفاوتی بود امیر مسعود سربدار به دنبال سندي بود تا تار و پود حکومت خود را با آن محکم 

 سلطه امیر از شیخ حسن که اهالی کل نواحی تحتتر  و مسجلتر  سازدو چه سندي محکم

لذا امیر مسعود به دنبال شیخ ، مسعود از مریدان او بودند و منتظر اشارت وي که خروج نمایند
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انگیزه شیخ حسن از این ائتالف این بود که به کمک امیر مسعود سربداري با ، حسن راه افتاد

  . ظلم و ستم مبارزه کند و عدالت را گسترش دهد

پیشه وران شهري یعنی آنهایی :  تشکیل شده بودپیروان شیخ حسن از قشرهاي مختلفی

اهالی روستاها که بیشتر مرکب ، کردند  میکه صاحب حرفه بودند و با کسب و حرفه امرار معاش

همچنین تعالیم شیخ حسن جوري بر ) 1363: 95، آژند (.از کارگران و کشاورزان بودند

که بذر این ایده ، ندناپذیر ت تفکیکتبیین این دیدگاه که دین و دول: محورهاي زیر استوار است

، يعشر اثنیالگو قرار دادن تعالیم تشیع ، را شیخ خلیفه پاشید و شیخ حسن آن را به بار نشاند

شیخ حسن با تاکید روي این مساله اذهان مردم را بیشتر به : تاکید بر جهان بینی مهدویت

مبارزه با ظلم و ستم ، شدند  میسوي آن سوق داد که مردم متهیج شده و افراد زیادي مرید او

شیخ حسن جوري در قیام ، و در واقع آنچه باعث شده بود، جوانب و گسترش عدلي  در همه

اجابت دعوت بسیاري از ستمدیدگان شهر و روستا بود که مورد ظلم و تعدي ، خود موفق شود

الیم شیخ خلیفه و یکی دیگر از ویژگیهاي تع) 1384: 102، 101، زاده امین (قرار گرفته بودند

ستم هیات حاکمه این روزگار نسبت . شیخ حسن جنبه ستم ستیزي و عدالت گستري آن بود

شامل حال طبقات ها  این ستم. سیاسی و اقتصادي داشت، مختلف اجتماعیهاي  به رعایا جنبه

شد که مجبور شدند انواع   میصاحبان حرف و اهالی روستاها، پائین نظیر پیشه وران شهري

سیاسی نیز در ، ر ا به عمال هیات حاکمه بپردازندو هیچ نوع امنیت اجتماعیها  سام مالیاتاق

همین مساله از مهمترین مسایلی بود که آنها را به . قبال اعمال این عمال حکومتی نداشتند

کشید که به آنها وعده عدالت و مبارزه با ظلم و ستم   میطرف تعالیم شیخ خلیفه و شیخ حسن

مساله ، از خصوصیات دیگر سازمان درویشان شیخ حسن) 1363: 95، آژند (داد  میراو فساد 

آئین «: نویسد  میصداقت و سرسپردگی صادقانه و راست کرداري آنها بود ابن بطوطه در این باره

 طال و نقره در اردوگاه ایشان روي خاكهاي  عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه

، ابن بطوطه (». کرد  نمیشد کسی دست به سوي آن دراز  نمیحب آن پیداریخت و تا صا می

شیخ خلیفه و ، سرسپردگی کامل به مقتداي خود، سازمان درویشان شیخ حسن )تا بی: 1، 99ج

شیخ حسن و رهبران دیگر مذهبی داشتند و همیشه براي جهاد در راه خدا و دین و مذهب 

) 1363: 101، آژند (نها فتوت و جوانمردي آنها بوداز دیگر خصایص آ، آماده و بسیج بودند

اسالمی با تاکید بر تشیع ، رهبران مذهبی سربداران قبل از همه در پی ایجاد یک حکومت الهی

آنها براي نیل به این هدف دست به هجرت زده و در مناطق . ي در روي زمین بودندعشر اثنی
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ي عشر اثنیابعاد تشیع ترین  یکی از مهم. ندپرداخت  میدوردست به وعظ و تبلیغ و جذب پیروان

و لذا این رهبران در مواعظ خود . فساد ستیزي و عدالت گستري بوده و هست، ظلم ستیزي

محتواي تعالیم آنها دعوت مردم به ، خواندند  میمردم را علیه ظلم و فساد و حکام محلی فرا

ستم حکام محلی خصوصا حکام و مبارزه با فسق و فجور و  )عج( شرکت در ظهور حضرت مهدي

بیگانه مغول بوده استرهبران مذهبی دولت سربدار معتقد بودند که دین و دولت دو روح در یک 

در  )ع( این رهبران مذهبی در پی برقراري والیت علی. کالبد هستند و دین از دولت جدا نیست

م و ستم و بشارت ظهور این دوره بودند تاکید اینان بر عدل و عدالت و مبارزه با فساد و ظل

منبعث از همین اعتقادشان بود به خاطر همین تعالیم بود که شیخ خلیفه  )عج( حضرت مهدي

  ) 121، همان (عامل خطرناکی براي قدرتهاي حاکمه روز قلمداد شد و شهید گردید

  

 گیري نتیجه

شتوانه  که از پ  دینی  سربداران با حمایت و نیروي معنوي عالمانق. هـ در قرن هشتم

مردمی برخودار بودند توانستند بر دست نشاندگان ایلخانی پیروز شوند و دولت سربداران را با 

رهبران مذهبی سربداران قبل از همه در پی ایجاد یک حکومت ، حمایت آنان تأسیس کنند

آنها براي نیل به این هدف . ي در روي زمین بودندعشر اثنیاسالمی با تاکید بر تشیع ، الهی

یکی از . پرداختند  میت به هجرت زده و در مناطق دوردست به وعظ و تبلیغ و جذب پیرواندس

و . فساد ستیزي و عدالت گستري بوده و هست، ي ظلم ستیزيعشر اثنیابعاد تشیع ترین  مهم

محتواي ، خواندند  میلذا این رهبران در مواعظ خود مردم را علیه ظلم و فساد و حکام محلی فرا

و مبارزه با فسق و فجور و ستم  )عج( ها دعوت مردم به شرکت در ظهور حضرت مهديتعالیم آن

حکام محلی خصوصا حکام بیگانه مغول بوده است رهبران مذهبی دولت سربدار معتقد بودند 

در واقع یکی از . که دین و دولت دو روح در یک کالبد هستند و دین از دولت جدا نیست

این .  و شیخ حسن جنبه ستم ستیزي و عدالت گستري آن بودهاي تعالیم شیخ خلیفه ویژگی

شد   میصاحبان حرف و اهالی روستاها، شامل حال طبقات پائین نظیر پیشه وران شهريها  ستم

ر ا به عمال هیات حاکمه بپردازندو هیچ نوع امنیت ها  که مجبور شدند انواع اقسام مالیات

همین مساله از مهمترین . ال حکومتی نداشتندسیاسی نیز در قبال اعمال این عم، اجتماعی

کشید که به آنها وعده   میمسایلی بود که آنها را به طرف تعالیم شیخ خلیفه و شیخ حسن

  . داد  میعدالت و مبارزه با ظلم و ستم و فساد را
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  نقش عبدالرّزاق و آیین پهلوانی در ظلم ستیزي و پیروزي نهضت سربداران

  

   1سید حمید جوادیان

  2علی اکبر مشکانی

  

  چکیده

دادخواهی ملّت ایران در نهضت و سرزمین سربداران، از جمله وقایع دینی ـ مذهبی به 

 شیعه مذهب آن رود که کمتر کسی است که این نهضت را بدون نام سبزوار و مردم شمار می

رسد، نقش چه در تاریخ این نهضت حماسی بزرگ مظلوم به نظر می در این میان آن. بشناسد

پهلوانان در آغاز نهضت و سرانجام بخشیدن به پیروزي و دادخواهی آن است؛ تا جایی که 

م جایگاه حرکت مردمی برگرفته ازباورهاي اخالقی و پهلوانی علیه ظلم را نادیده انگاشته و ک

رجوع مردم به پهلوان عبدالرّزاق به حکم اعتراض از . دهدتر از آن چه بوده است، نشان می رنگ

ي حکومت مغوالن، با فراتر رفتن از حد باج و خراج حکومتی، تا شراب و شاهد، سبب مطالبه

 و گريي آیین پهلوانی و دادخواهی به قیام برانجامد و هدایتشد تا خاستگاه مردم، با پشتوانه

خاستگاه مردم را بر اساس ادبیات حماسی متأثر از آیین پهلوانی و رجوع مردم به پهلوانان براي 

ستیزي از جمله شخص پهلوان عبدالرّزاق، نقش اخالقی و آیینی به خود گیرد؛  دادخواهی و ظلم

این پژوهش در . زنندتا جایی که با ایجاد دار، آیین سربدار را براي خود تا براندازي ظلم رقم می

اي و اسناد موجود، به بررسی نقش پهلوانان و سعی گردیده است، با استناد به منابع کتابخانه

  .آیین پهلوانی در نهضت سربداران بپردازد

  .اعتراض و دادخواهی، آیین پهلوانی، سبزوار، عبدالرّزاق سربداران،: واژگان کلیدي

 

                                                           
  .  کارشناس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواري-  1

 S_h_javadian@yahoo.com  
  و پهلوانیاي  هاي زورخانه  محقق ورزش-  2
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  مقدمه

هاي جوامع در دوره. یخی با یکدیگر متفاوتندهاي تار   ساختار جوامع بشري در دوره

هاي پهلوانی از دیرباز در آموزش کشتی و رزم. متفاوت از رفتارهاي خاصی برخوردار هستند

هاي درون جامعه براي برقراري نظم حضور پهلوانان در الیه. جامعه ایرانی مورد توجه بوده است

  . شده استجا مانده گزارشترین آثار بهو امنیت در قدیمی

تر کلوها و پیش از آن اسفهسالران حفظ نظم را بر عهده داشتند و به در دوران قدیمی" 

-هموار دولت ها از این گروه کمک می... العاده، خصوص در موقع اتفاق افتادند وقایع فوق

  ). هشتاددو؛1250. محجوب. ("گرفتند

اي کردند، صفات نیک و پسندیدهاین پهلوانان که در انتظام امور اجتماعی نقش ایفا می

این . نهادنداز جمله از دروغ بیزار بودند و احترام به پدر و مادر را بسیار ارج می. داشتند

اقبال مردم از پهلوانان . شدها موجب محبوبیت آنان در نزد عامه مردم میخصوصیات و ویژگی

گیري نهضت  توجه در آغاز شکلهاي مختلف نشان داده شده است، اما این اقبال ودر دوره

این نهضت که با قدرت مردمی نقش مهمی در مبارزه با قوم . تر بوده استسربداران چشمگیر

هایی از نواحی  سال بر بخش50مغول از خود نشان داد، با سردمداري پهلوانان توانست بیش 

  .شرقی ایران حکومت کند و افکار بلند تشیع را به اجرا در آورد

هاي سیاسی و دینی،  ت سربداران، نماد یک قیام مردمی است که نه در کنار رهبرينهض

بلکه به طور مشخص به حکم حضور پهلوانان، عیاران و فتیان ریشه گرفت و با فکرت اهل خرد 

  .ي اجانب در این آب و خاك و سرزمین، به افول گرایید به بار نشست تا جایی که ریشه

  

  آیین پهلوانی

طور حتم دریافتیم، کسب مراتب و مناسب اخالقی در جایگاه  چه گذشت، بهر آنر بنظبا 

اي و ملّی ایران باستان به سادگی  هاي ادبی و عملی در ادبیات اسطوره پهلوانی به حکم آموزه

به همین خاطر الزم دانسته . کسب نگردیده و جایگاهی ویژه در تاریخ و باورهاي مردمی دارد

نظران و به حکم استنادات  بر آیین پهلوانی از منظر نگاه بزرگان و صاحباست، گذري و نظري 

  .تاریخی اشاره داشته باشیم
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ها که باید بدانیم و دانسته باشیم که در درازناي تاریخ، آن نامداران چه جان فشانی

                                                                                                                                                                               !                                                                          اندنکرده

 هاي آن رادمردان،ها و دلیريپس بر اهل قلم و تحقیق است تا اداي دین نموده و سلحشوري

  .ي تحریر درآورده و به تصویر کشندجوانمردان و پهلوانان را به رشته

. نماییمن وفتاي بزرگ آغاز میي فتیاضمن رعایت انصاف و عدالت، ابتدا از سر حلقه

ي دامن مکتب اسالم با محوریت حکمت، فکرت، دانایی و خردورزي است؛ و که تربیت یافته آن

زاهد، پارسا، دلیر و ظلم ستیز که ) ع(علی . د تحریر گردیده استمرنهج البالغه به قلم آن بزرگ

شد؛ تا درفش اسالم به دستان » فتا«ملقّب به ) ص(در جنگ اُحد از زبان مبارك پیامبر اعظم 

دکتر  -  تاریخ تربیت بدنی و ورزش (" اال علیالفتی"مبارك و تواناي او جاي گرفت و سپرده شد

  ).260ص . چاپ مهر قم1391لسا .4 چ  -محمدرضا -  اسمعیلی

هاي انسانی، اخالقی، رزمی، جسمی  پهلوانی عنوانی انتصابی نیست؛ بلکه به حکم ویژگی

گونه که مستندات ادبی و تاریخی در  آن. شود ي باورها و اقتداي مردم کسب می و به پشتوانه

انه، کسانی بودند که خیل عالقمندان به زورخ در میان". دارند قالب گفتار، کالم و کتاب بیان می

کردند و چندان  العاده به ورزش، عمر خود را وقف این کار میبه واسطه عشق و عالقه فوق

رسیدند و تا آخرین حد، افتخاري را که در این راه براي کسی کوشیدند تا به پهلوانی می می

هلوان یگانه و توانستند مقام پیا اگر نمی. آورندیافت، به دست میکسب کردن ان امکان می

دست آورند، باري عمر خود را صرف تربیت نوجوانان و تعلیم دادن را به» قهرمان اول«

  ) هشتاد و پنج؛1350. محجوب. (کردندورزشکاران می

  

  پهلوان کیست؟

باید پهلوان : ي سلطانی در جواب این که، اگر پرسند پهلوان کیست؟ گویم نامه در فتوت

  .دوازده صفت داشته باشد

تن قوي ( دلیر  دل. 5زبان خوش؛ . 4تن قوي؛ . 3مطابعت از شرع؛ . 2ترس از خدا؛ . 1

. 6؛ )دارد، جان و زبان قوي و ظرفیت بسیار که حرف سخت و درشت جاهالنه از کوره در نرود

  خلق پسندیده؛. 10تالش و کوشش دایم؛ . 9علم به کمال؛ . 8صبري تمام؛ . 7مرد کامل؛ 
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داري  سفره(نعمتی بر دوام . 12 پوشاندن خویش از محرّمات و سترعورات؛ دوري از حرام و. 11

  .)105: 1350کاشفی سبزواري، (). نوازي و مهمان

هاي پهلوانی که از منظر نظر ملّاحسین واعظ  ي ویژگی حسین صبوري نیز در ادامه

ستانی  ، حقجوانمردي، عیاري«:افزاید کاشفی ذکر آن رفت، چند ویژگی دیگر را به شرح زیر می

  . )22: 1375صبوري،  (.»ضعیفان از زورمندان

  :شود گونه تعریف می در لغت نامه دهخدا پهلوان این

 سخت توانا و دلیر - 1منسوب به پهلو . بودند نیرومند و دلیر  که  پارت  قوم  به  منسوب

  .ثهدرشت اندام عظیم ج - 2. همه کار او پهلوانه راندي کسی را بر شاه ننشاندي: شجاع

  .ال او روایت شود قهرمان مرد اصلی که در داستانی شرح اعم-4.  درشت گوي-3

  ).دهخدا، ذیل واژه( .رئیس پهلوانان.  یا پهلوان پایتخت- 6. گیر  کشتی-5

اولین بار در . اي هم معنا با پهلوان است، سه بار در قرآن تکرار شده استفتیان که کلمه

. 62ي  ي یوسف، آیه دوم حضرت یوسف، سوره. 21ي  یاء آیهي انب ي حضرت ابراهیم سوره باره

  .10ي  ي کهف، آیه سوم سوره

به معناي جوانمردي به » فتا«ي  ي ذکر شده، به روشنی واژه در محتواي آیات مبارکه

  .پیامبران معزّز از جانب پروردگار اتالق گردیده است

سلمان فارسی . ت گرفته استآیین فتوت و اخوت در ایران از مذهب شیعه الهام و نشأ«

، »علی«که خود یکی از فقیهان ایران بود در درگاه فتاي بزرگ به اسالم، ) روزبه، مهیار فارسی(

تقرب و منزلتی فراوان داشت، به همین مناسبت نزد فتیان و شیعیان و عیاران ایران داراي مقام 

  .)261: 1391اسمعیلی،  (».العاده است فوق

گیري از کالم پیامبر بزرگ اسالم، گذري و نظري بر واژه، لغت و معناي جاي دارد با بهره

  .داشته باشیم» فتا و فتیان«محتوایی و معنایی 

جوانمردان امت من . نقل فرموده است) ص(السالم، از قول پیامبر امام جعفر صادق علیه«

  :ده نشانه دارند

بخشودن بر یتیم . 5گویی؛   دروغترك. 4اداي امانت؛ . 3وفاي به عهد؛ . 2راستگویی؛ . 1

بهار،  ابن(» خواندن مهمان و حیا. 8بسیاري احسان؛ . 7بخشیدن آن چه رسیده؛ . 6و دستگیري؛ 

1358: 126(.  
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هاي اخالقی  هاي پهلوانی و فتوت و آموزه ادبیات کهن ایران نیز سرشار از بسیاري نشانه

اي  هاي اسطوره ر مقام پهلوان، در شخصیتهاي یاد شده تا این بخش د تمام ویژگی. انسانی است

توان به فریدون، سیاوش، رستم، کاوه،  اي شاهنامه جاي گرفته است که از آن جمله می و افسانه

هاي سترك تاریخی و  آرش اشاره کرد و به چند نمونه از حکایات برخی از این شخصیت

  .اي گذر نمود افسانه

اي  هاي افسانه سی حکیم، یکی از شخصیتي فردو اي شاهنامه  قهرمان افسانه:رستم

ادبیات بزرگ ایران باستان است که توانسته است با گذر از هفت خوان دورن، براي رسیدن به 

رستم با . ي فتیان و پهلوانان باشد ها، سرلوحه و سرمشق همه تعالی و مبارزه با دیو پلیدي

نیز لوان در فنّ مبارزه و رزم را هاي روحی و اخالقی، تمام صفات یک پهبرخورداري از ویژگی

  . بودادار

باشد که به عنوان سنبل  هاي شاهنامه می هاي بزرگ قصه  از شخصیت:ي آهنگر کاوه

سازي و  دوش نقشی اساسی در آگاهقیام و مبارزه با دیو جهل درون و در انقالب علیه ضحاك مار

خیزد و در نهایت،  ، به مبارزه بر میکند و براي از بین بردن مظهر استعمار  میرهبري مردم ایفا

  .دهد خواهی و استعمار ضحاك نجات می جوانان را از دست زیاده

ها در انتقال پیام راستی، درستی و   او نیز یکی دیگر از این اسطوره:گیر آرش کمان

آرش و کمان او، نه در حد انداختن تیري براي تعیین یک خط مرزي، بلکه . دادخواهی است

ري یک اندیشه و توان و قدرت براي پایداري غرور ملّتی است که تعیین سرحدات کشور اثرگذا

  .داند بینی می بینی و وسعت جهان اي براي بزرگ خویش را بهانه

پهلوان محمودبن ولی خوارزمی، مشهودر به پوریاي ولی که الگوي سایر «: پوریاي ولی

پیشه و  وي پهلوانی عارف. زیست هجري میپهلوانان است در عهد مغول و در اواخر قرن هفتم 

. دانند گیران و ورزشکاران می ي ورزشی ایران او را استاد، پیر و مراد کشتی جامعه. شاعر بود

او تمام . ي امروزي آن متعلق به اوست شود، که ابداع ورزش باستانی و زورخانه به شیوه گفته می

به فون کشتی، او پهلوانی بزرگ و عارفی عالوه بر آشنایی کامل . دانست فنون کشتی را می

کوشید با زندگی  وي می. ارجمند و شاعري تواناست که نامش مترادف با جوانمردي است
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عامیانه عوام را در طریق ارشاد و آموزش سجایاي اخالقی و انسانی و جوانمردي هدایت کند، 

   .)271: 1391اسمعیلی، . (»این پهلوان در عین قدرت افتادگی بسیار داشت

هاي ادبی، اخالقی و تربیتی ادبیات کهن ایران در طول تاریخ به ما آموخته است،  آموزه

توانند به حکم الگو و نماد،  اي هستند، ولی می اي و اسطوره هاي شاهنامه افسانه اگرچه شخصیت

و این همه را در . چون چراغی در وادي ظلمت، روشنگر راه درست کسب این آیین باشند هم

  . هایی عینی و واقعی و از جنس مردم دریافت توان به روشنی در شخصیت  ها می  قرنگذر

هاي  هاي تاریخی که ویژگی ها، شخصیت ها، اسطوره این بود گذري و نظري بر افسانه

فتوت، جوانمردي و پهلوانی را در خود داشته و در گذر تاریخ سرمشق دیگران از جمله مردم 

  .باشند عهد سربداریه بوده و می

  

  ي مغوالن به ایران حمله

هاي خود را متّحد و به چین حمله کرد و آنجا را  چنگیز در اوایل قرن هفتم هجري قبیله

چنگیز براي گشودن راه ارتباطی غرب که براي . سپس متوجه غرب شد. به اشغال درآورد

عملکرد . آسیاي مرکزي نقش حیاتی داشت در صدد ایجاد رابطه با خوارزمشاهیان برآمد

ابتدا خراسان ویران شد . نادرست خوارزمشاهیان باعث حمالت زودرس مغول به دنیاي غرب شد

و سپس نواحی قفقاز، ارمنستان، گرجستان، سلجوقیان، آناتولی توسط جانشیان جنگیز به 

و از آنجا مدت . اند هاي مغان اقامت گزیده امراي مغول و سپس ایلخانان در چراگاه. تصرف درآمد

هوالکو به ایران فرستاده شد تا پس از فتح مراکز اسماعیلیه . یک قرن بر ایران حکمرانی کردند

و بغداد که دو کانون سیاسی و مذهبی خطرساز براي حاکمیت مغوالن بود، فتوحات مغول را در 

 ، مراکز اسماعیلیه و654هوالکو، با ورود به ایران، در سال . میان رودان و سوریه گسترش دهد

به این ترتیب حکومت مغول از اقیانوس کبیر .  بغداد و سپس سوریه را تصرّف کرد656در سال 

 از مصر شکست خورد و پیش روي آن متوقّف 658اما در سال . تا دریایی مدیترانه امتداد یافت

جالب است که بدانیم، مغول به همان علّتی به قدرت رسید که امپراطوري هخامنشیان، در . شد

البتّه با این تفاوت . زار سال قبل از آن، اتکا به قدرت سوارکاري و تیراندازي سربازان بودیک ه

  .)191: 1391اسمعلی،  (گیري چنگیز قابل مقایسه نبود که عدالت کوروش با وحشی
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  سرآغاز نهضت سربداران

 روزگارمردم دیار سبزوار در عهد سربداریه نیز متأثّر از دین و آیین اسالم و مذهب تشیع 

شکل اصلی این اعتقادات در بین توده و عوام مردم، یک نگاه و نگرش اخالقی و . گذراندند می

گري  تر جلوه طور یقین در این میان نقش مردان پررنگ به. مبتنی بر آیین پهلوانی بوده است

  .ساخت نمود و آداب و آیین اخالقی جامعه را به طریقی از خود متجلّی می می

عی مردم عهد سربداریه، ارادت این مردم را به تبعیت از اهل بیت عصمت و اعتقادات شی

ي فتیان، رادمردان و جوانمردان، دو  ، خاصه پیروي از امام اول شیعیان، سر سلسله)س( طهارت

  .نماید چندان می

ي رادمردي،  امام اول شیعیان، امام علی که درود پروردگار بر او باد، الگو و اسوه

چنین  هم. ، علم، اخالق، عدالت و جوانمردي بوده و تا تاریخ باقیست او هستبازي پاك

چون پدر در برابر ي تاریخی عاشورا هم که در حماسه) ع(دومین فرزند ذکور امام علی) ع(حسین

. اند هاي این مردم رود، قهرمانان حکایات و قصه ظلم و جور و عدالت محوري تا شهادت پیش می

اي ایران  شان با ترکیب ادبیات دینی، مذهبی و ادبیات ملّی و اسطوره  حکایتقهرمانانی که وصف

اي دیگرگون خاصه در وادي فرهنگ پهلوانی براي مردم عهد خود و الگوها و  زمین، چهره

  .زند هاي مردم نهاد، رقم می هاي زمانی در قالب شخصیت اسطوره

 متأثر از دو ادبیات دینی و کهن گردد تا رفته رفته آیین پهلوانی که این امر سبب می

پارسی و تاریخی ملّت ایران است پدید آید و شکل و ساختار و فرهنگ مردم به دیگرگون و در 

  . رقم خورد» پهلوان و آیین پهلوانی«خصال یک بشر کامل  قالبی مشتمل بر تمام جهات نیک

 اخالقی و مردمی هاي معنوي، ها و قیام ها، جنبش نهضت سربداریه یکی از همان حرکت

ي ادبیات حماسی و فرهنگی  مایه هاي دینی و ملّی با برخورداري از دست است که متأثّر از آموزه

رسد و جایگاهی را براي  ملّت ایران در بخشی از تاریخ ایران زمین و نوع بشر به شکوفایی می

  .زند هاي تاریخی رقم می خود در انقالب

هاي جهانی، برخوردار از فکرت و   دیگر انقالبچون بدون شک این انقالب نیز، هم

اي فراتر از نگاه فردي شکل گرفته و چنین به  جامعیت رهبري و باور مردمی با هدف و انگیزه

  .رسد ظهور می
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هاي انقالبی این نهضت، آثار منش و جایگاه آیین  فرض است تا در قالب معرّفی شخصیت

  .رگان این نهضت به تصویر و بیان در آوریمها و عناوین بز پهلوانی را در قالب شخصیت

  

  پهلوانان رهبران نهضت سربداران

  .پهلوان عبدالرّزاق باشتینی اولین رهبر نهضیت سربداران

یکی از محتشمان و اعیان بانفوذ باشتین که از طرف نسبی ... ا الدین فضل شهاب«ـ 

بن خالد برمکی  به یحیی» مادري«السالم و از طرف سببی  به سومین امام شیعیان علیه» پدري«

  .)44 ـ 93، 1380خواندمیر،  (»رسد می

. گیري اشتغال داشت پهلوان عبدالرّزاق، در اوایل در سبزوار به شغل کشتی«

یکی از پهلوانان نامی دوران خویش بود که وي پنج فرزند ... الدین فضل ا پورعبدالرّزاق شهاب

پهلوانان عبدالرّزاق سرآمد .  و پهلوانان نامی بودندگیران پسر داشت و فرزندان همه از کشتی

سلطانیه و تمام پهلوانان ایران را به خاك کم پشت زورآزمایان  کم. گیران خراسان شد کشتی

. ي او کمتر کسی بود که زه کمان او را قادر به کشیدن باشد رساند و بر اثر عضالت بسیار ورزیده

چیزي نگذشت که در تیراندازي، . و یا در تیراندازي از لحاظ برد و مسافت به پاي او برسد

  .ت دادرا شکس» اورغاله«پهلوان پایتخت امپراطوري مغول 

السالم بود، نتوانست  طالب علیه بن ابی وي از آنجا که مسلمانی معتقد و پیرو علی... 

تحمل آن همه ظلم و ستم مغول را بنماید و به مولد خویش شتافت و به کمک شیعیان آن دیار 

اسالم  آنان احساسات شدید نسبت به موالي علی علیه. به تشکیل حکومت سربداریه پرداخت

در تعظیم و تکریم سادات . بود» یا علی مدد«ها  ه طوري که ورد همیشگی آنداشته ب

هاي زر و سیم  اسماء دوازده امام را بر روي سکّه. داشتند کوشیدند و بزرگان دین را عزیز می می

بر سر خوان کرم آنان، . نمودند ممات و شرعیه را به علماء دین مبین تفویض می. نقش نمودند

نشستند و از غایت عدل و داد مملکت آنان به نهایت آبادانی و مأموري  م میغنی و فقیر با ه

  . رسید

از آنجایی که شعار . بود» پهلوان عبدالرّزاق سبزواري«ي نهضت سربداران،  سر سلسله

، »سر خود را بر دار ببینیم بهتر است که تحمل ننگ کنیم«: ها، این بود همیشگی آن

  .)192: 1391سمعیلی، ا(» .نامیده شدند» ناسربدار«
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هاي شخصیت و اعتقادي سبب گردید تا در بین مردم و دیگر همراهان به حکم  ویژگی

نگاه عدالت محور عبدالرّزاق که منشی . رهبر نهضت نقش گیرد و به هدایت و رهبري بپردازد

گان، زاد وي از محتشمان و اشراف. نمود رفت، وي را از دیگران متمایز می پهلوانی به شمار می

نگریست و فقیر و غنی را در  ي جامعه به چشمی یکسان می اکابر و اعیان باشتین بود و به توده

  .نشاند یک مقام و سفره می

سرآغاز حرکت انقالبی عبدالرّزاق، در پی کشته شدن مأمور وصول مالیات وزیر وقت 

ر تعاقب الالدین محمد، به دست حسن حمزه و حسین حمزه بود که د خواجه عخراسان،

  .ي مالیات در روستاي باشتین به حکم اختالف نظر رخ داد مطالبه

 پهلوان عبدالرّزاق که خود در این دوران در کرمان مأمور حکومتی سلطان ابوسعید 

ي خود بر مردم سرزمین خویش، به   روا داشته ي ظلم ایلخانی براي وصول مالیات بود، با مشاهده

که در .  مسند را رها داشته و به وطن خویش باشتین بازگشتحکم جوانمردي و رادمردي، این

مسیر بازگشت خبر درگذشت سلطان ابوسعید ایلخانی به وي رسید و او از شنیدن این خبر 

  .شادمان گشت

 یندر پی بازگشت وي، شاهد هجوم پنجاه تن از سربازان و ایلچیان وزیر خواجه عالالد

سپس از حضور سربازان در باشتین و به حکم . بودمحمد براي دستگیري حسن و حسین حمزه 

ي  استراحت تا پایان انجام وظیفه و دستگیري قاتالن، ایلچیان از مردم باشتین عالوه بر مطالبه

  .)209: 1350سمرقندي، تذکره (نمایند  می» طلب شاهد و شراب«باج و خراج و مالیات، 

قادات و غیرت مردم باشتین، و در این حال و روز، این جسارت به ساحت مقدس اعت

به حکم آغازین حرکت «سبب گردید تا اهالی شکایت خویش نزد پهلوان عبدالرّزاق برده و وي 

، به دفاع از مردم، جماعت را به همراهی »خواران قوم مغول قیام علیه متجاوزان و خون

 سبزوار و نهضت ي حرکت و قیام مردم فراخوانده و پنجاه سرباز ایلچی را شکست داده و زمینه

  .ریزي نمود گونه در تاریخ سرزمین ایران و در عصر سربداریه و سبزوار پایه سربداران را این

  : گوید ي عبدالرّزاق چنین می دولت شاه در باره

باشتینی است که در اصل خدام ... ا عبدالرّزاق اول سربدار بود و او پسر خواجه فضل... «

و عبدالرّزاق جوانی شجاع و مردانه و ... ایست از قراي سبزوار قریهشاه جوین بوده است و باشتین 

تمام قد و نیکو صورت بوده و از سبزوار به مالزمت سلطان ابوسعید خان به آذربایجان رفت و 
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خان چون آثار شهامت و مردانگی و شجاعت درو فهم کرد او را تربیت کرد و بساول ساخت و 

چون . خان او را به جهت تحصیل مالیات به کرمان فرستاد. چندگاه بدین شغل اشتغال داشت

مردد و مضطرب . وجوه تحصیل وصول یافت به اندك فرصت تمام وجوه را برانداخت و تلف کرد

در راه خبر . بود و رجوع به وطن نمود تا باقی اموال پدر را فروخته در باقی دیوان تن نماید می

  .»...پنهانی به دیه باشتین درآمد و اقربا را دریافتوفات ابوسعیدخان بدو رسید، خرم شد و 

وي پس از آگاهی از حوادثی که در زادگاهش وقوع یافته بود با عزمی راسخ روستائیان را 

اي براي عبدالرّزاق  این تصمیم تا اندازه. گرفت و آنان را به خروج علیه مأموران مغول دعوت کرد

اي نداشت و  دیگر با دستگاه ایلخان میانه) ست باشداگر داستان مورخان را(زیرا . آسان بود

این جوان جویاي نام امیدوار بود که به دست روستاییان قیام کننده . داد چیزي از دست نمی

  .)43 ـ 44پتروشفسکی، صص (امارت وسیعی را به سود خویش تسخیر کند 

سلّح شدند، به گفته مورخان، گروهی از روستا زادگان جسور به رهبري عبدارزاق م

» یک هزار سوار مرد مسلح فرستاد تا دفع ایشان نماید«عالءالدین محمد هندو وزیر خراسان (

کنندگان کار هندوي وزیر را  پس قیام. ولی روستائیان آنان را شکست دادند و منهدم ساختند

تش  پهلوان عبدالرّزاق که به خاطر نیروي جسمانی و شجاع.)45پطروشفسکی، ص ( .نیز ساختند

  . را اختیار کردند» سربداران«کنندگان نام  قیام.  خویش برگزیدند» به سرداري«مشهور بود 

محکوم «باشد، این عنوان را به معنی  می» تاریخ سربداران«روایت مورخان که مبتنی بر 

: کنند دانسته و منشأ آن را چنین توجیه می» بخشایش ناپذیران«و » مأیوسان«، »بدار

اگر خدا . کنند جمعی از مفسدان استیال یافته به خالیق ستم می«: گفتند میکنندگان  قیام

بخواهد رفع ظلم و دفع ظالم نماییم، والّا سر خود را بر دار خواهیم، که دیگر تحمل تعدي 

، )43 ـ 44: 1351پتروشفسکی،(، )176، 1372عبدالرّزاق سمرقندي، (، )8، 1338اسفراري، ( ».نداریم

  .)71، 1380حافظ برو، (

مردم باشتین : گوید را به نحوي دیگر توجیه کرده می» سربداران«دولتشاه منشاء لقب 

و » درخت«دار به معنی (علی الصباح در بیرون ده باشتین داري ... «: که خروج کرده بودند

ها را بر دار کردند و تیر و سنگ بر آن  نصب کردند و دستارها و طاقیه) هم آمده است» ستون«

  .)44: 1351پتروشفسکی،( »...دند و نام خود را سربدار نهادندز  می



 231  نقش عبدالرّزاق و آیین پهلوانی در ظلم ستیزي و پیروزي نهضت سربداران

 737 شعبان سنه 12قیام باشتین روز (به گواهی اکثریت نزدیک به اتفاق منابع موجود 

  .وقوع یافت)  میالدي1337 مارس 16(هجري 

  :گوید ي منش و دوستی و زنده سربداران چنین می بطوطه در باره ابن

هاي طال و نقره در ارودگاه  ر قلمرو آنان رونق یافت که سکّهآیین عدالت چنان د... «

شد کسی دست به سوي آن دراز  ریخت و تا صاحب آن پیدا نمی ایشان روي خاك می

  .)47: 1351پتروشفسکی، (»...کرد نمی

سبزوار دژ محکمی داشت . به گفته میرخواند سردار قشون سبزوار تسلیم سربداران شد

  .)47، 1351پتروشفسکی،(ن و پایتخت نوزاد ایشان گشت که مرکز ستاد سربدارا

بر مسند حکومت تکیه زد و خطبه و «عبدالرّزاق خود را امیر نامید و به قول خواندمیر 

  .سکّه به نام خویش فرمود و مراسم مذهب شیعه معمول گشت

 هجري به دست برادر خویش 738به گفته دولتشاه، عبدالرّزاق در ماه سفر سال 

 هجري 738حجه سال   ذي12لدین مسعود به قتل رسید که برخی منابع مرگ وي را ا وجیه

  . )48: 1351پتروشفسکی، (.کنند ذکر می

ستیزي و ستاندن حق ظالم از مظلوم توسط پهلوان عبدالرّزاق  گاه ظلم تاریخ هیچ

  .بردباشتینی که سرمنشأ قیام سربداران و نهضت سربداریه بود را از یاد و خاطره نخواهد 

  

  الدین مسعود باشتینی پهلوان امیروجیه

او . تر پهلوان عبدالرّزاق بود که در نزاعی برادر خویش را به زیر افکند وي برادر کوچک

وران از برادر،  نیز چون بردار دادخواه مردم بود ولی در جانبداري و حمایت از زارعان و پیشه

  .همت بیشتر داشت

ي امور سپس از پهلوان  الدین مسعود مسؤول اداره از بین برادران پهلوان وجیه«

  .تاز و نامدار ایران است الدین مسعود از پهلوانان یکه عبدالرّزاق شد و وجیه

زهد . به قدري قوي و دلیر بود که هیچ کس را یاراي آن نبود که در مقابل او بایستد

ي روضه  به گفته. داشت ا میکران داشت، متدین و شیعی بود و به سادات احترام فراوان رو بی

ي  وي با عده. پوشید و والیت را مأمور گردانید و خزاین را آباد کرد الصفا پیوسته جوشن می

شدگان خود که کمتر از هزار نفر بودند اما قوي و دالور و شجاع به جنگ  کمی از تربیت
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میر محمود اسفراینی همراه ا. اند، شتافت شاه مغول که مغوالن را هفتاد هزار نفر ذکر کرده ارغون

با بیست هزار نیرو و امیر محمد توکّل همراه با بیست و پنج هار نفر نیز شاه مغول را همراهی 

پس از این جنگ او به همراه سه هزار و . ي جنگ شکست شاه مغول شد نتجیه. کردند می

ن سلطان مغول را هفتصد سربدار دالور به مازندران لشکر کشید و سپاهیان طغاتیمورخان آخری

  .)192: 1391اسمعیلی،  (».و مازندران و گرگان را به تصرف سربداریه درآورد. درهم نوردید

  :خوانیم گونه می الدین باشتینی این و در دیگر جاي از وجیه

به . ق. هـ743الدین باشتینی دومین فرمانرواي دولت سربداران که در اواخر سال  وجیه

ان و رستمداد و فیروزکوه به آن سرزمین لشکر کشید که ابتدا وي در قصد تسخیر کردن مازندر

الدوله اسکندرخان که حاکم آن  هاي داخل شد ولی در پایان لشگر جالل  و دره اعماق جنگل

الدین غلبه یافته و کارشان را تمام کردند و  رفت بر لشگریان امیر وجیه منطقه به شمار می

الدین رو به فرار گذاشت و  ي مازندران امیروجیه  از منطقههاي متوالی نشینی سپس از عقب

اقبال (: همراهیانش یا مقتول یا متفرق شدند و خود او نیز به چنگ مازندرانیان گرفتار آمد

  .)471: 1350آشتیانی، 

  

  الدین مسعود آزادي شیخ حسن جوري به دست پهلوان وجیه

  :نویسد حقیقت عبدالرّفیع می«

الدین مسعود به  رّزاق دولت تازه تأسیس سربداران را برادرش امیروجیهپس از مرگ عبدال

وي از برادر خود به حسن اخالق و تدبیر و مزید شجاعت و کرم و جوانمردي . عهده گرفت

و به همین جهت کار او رونق گرفت وي و مقدمات آزادي شیخ حسن جوري را که . ممتاز بود

او را .  فراهم نمود و او را به سبزوار خواست  زندانی شده بود،طی فرمان ارغوان شاه جانی قربانی

ي جوریه و دولت سربدار را به  پیشوا و مقتداي خود ساخت و خود فقط ریاست دنیایی طریقه

. و به همین سبب جماعتی دیگر از ائمه و سادات سبزوار، گرد او فراهم آمدند. عهده گرفت

  .)151، ص 13حقیقت، عبدالرّفیع، (

الدین، پهلوانان نامدار دیگري زمام امور خالفت و حکومت سربداران   از پهلوان وجیهپس

هر یک از این پهلوانان و زمامداران مدتی را به حکومت مشغول بوده و زمام . دار شدند را عهده

  .کنجد به وقت ناگزیري به دیگر واگذار گردید که شرح آن در این مختصر نمی
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  الدین علی توان به، خواجه شمس ن صاحب حکومت سربدارایه میي این پهلوا  از حمله

چشمی، پهلوان حیدر قصاب، خواجه یحیی کرابی، پهلوان حسن دامغانی و در نهایت پهلوان 

ترین دوران  رفت و باالترین و طوالنی  میعلی مؤید که آخرین حکمران سربداریه به شمار

  .کومت نشستدار بود، بر تخت ح حکومت سربداریه را عهده

اي از فتوحات ولی  چه ضرورت بیان در مقام پهلوان حسن دامغانی دارد، ذکر نکته ولی آن

  .در خراسان است

در ایام دولت او درویش عزیز از مریدان شیخ حسن : نویسد خوان میر در این باره می«

و جوري در مشهد مقدس به طاعت و عبادت اشتغال نموده خلق بسیار بر او جمع آمدند 

ي توس را مسخر ساخت و پهلوان حسن بعد از  قلعه. درویش به معاونت آن جماعت خروج کرد

  .)365،ص 13میرخواند، (شنیدن این خبر لشکر به آنجا کشید و طوس را گرفت 

  

  ي سربداران حکومت آخرین پهلوان سربدار و پایان سلسله

و به . دین مسعود بودال  مؤید سبزواري از امراي خواجه وجیه پهلوان خواجه علی«

بعد از قتل پهلوان حسن . داري در میان مردم نفوذ و شهرتی داشت مناسبت بزرگ زادگی و دین

بر کرسی عمارت سربداریه نشست و او که آخرین سربدار است از جمیع ایشان ریاست او بیشتر 

قب ائمه و دوام کرد و به مناسبت اظهار کمال، عالقه به مذهب تشیع و سعی در ترویج منا

، 1365اقبال آشتیانی،(ي مراسم دین و احترام به سادات، اشتهار زیاد به هم رسانده است  اقامه

486،1365(  

  .)39، 13دوانی، (ي شعیه سکّه زدند   به دستور او به نام دوازده ائمه

نمود و در تعظیم سادات و علما، سعی بلیغ   در شعار مذهب امامیه، نهایت مبالغه می

کشید و در اجراي شریعت غرا  هر صباح اسب می» عج«به ظهور حضرت صاحب االمر . مودفر می

  .بود

باید گفت، اکثر منابع حکومت او را هفده سال ذکر کرده و اما تاریخ مغول حکومت او را 

 به امیر 783ي  وي سپس از سقوط حکومت سربداریه، در سنه.  و دو سال ذکر کرده است بیست

  .)247 ، 13شیرانی، (پناهده و مدتی را ملتزم رکاب وي بود تیمور گورگانی 
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  گیري نتیجه

ي پیشینیان و سعی و  آویزهاي تاریخی، به سبب راه رفته حاصل این گفتار و دست

ي  هاي بعدي، اثبات این ادعا، دالّ بر حقانیت جامعه اهتمام این تحقیق، براي روشنگري گام

  .باشد ران و پیروزي آن میریزي نهضت سربدا پهلوانی در پایه

ي حکّامی که در این سلسله بر مسند حکومت نشستند، یا از پهلوانان و عیاران   همه

آفرینی  ي بسیاري، لقب پهلوان نقش چرا که بر سر لوحه. اند بوده و یا پیرو و سالک این راه بوده

 یک متأثّر از این آیین اند که به هر طریق هر نموده و بر برخی تنها با نام خواجه لقب رانده

  .بوده اند) آیین پهلوانی(

ي سربداریه  ي حاکمان سلسله  تاریخ بدون استثنا، نام پهلوان و آیین پهلوانی را سرلوحله

باشد که آیین جوانمردي، رادمردي، فتوت و پهلوانی، چه  داند و این به آن معنی بوده و می می

ي حکیم  ي افتخار تاریخ ایران زمین، شاهنامه لوحه از ادبیات کهن پارسی که بر سر  برگرفته

هاي دینی و مذهبی  مندي از شخصیت نمایند و یا با بهره ابوالقاسم فردوسی نقش آفرینی می

السالم و یا فرزند آزاده و سلحشور وي حسین  همانند امام اول شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه

دو ادبیات و فرهنگ، توانست، مردم را به بیداري و که درود خدا بر او باد و یا تلفیقی از این 

اي از تاریخ موجب دگرگونی حال ملّتی گردد که دیرزمانی به  آگاهی رهنمون سازد و در عرصه

هاي حاکم  خان مغول تا حکومت ترین قوم تاریخ، از چنگیز ي وحشی سبب جبر تاریخ، در حمله

خواهی برخاسته و برگ و لوح زرینی از  و خونجابر متجاوز بر سرزمین ایران و جهان، به قیام 

افتخارات نوع بشر را در دادخواهی و تغییر حال و مبارزه با ظلم و احقاق حقوق مظلوم بازستانی 

  .نماید

 با اغتنام فرصت، فرض است تا از راهبري و همراهی فکرت دینی، از شیخ خلیفه تا شیخ 

آفرینی  ي سربداریه نقشگونه حکومت پهلوانحسن جوري، در این نهضت، که همواره در کنار 

  . اند، یاد کرده و پاس داریمنموده

  .رسانیم ي سربداریه کالم را به آخر می در پایان کالم با دو شعار نمادین سلسله

  . فوق الدیهم... یدا: که آن  اول 

  .دهیم ولی تن به ذلّت هرگز ما سر به دار می: دوم
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  سربداران فتوت آیین پرچمدار یمین ابن

  

 سهیال حسینی

  

  چکیده

 کـه  اسـت  هجـري  هشتم قرن در شیعه و اثرگذار مردمی جنبش یک سربداران، نهضت

 یمـین   ابن.داد قرار خود مردمی پایگاه حکومت قدرتمند به عنوان اولین را تاریخی سبزوار شهر

در  پرداختـه اسـت،   وزیـران  و امیران ستایش و مدح به که آن عصر، با بزرگ این شاعر فریومدي

بدیع،  و تعبیرات متنوع مضامین  در میان.کند می ارایه جامعه اوضاع از روشن تصویري اشعارش

 بیـشتر  یمین، ابن در قطعات عرفان رایحۀ شاعر، در کنار و مذهبی اعتقادات اخالقی به توجه با

 حـاکم  علیـه  سـتیز  و ظلـم  دینی جنبش سربداري که وستایش امیران درمدح او مدحی قصاید

 در اشعار متنوع مضامین به توجه با است شده مقاله سعی این  در.است شده آورده دارند، بیگانه

در  فتـوت  آیـین  الگـویی  هاي ویژگی و تربیت اسالمی هاي روش و نکات از بسیاري به یمین، ابن

 شـیوة  بـه  توصـیفی  ـ  تحلیلـی  ا روشب تازه بیانی با اساس  بر این.شود پرداخته یمین ابن اشعار

سربداران  هاي ندیشها از و معنوي لفظی تأثیرپذیري میزان چه تا است شده مشخص اي، کتابخانه

 سـربداران  فتـوت  از آیـین  پـذیري  اثـر  این در چه آن. شود می دیده برجسته شاعر این در اشعار

  .است) ص(پیامبر بیت واهل قرآن با شاعر عمیق و ناگسستنی پیوند دارد، جلوه بیشتر

و  قـرآن  فتـوت،  آیـین  اجتمـاعی،  دنیا، اخـالق  ناپایداري یمین، سربداران، ابن : کلیديگانواژ

 .حدیث
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  مقدمه. 1

است که شهر  هجري هشتم قرن یک جنبش مردمی واثرگذار شیعه در نهضت سربداران

 تنها نه سربداران یشیع دولت. خود قرار داد مردمی قدرتمند حکومت تاریخی سبزوار را اولین

 مبارزات تاریخ در زرینی برگ بلکه آید؛ می شمار به علوي تشیع ساز حماسه تاریخ از بخشی

  . آید  میبه حساب ایرانی شیعیان طلبانه استقالل و ضدبیگانه

باشتین نقطه آغازین نهضت  واقعه درباره فصیحی مجمل مؤلف خوافی احمد فصیح

 قریه مردم از حمزه حسن و حمزه حسین خانه در مغول یلچیا پنج «:که نویسد  میسربداران

 یکی. نمودند حرمتیبی و کردند لجاج و طلبیدند شاهد و شراب ایشان از و کردند منزل باشتین

 را فضیحت کار و طلبیدند شاهد شدند مست ایلچیان که وقتی، آورد شراب قدري دوبرادر از

 نخواهیم را ننگ این تحمل دیگر گفتند برادر دو. خواستند را ایشان عوارت که رساندند بجائی

 بیرون خانه از و کشتند را مغول تن پنج هر. برکشیدند نیام از شمشیر رود بدار سرما بگذار. کرد

 )39 ص، 1338، االعصار تزجیه و االمصار تجربۀ، وصاف(. دهیم می) سربدار( ما گفتند و رفتند

 عمال که شدند نظر این بر سبزوار و باشتین دگانکنن نهضت، تاریخ نگاران اکثر روایت به

 اگر یعنی. بینیم دار بر سرهایمان یا و کنیم ظالمان ظلم دفع یا، جورمند و اند باره ستم ایلخانان

 معروف سربداران به یا سربدار به سان بدین و نیست باکی رود بردار سرهایمان ظالمان دفع در

 وقتی مسلح روستاییان) 102 ص، سربدار امیرمسعود عهواق درذکر، مرعشیالدین  ظهیر(. شدند

، بداریم سر ما اکنون گفتند و برگزیدند سربداري به را او دیدند راالرزاق  عبد فراست و شهامت

 در سمرقنديالرزاق  عبد روایت به. بمانیم مردي به ظالمان مقابل در و ندهیم دشمن به تن باید

 دهد توفیق را ما خدا اگر، کنند می ظلم شده مسلط جمعی«:گفتند سربداران السعدین مطلع

 را خود چون، نداریم ستم و جور تحمل و داریم اختیار دار بر را خود سر واال کنیم ظلم دفع

 )147 ص، سمرقندي(. »شد سربداریه لقب، خوانده نام بدین

 نبوت و رسالت خاندان انقالبی افکار از الهام با که سربداران نهضت بود گونه بدین و

 مشغول بالد و شهرها دیگر فتح به و کرده انتخاب پایتخت را سبزوار، سربداران. گرفت صورت

 علیه و ستم علیه بود نهضتی آنان نهضت و. گرفت را جا همه سربداران جنبشش آوازه، شدند

 تشیع به اعتقاد، سربداران مهم دولت يها ویژگی از. بود شکوهی با نهضت چه و اجانب تسلط

 این آیین از اعتقادات مردم طبقه متوسط. است )ع(علی آل از امام دوازده از پیروي و علوي
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 ملّی مستقل دولت نخستین، این دولت. به حساب آورد هجري اول قرن در ایرانی اجتماع

 مردم و ضمیر روشن صوفیان از جنبش این فکري رهبران. است ایران در امامی دوازده شیعیان

 روستائیان و وران پیشه میان از سربدار فرمانروایان. اند بوده خود عصر مذهب شیعه گراي

 عقیدتی و فکري نفوذ. دادند تشکیل روستائیان و مالکان خرده از سربداران دولت. برخاستند

، کرد تجاوز خراسان حدود از و بود عمیق بسیار نهضتی آن افراطی جناح ویژه به و سربداران

 . شد خوانده سربداران اسم به نیز شهرها دیگر و کرمان و مرقندس مردمهاي  نهضت که طوري به

 هشتم قرن در سربداران ملی جنبش اهمیت درباره روسی معروف محقق پطروشفسکی

 خواهانه ترقی باید را سربداران نهضت عرفانی و مذهبی ظاهر رغم علی«:نویسد  میهجري

 مبارزه به را آنان و گرفت بر در را کنندگان تولید وسیع قشرهاي مزبور جنبش زیرا دانست

. کرد دعوت بیگانه فاتحان و فئودالی کشی بهره علیه خویش اجتماعی منافع به خاطر مسلحانه

 )25 ص، کشاورز کریم ترجمه، خراسان در سربداران نهضت، پطروشفسکی(

 که داشتند دعوي سربداریه«:نویسد  میسربداران درباره معاصر محقق طبري احسان

 تعالیم آنها، نزند ایران خاك در خیمه قیامت قیام تا تاتار یک حتی که کنند کاري ندخواه می

 پدید را مسلح درویشان هنگهاي نخستین و آمیخته در جوانمردي و عیاري شیوه با را صوفی

 مردانه خونین نبردهاي به منفی مقاومت و گدائی وگري  طفیلی از را جنبش این. آوردند

 را دشمن سر یا سرخود آنکه براي درویشان آمادگی از که سربدار عنوان دخو. کردند راهنمایی

 تاریخ، اقبال عباس(» .است جنبش این پرخاشگر روحیات نماینده، کند  میحکایت ببینند بردار

 )379 ـ 99 ص، تا بی، تهران، مغول

اي ه  فریومدي شاعر سربداران مقاالت وکتابیمین ابنتاکنون درباره نهضت سربداران و

 پژوهشگردراین مقاله به دنبال آن است تا به بررسی آیین فتوت در. زیادي نوشته شده است

 فریومدي بپردازد وببیند که شاعر مورد نظر تا چه حد توانسته است مرامنامه یمین ابناشعار 

  . جوانمردان را دراشعارش به تصویر بکشد

ابتدا به معرفی اي  بع کتابخانه تحلیلی از طریق منا ـ به همین منظور با روش توصیفی

زوایاي شعري ایشان را در باره . هشتم پرداخته خواهد شد این شاعر گرانسنگ دهه هفتم و

  . آیین فتوت مورد نقد وتحلیل قرار خواهد گرفت سربداران و
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  یمین ابنمعرفی  .2

 ف بهمعرو، فریومدي بیهقی مستوفی طغرایی الدین یمین امیر بن محمود فخرالدین امیر

، 1386، سبحانی(. درفریومد ازوالیت جوین خراسان به دنیا آمده است685درسال  »یمین ابن«

الدین  یمین امیر پدرش. است هجري هشتم قرن در ایران معروف شاعران از یکی )311ص

 زندگانی آغازین يها سال. شد تربیت فاضلی پدر چنین عنایت سایه در یمین ابن طُغرایی

 محمدبنالدین  غیاث درگاه به و رفت تبریز به جوانی دوران در. گذشت سانخرا در یمین ابن

  . گفت مدح را او و پیوست، بود فضل ارباب مجمع که وزیر اللّه فضل رشیدالدین

. برد  میسر فریومد، بیشتر عمر خود را درزادگاهش. بازگشت خراسان پس از مدتی به

 و گیر گوشه و گر قناعت مردي او. گذراند قناعت به فریومد و سبزوار دوران پایانی عمر را در

 سروده که معروفی اخالقی قطعات از معنا این و بود اخالقی مبانی به معتقد و پیشه دهقان

 دولتشاه چنانکه است؛ اختالف نیز یمین ابن وفات تاریخ ذکر در. آید  میبر خوبی به است

 و فریومد در او مزار که است گفته و کرده ذکر هجري 745 سال را واقعه این تاریخ سمرقندي

 شهرتی او نثر و نظم مکاتب به نقل از دولتشاه. دارد قرار او مرقد کنار در و پدرشي  صومعه در

  . دارد عظیم

 است آمده العارفین ریاض در. کند نمی ذکر را او وفات تاریخ، الصفا مجمع در هدایت 

 باید همه ازتر  درست، تاریخ ها این میان در اما است؛ شده واقع هجري 743سال به او وفات که

 ذکر هجري769 سال حوادث ضمن در زیري  قطعه همراه به فصیحی مجمل در که باشد همانی

 : است شده

  اآلخرین جمادي ماه هشتم شنبه روز         نه و شصت با هفتصد هجرت تاریخ از بود
 

  یمین ابن زند  میجنت صحراي رب خیمه          کن استقبال و برخیز را حور رضوان گفت
  

 درگاه در و هرات در نیز مدتی و وزیر عالءالدین خواجه مجالس در گرگان در مدتی

 طور به و گذراند  میروزگار سربداران کنار در، سبزوار در یا و کرت حسین معزالدین ملک

 این در گاه و داشت حضور تیموري  حمله و خراسان امیران يها درگیري جریان در طبیعی

 صفر سیزدهم در که ها جنگ این از یکی در چنانکه کرد؛  میهم شرکت ها جنگ و ها درگیري

 یا زاوه در سربدار مسعودالدین  وجیه خواجه و کرت حسین معزالدین ملک بین هجري 743سال

 حین در شد؛ متواري و خورد شکست مسعودالدین  وجیه خواجه آن طی و داد رخ حیدري تربت
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 و غارت کرت خاندان لشکریان توسط نیز یمین ابن دیوان، الدین وجیه خواجه مال و خان غارت

 ابیات تا شد مجبور ناچار به و بیابد رااش  گمشده دیوان نتوانست گاه هیچ او. گشت گم

  . دهد ترتیب تازه دیوانی، جدید اشعاري افزودن با، آورده گرد هرجا از را آني  پراکنده

 

  یمین ابنآثار  .3

 هجري 754  ـ  732 سال دراي  است که با مقدمه  دیوان اشعاريیمین ابنمترین اثر مه

 و قطعه، بند ترکیب، غزل، قصیده:همچون این اثر حاوي انواع ادبی متفاوتی. است نوشته شده

 انسجام و زبان شعري او روانی. است بیت هزار 15 حدود مجموع تعدادآنها در. رباعی است

 یمین ابن هاي موضوعات قطعه. است هرگونه سختی وتکلف از خالی است وسبک خراسانی را دار

کسب روزي با تالش وتشویق براي به دست آوردن استقالل ، درستایش سعی وعمل سراسر

 از لحن مطایبه وگاه طنز یمین ابناز سوي دیگر نمونه هایی از قطعات . درونی است

 نیز توانا پردازي مثنوي و سرایی قصیده در. دکشان  میبرخورداراست وکالم را به سمت طنز گویی

زمینه  در محذوف مخبون خفیف بحر به »افروز مجلس «مثنوي او هاي مثنوي میان از. است

. دارد مقصور مسدس هزج بحر به موضوع این در هم دیگري نام بی مثنوي و عرفان و تحقیق

، فائز ٔچشمه، المبارك انوار، طغرل اءانش ،االدب ریحانه : دیگر آثار این شاعر گرانقدر عبارتنداز

  . المفتوحه المرآت، الغرائب مجموعه، طغري کلیات

  

  یمین ابنجایگاه علمی و ادبی  .4

. رودمی قرن هفتم وهشتم حوزه خراسان به شمار شاعران از یکی فریومدي یمین ابن

گذاشته  نحطاطا به رو مردم فرهنگی و فکريهاي  پایه و اجتماعی اخالق آن در کهاي  دوره

 روحیه دوره این در انسانیهاي  ارزش سقوط و اجتماعی، سیاسیهاي  آشفتگی درمیان. است

 خراسان امیران پی در پی هاي کشاکش شاهد یمین ابن. رواج یافت مردم عامه میان در جبرگرایی

 حضور ها جنگ و ها کشمکش این در گاه و بود تیمور حمله و ایلخانان میان فترت عهد در

 روحیه به دنبال ایجاد اشعارشان در، زبان پارسی آزاده تعدادي از شاعران هرچند. داشت

 جو به توجه نیز با آزاداندیش شاعر یمین ابن .اند شده انتقادي ادبیات گرفتن ونیرو ستیزي ستم

. آورد به وجود اجتماعی و اخالقی رذایل با مبارزه براي را خاص روشی، خویش عصر در حاکم
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را به سخره  آنها نشاندگان دست و حاکمانهاي  عدالتیبی و اجتماعی و سیاسی نابسامان اوضاع

 اخالق نقد به عملگرایانه نقد به یکباره با وزیران و امیران ستایش و مدح کنار در گرفت و

تر  مالیم شاعران از بسیاري به نسبت او انتقادات هرچه. پرداخته است جامعه اوضاع و اجتماعی

هاي  موقعیت و مناصب صاحبان جمله از، جامعه مختلف افراد یافت  میوقت فرصتی ره، است

  . داد  میقرار نکوهش و نقد مورد را عامه مردم نیز و اجتماعی

  

  فریومدي یمین ابن ممدوحان .5

 ارتباط هم هندوالدین  غیاث خواجه یعنی وزیر؛ این برادر با که یمین ، ابنزمان این در

 هم را خراسان امیران از دیگراي  عده، دو این مدح با همزمان و خاندان این والز از بعد، داشت

 ایلخان را خود مدتی که طغاتیمورخان: از بودند عبارت، او ممدوحاني  ازجمله. کرد  میمدح

الدین  غیاث محمدبن ابوالحسین معزالدین ملک راند؛  میحکم گرگان و خراسان بر و خواند می

 و سربدار دامغانی حسن پهلوان سربدار؛ علی خواجه سربدار؛ مسعودالدین  وجیه خواجه کرت؛

 خواجه از گذشته یمین ابن ممدوحان از. سربدار مؤید علیالدین  نجم خواجه جانشینش

 الدین غیاث محمدبن ابوالحسین معزالدین ملک، طغاتیمورخان باید، فریومدي محمد عالءالدین

 دامغانی حسن پهلوان، سربداري علی خواجه، داريسرب مسعود الدین وجیه خواجه، کرت

  )540 ،اقبال(. »برد نام را سربداري مؤید علی الدین نجم خواجه او جانشین و سربداري

  

   یمین ابنمضامین متنوع دراشعار  ـ 6

 یمین ابنحوزه خراسان به صراحت باید گفت یکی از شاعران سرآمد درقرن هشتم  در

 موضوعات. عري استادي سرآمد با زبانی روان وسبکی روشن استفریومدي است که درانواع ش

 یگانه خود عهد شاعران میان در هم همین خاطر به و است آشکار و اشعارش واضح در اخالقی

 . داشت تمام معروفیت و شهرت، شاعر زمان به نزدیک روزگار از یمین ابن اخالقی قطعات. شد

 بر اشرافشان اثبات و فروشی فضل براي که او ي دوره هم شاعران برخالف یمین ابن کالم

 فروشی فضل و تکلف هرگونه از عاري و روانی و سادگی کمال در، بود دشوار و سخت غالباً، علوم

 کلمات یمین ابن اشعار در. است بوده خراسانی شاعراني  ساده سبکي  دنباله، معنی تمام به و

 از یمین ابن کالم که است ایني  نشانه این و است نادر بسیار دشوار ترکیبات و ذهن از دور
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 و مهارت اثبات براي که او روزگار شاعران مانند نه و برخاسته او احساسات و ذوق و قریحه

 بیش یمین ابن اشعار هم دلیل همین به و کردند  میاستفاده دشوار الفاظ از خود اطالع و دانش

 اخالقی قطعات ساختن به تنها را همتش ینیم ابن اما یافت؛ رواج، معاصرش سخنوران اشعار از

 . نگرفت کار به

 مضمونی تنوع از هشتم قرن دست چیره سراي قطعه و مشهور شاعر فریومدي یمین ابن

 بندي طبقه لحاظ از توان  میرا یمین ابن اشعار که آنجاست تا تنوع این. است برخوردار خاصی

 ازهایی  جنبه دهنده نشان اشعار زا کدام هر. کرد تقسیم نوع بیش از ده به، موضوعی

   .است شاعر این بینی جهان و شعريهاي  خالقیت

 کمال در بوده است فروشی فضل براي که اوي  دوره هم شاعران برخالف یمین ابن کالم

ي  ساده سبکي  دنباله، معنی تمام به و فروشی فضل و تکلف هرگونه از عاري و روانی و سادگی

 نادر بسیار دشوار ترکیبات و ذهن از دور کلمات یمین ابن اشعار در. ستا بوده خراسانی شاعران

 نه و برخاسته او احساسات و ذوق و قریحه از یمین ابن کالم که است ایني  نشانه این و است

 استفاده دشوار الفاظ از خود اطالع و دانش و مهارت اثبات براي که او روزگار شاعران مانند

 اما یافت؛ رواج، معاصرش سخنوران اشعار از بیش یمین ابن اشعار هم یلدل همین به و کردند می

 سرایی قصیده همچنین او نگرفت؛ کار به اخالقی قطعات ساختن به تنها را همتش یمین ابن

 که کرد اشاره افروز مجلس مثنوي به توان  میآنها میان در که دارد هایی مثنوي نیز و بود توانا

 نام بی ولی موضوع همین در هم باز دیگري مثنوي نیز و است نعرفا و تحقیق، آن موضوع

 . است مانده جا به او از نیز رباعیاتی و غزلها همچنین. دارد

 یمین ابن که زندگی است معتقد یمین ابن اشعار از جنبه این مورد در زاده شریعت دکتر

 که است شده موجب، نابکار دشمن تخریبی آثار به ویژه، آمد پیش که مختلفهایی  جنگ با

. بتازد زمانههاي  شیطنت نامطلوب و رفتار به صراحت با و محابا  بیو ببندد رو از را قداره شاعر

 شخصی، است داشته که خاصهایی  موقعیت و سالطین دربار در حضور خاطر به هرچند

 بوده عذاب و رنج در اندیشان کج و دست حاسدان از همیشه ولی، نکرده نکوهش را بخصوص

 نیز و اخالقی اندرزهاي و پند از ارزشمنداي  گنجینه گرچه یمین ابن اشعار )51ص(. است

 عصر شاعران هم از برخی با مقایسه در او اشعارش انتقادي جنبۀ، است آموز حکمتهاي  مثل

 . کم رنگ تراست خود کمی
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 خوداقتصادي  و اجتماعی موقعیت و فردي مسائل بهتر  بیش خود انتقادي اشعار در او

 که مواردي بر عالوه. سیاسی و اجتماعی نظر از جامعه نامساعد وضعیت تا است داشته نظر

 اخالقی مضامین نظر از که میان قطعات در به خصوص خود اشعار دیوان در یمین ، ابنشد گفته

 از را آدمی نیز. است پرداخته حرص از ودوري طبع مناعت به سفارش به بارها، است غنی بسیار

 که جا آن از دارد  میحذر بر ناناي  لقمه و دنیوي وزور زر راه در انسانیهاي  ارزش نهادن اپ زیر

 اشعار چون هم یمین ابن  دیوانشخصیت نیز و جامعه سیاسی و اجتماعی اوضاع، مکان، زمان

 نشانۀ مسأله همین و اجتماعی و اخالقی واندرزهاي پند از ارزشمند استاي  گنجینه سعدي

 اگر مثال براي. است دوره این مردم میان در اجتماعی و اخالقیهاي  ناهنجاري از يبسیار وجود

 سفارش و تواضع به مکرر توصیۀ به نیازي ،باشد نداشته رواج گیري چشم درحد جامعه در تکبر

 . بود نخواهد ازتکبر دوري به

  مردممیان در اخالقی رذایل از بسیاري آمدن به وجود شاهد یمین ابن دوره این در

 اخالقی سکوت رذایل این برابر در خود انسانی وظیفۀ بنابر و است بوده روزگارش و جامعه

 اندرز و پند ونیز انتقاد وسیلۀ به روزگارش مردم و جامعه اصالح براي پیوسته و نکرده اختیار

 بهترین. نیست ونفاق دورویی ازتر   معتقداست هیچ چیزي زشتیمین ابن. است نموده تالش

 به را ریاکاران او. کرد مشاهده زیر بیت توان در  میاست داشته از ریاکاران که او را یريتعب

 مار نه و نامید سودمند و خطر  بیموجودي، را ماهی آن توان  مینه که کندمی تشبیه مارماهی

 :ترسناك و کشنده سمی

   ارم سان به سیرت و ماهی سان به صورت ماهیند مار همه که فغان دمان هم زین
  

  )419ص، دیوان(

 از بدتر هرسال و روز هر که داند  میناخالص و ریاکار مردمی را خود زمانۀ مردم یمین ابن

 :ناخالصند و دوزبان مار چون هم و شوند  میگذشته سال و روز

  تلبیس رسم و مکر شیوة در گروهی طبیعت است گشته
 

  بودن پار ز بتر امسال بودن مار چو زبان دو دائم
 

  )494ص، یواند(

  نیست عیار کامل زر فضایل در جز او هواي بنشینی ساعتی که هر با

  )331ص، دیوان(
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 تنها به اگر که دارد تأکید و نامد  میزرق و سالوس را ظاهر به صرف توجه یمین ابن

 که دهد  میهشدار ریاکاران و سازان ظاهر به. نیستید بیش ریاکارانی بپردازید ظاهر آراستگی

 بر پوست شدکه خواهید پیازي همچون و بهره  بیحقیقت از، ظاهربپردازید آراستن به هاتن اگر

 ودانا خردمند مردم. داشت نخواهید ارجی ودشمن دوست نزد که مغز از وخالی است پوست

 :دهند  میبها حقیقت و باطن به بلکه کنند   نمیقضاوت آدمی ظاهر براساس

 اي گشته پوست ار تن جمله پیاز چون هم است صورت دیوار درو بر که طلب معنی

  پوست نه هنر دانا مردم نزد مغزست
 

 دوست نه، خرد دشمن نه تو از گنددماغ

  )355ص، دیوان(

 دوري و جستن نام که رود  میپیش جا بدان تا ظاهرسازي و ریا نکوهش و نهی در شاعر

 در زیستن آسوده ه اگرک کندمی توصیه و شماردمی مردود را مردم نظر جلب بخاطر ننگ از

   :بشویید دست ننگ و نام از بایست  می،طلبیدمی را آخرت و دنیا

  خلقان پیش در زیستن مرائی
  

  باید کونین آسایش گرت

  فرهنگ اهل نزد تزویر بود

  ننگ از و نام از دست شست بباید
  

  خویشی ننگ و نام بند در تا تو

  داشت براین گویا یمین ابن نظر

  تنگ محبس از رست باز نخواهی

  سنگ بر تزویر شیشۀ زد بر که
 

 )451ص، دیوان(

  

  آیین فتوت درسربداران .7

 فرهنگ از الهام با بود مذهبی حرکت و نهضت یک، نهادند بنا سربداران که جنبشی

 آشکارا سربداران که اندازه همان به. اسالم پاکباخته رادمردان و اهلبیت مکتب و راستین تشیع

 آن در که بود شهرهایی از سربداران نهضت در سبزوار. نمودند می دفاع شیعه بمذه از پروا بی و

 ستم اثر در و گفتند می سخن اهلبیت و اکرم پیامبر خاندان محبت و والیت از آزادانه شیعیان

  . هراسیدند نمی هیچ چیزي از بود شده تحمیل آنها بر که سالی دیر عقیدتی

 آنچه و اند گفته سخن خانقاه اهل و وران پیشه با ردانجوانم ارتباط از مورخین از بسیاري

. داشتند مؤثر نقش، یافتیان جوانمردان، سربداران جنبش در این است که است مسلم
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 در فقط نه، هشتم قرن در، اند بوده حرفه و شغلی اهل و صنعتگران از آنها بیشتر که جوانمردان

 چند محافلی و تشکیالت افریقا شمال و ریهسو، صغیر آسیاي مانند دیگر بالد در بلکه ایران

 نام به، گهگاه نیز و»الفتوه اهل«یا و»فتیان «یا»جوانمردان«نام به، ایران در گروه این. اند داشته

. اند گردیده یاد»برادر«یا»اخی«نام به صغیر آسیاي در و اند شده  معروف»صعلوك« و »شطار«

 )78ص، کوب زرین(

 به آنها بیشتر که هست دست در چند هایی نامه فتوت، انیافتی و جوانمردان باب در 

 نوشته ترکی به که هایی نامه فتوت میان این در خصوصا. ترکی و عربی به بعضی و است فارسی

 یکی جوانمردان که آنجا از. است شده شناخته کمتر ایران در که است بسزا اهمیتی داراي آمده

 نقش نباید اینجا در. اند داشته دخالت سربداران جنبش در که بودند هایی سازمان و ها گروه از

 چند پهلوانانی اي ناحیه و اي محله هر در زمان آن در، برد یاد از سربداران جنبش در را پهلوانان

الرزاق  عبد«نام به بود پهلوانی، سربداران مؤسس. داشتند اجتماعی و سیاسی نفوذ که اند بوده

 این »کرمانی اسد «نام به مبارز بود پهلوانی هم کرمان دارانسرب جنبش برپاکننده و »باشتینی

 بسزا محبوبیتی مردم میان در، بودند زمان زورگویان دشمن و ضعفا یاور و یار که پهلوانان

 قرن در. داشتند ارتباط خانقاه با و بوده صوفیه مشایخ مریدان از پهلوانان این از برخی و داشتند

 و است مشهود و آشکار جوانمردان نقش ایران سراسر در بلکه رسبزوا در فقط نه هجري هشتم

، ایلخانان باره ستم عمال رفع و دفع، ضعیفان دستگیري. است جوانمردان از سخن جا همه

 نهضت، روحانی کاظم(. بود پهلوانان و جوانمردان کارهاي از ضعیفان و مستمندان به کمک

  )69ص، خراسانی اسد پهلوان

 یا فتی :گفتند می کیست؟ فتی و چیست فتوت که پرسیدند می نجوانمردا از وقتی

 و بنگرد شفقت دیده به ضعیفان به و بهراسد دروغ از و باشد کردار راست که است آن جوانمرد

 در هجري هشتم قرن در )30ص، الفتوه، حنبلی معمار ابن(. باشد ستیز در خویش نفس با

 اصیل حرکت عنوان به جوانمردان جنبش، غیرص آسیاي و ایران باالخص اسالم دنیاي سراسر

  . بود شده شناخته اجتماعی ـ سیاسی
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  یمین ابنمضامین آیین فتوت دراشعار  .8

 انسان روحانی تحول هاي زمینه آوردن فراهم عرفانی و دینی، تربیتی مکاتب اصلی هدف

 در الهی انوار تجلی و ها آن بردن بین از و نفسانی هاي بیماري و ها آلودگی شناخت با که است

 رفتارهاي و ظاهر بر عالوه عرفانی تربیت در. شود ایجادمی آنان تربیتی هدف انسان وجود

بزرگانی همچون ، سبب همین به. گیرد می قرار توجه مورد نیز آن پنهان زوایاي، ظاهري

یان درمیان اشعار خود ضمن گرایش بسیار به ب، خویش تربیتی تعالیم در  فریومديیمین ابن

 اندرز مضامین متنوع جوانمردي و مردانگی سعی دارد مدارج رسیدن به کمال را با زبان پند و

بزرگ هاي  گذاشتن که یکی از مرام به طور نمونه براي نام نیک از خود به یادگار. دهد  میشرح

  :گوید باید به زیردستان ستم نکنی تا به عزت دست پیدا کنی  میجوانمردان است

  ستم بر زیردستانمکن هرگز  

  حیات دایم از داد و دهش جوي
  

  که ایشان چون تو حق را بندگانند

  که نوشروان و حاتم زندگانند
   

  

  )ع(اقتدا ازموالي متقیان علی . 8 .1

ارادت خاص به موالي متقیان ، مرکزي درآیین جوانمردي وفتوتهاي  یکی ا زهسته

ت بسیاري ادادت خود را به ایشان بیان شاعر فریومد درقطعا. سرآمد جوانمردان عالم است

به حدي است که بیش از چهارهزاربیت درمدح آن )ع(این اقتداي به موال علی . نموده است

 یمین ابن. حضرت آورده است وتعدادي از صفحات منشآت خود را به ایشان اختصاص داده است

از مدحیه خود اي   نمونه در .دانند و این از ارادت خالصانه او معین است  میرا به صراحت شیعه

  :آورده است

  مصطفا از گذشت چون عالم اهل مقتداي

  مرتبت علو کز مسمی و اسم علی آن

  آفتاب رجعت کرد بمشرق مغرب از آنکه
  

  مرتضا علی، دان را مصطفی عم ابن

  سما با باشد ارض جنابش با گردون اوج

  قضا در نیفتد او نیاز با نماز تا
  

 خطیر در، اهللا روح:آورده است عبارتنداز) ع( براي توصیف امام علیینیم ابنتعبیراتی که 

  :ادامه آورده است در ....و قطب، عدل قاضی، قطب، پادشاه اولیا، کاینات سرّ، معرفت
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  برند بدرگاهش یکسر را خرقه نسبت آنکه

  افتخار زبهر اهللا روح که زیبد  میوانکه

  است ناطق حق از که بفرمانی موالنا اوست

  اتقیا و اولیاء از حق راه سالکان

  العال السموات فوق زند صیتش نوبت

  را کنت من او شأن در منکرشدن توان چون
  

  )11 ـ 10 صص، اشعار دیوان(

  :کند  میشاعر به صراحت گرایشش را به آن حضرت اینگونه بیان

    

  نیز تو گیري اینست مذهب مرا

  بحق مقتداي نبی از بعد که
  

  مردمیست و رديم گرت ره  همین 

  ست هاشمی بوطالبا  ابن   علی 
  

  )355ص، اشعار دیوان(

دربرابر دریاي عظمت او اي  را را به مانند قطره) ع(عشق به امام  درقطعه شعر دیگر

  : آورد  میکند ودرادامه  میتوصیف

  حیدرست سوداي مجمع که دلی خرم

  رسد نمی بدانجا جبرئیل که جایی

  کاعتصام اَقدام تزلزلِ از نندیشم

  گیر جاي که دهندم اختیار که فردا
  

  حیدرست پاي کف خاك که سري فرخ

  حیدرست جاي زآن مرتبه هزار برتر

  حیدرست توالّي بحبلِ را بنده من

  حیدرست مأواي که جاي خُلد به گیرم
  

  )32 ـ 31صص، اشعار دیوانیمین،  ابن(

توان   می عرفان را به وضوح دربسیاري از مواقع رایحهیمین ابنبرهمین اساس دراشعار 

حتی  شود دربرابر ظلم وستم تاب نیاورد و  میآیین جوانمردي باعث اصول و .استشمام کرد

 و ریاکاري بر عالوه، زاهدان مورد در، براین اساس. زاهدان ریایی را مورد نقد قرار دهد

 گناه از که را کاري اهگن او است داده قرار انتقاد مورد درآنان را نخوت و غرور، آنان ظاهرسازي

 برتر، خودمغرور است عبادات و طاعات بر ریاکاري که زاهد است را بر ترسان و خود شرمنده

  :شمارد می
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  سحر باد همچو که آنم همت غالم

  بهرجنان مرنجان و مدار رنجه بیش که

  لرزد  میبید چو خود معصیت بار ز

  سربرزد؟ خاك ز مردن پساي  دیده که
 

  عمر مدت که را رورمغ زاهد بگوي

  یمین ابن نزد که قناعت پاي خاك به

  ورزد همی طاعتی ریا اهل رسم به

  ارزد   نمیاي آزاده رنجش به جهان
 

  )392ص، دیوان(

 در. دهد  میترجیح آنان زهدریایی و زاهدان بر را خواري  مینیز و مست رند یمین ابن

 :است مردم فریب و از ریا دوري دن وراست بو رو، میخانه اهل و مستی امتیاز او حداقل نظر

 دـزه در به نشینی چند یمین اي ابن   ي رند به مشهور شده میمین ابن  من 

  کباب چو غم آتش ز فشان  خونابه 
 

 سرآب بر رود چه ار چوحباب سر در  

  )6ص، دیوان(

هاي  شعرفانی دربرابرکسانی که ارزهاي  درنظراین شاعر بزرگ فریومد با الهام ازاندیشه

  :گوید  میدرقطعه شعري. کند  میانسانی را وارونه جلوه داده اند مبارزه

  جهان سراسر پر از دون شده است

  ندارم سرکدیه زین سفلگان
  

  چه آن مه که هستند ازایشان چه مه

  به گردن درم بارشان بر منه
  

  )507، دیوان(

.  به آیین جوانمردي پرداخته است کم نیستیمین ابنازطرف دیگر تعداد اشعاري که 

  :دربرخی موارد اندیشه وحدت وجود به زیبایی دراشعارش نمایان است

  دریاي وجود را یکی دان به مثل

  تو راست نگر کان همه دراصل یکی است
  

  زو رفته به هرسوي هزاران جدول

  کژ نظري یکی دو بیند احول از
  

  )412، دیوان(

  

 دنیا به بستگی دل و یاپرستی مبارزه با دن .8 .2

 هستی جهان به شاعران تلقی و نگرش نوع وها  اندیشه بازشناخت هاي راه از یکی

 فلک و دنیا به او نگاه نوع یمین ابن قطعات در. است آنان اشعار بستر از فکريهاي  رگه شناخت

 دیوان مامت در که است موضوعاتی از ستیزي جهان و گریزي دنیا. است شده ترسیم به خوبی
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 و نداده نشان خوش روي جهان به اوهرگز. متفاوتی حضور داشته استهاي  به گونه یمین ابن

 سیاه، پرفن جهان: تعابیري هچون بیان با. است برآورده فریاد فلک وفایی  بی،ناپایداري از همواره

، ناموافق دور، بدعهد چرخ، پرور سفله فلک، نواز دون گردون، مانند سراب دنیاي، فلک کاري

همراه با  فلسفی تفکر نوعی یمین ابناشعار در یابیم  میدر پیر گرگ چون جهان و فریب سراي

  . وجود دارد گرایی واقع

 از را انسان، اشعارشان وها  نوشته در اسالم تعالیم به توجه بسیاري با و نویسندگان شعرا

 احادیث و قرآن آیات از فریومدي با تاثیرپذیري یمین ابن. حذرمی دارد بر دنیاطلبی

 در. توجه دارد آن گاهی به دنیا ازدریچه مثبت. دارد توجه دنیا جنبه دو هر به) ع(معصومین

  : گوید  میابیاتی

  دروند همچنان کارند چه  هر   کشاورزند همه عالم  اهل 

 یادرقطعه شعر دیگر و »است آخرت مزرعه دنیا «که است نبوي حدیث این بر ناظر که

  :گوید می

  آخرت رود گذر بر است پلی دنیا
  

  است رفتن جاي پل که مقام مکن دروي
  

  است رفتن پرواي چه رحیل گه را او  جهان جهان از یمین ابن چو نشد کو هر
  

 عبرت آن از است پلی دنیا«:است که حدیث این بر شاعر به دنبال تاکید بیت دو دراین

  »سازید آباد را آن و بگیرید

 شاعر این اشعار در، کند  میغافل خدا یاد از را انسان که ناپسندي طرف دیگر دنیاي از

 26 آیه به با توجه، گوید  میسخن دنیا بی ارزشی و ناپایداري از که زمانی. فراوان است متعهد

 ابدي زنده و فناست و مرگ خوش دست است زمین روي در که هر«:معتقداست الرحمن سوره

  ».است عظمت و جالل با و منعم خداي ذات

  خراب شود بیاید سال هزار صد گر  است ازرق طاق این داخل کهاي  خانه هر
  

  اي خانه تو کن بنا رواق این از بیرون
  

  باب هیچ به نیاید خراب آفت کو
  

 غفلت عامل نه گیرد قرار الهی قرب براياي  وسیله باید معتقداست دنیا) ع (علی حضرت

 سبحان خداي، است آمده قرآن از جمله دو در زهد همه«:فرمایند  میادامه در. خدا قرارگیرد از

 و نشوید شادمان داد را شما آنچه به و مخورید اندوه رفت شما دست از آنچه بر تا: فرماید می
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 گرفته اختیار در  را زهد جانب نباشد شادمان آینده به و نخورد دریغ گذشته بر که کسی

  ».است

  برود تو دست ز جهانی گر
  

  نیست چیزي که آن هاندو نخور 
  

  افتد دست به ار نیز عالمی
  

  نیست چیزي که شادمان مشو هم 
  

 دنیا به را آخرتت و کن آباد را) ات آینده (جایگاه پس«: فرمایند  میحضرت آن نیز و 

  »مفروش

  بتافت دوستان از رخ و نشست دشمنان با  که آن است ابلهی که مطلب دین جاي به دنیا
  

ودرنظرایشان در  کند  میتشبیه خیالی و سراب به را دنیا، حکیم مردي زبان از یمین ابن

 :است نادانی، گردد  میمشاهده آن ناپایداري که حالی در یافتن آرامش دنیا

  سؤال کرد یکی ز را جهان حال سائلی
 

  وسراب بیابان چو نعیمش و دنیا :گفت
 

  ننهند اصلی دل بیدار مردم را خواب
 

 جواب به حکیمش دفرمو چه که شنیدي آن

  سراب تمویج به غره خرد اهل نشوند خواب دیدبه نظرش صاحب که یاخیالیست
  

  )321، دیوان(

 پس شایستگی، دگرگونی حال در پیوسته و است فانی جهان که حالیمین،  ابن نظر به

 دنیوي مطاعی دست دادن از یا آوردن بدست سبب به آدمی نیست سزاوار و ندارد را بستن دل

 :کند شادي یا غم گرفتار را خود

  آنک بهر دنیا کار بر منه دل
 

  حادثات تیر و چرخ کمان از
 

  دیر نه او انقالب بینی زود
 

  شیر نه آهو نه جست نخواهد می
 

  )426ص، دیوان(

  برود تو زدست جهانی گر

  نیست چیزي که آن اندوه مخور

  است برگذر چو جهان نیک و بد
 

  افتد دست به ار نیز عالمی

  نیست چیزي که شادمان مشو مه

  نیست چیزي که جهان از گذر در
  

  )350ص، دیوان(
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 غبار هرچه از دل خردمند انسان تا است هشداري آن روزة هر انقالب و جهان ناپایداري

 :شوید فرو است دنیایی آرزوي و هوس

  گردان سپهر بد و نیک چون

  فانی جهان هوس گرد

  تواند اگر یمین ابن چون
 

  عاقل مرد که نبود زان به

  نماند صفت یک به پیوسته

  نشاند فرو دل دامن از
 

  )396ص، دیوان(

 این و آنند عالیق و سلطۀ دنیا تحت که بسته دل تنها نه یمین ابن زمانۀ مردم از برخی

 طلبی دنیا نهی جمله از روشهاي گوناگون از. برد  میرنج مردم خصلتاین از که گرا اخالق شاعر

به  گاهی. است نموده استفاده مردم براي اصالح اندرز و پند طریق از دنیا اپایدارين بر تأکید و

 :آوردمی بر فریاد نباشد فانی دنیاي این که مطیع واقعی انسانی بودن نایاب طورمستقیم از

  کو روزگار این در است اعظم اکسیر
 

  نیست ناپایدار دنیی گوش به حلقه
 

  )331ص، دیوان(

 به خودمشغول را او دنیا طلب و دنیاست بستۀ دل که کسی که داند  مینیک یمین ابن

 از و دشمن نشناخته از را دوست که کسی مانند. ماند خواهد باز دین به پرداختن از، ساخته

 و گریختن در چارةکار پس. گردان روي دوست از و است نشین هم خود دشمن با غفلت روي

 :دنیاست از حذر

 آنک کابله ست مطلب دین جاي به دنیا

 بتافت دوستان از رخ و نشست بادشمنان

 این  از  پیش  که غرورش ز جهان این از بگریز

   شتافت انزوا سوي گزاف بر نه عنقا
 

 )325ص، دیوان(

 دل. باشد تواند   نمینور عالم جز او اصلی موطن که داند  میپاك نوري را انسان یمین ابن

 لحظه هر که داند  میسیالب گذر بر پلی زیر در زندگی ار آن در گزیدن سکنی و دنیا به بستن

 شود  نمیآن بستۀ دل عاقل هرگز انسان، توصیف این با پس. کندمی تهدید را آن نابودي خطر

ها  آن همۀ سرنوشت سرانجام اندو زیسته آن در آدمیان بسیار چه که استاي  ظلمتکده چه

 و جاودانهاي  خانه طالب دانا و خردمند انسان که است شایسته. است بوده مرگ و نابودي

  :برکَنَد فانی این ظلمتکدة از دل و شود وحدت عالم در فناناپذیر



 253  سربداران فتوت آیین پرچمدار یمین ابن

  خاك ظلمانی خانۀ این از بند بر رخت

  رباط کهنه این در سیل گذر براي  خانه

  زصدور غیرعظامی جا به نیست زمان وین

  یمین ابناي  طلب وحدت عالم در خانه
  

  عظام چه و صدور چه فراوان تو از پیش بود  

  نور عالم جز به نیست وطنت، پاکی نور  

  خانه خدا گشته نفورازو آید کار چه به  

   فتور هیچ نرسد دوران ارکانْش ز به تا  
  

  

  )418ص، دیوان(  

 و جستن نام که رود  میپیش جا بدان تا ظاهرسازي و ریا نکوهش و نهی در یمین ابن

 آسوده که اگر کند  میتوصیه و شمارد  میمردود نیز را مردم ظرن جلب بخاطر ننگ از دوري

  :بشویید دست ننگ و نام از بایست  می،طلبید  میرا آخرت و دنیا در زیستن

  خلقان پیش در زیستن مرائی

  باید کونین آسایش گرت

  فرهنگ اهل نزد تزویر بود

  ننگ از و نام از دست شست بباید
  

  خویشی ننگ و نام بند در تا تو

  داشت براین گویا یمین ابن نظر

  تنگ محبس از رست باز  نخواهی

  سنگ بر تزویر شیشۀ زد بر که
   

 )451ص، دیوان(

  :نامد  میحرص و طلبی افزون را کفاف و معاش وجه از بیش روزي طلب یمین ابن  

   مطلب بلندي است چوزخاك دلاي  اصلت

  هشیاراي  دهند اندازه به دور بادة

  باشد پستی سوي مایل نه خاك عنصر

  باشد مستی غایت از خواستن بیشتر
  

  معاش ز کفافی مقدار و باید مسکنی ...

 کفاف قدر از بیشتر طلب اندر شک بی …

  باشد پرستی آز خواستنت فزون زین

  باشد سستی غایت از تو کوشی سخت
  

  )365ص، دیوان(

 او نگهبانی واقع در، کند  میطلب خود نیاز از بیش کسی اگر که است معتقد یمین ابن

  :بود خواهد دیگري آنِ از که گنجی براي است

  غم کشاکش در که روزي پنج

  نبود تمتعت وي کز مال

  بود خواهی رنج و درد طالب
  

  طلبی  میکفاف از فزون گر

  بود خواهی سپنج سراي در

  بود خواهی گنج مار کنی چه
  

  )376ص، دیوان(
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  )335ص، دیوان(

 جایی به آدمی حد از بیش سعی و است کس قسمت شده هر رزق که جا آن از

 آز پرورش و حرص تربیت و گداطبعی را آدمی خواستن بیشتر هوس یمین ، ابنرسد  نمی

  :داند می

  درویشاي  باشد تو رزق چه هر

  خرد نداشت پس است چنین چون

  کرد حاصل جهد به نتوانی
  

  باشد دیگران روزي چه آن و

  خورد نخواهد کسی دان یقین به

  پرورد را آز بیهوده که هر
  

 )405ص، دیوان(

  ولیک سعی  بیتو روزي تو به دلاي   رسد

  است خواستن هوس خویشت گداطبعی از

  سرگنج بر صفت مار سهو به نشینی چه

  است چوبرخواستن سرانجام جمله سر از
  

 )341ص، دیوان(    

 یمین ، ابندنیاست غم عمر کاستن موجب تنها، نیاز حد از بیش طلب و طلبی افزون  

  :کند  میسفارش طمع و حرص به ندادن میدان و عت قنا به را آدمی

  آرایی بهرجهان نهی چه جان بر رنج

  است آراستن زحمت بی آراسته خود این
  

  گزیر نیست کزان خوردست و پوشش درجهان

  است کاستن غم به عمر خواستنت فزون زین

 )341ص، دیوان(

ها  آن، وطمع حرص و دهندمی باد بر را خود آبروي، آز و حرصآتش از همت دون مردم

 خدمت ناکس کمر و کس هر پیش تا شود  میسبب و کندمی مردم روزگار همت مطیع را

 که این از یمین ابن. ازدنیاتر  بیش برخورداري امید به پاي فرومایگان بیفتند پیش و بندندب

 و طمع پی در خردمندان که حتی این مشاهدة با و است برآشفته طمعند و حرص بندة مردم

  :گشاید  میحریص مردم به نکوهش زبان، شوند  میمتحمل را زبونی و خواري هرگونه آز

  عمر حاصل که بدان و بپاش بنوش بخور

  بگذاشت دیگري کوبه کسی اشتند خرد

  حرص غایت ز کس بسیار که ذخیره منه

  برداشت دیگري و رنج صد به گنج نهاد
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  خرد اهل ز کسی مندان زمانه این در

  عالیش خاطر که آنم همت غالم

  نشود زبون طمع بهر و بدوزد نظر

  نشود دون دهر ابناء همت مطیع
  

  باشد کجا جهان در الف چو مجردي

  حرص زآتش شوي لئیمان پاي خاك چو

  نشود چونون قامتش طمع میم پیش که

   نشود چون و آبروت همه باد به شود
   

 )384ص، دیوان( 

 قناعت چیزي جز را اجتماعی و اخالقی بزرگ رذیلت این طمع و حرص رماند یمین ابن

 به که کسانی به او. خواند  میفرا قناعت به را خود زمانۀ طماع و حریص مردم بارها و داند  نمی

 و خم برابرشان در و کنند  میخدمتها  آن به مندان ثروت از برخی حرامِ مال به طمع خاطر

  :کنند  میحرام را زندگی خود تمام واقع در کار این با که دهد ی مهشدار، شوند  میراست

  نشوي غنی امل دراز راه قطع به

  اي مزرعه و آوري بدست گاو دوتاي

  کنی مقام مگر قناعت آستان بر

  کنی نام وزیر را دگر و امیر یکی
  

  خلق آستانۀ بر تکبر و عجب به مرو

  حاصل شود کزو حاللی و خشک نان به

  کنی حرام همه عیشت و زندگانی که

  کنی حرام لقمۀ شکرین از قناعت
  

 

   توجه به قرآن وحدیث  .8. 3

 حدیث وتاثیرپذیري ازآن و توجه شاعر به قرآن، فارسی ادبیات زیبايهاي  جلوه از یکی

درزیبایی ، بالغی نظر از هم و محتوایی نظر از هم، فارسی ادبیات در حدیث و قرآن تأثیر. است

گاهی . حدیث الهام گرفته است  فریومدي دراشعارش بسیار از قرآن ویمین ابن .افزاید  میشعر

 سخنش گاهی نیز. خود ساخته است شناختی زیبایی و ادبی بیان را دستمایه حدیث یا آیه کلّ

 بالغی و ادبی تزیین براي آنها از آرایدو  میاحادیث و آیات بالغی فنون یا بدیع صناعات به را

 قرار ادبی بیان خدمت در دینی عناصر، کاربردها نوع این در واقع در. کندمی استفاده سخنش

هاي  آموزه از این نکته نشان از آگاهی شاعر. کنند  میتقویت را اثرش هنري جنبه و گیرند می

  : آمده استیمین ابندرشعر  یمین ابن شعر در قرآن تأثیر از هایی نمونه. است دینی

  است دگرگون ما حال، زمان هر

  »شأن فِی  ـ بود  ـ  هو یومٍ کُلّ«

  است چون ما حال که داند چه کس

  قرآن در قرار را او هست



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   256 

  است جان از گر زندگی را خلق
  

  است جانان، حیات را عاشقان
  

 منْ یسأَلُه«الرّحمان سوره نهم و بیست مربوط به، دوم بیت در رفته کار به قرآنیِ عبارت

 شاعر رسد  مینظر به که است تعالی حق وصف در»شَأْن فِی هو یومٍ کُلَّ األرضِ و السماواتِ فِی

  . الهی بیان نموده است عاشقان حال بیان در را آن

  : آمده استیمین ابندرنمونه اشعار دیگر 

  خوفی و هست غمی از دست ز دل مده

  منزَل وحیِ در گفت چنین ایزد نه
  

  یسرا و شادي چندانت دو آید که

»عرِ مسرا العسی« ،»عرِ مسرا الیسع«  

 اِنَّ، یسرا العسرِ مع فَاِنَّ«:اإلنشراح سوره ششم و پنجم آیه دو برگرفته از آخر درمصراع

عرِ مسسرا العخوددربیان مسائل اخالقی معتقد است که به دنبال هر  مقصود اداي براي شاعر»ی

  . رنج وسختی آسایشی خواهدآمد

سروده شده وارادت خود را به این امام همام با )ع( درمدح امام رضایمین ابنت ازاین بی

  :آورد  میبهره گیري ازآیات قرآن

  اوست روي و موي ز عکسی جهان نور و ظلمت

  ست »الضُّحا و «رویش و »یغْشی إِذا اللَّیلِ و «او موي

  . است »یالضُّح «و »اللّیل «سوره دو آغازین واقع آیات در دوم مصراع

شاعر . است دینی اعتقاد و عواطف از برخاسته و السالم علیه رضا امام مدح در بیت

، صورت مبارك آن حضرت درخشش و سپیدي و موي سیاهی از آیه دو این اقتباس درکنار

  . گوید  میسخن هنرمندانه

 کْراهاِ ال«: است بقره سوره ششم و پنجاه و دویست آیه از برگرفته »وثقی عروه «ترکیب

 بِالعرْوةِ استَمسک فَقَدِ بِاللّهِ یؤْمِنْ و بِالطّاغُوتِ یکْفُر فَمنْ الغَیِ مِنَ الرُّشْد تَبینَ قَدالدین  فِی

  :آورد  می اینگونه دراین قطعه شعریمین ابن. »علِیم سمِیع اللّه و لَها انْفِصام الَ الوثْقی

  نیست هیچ عالم کلّ در مصطفی شرع غیر  انفصام ز ایمن باد دایم که وثقی عروه

شاعربه دنبال توصیف  که الوثقی عروة از استاي  گونه تفسیر  درواقعیمین ابناین بیت 

  . است)ص(دین پیامبر اکرم

درنمونه شعر زیر آورده .  ازاحادیث نیز نمونه اشعار زیادي وجودداردیمین ابنتاثیر  در

  : است
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  چندان مگذران زهاندا ز دستی فراخ

  کن زبونی را امساك پیرو نیز نه

  عربی سید ست گزیده که گزین وسط

  سها به شود بدل معاشت آفتاب که

  رها دست ز دهی همت دامن که چنان

  »أوسطُها خیراألُمورِ «که حدیث بدین
  

بهترین  »أوساطُها األُمور خیرُ«: است شده نقل احادیث کتب درحدیثی از پیامبر در

  . ارها میانه روي کردن استک

  . پردازد  میکوتاههاي  گاهی براي بیان تلمیحی ازاحادیث به نقل داستان وحکایت

  سؤال کرد یکی ز را جهان حال سائلی

  سراب و بیابان چو نعیمش و دنیا گفت

  جواب به حکیمش فرمود چه که شنیدي آن

  خواب به دید صاحبنظري که است خیالی یا

 :معاقبون و مجازون علیها اهلُها و حلُم الدنیا«: مانند است احادیثی یادآور آخر مصرع  

  . گردند  میشوند وهم درآن عقوبت  میدنیا مانند خواب است واهل این دنیا درآن وارد

) ع( درقطعه شعر طوالنی زیر به زیبایی با بهره گیري بالغی از حدیث امام علییمین ابن

  :کند درشعر زیر  میه تقسیمیرا به سه دسته جداگانها  انسان

  کنند  میدادار خدمت که خدا خلق

  پرست خدا جنّت پی از شدند قسمی

  او بیم ز پرستش کنند دگر قوم

 اند کرده قطع جهت دو ازاین نظر جمعی

  نیافتند هستی مرکز خویش غیر چون

  روند  میفرقه سوم که حق راه است این

  کنند  میکار این که قسم سه بر هستند

  کنند  میتجار که است عادتی و رسم آن و

  کنند  میاحرار که بندگانست کارِ این و

  کنند  میانکار طایفه دو هر کار بر

  کنند  میپرکار چو دور خویش گرد بر

  کنند  میهنجار به راه سلوك و سیر
  

 لکفَتِ رغْبۀً اللّه عبدو قَوما اِنَّ«:این قطعه شعر تفسیر همین حدیث زیر آمده است در

 عبادةُ فَتِلک شُکْرا اللّه عبدوا قوما اِنَّ و العبِیدِ عبادةُ فتِلک رهبۀً اللّه عبدوا قوما اِنَّ و التُّجارِ عِبادةُ

کنند که این کار تاجران   میرغبت بندگی همانا گروهی هستند که خداوند را با میل و :األَحرارِ

 کنند این پرستش بندگان مخلص خداست و  میز ترس ستایشگروهی دیگر خداوند را ا. است

پرستند واین عبادت آزاده مردان   میگروه سوم کسانی هستند که خداوند را با شکرگزاري بسیار

  ».است

درنمونه شعر زیر به  .دینی ومذهبی نیز بسیار اشاره داشته استهاي   به داستانیمین ابن

  :نمونه شعر. کند  میدارآن حضرت را نداشت اشارهکه سعادت دی) ص(یکی از یاران پیامبر
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  رسد  میجان عالم از نسیم خرّم این رب یا

  یمن از را مصطفی پاك جان مشام یا ...
  

  رسد  میرضوان باغ یا ارم بستان ز یا

  رسد  میرحمان انفاس، اویس آه همدم
  

 نَفس الَجِد یاِنِّ«: فرمود که است قرنی اویس درباره)ص(اسالم پیامبر گفتار به اشاره

  . »شنوم  میهمانا من نفس خداوند رحمان را از سمت یمن:الیمن جانِبِ مِنْ الرَّحمنِ

  

  یمین ابنسربداران دراشعار  . 8 .4

به  .مجاور حکومت کردندهاي  سربداران بیش از نیم قرن درسبزوار وبرخی از والیت

، مذهبی بزرگان از بسیاري شیفته ینیم ابناین گروه آزاده  ومذهبی اخالقی اعتقادات خاطر

 با آنان یمین ابنارادت . شد خود زمان خوشنام و فرهیخته مردان و مردمی پهلوانان و دالوران

  . سرود زیبا را قطعاتی آنان مدح در کنار آنان به سربرد وحتی درها  بود که مدتاي  گونه به

حساب  به سربداري شاعري او را یک یمین ابندربرخی منابع به خاطر ارادت بسیار 

 شیخ به مدح وستایش »الهیمظهرلطف«نام با زیبا اي درمیان تنوع اشعارش درچکامه. اند آورده

 حسن شیخ. پردازد  میجوري حسن شیخ خراسان سربداران قیام مذهبی رهبر و سربدار مجاهد

 جامع دمسج در که مازندرانی خلیفه شیخ درس مکتب از شدن مند بهره با سربداري جوري

. یافت دست سربداران مذهبی رهبر دومین جایگاه بهها  بعد و کرد مهاجرت شهر این به، سبزوار

 که فریومدي یمین ابن که طوري به کرد کسب باالیی محبوبیت و شهرت خراسان مردم نظر در

دربخش از این . سروده استاي  مدحیه وي وصف در، بود سربداري عصر شاعران بزرگترین از

  : آمده استمدحیه

  را زمن اهل، نیاز راه از بـود واجب

  بیاراست خورشید چو که یزدان ي سایه آن

  است خریده ملک، هنر بازاري  رسته در

  رادش همت کند صدقه، جهان جمله گر
  

  را حسن شیخ، دعا به حقّ از درخواستن

  را زمن و را زمین روي، صفا به رایش

  را نثَم کرده ادا، شمشیر گوهر وز

  را من نه، آثار بــود را ادا خانه این
  

، جنگاوري و رشادتش ،اش بخشندگی، مرهم وجودش:ادامه این چکامه با آوردن  در

را یکی از  یابد که او  میاین توصیف تا آنجا ادامه. ستاید  میخُلقش او را به نیکی گُلـشن

  :نامد  میبا ارزش لطف خدا درزمینهاي  نشانه
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  پـاکت دلِ، الهی لطافاَ مظهر اي

  نور برَد تو رأي ي پروانه ز پیوسته

  فزایـد حسـن، وران  دیده نظر در تا

  قَهرَت صرصر از، تو اعداي دل بادا
  

  را فنّ همه، فنّ یک مردم چون بشناخته

  را لگن فیروزهي  اندوده زر شمع این

  را ذَقَن سیم بتِ زلفِ شکنِ و تاب

  را شَکَن و تاب، مانضِ کرده بتـان زلف چون
  

    )13 ـ 12 ص ،فریومدي یمین ابن دیوان(

 آزاديجنبش ترین مهم و بزرگترین، مذهبی رهبر دومین سربداري جوري حسن شیخ

ودین مداري مانند او به وجود آمد وگسترش یافت  آزاده رهبران پیگیرهاي  با تالش بخش

 شد تا آنجا که پایتخت درخراسان رانیای مذهب شیعه و ملّی مستقل حکومت تشکیل به ومنجر

با هاي  شد از ویژگی ایران در امامی دوازده شیعه حکومت اولین تشکیل به منجر که سربداران

   .ارزش این قیام است

ایشان  مدحی قصاید سرودن توان  میحدي تا یمین ابن عصر و جامعه شرایط به توجه با

 گوید ترك را قناعت و مکررناچار شدملک آزادگی«او:کوب زرین دکتر به نقل از. را موجه دانست

 باد بر را او آسایش و امنیت، فتن حوادث و لحظه هر زیرا. بپردازد ستایشگري و خدمت به و

 آزادگی و نیازي  بیکه رفاه و امنیت بدون و داد می

گذشته . بود   نمیمستمر دغدغۀ و تشویش جز چیزي دهقان یک زندگی است آن حاصل

 و هم ملک تا ببندد عصر محتشمان به را خود که آن جز نداشتاي  چاره بود شاعر چون، آن از

 او به توانست  میشاعري هنر چه آن از هم و دارد امان در تجاوزکارافزایان از را خود مزرعۀ

 )2(».نماند نصیب  بی،دهد هدیه

 ینید جنبشی که امیران سربداري ستایش و مدح دریمین،  ابنمدحی  قصاید بیشترین

  . است سروده، داشتند بیگانه حکام علیه بر ستیز ظلم و

  

   توجه به مضامین اخالقی . 8 .5

 او دراین قطعات درقالب تشبیه و. اخالقی استهاي   دربیان قطعهیمین ابنقدرت قریحه 

دراشعارش سادگی . تمثیل هاب بدیع وپربار واستوار به بیان مبانی حکمت عملی پرداخته است

 به گدایی دست تنها نه یمین ابندرنمونه اشعار اخالقی . شود  میلت درالفاظ دیدهمعنا و سهو

، نفس عزت و آبرو حفظ براي بلکه، دهد قرارمی نکوهش مورد را کردن دراز لئیمان سوي
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 نستان، دهد آبت خود دست با خضر و نان خود به میل حاتم اگر حتی که است نموده توصیه

  :ساز پیشه قناعت و

  آبروي تا که دلاي  دبای اگر

  بود باقی بزرگانت میان
  

  دهد نان حاتمت اگر نان مجو

  . بود ساقی خضر اگر آب مخور
  

 )372ص، دیوان(

 است گرفته نکوهش قرار و نقد مورد یمین ابن طرف از آنها عملکرد که بزرگانی جمله از

 . نمود اشاره صوفیان و زاهدان، وزیر، حاکم به توان می

گیرد صوفیان ریایی   می قراریمین ابنانتقاد  نی که درلبه تیغ مستقیممیان بزرگا در

 وها  موقعیت از برخورداري طمع به تعدادي، صوفیگري رواج دلیل به دوره این در. است

 حقیقت دادند درحالی که از  میر خود نشان جامعه حاکمان و مردم نزد اجتماعی امتیازات

 به یمین ابن. اکتفا کنند آن ظاهري رسوم و آداب ایترع به تنها و نداشتنداي  بهره تصوف

 و خرقه نه است بخش وسعادت آیدمی به کار که است پاك باطن که کند  میگوشزد صوفیان

  :پاکیزه لباس

  ادکن آب باطنت ظاهرپرست شده اي

  شیخاي   ويــــــــــــــبش دل پردة رو

  نیست پاك بدنت چون سود چه پاکت خرقۀ

  است همدم قدمی گر را عشق ره مرد

  شویی چه طیلسان و خرقه این

   نیست مسواك و شانه و سجاده صاحب
  

 )328ص، دیوان(

  :داند  میبودن ریایی صوفی از برتر را رندي یمین ابن سرانجام

  زراق صوفی نه و سالوسم زاهد نه  رندي به مشهور شده میمین ابن من
  

  )256ص، دیوان( 

 در بادغروز وجود و غرور، آنان ظاهرسازي و ریاکاري بر وهعال یمین ، ابنزاهدان مورد در

 است ترسان و خودشرمنده گناه از که را گناهکاري او. است داده قرار انتقاد مورد نیز را سرشان

  :شمارد  میبرتر، خود عبادات و طاعات به مغرور ریاکار زاهد از
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  سحر باد همچو که آنم همت غالم

  بهرجنان مرنجان و مدار رنجه بیش که

  لرزد  میبید چو خود معصیت بار ز

  سربرزد؟ خاك ز مردن پساي  دیده که
  

  عمر مدت که را مغرور زاهد بگوي

  یمین ابن نزد که قناعت پاي خاك به

  ورزد همی طاعتی ریا اهل رسم به

  ارزد   نمیاي آزاده رنجش به جهان
  

  )392صیمین،  ابن(

 زهدریایی و زاهدان بر را خواري  مینیز و مست رند سعدي و حافظ چون هم یمین ابن

 فریب و ازریا دوري و راستی رو، خانه  میاهل و مستی امتیاز حداقل چه، دهد  میترجیح آنان

 :است مردم

  خراب و مست رندکی فتاده خاك بر

  رندي به مشهور شده میمین ابن م

  کباب چو غم آتش ز فشان خونابه
  

  بادي دارد که زاهدي ز نیست کم

  هد ز در به نشینی چند یمین ناب اي

  سرآب بر رود چه ار حباب چو سر در
  

  )629، دیوان(

  .  به زیبایی توصیف شده استیمین ابنبیتی مرامنامه اندیشه  در

  زراق صوفی نه و سالوسم زاهد نه
  

  عیدست که بخرام میکده سوي برخیز
  

  

 )629، دیوان( 

   

  نتیجه گیري .9

ان زیادي ظهور کردند که معروف ترین آنان دراین قرن هشتم درحوزه خراسان شاعر

 فریومدي است که استادي او در تنوع انواع ادبی وداشتن سبکی روشن وروان یمین ابنحوزه 

حضور فیزیکی وعالقمندي درونی او به نهضت بزرگ سربداران وآیین . زبانزد همگان است

ت آیین نیک فتوت وجانمردي به سممردم را اشعارش درمجموعه جوانمردي آنان سبب شد تا 

  . کند  میترغیب

تسلط ، معرفت، انسان دوستی ،پاك نهاديبه ها  دعوت انسان: درآیین جوانمردي او

هاي  طلب دانش و سربلندي و توجه به فرصت ،خدمت به خلق ،وفاداري ،عدل و انصاف، برنفس

  . بسیار استزندگی براي برداشتن توشه آخرت 
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 اخالق ناپسندي همچون پیروي ریاکار و نادان و گرفتار خرافات هاي  انسانآن با درکنار

  به شدت سرزنشآنها را کند و  میبنیاد مبارزه بیهاي  آرزوي، حسد وکینه، از هواي نفس

 سبب شده است تا شاعر گرانسنگ فریومدي درشمار شاعر یمین ابنسترگ هاي  اندیشه. کند می

  . وع مضامین از معاصرانش برتر شودفحل درزمان خود قرار گیرد وبه واسطه تن
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 . نوین انتشارات :تهران، پارسی شعر در سیري)1363(_____________ .13
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  . کالله خاور:تهران، به همت محمد رمضانی، تذکره الشعرا )1338( سمرقندي دولتشاه .16

 :تهران ،مدار مردم شاعر یمین ، ابنهنري مردم آیین )1379( اصغر سیدعلی، زاده شریعت .17

 . پازینه فرهنگی و علمی انتشارات موسسۀ

 . تهران دانشگاه انتشارات :تهران، ایران ادبیات تاریخ )1356( صفا ذبیح اهللا .18

  . فردوس: تهران، 3ج. پارسی زبان قلمرو در ایران ادبیات تاریخ) 1371(________ .19

، اول چاپ، راد باستانی حسینعلی :تصحیح، اشعار دیوان )1344( یمین ، ابنفریومدي .20

  . سنایی کتابخانۀ :تهران

  .تهران، االعصار تزجیه و صاراالم تجربۀ )1338( اهللا عبدالدین  شهاب، وصاف .21



  

  

  

  "فرهنگ شیعی"

  در تحقق حکومت آرمانی نهضت سربداران» مدل«و » استراتژي«، »تاکتیک«به مثابه 

 

  1پور دشتکیدکتر علی قربان
  

  چکیده

اشتهار نهضت سربداران بیشتر در ارتباط با مبارزه مسلحانه ایشان علیه حاکمان و 

 براي تأسیس حکومت والیی در حالیکه مبارزه فرهنگی و تالش، باشدنشاندگان مغول میدست

باشد که دامنه اثرات آن تا وقوع انقالب اسالمی ایران از جمله دیگر فعالیتهاي این نهضت می

از ابتداي ، به عنوان اولین مرکز حکومتی شیعه، در سبزوار، سربداران. گسترش پیدا نموده است

به ، ز ضمن مبارزهستی هجري در سه جبهه فرهنگیِ شیعه783 تا 736حکومت خود در سال 

نشینی و  که عزلت، مسلکجبهه مبارزه با صوفیان طریقت: ابقاي حکومت شیعی اهتمام ورزیدند

جبهه مبارزه با حاکمان و فقهاي . کردندگریزي را همواره به مردم ستمدیده تجویز میاجتماع

مهمترین ، انجامکردند و سرشدگان از دین تلقی میکه تشیع را به مثابه رافضیان و خارج، سنی

با ، حاکمان مغول. جبهه مبارزه با فرهنگ بیگانه و تحمیلی مغول بود، جبهه مبارزه فرهنگی

از جمله در ،  در نواحی تحت سلطه خود"شَمنی" و گسترش دین "یاسایی"تحمیل آیین 

نهضت ، در چنین شرایطی. فرهنگ دیرپاي اسالمی را سرکوب نمودند، نواحی خراسان

توان چگونه می. 1:با دو مسأله مواجه بودند، ز جمله شیخ خلیفه و شیخ حسن جوريا، سربداران

با از میان برداشتن حکومت . 2مردم را علیه ستمگري حاکمِ ظالمِ غیر مسلمان بسیج کرد؟ 

در ، توان جایگزین نمود؟ که هردو و برخی از اخالف آنهاچه بدیل یا مدل حکومتی را می، مغول

آوري به فرهنگ شیعی مبتنی بر پاسخ به پرسشهاي مذکور را در روي، دطول زمامداري خو

  .دانستنداستراتژي و مدل حکومتی می، سیاسی به مثابه تاکتیکفقه

  .سیاسی فقه، مهدویت، والیی حکومت، آیین یاسایی، فرهنگ شیعی، سربداران: واژگان کلیدي

                                                           
  عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواري. 1
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  مقدمه 

سان بانگ  به، شکنان مغولعلیه سنتاقدام شجاعانه برادران حمزه در روستاي باشتین 

هاي فرهنگی مکنون جرسی بود که هم مردم خطه بیهق را متنبه و تشجیع نمود و هم انباشت

گیري الگویی شکل، ماحصل این رویداد. تاریخی ایرانی و اسالمی را ناگهان برانگیختدر حافظه 

، مبارزه فرهنگی و سرانجامش، مبارزاتی بود که نقطه عزیمتش مبارزه مسلحانه ؛ استمرارش

 بومی که در مقام بدیل فرهنگ تحمیلی غیربومی -تالش براي استقرار الگوي حکومتی فرهنگی

-نهضتی بیگانه، تصور غالب از نهضت سربداران بدین نهج است که نهضت سربداران. باشدمی

. نموده استه قیامعلیه بیگان، هاي مسلحانه که به سان سایر حرکتستیز با مشی مسلحانه بوده

معاصر و مابعد یکسان ، اقدام و انشاي سربداران با سایر جریانهاي ماقبل، گیريجهت، به عبارتی

  .باشدمی

شود هاي مردمی هست که باعث میشناختی نهضتنقطه آسیب، "نگريیکسان"اینگونه 

کشف و ، نهادر محاق فرو رود و فقط یک جنبه مشترك آ، هاي کارکردي یک نهضتسایر جنبه

گرایی یا تقلیل یک فرایند یا عبارتند از تقلیل، نگرياز جمله پیامدهاي یکسان. برجسته گردد

شهایی از تاریخ به سود یک بخش زدایی یا مصادره بخمجموعه به یک عامل یا مؤلفه؛ تاریخ

  .اشدبمکان از تاریخ می- غیرانتقادي نمودن یا حذف عنصر زمان، تر؛ و سرانجام  تاهمی کم

، مستلزم بکارگیري روش نگري در تحلیل نهضت سربدارانگذار از روش یکسان

رویدادها و ، هازدایی رویکردي جدید به پدیدهآشنایی. باشدزدایی مینگري یا آشنایی تفاوت

، زداییشیوه آشنایی براساس.مطرح شد) 1919 ( واژگان است که توسط ویکتور شکلوفسکی

گران فرهنگی و وهی مسلح قائم بر مغوالن نیستند بلکه مبارزهفقط گر، نهضت سربداران

خاستگاه تفاوت . است شده اند که تاکنون کمتر به آن پرداختهنهادسازان اجتماعی نیز بوده

هاي ایرانی و شیعی در اینست که نهضت سربداران اولین نهضتی نهضت سربداران با سایر نهضت

کند که نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ کیهان نرم میو پنجه اي دستاست که با بیگانه

  .ایرانی ندارد - گونه سنخیتی با فرهنگ و بینش شیعی شناختی هیچ

هدف نگارنده اینست که وجوه ناآشنا و ، زداییبه اعتبار روش آشنایی، در پژوهش حاضر

در ، ه پژوهشفرضی، بنابراین. شده نهضت سربداران توصیف و تبیین گردد اندیشیده کمتر

  :راستاي پاسخ به دو پرسش متداخل زیر است
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گران مغول بسیج رهبران نهضت سربداران چگونه توانستند مردم را علیه سلطه .1

، چه مدل یا الگوي حکومتی، در شاکله فکري و عملی رهبران نهضت و اخالف آنها. 2نمایند؟ 

، به معرفی تاکتیک، مذکوربدیل الگوي حکومتی مغوالن گردید؟ در پاسخ به پرسشهاي 

، با تأکید بر فقه سیاسی، شده از فرهنگ و شریعت اسالمی و شیعیاستراتژي و مدل برساخته

ابتدا به معرفی اجمالی اوضاع و شرایط عصر ماقبل و معاصر نهضت ، لذا. پرداختخواهیم

به ، گردیدحسپس با طرح پرسشی اساسی که براي پیشواي سربداران مطر، پردازیمسربداران می

  . استراتژیک و مدل پاسخ خواهیم داد، آن پرسش در قالب سه رویکرد تاکتیک

  

  وضعیت فرهنگ شیعی ماقبل نهضت سربداران)1

سیماي : داراي سامانی نسبتاً پیشرفته بود، ساختار شهري ایران، در قبل از حمله مغول

هاي دوران ی و تأثیرگذاريشهرهاي ایران دوره اسالمی ترکیبی از سیماي شهر در عصر ساسان

تجارت و صنعت رونق ..شارستان و بازار تشکیل شده بود، شهر از سه بخش کهندژ ...اسالمی بود

بازار و محالت در ایجاد فضا و چگونگی سیماي ، مسجد جامع، مراکزي همچون ارگ . ...داشت

  اند دادهشهرها نقش مؤثري داشته و هر کدام ویژگیهاي مخصوصی به فضاي کالبدي شهر

  ).47ص، 1388، رضوي(

امور حقوقی و قضایی در شهرهاي ایران همانند سایر قلمرو اسالمی ترکیبی از شرع و 

اي برخاسته از شریعت بود که قضاوت وظیفه، در ایران ماقبل مغول). 53ص، همان  (عرف بود

ط با امور حقوقی در در ا رتبا. گرفتبه تدریج با عرف درهم آمیخته و جوانب خاصی را در بر می

  ). همانجا (توان از محاکم چندي سخن گفتشهرها می

تحرکات و فعالیتهاي علمی و فرهنگی ، به رغم سیطره خلفاي اهل سنت عباسیان

ي محلی در اقصی نقاط ایران و سایر ها حکومتشیعیان نیز به صورت پراکنده و بعضاً در غالب 

 از جمله ویزگیهایی که در دانش و فرهنگ شیعی .گیري بودنشین در حال نضجبالد مسلمان

غایت . توجه به مسائل اجتماعی و روزمره مردم از جمله معیشت و حکومت بود: مندرج بود

، براین اساس. آمیز در بالد اسالمی بود عدالت و همزیستی مسالمت برقراري، علماي شیعی

سیاسی محور مباحثات و -هم به عنوان دستورالعمل زیست اجتماعی، دانش عملگراي فقه

  .دوام و استقرار یافت، گرابند شیعهي نیمها حکومتعملکردها قرار گرفت که در تعاطی با 
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براي فقه و امور فقهی ارزش ارجحی را ، به دالیلی چند،  علماي شیعی در تمام اعصار

 فقه همه فقه اسالمی بیشترین هماهنگی را با فطرت انسان دارد؛: قائل بودند از جمله اینکه

گیرد؛ فقه نسبت به دو حوزه فرد و اجتماع شمولیت دارد؛ و در نهایت نیازهاي انسان را دربر می

با  (باشدفقه ضامن عمل به اخالق حسنه و اجراي احکام دینی در قالب حکومت و قوه قهریه می

  )81-66صص، 1385، تخلیص از مکارم شیرازي

از قرن  ( ایلخانان و در طول حکومت ایلخاناندر قبل از هجوم مغوالن و استقرار حکومت

، بندي خود بود که نقطه عزیمت آنفقه شیعه در ابتداي نضج، )چهارم تا قرن دهم هجري

ي محلی و ها حکومتي شیعی نیز در قالب ها حکومت. گسترش مباحث مربوط به اجتهاد بود

در ) ق.هـ 447-334  (یهبو آل: ها حکومتاز جمله این . گیري بودنداي در حال شکلمنطقه

 341 (در موصل و شام؛ فاطمیان) ق.هـ 399- 272 (هایی از ایران و عراق؛ حمدانیان بخش

  .در طبرستان) ق.هـ250 (در مصر؛ و علویان) ق.هـ

مورد حمایت قرار گرفتند ، ها حکومتتوسط این ، دانشمندان و فقهاي شیعی بسیاري از

به ، ي شیعی مذکورها حکومت.  بسط و گسترش دادندکالمی و عرفانی خود را، و مباحث فقهی

دولتهایی مستعجل بودند که همواره در جنگ و ستیز بودند که این ، دلیل سیطره عباسیان

عشري توسط فقها گردید ولی در مانع از ایجاد نهاد حکومت دینی مبتنی بر فقه اثنی، روند

به مثابه دستورالعمل ، دستگاه فقه شیعیهاي استداللی و کالمی پایه، نهایت در طول این دوران

  .بسته شده بود، حیات اجتماعی

هاي آغازین شروع فعالیت علمی فقهاي شیعی در این دوران مصادف شده بود با دهه

شاگردش سید مرتضی و شیخ طوسی گامهاي ، شیخ مفید). عج (غیبت کبراي امام زمان

االسالم کلینی و وي دیگر کسانی چون ثقهاز س. برداشتند بنیادینی را در تدوین دستگاه فقه

  .نقش زیادي در حفظ روایات مترتب به والیت فقیه ایفا نمودند، شیخ صدوق

یکی از رجل بزرگ ، صاحب کتاب کافی) ق.هـ 328-258 (محمد بن یعقوب کلینی

ایشان روایات معتبري را مطرح کرده که مبناي استنباط والیت فقیه بعد از . الحدیث است علم

از امام  از جمله مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه. اندگردیده) عج (غیبت امام عصر

و بسیاري دیگر از احادیث و روایات شیعی در این ، )عج (توقیع شریف از امام زمان، )ع (صادق
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نیز یکی دیگر از مشهور محدثانی است که در مستند ) ق.هـ 381- 306 (شیخ صدوق. خصوص

  .فسیر این روایات سعی وافر نموده استنمودن و ت

پرسشی که همواره متکلمین و - کالن، دوره ماقبل هجوم مغوالن و آغاز غیبت کبري

: با آن روبرو بودند این بود که، سید مرتضی و شیخ طوسی، از جمله شیخ مفید، فقهاي شیعی

زه امام دارد و بسته که اجراي آنها بستگی به اجا، آن دسته از احکام سیاسی و اجتماعی اسالم

چه سرنوشتی پیدا ، در دوران غیبت، به حضور حاکم عادل مشروع است و نیاز به قدرت حکومت

  ).45، 1385، برجی (کنند؟می

بویژه بنی ، امیهي بنیها حکومتدر این دوره که عمدتاً از لحاظ زمانی برخورد داشت با 

، مان بودند لیکن در ستمگريگرچه مسل، نشانده آنهاي محلی دستها حکومتعباس و 

چنین ، فقیهان شیعی در این دوره. عدالتی و تبهکاري نسبت به مردم نظیر نداشتند بی

دانستند و براي آنها هیچ والیت شرعی باور نداشتند؛ یی را نمونه حکومت ستم میها حکومت

 و پاسداري چگونگی نگهداري شیعه، لیک از آنجا که دغدغه و هدف اصلی فقیهان در این دوره

پرسش دیگري را به میان آوردند و در جهت پاسخ به ، از مرزهاي عقیدتی و فکري این گروه بود

استفاده از داراییهایی ، داد و ستد، همکاري، پذیرش والیت از سوي حاکمان ستم: آن کوشیدند

  ).46ص، همان (رواست؟ یا ناروا؟... که در اختیار دارند و

) ع(ی این بود که هر حکومتی غیر از حکومت امام معصومپیش فرض اساسی فقهاي شیع

اما از آنجا که براي حفظ ). 48ص، همان، نقل به مضمون از شیخ مفید (غاصب و نامشروع است

در برخی امور جایز است ، دین از شر ملحدان و کافران به دین و در عین حال حفظ بیضه اسالم

درباره همکاري با دولتهاي ستم  مفید شیخ. که با حاکم مسلمان ستمگر همکاري نمود

و گاه واجب است؛ اما یاري آنها در  جایز، پیشگان براي حق و انجام واجبیاري ستم: گوید می

  ).46ص ، همان، نقل از شیخ مفید در برجی (با اختیار نارواست، مسیر ستم

ه محور در س، در این دوره، اختیارات و وظایف فقیهان را، شیخ مفید و دیگر فقیهان

، والیت در قضا. 3والیت در امور مالی؛ . 2سیاسی؛ -والیت در نمازهاي عبادي. 1: مطرح کردند

با هجوم مغول به خراسان در سال ). 53ص، همان (اجراي حدود و تعزیرات و دیگر بابهاي فقه

ي مسلمانان به تدریج متالشی شد و ها حکومت، یعنی. اوضاع به کلی دگرگون شد، ق.هـ 618

  .گردید، از جمله فقه شیعی، هنگ مغولی جایگزین فرهنگ اسالمیفر
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  وضعیت فرهنگی ایران در زمان قیام نهضت سربداران)2

نهضت سربداران در زمانی سربرآورد که نسل هاي اول و دوم دانشمندان و فقهاي  

ارج از شیعی دوره طالیی اسالم از بین رفتند و فقهایی هم که در قید حیات بودند عمدتاً در خ

سایه سنگین فرهنگ مغولی هم بر سرزمین خراسان ، در چنین شرایطی. دسترس بودند

اعم از فرهنگ اهل تسنن و اهل تشیع در زیر سم اسبان و ، مستولی شده بود و فرهنگ بومی

، ضرورت اول: نهضت سربداران بنا بر دو ضرورت شکل گرفت، بنابراین. یاغیان مغول تباه گردید

دفاع و بازیابی فرهنگ اسالمی بطور ، و ناموس خراسانیان مسلمان و ضرورت دومدفاع از شرف 

، رسد که در مبارزه با سه جبهه فرهنگی متخاصمبه نظر می .اعم و فرهنگ شیعی بطور اخص

  .کردنهضت سربداران دست و پنجه نرم می

 و سنت قوانین، )ق.هـ 750 تا618از (در زمان حمله مغول و استقرار حکومت ایلخانی

از . و فرهنگی ایران را متالشی نمود، اجتماعی، سیاسی، تمام ساختارهاي اقتصادي، ایلی مغول

صورتبندیهاي ، به دوشی آنهامدل خانه  وار حکومت مغولها وماهیت نظامی، نظر اقتصادي

تاخت و تاز و غارت ، چراکه بهترین منبع درآمد اقتصادي آنها، اقتصادي آنها را رقم میزد

باعث گردید ، است بنابراین نظام اقتصادي مبتنی بر نیروي نظامی مغولهاروانها و شهرها بودهکا

  ).همانجا (که نظامهاي بومی اقتصادي یکجانشینی در ایران ویران و بالموضوع گردند

ولی ، اندکی بیش از آن بودایی، مقدار کمی مسیحی، فرهنگ دینی این قوم غالب

باورهاي دیرینه نژادي خود را داشتند یعنی ، هیان و همراهانشاناکثریت قریب به اتفاق سپا

شمن آیین ابتدایی است که پیروان آن مدعیند از ). 1379، آزادگان (معتقد به شمنیسم بودند

بینی حوادث ممکن گویی و پیشیابند؛ غیببیماران شفا می، طریق ارتباط برقرار کردن با ارواح

این دین ). همان منبع (باشد با ارواح به شیوه ساحرانه و جادو میارتباط برقرار کردن. گرددمی

سالیان مدیدي بر ایران حاکم بوده و در تار و پود جامعه مسلمان ایرانی ریشه ، هاي آنو آموزه

  .دوانده بود

اي داشت که در جهت انتظام بخشیدن به نامهچنگیز خود قانون، عالوه بر دین شمنی

در دو مجموعه به نامهاي یاسا  این قانون نامه. کردواعد خشنی را اعمال میق، امور روزمره مردم

داللت دارد بر ادعاي ، و بیلیق گردآوري شده بود که تأکید و تعصب مغوالن در عمل به آنها

یاسا عبارت بود از دستورها و قوانین و بیلیق وصایاي خان بود که به زبان . پیامبرگونگی چنگیز
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در بر گیرنده ، یاسا که در درجه اول اهمیت قرار داشت. یغوري مدون شده بودمغولی و به خط ا

اي طوالنی گردآوري شده احکام روزمره و شرح آداب و سنن معتقدات مغولی بود که در دوره

  ).19ص، 1385، بیانی (آمدبود و اثري از سراسر دوران زندگی چنگیز به شمار می

اي عنوي خویش و ریشه دوانیدن در جامعه بیگانهمغوالن براي تثبیت نیروي مادي و م

این تهاجم . بر آن شدند که فرهنگ دینی خویش را بگسترانند، که اکنون در آن می زیستند

پیامدهاي ، به آخر ادامه یافت فرهنگی که از ابتداي حکومت ایلخانی در ایران آغاز شد و تا

   ).39-38ص، همان، برجی (معنوي وخیمی داشت

یوسون و یاساي چنگیزخان را در کلیات " : هنگام اعزام هوالکو به او توصیه کردبه، قاآن

و رعایا را از تکلیفات ناموجه آسوده کن و مملکت یاغیان را به .....و جزئیات امور رعایت کن

 یاساي چنگیز به عنوان "....قدرت خداي بزرگ بگشاي تا ییالغ و قشالق شما بسیار گردد

. هاي ایلی و به طور مشخص قوانین نظامی و جنگی بودبرآیند مدون سنت، نامه شمشیرقانون

 کرداین قوانین به مدنیت توجهی نداشت و در بهترین حالت دوري از شهرنشینی را توصیه می

  ). 122ص، 1388، رضوي(

. نشینی بودوجود تفکر صوفیگري و خانقاه، جبهه دومی که سربداران با آن مواجه بودند

را در هنگام حمله ، )ق.هـ 616 (الدین کبريمثل شیخ نجم، مقاومت برخی از عرفاضمن اینکه 

مغول به ایران نباید نادیده گرفت ولی رویکرد اساسی بسیاري از عرفا و یا صوفیان نسبت به 

تقویت یافتن ، اساس این انفعال. رویکردي انفعالی و گریزجویانه بود، مقاومت در برابر دشمن

علت .  قضا و قدر در میان صوفیان و بعضاً مردمان متأثر از تفکر صوفیگري بودگرایش به جبر و

من عذاب الهی بر شما : گفت ترویج این گفته چنگیزي بود که می، تقویت این رویکرد

  . گناهکاران هستم

، باشدهاي مهم برخی از جریانهاي عرفانی میکه یکی از آموزه، بازتاب چنین رویکردي

- اي اعتقادي براي توجیه تسلیمر برابر هجوم مغول را سست نمود و پشتوانهمقاومت مردم د

یورش مغوالن را ، هاي عرفانیمسلمانان متأثر از آموزه. پذیري و سکوت در برابر مغول گردید

مشیت و ، پنداشتند که بر اثر گناه و خطاي مردمکردند و چنین میاي آسمانی تلقی میبلیه

  .  گرفته استاراده الهی چنین تعلق
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حتی . دانستنداز سوي خدا می، بنابراین ترسی را که از مغولها در دل مردم پیدا شده بود

هجوم مغول را نتیجه ، الدین رازي که از عرفاي بزرگ این دوره استفردي چون شیخ نجم

ی و قهر و غضب خداوند را به صورت حمله تتار معرف، شومی احوال مردم و ناسپاسی آنها دانسته

کم عرفان و سرانجام نتیجه همین نوع تفکر بود که کم). 4- 3ص، 1379، نقل از آریا (استکرده

باید سرمشق عرفاي بزرگی که می، تصوف جنبه منفی پیدا کرد و به سوي انحطاط کشانده شد

صوفیان همواره این ). همان (نشینی روي آوردندبه انزواطلبی و گوشه، شهامت و شجاعت باشند

  :دادند کهدر اجتماع رواج می، از لسان عطار نیشابوري، بنیادي راایده 

  واثق مشو به او که به عهد استوار نیست      دل بگسل از جهان که جهان پایدار نیست

مغوالن . کردندکم و بیش از صوفیان و نوع تفکرشان حمایت می، ي وقت نیزها حکومت

ا گوي سبقت از پیشینیان خود ربودند و تیموریان هها و کمک مالی به خانقاهدر تقویت خانقاه

، 1367، دستغیب (نیز از آنها باز پس نماندند و این بخشی از سیاست جهانگیرانه آنها بود

صوفیان را  گرایانهضمن اینکه گوش شنیدن اندرزهاي آخرت، ها حکومتاما این ). 274ص

  ).275ص، همان( »دانستندبزرگترین خیر را نعمت دنیا می«خود ، نداشتند

حاکمیت سالطین اهل ، که در برابر نهضت فرهنگی سربداران وجود داشت، جبهه سومی

مذهب رسمی ، مذهب اهل سنت بخصوص حنفی و شافعی. بود، از جمله ترکان سلجوقی، سنت

اعتقادات جبري که بیشتر اشعریان مروج و مشوق آن ، بودند در راستاي آنکشور شناخته شده

شمردند و چون و چرا از حکام وقت را الزم میعه ما تأثیر گذاشت که اطاعت بیبودند بر جام

  ).171ص، 1376، نبئی (بدنبال آنان طرفداران مذهب کرامیه مدافع آن شدند

  

  سربداران و طرح پرسش انقالبی )3

از جمله در سبزوار و ، در وضعیتی که نمایندگان ایلخانان مغول در مناطق خراسان  

گیري ایلخانان و نمایندگانشان گیري و خراجکرد و باجري و ظلمشان بیداد میبیهق ستمگ

 انگیزه اصلی قیام سربداران گردید، لذا وجود چنین شرایطی، مردم آن خطه را به ستوه آورد

دنیاگریزي ، ریشگی فرهنگ یاساییگري و بیخرافی، از سوي دیگر). 81ص، 1370، روحانی(

ستیزي و برنامه نه تنها هیچگونه عنصر ظلم، ی فقه رسمی اهل سنتو جبریگرای، فرهنگ تصوف

جمود فکري و درماندگی مردم نیز ، اصالحگري را در بطن خود نداشتند بلکه عامل یأس
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پس چه باید "آغازگران نهضت سربداران را با پرسش انقالبی ، وجود چنین شرایطی. گردیدند

  . مواجه ساخت"کرد؟

  :با چند مشکل مواجه بودند، در پاسخ به این پرسش، داران اما پیشروان نهضت سرب

به منزله بسیج مردم ستمدیده در قیام علیه حاکم یا حاکمان ، بخشفقدان یک رهیافت اتحاد. 1

  به منزله عامل تحرك مردم علیه حاکمان ظالم؛، بخشفقدان یک رهیافت رهایی. 2وقت؛ 

  .یا جانشین حاکمیت وقتبه منزله بدیل ، فقدان یک رهیافت حکومتی. 3

صرفاً ، از جمله بانیان آن، مندي یا پروبلماتیک نهضت سربدارانمسأله،  پس بنابراین

مبارزه فرهنگی با استعانت از ، بلکه مهمتر از آن، مبارزه مسلحانه و اسقاط خصم نبوده

، جلِ تاکتیکتوانایی ارائه همزمان و عا، هاي فرهنگی بدیل بوده است که این فرهنگ بدیل آموزه

بسیج مردم و قیام ، چرا که بدون وجود تاکتیک. استراتژي و مدل حکومتی را داشته باشد

انگیزه تحرك در مردم زایل ، مسلحانه علیه ظلم صورت نخواهد گرفت؛ بدون وجود استراتژي

  . مستعجل و موقتی خواهد بود، دفع ضرر ظلم، گردد؛ و بدون وجود مدل بدیل حکومتیمی

  

  اران و پاسخ به پرسش انقالبیسربد)4

استراتژي و مدل ، مندي از تاکتیک در راستاي تالش براي پاسخ به پرسش مذکور و بهره

اما ، به سیر و سلوك پرداخت، گري بود و صوفیکه خود نیز اهل صوفی، شیخ خلیفه، حکومتی

بدین . بستان مسجدبلکه در عالم شریعت و در ش، نه در عالم طریقت و در گوشه خانقاه، اینبار

، مثل شیخ بالوي زاهد آملی ترتیب که ابتدا به مطالعه اصول تصوف و تحصیل علم نزد شیوخی

الدین هبه اهللا الحموي پرداخت اما االسالم غیاثو شیخ، الدین عالءالدوله سمنانیشیخ رکن

پاسخ ، تاًمأیوس به سبزوار بازگشت و نهای، پاسخی در ارتباط با مشکله زمانه خویش نیافت

  . پرسش خود را در بینش و فرهنگ شیعی یافت

به مدد سه عنصر مندرج در فرهنگ ، شیخ خلیفه و اخالف وي، بدین ترتیب

و مهدویت زمینه تکوین اولین حکومت شیعی را بنا نهاد که در ، عدالتخواهی، فقه، شیعی؛یعنی

کان لرستان و یزد و قراختائیان اتاب، مثل اتابکان فارس، ي محلی زمانه خودها حکومتمقایسه با 

بسیاري از عناصر ، بدعت دیگري که نهضت سربداران بوجود آورد. باشدکرمان قابل تمایز می
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عباسیان و مغول در محاق فرو رفته ، ستیزي امویانفرهنگ ایرانی را که تا آنزمان در اثر فرهنگ

  . به پشتوانه فرهنگ شیعی احیاء نمودند، بود

متغیر ، توجه به رویکرد و نقش فرهنگ در دستگاه فکري بنیانگذاران نهضت سربداران

چرا که برخی از ، باشدباشد که شاید بتوان گفت حلقه مفقوده نهضت سربداران میمهمی می

، مورخین نهضت سربداران را در حد جریانی مسلحانه تقلیل دادند که در دفاع از ناموس مردم

با توجه به تمسک یافتن سربداران به فرهنگ ، بنابراین. اسر بپاخاستندعلیه متجاوزین متج

توان گفت که نهضت می، ایرانی و قرار دادن آن به عنوان نقطه عزیمت حرکت خود- شیعی

  .باشنددر ایران میانقالب فرهنگی داران سربداران اولین طالیه

رانی تنها فرهنگی ای-پس از رسیدن به این جمعبندي که فرهنگ شیعی، شیخ خلیفه

تواند به عنوان می، استراتژي و مدل در برابر فرهنگ تحمیلی بیگانه، است که در مقام تاکتیک

به شهرهاي مختلف رفت ولی حرفهاي او خریدار ،  نقش ایفا کندمکتب راهنماي عمل

ا در این شهر بود که مردم مشتاق سخنان او شدند و ب. نداشتند تا این که راهی سبزوار گشت

اکثریت شیعی ، دید باز اهالی سبزوار). 172- 73ص، همان، نبئی (جان و دل دور او را گرفتند

در سبزوار باعث گردید که شیخ در مسجدي ساکن شود و  عالقه به ملیت و فرهنگ ایرانی، آن

  ).همانجا (و وعظ و خطابه بپردازد، به تالوت قرآن و تشریح آیات جهاد

. راه ایشان را ادامه داد، دت شیخ خلیفه در مسجد سبزواربعد از شها،  شیخ حسن جوري

مردم چنان ، شیخ حسن کلمات فریبنده داشت و تقریري مستحسن، بنا بر گزارش خواندمیر

فقهاي سنّی نیشابور که ). 179، همان (دادندطلبید روان میمعتقد به او شدند که اگر جان می

مهم و خطرناك ، شاهولی منطقه یعنی امیر ارغوناین جریانات را تحت نظر داشتند به حاکم مغ

تا قوي ، بودن جریان را خبر دادند و گفتند شیخ حسن مذهب اهل تشیع و سر خروج دارد باید

  ).همانجا (نشده با او مبارزه کرد

توان گفت انقالب فرهنگی نهضت سربداران از شیخ خلیفه آغاز گردید و تا پایان  می

ادامه داشت و هر کدام از امراي ، خواجه علی مؤید،  سربدارانحکومت آخرین امیر سلسله

امیر عبدالرزاق باشتینی به اعتبار آیین پهلوانی . سربداران در تحقق آن نقش بسزایی داشتند

 هجري قمري سبزوار را تصرف کرد و آنجا را مرکز دولت جدیدالتأسیس 737در سال ، خود

حق را در رأس  الدین مسعود حمایت از تشیع و دفاع ازملهم از مذهب تشیع قرار داد؛ امیر وجه
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، همان (سلطان وجیه دولت و دین گردید، برنامه دولت خویش قرار داد و به قول ابن یمین

، الدین علی به اصالح امور اجتماعی پرداخت و سرانجام خواجه علی مؤیدخواجه شمس، )191

  .ل رسماً دعوت کرد که به خراسان بیایدآماز فقهاي بنام جبل، محمد بن مکی، از شهید اول

پاسخ به پرسشی که در ذهن شیخ خلیفه طرح گردید و توسط شیخ حسن و امراي 

منجر به تأسیس اولین حکومت شیعی گردید که بعدها ، سلسله سربداران به تدریج تحقق یافت

ی ایران به ثمر استکمال آن در انقالب اسالم استمرار و امتداد آن در حکومت صفویه و نهایتاً

آیین ، از جمله جهاد، هاي مندرج در فرهنگ شیعی و ایرانیتوان به اعتبار آموزهمی. نشست

وجه . نهضت سربداران را در سه وجه صورتبندي نمود، عدالت خواهی و مهدویت، جوانمردي

  .بخشیو وجه مدل، و جه استراتژیکی، تاکتیکی

  

  ربدارانبه مثابه تاکتیک نهضت س فرهنگ شیعی)4-1

طلب مندرج شود اینست که عناصر اتحادبخش و مبارزهپرسشی که در اینجا مطرح می

در فرهنگ شیعی و ایرانی که رهبران سربداران به پشتوانه آنها مردم را علیه حاکمیت فرهنگی 

سازماندهی مردم و مبارزه علیه ، چه عناصري بودند؟ به عبارت دیگر، و سیاسی وقت شوراند

عناصري  این نوع تاکتیک واجد چه، باشدزم در اختیار گرفتن نوعی تاکتیک میدشمن مستل

  .پردازیممی» تاکتیک«باشد؟ براي پاسخ به این پرسش ابتدا به تعریف واژه می

جهت  ، هاي نظامی به فن کاربرد سالح و یگان ، تاکتیک نظامی یا هنر سازماندهی ارتش

شیخ خلیفه و شیخ حسن ) سایت اینترنتی (نددرگیري و شکست دشمن در نبرد را می گوی

آیات و روایات : جوري براي بسیج مردم از سه عنصر فرهنگی به مثابه تاکتیک استفاده نمودند

  .و احیاء نمودن آیین جوانمردي، تغییر جایگاه عبادت از خانقاه به مسجد، جهادي

 علیه حاکمان ظالم در ابتدا مردم را، هاي جهاديایشان با استعانت از آیات و خطبه

باشد که نقطه عطف تمایز جهاد یکی از فروعات دین مبین اسالم و شیعیان می. تهییج نمودند

باشد که اي درونی میجهاد حرکتی جمعی و با انگیزه. باشدمسلمان شیعی و مسلمان صوفی می

  .گیردعلیه دشمن صورت می

در ، مثل مال و ثروت،  استجهاد از نظر فقهی یعنی بذل نفس و آنچه بر آن متوقف

، در قرآن). 11ص، 1359، الظالمی (در راه اعالء کلمه اسالم، جنگ با مشرکین و متجاوزین
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 حدود "جهاد"کلمه . البالغه آیات و احادیث جهادي جایگاهی واال دارنداحادیث پیامبر و نهج

خدا  :فرمایدمنان می خداوند خطاب به مؤ111مثال سوره توبه آیه.  بار در قرآن آمده است108

چه ، درراه خدا جنگ می کنند، تا بهشت از آنان باشد، از مؤمنان جانها و مالهایشان را خرید

بکشند یا کشته شوند وعده اي که خدا در تورات وانجیل و قرآن داده است به حق بر عهده 

که کرده اید بدین خرید و فروخت  ؟ اوست و چه کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد

  .شاد باشید که کامیابی بزرگی است

شیخ خلیفه در مسجد سبزوار به تالوت قرآن و تشریح ، همانطور که قبالً اشاره کردیم

فحواي آیات و . پرداخت و شیخ حسن جوري راه او را ادامه دادو وعظ و خطابه می، آیات جهاد

ت بلکه جهاد ضرورتی اجتماعی روایات جهادي صرفاً دستورنامه رفتن به پیشواز مرگ نیس

جهاد سربداران هم جهاد با کفار مغول ). 15ص، همان، الظالمی (شودمحسوب نیز محسوب می

  .کردندبود و هم جهاد با منافقین بود که از دین به عنوان ابزار استفاده می

شد یکی دیگر از متغیرهاي که به مثابه تاکتیک توسط بنیانگذاران سربداران استفاده می

مسجد نهادي است که در فرهنگ شیعی . ترك خانقاه و استخدام مسجد براي سازماندهی مردم

جایگاه سازماندهی و بسیج مردم در ، اولین مسجد اسالم در مدینه. و اسالمی جایگاهی واال دارد

مسجد مکان رتق و فتق امورات اجتماعی نیز از صدر ، جهاد علیه کفار و مشرکین بوده است

این سنت مسجد به مثابه . باشدمسجد مکانی براي تالوت و تفسیر قرآن می. وده استاسالم ب

پایگاه اجتماعی را سربداران زنده کردند و شهادت شیخ خلیفه در مسجد نیز مستندي است بر 

بسیج و ، حرکتهاي مردمی در جهت پیروزي انقالب اسالمی و بدنبال آن آموزش. این مدعاي ما

  .گرفتهاي جنگ عراق علیه ایران نیز از مسجد صورت میهاعزام مردم به جبه

آیین فتوت و جوانمردي مندرج در فرهنگ ، عنصر سوم مندرج در تاکتیک سربداران

) ع (آیین پهلوانی عالوه بر اینکه ریشه در بینش شیعی با محوریت علی. باشدایرانی و شیعی می

، مانند آنچه در اوستا، ايپهلوانی اسطورههاي افسانه. دارد در ایران باستان هم ریشه دارد

هاي جوانمردي و عیاري مانند داستان نامه وجود دارد و یا افسانهشاهنامه فردوسی یا گرشاسب

، بهار (دار سنن و آیین پهلوانی در ایران داردباشد که داللت بر وجود ریشهسمک عیار می

  ).192- 93ص، 1383
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که عامل تحریک و سازماندهی بسیاري از کسانی مطابق آیین فتوت و جوانمردي بود 

برادران حمزه در روستاي باشتین مطابق با آیین و . شده که چندان متشرع به دین نبودند

میهمانهاي ناخوانده و تجاوزکار ایلخانی را به قتل رساندند و جوهر دفاع از ، سرمایه جوانمردي

تبار جوهر جوانمردي بود که عبدالرزاق به اع. ناموس بیهقیان را به جوش و خروش درآوردند

علیه او طغیان کرد و به قیام مردمی علیه مغوالن ، باشتینی که فرمانبردار ابوسعید ایلخانی بود

  ).102ص، 1384، نبئی (پیوست

  

  فرهنگ شیعی به مثابه استراتژي نهضت سربداران) 4-2

فن جنگ و ، فن فرماندهی، فن اداره جنگبه معناي ، از نظر لغوي،  استراتژي یا راهبرد 

استراتژي به معناي ، در معناي کلی). رسانی حوزهپایگاه اطالع (طرح نقشه براي جنگ

در تعریف . باشدبکارگیري همه امکانات براي دست یافتن به هدف یا اهداف مورد نظر می

یقی که همه جانبه و تلف، استراتژي عبارتست از یک طرح واحد، استراتژي از نوع مدیریتی آن

تهدیدهاي محیطی مربوط ساخته و دستیابی به  نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصتها و

  .سازداهداف اصلی سازمان را میسر می

توان گفت که می، به اعتبار این تعاریف و با تلفیق برخی از متغیرهاي آنها با یکدیگر

 در چهارچوب استراتژي هایی دیگري از فرهنگ شیعی توسط بانیان و اخالف سربدارانبخش

فرهنگ شیعی را در مقطعی ، بنابراین نهضت سربداران. گیرد نهضت فرهنگی سربداران قرار می

بکارگیري همه امکانات فرهنگ : هاي آن عبارتند ازاز فعالیت خود لحاظ نمودند که کارویژه

. ر حکومتاستمرار نهضت و استقرا، شیعی به منظور مدیریت نهضت در جهت پیروزي بر خصم

 حکومت جزء اهداف اصلی رهبران و امیران استقرار نهضت و استمرار،  بر خصمپیروزيکه 

: عبارتند از، امکانات موجود در فرهنگ شیعی براي رسیدن به اهداف مذکور. باشدنهضت می

  .گرایی و علوم دینی از جمله فقهمهدویت، خواهیعدالت

، باشد که مردمان خطه بیهقرهنگ شیعی میخواهی یکی از امکانات موجود در فعدالت

قمري -  هجري782 تا731در بین سالهاي . تشنه آن بودند، عدالتی حاکمان وقتبه دلیل بی

-حاکمان و قدرتمندان محلی به بهره، در این وضعیت. دوران افول و انقراض ایلخانان مغول بود

لطوایفی که به خاطر کسب قدرت اجنگهاي داخلی و مبارزات ملوك. پرداختندکشی از مردم می
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). 3ص، 1356، پطروشفسکی (درگرفت روستاییان و دهقانان مورد تجاوز و چپاول قرار گرفتند

دیده چنین شرایط اوضاع اجتماعی نابسامانی را براي مردم رقم زد که باعث شد خود مردم ستم

  . ماعی برخاستنددهقانی و رعیت قیام کنند که نهضت سربداران از دل همین محرومین اجت

نهضت سربداران یک نهضت خودجوش و مردمی بود و شهریان و روستاییان همه در آن 

از پهلوان گرفته تا قصاب و کلو و درویش . زمامداران آنها نمایندگان ملت بودند. شرکت داشتند

- میتاج و تخت که اموالشان را به فقرا اینان سالطینی بودند بی. شدندمتصدي امور می... و

  ).129، 1384، نبئی (بخشیدند و از هرگونه تجمل دنیوي به دور بودند

جد بلیغ ، هاي شیعیخواهی به اعتبار آموزهشیخ حسن جوري در جهت تحقق عدالت

مداري ستیزي و عدالتظلم، از دیدگاه وي. نمود و آنرا یکی از محورهاي مبارزاتی خود قرار داد

خواست حقوق مستضعفان را او می. باشدوریت پیامبران میو برقراري قسط در جامعه اساس مأم

ص ، 1376، نقل از نبئی (از مستکبران بگیرد و به دستورات الهی در قرآن جامه عمل بپوشاند

  .باشدعدالت محوري نهضت سربداران استراتژي معطوف به آرمان مهدویت می ).183

باشد که حامیان سربداران مییکی دیگر از امکانهاي مندرج در نهضت ، آرمان مهدویت

. گرددامید به تحقق و بسط عدالت در آنها متبلور می. 1: کندنهضت را از چند جهت تجهیز می

انگیزه تالش براي تشکیل حکومت . 3. گرددایمان به مبارزه و جهاد در آنها تقویت می. 2

 انحاء گوناگون مطرح اندیشه مهدویت در همه ادیان به. گرددخواه در آنها تقویت میعدالت

گسترش ایمان و ، پیروزي نهایی صالحان و مؤمنان بر کفار، است و از صفات بارز آنگردیده

  .و استقرار کامل اخالق انسانی، خواهحکومت اسالمی عدالت

کوتاه ، غلبه قطعی صالحان و متقیان، ایمان اسالمی، اندیشه مهدویت با قاطعیت تمام

و آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت را نوید ، ان براي همیشهشدن دست جباران و ستمکار

 سوره قصص مدعاي ما 5آیه . این اندیشه ریشه قرآنی دارد). 6ص، 1373، مطهري (است داده

االرض و نجعلهم ائمه و و نرید ان نمن علی الذین استضعفو فی: کندرا در این زمینه تأیید می

در آموزش به ، هاي سران نهضت سربداراندستمایه آموزه، کردي و چنین روی....نجعلهم الوارثین

  .مردم بوده است و وجه آرمانخواهی نهضت را جهت تشکیل نظام تصعید و تکمیل گردانید
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و اساس ) عج (ظهور مهدي، مداري شیخ حسن جوريستیزي و عدالتدر کنار ظلم

است ) دوازده امامی (نی تشیعبیبینی آن و انتظار فرج که از تعالیم جهانمهدویت و جهان

  ).183ص، 1376، نبئی (اساس آمال شیخ حسن جوري بود

زمینه حرکت اجتماعی را در سطح ، گراییبکارگیري پتانسیلهاي عدالتخواهی و مهدویت

جامعه دهقانی سبزوار و بیهق ایجاد نمود و پروژه بازگشت به خویشتن را در دل مردم تبلور 

گیري علیه بقایاي مغول و حاکمین محلی  هاي چشم  مردم پیروزيسربداران در کنار. بخشید

و مدل حکومتی  ضرورت شیوه زندگی. بدست آوردند و تقریباً آنها را سرکوب و مرعوب ساختند

یافتن بدیل الگوي زیست . همواره دغدغه بنیانگذاران و امیران سربداران بوده است، بدیل

سخ به پرسش اصلی بود که توسط شیخ خلیفه مطرح همان ادامه پا، اجتماعی و الگوي حکومت

از آنجا که . شدبه انحاء گوناگون به آن پاسخ داده می، گردید و همواره در استمرار نهضت

مهمترین منبع تغذیه و بهترین الگوي عملی ، دستگاه فقه شیعی واجد قلمروهاي وسیعی بود

  .زیست جمعی براي این نهضت مردمی سربداران قرار گرفت

استراتژي و مدل حکومتی را ، هرسه متغیر تاکتیک، قلمروهاي دستگاه فقه شیعی

-حیات فردي، راهنماي عملی بود براي جهاد و مبارزه، یعنی دستگاه فقهی. دادپوشش می

فتوا ، گانه حکمداري که هر سه متغیر مذکور در چهارچوب مناصب فقهی سهجمعی و حکومت

هضت سربداران در زمانی حرکت خود را شروع کرد که فقهاي ن. شدندصورتبندي می و استفتاء

یا به شهادت رسیدند و یا در اثر فشارهاي ، شیعی توسط حکام مغول هوادار فقهاي سنی

مشکل ، بنابراین عدم دسترسی رهبران نهضت به فقها. سیاسی به جبل آمل هجرت نمودند

، ه سربداران حل نشده بود که ایشانآخرین امیر سلسل، مهمی بود که تا زمان خواجه علی مؤید

لمعه کتاب ، در پاسخ وي هم، شهید اول در جبل عامل را دعوت کرد که به سبزوار بیاید

  . خود را براي ایشان فرستاد که به عنوان رساله عملیه مورد استفاده قرار بگیردالدمشقیه

  

  )گیريیجهنت (فرهنگ شیعی به مثابه مدل حکومت والیی در نهضت سربداران) 4-3

یعنی فقط در ، کردندنوآوري و تبحر سربداران در این نکته بود که هوشمندانه عمل می 

به سامان زندگی اجتماعی و سیاسی در ، پروسه مبارزه و تاکتیک فعالیت نکردند بلکه همزمان

فقه از اینرو با استعانت از فرهنگ و . اندیشیدندقالب استراتژي و برساختن مدل حکومتی نیز می
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ي قبل و معاصر خود ها حکومتمدل حکومتی را بنا نمودند که مختصاتی متمایز با ، شیعی

ولی و سرپرست ، الشرایطفقیه عادل و جامع، داشت که از جنس حکومت والیی بود و در آن

  .بود) ع (مردم و جانشین امام معصوم

این بود که ایشان ، هاي نهضت و سلسله سربداران به والیتمداري فقهی از جمله نوآوري

را ابطال نمود و ) ع (مسأله فقهی همکاري با سلطان جائر مسلمان در زمان غیبت امام معصوم

، معرفی نمود که بدین ترتیب) ع (براي اولین بار خود فقیه را جانشین مشروع امام معصوم

  .والیت در سیاست در کنار والیت در قضاء و افتاء بر ولی فقیه تنفیذ گردید

دستگاه فقه ، این نهضت و سلسله سربداران با تأسیس حکومت شیعی در سبزواربنابر

اولین حکومت والیی را در ، به مدد دستگاه فقه شیعی، شیعی را احیاء نمود و در عین حال

جاي ) آموزه شیخ مفید (دیگر همکاري فقیه با سلطان ظالم مسلمان. تاریخ ایران تعین بخشید

نهضت سربداران ، بدین ترتیب. یه و احکام فقهی بر مسند قدرت دادخود را به جانشینی ولی فق

مدلی از حکومت را نیز ، توانستند ضمن استخدام فرهنگ شیعی به مثابه تاکتیک و استراتژي

  :باشد که این مختصات عبارتند ازتأسیس نمایند که داراي مختصاتی پنجگانه می

در تشکیل   نهضت سربداراننقطه عزیمت: حکومت دینی مبتنی بر فقه شیعی. 1

). 183ص، 1376، نبئی (بوده است، پیوند دین و دولت و ارتباط سیاست با دیانت، حکومت

هاي دینی و در صدر قرار دادن علماي دینی با سرلوحه قرار دادن آموزه، در این راستا، سربداران

ا در سیاست هموار والیت فقهاي شیعی ر، )ع (و طرح ولی فقیه به عنوان جانشین امام معصوم

پرداز فقه از نظریه، آخرین امیر سربداران، دعوت رسمی خواجه علی مؤید، به عنوان مثال. کردند

براي حضور در خراسان که ایشان در ) شهید اول (یعنی محمد بن مکی، سیاسی و والیت فقیه

ردم و حکومت الدمشقیه را براي وي فرستاد تا میک جلد از کتاب اللمعه، پاسخ به این دعوت

  ).97- 8ص، 1385، برجی (سربداران بر اساس فتاواي آن عمل کند

ولی فقیه است نه سلطان جائر مسلمان یا ، در رأس حاکمیت: حاکمیت والیی. 2

قضا و سیاست مختص ولی فقیه است ، بنابراین والیت در افتاء). همانجا (سلطان ظالم نامسلمان

  .  گردیدبخشی از والیت، حکومت، یا به عبارتی
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بخش و نویدبخش مردم تسلی، گرایی و انتظار ظهور ترویج مهدویت:گراییآرمان.3

شیعیان سبزوار هر بامداد جمعه اسبی را به آذین و زین بسته و در ، به عنوان نمونه.  استبوده

  ).88ص، 1370، روحانی (کشیدندگردانیدند و ظهور امام غائب را انتظار میشهر می

دومین امیر ، الدین امیر مسعود در زمان وجیه:طلبیاهی و مساواتخوعدالت. 4

طلبی اسالم تقلیل یافت و مساوات، داشت] مغول[ خراج که تعلق به دولت و حاکم ، سربداران

ابن ). 199ص، 1376، نبئی (گشتکه توسط شیخ خلیفه و شیخ حسن تبلیغ شده بود اجرا می

هاي طال و نقره  چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکهکه آیین عدالت« داردبطوطه اظهار می

شد کسی دست بسوي آن دراز ریخت و تا صاحب آن پیدا نمیدر اردوگاه ایشان روي خاك می

  )199ص، 1376نفل از نبئی در (.»کردنمی

از آنجا که حاکمان و امیران از میان دهقانان و : همگرایی مابین اجتماع و حکومت. 5

در هنگام زمامداري نیز این رابطه نوعی همگرایی را بیم مردم و ، مان عادي بودنداز جنس مرد

خواهی آرمانی و اعتقاد به اصل عدالت، بخش این همگراییحاکمیت بوجود آورد که تحرك

از ، یکی از امیران سربدار، خواجه یحیی کراوي، به عنوان مثال. است بوده"توحید"اعتقادي 

  ).206ص، همان (الدین مسعود بودهنوکران و غالمان وجی

عمرانی و اجتماعی سرزمین سربداران در ، از آنجا که اوضاع کشاورزي :اصالحگري. 6

امیران سربداران بعضاً اهتمام ، ویران شده بود، نشانگان محلی آنهااثر ظلم ایلخانان و دست

 749که در سال) چشمی (الدین علیخواجه شمس. وافري در جهت اصالح امور مذکور نمودند

اقدام به اصالح وضع مالی دولت نمود که در اثر ، اولین کاري که انجام داد،  به قدرت رسیدق.هـ

الدین به تقویت خواجه شمس). 204ص، همان (نابسامانی و هرج و مرج خزانه دولت تهی گشت

کار و کاسبی را ، هاي عمرانیوي با برنامه). همانجا (دهی نظامیان پرداختبنیه نظامی و سامان

                ).205ص، همان (رونق داد
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  بررسی نقش اختالف بین دو جریان سربدار و شیخیان 

  در سقوط حکومت سربداران

  

  1حمزه حسینی

  چکیده

گیري حکومت سربداران با مذهب تشیع در قـرن هـشتم هجـري نقطـه عطفـی در        شکل

و نیـروي   ) سـربدار ( نظـامی    -این حکومت از دو جریـان سیاسـی         . شود  می تاریخ ایران محسوب  

ي بـارز و همیـشگی حکومـت سـربداران     هـا  ویژگییکی از  . کیل شده بود  تش) شیخیان  (مذهبی  

مقاله حاضر در صدد اسـت تـا بـا بهـره گیـري از روش                . اختالف و رقابت بین این دو جریان بود       

نقش اختالف بین دو جریان شیخیان و سربداران را در سقوط حکومـت             ) اسنادي(تحلیل محتوا   

بدین ترتیب اختالف و رقابت بین ایـن دو جریـان در         . دهدسربداران مورد بررسی و ارزیابی قرار       

سه دوره زمانی شامل یک دوران مسعود و شیخ حسن جـوري دوم دوران آي تیمـور تـا حـسن                     

... دامغانی و سوم دوران خواجه علی مؤید و درویش عزیز در مسائل مختلف سیاسی و مذهبی و                  

دهد که اختالف و رقابت میـان    میسی نشان این برر هاي    یافته. مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت     

، این دو جریان باعث گردید تا حکومت سـربداران دچـار بـی ثبـاتی سیاسـی و تـضعیف درونـی         

هاي داخلی و شکست در مقابل دشمنان خـارجی شـود کـه در نهایـت آنهـا را بـه زوال و                        جنگ

  .سقوط کشانید

  . سقوط، جریان، سربداران، شیخیان،اختالف:  کلیديواژگان

  

                                                           
  دانشگاه شهید چمران اهواز. 1
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  مقدمه

 بـارز تـاریخ ایـران در فاصـله بـین زوال ایلخانـان تـا تـشکیل حکومـت          ها  ویژگییکی از   

 سـربداران خراسـان   هـا  حکومتیکی از این . متعدد محلی بوده است هاي    تیموریان وجود سلسله  

 خاستگاه اجتماعی بـا     ، تفکر سیاسی  ،ي مذهبی ها  گرایشمختلف از جمله    هاي    بودند که از جنبه   

این حکومت مولود انقالبی بـود کـه در         . ي اساسی داشتند  ها  تفاوتي زمان خود    ها  مت حکو دیگر

ق در روستاي باشتین از توابع سبزوار در اعتراض به بـد رفتـاري مـاموران مغـولی                . هـ 733سال  

جریانات اصلی تشکیل دهنده این حکومت دو جریان بودند یکی شیخیان پیـروان      . صورت گرفت 

جـوري و دیگـري نیروهـاي سـربدار کـه دو بـرادر بنـام عبـدالرزاق و         شیخ خلیفه و شیخ حسن  

ایـن دو جریـان در ابتـدا بـا ائـتالف و همکـاري               . کردنـد   مـی  مسعود آنها را رهبـري    الدین    وجیه

اما به محض بـه  . توانستند با تصرف خراسان و نواحی اطراف حکومتی قدرتمند را تشکیل بدهند        

ین دو جریان شروع شد به طـوري کـه سرتاسـر دوران             دست گرفتن قدرت اختالف و نزاع بین ا       

  .سربداران آکنده از رقابت و بی ثباتی توسط این دو گروه بوده است

نظر به اهمیت و تاثیر دو جریـان شـیخیان و سـربداردر حکومـت سـربداران و رقابـت و                     

 در   مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی اختالف بین این دو جریان و نقـش آن              ،اختالف بین آنها  

  .سقوط حکومت سربداران است

حکومت سربداران به دالیل مختلفی یک حکومت کوتاه مـدت بـود و خیلـی زود قـدرت                  

ي شـیعه مـذهب در   هـا  حکومتخود را از دست داد اما با این وجود پیش درآمدي براي تشکیل        

ن سوال اصلی مقاله حاضر این است کـه اخـتالف بـین دو جریـا              . ایران از جمله صفویان گشتند    

رسد اخـتالف     می شیخیان و سربدار چه نقشی در سقوط حکومت سربداران داشته است؟ به نظر            

  .و رقابت بین این دو گروه از مهم ترین علتهاي سقوط حکومت سربداران بوده است

 ،در مورد پیشینه تحقیـق بایـد گفـت منـابع اصـلی از جملـه حـافظ ابـرو، ابـن عربـشاه                   

در مـورد موضـوع مطالـب آوردنـد در تحقیقـات            ...  دولتشاه و    ، خواند میر  ،میرخواند، ابن بطوطه  

. جدید نیز یعقوب آژند در کتاب قیام سربداران به صورت جزئی به ایـن مـسئله پرداختـه اسـت                   

جان ماسون اسمیت در کتاب خروج و عروج سربداران اشارات پراکنـده بـه ایـن موضـوع کـرده                    

ان تحلیلی بر ماهیت حکومت سـربداران بیهـق         با عنو ي    همچنین مینو صدر زاده در مقاله     . است

دهد علی رغم این تحقیقات ولی هنـوز موضـوع بـا ایـن                می اطالعاتی در رابطه با موضوع بدست     
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کننـد تـا بـا        می مقاله حاضر تالش  . عنوان و به صورت اختصاصی به رشته تحریر در نیامده است          

مـذهبی نقـش آن را در سـقوط          ،مختلف سیاسی هاي    نشان دادن اختالف این دو گروه در شکل       

  .حکومت سربداران مورد بررسی قرار دهد

  

  جریانات تشکیل دهنده حکومت سربداران

   شیخیان-الف

اولیه ایـن گـروه     ي    این گروه پیروان شیخ خلیفه و سپس شیخ حسن جوري بودند هسته           

شکیالت را شیخ خلیفه تشکیل داد ولی حسن جوري توانست با تالش فراوان آنها را به صورت تـ              

  .منظم در بیاورد

نویسد ابتـدا در خـدمت     میشیخ خلیفه که از اهالی مازندران بود آن طوري که میرخواند  

شیخ عالء الدوله سمنانی بود چون به مراد خویش نرسـید بـه سـبزوار رفـت و در مـسجد آنجـا                       

 مـردم  کرد و  میاعتکاف کرد و به عبادت و وعظ و دعوت پرداخت و از ظلم و ستم حکام شکایت         

را به مبارزه فراخواند این شیوه مورد اعتراض علمایی اهل سنت قـرار گرفـت کـه در نهایـت بـه                      

حـافظ ابـرو در مـورد کـشته         ) 605:  ج 5 ،1380 ،میرخواند(کشته شدن وي در مسجد انجامید       

بود در آمدند     می نویسد در این اثنا ناگاه بامدادي به مسجد که شیخ خلیفه            می شدن شیخ خلیفه  

مانی بر ستون بسته دیدند و شیخ آویخته و خشتی چند در پـاي سـتون بـر یکـدیگر نهـاد                      ریس

چنانکه پاي بر آن خشتها نهند و گردن به ریسمان رسید بعضی را ظن آن شد کـه شـیخ قـصد                      

ابـرو،  (گفتند منازعان او را قصد کردند فی الجمله کیفیت آن معلوم نشد             می خود کرده و اتباع او    

  )46 ص،1 ج ،1372

بهرحال شیخ خلیفه به علت داشتن عقاید مذهبی و سیاسی مخالف حکام زمانه بـه قتـل          

رسید بعد از قتل شیخ خلیفه یکی از شاگردان الیق وي بنام شیخ حسن جوري به جانـشین وي           

انتخـاب شــد او ابتــدا بـه صــورت مخفــی و بـا ســفرهاي طــوالنی بـه دعــوت خــود پرداختــه و     

مع کرد میرخوانده آورده است شیخ حسن جوري ابتدا به صورت           شاگردانزیادي را به دور خود ج     

گفت آلت جنگ آماده کنید و منتظر باشـید    میکرد و به آنها   می مخفی از افراد داوطلب ثبت نام     

  )359: 3، ج 1380میرخواند، (
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سرانجام فقها اهل تسنن ارغون شاه را بر علیه وي شوراندند کـه منجـر بـه دسـتگیري و              

  )80 : 1، ج1372 ،ابرو(وري در دژي شد حبس شیخ حسن ج

قتل شیخ خلیفه و دستگیري حسن جوري زمینه بروز نهضت را در بین شیخیان فـراهم                 

که سرانجام با آغاز قیام در باشتین و به وجود آمدن نهضت سربداران امیر مـسعود بـا آزاد                   . آورد

 .کردن حسن جوري شیخیان را وارد نهضت سربداران کرد

حـسن جـوري بـا اتخـاذ نـوعی          « یم و افکار شیخیاناسـمیت متعقـد اسـت          در مورد تعال  

مرکزي اعتقادي آنها ظهور قریب الوقوع امام دوازدهم بوده و اینکـه تمـام      ي    ایدئولوژي که هسته  

آماده کنند پی ریزي کـرد و احتمـاال گرفتـه از     ) ع(مسلمین خود را براي کمک به ظهور مهدي         

موریت مذهبی بوده است و از تئوکراسی تشیع در مقابل یـک  نهاد فتوت و سرسپردگی به یک ما     

  )131: 1361 ،اسمیت(کرد  میحکومت سنی حمایت

آژند محورهاي تعالیم شیخ حسن را شـامل جـدایی ناپـذیري دیـن و دولـت از یکـدیگر،        

 مبـارزه بـا ظلـم در        ، تاکید بر جهان بینی مهـدویت      ،تشیع اثنی عشري با تاکید بر مسئله والیت       

  )42 : 1365 ،آژند(کند  مینب و گسترش عدالت معرفیهمه جوا

کند جناحی بودند با      می ي شیخیان را اینطور بیان    ها  ویژگی و   ها  دیدگاهپطروشفسکی نیز   

 دیانت، فتوت، سرسپردگی، طرفدار جهاد در  راه خـدا و            ،خصوصیات واالي اخالقی نظیر صداقت    

  )58: 1351 ،پطروشفسکی(ت در جامعه نیز مبارزه با ظلم وستم و تالش براي برقراري عدال

هـا   در مورد پایگاه اجتماعی شیخیان مورخان معتقدند که آنها از گروه پیشه وران و حرفه   

دانـد    مـی  کردنـد   مـی  و روستاییان بودند میرخواند آنها را گروهی که به کسب و حرفـه انتعـاش              

  )606 : 5،ج1380 ،میرخواند(

ین آنهـا را گروهـی کـه همـه صـاحب حرفـه و               عبدالرزاق سمرقندي هم در مطلع السعد     

  )146 : 1353 ،سمرقندي(کندکسب بودند معرفی می

بنابر آنچه گفته شد شیخیان داراي افکار مذهبی الهام گرفته از تشیع بودنـد کـه هـسته                  

به پیشه وران و صاحبان حـرف  ها  اصلی آن مهدویت بود و پایگاه اجتماعی و وابستگی قشري آن          

  .سیدر  میو کشاورزان
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   گروه سربدار-ب

پیـروان و  انـد   این گروه که به نیروي سیاسی و نظـامی یـا بـه اصـطالح سـربدار معـروف            

 و اعتقادات آنها معتقد اسـت       ها  ویژگیمسعود بودند پطروشفسکی در مورد      الدین    طرفدارن وجیه 

 ي دنیـوي، داراي شـهامت و شـجاعت و فتـوت بـا پوشـشی از عقایـد                  ها  ویژگیجناحی بودند با    

مذهبی و مبارزه علیه ظلم و ستم در ابعاد گوناگون و نیز تـالش بـراي کـسب قـدرت دنیـوي و                       

  )58 : 1351پطروشفسکی،(بسط متصرفات حکومتی 

ــن بطوطــه ــراق شــطا    مــیاب ــسد ســربداران را در ع  در خراســان ســربدار) راهــزن(نوی

متعلـق بـه     نیز سـپاه او   و   نویسد پیروان مسعود از اعیان و اصول باشتین،         می کمبریج.نامیدند می

 )36: 1387 ،کمبریج(غالمان فراري، قطاع الطریق سابق و غالمان ترك نژاد بودند

حالج هم معتقد است جناح میانه رو سربداران به سپاهیان و مـردان جنگـی و بـه دیگـر       

ها و شاید روستائیان و ثروتمندان متکی        سخن به بزرگان سربدار یعنی خرده مالکین و یا فئودال         

  )95 : 1389 ،حالج( بودند

جمعی از جوانانکه هر یک را خیال رستمی در دماغ جـا      «نویسد    می عبدالرزاق سمرقندي 

خانه کنی افراسیاب در ضمیر نقش پذیر شده بر گرد خود جمع کـرد و مـدعی              ي    گرفته و داعیه  

 لمـان کنند اگر خدا ما را توفیق دهد رفع ظلـم ظ   میایشان آن است که جمعی مسلط شده ظلم       

  )176 : 1372 ،سمرقندي(کنیم واال سر خود بر دار اختیار کنیم و تحمل جور و ستم نداریم می

رود اشـاره بـه       مـی  بیانی معتقد است عنوان پهلوان که درباره طرفداران مـسعود بـه کـار             

  )759 : 1371 ،بیانی(باشد  میمهارت در ورزشهاي مانند تیراندازي و کمان کشی مؤید

شدند که بیشتر در پی       می روه نیروي سیاسی نظامی دولت سربدار شناخته      بنابراین این گ  

 .حکومت دنیوي و کسب متصرفات و مملکت داري بودند

  

  اختالف در زمان امیر مسعود و شیخ حسن جوري

امیر مسعود بعد از کشتن برادرش عبدالرزاق قدرت را به دست گرفت و شروع به توسـعه                 

ز قدرت شیخیان به منظور اسـتفاده از قـدرت آنهـا شـیخ حـسن        وي با آگاهی ا   . قلمرو خود کرد  

جوري را از زندان آزاد کرد و با این ائـتالف دولـت سـربداران داراي دو رهبـر شـد یکـی رهبـر                          
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مهمـی  هاي  این دو در ابتدا با همکاري یکدیگر پیروزي.  نظامی–مذهبی و دیگري رهبر سیاسی   

مسعود با کمـک شـیخ حـسن جـوري در جنـگ بـا               امیر«نویسد    می را بدست آوردند خواند میر    

ارغونشاه جانی قربان پیروز گردید و نیشابور را به متصرفات خود افـزود و هـم در نبـرد بـا علـی                   

  )358-359 : 3ج،1362 ،خواندمیر(گاوان برادر طغاتیمور ظفر یافت

 ائتالف شیخیان و سربداران که هر روز موجب پیروزي بیشتري براي حکومت سـربداران             

گشت مایه نگرانی و هراس دشمنان خارجی سربداران گشت به همین دلیل محمدبیگ پـسر               می

ارغونشاه با نوشتن نامه به شیخ حسن جوري قصد جدایی و نفاق در نهضت سـربداران را داشـت        

و از او خواست که از حمایت امیر مسعود دست بکشد او به حسن جوري نوشت که امیرمـسعود                    

او را آرزوي سربداري باشد بعید نیست پس همانا شـیخ مـردي زاهـد و                مردي سپاهی است اگر     

کنـد آبـاء و اجـداد او کـسی حکومـت و               مـی  باشد و دعـوي درویـش و سـالمت          می نشین گوشه

  )202-203: 1372ابرو، (سربداري نکرده است

رفت شکاف و اختالف بین امیرمسعود و شیخ          می سرانجام هر چه نهضت سربداران جلوتر     

 نمایان تر شد و این شکاف امیـر مـسعود را بـه فکـر حـذف شـیخ حـسن جـوري                        حسن جوري 

تضاد و اختالف بعد از پیروزي بر طغـاتیمور         ي    رسول جعفریان معتقد است اولین نشانه     . انداخت

گذاشت و حتـی در      می مسعود که تا کنون سخت به شیخ احترام       الدین    بروز کرد که در آن وجیه     

شـد    مـی  ماز جمعه ابتدا نام شیخ و سپس نام امیر مسعود آورده          مسجد جامع سبزوار در خطبه ن     

از نفوذ شیخ هراسان گردید و به فکر حذف او افتاد و جنگ با آل کرت را فرصت مناسـبی بـراي              

  )17 : 1381 ،جعفریان(این اقدام دانست

اختالف علنی و همگانی میان شیخیان و سربداران پس از جنـگ زاوه بـا آل کـرت بـروز           

در آن شیخیان معتقد بودند که حسن جوري به اشاره امیر مسعود کشته شد میرخوانـد               کرد که   

 معتقد است قتل شیخ حسن با توطئه مسعود انجام گرفت چرا که وي در امور حکومتی مداخلـه            

 ،نویسد و در اثناي جنگ شخصی       می او. مسعود را تحت شعاع قرار داده بود      الدین    کرد و وحیه   می

مسعود بـی   . مسعود زخمی مهلک بر شیخ حسن زد      الدین     به اشاره وحیه   ،نی نام بنام نصراهللا جوی  

  )628: 1380 ،5 ج ،میرخواند(تامل نصراهللا را کشته و خزانه بر گرفت و روي به گریز نهاد 

در واقع امیر مسعود با کشتن شیخ حسن جوري دچار اشتباه بزرگی شده است چـرا کـه                

آل کرت برگشت خـورد کـه نتیجـه آن بـراي سـربداران           با کشته شدن وي نتیجه جنگ به نفع         
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فاجعه آمیز بود آنها دیگر نتوانستند در سمت شرق به توسعه متصرفات خود بپردازند و عالوه بر                 

  .آن شکاف عظیمی را بین سربداران و شیخیان ایجاد کرد که تا آخر دوره سربداري تداوم داشت

ف شـیخ حـسن جـوري و امیـر مـسعود            مورخان و پژوهشگران در مورد علل اصلی اختال       

  .نظریات مختلفی را ارائه کرده اند

 نویـسد مـسعود    مـی  و اهداف متناقض مسعود و حسن جـوري      ها  دیدگاهاسمیت در مورد    

خواست قدرتی را در خراسان که یکی از قسمتهاي امپراطوري ایلخـانی بـود گـسترش دهـد                   می

تقل شیعی بود این تمایز اهداف باعـث        حال آنکه حسن جوري درصد برقرار نوعی تئوکراسی مس        

شد که مسعود درصدد برآید با یک برنامه ریزي فوري حسن جوري را حذف کند و بدین ترتیب                  

  )134 : 1361 ،اسمیت(بود که سربداران نوعی سیاست تجاوز داخلی را اتخاذ کردند 

ي  طبقـه ي ها عبدالرفیع حقیقت علت اصلی اختالف را در کوتاهی امیر مسعود به خواسته  

داننـد چـرا کـه طرفـداران شـیخ حـسن جـوري اقـدامات و فعالیتهـاي اصـالحی                    مـی  درویشان

دیدنـد    مـی  دادند و   می مسعود سربدار را پس از به قدرت رسیدن محتاطانه تشخیص         الدین    وحیه

 که او به جایی همگانی کـردن ثـروت و مـساوات در حقـوق بـه تعـدیل مالیـات و لغـو عـوارض                   

به جنبه ظاهري امور توجه دارد کـم کـم نارضـایتی خـود را اعـالم داشـتند و                    پردازد و فقط     می

  )168: 1363 ،حقیقت(همین امر موجب یک مبارزه پنهانی بسیار سختی بین طرفین گشت

کمبریج معتقد است دو گروه شـیخ  حـسن جـوري و امیـر مـسعود همبـستگی درونـی                     

 الهی افراطی دراویش همخوانی چنـدانی     نداشتند و فاقد وحدت درونی نیز بودند و اینکه مفاهیم         

با پذیرش کل شیعیان نداشت چون در میان آنان گروه هایی از افراد میانه رو بودنـد کـه بیـشتر             

  )26: 1387کمبریج، (به همکاري با اهل سنت تمایل داشتند تا پذیرش عقاید رادیکال شیخیان 

رهبري شیخ حسن جوري  جعفریان هم معتقد است علت اختالف این بود که دراویش به            

مسعود و طرفـداران او   الدین    در اجراي عدالت تندرو بودند و در مقابل حاکم سربداري امیر وحیه           

گرچه قائل به مساوات بودند ولی در اجراي آن راه میانه را در پیش گرفتند که این بـا سـلیقه و                      

  )168 :1381 ،جعفریان(نگاه دراویش جور در نمی آمد و این اسباب اختالف را به وجود آورد 

به نظر نگارنده علت اصلی اختالف بین امیر مسعود و شیخ حسن جـوري در مـوارد زیـر                   

بوده است یکی حس برتري جویی امیر مسعود که رقیبی مانند شیخ حسن جوري با نفوذ عمیق                 

دانـست دوم مـسائل     مـی در میان عامه مردم را تحمل نمی کرد و آن را خطر جدي بـراي خـود             
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 به امور خارجی و همسایگان بوده است که افکار دراویش و حسن جوري مایل به سـازش                  مربوط

با همسایگان سنی مذهب خود نبودند و امیر مسعود این افکار را براي موجودیـت آینـده دولـت                   

دانست سوم اختالف نظر در مسائل مـذهبی و مبـاحثی همچـون مهـدویت              می سربدار خطرناك 

توان گفت این است که دولت سربداران با اتحـاد دو             می بهرحال آنچه . گرایی و عدالت بوده است    

گروه امیر مسعود و شیخیان به وجود آمد و توسعه پیدا کرد ولی بـا اختالفـی کـه پیـدا کردنـد                       

بعـد نتـایج آن     هـاي     منجر به پیامدهاي ناگوار براي دولـت سـربدار گردیـده اسـت کـه در دوره                

  .تر شد نمایان

  

   آي تیمور تا حسن دامغانیاختالف و رقابت از

جنگ زاوه و شکست سربداران باعث گردید که دشمنان غربـی سـربدار نظیـر طغـاتیمور      

 فرصت را غنیمت بشمرند و بـه متـصرفات سـربداران تجـاوز نماینـد و آن طـوري کـه دولتـشاه            

سـرانجام امیـر مـسعود      ) 210 ،دولتـشاه (نویسد امیر مسعود وي را در اسـترآباد شکـست داد           می

میم گرفت تا به مازندران حمله کند که در نتیجه این حمله شکست خورد و بـه قتـل رسـید      تص

  .بدون شک اختالف بین دو جریان نقش مهمی در شکست امیر مسعود داشت

بعد از مرگ امیر مسعود بی ثباتی و آشـوب و جنـگ قـدرت بـین دو گـروه سـربداران و             

وبرو کرد و حدود ده نفر به قدرت رسیدند         شیخیان حکومت سربداران را با وضعی بسیار سخت ر        

که بر اثر بی ثباتی سیاسی و رقابت شدید دو جریان حکومت بعضی از آنها چند ماه بیـشتر دوام                

 جریان دیگري   ،نیافت که این نشان از عمق اختالف دارد با به قدرت رسیدن نماینده یک جریان              

  .افتاد  میدر تکاپوي خلع و براندازي وي

تیمور که از فرماندهان مسعود بود با توجه به سن کم لطف اهللا پسر مـسعود    سرانجام آي   

به قدرت رسید او نماینده سربداران بود و به همین دلیل شیخیان براي کسب قدرت بـه مبـارزه                   

با او پرداختند و آي تیمور هم با تقسیم اموال خزانه بین سربداران به درگیري با شیخیان ادامـه                   

که این خود به تقویت جنـاح سـربداران و تـضعیف شـیخیان            ) 214: 5،ج  1380میرخواند،  (داد  

علی اسباب سـقوط آي     الدین    گردید در اینجا بود که شیخیان به رهبري خواجه شمس           می منجر

بـه مجلـس    الـدین     نویسد درویشان به رهبري خواجه شمس       می تیمور را فراهم کردند میرخواند    
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لتی است که درویشان را پیش تو هیچ قـدرتی و قیمتـی            آي تیمور وارد شدند و گفتند عجب حا       

  )152 ص 3، ج1362خواند میر، (نمایی  مینمانده  اراذل و اوباش را بر آنها تقدیم

علی با بهانه قرار دادن بی اعتنایی آي تیمور به شیخیان  آي تیمور             الدین    سرانجام شمس 

  )281: 1366 ،دولتشاه. (را خلع و به تحریک او آي تیمور را به قتل رسانده اند

بعد از مرگ آي تیمور جناح شیخیان کلو اسفندیار کـه از گـروه پیـشه وران بـوده و آن                     

طوري که پطروشفسکی معتقد است مورد قبول و احترام دراویش بود به قدرت رسید و نماینـده           

  )139-140: 1351پطروشفسکی،(شیخیان گشت 

ه اصل و نسبی داشت و نـه فـضل و ادبـی و            نویسد او ن    می دولتشاه در مورد کلو اسفندیار    

آورد و مـردي رذل و دون    مـی کرد و شیوه ظلم و تعدي بـه جـاي    میبی جهت مردم را سیاست    

  )281: 1366 ،دولتشاه(پایه بود 

اما کلو اسفندیار بعد از به قدرت رسیدن براي هیچ کدام از دو گـروه ارزشـی قائـل نـشد                     

ــشید    ــان را برک ــادي و غالم ــردم ع ــه م ــاد   بلک ــاش ی ــام اراذل و اوب ــا ن ــا ب ــابع از آنه ــه من  ک

  )616: 5، ج 1380میرخواند، .(کنند می

سرانجام شیخیان و سربداران هر دو از وي ناراضی گردیدنـد و او را خلـع کردنـد بعـد از                     

فـضل اهللا از    الـدین     کناره گیري او را به قتل رساندند بعد از کلو اسفندیار شخصی به نام شـمس               

ه قدرت رسید که چون فردي میانه رو و اهل بزم و درویـش مـسلک بـود امـور                  خانواده مسعود ب  

دولت سربداري بیش از پیش  پریشان گشت سرانجام طغا تیمور با مشاهده وضع پریشان دولـت          

فـضل اهللا چـون خبـر حملـه     الدین  نویسد شمس  می میرخواند. سربداري تصمیم به حمله گرفت    

 خروار ابریـشم برداشـت و خـود را از سـلطنت خلـع کـرد                 طغاتیمور راشنید قریب به چهار هزار     

  )153: 3 ج ،1362 ،خواند میر(

علی بود و گروه    الدین    ناگفته نمانده که در این زمان قدرت اصلی در دست خواجه شمس           

براي کسب قـدرت توسـط      ي    ناپایدار مقدمه هاي    شیخیان گروه مسلط بودند و همه این حکومت       

الـدین   وي سرانجام بعد از چند بار امتناع از قـدرت بعـد از شـمس            . علی بود الدین    خواجه شمس 

نویـسد    مـی آمـد اسـمیت    مـی فضل اهللا قـدرت را قبـضه کـرد و نماینـده شـیخیان بـه حـساب               

کرد وي سخنگوي عالئـق درویـشان بـود و یکـی از       میعلی خودش را درویش صدا  الدین    شمس

  )159: 1361 ،اسمیت(رفت  میمشاورین شیخ حسن جوري به شمار
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علی دولت سربداري جان تازه ایمی گرفـت کـه مرهـون     الدین    با به قدرت رسیدن شمس    

 مـالی و اقتـصادي،   ،اصالحات و اقدامات سـازنده او بـوده اسـت او دسـت بـه اصـالحات نظـامی             

  )68: 1365 ،آژند( عمران و آبادانی زد ،اجتماعی

رد او عالوه بـر داعیـه       کرد تا ثبات سیاسی به وجود آو      علی تالش می  الدین    خواجه شمس 

دانـست بـه دیگـر سـخن او هـم             می رهبري دولت سربداران رهبریت شیخیان را هم از آن خود         

  .خواهان حکومت دنیوي و هم مذهبی بود

که این کار با مخالفت گروه شیخیان مواجه شد و آنهـا سـیدعزالدین سـوغندي را رهبـر                   

رویش هندوي بر علیـه او قیـام کردنـد          دانستند در نهایت درویشان به رهبري د        می مذهبی خود 

ولی شورش بـه گفتـه میرخوانـد سـرکوب و درویـش هنـدو را بـه سـبزوار آوردنـد و  مفلـوك                          

  ).618 :5، ج 1380میرخواند،(ساختند

سرانجام با ایجاد اختالف در میان شیخیان طرفداران مسعود فرصت را غنیمـت شـمردند         

اند و یحیی کرابی به قدرت      را کشته الدین    مسو به رهبري حیدر قصاب و یحیی کرابی خواجه ش         

رسید دولتشاه معتقد است یحیی کرابی بعد از به قدرت رسیدن تـالش کـرد تـا بـا درویـشان و                      

  ).317: 1366 سمرقندي، ،دولتشاه.(پیروان حسن جوري کنار بیاید

با همراهی دو گروه در زمان یحیی کرابی پیروزي و موفقیت به دولت سربداري بازگـشت                

 ،8میرخوانـد، ج (و آنها توانستند طغاتیمور را به قتل برسانند و به حاکمیت مغوالن پایـان دهنـد             

1380 :4159.(  

یحیی کرابی تالش کرد تا با نزدیکی به درویشان و جذب آنها تا اختالفات بین دو جریان                 

ف نویسد یحیی و نـوکران او مجمـوع صـفو           می را کاهش کرد به همین خاطر است که میرخواند        

  ).1087 : 5، ج 1380 ،میرخواند(پوش و پشمینه پوش برگ بند هستند

دولتشاه هم معتقد است تمام گروهها از وي راضی بودند و او به درویشان حـسن جـوري                

  )237-238 ،1366 ،دولتشاه(گذاشتاحترام بسیار می

ي علی رغم تالش یحیی کرابی در امور داخلی و موقعیتهاي خارجی یحیی کرابی گرفتـار             

نویـسد جماعـت بیوفایـان کـه بـه            می اختالف داخلی سربداران گشت و آن طوري که میرخواند        

  )620 : 5 ج ،1380 ،میرخواند(در مقام قصد و عذر او  برآمدند اند  تربیت او بزرگ شده
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دانـد وي معتقـد اسـت         مـی  اسمیت علل ناکامی یحیی کرابی را در آشـفتگیهاي داخلـی          

یکال شـیعی موجـب آشـفتگیهاي داخلـی گـشت و سـربداران را از                اهداف و آمال تئوکراسی راد    

  )17 : 1361 ،اسمیت.(وضعی که یحیی کرابی براي آنها ایجاد کرده بود بازداشت

سرانجام یحیی کرابی با توطئه پهلوان حسن دامغانی کشته شد و دامغانی سپس با قتـل                

و در این زمان درویش عزیـز  اهللا پسر مسعود زمام حکومت را به طور مطلق در دست گرفت   لطف

نامی با بدست گرفتن رهبریت شیخیان علم طغیان را علیه حسن دامغانی بر کشید امـا پهلـوان                  

حسن دامغانی با سرکوب درویش عزیز وي را مجبور به رفتن به سمت اصـفهان نمـود دولتـشاه                   

هـل طـاعتی    نویسد حسن دامغانی بعد از شکست دادن درویش عزیز به او گفت که تو مـرد ا                می

  ).285: 1366دولتشاه، (ترسم که تو را بکشم برخیز و از ملک من بیرون شومن از خدا می

در این زمان به علت آشـفتگی داخلـی دو جریـان شـیخیان و سـربداران امیـر ولـی بـه                       

 سـمنان  ، دامغـان ، بسطام،متصرفات سربداران در غرب حمله کرد و طبق گفته دولتشاه استرآباد        

  )287 : 1366 ،دولتشاه سمرقندي( از قلمرو ایشان خارج ساخت و فیروزکوه را

که با این اتفاق اوضاع دولت سربداري بیش از پیش در معرض تهدید قرار گرفت در ایـن                  

زمان با سر برآوردن شخصی به نام خواجه علی مؤیـد و جـذب درویـشی عزیـز و اتحـاد دوبـاره                       

 رسید و قدرت اصلی در دسـت خواجـه علـی    درویشان و سربداران پهلوان حسن دامغانی به قتل      

  .مؤید و درویش عزیز قرار گرفت

شود که نزاع و رقابت بین دو گروه شیخیان و سـربداران        می بنابر آنچه گفته شد مشخص    

بعد از مرگ امیر مسعود چطوري دولت سربداري را از ثبات سیاسـی دور کـرد و رقابـت درونـی                  

نجامیـد کـه نتیجـه آن در دراز مـدت سـقوط دولـت       چگونه به تجاوز داخلی و حذف همـدیگر ا       

  .سربداران بوده است

  

  خواجه علی مؤید و درویش عزیز: دوره سوم 

خواجه علی مؤید و درویش عزیز با اتحاد حـسن دامغـانی را شکـست دادنـد و پایتخـت                    

نویسد خواجه علی مؤید و درویش عزیـز بـا هـزار              می دولت سربداران را تصرف کردند میرخواند     

  )1088 : 5، ج 1380میرخواند، ( رو به سبزوار نهادندکس
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اختالف شدید دو جریان در زمان امیر مسعود و حسن جوري این بار در زمان علی مؤیـد        

و درویش عزیز زبانه کشید خواجه علی مؤید از قدرت درویش عزیز براي حـذف پهلـوان حـسن                   

دید شروع به حذف درویش عزیز و       دامغانی استفاده کرد ولی همینکه قدرت خود را تثبیت شده           

  .درویش عزیز به علی مؤید امر کرد که به هرات لشکر کشی کند. طرفداران او کرده است

او ابتدا پذیرفت ولی در بین راه درویشان را تنها گذاشت در پی این حادثه درویش عزیـز                  

ر داد آنهـا را     ترسـید دسـتو     مـی  و یارانش به سوي عراق عجم رفتند ولی مؤید که از قدرت آنهـا             

 : 1362 ،خوانـد میـر   (دنبال کند و درویش عزیز را بکشند سرانجام درویش عزیز به قتل رسـید               

158(  

دانـست بـا بـشارت      مـی درویش عزیز خود را میراث دار شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري  

ضرب کـرده اسـت کـه نـشان     هاي  ظهور مهدي کار خود را با مرکزیت طوس آغاز کرد و او سکه       

انـد   با عنوان سلطان محمد المهدي ضرب شده  ها    دیدگاه مهدویت گرایی او بوده این سکه      دهنده  

  )91 : 1361 ،اسمیت(

خواجه علی سرانجام با تار ومار کردن درویشان سعی در جذب علما شیعه کـرده اسـت و        

نامه وي چنین استبه عرض آن      ! کرد  می نامه اي براي شهید اول نوشت و او را دعوت به خراسان           

رسانیم که شـیعه خراسـان تـشنه دیـدار شـمایند و               می جناب که پیوسته قبله صاحب دالناست     

فیض بردن از دریاي فضل و دانشتان، بزرگان علمی این دیار از بد روزگار پراکنده گـشته بیـشتر      

یا همه شان تار مار شدند از خداوند متعال مسئلت چنین داریم که حضرتت به ما افتخار حـضور      

  ).168-169 : 1362امینی، (نور بخشیدن تا از علمش و راه و رسمش پیروي کنیم افشاندن 

 پطروشفسکی از سیاست خواجه علی مؤید با عنوان سیاست تازیانـه و نـان شـیرینی یـاد      

کند که توانست بیش از دیگران فرمان روایی کند ولی دوران شهریاري این فاقـد هـیچ گونـه        می

  )93: 1351 ،پطروشفسکی(عظمت و افتخار بود 

حذف درویشان توسط خواجه علی مؤید باعث شد تا دولت سربداري بـیش از پـیش بـه                  

خارجی شرقی با ملک هرات و همسایه غرب خود         هاي    سقوط نزدیک شود و مدتی بعد در جنگ       

  )364 : 3ج  : 1362خواند امیر، (امیر ولی دچار شکست شوند 

 شیعه را حفظ کرد ولی تمام توان خـود  خواجه علی بعد از تار مار کردن درویشان مذهب 

نویسد اوسـلک درویـشان شـیخ      میرا براي از بین بردن طریقت درویشی به کار گرفت میرخواند  
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خلیفه و شیخ حسن را ممنوع ساخت و مقبره آن دو را به مزبله مبدل سـاخت و حکـم کـرد تـا              

  )287 : 1366 ،دولتشاه(مردم به هر دو شیخ زبان لعنت بگشایند 

قیـام  الـدین   نجام شیخیان بعد از قتل درویش عزیز این بار تحت رهبري درویش رکن   سرا

کردند و سخت علی موید را در محاصره و تنگنا قرار دادند این درگیـري داخلـی سـبب شـد تـا                    

خواجه علی براي سرکوب درویشان از دشمن خارجی خود امیر ولی کمک طلب کند و با کمـک             

 پس گیرد اما امیر ولی علـی رغـم ایـن کمـک ظـاهري بـا مـشاهده        او توانست قلمرو خود را باز  

اختالفات داخلی و ضعف درونی سربداران به قلمرو آنها حمله و خواجه علی موید به تیمور پنـاه                  

  )321-322 : 1366 ،دولتشاه(برد 

اسمیت در مورد شکاف بین خواجه علی موید و درویش عزیز معتقد اسـت علـت شـکاف           

نیادي بر سر اهداف و روشها بود البته علی موید یـک نفـر شـیعه مـذهب بـه                    نوعی عدم توافق ب   

رفت و هدفش نوعی تصدیق رسمی شیعه بود او یک سیاستمدار عملی گرا بـود و یـک                    می شمار

شورش موفقیت آمیز راه انداخته بود وي نمی توانست مزاحمتهاي داخلی غیر ضروري را بر تابد                

ال و غیر عملی بود او ادعاي ظهور مهـدویت کـرد کـه زمـان                در سویی دیگر درویش عزیز رادیک     

علی مؤید بعد از تسخیر سبزوار بایستی براي تقویت آیین تشیع دولـت سـربداري     . نامناسبی بود 

 : 1361 ،اسمیت(شد که این کار را نکرد         می افراطی درویش عزیز  هاي    هرچه بیشتر تسلیم برنامه   

92-91(  

 حفظ خود از شر دشـمنان خـارجی و داخلـی بـه امیـر                سر انجام خواجه علی موید براي     

یـزدي در مـورد   الدین  تیمور پناه برد و قلمرو سربداران به امپراطوري تیموري ضمیمه شد شرف         

  . پناه بردن خواجه علی به تیمور در ظفر نامه آورده است

حضرت صاحب قران امیر جهانشاه جاکورا با جمعـی از سـپاه ظفـر پنـاه جهـت تـسخیر                    

ر روانه کرد و خواجـه علـی مویـد چـون آگـاهی یافـت بـی توقـف بـه درگـاه عـالم پنـاه                             سبزوا

  )237 -238 : 1 ج ،علی یزدي(شتافت

نویسد خواجه علی مقدم قاصد امیر تیمور را مهیـاي پـذیره و خـدمت        ابن عربشاه نیز می   

 نـام او  اورا آماده گشت پیشکاري فراهم ساخت و سکه بنام وي زد و بر زر و سیم در مـسجد بـه                   

  )30-31 : 1356ابن عربشاه، (خطبه خواند 
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بدین ترتیب دولت سربداري که ابتدا در واکنش به حکومت ستمگر بیگانه مغـول شـکل                

گرفت به دلیل اختالفات داخلی بار دیگر تسلیم یک بیگانه دیگر شـد و از صـفحه روزگـار محـو                     

  .شد

  

  گیري نتیجه

اسـت کـه وجـود دو جریـان شـیخیان و        تـوان گرفـت ایـن         می نتیجه که از این پژوهش    

 سـاخت سیاسـی دولـت سـربداري از           و عملکردهاي نـاهمگون در     ها  گرایش ،سربداران با اهداف  

به رغم ائتالف موفقیـت آمیـز ایـن دو جریـان در             . ترین دالیل سقوط این سلسله بوده است      مهم

 یکـی از ایـن   شکل گیري و توسعه قلمرو سربداران در ابتدا و همچنین موفقیتهـاي چنـدي کـه          

دوگانگی . شود  می آورد و موجب حذف دیگري      می هنگام غلبه بر جریان دیگري بدست     ها    جریان

و انشقاق در بین این دو جریان دولت سربداران را از تعادل و ثبات سیاسی دائمـی محـروم کـرد     

ند کـه  سربداران نتوانستند درویشیان را حذف کنند دراویش نیز آن مایه توان و قدرت را نداشـت             

نتیجه این دوگـانگی و نـاهمگونی جریانـات در    . دشمنان و مخالفان خود را از صحنه خارج کنند        

دولت سربدارانرقابت و آشـوب جنگهـاي داخلـی، تـضعیف درونـی و دادن فرصـت مناسـب بـه                     

دشمنان خارجی بوده است که سرانجام توان دولت سربداران را براي مقابله با تهدیدات خـارجی             

  . و آنها تسلیم تیمور لنگ شدند و از صفحه روزگار محو شدنداز بین برد
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  :مقدمه

بهترین منبعی که مرحوم دکتر شریعتی در آن به سـربداران پرداختـه اسـت، موضـوعی                 

 تـشیع   " بـه نـام      9ه   است که در مجموعه آثار شمار      "تشیع سیاه  " و "تشیع سرخ "تحت عنوان   

از این اثر خواندنی در این مقاله خواهد آمـد، امـا   هایی  قسمت.  آمده است  "علوي و تشیع صفوي   

تـاریخی پـس از   هاي  پیش از آن با استفاده از سایر مطالب آن اندیشمند و تحلیلگر تاریخ، زمینه             

 تا حـدي از  …یموریان وورود اسالم به ایران و مقاومت ها در برابر تسلط خلفاي عرب و مغول و ت          

  .گذرد، تا نهضت سربداران بهتر فهمیده شود  مینظر

. ایرانیان پس اسالم، موضوع تحقیقات نسبتا جدي صـاحبنظران بـوده اسـت            هاي    جنبش

 با کلیـت آنچـه رخ داده اسـت،          اساساًو چه کسانی که     اند    اعراب موافق ي    چه کسانی که با حمله    

فـراوان  هـاي     ه اعراب و دین اسالم تفکیک قائـل انـد، نکتـه           و چه کسانی که بین حمل     اند    مخالف

در این میان نگاه شریعتی به نـوع رویکـرد فردوسـی در             . گفته شده ویا هنوز هم باید گفته شود       

 نهضت  "بازگشت به خویش  "در کتاب   . واکنش به آن شرایط و خلق شاهنامه از زیباترین هاست         

نیان در مقابله با بیگانگان و احیاي هویـت خـویش           ایراهاي    سربداران سبزوار، در راستاي جنبش    

 .ارزیابی شده است

 

 ایرانیان در برابر بیگانگانهاي  مقاومت

در طول تاریخ اسالم، روح ایران در صدها صورت تجلی داشته است و همواره در تالش  "

، ابـراز  ها راه در این تاریخ پرکشاکش و پـر مخـاطره و عظـیم    و جنبش و تکاپو بوده است و از ده     

هاي مـسلحانه در برابـر خالفـت         هاي محلی در برابر حمله اعراب، قیام        مقاومت: وجود کرده است  

طلبانـه اسـالمی،      هـاي حـق     دینی، نهضت   هاي خرم   عرب، نفوذ و ورود در رهبري سیاسی، نهضت       

 بازگـشت   -تر از همه، که به موضوع اصلی این مبحث          تر و جاودان    تشیع، تصوف و باالخره، عمیق    

 مستقیماً مربوط اسـت و از بزرگتـرین درخـشش نبـوغ و شـکوفایی روح ایـن ملـت                     -ه خویش ب

آورند، گسیختگی تاریخی ملـت مـا بـا     ها به یاد می کند، نهضت ادبی تا آنجا که تاریخ     حکایت می 

اش که پس از فتح عرب و حکومت خلفا روي داد، سیل تبلیغات تحقیرآمیز خالفت علیه                  گذشته

 و تسلیم مردم و گم شدن زبان ملی و بیگانگی ملت بـا خـویش را بـه دنبـال                     ایرانیان و شکست  

داشت و در پی آن نهضت بازگشت به خویش را که در یک ملت از تجدید اتصال بـا تـاریخ آغـاز             
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شود از اوایل قرن سوم پدید آورد و آن کوشش شاعران و دانایان و یاري برخی از رجالی بـود                      می

آوري و تنظـیم و   به گذشته خویش از یـاد نبـرده بودنـد،در راه جمـع       که هنوز دلبستگی خود را      

توانـست   هـایی بـود کـه مـی     هـا و سرگذشـت   احیاي اساطیر ملی و آثار تاریخی و اسناد و نوشته         

هاي ایرانی پس از اسالم پیوند دهد و این بـود کـه پـیش از فردوسـی          گذشتهی بریده را به نسل    

 تدوین یا تشویق به تدوین این آثـار پرداختنـد و کـسانی         هاي بزرگ خراسان به     برخی از خاندان  

چون رودکی و دقیقی به نظم شـاهنامه آغـاز کردنـد و ایـن نهـضت در اوج کمـال خـویش بـه                         

فردوسی رسید که با نبوغ فکري و توانایی هنري و قـدرت روح و آزادگـی شخـصیت و ایمـان و                      

هاي خالفت خشن عرب       از باد و باران    پرستی از نظم، کاخی پی افکند که ابدي ماند و           شور میهن 

  ).1(و سلطنت کینه توز ترك مصون ماند 

 :در بخشی دیگر از این متن آمده است که

شـود ولـی     بویژه از قرن هفتم به بعد که امپراطوري مغول جانشین امپراطوري عرب می            "

نی و باز با همان دستگاه روحانیت رسمی پیشین و ایـن بـار در خـدمت توجیـه حکومـت ایلخـا                    

تري یافته    تیموري و تقدیس نظام فئودالی که در این زمان رسمیت قانونی و خشونت بی رحمانه              

بود و تعصب مذهبی حتی از عصر خالفت به مراتب شدیدتر شده بود، تصوف و تشیع چنـان در                   

هاي ایرانی به هم در آمیخت که از یکدیگر قابل تشخیص نبودند و این آمیختگی حکایت                  نهضت

کند و آن پیوند روشـنفکران شـهري و تـوده مـردم             آمیزش و وحدت اجتماعی بزرگی می     از یک   

هاي آن یکی نهضت      روستایی است که در آن روح ملیت، با صراحت و شدت آشکار است و نمونه              

 که از نامش نیز پیدا است کـه یـک مقـام صـوفی بـوده                 -سربداران سبزوار است که شیخ خلیفه     

هـاي مغـولی    آید و در برابر فقهاي سنی کـه اکنـون بـا خـان     وار می از شمال ایران به سبز   -است

نمایـد و انـدك انـدك جمـع           اند، مکتب خویش را در مسجد جامع شهر تبلیغ مـی            پیوند خورده 

 تـصوف  -اي از تشیع  آید و همین مکتب که آمیزه       کثیري از توده مردم و روستائیان بر او گرد می         

آورد   اي باشتین را علیه حکومت مغولی سبزوار فراهم مـی         قیام مردم روستاه  ي    بوده است، زمینه  

کنـد و گـاه       و سپس به تشکیل حکومت شیعی سربداریه کـه خراسـان و گرگـان را اشـغال مـی                  

گردد که نخستین قیام ملی ایرانیان علیه         شود، منجر می    اش تا جنوب ایران نیز کشیده می        دامنه

آن رابطه سه عنصر ملیـت، تـشیع و تـصوف     اول قرن هفتم است و در       ي    حکومت مغول در نیمه   

درویشان ي    چند سال بعد، سید قوام مرعشی که شیخ سلسله        . در این عصر به خوبی آشکار است      
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هـاي مـشابهی در سـمرقند و کرمـان و      معتقد، در مازنـدران قیـام کـرد و نهـضت    ي   بود و شیعه  

 قـرن نهـم کـه       پدید آمد و سپس نهضت صفویه در نیمـه        ) 845سیدمحمد مشعشع   (خوزستان  

 یک سلسله صفوي بودند که با گرایش به تشیع، توانستند از یاري مـردم شـهر و روسـتاي       اساساً

ایران بهره گیرند و براي نخستین بار پـس از اسـالم، یـک حکومـت ایرانـی مـستقل بـا ایرانـی                        

ون آنان نیز همچ  . یکپارچه پدید آرند و نهصد سال پس از ساسانیان، آن حکومت را تجدید کنند             

 روحانی را آغاز کردند و همچون صفویه که فرزنـدان شـیخ تـصوف               -صفویه، یک نهضت سیاسی   

اند، فرزندان ساسانی خداي روحانی معبد استخر بودند و هر دو موجب ایجـاد یـک                )شیخ صفی (

 )2.( سازمان رسمی روحانیت که با حکومت پیوستگی مستقیم داشت، شدند

  

 "تشیع سیاه"  و"تشیع سرخ"

هـاي وسـیع چنگیـز و         ي اول قرن هشتم، که حکومت مغـول پـس از قتـل عـام                در نیمه 

هوالکو مردم ایران را به یأس و ذلت و ضعف تسلیم کـرده بـود و یاسـاي چنگیـز قـانون بـود و                         

هاي مغـولی و صـحراگردان و افـسران و رؤسـاي طوایـف                شمشیر دژخیمی مجري قانون، و خان     

ع یا تیول در چنگ خـود گرفتـه بودنـد و بـا قـساوت       اي را به صورت اقطا      مغولی، هر یک منطقه   

وار به بند کشیده بودند و در شهرها نیز علمـاي مـذهب یـا در خـدمت                    هولناکی دهقانان را برده   

، بـه تـسلیم و رضـاي    »مذهب حقه سنت و جماعت«حکام مغول در آمده بودند و خلق را به نام    

 چنگیزي مانده بودند و تنها براي ارضاي        خواندند که همچنان    اي می   در برابر حکام مسلمان شده    

در ازاي نــابودکردن تمــدن و ایمــان و اخــالق و جامعــه و هــستی ! احــساسات دینــی مــسلمین

گروهی نیز که تقوي، آنان را از همدستی با حکام و سـتمکاران مـانع               ! کردند  مسلمین، ختنه می  

ستقیم راه صـاف کـن تجـاوز و    هاي تصوف خزیده بودند و غیرم  شده بود، به انزواي زهد و خانقاه      

ي جـالدان و چپـاولگران مغـولی و فریبکـاران           ساز جنایت بودند و مردم را در زیـر تازیانـه            زمینه

وار، در جـستجوي حقیقـت        روحانی تنها گذاشته بودند، در این هنگام است که واعظـی، سـلمان            

رود تا راه نجـات را        می نخست، نزد بالوي زاهد   . گیرد  خیزد و از همه مدعیان زمان سراغ می         برمی

شـرمی و   بینـد و چـه بـی    در مکتب پارسایی و آزادي او بیابد، زهد را سکوت در برابـر ظلـم مـی              

ي جـالدان و      رحمی و خودخواهی زشتی که انسانی، در جهنم پیرامونش ضجه اسیران و نعره              بی

 جاي آنکه بـه نجـات   ي بیچارگان ببیند و بشنود و به هاي ستم را بر گرده  فقر گرسنگان و تازیانه   
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گریـزد    آنان برخیزد، خود، به تنهایی، در طلب نجات خود باشد و کسب بهشت از او به نفرت می                 

معرفت و پیشوایی طریقت او در تصوف       ي    رود که آوازه    عمادالدوله به سمنان می   الدین    و نزد رکن  

 هـا و    ئولیتهـا و مـس      تـصوف را نیـز چـون زهـد، مـذهب فـرار از واقعیـت               . همه جا پیچیده بود   

بیند که دلـی      او را می  . یابد  ها می   ها و قساوت    پشت کردن به سرنوشت خلق و نادیده گرفتن ستم        

نازك و احساسی لطیف و روحی متعال دارد، اما چگونه است که سیل خونی که مغـول بـر ایـن                     

کنـد آرامـش روح و صـفاي دل او را             ملک جاري کرده و زوالی که اسالم و مـردم را تهدیـد مـی              

الـدین    گریزد و به خـدمت شـیخ االسـالم، امـام غیـاث              سازد؟ از او به نفرت می       اندکی مکدر نمی    

رود تا نزد او احکام شرع مبین و فقه مذاهب حقه اهل سنت را فرا                 اهللا حموي به بحر آباد می      هبه

ء بیند که هزار مـسئله در آداب بیـت الخـال            ي اصلی حقیقت راه یابد فقه را می         گیرد و به چشمه   

شـیخ خلیفـه، بیـزار از    ! اي نیـست  کند، اما سرنوشت شوم ملتی برایش مـسئله         طرح و کشف می   

ي جامـه     ها همه بافنـده     این«کشند، و مطمئن به اینکه        ي مذهب و روحانیت می      ها که کباده    این

، و با جانی لبریز از نفرت به حکومت جباران مغول، و دردمند از سرنوشـت                »اندام زورند   تقوي بر   

هاي مسلمان، به عنوان یک مسلمان مسئول مردم و آگاه از زمان، و معترض نسبت بـه   م توده شو

کنـد و مـذهب       را انتخـاب مـی    » اسـالم علـی   «هاي ایمان،     ي این دکان    ایمان به همه    وضع، و بی  

 .آیــد ي یــک درویــش ســاده تنهــا و غریــب بــه ســبزوار مــی  در جامــه. اعتــراض و شــهادت را

واعظی که در برابر آنچه مردم را به        . پردازد  کند و آنجا به وعظ می        می در مسجد جامع شهر خانه    

جهل و جور تمکین کرده است سر شورش دارد و شورشی که پشتش یک ایمان، یـک مکتـب و                  

 .! تشیع: یک تاریخ سرخ نهفته است

یابنـد، و در نتیجـه یـک قـدرت      شـوند، راه مـی      انـدك آگـاه مـی       انـدك   هاي محـروم    توده

کننـد،    آورنـد مالهـاي رسـمی بـه کـار همیـشگی خـود آغـاز مـی                   را به وجود مـی    تهدیدکننده  

 "...ذبح شرعی"سازي و سپس فتوي و در آخر،  شایعه

 »!زند این شیخ در مسجد حرف دنیا می «

 »شود ي خدا اهانت می زند و به خانه این شیخ در مسجد حدث می«

 "...سازد این شیخ دین مردم را آشفته می"

نـابودیش فـراهم سـازند و       تا مردم را به او بدبین کنند و زمینه را بـراي            مالها کوشیدند 

ي اهـل    به حاکم مغول نوشـتند کـه او از مـذهب حقـه    .دست حاکم مغول را بر جان او باز کنند 
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کند   شود و در مسجد تبلیغ دنیا می        کوشند متنبه نمی    سنت و جماعت منحرف است و هرچه می       

هد، او مهدورالدم است، بر سلطان سعید است که این مـصیبت را از              د  و افکار رافضیان را نشر می     

  . دین بردارد

گیرد ولی دعوت شیخ که به آگاهی و ایمـان   ي شایعه سازي و تحریک مردم باال می  دامنه

  .کند هاي محروم و دردمند روستاییان را بیشتر به خود جذب می  هر روز دل،و نجات بود

رونـد، او را در مـسجد         همچون همیشه به سراغ وي می     سحرگاهان که مردم مشتاق وي،      

دهـد وي     درنگ، شاگرد وي شیخ حسن جوري کارش را ادامـه مـی             پس از او، بی   .بینند  کشته می 

گـردد و   سازد و خـود در شـهرها مـی       دهد و مبارزه را مخفی می       کند، سازمان می    اعالم بسیج می  

  .شدپا همه جا بذر آگاهی و انقالب را بر مبناي تشیع می

ها به بند کشیده شده و در زیر پوشـش       ي فکري اکنون آماده است و انقالب در دل          زمینه

ي حاکم، همچون همیشه، وارد ده باشـتین    خواهرزاده.یک جرقه کافی است.کشد تقیه انتظار می 

اي وارد خانـه عبـدالرزاق        با دسته . شود، دهی در جنوب غربی سبزوار به فاصله شش فرسنگ           می

ز روستاییان پاك و غیوري که هنوز ذلت حکومت بیگانه و انحطـاط تبلیغـات مـذهبی                 ا. شود  می

شـراب   !آورنـد  طعـام مـی  .خواهنـد  از آنان طعـام مـی  .حاکم در آنان اثري تباه کننده ننهاده است       

طلبند بر روستایی مسلمان و شیعی مذهب که موج سخن شیخ خلیفه بـه جانـشان رسـیده،                  می

مهمانـان   !آورنـد    مـی  …آید، اما   نین پلیدانی به زور، سخت گران می      شراب آوردن، آن هم براي چ     

شود، بسیار سریع و ساده میزبان به سوي مردم           انفجار آغاز می  !خواهند  شاهد می ! شوند  مست می 

طلبـد، چـه     حاکم مغول زنانتان را میکه: کند زند، فریاد می  رود، روستاییان شیعی را صدا می       می

نهیم و این ننگ را نمی پذیریم، و شاهد ما بـراي              ما سر بر دار می    "د  گوین  دهید ؟ می    پاسخی می 

کـشند و     اند آنها را یکجـا مـی        مردم تصمیم گرفته  . سرنوشت پیداست . "دشمن ما، شمشیر است   

انتخـاب  . انـد، تردیـد ندارنـد    دانند که دیگر راه بازگشت نیست و مرگ را انتخاب کـرده           چون می 

دارد و    یک ده را در برابر یک رژیم خون آشام بـه قیـام وا مـی                بخشد که   مرگ به آنان قدرتی می    

ریزند، جنگ با سپاه مغول و فتواهاي مالهاي مذهب حاکم            روستاییان به شهر می   ! کند  پیروز می 

  .نجات و عدالت: شعار!و پیروزي دهقانان انقالبی

 هـاي بـزرگ   نفـوذ روحـانیون مـذهب حـاکم و مالکیـت      ونابودي قدرت مغوالن حـاکم    با  

پیوندنـد، سـبزوار      ها بـه شورشـیان مـی         قربانیان جهل مالها و اسیران جور مغول       ،ي حاکم   طبقه
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شود و همچون آتشی که در هیزم خشک افتـد، انقـالب شـیعیان سـربداریه کـه         مرکز قدرت می  

ي شیخ خلیفه و شیخ حسن جـوري،   اندیشه شمشیر مردان روستایی و قهرمانان توده را داشت و      

گیـرد و   پرسـت و آگـاه کننـده را، سراسـر خراسـان شـمال ایـران را فـرا مـی                    حقعلماي آگاه و    

  .رود هایش به جنوب نیز می شعله

ي خـارجی، اسـتحمار       و نخستین بار، نهضتی انقالبی بر بنیاد تشیع علـوي، علیـه سـلطه             

 هـاي محـروم و بـا    داران بزرگ و براي نجات ملت اسیر و توده ها و سرمایه داخلی و قدرت فئودال 

شـود و     شعار عدالت و فرهنگ شهادت و به رهبري دهقانان هفتصد سال پیش از این، بر پـا مـی                  

که هفتصد سال تجلی    » تشیع سرخ «و این آخرین موج انقالب تشیع علوي بود،         . گردد  پیروز می 

. ناپذیر با جور، جهل و فقر بـود       ي آشتی   گرایی و مبارزه    خواهی، عدالت و مردم     روح انقالبی، آزادي  

همسایه » مسجدشاه«برخواست و در    » مسجد جامع توده  «ک قرن بعد صفویه آمد، و تشیع، از         ی

، "شـهادت " گشت و مـذهب  "تشیع سیاه"،»تشیع سرخ«و . شد» قصر عالی قاپو«دیوار به دیوار    

  )3. ("مذهب عزا "

 

  تشیع در خراسان

 را وادار کـرد  الرشید که مأمون شرقی ایران به خصوص در زمان هارون       در شمال و شمال   "

که با امام هشتم شیعیان از در سازگاري درآید و والیتعهدي را به رهبـر جنـاح مخـالف تفـویض      

وجود قبر امام رضـا در  . ي بارز قدرت و نفوذ تشیع در خراسان قرن دوم و سوم است   نماید، نشانه 

شاهانی ماننـد   توجه فراوانی که پاد   . مشهد یکی از دالیل عقلی تمرکز شیعیان در این نقطه است          

سلطان سنجر سلجوقی و سطان محمود غزنوي به تجدید سـاختمان و تـرمیم و تـزیین آسـتان                   

هاي سیاسیغیرشـیعی بـراي    قدس و تجلیل از مقام امام داشتند، دالیل عینی است که این قدرت  

ی ي اطهار که شاید هم همگی به معن         مندان کثیر ائمه    جلب افکار شیعیان و یا طرفداران و عالقه       

هاي پـنجم   از روزگار قدیم یعنی از قرن. زدند مشخص امروز شیعی نبودند به این کارها دست می 

ي بسیار مساعد موجب شد که در         و ششم اطالع داریم که سبزوار شهر شیعیان بود همین زمینه          

 امیر عبدالرزاق در قریه باشتین سبزوار علیه حکام مغولی خراسان قیام کرد و اولین سلسله                737

ي اول قرن هـشتم در خراسـان تـشکیل داد و تـا یـورش                 را در نیمه  ) سربداریه(سلطنتی شیعی   
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امیرتیمور به خراسان سربداریه سبزوار و نیشابور و گاه گرگان و دیگر نواحی را زیر نفوذ داشـتند      

  .و در ترویج تشیع کوشیدند

غـول را   خواجه نصیر طوسـی فیلـسوف و دانـشمند و سیاسـتمدار شـیعی، هالکوخـان م                

 وي در بزرگداشت علما و عرفـا و عقایـد شـیعی و تعظـیم ائمـه      .برانگیخت تا به بغداد حمله برد     

ارادت وي به امامان شیعه به حدي بود کـه در هنگـام مـرگ وصـیت                 . عشري بسیار کوشید    اثنی

و کلـبهم   «بن جعفر دفن کنند و بـر سـنگ قبـرش بنویـسند                کرد او را در پاي مرقد امام موسی       

آیـه قـرآن اشـاره    » ي در، دو دستش را پهن نهاده     و سگشان، در آستانه   ! (»راعیه بالوصید باسط ذ 

گذاري موجب شـد      این پایه ). داد  است به داستان اصحاب کهف که سگشان در کنار غار پاس می           

که چهل سال پس از هالکو، سلطان مغول الجایتو خود را سلطان محمد خدابنده بنامد و تـشیع                  

ر ترویج مذهب شیعی بکوشـد آثـار ارادت وي بـه مقـام امـام هـشتم در بناهـاي        اختیار کند و د   

ر که سلسله شیعی سربداریه را از خراسان برانداخت و          پس از امیرتیمو  . آستانه هنوز نمایان است   

به خصوص در زمان سلطان میرزا شاهرخ پسرش، مذهب تشیع باز باال گرفـت و قـدرت و نفـوذ                    

بـه خـصوص زن بـاهمتش       ) شـاهرخ (این مذهب در خراسان به جایی رسید که پادشاه تیموري           

زاد و فـرنگیس، همـه در تعظـیم    گوهرشاد خانم و فرزندش بایسنقر و حتی کنیزان گوهرشاد پری       

ي آنهـا در مـشهد از قبیـل مـسجد             شعایر مـذهبی و شـیعی بـسیار کوشـیدند و آثـار برجـسته              

 نمایان است در حال حاضر خراسان هنـوز از نظـر مـذهب           …گوهرشاد، دارالحفاظ،مدرسه پریزاد    

  )4..(…کامالً یکدست نیست

  

  هاي اولیه تشیع در ایران سبزوار یکی از کانون

اي که در مغرب نیـشابور واقـع اسـت       ه یا بیهق نام قدیم سبزوار است و نیز بر ناحیه          بیه"

احمـد رازي  . گـردد   هجري قمري سبزوار وارث شهر کهن بیهـق مـی  600شود ولی از   اطالق می 

 تا دویست سال پیش در سبزوار میدانی بود معروف به میدان دیـو   "گوید    صاحب هفت اقلیم می   

سـبزوار در زمـان مغـول        ."رین میدان رستم با سهراب مصاف داده است       گفتند که د    سفید و می  

  .نشین والیت بیهق شد ویران شد و در دوارن صفویه رونق گرفت و حاکم

 و از نظـر طرفـداري از خانـدان    تـشیع در ایـران بـود     ي    هاي اولیـه     یکی از کانون   ،سبزوار

استان معروف است که سـلطان  این د. المثل شده است و تعصب در تشیع در تاریخ ضرب   ) ع(علی
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انـد   تکش خوارزمشاه که به سبزوار آمده بود، مردم سبزوار را تهدید کرد که چون شیعی مـذهب               

از غضب سیاست سلطان در امان نخواهند بود؛ مردم اظهار داشتند که نه چنین است، آنـان نیـز          

ید که نام یکـی از      گویید یک سبزواري بیاور     سلطان گفت اگر راست می    . مذهب اهل تسنن دارند   

رو کله طاس     تنها مرد آبله  . گانه داشته باشد، مردم به جست و جو پرداختند و نیافتند            خلفاي سه 

او را آوردند و به عنـوان حجـت         . و چپ چشم و مفلوکی را پیدا کردند که اتفاقاً ابوبکر نام داشت            

بر تشیع شدید شـما     همین ابوبکر شما    : اش گرفت و گفت     بر سلطان عرضه کردند، سلطان خنده     

ها دارالملک حکـام معـروف بـه     داللت دارد ایالت سبزوار از طایفه بغایري هستند و سبزوار مدت         

سر سلسله سـربداریه    . سربداریه بود که در تاریخ تشیع ایران قبل از صفویه اهمیت فراوانی دارند            

وي . اسـت ) راي سـبزوار منسوب به باشتین یکی از ق(اهللا باشتینی  بن خواجه فضل امیر عبدالرزاق 

در دستگاه سلطان ابوسعید پسر سلطان محمد خدابنده تقرب یافت و پـس از مـرگ سـلطان در        

  .باشیتن قیام کرد

فتنه عظیم به   «الدین محمد وزیر خراسان را کشت و مردم قریه را جمع کرد و گفت                 عالء

دار دیدن، هزار بار بهتـر      به مردي خود را بر سر     . شویم  پا شد و اگر مساهله کنیم، همه کشته می        

 728وي در   . و نام سلسله سربداریه از همین جمله بیرون آمد        » از آن که به نامردي کشته شدن      

شـیعی سـربداریه را تـشکیل داد و    ي   سبزوار را تصرف کرد و به نام خود خطبه خواند و سلـسله            

ر ابتدا بـا اینـان سـاخت    امیرتیمو. شد نفوذ آنان گاه تا دورترین نقاط خراسان کشیده می     ي    دایره

ولی سربداریه علیه او نیز طغیان کردند و امیرتیمور سبزوار را بر سر آنان خراب کرد و از اجـساد          

ي شرق و غرب از سـرهاي مـردم           مردم، دیوارهاي ویران شده قلعه را تجدید کرد و در دو دروازه           

. هـاي افتخـار پابرجـا بـود     ها ایـن بـرج   دو منار ساخت و بر روي آن مشعلی برافروخت و تا مدت           

کوشند تـا     اینان می «: گوید  بطوطه می   ابن. سربداریه در ترویج مذهب تشیع کوشش بسیار کردند       

یعنی سه قرن پیش از صفویه خواستند رسـالتی         » تسنن را بردارند و تشیع را جانشین آن سازند        

جلوس شاه عباس صـفوي     انجام رساندند، عملی سازند و توفیق نیافتند در اوایل          .را که صفویه به   

عبدالمومن خانازبک که مشهد را غارت کرده و اشیاي نفیس آستانه را ربود، بر سبزوار نیز حمله                 

ي   قلعـه .)243ص  (» اهلش را تمامـاً قتـل نمـود       «السیاحه    آورد و بنا به قول صاحب تاریخ ریاض       

از آجـر و بـاقی از خـشت    هاي قلعه  پایه برج . الدین مسعود سربداري بنا کرد      سبزوار را امیر وجیه   

سـنگچین  هاي    ]ي[ هاي سبزوار اغلب سنگفرش و پاکیزه است و از میان آن جو             کوچه. خام است 
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ارگ سـبزوار در    . گـذرد   می» عمیدآباد«و  » قصبه«،  »عبدالرحمن«و منظم آب سه قنات معروف       

 .اي مصنوعی ساخته شده که آثار آن هنوز برجاست شمال شهر بر روي تپه

  

   سبزوارمسجد جامع

این مسجد از بناهاي سربداریه است که از قرن هشتم برجا مانده است ولی از سـاختمان                 

آید که پیش از این سلسله نیز اینجـا مـسجد بـوده اسـت و سـربداریه آن را            محراب چنین برمی  

اند زیرا محراب مقصوره ابتدا به سبک اهل تسنن سـاخته شـده بـود و بعـد محـراب                توسعه داده 

طول مسجد پنجـاه قـدم و عـرض آن         . اند  ر میان این محراب به سبک تشیع ساخته       کوچکتري د 

متر و ارتفاع ایوان در حـدود هیجـده    انداز آن نوزده دهانه مقصوره نه متر و فرش . چهل قدم است  

  .اند این ایوان را بعدها تجدید بنا کرده. متر است

  

  مسجد جامع قدیم

 ...دیک مدرسه حاجی مالهادي اسرار قـرار دارد      این مسجد به نام پامنار معروف است و نز        

اي به خـط       متر و باالي آن کتیبه     5/15در شمال مسجد، مناري بسیار قدیمی برپاست به ارتفاع          

رسـاند    خورد و ایوانی متصل به این منار بوده که آثار آن هنوز پیداست و مـی                 کوفی به چشم می   

 معتقـد اسـت کـه ایـن منـاره از بنـاي       هرتـسفلد . …که اینجا مسجدي بسیار قدیمی بوده اسـت       

  .  هجري600سربداریه است در حدود سال 

مدرسه فصیحیه حاجی مالهادي سبزواري آخرین فیلسوف بـزرگ تـاریخ ایـران در ایـن                

  . کرده است مدرسه تدریس می

بـار   سـه شناسـی    در اسالم  )5( ". مدرسه در زمان معزالدوله ساخته شده      .ي کهنه   مدرسه

سربداران زیر نظر ایشان کـار      ي     گویا نمایشنامه اي در باره     .بداران رفته است  سخن از نمایش سر   

 در اینجا متن سوال از ایشان وقسمت اندکی از پاسخ دکتر را کـه مبـین ایـن موضـوع                     .شده بود 

  :آید  میاست،

آیا در مورد نمایش سربداران این شکل است، یا نـه فقـط مخـصوص دیـدن دانـشجویان                

  است ؟
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اهللا از شـنبه    که دو مرحله دارد و آن این است که هفته اول ـ کـه انـشاء    ج ـ عرض کنم 

شود ـ اختصاصاً براي دانشجویانی است که در ایـن کـالس کـارت دارنـد و       دیگر نمایش داده می

  )6(…سابقه دارند، و

. شـود   مـی اکنون رقص چوب بازي و یا اسب چوبی در سبزوار با یاد قیام سربداران انجـام    

ــه در  ــصی کـ ــاموس و   رقـ ــود و نـ ــاع از خـ ــارزه و دفـ ــرین مبـ ــت … آن تمـ ــه اسـ  . نهفتـ

مـن در   " :آن روزگـار نیـز آورده اسـت       ي    شریعتی در مورد ابن یمین شاعراخالق گـراي و آزاده         

 حـاکم   ـ دیوان ابن یمین فرومدي، مداح حاکم سبزوار، دیـدم کـه در مـدحی کـه از عالءالـدین     

باغ تو مثل بهـشت  ) زرگی است که االن هم هستقصبه ب(در فرومد : گوید کند، می  می ـ سبزوار

کنـد بـه تعریـف از بیمارسـتان و         بعد شروع مـی   . است، مثل خلد است، و آنجا بیمارستانی داري       

 .يا  دختـران دوشـیزه را آنهـا کـه چـون فرشـتگانند، در پرسـتاري بیمـاران گماشـته                   : گوید  می

 بیمارسـتان نرسـینگ رسـمی    8  و 7وقتی که یک ده کوچک دور افتاده نزدیک سبزوار، در قرن            

ها به چه صـورت بـوده         داشته باشد، مسلم است که در ري، طوس، بلخ، بخارا و بغداد بیمارستان            

بینیم اینجا با تنبور و بوق کرنا، فالن زن آمریکایی را             آن وقت ایرانی روشنفکر است که می      . است

رد که پرسـتاري را اول بـار در   گی رساند و او چشمش را می       الملل اول به آسمان می     در جنگ بین  

و آن وقت آن فرد دیگر را که از نظر بیـنش اجتمـاعی،   ! خوب به تو چه ؟ . دنیا ایجاد کرده است  

کنـد و اسـمش را     بینیم که با این عمل از بنیاد و ریشه به هر شکلی مخالفت می               سنتی است می  

کند و دیـن     ین به آن حمله می    بیند، او هم به اسم د       بعد این روشنفکر که می    . گذارد  هم دین می  

شود و بعـد در       بینیم که چگونه همه مسائل در هم و برهم می           می. کند  را به این صورت تلقی می     

هاي سنتی که نامش دیـن   شود و چه استعدادهاي بزرگ با تعصب      این بین چه چیزها پایمال می     

فکري و مبـارزه بـا      هاي بزرگ مذهبی و اسالمی بـه نـام روشـن            شود و چه ارزش     است قربانی می  

  )7( ".شود سنت قربانی می

  سربداران. یادداشت ها هم اشاره اي به سربداران وجود دارد در پاورقی ها و

 1.- De Sacy     الـدین   تاریخ سالله سربداران مستخرج از شرح حـال محمـودبن یمـین

  ).  دولتشاه است5و6این شرح حال در کتابهاي ( فریومدي
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2- B. Dorn. تذکره آکادمی (اران از روي روایت خواند میر فارسی و آلمانی تاریخ سربد

.  تـذکره دولتـشاه سـمرقندي      -3) 1855،  139-183 8 ج   6امپراطوري علمی پترزبـورگ دوره      

4.Notices et Extraits 

  

  :رویکرد شریعتی به تاریخ اسالم، تشیع و سربداران

 اسطوره را تاریخ حقیقت   . مرحوم دکتر شریعتی هم اسطوره شناس است و هم تاریخ دان          

از . داند، آنگونه که دوست داشته ایم باشد، ولی تاریخ، واقعیت است آنچنان که رخ داده است                می

این که به تاریخ اسالم و تشیع، نگـاهی علمـی داشـته و واقعیـت را بـا اسـطوره بهـم نیامیختـه                  

 بیـانگر همـین     "اطیراسـ ي    علی حقیقتی برگونه  ". (است،گاه مورد بی مهري ها قرار گرفته است       

 .قـرار گرفتـه اسـت     هـایی     اسالم شناسی دانشگاه مشهد او از این منظر مورد نقـد          ) موضوع است 

 آنـان   .دانیم که تاریخ در میان اکثریت علماي دینی به عنوان یک علـم متـروك بـوده اسـت                   می

اما او با تاریخ    . گرفته اند   می رواییهاي    بیشتر اطالعات تاریخی خود را از روایات موجود در کتاب         

توان بـا     می ،آن دو نگاه را   "حسین، وارث آدم  "در  . به عنوان یک علم و نیز فلسفه تاریخ آشناست        

 "فاطمـه، فاطمـه اسـت    "،"قاسطین، مارقین و نـاکثین    "،  "اسالم شناسی مشهد  "اما در   . هم دید 

انی نقـد   اش ممکـن اسـت کـس       اجتمـاعی  تـاریخی و  هاي    بر تحلیل . نگاه علمی تاریخی دارد    ....و

  . خورد  میزیادي به چشمهاي  داشته باشند، اما حتما در همین تحلیل ها نو آوري

 تاریخ بر مبناي نگرش خاص خود، در گیـري حـق و باطـل از آغـاز بـشریت          ي    در فلسفه 

ي  پیـامبران در جبهـه  . به پیروزي نهایی حق بر باطـل اعتقـاد دارد       ...  بیند و   می )هابیل و قابیل  (

در نظر شـریعتی شـیعه یـک فرقـه در برابـر          . ان شیعه نیز وارثان و پیروان آنان اند       و امام اند    حق

اسـالم  . دیگر فرقه ها نیست ، بلکه گرایش حق گرا، عدالت طلب و آزادیخواه اسـالم بـوده اسـت             

بنی امیه و بنی عبـاس کـه بـه          هاي    البته در پادشاهی  . علی در برابر  نظام پادشاهی معاویه است       

آن حـضرت را در  ي  انشینی رسول اهللا، قرن ها حکومت کردند، نمی تـوان سـیره  نام خالفت و ج   

. حد قابل قبولی مشاهده کرد، اما جریان غالب بر تاریخ اسالم و مسلمانان همـین واقعیـت اسـت     

این است که آغاز اسالم     . شریعتی نمی تواند با این حاکمیت غالب بر تاریخ سازگار شود          ي    روحیه

 گفـتن  "نه".داند  میعلی در سقیفه ي  "نه"آغاز تشیع را نیز با ) ال اله اال اهللا   ( ري پیامب "نه"را با   

خود حقیقـت بـه مـصلحت       ي    براي او هیچ  مصلحتی به اندازه      . به واقعیت براي تعهد به حقیقت     
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علی در  .علی شهید راه عدالت وآزادي است، جریان منتسب به او نیز باید در این راه باشد               . نیست

افع حقوق دگر اندیشان حکومتش نیز هست ودر قـدرت مخالفـانش تـا دسـت بـه                  حکومتش مد 

علـی،  "، "شیعه، یک حزب تمـام "آثار شریعتی در . آزادي انتقاد  ومخالفت دارند  اند    اسلحه نبرده 

کننـد و چنـین     میچنین استراژیی از تشیع ترسیم .....و"امت و امامت    "،"مکتب، وحدت وعدالت  

ان آگاه که در برابرستم خالفتف مشی علی را عدالتخواهانـه یافتنـد، بـه               است که به نظر او ایرانی     

  .مکتب علی اقبال نشان دادند

اسالمی به این راه بیشتر امید بـسته        هاي    طالب عدالت وآزادي  در سر زمین      هاي    جنبش

در این  نهضت فراهم  بـود و دفـاع            بستر تشیع در سبزوار   . نهضت سربداران نیز چنین است    . اند

  . مقابل مهاجمانی که هویت انسانی شان را هدف گرفته بود، رنگ اسالم علوي گرفتدر 

نهضت بر دوران جنبش و قیام      .  دارد "نهضت و نظام  "ي    شریعتی تاکید خاصی بر دو واژه     

این کـه در نهـضت      . رساند  می انقالبی وعدالتخواهانه  نظر دارد و نظام، دوران تثبیت حاکمیت را          

سـربداریه چـه    ي    اکمیت آنان چه اتفاق افتاده است و علل فروپاشی سلسله         سربداران و دوران ح   

کتـاب  .( بود، موضوعی مفصل اسـت کـه شـاید در مقـاالت همـایش بـه آن هـا پرداختـه شـود                      

 188 تا  182علی امین زاده  در فصل ششم از ص          ي     نوشته "شیعی در تاریخ ایران   هاي    جنبش"

 نوشـته یعقـوب آژنـد در        "قیام شیعی سـربداران   " همچنین کتاب . به این موضوع پرداخته است    

   )333 تا 329فصل پنجم ص 

  

  آنچه باید بیاموزیم

شیعی بودن انگیـزه و سـر   .  آنچه باید بیاموزیم مهمتر از بیان نکات احتماال تکراري است    

بی کفـایتی هـا    .  پادشاهان نیستي  یک سلسلههاي  آغاز یک نهضت، هیچ تضمینی بر صالحیت  

هـایی    به ویژه براي امروز جوامع اسالمی تجربـه       .  جامعه شیعه و غیر آن نمی شناسد       در مدیریت 

توسعه ي    کشورهاي    بشر در طی قرون گذشته    هاي    دستاورد.  بسی بیش ازاین مختصر الزم است     

 از یـن دسـت مطالـب بـسی        . یافته، نیاز کشورهایی است که ظاهرا دینداري در آن ها زیاد است           

  .که در گذشته نمانیمهشدار . توان گفت می

سربداران در مقیاس سبزوار و نواحی تحت حاکمیتشان  و نیز صـفویه در مقیـاس ایـران              

از منظر موفقیت ها در درون کشور و نیز در ارتبـاط            . تشیع حاکمیت یافتند  ي    بزرگ، به پشتوانه  
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درونـی و   اي  هـ   بدي از در گیري   هاي    تجربه. همجوار باید به ارزیابی آنان پرداخت     هاي    با حکومت 

دو سلسله وجود دارد که خـود آنـان را از درون و بیـرون ضـعیف و در نهایـت بـه          بیرونی در هر  

کـه در   هـایی     براي امروز ما ندارد؟ آیـا قطـب بنـدي         هایی    آیا این مساله درس   . اضمحالل  کشید  

ون قـر هاي    مناطق خاور میانه شکل گرفته است، آینده را آبستن حوادث ناگواري نظیر در گیري             

نظیر ام القراي جهان اسـالم، خالفـت   هایی  عثمانیان و صفویان نکرده است؟  آیا داعیه      ي    گذشته

زمینـه سـاز آینـده اي       ....مسلمانان، احیاي دوران طالیی عثمانی و     ي    اسالمی، امیرالمومنین همه  

خطرناك نیست؟ این همـه جریانـات بنیـاد گـراي اسـالمی در اطـرف مـا  از طالبـان، داعـش،                        

چیستند و چرا و چگونه بوجود آمده اند؟  این ها در کدام بستر روییده انـد؟                 ....رام و انصار  بوکوح

در چه صورتی جهان اسالم روي آرامش و توسعه را خواهند دید؟ آیا رهبران جهان اسالم آنقـدر           

  کنند؟   میاندیشند، به مصالح کلی جهان اسالم هم فکر  میکه به منافع شخصی شان

دلـم خـوش اسـت کـه نـامم کبـوتر حـرم              " من و شما به چه مشغولیم؟         در این شرایط  

  !!"است
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 منابع

  )کامل تالیفات دکتر علی شریعتیي  لوح چند رسانه اي کاریز ، مجموعه با استفاده از(

 | 1350 ســال | بازگــشت بــه خــویش 175  تــا171 ص صــفحه -بازگــشت بــه خــویش .1

 |) 1352-1348(حـسینیه ارشـاد     -5 | اسالمی   - ایرانی  بازشناسی هویت  -27 |اجتماعیات  

  .کتبی

  175 تا171، صفحه ازگشت به خویشب.  2

 | تشیع علـوي و تـشیع صـفوي    -09 | اسالمیات  | 1350 سال   | تشیع سرخ و تشیع سیاه    . 3

   کتبی|) 1352-1348(حسینیه ارشاد  -5

) 1348-1343(مـشهد  -4 |  آثار جوانی-36 | اجتماعیات | 1345 سال | راهنماي خراسان. 4
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  نقش نهضت سربداران در گسترش مذهب تشیع

  

  1دکتر سید جواد خاتمی سبزواري

  3پور افسانه نخعی، 2دلوئ محدثه ترابی

  

  چکیده

نهضت شیعی سربداران که پس از مرگ ابوسعید، آخرین ایلخان مغول شـکل گرفـت، از                

  در ایـران . سـت جمله رخدادهاي مهم و تأثیرگذار در طول تاریخ سرشار از فراز و نـشیب ایـران ا       

روز بـر     بودنـد، تـشیع روزبـه     ) ع(زمین که بسیاري از مردمان آن از دیرباز دلبستۀ خانـدان علـی            

ة تـشیع بـود،    افزود و در خراسان نیز که از سالیانی بسیار دور پایگاه عمد   گسترة نفوذ خویش می   

پـی او شـاگرد     این روند شدتی دوچندان یافت؛ از این رهگذر، عالمی به نـام شـیخ خلیفـه و در                   

اي مکاتـب   گرفته از تشیع و تا اندازه     نامدارش، شیخ حسن جوري، به تبلیغ مرام خویش که الهام         

شـیخ حـسن جـوري کوشـید تـا          . اوج فعالیت اینان در منطقۀ سبزوار بود      . عرفانی بود پرداختند  

.  بـود  ستیزي مغول، منتظر یـک جرقـه      زمینه براي قیام علیه ظلم    . پیروان خویش را متحد نماید    

رفتار ناهنجار ایلچیان مغول، کاسۀ صبر را لبریـز و زمینـۀ ایجـاد نهـضت را فـراهم سـاخت و از                   

ستیزي، مسألۀ مهدویت، حکومت غیرمـوروثی    مذهب تشیع، بیگانه  : هاي این نهضت  جمله ویژگی 

ن سـربدار بـا مـردم، کـه عـاري از            رفتار متواضعانۀ برخـی از امیـرا      . و بعد مردمی این قیام است     

گونه تشریفات بود، فاصله و حجاب بین حکومت و مردم را کاسـت و اعتقـاد بـه ظهـور امـام                       ره

، ارتباط امیران سربدار با علماي شیعی، به ویژه خواجه علی مؤید بـا شـهید اول، ضـرب      )ع(زمان

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2

 دانشگاه حکیم سبزواري. 3
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هاي شیعی، از جمله اقدامات مؤثر در گسترش مذهب تشیع بود؛ اقداماتی که الگویی بـراي                سکه

  .گردید... هایی در سایر شهرها همچون مازندران، کرمان و سمرقند وقیامگیري شکل

  .سربداران، گسترش تشیع، خراسان، دولت شیعی:  کلیديگانواژ

  مقدمه

قیام سربداران یک جنبش مردمی شـیعه در قـرن هـشتم هجـري بـود کـه هرچنـد در                     

مـا بـه لحـاظ تأثیرگـذاري     ي سبزوار و نواحی اطراف آن اتفاق افتاد امقیاس محلی و در محدوده  

  .هاي بعدي شیعی، در ایران از اهمیت بسیاري برخوردار استعمیقش بر حرکت

 خـصوصاً پروري مردمـان سـبزوار و        و شیعه گرایی    ي شیعه یکی از بیشترین مظاهر روحیه    

تـوان در جریـان نهـضت       یکی از نقاط اوج روحیه وفاداري آنان به رهبـري دینـی تـشیع را مـی                

اي که موجـب شـد شـیخ خلیفـه مازنـدرانی، اولـین رهبـر        همان روحیه . اهده کرد سربداران مش 

معنوي سربداران که از روحانیون و عالمان برجسته تشیع آن زمان بود، منطقه مازنـدران را کـه                  

هـا راه را بپیمایـد تـا بـه     شد، ترك نموده و فرسنگیکی از مراکز اصلی تشیع ایران محسوب می       

زوار نیز با استقبال گرم خود از شیخ خلیفه نشان دادند که او در انتخـاب                مردم سب . سبزوار برسد 

  .این شهر براي بنیانگذاري مکتب فکري خود بهترین انتخاب ممکن را انجام داده است

حاکمـان  .  با حاکمان جور و ستم بوده و خواهـد بـود         ستیز  فرهنگ غنی تشیع همیشه در    

ي حاکمیـت خـود و مـردم        طـري بـراي ادامـه     گریـز، ایـن فرهنـگ را همیـشه خ         ستمگر و دین  

ي مردمی برخوردار   سربداران با حمایت و نیروي معنوي عالمان دینی که از پشتوانه          . دانستند می

  .بودند توانستند بر دست نشاندگان ایلخانی پیروز شوند

م که به ایـن پرسـش پاسـخ دهـیم کـه       توجه به موارد گفته شده در این پژوهش برآنی         با

  » چگونه در گسترش مذهب تشیع اثرگذار بوده است؟ داراندولت سرب«

  

  هاي پیدایش نهضت سربدارانزمینه

 هجـري در    783 تـا    736از حکمرانان شیعی است که از سال        اي    سربداران عنوان سلسله  

اي بودند که بـه دنبـال   دل و ستمدیدهآنان روستازادگان ساده. راندند  ـ بخشی از خراسان فرمان

دیر زمانی پـیش از     .  ناشی از هرج و مرج در اواخر دوره ایلخانی به ظهور رسیدند            آشفتگی اوضاع 
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از دنیا برود، نوعی جنـبش سیاسـی صـوفیانه در خراسـان              آن که ابوسعید، آخرین ایلخان مغول     

پدید آمده بود که هدف اصلی خود را مبارزه با مغوالن و فساد حاکم بر مناسبات اجتماعی قـرار                   

صوفیان، دخالت در سیاست، یـک هـدف اصـلی و اصـولی نبـود، امـا طـی دوران          براي  . داده بود 

ایلخانان، مشایخ صوفیه، با استفاده از شخصیت مذهبی خـود، بـیش و کـم در مـسائل سیاسـی                    

  .با این حال، حرفه اصلی آنان پرهیز دادن از دنیا و انزوا بود. کردند می دخالت

سـخن گفتنـد و بـه تـصوف رنـگ و روي      به مرور صوفیانی یافت شدند کـه از دنیـا هـم          

داد و موجبات نارضـایتی     این وضع، عامه مردم به ویژه روستائیان را در تنگنا قرار          . سیاسی دادند   

در این میان واعظی مازندرانی بـه نـام شـیخ           . و شورش طبقات فرودست جامعه را فراهم ساخت       

بـا   عامـه را بیفـروزد و        زیـست، بـرآن شـد تـا آتـش نهفتـه در درون             خلیفه که در خراسان مـی     

شیخ خلیفه مازندرانی که علوم دینی را       .دهی آن، بساط دولت مغولی را از خراسان برچیند         سامان

در آمل آموخته بود، نزد شیخ بالوي زاهد از مشایخ بزرگ مازندران رفت و از مریدان او شد، ولی                   

 بـه سـمنان مهـاجرت       هاي ضد اجتماعی زاهد آملی سیراب نشد،      چون روح تشنه اش با آموزش     

 تـا، ج  میرخواند، بی  (.عالءالدوله سمنانی را اختیار نمود    الدین    کرد و مدتی نیز مالزمت شیخ رکن      

روزي عالءالدوله از او پرسید که به کدام مذهب از مذاهب اربعـه مقیـد هـستی؟ شـیخ            ) 604 :5

واتی را که در پیش روي      عالءالدوله د . جویم، از این مذاهب باالتر است     پاسخ داد که آنچه من می     

شـیخ   )605همان،   (.داشت، برداشت و به سر خلیفه فرونشاند و بدینسان هجرتی دیگر آغاز شد            

جـا نیـز بـه مقـصود خـود دسـت       حموي رفـت و درآن الدین  جا به نزد خواجه غیاث    خلیفه از آن  

و در مـسجد جـامع   آمـد    ـ که کانون اصلی تشیع دوازده امامی بـود  ـ  نیافت، بنابراین به سبزوار

  .سکنی گزید و به وعظ و ارشاد مردم پرداخت تا این که مریدان بسیاري پیدا کرد شهر،

کرد و تنهـا راه رهـایی       وي افزون بر وعظ و ارشاد، به مشکالت اجتماعی جامعه اشاره می           

 که به سخنان وي شده است، ایـن نکتـه بـه دسـت             اي    از تنها اشاره  . دانسترا مبارزه با ستم می    

شیوه طرح ایـن  . کرده است  می که او افزون بر مطالب دینی، مباحث سیاسی را نیز مطرح   آید  می

بوده که خشم اشراف شهر و کارگزاران مغولی را فـراهم آورده اسـت همچنـین         اي    گونه مسائل به 

هاي او موجب مخالفت با حاکمان وقت شد تا اینکه برخی از فقهاي اهل سنت با اقدامات                 دیدگاه

گویـد، فتـواي    از این رو، به بهانه آن که شیخ در مسجد، از دنیا سخن مـی              . مخالفت کردند شیخ  

گیـري دربـاره شـیخ را بـه حکمرانـان           ابوسعید، تصمیم . قتل او را نزد ابوسعید ایلخانی فرستادند      
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آنان نیز با توجه به نظر فقهاي متعصب سبزوار، شبانه شیخ را به دار آویختنـد و                 . خراسان وانهاد 

  )343 :1392خضري،  (.قتل او را به خودکشی جلوه دادند سازي،با صحنه

 مردم سبزوار که مقصود خود را در گـرد آمـدن بـه دور رهبـران مـذهبی جـست و جـو                      

، بعدها با همکاري رهبران سیاسی، قیام خود را رنگ مـذهبی، سیاسـی بخـشیدند و از         کردند  می

مردم بی پناه   . گرفته شد یان سیاسی و مذهبی پی    و جر  این به بعد حرکت شیعیان در سبزوار باد       

شـیخ حـسن   «بـه  » شـیخ خلیفـه  «و مظلوم و خواستار حق و عدالت سـبزوار، پـس از شـهادت              

اي بود از اطراف جور، پـس       حسن جوري که روستازاده   .پناه بردند و او مقام مرادي یافت      » جوري

شیخ خلیفه پیوست و در شـمار      از گذراندن تحصیالت اولیه به بیهق آمد و سپس به حلقه درس             

او که دیگر بیهق را براي تـداوم حرکـت          . گرفت و چندي بعد نیز جانشین وي شد       خاصان او قرار  

شبانه راهی نیشابور شد و به تبلیغ تعلیمات شیخ خلیفه پرداخت و توانست              دید،استاد ناامن می  

آمد، نامش را در دفتري     در می هرکس که به پیروي او      . در آنجا عدة زیادي را با خود، همراه کند        

االن وقت اختفاست و در وقت کارزار، منتظر اشارة او باشد و سالح             : گفتکرد و به او می    ثبت می 

  )146: 1353سمرقندي،  (.به دست گیرد

مورخان درباره چگونگی و سرآغاز نهضت سـربداران یـک سـخن نیـستد، امـا از بررسـی                   

گردد، نه آن که بـر      ز این ماجرا به رویدادي ناگهانی برمی       که آغا  آید  میروایات گوناگون چنین بر   

مـذهب تـشیع    هـاي     پس از آماده شدن زمینه    . اي منظم و از پیش طراحی شده باشد       پایه برنامه 

بـود تـا عـشق و    اي  ي در سبزوار و گرویدن بیشتر مردم به این حرکت، نیـاز بـه جرقـه      عشر  اثنی

ا بـه سـر منـزل مقـصود رسـاند و ایـن جرقـه، در                 خشم آن ه  هاي    ایمان مردم را در میان شعله     

 زمانی که یکـی     ": نویسد که   می پطروشفسکی در سربداران خراسان   . زده شد » باشتین« روستاي

 736محمد هندو وزیر خراسان در سال         یا پنج تن از ایلچیان و ماموران صاحب دیوان عالءالدین         

ند، در منزل برادران حسن و حسین حمزه        آی  می ق به منظور گرفتن مالیات به قریۀ باشتین       . هـ  

-برادران از مهیا کردن شـاهد عـذر مـی    کنند، از آنان طلب شراب و شاهد می  . گزینند  می سکنی

حـسین کـه تحمـل چنـین      حـسن و .یندآطلبند اما ایلچیان در صدد دختران و زنان خانه برمی    

اگـر سـرمان بـه دار رود        «:  شـعار  آنان شوریده و جملگی را به قتل رسـانده و         بر  ننگی را نداشته،    

 ."دهنـد   مـی را نـصب العـین خـود قـرار    » رویـم   نمـی حاضریم ولی زیر بار چنین ننـگ و ذلتـی        

  )40 :1365 پطروشفسکی،(
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 آن است که در سـربداران دو جریـان    آید  می آنچه که از منابع تاریخی این دوره به دست        

و شـد      می گفته» سربدار« وده و به آنها   دار ب  جریانی که رهبري سیاسی را عهده     . ایجاد شده است  

مردمان طرفدار رهبران صوفی مانند شیخ حسن جوري و عزیـز           » شیخیان«جریانی که با عنوان     

رقابت میان این دو گروه در تمـام ایـن دوره وجـود             ) 57 :1356پطروشفسکی،   (.اند  مجدي بوده 

جعفریـان،   (.گذاشـته اسـت  داشت و این مساله تاثیر زیادي بر تحوالت داخلی دولـت سـربداري       

1386: 779(  

شـیخ حـسن    «و  » مـسعود الـدین     وجیـه «، حاکم مازندران به دفع امیر       »طغاتیمور خان «

ي عـشر  اثنـی پیروزي سربداران، پیروزي تشیع   ـ پیروزي با سربداران بود ـ  به پا خاست» جوري

گـسترش  . م شـد بود و به همین جهت، در قلمرو آنان براي اولین بار، مذهب تشیع رسـمی اعـال       

در این هنگام، مریدان بی شـمار  . واداشت» کرت«قلمرو سربداران، آن ها را به درگیري با ملوك        

 محرز گردانـد و » امیر مسعود«، برتري سیاسی، نظامی، و معنوي او را بر»حسن جوري «و ایثارگر 

کـه  » مسعود«حس برتري جویی و جاه طلبی       . که پیروزي قطعی نصیب سربداران شود     رفت    می

حـسادت  . را داشت، سرنوشت جنگ را تغییر داد      » شیخ حسن جوري  «ترس از پذیرفتن سروري     

» شیخ حسن جوري  «.امیر مسعود، جنگ با دشمنان را به جنگ داخلی سربداران تغییرجهت داد           

  )283 :1385 ترکمنی آذر، (.به اشاره امیر مسعود و باشمشیر یکی از سربداران به شهادت رسید

 در داخل حوزه قدرتشان بروز کامل داشت، اما مجبور بود تا در خـارج از                تشیع سربداران 

تا رنگ شـیعی  شد   میدر مجموع دو نکته سبب.حوزه اقتدار آنان تا حدودي با احتیاط عمل کند 

نخست آن که سربداران در دو سه دهه نخست حکومت خود، چنـدان             . نهضت کمتر مطرح شود   

اطـراف را از یـک سـو، و    هـاي   بایست مالحظه دولـت   مینوعیاستقرار و استقاللی نداشتند و به     

نکته دوم در کم رنـگ بـودن تـشیع     . سنی مذهبان ساکن متصرفات خود را از سوي دیگر بکنند         

در دوره نخست، غلبه تصوف و شیخی گري است که به طور طبیعـی بـا تـشیع فقـاهتی فاصـله              

  )366 :1392جعفریان، (.داشته است

شـرقی  هاي  انی چند، حضور سیاسی ضعیفی در صحنه تاریخ قسمت سربدارن، براي سالی  

 778 ـ  766 (»علی مؤیـد الدین  خواجه نجم«ایران و به خصوص سبزوار داشتند و فقط در دوره 

  )287 :1385ترکمنی آذر،  (.براي مدتی کوتاه چهره معنوي خود را نمایان ساختند) ق. هـ
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داخلـی  هـاي     وي که در اثـر شـورش      . ستحکومت از آن خواجه علی مؤید ا      ترین    طوالنی

زمانی که تیمور بـه خراسـان       .  از تیمور تقاضاي کمک کرد     783بشدت ضعیف شده بود در سال       

خواجه علی مؤید را به قتل رساند و به ایـن            788آمد بساط دولت سربداران را برچید و در سال          

  )778 :1386 جعفریان، صفوي، (.ترتیب دولت سربداران خاتمه یافت

  

  »سربداران«وجه تسمیه 

کننـدگان باشـتین و     به روایت اکثر مورخین، نهـضت     . سربداران به معنی سربرداران است    

اند و جورمند، یا دفع ظلم ظالمـان کنـیم و           سبزوار بر این نظر شدند که عمال ایلخانان ستم باره         

کی نیـست و  ان بـر دار رود، بـا  یا سرهایمان بردار بینـیم یعنـی اگـر در دفـع ظالمـان، سـرهایم              

  )96 :1370روحانی، (.اندسان به سربدار یا به سربداران معروف شده بدین

لفـظ  « :آمـده » از سعدي تـا جـامی     «در یادنامه ابوالفضل بیهقی از آقاي حکمت در کتاب        

سربدار به معنی عام براي جماعتی از شهرنشینان که با اسلحه قیام و شورش نماینـد، اسـتعمال                  

 ».این معنی در غالب تواریخ قرن هشتم و نهم هجري به کـار رفتـه اسـت                و این لغت به      شود  می

  )636 :1350هاي مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، مجموعه سخنرانی(

  :است گونه توضیح دادهرا این» سربدار«دائره المعارف تشیع لفظ 

از » سـربدال «. انـد نیـز نامیـده   » سـرابدال «یـا   » سـربدال «در برخی منابع ایـن عـده را         

که میـان  شد   میاي از صوفیان اطالقاصطالحات صوفیه مرتبه پنجم از مراتب آنان بود و به عده          

آمـد، شـاید   مردم عامه نفوذ بسیار داشتند و حفظ نظم و دفع مصائب از وظایف آنان به شمار می  

ه نفوذ عرفان و تصوف در میان سربداران دلیل اصلی اطالق این اصطالح از سوي برخی مؤلفان ب                

  )130 :1372سید جوادي،  (».آنان باشد

  

  هاي نهضت سربدارانویژگی

حکومت سربداران از جهات گوناگون با دیگر فرمانروایان متفاوت اسـت ، اینـک بـه ذکـر               

  :پردازیمهاي بارز این قیام میبرخی از ویژگی
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اي شک بارزترین ویژگی حکومت سربداري آن است کـه آنـان در منطقـه   بی: مذهب ـ  1

عی برخاستند و از همان روز نخست، تشیع دوازده امامی را بـه عنـوان مـذهب رسـمی خـود             شی

هـاي نخـستین اسـالمی از مراکـز حـضور پرشـور             سربداران، سبزوار را که از سده     . اعالم داشتند 

 علـی    مردانـی کـه بـه دوسـتی آل         دادند و بـا صـوفیان و      شیعیان بود، پایتخت حکومت خود قرار     

سـرایی  کردند و حتی شـاعران را بـه مدیحـه   ر بودند، ارتباطی تنگاتنگ برقرار   مشهو) السالم علیه(

سـمرقندي،   (.برانگیختند و شـعائر ایـن مـذهب را نیـز تـرویج نمودنـد              ) علیهم السالم  (بیت اهل

1353: 154(  

آنان براي جبران کمبود عالمان و متفکران دینی برخـی از عالمـان بـزرگ شـیعه را کـه                    

ستند، به سبزوار فراخواندند، در همین راستا بود کـه خواجـه علـی مؤیـد از                 زیخارج از ایران می   

محمد مکی مشهور به شهید اول درخواسـت کـرد کتـابی            الدین    فقیه معروف شیعه، شیخ شمس    

را تـصنیف   » اللمعـه الدمـشقیه   «شیخ نیز در پاسخ بدین درخواسـت،کتاب        . درفقه شیعه بنویسد  

  ) 356 :1392خضري،  (.کرد

ایران در آستانه ظهور سربداران از یورش مغوالن به شدت رنجـور و  : ستیزي هبیگان ـ  2

گونـه  ایـن . دانـستند رو آنان مبارزه با مغوالن را از اهداف اصلی خود می          زده بودند، از این   مصیبت

  . ستیزي رخ نمودبود که نهضت سربداران همچون نمادي از بیگانه

، )الـسالم  علیـه  (اعتقاد به ظهور امـام زمـان   مسئله مهدویت و :اعتقاد به مهدویت ـ  3

یکی از اعتقادات شیعیان اثناعشري است که شیخ خلیفه پیش از آغاز قیام، با به میـان کـشیدن                

ها کم و بـیش  این آموزه.کرداین بعد اعتقادي، مردم را براي مبارزه با ظلم و جور حکام بسیج می 

جایی که خواجه علـی مؤیـد، بـراي تـرویج مـذهب             تا اواخر دولت سربداران امتداد پیدا کرد، تا         

از این رو دسـتور     . تالش کرد ) علیه السالم  (تشیع، مسئله مهدویت و انتظار ظهور حضرت مهدي       

 دارند تا اگر امـام زمـان  اي در ابتداي شهر آماده نگهکردهداد که هر صبحگاه و شامگاه، اسب زین      

  )624 :تاخواند، بیمیر (.کند، بی مرکب نباشدظهور) علیه السالم(

 برآمدن سربداران، در قالب یک انقالب مردمی بود کـه از یـک روسـتا    :بعد مردمی ـ  4

البتـه  . وران و روسـتائیان بـود    ها حتی در سطح رهبـري، از پیـشه        آغاز شده و عمده نیروهاي آن     

 حرکـت،   زادگان و اشراف بودند، اما در مجموع شعارهاي این        برخی از رهبران سربداري، از بزرگ     
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 :1392جعفریـان،   (.هاي مردمی داشت و هدف اصلی و شعار قیام، مبارزه با ظلم وستم بود          جنبه

368(  

انـد کـه انتقـال    سربداران نخستین حکومت ایرانـی : مسئله حکومت غیر موروثی ـ  5

توسط عامه و بیعت عمـومی و یـا    (قدرت را نه از طریق وراثت، که طی سازوکاري مشابه انتخاب        

هـاي خویـشاوندي نظیـر      دادند، تا جایی که برخـی ار نـسبت        انجام می ) نهاد افراد با نفوذ   به پیش 

برادري و جز آن نیز عمالً در انتقال قدرت و تعیین جانشین نقشی نداشته اسـت و ایـن قیـام از                      

خصلت مـذهبی و بعـد مردمـی    . هایی است که فکر حکومت موروثی در آن رشد نکردجمله قیام 

  ) 356 :1392خضري، (.شدرشد این گرایش میاین قیام مانع 
  

  :شیعه در لغت

الفراهیدي،  (.واژه شیعه در لغت از ماده شیع به معناي مشایعت، پیروزي و شجاعت است             

شیعه در لغت به معناي هوادار، مرید، دسته، حزب، پیرو، طرفدار و فرقه یـا گروهـی                 ) 960 :تابی

گاه گروهی از یک قوم بر سخن گروه دیگـري از           چنین هر  هم .است که بر امري یک سخن شوند      

 منظـور،  ابـن  (.آن قوم هم داستان شوند و از دیدگاه آنان پیروي نمایند بدانها نیـز شـیعه گوینـد        

  ) ذیل ماده:1408
  

  :شیعه وتشیع در اصطالح

. شـود  مـی  و یازده جانـشین او گفتـه    ) علیه السالم  (شیعه در اصطالح به پیروان امام علی      

را خلیفه و جانشین بی واسـطه، شـرعی و منـصوص            ) علیه السالم  (ی هستند که علی   اینان کسان 

تشیع نیز در اصطالح به معنـاي      ) 1381نوبختی،   (.دانند  می )صلی اهللا علیه و آله و سلم         (پیامبر

 .پیروي از امام برپایه تـدین و ابـراز دوسـتی بـر سـبیل ارادت و اخـالص نـسبت بـه پیـشواست            

  )25 :1392خضري، (
  

  :اعتقادات و باورهاي شیعه

 توحید

تـا اینجـا   . از اعتقادات اسالم اسـت خصوصاًدینی هاي  تمام باوري   وحدانیت خداوند، ریشه  

از آن جمله شیعه و سنی، وحدانیت الهی را زیر ساختار تمام اعتقـادات          ) ص (تمام پیروان محمد  
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 :عـالَم  خداوندِ که آن به اعتقاد از است عبارت توحید .گونه اختالف ندارند   بینند و هیچ    می اسالمی

 و اجـزا  بـه  محتـاج  مرکّبی هر وجود زیرا ندارد، راه او در صفات و اجزاء باز ترکی که ایست نهیگا

 و باشـد  غیـر  به و خود به وجود بخشنده است محال وجودِ محتاج،  و ست اجزا آن کننده ترکیب

  )20 :تا بی وحید خراسانی، (.ندارد شریک هم صفات و خداوندي در

  عدل

ترین اصول و مبانی اندیـشه سیاسـی        عدل یکی از اصول اعتقادي شیعه است و از اساسی         

. رود و عدالت، از اموري است که مشروعیت سیاسی امـام بـدان بـستگی دارد    آن نیز به شمار می    

در برابر عدل، ظلم قرار دارد که شیعه حاکمیتی غیر از امام عادل یا غیرمنـصوص از سـوي او را                     

کاربرد فراوان کلمه عدل در سخنان امامان شیعه نمـودار اهمیـت آن در نظـام          . داندمشروع می نا

فکري این مذهب است والبته جایگاه عدل در حوزه سیاسـت و حکومـت بـسی عظـیم و جـدي                    

کـه  شناسد، چنان است؛ آن سان که شیعه حاکمیت هیچ قدرتمندي را بدون آن به رسمیت نمی             

انتظام امور سیاسی مردم را بسته بـه عـدل دانـسته و سـتم را مایـه                  ) علیه السالم  (حضرت علی 

پاشیدن اداره نظام سیاسی شمرده و اجراي عدل و پایبنـدي بـدان را نیـز                آوارگی رعیت و از هم    

  . همواره بر والیان خود تأکید نموده است

تـرین بعـد    تین، مهم و به تبع وي از نگاه شیعیان راس       ) علیه السالم  (از منظر حضرت علی   

ترین بخش عـدالت، اجـراي      هاي سیاسی و اجتماعی است؛ چه آن که مهم        عدالت، تبلور آن نظام   

 )28 :1391خضري،  (.آن است، و گرنه ماندن این تعاریف در حد سخن ارزش چندانی ندارد

 :شود می ذکر آنها براي اثبات عدل خداوند متعال ادلّه متعددیست که برخی از

 هم مقیدنباشد،به حسب فطـرت خـود، حـسن و     هرچندکه به دین وآیینیانسانی هر.  1

کند؛ حتی اگربه ظالم نسبت ظلم بدهند ازاین نسبت         خوبیِ عدل وزشتی وبدي ظلم را درك می       

 شخصِ ستمکاري که تحت تأثیرشـهوت و       .شود  میمتنفّر و اگر او را عادل بخوانند شاد و مسرور           

است، اگرسروکارش به محکمه بیفتـد وقاضـی         هاي نفسانی ه هوس غضب، تمام همتّش رسیدن ب    

ظـالم اسـت پایمـال کنـد وبـه نفـع آن             حق صاحب حقّی راکه خصم آن      به مالحظه زور و زر او     

فطرت وي زشتی حکـم      ستمکارحکم کند، هرچندحکم قاضی موج بخشنودي اوست،ولی عقل و        

ن زور و زر قرارنگیرد و حق و عـدالت          قاضی تحت تأثیرآ    و بر عکس اگر    یابد  میپستی حاکم را     و
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م ضی وقضاوت اورابه دیده احترا    ستمکار ازاوناراضی است،ولی فطرت او شخص قا       مراعات کند،  را

  )22 :1389وحید خراسانی،  (.نگردتحسین می و

  نبوت

 ها به کمـال مطلـوب و سـعادت جاویـدان،      خداوند براى هدایت نوع بشر و رساندن انسان       

فرسـتاد هـدف آفـرینش بـشر حاصـل           چه این که اگـر نمـى       نى فرستاده است،  پیامبران و رسوال  

رسـال  «:آمـد  شـدند و نقـض غـرض الزم مـى          ور مى  ها در گرداب گمراهى غوطه     و انسان  شد، نمى

پیامبرانى : مبشرین و منذرین لئال یکون للناس على اهللا حجۀ بعد الرسل و کان اهللا عزیزا حکیما                

 و راه   ( بیم دهنده بودند،تا حجتى براى مردم بر خـدا بـاقى نمانـد             را فرستاد که بشارت دهنده و     

 /نـساء  (.»م است شود و خداوند توانا و حکی       سعادت را به همه نشان دهند و بر همه اتمام حجت          

165(  

  :امامت

ترین مباحث زیربنایی و عقیدتی و از مفاهیم کلیدي و اساسی           ترین و اصلی  امامت از مهم  

امامت از نظر شیعیان از اصول مذهب       . هاي مختلف بوده است   سالمی در دوره  هاي ا در میان فرقه  

در واقع ازدیدگاه شیعه، پس از بسته شـدن دروازه          .تشیع و از منظر اهل سنت از فروع دین است         

شیعه امامـت   . گرددنبوت، باب دیگري به نام والیت و امامت براي ارائه تعلیم معنوي گشوده می             

خواهد تا باور با این اصـل را در کنـار اصـول             داند و از پیروان خود می     ود می را از اصول ایمانی خ    

  )27 :1392خضري،  (.مهمی چون توحید و نبوت قراردهد

 مبلّـغِ  عصمتِ که دلیل همان به خداست، قوانین اجراي و تفسیر حفظ، مقام امامت مقام

 است، الزم الهی قانون

 در هـوي  و خطـا  کـه چنـان  هم و است الزم هم قانون آن مجري و مفسر و حافظ عصمتِ

 مجـري  و مفـسر  در هـوي  از تـأثّر  و خطا کند،باطل می  است هدایت که را بعثت از غرض مبلّغ،

 وحید (.نیست میسر متعال خداوند ارشاد به جز معصوم شناخت و است اضالل موجب نیز قانون

  )49 :1389 خراسانی،

  معاد

 :شود می حاصل راه دو از معاد به اعتقاد

  عقل بر مبتنی نقلی دلیل  ـ2عقلی  دلیل ـ 1
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 :دلیل عقلی ـ 1

 جـود  مانند فاضله اخالق به متخلّق و جاهل و عالم که کند می كدر عاقلی هر عقل) الف

 ندادن پاداش و نیستند برابر هم با بدکردار و و نیکوکار  حسد و بخل مانند رذیله، اخالق و کرم و

 .است ظلم عمل، تناسب به را یک هر

 زنـدگی  ایـن  در را خـود  بـديِ  سزاي بدان و خوبی سزاي خوبان باید که چنان آن طرفی از

 و اخـالق  و عقایـد  تناسـب  بـه  عقـاب،  و ثـواب  و با حساب  توأم دیگري زندگانی اگر و بینند ینم

 و ثـواب  و و حـساب   نـشر  و حـشر  کـه  کنـد  می ایجاب يدخداون عدل و است ظلم نباشد اعمال

  .باشد عقابی

 و آفریـده  را انسان و زند نمی سر او از بیهوده و عبث کار و است حکیم متعال خداوند )ب

 و شـهوت  و دفـع  و جـذب  چون ضروریست و حیوانی  گیاهی زندگی براي که قوایی جز به او در

 و راسـت  و گفتـار   اخالقی فضایل و علمی کماالت به را او که است آفریده نیز دیگري قوه غضب

 مرتبه هر به و نیست متوقف حدي هیچ به کماالت به رسیدن در انسان. خواند می شایسته رفتار

 فرسـتاده  فطـرت  ایـن  تربیت براي را انبیا خدا و است باالتر مرتبه تشنه شود،تنایل قدر و علم از

 ایـن  در آدمـی  عمـر  به محدود اگر زندگی  و کنند هدایت نامتناهی کمال مبدأ به را آن تا است،

 .بود عبث فطرت این هدایت براي انبیا بعثت و لغو فطرتی چنین دوجو بود، جهان

 خـتم  حیـوانی  و مـادي  حیـات  بـه  انسان زندگی که کند می ایجاب خداوند حکمت پس

وحیـد خراسـانی،     (.کنـد  پیـدا  ادامه خلقت از کمال مقصود  به وصول براي انسان حیات و نشود

1389 :48(  

  دلیل نقلی ـ 2

 و اسـت  پیغبمـران  اخبـار  اعتقـاد  ایـن  منشأ و هستند معتقد عادم به آسمانی ادیان تمام

 را معـاد  به اعتقاد و ایمان خطا، از وحی مصونیت و انبیا عصمت و وحیست به مستند آنان اخبار

 .کند می ایجاب

 انکـار  بـراي  اي بهانه استبعاد، جز به پیغمبران اخبار قبال در نشر و حشر و معاد منکرین

 ذرات آن شـدن،  خاك و پوسیدن از پس و شویم زنده مردن از بعد شود   می چگونه که نداشتند،

 اجـزاي  از موجودات زنده  که آن از غافل کنند؛ پیدا حیات دوباره و پیوسته هم به مرده، پراکنده

 ترکیـب  بـه  را مـرده  مـاده  اجزاي که حکمتی و قدرت و علم همان و شده ساخته پراکنده مرده
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 چـون  ايمجموعـه  و کنـد  مـی  مـستعد  زنـدگی  و حیات پذیرفتن يبرا نظام مخصوصی،  و خاص

 پراکنده و مردن از بعد تواند می سازد،قبلی می  نمونه و مانند بدون مختلف قواي و اعضا با انسان

 او پنهـان   محـیط  علـمِ  دیـد  از باشـند  درآمـده  صورت هر به و باشند کجا هر که را ذراتی شدن،

 سـابقه  و مثال با را دوم خلق ساخت، مثال بدون را اول خلقت که قدرتی با و کند جمع نیستند،

  .است بسازد ترسهل که اول کار

همان طورکه از موارد گفته شده مشخص است، مباحث توحیـد، نبـوت، معـاد و عـدل و                  

باشـد کـه آن چـه در نهـضت سـربداران      امامت از اصول دین اسالم و مورد پذیرش شیعیان مـی      

مبحث امام شناسی به ویژه مسئله مهدویت بوده است که در ذیل بیـشتر   بیشتر مورد توجه بوده،   

  .شود میبدان پرداخته 

  

  اقدامات مؤثر نهضت سربداران بر گسترش تشیع

سابقه گسترش فرهنگ تشیع در قلمرو سربداران به مهاجرت علویان به ویژه حضور امـام            

د در خراسان مردم تحت تـأثیر       هجرت آنان موجب ش   . گردددر خراسان برمی  ) علیه السالم  (رضا

به عنوان ولیعهـد بـه خراسـان مـذهب         ) علیه السالم  (با ورود امام رضا    .فرهنگ شیعه قرار گیرند   

بـا  . شیعه گسترش بیشتري یافت و سادات و علویان بیشتري بـه منطقـه خراسـان روي آوردنـد                 

.  منطقـه گـشت    شهادت حضرت آرامگاه ایشان که قبله آمال شیعیان بود مرکـز تجمـع آنـان در               

سبزوار مرکز بیهق، پایگاه مهم تشیع بود که مـذهب آنـان تـشیع دوازده امـامی بـوده، همیـشه                  

  .اندارادت کامل داشته) علیه السالم (نسبت به آل علی

مردم خراسان از ظلم و ستم والیان ایلخانی به ستوه آمده بودند تا این کـه شـیخ خلیفـه            

کت خود را بر ضد ظلم و ستم آغاز کرد و در سبزوار مـردم  مازندرانی با تکیه بر مذهب تشیع حر    

را دور خود جمع نمود تا آنان را به مسائل سیاسی و دینی آگاه کند، اگرچـه در ایـن راه کـشته                       

او حامی مذهب تشیع دوازده امـامی بـود   . شد اما شاگردش شیخ حسن جوري راه او را ادامه داد     

 .خاسته از مکتب تشیع دوازده امامی بود ، آموختـه بـود           ي و برقراري عدالت را که بر      ستیز  و ظلم 

  )20 :1382 نسب، مرادي(

رفتارمتواضعانه برخی از امیران سربدار با مردم، کـه عـاري از هـر گونـه تـشریفاتی بـود،                    

که طبقات محروم جامعه به راحتی به       اي    به گونه . و مردم را کاست    فاصله و حجاب بین حکومت    
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این امـر موجـب شـده بـود تـوده        . دانستند  می  امرا را از جنس خود     حاکمان دسترسی داشتند و   

. کنند جامعه نسبت به مذهب تشیع که امیران سربدار مدعی و مروج آن بودند، نگاه مثبتی پیدا               

توانـستند آزادانـه وارد مجلـس شـهریاران           مـی  در دوره حکومت سربداران، لشکریان و درویشان      

کنند رفتـارش بـه       می علی نقل الدین    در مورد خواجه شمس   . شوند و از اعمال انان خرده بگیرند      

مردم و دو جناح سربدار و شیخیان بود، و در کفایـت            ي    بود که حاکمیتش خواست همه    اي    گونه

ایجـاد  اي  و بین خود و مردم فاصـله شد   میشریک) در طعام (غساالن شهر  بود که با  اي    به مرتبه 

 .نمـود  مـی  ، بـین سـربداران تقـسیم   گـشت  مـی   حکومـت نکرد و هر آنچه از مالیات والیات عاید     

  )4: 1392 پرهیزگاري،(

افزون بر آن، در کنـار یـاران        . مسعود به تقوا و پرهیزگاري شهرت داشت      الدین    امیر وجیه 

امیـر مـسعود در      . تا همچون آنان زندگی کرده و از اشرافی گري بپرهیـزد           کوشید  می سربدارش،

و در تـصرف امـوال، خـود را بـر          داشـت      می چو یکی از ایشان   میان نوکران و اصحاب، خود را هم      

نوکران او به جـان از      . ورزید  می نهاد و با خلق طریقه صالح و سداد و راستی           نمی دیگران تفضیل 

  )361 :1392، تاریخ اسالمی، جعفریان (.ماندند  نمیاو در

 آغـاز کـار     مذهب تشیع در ایران به وجود نیامد و در محیط روستایی ظاهر نگـشت و در               

هاي روستایی در ایران بارها زیر علم سبز تشیع توسـعه  مبین منافع روستاییان نبود، ولی جنبش    

. آهنـگ بـود  آمیـز روسـتاییان هـم   یافت، زیرا که بعضی از افکار و عقاید شیعه با روحیه مخالفـت   

جعـت  ر«چیزي که بیش از همه براي عامه مردم جذاب بود اعتقاد به ظهور مهـدي بـود کـه بـا      

  )13 :1365پطروشفسکی،  (.مشابهت دارد» مسیح

، یکی از اعتقادات شیعیان اثنا      ) علیه السالم  (مسئله مهدویت و اعتقاد به ظهور امام زمان       

عشري است که شیخ خلیفه پیش از آغاز قیام، با به میان کشیدن این بعـد اعتقـادي ، مـردم را                      

هـا در تعـالیم شـیخ حـسن جـوري از       ین آمـوزه ا .کرد  میبراي مبارزه با ظلم و جور حکام بسیج 

صراحت و روشنی بیشتري برخوردار است؛ شاهد آن نامه شـیخ حـسن بـه محمـد بیـک جـانی                  

آید کـه وي     از آن نامه چنین برمی    . نماید  می قربانی است که در آن اهداف و مقاصد خود را بیان          

م از سر مسلمین بـه پـا خاسـته      با تکیه بر اصول و تعالیم تشیع اثنا عشري، براي رفع ظلم و ست             

  )41 ـ 38 :1363آژند،  (.است
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خواجه علی مؤید بیش از اسالف خود در مذهب تشیع تعصب نشان داد و امر کرد تا هـر                  

 آمـاده نگـاه دارنـد تـا چنانچـه حـضرت صـاحب الزمـان        اي  بامداد و شـامگاه اسـب زیـن کـرده        

ه نام دوازده امام شیعیان سکه زدند و نام         او دستور داد ب   .ظهور کند بی مرکب نماند    ) السالم علیه(

  )1064: 1377 حقیقت، (.ایشان را بر سکه ها حک کردند

زمانی نیز تصمیم گرفت براي ارشاد اهل تشیع و آشـنایی آنـان بـا               » سلطان علی مؤید    «

دعوت نماید تـا  » شیخ ابوعبداهللا محمد بن مکی جبل عاملی« ي، از عشر اثنیاحکام و فقه شیعه     

از » ابوعبداهللا محمدبن مکـی   «.سان آمده و به تبلیغ مذهب تشیع و ارشاد شیعیان بپردازد          به خرا 

بود و در زمان حیات، ریاست شیعیان امـامی         » فخرالمحققین«و پسرش   » عالمه حلی «شاگردان  

را نزد وي فرستاد تا براي او       » محمد آوي الدین    شمس«،  » سلطان علی مؤید  «. را بر عهده داشت   

که سلطان علی و شیعیان خراسان در امور فقهی و احکام شرعی نیازمند نظریات او               نماید   مطرح

حاضر نشد به خراسان آید، ولی کتـاب        » ابن مکی «.هستند و از او دعوت نماید تا به خراسان آید         

ي بود،  عشر  اثنیرا که شامل احکام و فتاواي مورد نیاز شیعیان          » لمعه دمشقیه فی فقه االمامیه    «

از همـین کتـاب     «: فرستاد و نوشت  » سلطان علی مؤید  «نزد  » آويالدین    شمس«راه  نوشته و هم  

 و وجـوب توجـه مـن بـه آن           یابد  می که مشتمل بر فتاواي من است، اعمال شرعیه شیعه انتظام         

خراج  در عهد علی مؤید آخرین امیر سربدار،       )287 :1385آذر،   ترکمنی (.»شود  می جانب ساقط 

 .رد و سایر عـوارض کـه مطـابق مـوازین شـرع نبـود لغـو گردیـد               به سی درصد محصول تنزل ک     

  )53 :1365پطروشفسکی، (

نکته جالب دیگر این است که حتی امیران سنی مذهب، در مناطق شیعی، وقتـی ضـرب               

نمونه آن این است که امیر       .کردند  می ، به مالحظه شیعیان گاه سکه شیعی ضرب       کردند  می سکه

را هایی    زندران که مردمان شیعی داشت، اظهار تشیع کرد و سکه         ولی از دشمنان سربداران در ما     

  .شیعی بودهاي  که ضرب کرد، سکه

 ضرب شده و نام دوازده امـام     763از پهلوان حسن دامغانی سربداري که در سال         اي    سکه

 در اسـفراین ضـرب شـده    773از علی مؤید سربداري در سال     اي    سکه. در حاشیه آن آمده است    

  .ن نام دوازده امام آمده استکه در حاشیه آ

ال الـه  «:روي سکه: از خواجه علی مؤید سربداري با این مشخصات ذکر شده استاي    سکه

  »اال اهللا الملک الحق المبین محمد رسول اهللا الصادق الوعد االمین علی ولی اهللا صلی اهللا علیهم
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و الحـسین   اللهم صل علی محمدالمصطفی و علـی المرتـضی و الحـسن الرضـا               « :حاشیه

الشهید و علی زین العابدین و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسی الکاظم و علی الرضا و محمد                   

 در سـبزوار  770این سـکه در سـال   . »الجواد و علی الهادي و حسن العسکري و محمد حجه اهللا        

  )783 :1386جعفریان،  (.ضرب شده است

  

  دیگرهاي  تاثیر قیام سربداران بر قیام

هشتم هجري، خروج سـربداران خراسـان از لحـاظ وسـعت بزرگتـرین و از نظـر                  در قرن   

هـاي  بخش خاورمیانه بود و بال تردیـد تـأثیر حتمـی در جنـبش             ترین نهضت آزادي  تاریخی مهم 

ایـه گرفتـه بـود و گـاه بـه صـورت             دیگرداشته است که گاه به صـورت مـستقیم از ایـن قیـام م              

نظامی و نیز عقیـدتی در منطقـه متبلـور شـدند       هاي    اماین قیام ها که به صورت قی      . مستقیمغیر

  :داراي خصائص مشترك با قیام سربداران بودندو این قیام ها دو ویژگی مشترك داشتند

  مبارزه با عنصر بیگانه  ـ 2 ارزه با ظلم و ستمبم ـ 1

که به طور مستقیم در رابطه با قیام سـربداران بودنـد عـالوه برمفـاهیم عمقـی      هایی   قیام

کـه بـه صـورت      هـایی     ام داراي مفاهیم ظاهري و صوري قیام سربداران نیز بودنـد ولـی قیـام              قی

  ـ نـه ظـاهري   ـ  غیرمستقیم تحت تأثیر قیام سربداران ایجاد شدند داراي همان مفـاهیم عمقـی  

قیام سربداران بودند و ماهیت آنها همان ماهیت قیام سربداران بود گو اینکه نام سربدار نداشتند                

  )215 :1363 آژند، (.ام مردم اصفهان علیه ایادي تیمور و خود تیمورنظیر قی

قیام سربداران آثاري در مازنـدران، اصـفهان، کرمـان و نیـز سـمرقند از خـود بـر جـاي                      

از میان این قیام ها، نزدیکترین آن ها، قیام مرعشیان مازندران است کـه ان نیـز دقیقـا      . گذاشت

در حقیقـت آیـین شـیخی،       . ظ مـذهبی دشـوار اسـت      قیامی شیخی است و شـناخت آن از لحـا         

حساسیت مذهبی ویژه ندارد و لذا در آثاري هم که درباره آن هـا نوشـته شـده، شـرحی دربـاره           

  )784 :1386جعفریان،  (.عقاید مذهبی آنها نیامده است
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  گیرينتیجه

 نقطـه  هایی است کـه در تـاریخ بعـد از اسـالم ایـران،         قیام شیعی سربداران از جمله قیام     

 هـا کمتـر بـه چـشم    این قیام داراي خصوصیاتی است که در سـایر قیـام  . رودعطفی به شمار می   

ها در گسترش یک دین یا مذهب و یـا          ها و حکومت   ها و اقدامات دولت    بررسی فعالیت . خورد می

در این میان اهمیـت دولـت سـربداران از    . ایجاد و گسترش فرهنگ و تمدن اهمیت فراوانی دارد     

ن و مـذهب، مکـان جغرافیـایی،     هاي شیعی امامی در ایـران، بـه لحـاظ نـوع دیـ             ین دولت نخست

  .باشدهاي شروع قیام ، دو چندان میها و انگیزه آرمان

رفتارمتواضـعانه برخـی از امیـران    : اندالبته برخی از عواملی که در گسترش تشیع شمرده        

له و حجـاب بـین حکومـت و مـردم را            سربدار با مردم، که عاري از هر گونه تشریفاتی بود، فاصـ           

، همچنـین ارتبـاط امیـران سـربدار بـا علمـاي             )علیه السالم  (کاست و اعتقاد به ظهور امام زمان      

  .هاي شیعیشیعی به ویژه خواجه علی مؤید با شهید اول، ضرب سکه

توان گفت که عملکرد دولت شیعی سربداران نقـش بـسزایی در گـسترش              در مجموع می  

عمق نفوذ تفکر  . هاي مجاور آن داشته است    ایران به ویژه در خراسان و سرزمین      مذهب تشیع در    

هاي متعددي همزمان با دولت   مذهبی سربداري و ترویج آن در ایران به حدي بود که سبب قیام            

 . هاي بعد از فروپاشی آن در ایران شدسربداران و یا در سال
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  سربدارانهاي   کمال در اندیشهشناسی روان

  

  1راضیه خسروراد
  

  چکیده

هـا اسـت کـه ریـشه در           ها از یکدیگر هویت فرهنگـی آن        وجه تمایز ملت  ،   در عصر حاضر  

غناي فرهنگـی ایـران در یـک نهـضت مقاومـت      ،   با قیام سربداران  ،   میراث فرهنگی هر ملت دارد    

سربداران زمینه ساز یک هویـت فرهنگـی نـاب ایرانـی و            رواز این   ،   کند  می خواهانه ظهور  عدالت

شـیعی و  هاي   ها از آموزه    آنهاي    داران اندیشه مهدویت هستند که در واقع اندیشه و آرمان           طالیه

توسط شـیخ  ، مکتب تشییع تبلیغ شده،  انگیزه روانی براي این حرکت،  عرفانی نشات گرفته است 

کمـال یافتـه و معنـی    هـاي   آن را در اندیـشه  هاي    ایهخلیفه و شیخ حسن جوري بود که درون م        

دهد که عـشق و    میبررسی منابع تاریخی آن دوران نشان   .میتوان یافت ) ع(علی   گرایانه حضرب 

معناجویی و از خود گذشتگی و همچنان که از شعار آنـان            ،   توحید،   سازندگی،   هدفمندي،   عرفان

اسـتغنا و عـزت در      ،   نیـازي   بـی  آید نهایـت    می بر ، )ذلت نمی دهیم   دهیم ولی تن به     می سربدار(

عـشق بـه    . داننـد   می آنان معناي واقعی زندگی را در عشق      . دارداي    آنان جایگاه ویژه  هاي    اندیشه

 هـا کمـال متجلـی       چرا که با درونی کردن فرهنگ انتظار تمـام ویژگـی           .منجی و عشق به معبود    

هدف از  . شود  می یابد و عاشق معبود     می تشود و در حکومت کمال یافته منجی انسان تمامی         می

کـه  ،   سـربداران هـاي     مقاله حاضر بررسی و مطالعه ویژگی انسان کامل استخراج شده از اندیـشه            

ها بوده است و همچنین مقایـسه آن افکـار     جامعه و فرهنگ ایران زمین متاثر از افکار و شعار آن          

... و،  انسان بـارور ،  ژگانی مثل خودشکوفایی است که رسیدن به کمال را با وا     شناسی  روانبا اصول   

مطرح ساخته استو در نهایت ارایه یک مدل فرهنگی براي انسان کامـل و تطبیـق علمـی آن بـا                     

  .  استشناسی روانرویکردهاي 

  خودشکوفایی،  سربداران،  اندیشه،  کمال : کلیدي گانواژ

                                                           
  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1
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   : مقدمه

، است گیري شکل حال در انسان یتشخص به شناسی روان نگرش تغییر بنیادین در شیوه   

 طبیعـت  سـالم  جنبـه  بـه  که است سالمت شناسی روان یا،  کمال شناسی روان،  نگرش این کانون

 نیـست  روانـی  بیماران درمان کمال شناسی روان هدف واقع در .ناسالم جنبه نه پردازد می انسان

 معنـاي  یـافتن  و نانـسا  اسـتعدادهاي  کـردن  شـکوفا  و عظـیم  یهاي تواناي بخشیدن تحقق بلکه

  ). 1984، شولتر(بخشد غنا را انسان شخصیت کوشد می کمال شناسی روان .است واقعی زندگی

 روانـی  بیمـاري  بررسی به روان سالمت مطالعه جاي به آغاز در شناسی روان علم واقع در

 اردانگـ  نادیـده  انـسال  سـالی ،  کمال براي را آدمی بالقوه استعدادهاي تا شد باعث این و پرداخت

شـکوفایی همـه جانبـه اسـتعدادهاي او          به،  انسان ماهیت به نو کمال با نگاهی   شناسی روان ولی

 ترسـیم  رفتـارگرایی  و روانکـاوي  پارادایمهـاي  در سـنتی  شناسـی  روان چه آن با و کند می توجه

 رفتـارگرایی  دید زاویه که است معتقد) کمال (سالمت شناسی روان .است متفاوت کامالً،  کند می

 را یابـد  دسـت  آن بـه  توانـد  می انسان که را اعتالیی و است محدود انسان ماهیت به روانکاري و

قانونمنـد و    شـیوهاي  است کـه بـه     اي پیچیده نظام انسان رفتارگرایی پارادایم در. نیست جوابگو

 پریـشاست  روان و نژنـد  روان انـسان  نیـز  روانکـاوي  توجـه  کـانون ،  کند می رفتار شده ریزي برنامه

 در،   را انسان دهد یعنی  می انسان طبیعت از منفی تصویري نگرش ین ب واقعا در. )1984،   لتزشو(

 کـه  اسـت  حـالی  در این و بیند  می فیزیولوژیکی و اجتماعی و محیطی شرایط اسیر و مانده خود

، کنـد  مـی  کـرانفین  فیزیولوژي ها و شرایط   غریزه،  بیرونی شرایط تاثیر گرچه،  کمال شناسی روان

 و کنـد  رشـد ،  بپـاخیزد  احـوال  و اوضـاع  ایـن  تمـامی  برابـر  در توانـد  می آدمی پذیردکه یم ولی

 و اسـالمی  فرهنـگ  در ما براي چه آن همانند .رساند ظهور به را خود هاي توانمندي و استعدادها

  . است شده درونی، ایرانی

 عامل فرهنـگ ،  کلید درك شخصیت متغیر انسان است ،   شناخت ماهیت جامعه وفرهنگ   

انـسان  هاي  شود تاثیر زیاد بر ویژگی      می تاریخ و ادبیات  ،   مذهب،   دین،   که شامل شرایط اجتماعی   

 1شـریدر  .سالم یا انسان کامل دارد و هویت و شخصیت افراد ریـشه در فرهنـگ و اجتمـاع دارد                  

اسـاس   .معتقد است روان و فرهنگ در هم تنیده شده و غیرقابل تفکیـک از یکدیگرنـد        ) 1990(

                                                           
1. Schewder 
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بر فرهنگ ناب از ادوارد ساپیر استوار است کـه معتقـد بـود هـدف             ،   1به باور لیب کاند   ،    او نظرات

دست یابی به هماهنگی متقابل و موزن میـان روان          ،   فرآیندهاي درگیر در فرهنگ ناب یا خالص      

ذهنی متفاوت سعی دارنـد خـود هایـشان را از طریـق             هاي    افراد از طریق شکل    .با فرهنگ است  

،  لیـب کانـد  (ها را زنـده نگاهدارنـد    مطلوب زندگی سازمان بخشند و سنتهاي   ده آل سازش با ای  

1992 .(  

معنا و مفهوم هویـت را در ارتبـاط بـسیار          ،  بین فرهنگی هاي    لیب کاند به استناد پژوهش    

عالوه بر تفـاوت در تخطـط سـاختارهاي         ،   ویژگی خاص هر فرهنگ    .پندارد  می نزدیک با فرهنگ  

قدمت هاي    توجه به این ریشه    .گذشته آن فرهنگ بستگی دارد    هاي    به ریشه ،   اقتصادي-اجتماعی

ملیـت و  ،  شـود و شـامل زبـان       مـی  ها و مبانی اولیه است که فرهنگ عمیق نامیده          دار و این پایه   

هـاي    افراد همیشه نسبت به فرهنگ عمیق خود آگاهی ندارند ولی پیامد این ریشه             .مذهب است 

ها و دیگـر تعلقـات    ارزش،  در نظام باور ها ،   ها نسبت به جهان     ی آن عمیق فرهنگی در موضع ذهن    

   ).1383،  محسنی(یابد  می تبلور از جمله تعلقات ملی و میهنی

هویت ملی به لحاظ ادراك فرد از خویشتن و عـزت نفـس متـاثر از آن تـاثیر زیـادي بـر             

ه فـرد از خـود از خـالل    هویت ملی تعریفی است ک ).1996، 2گرین فلد  (سالمت روان فرد دارد     

گـرین   .دهد کـه جزیـی از آن اسـت     میرجوع به تابعیت ملی و گذشته تاریخی و فرهنگی ملتی         

،  با توجه به اهمیت بار فرهنگی و ارزش و جهان بینی انتساب به یک ملت یـا کـشور                ،   1996فلد  

دانـد کـه     مـی  آگاهی فرد بر خود از خالل انتساب به مجموعه افکـار و احـساساتی              هویت ملی را  

یـک  هـاي   دهند و به باور او از قدرتمند تـرین هویـت    میهویت ملی را تشکیل   مفهومی محتواي

  . فرد است

لذا ملت ایران با این پیشینه ملی مذهبی که انتساب به یک هویت ملی عمیق را بـرایش                  

دهـد کـه   کامل را در خـود پـرورش       هاي    تواند بزرگ ترین و برترین انسان       می آورد  می به ارمغان 

ایـن افـراد مـدلی عمیـق از         هـاي     آیینه تمام نماي کمال شخصیت باشند و کنکـاش در ویژگـی           

  . دهد  میشخصیت سالم را ارائه

                                                           
1. Libekind 

2. Greenfeld 
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 و مختـار ،  حـسین  امـام  قیـام  مثل تاریخ مستبدان و جور حکام علیه بر اسالمی هاي قیام

 انقـالب  و سـربداران  قیامو نیز    است مذهبی و دینی هاي اندیشه از برگرفته که ایرانیان هاي قیام

اسـت   رهبرانـی  از الگوبرداري با بزرگ مردمانی شخصیت یافته رشد بیانگرجنبه همه که اسالمی

  . بینند می خواهی عدالت و سازندگی،  عشق، جوانمردي، عزت، آزادگی در را سالمت و کمال که

 اسـت  رانایـ  تاریخی و اجتماعی و مردمی هاي حرکت ترین مهم از یکی سربداران نهضت

 سـر  (و باشـعار  ننهادند را گردن  مغوالن بندگی که گرفت شکل مردمانی نرفتن ستم زیربار از که

 تنهـا  نـه  کـه  بودند عدالتخواهانه جنبشی آغازکننده) دهیم نمی ذلت به تن ولی دهیم می دار به

 داشـت  فراوانـی  بیرونـی  و اجتمـاعی  بلکـه تبعـات    شد شیعی -ایرانی حکومتی تشکیل به منجر

  . )1390، طرقی اردکانی(

 در ریـشه  کـه  اسـت  عدالتخواهانه هاي اندیشه،  قیام رهبران ویژه به سربداران هاي اندیشه

. اسـت  تنیـده  درهـم  اسالمی و مذهبی هاي اندیشه با طرفی از و دارد بوم و مرز این تاریخ اعماق

ـ  تمـدن  و فرهنـگ  با ها فرسنگ که مغول تمدن بی قوم از مردم نارضایتی  فاصـله  اسـالمی  یایران

نامنـد و الگوهـاي      مـی  سـربدار  را خـود  که مردمی از گروهی هاي شجاعت و ها جوانمردي و دارد

شـیخ   و خلیفـه  شیخ مثل قیام رهبران تعالیم و ها اندیشه توسط،  شکنند  می قالبی فرهنگ را در   

 توانـد  مـی  شـود کـه    می هدایت مسیري به تاریخی برهه یک در و شود داده جهت جوري حسن

  ). 1390حقیقت ( بیافریند حماسه

 چـه ،  قیـام  رهبـران  هـاي  اندیشه جزئیات زمینه در،  مانده جا به کتب و تاریخ در کنکاش

 بـه  زیـادي  چیـز ،  انـد  کرده ورزي غرض که آنان چه و اند داشته نهضت به طرف بی نگاهی که آنها

 کلـی  هـاي  اندیـشه  دآیـ  مـی  بـر  مـورد  ایـن  در تـاریخی  زمینه بررسی از چه آن ولی ندارد دنبال

، ایثار،  حقیقتجویی،  مردمگرایی،  مداري دین،  گستري عدالت،  عشق،  عرفان،  هدفگرایی و سازندگی

 و حـسین  امـام  و علـی  حـضرت  مثـل  دیـن  بزرگـان  هاي اندیشه در که است جوانمردي و عزت

 گیچگـون  بررسی به بضاعت همین به توجه با لذا. یافت توان می ایرانی بزرگ مصلحان چنین هم

شناسـی از    روان اصـول  بـا  آن مقایـسه  و سـربداران  نهضت کلی هاي اندیشه در کمال رسیدن به 

 مثل واژگانی با را کمال که پردازیم  می  ...مازلو و ،  راجرز،  شناسان کمال مثل آلپورت    دیدگاه روان 

، رو بعد از بحـث در مـورد خودشـکوفایی          از این . کنند می تعریف سالمت و باروري،  خودشکوفایی
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به صورت جداگانه با عنوان مشخصص       استخراج شده از متون تاریخی به جا مانده را        هاي    اندیشه

  . دهیم  می کمال تطبیقشناسی روانبا نظریات 

منظور او از این اصـطالح آن        .آلپورت معتقد است انسانها همواره در جریان شدن هستند        

رضـایت بخـش را بـراي خـود         تواند به صورتی خالق یک سبک زنـدگی           می است که هر شخص   

جـستجوي یگـانگی و یـافتن معنـا     ، رشد، میل بنیادي در جهت شدن     .طراحی و آن را اجرا کند     

ترجمـه کریمـی و   ، شـولتز (است که در سرشت انسان نهـاده شـده اسـت          اي    ودیعه،  براي زندگی 

    ).1381، همکاران

مازلو ( شکوفایی است  به عقیده مازلو نیز هر فرد داراي گرایش ذاتی براي رسیدن به خود            

بـرخالف نیازهـاي     ).1386ترجمه سیف و همکـاران      ،  شولتز .شولتز و سی   .پی. نقل از د  ،  1970

فرا نیازهـا نیـروي شـان را از میـل           ،  گیرند  می که از محرومیت انسان سرچشمه    ) اساسی(کاستی

ایی یا تحقـق  فرا نیازها به نیازهاي مربوط به خود شکوف   .کنند  می آدمی به رشد و بالندگی کسب     

از نیازهاي فرد براي رسـیدن بـه آنچـه کـه در حـداکثر تـوان و        اند    و عبارت اند    خویشتن معروف 

مازلو معتقد است که این دسته از نیازها تنها در انسان هایی که داراي شخـصیتی                 .استعداد دارد 

ایـن گونـه   یابند و علت آن را   میشود و تنها یک درصد مردم به آن دست        می سالم هستند یافت  

بالقوه خود را ندارند زیرا بیش از حـد         هاي    دهد که اکثر مردم قدرت شناسایی توانایی        می توضیح

ــستند   ــود ه ــگ خ ــالبی فرهن ــاي ق ــع الگوه ــده  ، مطی ــویش را نادی ــردي خ ــاي ف ــذا نیازه  و ل

  ). 1386، سیف(گیرند می

ی سـازي  حفـظ و غنـ  ، شکوفا کـردن ، راجرز معتقد بود که انسان به وسیله تمایل بنیادي 

این تمایل فطري تنهـا نیـاز بنیـادي انـسان اسـت و شـامل تمـام                 .موجود خود بر انگیخته شود    

    ).1381، ترجمه کریمی و همکاران، شولتز(نیازهاي فیزیولوژیکی و روان شناختی است

  

  هدف گرایی

و عـشق بـه      )الـشریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(مهدي امام ظهور براي سازي  زمینه انگیزه

  به عنوان هدفی عظیم براي رهبران قیام باعـث شـد مـشکالت راه همـوار گـردد و آرزوي           ایشان

 قیـام  اندیـشه  مؤسـس ،  خلیفـه   شـیخ . یابـد  تحقق است ظهور براي شدن آماده که مردم دیرینه

و در ادامـه    ،  مظلوم و کش  زحمت طبقه حقوق مدافع و فکر  روشن و شیعه و دینی عالم،  سربداران
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منجـی   ظهـور  آن اعتقادي مرکزي هسته که ایدئولوژي نوعی اتخاذ با يجور حسن شیخ راه نیز 

، سـازند  منجـی عـالم آمـاده      به کمک براي را خود بایستی مسلمین تمام و اعتقاد به این که     بود

 بتواننـد  تـا  کردنـد  ایجـاد ،  نبودنـد  آیـی  ایـن  به معتقد تجارکه و وران  پیشه از مرکب تشکیالتی

کننـد   بنـا  دوباره شیعی هاي آموزه هاي پایه بر را ایرانی تمدن و یختار نابود و  را مغوالن حکومت

بود انگیزه   مذهبی مأموریت یک به سپردگی سر و فتوت نهاد از لذا این هدف بزرگ که برگرفته     

جـان   همین هدف گرانقدر باعث شد در انجام ایـن کـار تـا سـر حـد                . یک قیام ملی مذهبی شد    

کـه  ،   بخرند و از خطر نهراسنند و در دریاي خـون غوطـه زنـد              ها و بالها را به جان      رنج،  بکوشند

  ). 1361، بر گرفته از اسمیت ترجمه آژند( مقرون به تعب و بالست خواستن

 کمـال اگـر کنکـاش کنـیم بـه      شناسـی  روان به ویـژه   شناسی  روانمختلف  هاي    در نظریه 

رسـیملذا مـا در      مـی  هدفمندي و داشتن انگیزه به عنوان یک وِیژگی کمال یافتـه و خودشـکوفا             

  . کنیم  میمجتلف بررسیهاي  اینجا هدف و انگیزه را از منظر نظریه

معتقدند که ما داراي یک سـائق   ...یونگ و، آلپورت، راجرز،  مازلو،  روانشناسانی چون فروم  

،  تمایل براي رشد و تشخیص نیروهاي بالقوه خود هـستیم و آن همـان چیـزي اسـت انگیـزه                    یا

 نیاز به یک حالت ناشی از کمبود یا محرومیت در موجود زنده گفته             .کند می هدف و طلب ایجاد   

شود تعریف شده است   میکه انگیزش را موجب   اي    انگیزه به صورت نیاز یا خواست ویژه       .شود می

پس مفاهیمی چـون نیـاز و        ).1386،  سیف(شود  می و انگیزش به نیروي ایجاد کننده رفتار گفته       

  . دف با خواستن به کار بردتوان مترا  میانگیزه را

ترقـی و  ، نیاز به تعـالی ، اریک فروم از نیاز به تعالی و نیاز به تهیج و تحرك نام برده است           

اینکه مردم باید افرادي مولد و خالق باشـند         ،  دست یافتن به باالتر از حالت منفعل حیوانی است        

فظ ارتباط خود بـا جهـان       و تهییج و تحرك براي حفظ سطوح متعالی از عملکرد خود و براي ح             

کند نیاز براي یک چارچوب جهت گیري و یک شی            می نیاز دیگري که فروم مطرح     .اطراف است 

مورد تقدیس ناشی از توان به استدالل و تخیل است که مستلزم چارچوبی اسـت بـراي معنـادار               

ـ   .گیـریم   مـی که ما در معرض آنها قرار اي    معماگونههاي    کردن تمامی پدیده   ر چـارچوب  عـالوه ب

داریم کـه از  ) چیزي که خود را وقف آن کنیم   (ما نیاز به یک هدف غایی یا یک خدا        ،  گیري جهت

از طریق ایـن شـی مـورد تقـدیس           .طریق آن بتوانیم براي زندگی خود معنایی پایدار پیدا کنیم         
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ترجمـه کریمـی و     ،  شـولتز (کنـیم   مـی  است که ما احساس هدایت شدن به سوي آینده را کسب          

  ). 1381، همکاران

 مقاصـد ،  آدمـی  شخصیت اصلی  جنبه که است معتقد کمال شناسان روان از یکی آلپورت

 و گیرند می قرار سالم شخصیت انگیزه هدفها این .اوست آرزوهاي و امیدها یعنی آگاه و سنجیده

 کـانون ،  درازمـدت  هـاي  هـدف  داشتن: گوید می او. انسانند کنونی رفتار فهم براي راهنما بهترین

 از را سـالم  شخـصیت  و کـودك  از را سالمند و حیوان از را بشر و دهد می تشکیل را آدمی ودوج

  ) 1955، آلپورت(  .کند می جدا بیمار

را به دنبال خود بکشانند      آلپورت باور دارد که ما همیشه به هدفهایی تازه نیاز داریم تا ما            

هـدف غـایی و ضـروري    ، رتبـه نظـر آلپـو    .و سطح معینی از تنش را در شخصیت ما حفظ کند      

بلکه نیاز دایم به افزایش تنش اسـت کـه مـا را وادار بـه جـستجوي      ، زندگی کاهش تنش نیست 

در انـسان   ،  درد ).1381،  ترجمه کریمی و همکاران   ،  شولتز(کند  می ها و احساسهاي جدید     چالش

 ولـی  نیـست  سـالم  شـخص  هـدف  و اصـلی  دغدغه خوشبختی .اندیشه خواستن را برمی انگیزد    

 واقـع  در و .بیایـد  رود مـی  آنهـا  دنبال به فعاالنه و دارد را آن آرزوي که کسی سراغ است مکنم

 و هـا  هـدف  وجـوي  جـست  مـسیر  و شخـصیت  در موفـق  پـارچگی  یـک  از محصولی خوشبختی

 خالقـی  صورتی به توانند می یعنی،  هستند شدن جریان در همواره ها انسان بنابراین،  آرزوهاست

 رشـد ،  شـدن  جهـت  در بنیـادین  میل .کنند اجرا و طراحی خود براي را خالقانه کزندگی کسب

، شـولتز ( .است شده نهاد انسان سرشت در که است هاي ودیع مبنا یافتن و یگانگی وجوي جست

    ).1381، ترجمه کریمی و همکاران

 ایـن  بـا  فـرد . بـودن  حالت نه است شدن حال در و پویا،  سالم شخصیت نیز راجرز نظر از

 دار هـستی  زندگی و تجربه کسب دنبال به و پروراند می را خود و رود می پیش آینده هب رو هدف

  ). 1380، ترجمهخوشدل، شولتز( .است

 ایـن  هدف ترین مهم و است رشد نهایی هدف نماینده سازنده گیري جهت یونگنیز نظر از

  )1984، شولتز( .است خود دادن رشد بلکه نیست مادي چیزهاي گیري جهت

او  .فردیت یافتگی یـا تحقـق یـافتن خویـشتن اسـت          ،  هدف شخصیت انسان  ،  نگبراي یو 

ولی بـا ایـن   ، گیرد  میمعتقد بود که اگر چه دستیابی به این هدف به ندرت به طور کامل صورت   

، شـولتز (حال همیشه وجود دارد و پیوسته ما را برمی انگیزند که در جهـت آن کوشـش نمـاییم                  
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یونـگ اعتقـاد داشـت کـه نـوع انـسان همیـشه در حـال                   . ).1381،  ترجمه کریمی و همکاران   

پیشرفت و بهبود است و نگرش شخصیت باید از برون گرایی به درون گرایی تغییر کند و عالیق                  

فلسفی و هشیاري تغییر کننـد      ،  هاي روحانی  هاي جسمانی و مادي به موضوع      فرد باید از موضوع   

را بـه تعـادل بیـشتري در میـان تمـام            به عالوه شخصیت یک جانبه گذشـته بایـد جـاي خـود              

اشخاصـی کـه در    .شخصیت بدهد که این آغازگر دستیابی به تحقـق خویـشتن اسـت   هاي   جنبه

سازي هماهنگ ناهشیار با هـشیار و در تجربـه کـردن هـستی      در یکپارچه، رسیدن به این تعادل 

، رسـند   می مثبتدر موقعیتی قرار دارند که به سالمت روان شناختی          ،  درونی خود موفق هستند   

 ).1381،  ترجمـه کریمـی و همکـاران      ،  شـولتز (وضعیتی که یونگ آن را فردیـت یـافتگی نامیـد          

، وي انگیزش اصلی مـا در زنـدگی   .داند  میتنش را جزء الینفک زندگی انسان   ،  ویکتورفرانکل نیز 

 معتقـد اسـت کـه بـدون اعتقـاد بـه آینـده        .داند  میبراي معنا ،  جستجوي معنا نه براي خودمان    

 گـردد   مـی  و روح و جسم به سـرعت محکـوم بـه فنـا            ،  رود  می زندگی از میان  ،  "محمل معنوي "

  )1380ترجمه خوشدل ، شولتز(

رهبران نهضت نیز هدف زندگی رادر تالش براي گسترش عدل و داد که نماد زیبـاي آن                 

 در واقع درد ناشـی از تـسلط حکومـت خودکامـه و             .دیدند ، می حکومت عدل گستر منجی است    

  . مذهبی توانست انگیزه و هدفی واال بیافریند تمدن مغول بر جان و مال مردمانی متمدن و بی

  

  سازندگی 

 و خراسـان  از هـایی  بخش در کوچک هرچند حکومتی تشکیل،  سربداران سازندگی موید

 کـه  است شیعه اثرگذار و موفق نهضت یک سربداران در واقع قیام   .مازندران است  و گرگان حتی

 مغـول  دوران هـاي  خرابی زیادي حد تا و آورد بار به بسیاري هاي آبادانی ،کوتاه مدت در توانست

 روسـتایی  و شـهري  ستمدیدگان و مستضعفین زندگی بهبود رهبران قیام به فکر   . کند جبران را

  .آوردند دست به خوبی هاي موفقیت زمینه این در و بودند

 کـسی  کـه  گرفـت  پـا  زمـانی  در درسـت  ایران در سربداران نهضت که است این حقیقت

 یکبـاره  بـه  مغـوالن  پـذیرش  و مطلـق  سـکوت  و تـاریکی  ایـن  در و نداشـت  فریاد ناي و جرات

 جـوري  حـسن  شـیخ  آن از پـس  و خلیفـه  شـیخ  کـه  جـدي  فرهنگـی  هاي پشتوانه با سربداران

 را فریاد کردنـد    خواهی عدالت صداي شیعیاین غنی برفرهنگ جدي تکیه با و بودند آن بنیانگذار
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 تقریبانـا  آن موفقیـت  و گرفتن پا تصور که داد انجام کاري میتوان که آمد وجود به جرات این و

 فریـاد  یـک  بـه  نیـاز  ایرانی جامعه که رخداد مقطعی از زمان   در جنبش واقع این  در .بود ممکن

 در مـادین  جنبـشین  شـماتیکو  حرکت یک عنوان به نهضت این که است دلیل همین به داشت

  ). 1368، بیگی(شد ماندگار یرانا تاریخ طول

پیـشرفت و حرکـت بـه سـوي         ،  گسترش و بـسط   ،  فرد دائماً در جهت رشد    ،  از نظر یونگ  

غایت نگر و به سمت جلو در حرکـت  ، به صورت فردي و جمعی،  انسانها .کند  می سازندگی تالش 

  )1381، ترجمه کریمی و همکاران، شولتز(هستند

 نیـاز  تـازه  درگیري و احساس،  تنوع به مداومی طور به سالم هاي انسان آلپورت نیز  نظر از

 تنبه .آیند برمی تازه هاي تجربه وجوي جست به و گذارند می کنار را عادي و روزمره کارهاي،دارند

 و هـا  تجربـه  همـین  طریـق  از و کننـد  می کشف تازه چیزهاي و کنند می خطر،  سپارند می ماجرا

 شـان  انگیزه و نگرند می جلو به سالم افراد ).1955،  ورتآلپ( .ببالد تواند می بشر که است خطرات

 جهـت  ایـن  کـه ،  دارد نام داشتن جهت ساز نگرشیگانه این و است درازمدت هاي برنامه و ها هدف

 انتخـاب  را گونـاگونی  هاي ارزش تواند می شخص, کند می هدایت ها هدف سمت درابه نفر داشت

 مثـل  ارزشـهایی  .کنـد  مـی  متمـایز  نژنـد  روان از را سالم شخص استوار هاي ارزش داشتن و کند

 مـا  کـه  هستند زندگی ساز یگانه هاي ارزش مذهب به تعهد و پایبندي،  پرستی میهن،  دوستی نوع

و  میبینیم لذا سازندگی در حرکت براي رهـایی از یـوغ مغـول             روشنی به را در رهبران قیام    آنها

  . هویدا است به خوبی،  ایجاد حکومتی مردمی و شیعی

  

  عشق

الهـی  ي  مخصوصا عرفان اشراقی است و ودیعه،  اصلی و جوهر حقیقی عرفاني   عشق مایه 

  . به بندگان خاص است

در بـن   ،   رویـد   مـی  گیاهی است کـه در بـاغ پدیـد        ،   و عشقه اند    گرفته» عشقه«عشق را از    

چـد و   پی  مـی  آورد و بر درخت     می کنم بعد سر بر     می اول بیخ را در زمین سخت و محکم       ،   درخت

رسـاله فـی   ،   3ج،   مجموعـه مـصنفات شـیخ اشـراق       (رود تا تمـام درخـت را بگیـرد            می همچنان

  ). 1394 به نقل از احمدپور و قوي کتف287ص ،  العشق حقیقه
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انـسانیت و میـزان سـالمت    ي  عشق را صفت حق و لطیفـه ،  تقریبا همه صوفیان و عارفان   

اما در مورد انواع عشق در بـین         .مرده اند عقل و حس و وسیله تهذیب اخالق و پیرایش درون ش          

یعنی بـه  ،  برخی گفته اندمقصود فقط عشق معنوي است: صاحب نظران اختالف نظر وجود دارد      

کسب علم و هنر و فضیلت و در مراتب باالتر عشق بـه خـدا و    ،   شدت دوست داشتن امور معنوي    

وص معنویـات نیـست و گـاهی        عـشق مخـص   : اند     اما جماعتی گفته   –پیامبران و برگزیدگان خدا   

ایـن گـروه عـشق مجـازي را پـل و       .شـود   مـی مجازي است و در محسوسات و مادیات نیز یافت        

  ). 1394قوي کتف ، احمدپور. (د انند  میگذرگاه عشق حقیقی

موضـوع ایـن    .عشق الهی از هرگونه پیوندي با عشق حسی به دور و عرفانی محض اسـت         

وقتی از خدا به عنـوان معـشوق     ،   در اشعار عرفانی   .خداستهمان  ،   عشق در خدا شناسی اسالمی    

گویـا  ،   شـود و مبنـاي آن       مـی  معشوق به صورت انسانی زیبـا روي ظـاهر        ،   آید  می سخن به میان  

  . حدیثی باشد که حضرت رسول در شب معراج خداوند را به صورت انسانی زیبا دیده است

 یعنـی  شـود   می اشکال مختلف دیده   هب سربداران هاي اندیشه در نیز با این تفاصیل عشق   

 آنهـا  هـاي  جوانمردي در مردم به عشق. خدا عشق به نهایت در و منجی به عشق،  مردم به عشق

 اینکـه  و زند می موج آنها افکار در کامالً مردم به احترام و پذیري مسولیت،  دلسوزي،  است نمایان

 منجی ظهور و حجت حضرت به قعش .اند انداشته خود نوعان هم استمثار و سلطه قصد هیچگاه

 مـذهبی  هاي آیین به که است بوده همراه وافري نعشق چنا با که است آنه بارز هاي اندیشه از نیز

 کـردن  نثـار  از حتـی  که بینیم می آنها هاي جانفشانی در نیز را خدا به عشق و است شده تبدیل

 معشوق و در نهایـت عـشق        خود از عشق به   ،  در واقع شهادت  . ندارند اي واهمه هیچ خویش جان

  . گیرد  میبه خدا سرچشمه

شهادت دو نـوع     .مقام شهادت است  ،   یکی از مقامات ارزشمندي که براي مومن ذکر شده        

  . شهادت ظاهري و شهادت باطنی: است 

در پاسـداري از دیـن و   ،  در شهادت ظاهري مـومنین در مقابـل دشـمنان دیـن و مـیهن           

گیرد امـا     می ها در معرض فنا قرار      جسم خاکی آن  ،   ر ظاهري رسند و از نظ     می حقیقت به شهادت  

بلکه دوست است و شهید به تعبیر عرفانی اش به          ،   قاتل نه تنها دشمن نیست    ،   در شهادت باطنی  

  ). 1394قوي کتف ، احمدپور(شود   میرسد و در پرتو تجلیات معشوق محو  میمقام فناء فی اهللا
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سبن الـذین قتلـوا فـی سـبیل اهللا امواتـا بـل احیـاء        والتحـ : فرمایـد    می خداوند در قرآن  

بلکـه آنـان    ،   مـرده انـد   انـد     آنانی که در راه خدا کـشته شـده        ،   هرگز گمان مبر   .عندربهم یرزقون 

والبته شرط حـضور نـزد      ) 3/169آل عمران    .شوند  می و در نزد پروردگارشان روزي داده     اند    زنده

همـان  ،   رزق چنین عاشقانی   .خالص در عشق است   ا» عندربهم«پروردگار و پا گذاشتن در بساط       

بـراي  (رزق معلوم است که خداوند براي مخلصین وعده فرموده است ؛ اولئک لهم رزق معلـوم ؛                  

  . 37/41صافات  .آنان روزي مشخص است

این شهادت که در جهاد اصغر و در دفاع از حریم اسـالم و مـسلمین و ممالـک اسـالمی                     

 باعـث آشـکار شـدن دیـن       ،   د و همراه با انجام امر واجبـی اسـت         شو  می خالصهاي    نصیب انسان 

 هر چند در این راه نیروهاي زیادي از میان         .شود و در جامعه مسلمین اثرات ارزشمندي دارد        می

ها هستند اما نتایجی که این نبرد نور و ظلمت دارد جبران هـر نـوع            روند که بهترین استعداد    می

  . کاستی خواهد بود

از بـین رفـتن   ،  از بین بـردن گمراهـی و شـرك   ،  خواري دشمن: رد عبارتند از  آثار این نب  

بقاي ذکر خدا رستگاري و نجـات و پیـروزي و جـدا شـدن صـف مجاهـدان و صـابران از                       ،   فساد

قـوي  ، احمـدپور (چنان که در جاي جاي قرآن تایید اثرات این نبرد به وضوح پیداسـت           ،   دیگران

  ). 1394کتف 

  شد در شهادت به صیف ظاهر شهید در میدان نبرد با دشمن حاضـر              همان طور که بیان   

 شود و تا جان در بدن دارد در مقابل دشمن ستمگر از نـاموس و کیـان اسـالمی خـود دفـاع                  می

حکـم  اي    باز اشاره شد که حضور در چنین جبهه        .شود  می کند تا به درجه رفیع شهادت نایل       می

  . جهاد اصغر را دارد

آید و شهید این جهاد در مبـارزه بـا     می باطن در جهاد اکبر به دست     اما شهادت به صیف   

شـود ؛ یعنـی جهـت        مـی  رود که در پرتو تجلیات معشوق محو        می نفس از روي عشق آنقدر جلو     

  ). 1394،   قوي کتف،  احمدپور( .شود  میدر جهت ربوبیت حق فنا،  بشریت بنده

و مـن عرفنـی   ،  من وجدنی عرفنـی و ،   من طلبنی وجدنی  «: در حدیث قدسی آمده است      

کـسی کـه    » فانا دیته ،   ومن قتلته فعلی دیته ومن علی دیته       قتلته،   ومن عشقته ،   عشقته،   عشقنی

 یابد و کسی که مرا شناخت عاشـق مـن          می مرا در ،   به جست و جوي من آمد و من را طلب کرد          

 عاشـق او شـدم او را  و کـسی کـه   ،  شوم  میشود ؛ و کسی که عاشق من شد من هم عاشق او        می



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   346 

( و کسی که او را کشتم خون بهایی براي او قائل هستم و این خون بهاء خودم هـستم                ،   کشم می

  ). 134ص ، احادیث مثنوي، بدیع الزمان فروزانفر

رسد که عشق او به محبوب معبود واقعـی           می زمانی مومن سالک به مقام و منزلت شهید       

را فـداي   یعنـی خـود  ،  دیگـري را نبیننـد  ،   که جز دوست   تا جایی ،   به سر حد کمال رسیده باشد     

  . عشق کند

امـام و نبـی در عـرف        ،   ولی،   قهرمان،   مخترع،   فیلسوف،   کلمه شهید همچون کلمات عالم    

شود و این     می خاص مسلمین ودر زبان اسالم همراه با نوعی عظمت و احترام و احیانا قداست ادا              

  . . کند  میقداست را از معنی کسب

ها دارنـد ولـی همـین افـراد           حقی بر آن  ،   کنند  می کسانی که به بشریت به نحوي خدمت      

مدیون شهدایند؛ زیرا عالم در علم خود و فیلسوف در فلسفه خـود و معلـم اخـالق در تعلیمـات                     

اخالقی خود براي انجام خدمت به محیطی آزاد و مساعد نیاز دارنـد ؛ و شـهید بـا فـداکاري و از          

هـر کـس واقعـا در راه    ،  در نظـر اسـالم   .کنـد   میمحیط را براي آنان مساعد،   خودگذشتگی خود 

 واقعـی بـشر کـشته شـود شـهید شـناخته      هـاي   عالی اسالمی با انگیزه برقـراي ارزش هاي    هدف

 شود و به یکی از عالی ترین درجات و مراتبی که در سـیر صـعودي انـسان وجـود دارد نائـل                   می

  ). 1394،   قوي کتف،  احمدپور(گردد می

 نـه ،  اسـت  آن بـودن  فعـال  الزمه عـشق  ": است کرده عنوان مچنین ه فرو عشق مورد در

 بـراي  .گـرفتن  نـه  است کردن نثار جهاول در در  عشق. "اسارت"  است نه  "پایداري"،  لپذیري فع

 کـردن  نثـار  .دارد متفـاوتی  کامالً مفهوم کردن نثار،  است سازنده و بارآور منشی داراي که کسی

 مـا  اینکه سبب به نه،  است تر شیرین کردن دریافت از نثارکردن .است آدمی قدرت رمظه برترین

 را خـود  بودن نزنده کرد نثار عمل در شخص که دلیل این به بلکه،  دهیم می در محدودیتیتن به

 اسـت  غنی دهد می آنکه،  است بودن غنی معنی به کردن نثار مادیات دنیاي در .کند می احساس

 چـون  عناصـري  متضمن عشق فعال خصیصه نثارکردن عنصر از گذشته ". اردد بسیار که آن نه

  . )1386،  فروم ترجمهسلطانی("است، دانائی و احترام، مسئولیت احساس، دلسوزي

 که آنجا-ورزیم می مهر بدان چه آن پرورش و زندگی به جدي رغبت از است عبارت عشق

 را عـشق  از دیگـري  جنبه ضمناً وجهت و دلسوزي .همنیست عشق،  ندارد وجود جدي رغبت این

 کـامالً  امـري ،   آن واقعـی  معنـاي  به مسئولیت احساس .است مسئولیت احساس آن و بردارند در
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، باشـند  شده بیان احتیاجات خواهاین،  دیگر انسان یک احتیاجات به پاسخی است  و است ارادي

. »دادن پاسـخ  بـراي  آمـادگی  و توانـایی  یعنـی ،  کـردن  مسئولیت احساس«. باشند نشده بیان یا

 بـه  پاسـخی  بلکـه ،  باشـد  شـده  تحمیل کسی به خارج از که نیست اي وظیفه مسئولیت احساس

 داراي انگلیـسی  در پاسـخ  و مـسئولیت  توسعه .است مند عالقه بدان شخص که است اي خواسته

، تبریـزي  ترجمه، فروم(پاسخگویی براي داشتن آمادگی یعنی مسئولیت پس،  هستند واحد ریشه

1370 .(  

 میل و جویی به سلطه  مسئولیت احساس نباشد احترام اگر،  است احترام عشق سوم جزء

 درك توانـایی  بلکـه ،  نیـست  وحـشت  و تـرس  احترام از منظور .شود  می دیگري تبدیل  تملک به

 مطلب این به عالقه یعنی،  احترام .اوست همتاي تبی فردي از آگاهی یهستو و که چنان آن طرف

 اسـتثمار  هـست  احتـرام  کـه  آنجـا  در .شود شکوفا و کند رشد باید هست کهطور آن،  دیگري که

 بـراي  چیزي مانند نه،  هست که چنان آن او با،  دارم دوست را دیگري شخص من اگر .ندارد وجود

 عـشق  جـوهر  .کـنم  مـی  وحـدت  احساس کند می طلب من احتیاجات چه آنن  میا خود استفاده

 را چیـزي  آدمی و ناپذیرند جدایی رنج و عشق یعنی .است آن پروردن و چیزي براي »رنجبردن«

 کـه  کنـد  مـی  همـوار  خویـشتن  بر را چیزي رنج و،  کشیده باشد  رنج آن براي داردکه می دوست

 گانـه  سـه  اجزاء از یکی را پذیري مسئولیت و نیز تعهد ) 1984( اشترنبرگوکراچک .باشد عاشقش

 اشترنبرگدر نظریه عشق سه وجهـی از        تعهد که ). 1379 همکاران و خدارحیمی( دانند می عشق

همان پایداري و وفاداري به عشق است که مهم ترین عامل در تفاوت میان عشق                کند  می آن یاد 

هـا و     حقیقی و عشق مجازي است که در فرهنگ و ادبیات ما خیلی پر رنگ تر از سـایر فرهنـگ                   

  .  استشناسی روانحتی متون 

به عقیده وي عنصر مهم      .ما آن را کامل نمی داند     جانسون مدل اشترنبرگ را قبول دارد ا      

معنویت  .است) spirituality(دیگري در تکامل عشق وجود دارد و آن عنصر معنوي و روحانی             

قسمتی از ما که از خود زندگی برتـر     .در این الگو به معناي جستجو و یافتن معناي زندگی است          

شق برشـمرد امـا پیداسـت کـه بـسیاري از            شاید نتوان این نظریه را کامل ترین مدل عـ         «. است

، وایـر (» .ها و کمبودهاي نظریات پیشین بویژه مدل عشق اشترنبرگ را جبران نموده است              نقص

1383 ،166(  
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عشق پاسخی مناسب انـسان بـه   ،  از نظر فروم که یکی دیگر از روان شناسان کمال است            

دلسوزي و مـسئولیت  ،  طریق احساستنها از راه ابراز خویشتن به دیگران و از     هستی است یعنی  

توانـد پیونـد و وحـدت نـوینی بـا             می با حفظ تمامیت فردي و فردیت است که انسان        ،  براي آنها 

عشق تنها راهی است که فرد از طریـق آن     .هستی بیافریند تا او را از بیگانگی و تنهایی آزاد کند          

در حقیقـت وي یکـی از       « .نـد ک  می شود و به سوي فردیت و یکپارچگی حرکت         می با دنیا متحد  

وي بـر اسـاس وجـود همـین طبیعـت            .معتقدان وجود به طبیعت مشترك میان انسان هاسـت        

 تقابل منافع فردي و اجتماعی را انکار کرده و منافع فردي را در راستاي منافع جمعـی                ،  مشترك

 دیگـران بیند و اصوالًٌ به سبب قبول طبع آدمی است که وي عشق به خود را همان عشق بـه          می

  )206: 1390مصباح و همکاران (». داند می

احتـرام و شـناخت را      ،  مسئولیت،  اهمیت دادن ،  )1387(وي در کتاب هنر عشق ورزیدن       

کسی که عاشـق     .نماید  می به عنوان چهار عنصر مشترك در تمام شکلهاي عشق واقعی مشخص          

مـسئولیت نیـز یعنـی       .دیگري است باید به وي اهمیت بدهد و مایل باشد از وي مراقبـت کنـد               

همچنین فرد عاشق به نیازها و شخصیت معشوق احترام گذاشته           .تمایل و توانایی به پاسخ دادن     

معشوق خویش را   ،  و در نهایت همه اینها در گرو این است که عاشق           .و سعی در تغییر آنها ندارد     

نیـز بـه    سربداراناین چهار عنصر مهم عشق ورزي از دیدگاه فروم در جهان بینی     . شناخته باشد 

همان توجه عاشق به معشوق و احساس دلـدادگی بـه           ،  در حقیقت اهمیت دادن    .خورد  می چشم

بـار عـشق   هـاي   مراد از مسئولیت همان سیر و سلوك روحانی و معنوي و تحمل سـختی       .اوست

همچنین احتـرام نیـز بـه     .دهد  میگیرد و انجام  میامانت آن را به عهده، است که عاشق حقیقی 

 و در نهایت شناخت از معرفت ناشی       .معشوق و جلب رضایت اوست    هاي    ناي توجه به خواسته   مع

زیرا تـا زمـانی کـه       ،  شود که البته گام اول و اساسی در عشق ورزیدن عاشق به معشوق است              می

هیچ پیونـد روحـانی و معنـوي نیـز میانـشان        ،  محب از محبوب خود هیچ شناختی نداشته باشد       

عشق به منجی و در نهایت      ،  مام مراحل عشق را در عشق به مردم و وطن         صورت نمی گیرد که ت    

  . . بینیم  میعشق به خدا

: کنـد   مـی وي عشق را به دو گروه تقسیم « . از پیشگامان نظریه انسان گرایی است      1 مازلو

در این عشق نیازهاي برآورده نـشده فـرد    .مالکانه و حریصانه است ،  عشق خودخواهانه ،  گروه اول 

مـازلو   .کند  می دیگري را به این دلیل دوست دارد که نیازهایش را ارضاء          ،  یعنی فرد ،  دخیل است 
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عـشق کمبـود مثـل اعتیـاد بـه       .نامـد   مـی )Deficiency love(این عـشق را عـشق کمبـود    

  )480: 1387، فیست( .داروهاست

عشقی بـالغ کـه بـر اسـاس عـشق بـه        .ستا) Being Love(عشق وجودي ، گروه دوم

ارزشـمندتر و  ، عـشق وجـودي   .شود  می خود مختار است و آزادانه نثار      .شود  می وجود دیگري بنا  

آزادي از قید و بندها الزم است از طرفی فـرد           ،  براي این نوع از عشق     .باالتر از عشق کمبود است    

 سـخاوت و تمایـل بـه         .فتـه باشـد   همتایی درونی خود و فرد دیگري را بـه تمـامی پذیر             بی باید

عشق مبتنـی بـر کمبـود بـا حالـت       .شود  میبخشش و خشنود کردن دیگري در این عشق دیده  

خـود انگیختـی و   ، تدافعی در طرفین خودش را نشان میدهد در حالی که ویژگی عشق وجـودي   

د در این   فر .کند  می  این نوع عشق در رابطه فرد با جهان نیز صدق           .حفظ فردیت در رابطه است    

این جاست کـه فردبـه      ،   تواند طبیعت را همان گونه که هست ببیند و از آن لذت ببرد              می مرحله

ایـن   .یابد  می یک احساس در آمیختگی پر انسجام با عالم و تغییرات حساس زمان و مکان دست              

  )1387،  فیست. ( (دهد  میتجربه در افراد از نظر روانی سالم رخ

   :باشـد کـه عبارتنـد از        مـی  خاصـی هاي    ر افراد سالم واجد ویژگی    عشق د ،  به عقیده مازلو  

. کنار گذاشتن حاالت تدافعی در روابط عشقی و قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شـدن               -1

ائـتالف  ، مـسئولیت ، مراقبـت -3 .دو فـرد هـاي   هـا و شخـصیت   عدم تمایز قطعـی بـین نقـش       -2

احترام به نسبت دیگـري     -5. دیت دیگري پذیرش فر -4نیازهاوجود صفا و نشاط در رابطه عشقی        

کنـاره گیـري و فردیتـسلیقه و قـوه          ،   ترس آمیخته با احترام   ،  حیرت،  عشق به معناي تحسین   -6

  )44: 1387، تبعه امامی و همکاران(» . ادراك وسیع تر

بر همین اساس که     .البته تجربه این سطح از عشق همواره دشوار و فهم آن دیریاب است            

کـه بـراي    اي    تجربه .شود  می فراد از آن متفاوت است و به سطوح مختلف تقسیم         مراتب دریافت ا  

  قابل بیان نیستاند  کسانیکه به آن مبتال نشده

وي در بیان این سطح از تجربه که همـان تجربـه اوج اسـت معتقـد اسـت کـه اوالً ایـن                        

ل دنیـا را بـه      کـ ،  در حقیقت ایـن افـراد      .تجربیات کامالً طبیعی و بخشی از وجود انسان هستند        

 احساس فروتنی و در عین حـال قـدرت بیـشتر   ،  بینند و در خالل این تجربه       می صورت یکپارچه 

   .کنند؛ ثانیاً این عشق را باید از چشم عاشق دید و آن را درك کرد می
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با عشقی کـه در  ،  به طور کلی عشقی که روانشناسی متأثر از جوامع غربی تعریف میگردد           

در حقیقت با بررسی و مطالعه       .ت عرفانی مطرح شده بسیار متفاوت است      فرهنگ اسالمی و ادبیا   

یابیم که اوالً هر کدام در جایگاه خود تنهـا جنبـه یـا جنبـه هـایی از                     می ها در   عمیق این نظریه  

و کمتر بـه جنبـه   اند  ثانیاً بیشتر در حیطه عشق مجازي معطوف شده، عشق را در نظر گرفته اند    

ادبیـات ایرانـی اسـالمی و        این در حالیست کـه در فرهنـگ و         .اخته اند روحانی و الهی عشق پرد    

به تمام زوایا و مـسائل موجـود در عاشـقی و ماهیـت عـشق                ،   بزرگان ملی و مذهبی   هاي    اندیشه

  . توجه شده است

  

  و معرفت عرفان

طریقه مخلوطی از فلسفه و مذهب کـه        «تصوف یا عرفان در نزد مسلمین عبارت است از          

راه رسیدن به خدا منحصر به آن طریقه است و این وصول به کمال متوقف             ،   یروان آن به عقیده پ  

شـود و بـه نحـوه اسـرار           مـی  است بر سیر و تفکر و مشاهداتی که مودي به وجد و حـال و ذوق               

پیروان ایـن طریقـه بـه صـوفی و عـارف و اهـل کـشف                  .سازد  می آمیزي انسان را به خدا متصل     

،  تاریخ تصوف در اسالم تا عـصر حـافظ        ،   دکتر قاسم غنی  ( .»نامند می معروفند و خود را اهل حق     

  ). 3-2صص، 2ج

امـا نیکلـسون در     اند    عارف و صوفی معناي یکسانی به خود گرفته       ،   اگر چه در این تعریف    

سـه زبـان    ،   فارسـی و ترکـی    ،   واژه عارف که در عربـی     : (نویسد    می مقدمه کتاب عارفان مسلمان   

بـار معنـایی    » صـوفی «آید دقیقا با آن مترادف نیـست زیـرا            می نام صوفی عمده جهان اسالم به     

ایـن   .ایمان آورده اند) ص(رود که به آیین محمد   میدینی خاصی دارد و فقط براي عارفانی بکار    

 مهر شدن لـب بـا   –واژه عربی گر چه در طول زمان با معناي واالي یونانی کلمه متناسب گشت       

زمـانی کـه بـراي نخـستین بـار      ،  اما در ابتدا–م سر با وجد دیدار    اسرار قدسی و بسته شدن جش     

. ا. ر( .کـشید   مـی  بـار معنـایی فروتنانـه تـري را بـر دوش           ،   متداول شد ) حدود قرن دوم هحري   (

  ). 44ص ،  ترجمه عرفان عارفان مسلمان. نیکلسون

را بـا   وقتـی عرفـا     ،   کتاب آشنایی با علوم اسـالمی      شهید مطهري در بخش کالم و عرفان      

،  کنـد   مـی  فالسـفه و ادبـا مقایـسه      ،   محـدثین ،   سایر طبقات فرهنگی اسالمی از قبیـل مفـسرین        

تفاوت عرفا با دیگر طبقات فرهنگی این است که عالوه بر این که عرفا علمـی بـه نـام                    : گوید   می
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 در جهان اسالم یک فرقه اجتماعی با مختصاتی مخصوص به خود ایجاد           اند    عرفان به وجود آورده   

و هر گاه بـا  » عارف«شود که اهل عرفان هر گاه با عنوان فرهنگی یاد شوند   میو یاد آوراند    کرده

/ آشنایی با علوم اسـالمی   ،  مرتضی مطهري . (شوند  می نامیده» صوفی«عنوان اجتماعی یاد شوند     

    ).70ص ،  کالم و عرفان

؛ آگـاهی از    انـد     بـد بـوده   زاهد و عا  ،   در حقیقت صوفیان اولیه بیش از آن چه عارف باشند         

کرد کـه بـراي رهـایی خـوداز دنیـا گریـزان         میگناه همراه با وحشت از روز جزاء صوفیه را وادار 

از طرفی معتقد بودند که سر نوشت ایشان در لوح ازل به تدبیر خدا نوشته شـده و هـیج                     .باشند

  . چون و چراي الهی بودند  بیپس تسلیم .جیز نمی تواند آن را تغییر دهد

  :نویسد   میدکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب ارزش میراث صوفیه

معرفت در نزد آن دسته از صاحب نظـران اسـت کـه بـر خـالف اهـل                   ي    طریقه،   عرفان«

ایـن روش در بـین       .در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق اعتماد دارند تا بر عقل و استدالل             ،   برهان

مختلف دارد کـه آن همـه را امـروز          هاي    اقوام نام مسلمین مخصوص صوفیه است و در نزد سایر         

زرین کوب این معرفـت را مبتنـی بـر حالـت روحـانی              . شناسند  می تحت عنوان معرفت اهل سر    

 .شـود   مـی  واسطه بـا وجـود مطلـق حـق          بی وصف ناپذیر میداند که منجر به ارتباطی مستقیم و        

   ).12-9، صص،  ارزش میراث صوفیه،  دکتر عبدالحسین زرین کوب(

رهبران قیام همچون شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري گـر جـه بـه معنـاي امـروزي آن                    

صوفی نبودند ولی زاهدان و عابدانی خدا شناس و خدا ترس بودند و آن چه از صوفی گري آنـان            

لذا معرفت الهـی چنـان تمـام         .همان نوع تصوف اشاره شده توسط زرین کوب است         شود  می یاد

بـه دل راه نمـی داننـد و مویـد عرفـان و      اي    بود که از هیچ امري واهمه     ها را فرا گرفته       وجود آن 

هـا شـدند و همـین امـر پریـشانی             معنـوي آن  هـاي     جذب جلـوه   ها این بود که مردم      معرفت آن 

  . حاکمان و بزرگان این سرزمین را برانگیخت

معـادل شـناخت    اي    سازد و شناخت خود به گونه       می شناخت خود را مطرح   ،  معرفت واژه

خودشناسـی  ، عرفـانی ، ها در نظـر بزرگـان دینـی     برترین شناخت  .داند  می تی و خالق هستی   هس

درباره خود نظرات زیادي وجود دارد که کلیت آن بـه   ).معرفه االنسان نفسه،  افضل المعرفه (است

  . شود  میقلمداد» روانشناسی خود«عنوان 
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 .شـود   مـی  ها  ز مراقبت موجب قراردادن خود در حریمی ا     ،  نتیجه هوشیاري نسبت به خود    

 کند و شخصیت او را به عنوان یک کلیت توحیـد یافتـه رشـد     میها انسان را متحول این مراقبت 

شـود و     مـی  موجب تشکیل تصوري نازل از خود     ،  در مقابل عدم هشیاري نسبت به خود       .دهد می

د خـود   کـسانی کـه واجـ      .آورد  مـی  به تعبیر روانشناسی امروز خود پنداشتی ضعیف را به وجـود          

 خـویش ندارنـد   هاي    دانند و تصور مطلوبی از توانایی       می خود را کوچک  ،  پنداشت ضعیف هستند  

هـا و تردیـدهاي       مازلو در این راستا از عقده یونس نام برده است که به شک             ).1383پورحسین  (

 زباشـد کـه در آن یونـسا         مـی  ما درباره توانایی هایمان اشاره دارد و بر اساس داستانی از انجیـل            

اجراي دستور خداوند به خاطر شک و تردید در توان انجام آن سرباز زد و فرار کرد ولی سرانجام                   

نیـز  ) 1984(مـک گیـرا      ).2005،  شولتز و شولتز  (او پذیرفت که باید ماموریت را به انجام رساند        

معتقد است که شکل بندي پیرامون طبع اجتماعی فـرد از قـوي تـرین و شـناخته شـده تـرین                      

رود که زیرا تکامل ارتباط با دیگـري از مهـم تـرین منـابع         می تعیین کننده خود به شمار    عوامل  

البته باید به امـر اشـاره       ). 1383نقل از پورحسین    ،  محسنی(باشد  می کسب اطالعات درباره خود   

مـارکوس و کیتایامـا    .دهد  میخودهاي متفاوتی را بروز، مختلفهاي  داشت که انسان در فرهنگ    

خود فرد را در جهت فردیت گرایی و فرهنگ         ،  که فرهنگ اروپایی و غربی    اند    ن داده نشا) 1991(

  . . دهد  میفرد را به سوي تعلق به گروه سوق، آسیایی و شرقی و نیز آمریکاي جنوبی

خودهـاي  ،  یکی از مباحثی که در سالهاي اخیر در حیطه روانشناسی خـود عنـوان شـده               

هـاي  هـاي   خودهاي ممکن ایده آل .مطرح شده استممکن است که توسط مارکوس و نیریوس        

آنچه که دوست دارند بشوند و آنچه ترس از شدنش دارند را            ،  افراد را از آنچه ممکن است بشوند      

مـارکوس و   (اهـداف و تهدیدهاسـت    ،  ترسـها ،  خودهاي ممکـن اجـزاء شـناختی از        .دهد  می ارائه

شود و شکل خاصـی را بـه          می بخودهاي ممکن به عنوان مشوق رفتار محسو       ).1986،  نیریوس

که چگونه و به چه سمتی حرکت کنیم و کامالً نقش انگیزشی و شـناختی               ،  دهند  می خواست ما 

  ). 1986، مارکوس و نیریوس(دارد

  

  بی نیازي

نیـازي    بـی نهایـت ،  "سربه دار میدهیم ولی تن به ذلـت نمـی دهـیم          "،   اشعار سربدارن  از

در واقـع    .و دیگر هـیچ    آید  می نها قدرت و اراده ازلی به کار      از نظر آنها ت    .شود  می وعزت برداشت 
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افرادي . نیاز مطلق بودند    بی تسلیم،  افرادي که سر تسلیم در برابر حکومت ظلم فرود نمی آوردند          

جان بر کف براي سربلندي مردم و سرزمین شان از هیچ کاري حتی نثار کـردن جانـشان دریـغ       

ه سربداران با فدا کردن جان خود عزت و شـرف را بـراي              نمی کردند و این نشان گر این است ک        

    ).1385، مفهومی از تاریخ بیهق بر گرفته(وطن نیز به ارمغان آوردند

خـود را   هـاي     هگینـز فاصـله   ،  در بحث روانشناسی خود در ادامه مبحث خودهاي ممکـن         

کـاهش  تـالش بـراي      . دانـست  "بـی نیـازي   "توان آن را شبیه بـه مفهـوم           می کند که   می مطرح

خود بزرگتـر باشـد     هاي    هرچه فاصله  .خود واقعی و خود ایده آل     ي    یعنی فاصله ،  خودهاي    فاصله

رضـایت  ،  امنیت،  براي کسب احساس شایستگی   .شخص احساس ناراحتی بیشتري خواهد داشت     

، هگینـز ( کنیم این فاصله کم شود و در نهایت به وحدت خود نزدیـک شـویم                می و شادي تالش  

1987 .(  

 براي کاهش این فاصله بدون در نظر گرفتن خود نظم دهی یا خـود سـامان دهـی             تالش

، کـه انـد     عنوان کـرده  ) 2004(و هز و بامیستر   ) 1998(کریور و اسچیمر   .رفتار امکان پذیر نیست   

، اصطالح خود نظم دهی یا خود سامان دهی اغلب به تالش انسان بـراي دسـت یـابی بـه تفکـر                     

دریـدر  ( شـود   مـی  ر چشم اندازي از اهـداف سـطح بـاالتر اطـالق           ها و اعمال د     خواسته،  احساس

   ).2006ودویت 

و فرا   نیازي  بی یکی از ارزشهاي هستی فرا نیازهایی که مازلو مطرح نموده است که همان            

هـا    فـرا آسـیب    .باشد  می عالقگی به دنیا   ، بی ناآسودگی،  قراري ، بی مقابل آن افسردگی  هاي    آسیب

به ،  وجود آنها ما را از بیان کامل       . نازاماندن رشد و کمال انسان هستند      نمایانگر کاستی گرفتن یا   

ترجمـه خوشـدل   ، شـولتز (دارد  مـی و فعلیت بخشیدن استعدادهاي بـالقوه مـان بـاز       ،  کار گرفتن 

1380(  

  

  )ایمان به یگانگی(توحید

توحید برخاستن دویی و شرکت است و گم شدن عاشق در معشوق و بقـاء یـافتن بـه او                    

گردد و حجاب کفـر و ایمـان نیـز بـه              می لک چون ره به توحید برد بر تمام اسرار واقف         سا .است

باور به توحید و ایمـان بـه خـدا          )1373،  صارمی(گردد  می رود و سر جان بر او آشکار        می یک سو 

، ایمـانی تزلـزل پراکنـدگی       بی شود همچنان که    می دوام و عدم تضاد در رفتار را موجب       ،  انسجام
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انسجام یافتن ویژگی است که فرد بنـا بـر آفریننـدگی و     .شود  میخص را باعثتضاد و سستی ش  

خـدیوي  (یابـد   مـی  عدم تضاد و اسـتحکام    ،  تاثیرپذیري فطرت واجد آن است و به اعتبار آن دوام         

  ). 1379، زند

هـاي   اصلی قیام از اندیشههاي  در واقع رهبر ایدئولوژیک سربداران شیخ خلیفه که اندیشه   

او نمـی   . را انتخاب کرده بـود و مـذهب اعتـراض و شـهادت را              " اسالم علی ع     "ه  او نشات گرفت  

، شـریعتی (تفـاوت باشـد       بـی  ستم و نعره جالدان و فقر گرسـنگان       هاي    توانست نسبت به تازیانه   

و همین بس است که آنان از ایمان خاص برخوردار بودند که از چیزي نمی هراسیدند و                  )1385

  . تن به ذلت نمی دادند

یـابی   وحدت خود در اثر سازمان .سازمانی خود استهاي  وحدت و یگانگی یکی از کیفیت     

 انسان نـسبت بـه آن       آید که عموماً    می و متشکل شدن خود در یک کلیت توحید یافته به وجود          

کنـد کـه     مـی  کمـک ،  آورد  مـی  هاي بیشماري را به وجود     وحدت خود که شخصیت    .هشیار است 

بـه همـین دلیـل     ).1383نقـل از پورحـسین   ، پـورکی ( را تبین نمـود مسائل ارتباطی بین افراد    

نمی توانند در ارتباطات میـان فـردي و مناسـبات انـسانی             ،  کسانی که فاقد انسجام خود هستند     

  . موفقیت کسب کنند، فردي و اجتماعی

از نظر آلپورت یکی از معیارهاي مرحله نهایی رشد بهنجار یعنی شخصیت کمال یافتـه و                

ک فلسفه وحدت بخش در زندگی است که تمام وجوه زندگی یـک شـخص را بـه سـوي     ی،  سالم

  ). 1381ترجمه کریمی ، شولتز(کند  میهدفهاي آینده هدایت

: در خصوص اصل وحدت و یگـانگی بیـان داشـته        » روانکاوي و دین  «اریک فرومدر کتاب    

 تمامی حیـات و بـاالتر   بلکه یگانگی با، مقصود از آن تنها یگانگی با خویشتن و همنوعان نیست "

ها ممکن است فکر کنند که این طرز فکري است که اصالت و               بعضی .از آن با جهان هستی است     

اثبات این که چنین نیـست خـصلت    .کند  میفردیت شخص را نفی و تجربه نفسانی او را متزلزل   

ذاب و حتـی عـ  ، آگـاهی دقیـق   ایـن اصـل متـضمن    .سازد  میمعماگونه طرز فکر مزبور را روشن     

و همچنین تمایل به  ،  جدا و منحصر به فرد     نسبت به نفس خویش به عنوان یک تمامیت       ،  دهنده

طرز فکر دینی به ایـن       .شکستن مرزها و حصارهاي این سازمان فردي و یکی شدن با همه است            

اما  .باشد  می متضمن کاملترین تجربه فردیت و در عین حال حاوي مفهوم مخالف آن نیز            ،  مفهوم

بلکه بیشتر به معنی دوگانگی و تضادي است که تجربه          ،   آمیختگی این دو تجربه نیست     به معنی 
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تداوم با فخر و مباهات     ،  دینی زاییده کشش و تمدد آن است که طرز فکر مزبور طرز فکري است             

اي   و در عین حال تواضع و فروتنی که ناشی از تلقی خویشتن به عنوان رشته              ،  و احساس وحدت  

  . "د عالم هستی استکوچک در تارو پو

او  .فردیت یافتگی یـا تحقـق یـافتن خویـشتن اسـت          ،  هدف شخصیت انسان  ،  براي یونگ 

ولی بـا ایـن   ، گیرد  میمعتقد بود که اگر چه دستیابی به این هدف به ندرت به طور کامل صورت   

، شـولتز (حال همیشه وجود دارد و پیوسته ما را برمی انگیزند که در جهـت آن کوشـش نمـاییم                  

، همـان خویـشتن ماسـت   ، مهمتـرین کهـن الگـو   ) 1961(از دید یونگ  ).1381، مه کریمی ترج

خویشتن هدفی است که هرکس بدان دسـت   . کمال و معنایابی  ،  تالش ناخودآگاه ما براي وحدت    

ممکن است دستیابی بـه خویـشتن       ،  نمی یابد و هر عاملی که مانع فردیت یافتگی یا تعادل شود           

خویشتن از طریق جـستجوي مـا        . و یا از ظاهر شدن آن جلوگیري کند        را به تاخیر مواجه نماید    

ترجمه ،  نقل از کرین  ،  یونگ(یابد  می یعنی سمبل کمال و معناي غایی تجلی      ،  براي یافتن خداوند  

  ). 1384، خوي نژاد و رجایی

  

  معناجویی

یک شعار نمادین است و معناي واقعی آن با معناي ظـاهري متفـاوت              "سر به دار دادن     "

عزت تنهـا در دوري جـستن از ظلـم نیـست بلکـه              . آن نجات از ذلت است     معناي ظاهري . ستا

،  دراحدزیـستن ،  هست خدا و فنا شدن از خویش است     نیستی در ،   عزت واقعی در رسیدن به خدا     

 سـرانجام سـالک عاشـق در معـشوق گـم      ).1373، صـارمی (و ما و من را به یک سر نهادن است      

 کند و از آنجا که جز به کل و جزئی به کلی و رود با دریـا             می هم گم شود و گم شدن خود را        می

   .پیوندد می

در لغت  ،   بال. امتحان الهی است   یعنی ترك عالیق و صاف شدن ونوعی       "دادن دار به سر"

مصیبت و آفت است و در نزد صوفیان ظهور امتحـان حـق             ،  اندوه،  غم،  سختی،  به معنی آزمایش  

شود کـه خـود را از طریـق ممارسـت             می به سالک چنین تعلیم داده     ).1387،  کاظم زاده ( .است

توبه دائم از اعمال ناشایست و زدودن زنگار دل که اساس همه آنهاسـت پـرورش       ،  خلوص،  مداوم

  ). 1373، صارمی("به بقا دست نمی یابد، سالک تا از خویش فنا نگردد، دهد
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 خـود  منظور و معنا ها وقتی انسان  .به نظر فرانکل نبودن معنادر زندگی روان نژندي است        

 بـه  توجـه  مرز از یعنی روان سالمت .کنند می معطوف خود به تنها را توجه،  کنند گم عالم در را

 طـور  به در این زمان است که خود      .شدن منظوري و معنا جذب و فرارفتن خود از،  گذشتن خود

  . یابد می تحقق و فعلیت طبیعی و خودانگیخته

کـه چنـان    ،  معنـاجویی : نکل تنهـا یـک انگیـزش بنیـادي وجـود دارد           در نظام فکري فرا   

معناجویی براي   .الشعاع قرار دهد   انسانی دیگر را تحت   هاي    تواند همه انگیزه    می نیرومند است که  

معنی دلیلی براي ادامه     بی در زندگی  .سالمت روان حیاتی است و براي حداقل بقاء ضروري است         

اصل معنا جویی و معناي زندگی به نیـاز مـداوم            ).1380،  لترجمه خوشد ،  شولتز(زیستن نیست 

 ارتباط،  بلکه براي معنایی که به هستی ما منظوري ببخشد        ،  نه براي خویشتن  ،  انسان به جستجو  

، هر چه بیشتر بتوانیم از خود فرار رویم یعنی خود را در راه چیزي یا کسی ایثـار کنـیم                    .یابد می

مجـذوب شخـصی یـا       .یی رشد و پرورش شخصیت سالم اسـت       این معیار نها  ،  شویم  می انسان تر 

، ترجمـه خوشـدل   ،  شولتز(توان خود شد    می تنها از این راه به راستی      .چیزي فراسوي خود شدن   

1380 .(  

کند که    می یکی از اصول اساسی فرانکل این است که توجه انسانها را به این مسئله جلب              

ردن نیست بلکه معنا جویی در زندگی است که         انگیزه اصلی و هدف زندگی گریز از درد و لذت ب          

به همین دلیل انسانها درد و رنجـی را کـه معنـی و هـدفی                 .بخشد  می به زندگی مفهومی واقعی   

هـاي    همان گونه که ارتفاع کوه را با بلندي قله آن و نه باسـطح دره               .کنند  می دارد با میل تحمل   

، نه با خضیضهاي آن سـنجید ،  ا اوجهاي آن  پس معنا دار بودن زندگی را هم باید ب        ،  سنجد  می آن

 تواند سراسـر زنـدگی انـسان را سرشـار از معنـا سـازد                می به اعتقاد فرانکل حتی یک لحظه اوج      

   ).1380، ترجمه معارفی، فرانکل(

  

  کمال

بـه دلیـل    نیـازي ورزیـدن    بـی مسایل دنیوي و  ،   صاف شدن از ظواهر   ،   ترك عالیق دنیوي  

 انگیــزه نجــات مــردم و درد و غــم حاصــل از تــسلط ، د بــودشـناخت و معرفتــی عمیــق از خــو 

هـا نـسبت بـه        تفـاوتی بعـضی از خـودي        بـی  مغوالن و هاي    رحمی  بی ها و   شرمی ، بی  خودکامگان

بـه سـمت هـدفی اصـیل کـه پـشتوانه آن       ،  شد بـراي حرکـت  اي  سرنوشت مردم و میهن انگیزه 
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آگاهانه را براي    حرکتی،  رهنگ انتظار فرهنگ غنی اسالمی ایرانی بود سربداران با درونی کردن ف         

 خستگی ناپـذیر  اي    شروع کردند و با ایجاد حکومتی آزاد مبارزه       ،  رسیدن به معناي واقعی زندگی    

  . کمال استهاي  این همه بیانگر اندیشه که، با جور و جهل و فقر را آغاز کردند

گـران در مـسائل     فروم و دی  ،  یونگ،  فرانکل،  هاي روانشناسان بزرگی چون آلپورت     پژوهش

در نتیجـه    .دانـد   مـی  فروم شخصیت انـسان را بیـشتر محـصول فرهنـگ           .دینی قابل توجه است   

یعنی جامعه تا چه انـدازه   .است اجتماعیاي   مسئله،  سالمت روان بیش از آنکه امري فردي باشد       

  ). 1380، ترجمه خوشدل، شولتز(آورد  مینیازهاي انسانی را بر

 چنـین انـسانی عمیقـا عـشق     .دهـد   مـی ت سالم به دسـت فروم تصویر روشنی از شخصی   

 جهان و خود را به طـور عینـی ادراك         ،  آفریننده است قوه تعلقش را کامال پرورش داده       ،  ورزد می

کنـد و حـاکم و عامـل خـود و             مـی  جهان و خود را به طـور عینـی ادراك         ،  کند پرورش داده   می

شبیه شخصیت   .داند  می ي بارور فروم شخصیت سالم را داراي جهت گیر       .سرنوشت خویش است  

بالغ آلپورت و خواستاران خودمزلـو و نمایـانگر تحقـق اسـتعداد بـالقوه انـسان اسـت کـه همـه                       

خـواه در جهـان   ، عاطفی و حسی به مردم و موضوعات ،  یعنی پاسخهاي فکري  ،  زندگیهاي    جنبه

ا و اسـتعدادهاي  بارور بودن یعنی بـه کـار بـستن همـه قـدرته         .گیرد  می و خواه در خود را در بر      

ترجمـه  ، شـولتز . (بارور بودن یعنی کارآمد بودن یا کنش و کارکرد کامـل داشـتن   .بالقوه خویش 

ترجمـه  ،  فـروم (بزرگترین رکن تشکیل دهنـده خـود انگیختگـی عـشق اسـت            ) 1380،  خوشدل

عـشق   .ویژگی انسانهاي از خود فرارونده توانایی ایثـار و دریافـت عـشق اسـت             ). 1363،  حسینی

، ورزد  مـی  چنین انسانی عمیقا عـشق     .رستگاري از راه عشق و در عشق است        .ایی انسان هدف نه 

،  .کند  می جهان و خود را به طور عینی ادراك       ،  قوه تعلقش را کامل پرورانده است      .آفریننده است 

حاکم و عامل خـود و سرنوشـت خـویش اسـت و از              ،  با جهان در پیوند است و در آن ریشه دارد         

هدف افراد خـود شـکوفا غنـی سـازي و گـسترش دادن زنـدگی و                  .ر آزاد است  اعمال معصیت با  

 افراد خـود شـکوفا احـساس       .چالش انگیز و گوناگون است    هاي    افزون تنش خود از طریق تجربه     

کنند که در زندگی خود ماموریتی دارند؛ یعنی کاري خارج و فراتـر از خودشـان کـه بیـشتر                     می

آنان بسیار سخت کوش هستند و لذت و هیجـان زیـادي را    .انرژي خود را به آن اختصاص دهند    

  ). 1381ترجمه کریمی ، شولتز. (یابند  میدر کار کردن
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 کـه ،  احترام و خوشـی شـدید برخوردارنـد       ،  حیرت،  افراد خود شکوفا لحظه هایی از وجد      

 عمیق مذهبی که در جریان آن خود فراموش یـا فـارغ از جهـان مـادي    هاي  شباهت به تجربه  بی

کنـد و    اي مـی    شخص احساس قدرت فـوق العـاده      ،  اوجهاي    در طول این تجربه    نیستند،  ودش می

  ). 1381ترجمه کریمی ، شولتز( .بیند  میخود را قویا مطمئن و مصمم

 کنـد و آدمـی بـا درك ایـن عیـوب در              می را آشکار » عیب ها «آگاهی و تامل در خویش      

بیند با تفکـر و       می بنابراین الزم  .ده است یابد که لحظه به لحظه از ذات پاك خویش دورتر ش           می

به سخن  ،  نقطه انحراف را باز شناسد و بدان جا بازگردد و این بار مسیر درست را برگزیند               ،  تعقل

تمـرین وتالشـی    ،  خود مشاهده گري  ) 1990(تارت. است» توبه  «دیگر در چنین حالتی نیازمند      

عمـال و مـورد قـضاوت قـراردادن آنهـا           ا،  احساسات،  تفکرات،  براي شناسایی و آشکارسازي ذهن    

ــه صــرفاً مــشاهده و مطالعــه آنهــا  ــا اهمیتــی کــه توســط نیوگــارتن و  . اســت ن در مطالعــات ب

در دهـه    .براي عقایـد یونـگ فـراهم آمـد        هاي    انجام شد گزارش شد حمایت    ) 1996(همکارانش

 در "دکنـ   مـی انرژي از یک دنیاي بیرونی به سوي دنیاي درونـی حرکـت   "پنجم و ششم زندگی     

به اشکال ویـژه زنـدگی روانـی    اي  تامل و ارزش یابی خود به طور فزاینده  ،  درون نگري ،  این دوره 

  ). 1384، خوي نژاد و رجاییي  ترجمه، کرین(شود  میتبدیل

  

  گیري نتیجه

 .شناسی تا مدتها مطالعه استعداد بـالقوه آدمـی را بـراي کمـال نادیـده گرفتـه بـود                    روان

رهـایی از بیمـاري     ،  بـه عقیـده اینـان      .نگرند  می یدي نو به ماهیت انسان    شناسان کمال با د    روان

سـطح مطلـوب    . عاطفی یا نداشتن بیماري روان پریشانه براي سالمتی شخـصیت کـافی نیـست             

بـراي  ، کمال و رشد شخصیت فراسوي بهنجاري است و تالش براي حصول سطح پیشرفته کمال  

بـه سـبب     .تعدادهاي بالقوه آدمی ضروري است    تحقق بخشیدن یا قوه به فعل رساندن تمامی اس        

بایـد سـاخت آن جامعـه    ، اهمیت نیروهاي اجتماعی و فرهنگی براي درك یک یک اعضاء جامعه  

  . چه در گذشته و چه در حال مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

 تعـداد  کـه  شناسـی  روان مختلـف  نظریـات  بـه  توجه با را هایی ویژگی کمال شناسی روان

 اسـت  غربی فرهنگ در سالم افراد و روان سالمت مورد در تفحص و تحقیق نتیجه نهاآ از زیادي

، مسول زندگی خـود بـودن     ،  پذیري مسولیت،  عمل دهد به عنوان مثال آزادي در انتخاب       می ارائه
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 ایـن  از بـسیاري  اینکه به توجه  با ...و) معرفت(شناخت  ،  عشق به انسان ها   ،  معناجویی؛هدفمندي

 دارد وجود اسالمی و ایرانی تمدن و فرهنگ در چه آن با معرفت و عشق معناي هویژ به ها ویژگی

 یـک  از معنـوي  و دینـی  بزرگـان  و اطهـار  ائمـه  زندگی بررسی با است بهتر لذا دارد هایی تفاوت

 از و عطار الطیر منطق و معنوي مثنوي مثل فاخر ادبی آثار ویژه به ادبیات در وجو جست و طرف

 فرهنـگ  بـا  کـه  دهـیم  ارائـه  کمـال  و سالمت براي فرهنگی مدلی ایران کهن تاریخ تر مهم همه

  .باشد همخوان بیشتر ایرانی

عامل فرهنـگ   ،   کلید درك شخصیت متغیر انسان است     ،  شناخت ماهیت جامعه وفرهنگ   

انـسان  هاي  شود تاثیر زیاد بر ویژگی      می تاریخ و ادبیات  ،   مذهب،   دین،   که شامل شرایط اجتماعی   

هـا    تاثیر افکار سربداران و داستانهاي سینه به سینه نقـل شـده از آن              . . انسان کامل دارد   سالم یا 

بـراي   تواند مدلی فرهنگـی     می آنانهاي    در فرهنگ و جامعه ما انکار ناپذیر است بنابراین اندیشه         

  . ارایه انسان کامل باشد

، معرفـت  و فـان عر،  عشق،  هدفگرایی،  سازندگی یعنی فرهنگی مدل این هاي ویژگی تمام

 هم انتظارواقعی یک چون شوند می خالصه انتظار فرهنگ هدر هم توحید و معناجویی،  یازي بین

 جنـبش  و حرکت یک بلکه تنها نیست  بودن منتظر شود می یاد آن از ما دینی متون در که چنان

ـ  و دارد وجـود  آن در شناخت و عشق،  شود می ایجاد سازندگی براي هدف با که حرکتی است  هب

 شـود  می آغاز منجی قیام براي سازي زمینه و انتظار از اینها همه باشدکه می خاص معنایی سمت

چرا که معناي سالمت به ویژه سالمت روان یک مفهـوم   .رسد  میبه عشقبه معبود  نهایت در ولی

کمـال و سـالمت     هاي    توانند ویژگی   می ها  فرهنگی و اجتماعی است لذا در حکومت منجی انسان        

 در انگیـزش  عامـل  شـناختی  روان هـاي  نظریـه  سایر با مقایسه مقام در این بنابر .ونی کنند را در 

دارد و   نهفتـه  خـود  در را کمال هاي ویژگی که سایر  است شده درونی انتظار فرهنگ همان اینجا

  . شود می انسان یافتن عامل تمامیت
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  الگوهاي شخصیت سالمهاي  مقایسه ویژگی

  )جمه خوشدل با اضافات سربدارانبه نقل از شولتز تر(
  سربداران  پرلز  فرانکل  یونگ  مزلو  فروم  راجرز  آلپورت  ویژگی

  انگیزش
مقاصد 
معطوف 

  به آینده

تحقق 
  خود

  باروري
تحقق 
  خود

خود 
  شناسی

  معنایابی

در این 

مکان و 

زمان 
  بودن

فرهنگ 

انتظار 

درونی 
  شده

تاکید بر 
هشیار یا 

  ناهشیار

  هشیار  هشیار  هشیار  هر دو  هشیار  هشیار  هشیار  هشیار

تاکید بر 
  گذشته

  بله  نه  نه  بله  نه  بله  نه  نه

  بله  بله  بله  بله  بله  بله  بله  بله  تاکید بر حال

تاکید بر 

  آینده
  بله  نه  بله  بله  )؟(  )؟(  نه  بله

تاکید برا 
افزایش یا 

  کاهش تنش
  )؟(  )؟(  افزایش  )؟(  افزایش  )؟(  افزایش  افزایش

نقش کارو 
  هدف ها

  حیاتی  ندارد  حیاتی  )؟(  حیاتی  )؟(  ندارد  حیاتی

  عینی  )؟(  عینی  عینی  عینی  ذهنی  عینی  ماهیت ادراك
عینی و 
  ذهنی

احساس 

مسولیت 
نسبت به 

  دیگران

  بله  نه  بله  )؟(  بله  بله  )؟(  بله
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  :تاثیر نهضت سربداران در نزدیکی تصوف به تشیع

  تفکرات شیعی و عرفانی سربداران

  

 1قدرت اهللا خیاطیان

  2سمیه خادمی

  چکیده

گیـري نهـضت سـربداران در منطقـۀ خراسـان، تغییـر و           در قرن هشتم هجري بـا شـکل       

اسالمی از آغـاز  تصوف و عرفان . آیداي در زمینۀ مذهبی و عرفانی آن به وجود می       تحوالت عمده 

پیدایش تا قرن هشتم هجري، بیشتر بر محور اعتقادات اهل تسنن استوار بود و تفکر شیعی، بـه                  

هـاي تـاریخی،    بـه جـز در برخـی دوره       ،  دلیل شرایط حاکم موجود بر جامعه و مسایل اجتماعی        

و هـشتم  به سبب حملۀ مغوالن به ایران، در قرن هفتم      . کردمجال بروز و ظهور چندان پیدا نمی      

هجري، نهضت سربداران براي دفاع از مردم مظلوم شکل گرفت و با توجه به ایـن کـه حاکمـان                    

منـد بودنـد، باعـث      سربداران از یک طرف پیرو مکتب تشیع و از طرف دیگـر بـه تـصوف عالقـه                 

نزدیکی تصوف به تشیع شدند و شرایط رشد صوفیان و عارفان شـیعه فـراهم گردیـد و مباحـث                    

هرچند که حکومـت سـربداران حـدود نـیم          . اي تفکر و اعتقاد شیعی شکل گرفت      عرفانی بر مبن  

هاي بعـد، از جملـه      قرن تداوم داشت ولی به سبب اهمیت این جریان و تأثیرگذاري آن در دوره             

تشکیل حکومت صفوي و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران و پیـدایش عارفـان شـیعی، قابـل                   

ت سربداران، در نزدیکی تصوف به تشیع مـورد بررسـی           توجه است و ضرورت دارد که تأثیر نهض       

اي، بـه بررسـی   این مقاله با نگاه توصیفی ـ تحلیلـی و بـا اسـتفاده از روش کتابخانـه     . قرار گیرد

  .پردازدساز نزدیکی تصوف به تشیع در زمان سربداران میعوامل زمینه

یخ خلیفـه مازنـدارانی،     تصوف، تشیع، قرن هشتم هجري، نهضت سربداران، شـ        :  کلیدي گانواژ

 .شیخ حسن جوري

                                                           
  دانشگاه سمنان. 1

 دانشگاه سمنان. 2
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  مقدمه

 خراسـان  منطقـه  و ایـران  تـاریخ  در مهـم  بسیار قرون از هجري، هشتم و هفتم هاي  قرن

 تـاریخ  از اي تـازه  فصل هجري، هشتم و هفتم قرن در ایران، به مغول حمله با. شوندمی محسوب

 آوردن روي بـا  و شـد یمـ  عباسـیان  حکومـت  برانـدازي  سـبب  حمله، این. گیردمی شکل ایران

  .یافت گسترش تشیع مذهب آنان، پادشاهان از برخی شدن شیعه و اسالم دین به ها مغول

 را مـردم  همـواره  بودند، شده ایران وارد شبیخون با و شمشیر زور به که مغول پادشاهان

 مـردم  از حمایـت  بـراي  سـربداران  نهـضت  میان، این در. دادندمی قرار جانی و مالی تجاوز مورد

 ناحیـه  در سـربداران  حکومـت  .دادمـی  قـرار  خـود  شـعار  را ستیزي ظلم و آمد وجود به دفاع بی

 50 حـدود  هـا مغـول  هـاي عدالتیبی برابر در و گرفت شکل  ـ سبزوار منطقه خصوصاً  ـ خراسان

  .کرد مقاومت سال

 نتـری مناسب منطقه، این جهت بدین بودند، مذهب شیعه گذشته از سبزوار مردم بیشتر

 حکومـت  یـک  کـه  سربداران حکومت. شدمی محسوب سربداران نهضت گیري شکل براي پایگاه

 جـوري  حـسن  شیخ شاگردش، مازندرانی خلیفه شیخ مانند افرادي رهبري با بود، مذهب شیعی

 از دلیل همین به است؛ ایران تاریخ در شیعه رسمی نهضت اولین سربداران، نهضت .گرفت شکل

 مـذهب  گسترش در شیعی، هايآموزه احیاي با سربداران حکومت. است اربرخورد باالیی اهمیت

 را خـود  از بعـد  شیعی هايحکومت گیريشکل زمینه که این ضمناً و داشت بسزایی نقش تشیع

  .نمود ایفا آنها براي نیز را الگو نقش کرد، فراهم

 نیـز  عرفانی هايگرایش و تمایالت بودن، مذهب شیعی بر عالوه سربداران نهضت رهبران

 تـسنن  اهل از مسلمان، عرفاي همواره اسالم، جهان در تصوف و عرفان پیدایش زمان از. داشتند

 بـه  سـخن  ایـن  البته. بود استوار تسنن اهل آراي محوریت بر عمدتاً عرفانی هاياندیشه و بودند

 ،حکـومتی  دالیـل  خـاطر  بـه  شـیعه  عرفـاي  بلکه نداشت، وجود شیعه عارف که نیست معنا این

 بـه  تـصوف  نزدیکـی  شـاهد  سربداران حکومت دوران در. یافتندنمی عقایدشان ابراز براي مجالی

 را خـود  عرفانی هاياندیشه توانستند دوران این در شیعه عرفاي که صورت بدین هستیم؛ تشیع

  .کنند بیان

 در زیـادي  تاثیر که است ایران در شیعی نهضت اولین سربداران، نهضت اینکه به توجه با

 روش بـه  کـه  اسـت  شـده  سـعی  پـژوهش  درایـن  بنابراین است؛ داشته تشیع به تصوف نزدیکی
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 تفکـرات  خراسـان،  منطقـه  اجتمـاعی  و دینـی  سیاسی، شرایط بررسی از پس تحلیلی -توصیفی

  .گیرد قرار ارزیابی مورد سربداران عرفانی و شیعی

  

  هجري هشتم و هفتم قرن در خراسان منطقه

 حکومـت  عـصر  و کردنـد  حملـه  ایران به خراسان ناحیه از جريه هفتم قرن در ها مغول

 صـدوچهل  تقریبـاً  طریق بدین یافت پایان .ق.ـه 756 درسال و شد آغاز .ق.ـه 616 سال از آنان

 پیامـدهاي  ایـران  بـه  مغـول  حمله اینکه با. )5: 1385 مرتضوي، (کردند حکومت ایران در سال

 مـذهب  سـنی  کـه  شـد  عباسـیان  حکومـت  براندازي باعث طرفی از ولی داشت، پی در ناگواراي

 هـا، مغـول  توسـط  ایلخانـان  حکومـت  تاسیس از پس و نداشتند، سرسازگاري شیعیان با و بودند

  ).716-710: 1374 فضالهللا، رشیدالدین. ك.ر (رفت بین از تسنن قدرتمند نهادهاي

 بعضی و اسالم دین به تدریج به ایران به ورود با داشتند، بودایی دین ابتدا در که هامغول

 پـذیرفت،  را اسـالم  کـه  ایلخـانی  حـاکم  اولـین . آوردنـد  روي تـشیع  مذهب به آنان پادشاهان از

 694-690 ("گیخـاتو " دوران در تـشیع،  هرچنـد  .گذاشـت  برخـود  احمـد  نام که بود "تکودار"

 694 سـال  در خـان  غـازان  کـه  هنگـامی  اما داشت؛ فترتی گسترش، لحاظ به ،"بایدو" و) ق.ـه

 خـود  تنهـا  نـه  زیـرا  رفـت؛  مـی  شمار به اسالم توسعه و شکوفایی دوران پذیرفت، را اسالم ق،.ـه

 در وي. کـرد  اعـالم  ایـران  رسـمی  دیـن  را اسـالم  بلکـه  نهاد، خود بر محمود نام و شد مسلمان

 گرامـی  را مـسلمین  هـاي زیارتگاه رفت؛می مساجد به شد،می حاضر قرآن قرائت متعدد جلسات

 بـود،  تـسنن  اهـل  از خـود  آنکـه  بـا  و شـد می یادآوري"بسماهللا" سلطنتی فرامین در داشت؛می

ـ  تا کوشید،می خان غازان. داشتمی گرامی را علویان و شیعیان بـه  نـسبت  را خـود  نیـت سنح 

 قـدیانی،  (رفـت مـی ) ع (حـسین  امـام  و) ع (علی حضرت مرقد زیارت به لذا کند؛ ثابت شیعیان

 را سـیدها  خـان  غازان .شدند مسلمان او از تقلید به مغول هزاران رو این از ؛)191 -190: 1387

 روزيشبانه هاییاقامتگاه زیارتی هايمکان در داد دستور و کرد معاف مالیات هرگونه پرداخت از

 مزارهـاي  بـه  و دیـدار،  تـوس  در) ع (رضا امام حرم از و کربال از همچنین او. کنند بنا آنان براي

  ).128: 1385 هالم، ( کرد اهدا سنفی هدایایی آنجا

 گرویـد،  شـیعه  مـذهب  بـه  چـون  خـان،  غـازان  بـرادر  ،.)ق.ـهـ  716 -703 ( محمد سلطان

 گـسترش  و تـرویج  در وي .برداشـتند  هـا سکّه از را) عثمان و عمر ابوبکر، (خلیفه سه نام دستورداد
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 لقـب  بـه  طنتسـل  تخـت  بر جلوس از پس رفت، تبریز به چون و کرد فراوان تشیع،کوشش مذهب

 نـام  جدیـد،  هـاي سکّه طرف یک در که داد دستور و شد ملقب ،"آمرزیده پادشاه" یعنی "اُلجایتو"

 مالـک  االعظـم،  الـسلطان  "ها،آن دیگر طرف در و )ع (طاهرین ائمه و) ص (محمد حضرت مقدس

 نمودنـد  نقـش  را"ملکـه  خلّـداهللا  محمد خدابنده الدنیا، و غیاثالدین سلطان اولجایتو، االمم، الرّقاب

 و بـست  نقـش  هايسکه روي بر امام دوازده نام او زمان در همچنین ).193-190: 1387 قدیانی،(

 فرزنـدانش  و) ع(علی حضرت نام فقط جمعه، نماز خطبه پایان دعاي در شد داده دستور واعظان به

 کـه  داد فرمـان  شیعه، عقائد اشاعه براي مغول، پادشاه اولجایتو، ).128: 1385 هالم، ( کنند ذکر را

 فرقـه  عقایـد  و اصـول  تعلیم براي خصوصی مدارس و کنند جلب اطراف از را مذهب این پیشوایان

 مدرس و معلّم نفر شصت که کرد بنا ايمدرسه سلطانیه گنبد جنب در چنانکه بدهند؛ ترتی شیعه

 اشـتغال  شیعه مذهب دعقای آموختن به آنجا در شاگرد دویست و داشتند اشتغال اینکار به آنجا در

 را آن کـه  داد ترتیـب  کربـاس  و خیمه از "ستاره مدرسه" نام به اردو در دیگر ايمدرسه و داشتند

 علـم  مـشتاقان  و کردند می حرکت آن با دین علماي بزرگان از جماعتی و گرداندندمی اردو با دائما

 داشـت  ن آَ بـر  را مذهب این علماي طرف هر از شیعه، مذهب به اولجایتو توجه. دادندمی س در را

 يادله با بکوشند و کنند ترغیب تشیع مذهب سمت به را سلطان پیش از بیش و بیایند اردو به که

 قـدیانی،  (نماینـد  سـد  را سنت اهل ائمه نفوذ راه و سازند محکم را او ایمان دیگر، شواهد و کالمی

1387 :193-194.(  

 آنکـه  حـال  و بودند سنت اهل از شهري بزرگ مراکز در مردم بیشتر هجري، هشتم قرن در

 کاشـان،  قـم،  ورامـین،  ري، شـهرهاي  مازندران، و گیالن بر عالوه عشري، اثنی نشین شیعی نواحی

 در مختلـف،  هـاي  بخـش  ایـن  در تشیع. بود سبزوار منطقه خصوصه  ب و خراسان خوزستان، ایالت

 دوره در و بودنـد  شـیعه  هم شهرها رافیاش هاي خانواده از بعضی ولی بود؛ پراکنده روستایی مناطق

 خـود  اختیـار  در را عالیـه  مقامـات  مـذهب،  سنی قویونلوهاي آق روزگار در خصوص به و تیموریان

  ).304: 1387 امورتی، (داشتند

 از است شهري )بیهق (سبزوار. بود سبزوار شهر خراسان، منطقه در مهم شهرهاي از یکی

 یعنـی  بیهـه،  فارسـی،  در کلمـه  ایـن  اصـل  .دارد قـرار  رودشاه و نیشابور بین که خراسان استان

 شهرسـتان  بـه  خـاور  از سـبزوار،  ).109: 1374 حقیقـت،  (بخشنده بسیار معنی به است بهائین

 بـه  جنـوب  از سـمنان،  اسـتان  از شـاهرود  شهرسـتان  بـه  بـاختر  از خراسـان،  اسـتان  از نیشابور
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 سـبزوار  تا تهران فاصله.است محدود بجنورد و قوچان شهرستان به شمال از و کاشمر شهرستان

 اهـالی  بیـشتر  نیـز  و سـبزوار  اهـالی  هجـري،  هشتم قرن در). 122: همان ( است کیلومتر 660

 سبزوار، هايسکه نقش خصوص این در). 132: 1361 اسمیت، (داشتند تشیع مذهب آن اطراف

 نظـر  بـه  منطقـی  هفرضـی  این. است اهمیت داراي ترتیب به سمنان و نیشابور جاجرم، اسفراین،

 از زیـادي  قـسمت  البتـه  و بـوده  شـهر  اهمیـت  کننده منعکس ضرب، محل اهمیت که رسدمی

 آن عمـده  شـهر  سـبزوار  که دهد می نشان) هاسکه از درصد پنج و پنجاه (سبزوار شهر هاي سکه

  ).82: همان (است نیزبوده سربداران پایتخت مقاطعی در چنانکه رفته،می بشمار زمان

. کـرد  جـستجو  اسـالم  ظهور اوایل همان در باید را تشیع به ایرانیان عالقه یخیتار ریشه

 زمـان  بـه  ،)ع (ابیطالـب  بن علی امام یعنی) ص (پیامبر حضرت جانشین به نسبت ایرانیان ارادت

 پیـامبر  جـاي  بـه  ایـشان  جانـشینی  بعـد،  به دوره آن از و گرددبرمی) ص(رسول حضرت حیات

 هـاي  دهـه  در مختلـف  جوانـب  از هـا حمایـت  ایـن . شـد مـی  حمایت ایرانیان جانب از) ص(اکرم

 دوره همـان  از نیـز  تشیع. آورد وجود به را خاصی سیاسی و مذهبی هايجریان اسالم، نخستین

  ).189: 1387 قدیانی، (گرفت شکل

 ایلخانـان  دوره ، ـ  بهادرخـان  ابوسـعید  و اولجـایتو ــ   مغـول  پادشاهان آخرین سلطنت با

 نیرومنـد  یـا  و کوچـک  هـاي حکومـت  تشکیل ایلخانیو سلطنت فترت دوران و شد سپري بزرگ

 تـشکیل  شیعیان دست به دولت سه ها،حکومت این از. فرارسید ایلخانان محلی هايامارت شدن

 حکومـت  هـاي بنیـان  گیـري  شـکل  هم سومی و مرعشی سادات حکومت سربداران، حکومت: شد

 حقیقـت،  ؛174 -173/ 3ج: 1378 صـفا،  (شاخالفـ  و اردبیلـی  الـدین  صفی شیخ توسط صفویه

 شـیعیان  دسـت  بـه  کـه  حکومتی سه بیناین از). 326/ 1ج: 1372 سمرقندي، ؛95-97: 1374

 تـرین  مهـم  نظرتـاریخی،  از و بزرگتـرین  وسـعت،  لحاظ از خراسان سربداران خروج شد، تشکیل

 اسـت  داشته دیگر هايجنبش در حتمی تاثیر تردید، بدون و بود خاورمیانه بخش آزادي نهضت

  ـ مازندران و گیالن ـ  خزر دریاي ساحلی نواحی در سربداران افکار). 10: 1351 پطروشفکسی،(

). 102: همـان  (یافـت  فـراوان  رواج بودنـد،  گرویـده  شـیعه  آیـین  بـه  زمـان  دیر از آن مردم که

  :گویدمی تشیع نهضت ترویج زمینه در سربداران حکومت بودن پیشگام این يباره در کوب زرین

 تـشیع  بـا  تـصوف  که کنندمی تبلیغ بسیار حرارات با اوقات بعضی کهاین"

 و صـوفیه  طریـق  از تـشیع  صـفویه،  نهـضت  از قبل سبب همین به و ندارد تفاوت
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 وجـود  بـا  مخصوصا و بود، یافته انتشار طبقات بعضی بین هدر وي اکبر مخصوص

 بـالد  بعـضی  در آنهـا،  از لقبـ  حتـی  الجایتو، و خان غازان عهد از بعد که انتشاري

 نـصیب  اصـفهان  و ري حتـی  و گیالن طوس، سبزوار، ساوه،کاشان، قم، مثل ایران

 کـرد  حکومـت  رسـمی  مـذهب  را تـشیع  فقـط  صفویه نهضت ، ...بود گشته تشیع

 حاصـل  صوفیه يوسیله به ایران بالد غالب در پیش ها مدت از تشیع زمینه وگرنه

 يوسـیله  بـه  مـذهب  ایـن  نظامـات  ایجاد به لقو رد مفهوم در هرچند بود، گشته

 حتـی  و فقهـا  کـه  چـرا  نیست؛ هم مبالغه از خالی کلی به اما است، درست صفویه

 را تـصوف  طریقـه  و صـوفیه  مقـاالت  ـ  نـدرت  بـه  جز ـ  شیعه حکماي و متکلمان

 عهـد  از قبـل  مخـصوصاً  ایران، صوفیه اکثر و اندکرده تلقی بدعت همچون همواره

 امثـال  قـول  کـه  دهـد  مـی  نـشان  ایـن  و انـد داشـته  سـنت  مذهب مغول و تیمور

 تاییـد  آسـانی  به تواننمی واقعی تشیع و تصوف وحدت بر دایر را آملی سیدحیدر

  ).224-223: 1385 کوب، زرین ("کرد

  

  سربداران شیعی تفکرات

 کـشته  از بعـد  بیهـق،  توابـع  از باشتین روستاي در. ق.ـه733 سال در سربداران جنبش

/ 3ج:1339 فـصیح،  (گرفـت  شکل جوري، حسن شیخ مریدان دست به ایلخانان از تن پنج شدن

). 600 -602/ 5ج :1339 میرخواند، ؛1/80ج:1380 حافظابرو، ؛510-509: 1349 ابوالفداء، ؛52

 بیهقـی،  ؛149: 1362 مـستوفی،  (شدمی محسوب خود روزگار شیعیان مهم مراکز از یکی بیهق

 ظلم رفع براي سلسله این. جوشید مردم درون از خراسان در رانسربدا سلسله). 54-55: 1361

 بـه  اتکـا  بـا  سـربداران  سـپرد،  دار چوبه به اهداف به رسیدن براي را خود سر و کرد قیام ستم و

 کنند حکومت آن نواحی و خراسان بر سال 50حدود مدت به توانستند عشري اثنی شیعه مذهب

 و علـوي  تشیع به اعتقاد .1: از عبارتند سربداران دولت هايویژگی ).216-215: 1387 قدیانی،(

 از ایرانـی  اجتمـاع  متوسـط  و پـایین  طبقـه  معتقدات جزء که )ع( علی آل از امام دوازده از پیروي

 در امامی دوازده شیعیان ملی مستقل دولت نخستین دولت .2. شدمی محسوب جري ه اول قرن

 مـذهب  شـیعه  گـراي  مـردم  و ضمیر روشن فیانصو از جنبش این فکري رهبران .3. است ایران
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 حقیقـت،  (انـد برخاسـته  روسـتائیان  و ورانپیشه میان از سربدار فرامانروایان .4 بودند خود عصر

1374 :232.(  

 خواجـه  بـن  عبـدالرزاق  امیـر :  از عبارتنـد  حکومـت  ترتیـب  به سربداري حاکمان اسامی

ـ  وجیه امیر ، .)ق .ـه738 -736 (باشتینى فضالهللا  محمـدآى  ،.)ق.ـهـ 745 -738 (مـسعود  دینال

-749 (فضالهللا الدین امیرشمس ،.)ق.ـه747 -747 (کلواسفندیار ،.)ق.ـه747 -745 (امیرتیمور

 ظهیرالـدین  خواجـه  ، .)ق.ـهـ 759 -753 (کرائـى  یحیى خواجه ماه، هفت حدود در.) ق.ـه749

 امیـر  بـن  لطفـاهللا  یـر ام ، .)ق.ـهـ 761 -760 (قـصاب  حیـدر  پهلـوان   ،.)ق.ـهـ 760 -759 (کرائى

 علـی  خواجـه  ،.)ق.ـه766 -762 (دامغانى حسن پهلوان ،.)ق.ـه762 -761 (مسعود الدین وجیه

  ).242: 1374 ؛حقیقت،247-1361:243 شیروانی، (است .)ق.ـه783 -766 (مؤید

 معنـوي  گـذار بنیـان  عنـوان  بـه  تـوان مـی  را ،.)ق.ـه736: مقتول (مازندارنی خلیفه شیخ

 شـیخ  نزد سمنان به آملی، زاهد و بال شیخ از علوم فراگیري از پس او. دانست سربداران، جنبش

 دوام زیـاد  نشینی هم این ولی رفت؛ سمنان آباد صوفی در.) ق.ـه 736 -659 (سمنانی عالءالدوله

 شـیخ  و بـود؛  شـیعه  مـذهب  بـه  معتقـد  خلیفـه  شیخ زیرا رفت؛ سبزوار به خلیفه شیخ و نیاورد

 از یـک  کـدام  پیـرو ": پرسـیدکه  خلیفـه  شیخ از عالءالدوله شیخ روزي .ننتس اهل از عالءالدوله

 هـا  مـذهب  این از جویم،می من آنچه: داد جواب خلیفه شیخ هستی؟ تسنن حقِّ بر مذهب چهار

 سـخنان  شـنیدن  طاقـت  و بـود  مذهب به معتقد و مؤمن عارفی که عالءالدوله شیخ. است باالتر

 کـه  یـزد  مازنـدران  خلیفه شیخ سر بر چنان بود، او پیشروي که را دواتی نداشت، را خلیفه شیخ

 سـمنانی،  ؛74-75/ 1ج:1372 سـمرقندي،  ؛78-79/ 1ج:1380 حافظـابرو، . ك. ر ("شکسته  ب

 بیهــق بــه ســمنان، از رفــتن از بعــد خلیفــه شــیخ). 34: 1351 پطروشفــسکی، ؛1385:92-93

 ؛78/ 1ج:1380 حافظـابرو،  (کنـد  تـرویج  را خـود  شـیعی  عالیق مردم، میان در تا کرد مهاجرت

ــدمیر، ــه شــیخ،). 359-358/ 3ج:1380 خوان ــه را ســبزوار زودي ب ــوان ب ــاه عن ــسترش پایگ  گ

 ایـن  براي که نیشابور مغرب در واقع بیهق ناحیه و سبزوار شهر زیرا داد؛ قرار خویش هاي اندیشه

 طبقـات  و سبزوار اطراف روستاییان. بود محل ترینمناسب و بهترین بود، شده برگزیده تبلیغات

 هـاي  کـانون  از یکـی  سـبزوار . بودند موجود قدرت مخالف و متعصب شیعیان از شهر مردم پایین

 بـود  کـشور  پرسـتی وطـن  هـاي  سـنت  مراکـز  از یکـی  حـال  عـین  در و ایـران  اندر شیعی اصلی

  ).36: 1351 پطروشفکسی،(
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 سـربداران  تنهـض  معنـوي  و روحـانی  رهبر واقع در که مازندارنی خلیفه شیخ توصف در

 کـه  نـام  خلیفـه  شیخ نهاد، پاك بود درویشی مازندارن در": که است شده گفته.شد می محسوب

 نیکـو  فراسـت  علـم  و بـود  خوانـده  تجویـد  و داشـت  حفـظ  از قـرآن  و بـود  علـم  طالب آغاز در

 بـود  معتقد دولت و دین میان پیوند به مازندارنی خلیفه شیخ). 997: 1375 بلخی، ("دانست می

 به اعتقاد یعنی عشري اثنی شیعه اعتقادات به توجه با خلیفه شیخ ).605/ 5ج:1339 واند،میرخ(

 و ظلـم  بـا  مبارزه براي را مردم اعتقادي، بعد این کشیدن میان به با نیز و "عج" زمان امام ظهور

  ).216: 1387 قدیانی، (کردمی بسیج حکام جور

 پـاي  دیرین شد،می افزوده خلیفه شیخ مندانعالق و پیروان بر روز روزبه اینکه به توجه با

 شـیخ  قتـل  خواسـتار  و شـود  برانگیختـه  متعـصبان  حسادت که شد باعث شیخ، محبوبیت دکه

 دشـمنان  کـه  شـد  موجـب  خواسته، این پذیرش از ابوسعید امتناع. ایلخانشوند ازابوسعید خلیفه

 اسـت  کـرده  خودکـشی  شـیخ  گـویی  کـه  دهنـد  جلـوه  انظـار  در و کنند بردار شبانه را او شیخ،

 اسـت  بـوده  هجـري  736 سـال  االول ربیع 22 واقعه این تاریخ). 79-78/ 1ج:1380 حافظابرو،(

  ).37: 1351 پطروشفسکی،(

 حـسن  شـیخ  اش،برجـسته  شـاگرد  بـه  او پیروان رسید، قتل به خلیفه شیخ اینکه از بعد

 از روسـتازاده  نیجـوا  وي. شـد  تـري جـدي  مرحلـه  وارد سـربداران  نهضت و کردند اقتدا جوري

 از بعـد ) 38: 1351 پطروشفسکی، (بود کرده خود جانشین را وي خلیفه شیخ و بود جور دهکده

 شـهرهاي  در حـضور  و نیـشابور  بـه  رفـتن  بـا  جـوري  حـسن  شـیخ  مازندرانی، خلیفه شیخ قتل

. )90-85/ 1ج:1380 حافظابرو، (فراخواند مغوالن علیه قیام به را مردم مشهد و ابیورد خبوشان،

 بـه  را مـردم  و سـربداران  پیوسـته  وي. گـشت  خراسـان  مردم مقتداي و شیخ رسمی، طور به او

 مخالفـان  حتـی  شـهرها،  بیـشتر  مـردم  اینـرو،  از کـرد؛ می سفارش راستگویی و عدالت گسترش

 کننـد  جـوري  حـسن  شـیخ  راه فـداي  را خـود  جـان  تـا  بودنـد  آمـاده  و شدند او پیرو مذهبش،

  .)1/464ج:1367 بطوطه، ابن(

 ظهـور  آن اعتقـادي  مرکـزي  هـسته  کـه  ایـدئولوژي  نـوعی  اتخـاذ  بـا  جوري حسن شیخ

 و) ع(مهدي امام به کمک براي را خود باید مسلمانان همه اینکه و بود دوازدهم امام الوقوع قریب

 وجـود  بـه  آیـین،  ایـن  به معتقد تجار و ورانپیشه از مرکب تشکیالتی سازند، آماده او عظیم کار

 قدرتمنـد  حکومـت  امیرمـسعود،  با شدن متحد با توانست او). 131-130: 1361 اسمیت، (آورد



 375 تفکرات شیعی و عرفانی سربداران: تاثیر نهضت سربداران در نزدیکی تصوف به تشیع

 قـرن  معـروف  شـاعر  ــ  فریومدي یمین ابن. دهد تشکیل 788 تا 736 سال از تقریباً را سربداري

 شـیخ " عنـاوین  بـا  جـوري  حسن شیخ از  ـ نگار تاریخ ـ  ابرو حافظ و ـ سربداران دوران در هشتم

 انـد یـادکرده  "العقـاب  من الهالکین منقذ الثّواب، السالکین مرشد العظام، االولیاء سلطان االسالم،

 رابطه در حافظابرو). 66: 1351 ؛پطروشفکسی،144/ 1ج:1380 حافظابرو، ؛3: 1344 فریومدي،(

 خـود  جـان  که اي مرتبه به گشتند؛ او معتقد و مرید بسیار مردم": گویدمی جوري حسن شیخ با

 از درستی و راستی و جوانمردي و فتوت ).80/ 1ج:1380 حافظابرو، ("باختندمی در او سخن به

 از کـه  کردنـد مـی  صـدا  "اخـی " را دیگـر  یـک  آنـان  و بـود  حسن شیخ پیروان بارز خصوصیات

  ).218: 1387 قدیانی، ( بود روزگار آن جوانمردان اصطالحات

 الـدین  هوجیـ  امیـر  و بود محبوب بسیار سبزوار شیعه جمعیت بین در جوري حسن شیخ

 اخـتالف  نفـر،  دو ایـن  هـاي  دیـدگاه  بـین  در آن، از غیر به. کند رقابت او با توانستنمی مسعود

 بـود؛  تئوکراتیـک  و شـیعی  دولت نوعی ایجاد پی در جوري حسن شیخ داشت؛ وجود محسوسی

 آمـد، می حساب به ایلخانی امپراتوري از ناپذیر جدایی بخش خراسان مسعود، نظر در که آن حال

 سـپس  و طغاتیمور سلطه تحت همه چیزي هر از پیش و بود تسنن آن مذهب اصلی ماهیت که

 گیـري  جهـت  بـا  جـوري  حـسن  شـیخ  هوادران گذشته،این از. داشتند آلچوبانقرار سیادت تحت

 مسعود پیروان آنکه حال و بودند، شیعی اصیل عقاید پیشبرد پی در صادقانه آشکارشان، مذهبی

  ).32: 1387 رویمر، (کردندمی حمایت اعتدالی و رومیانه یخط از شانشیعی هویت با

 شـیعی  سمت به پیروانش، و جوري حسن شیخ شیعی هايگرایش تاثیر سربداران دولت

 دولـت  کـه،  اسـت  ایـن  دهنـده  نـشان  دوران این از مانده جا به هايسکه. کردمی حرکت شدن

 بیـنش  میانـه،  ي دوره در فقـط  ییعنـ  ،763 تا 759 بین هايسال خالل در کم دست سربداران

 ها سکه وجود بعد، به. ق.ـه 759 سال از). 84: 1361 اسمیت، (است داده تغییر تشیع به را خود

 اسـت  شـده مـی  ضـرب  سربداران توسط امام دوازده نام و اهللا ولی علیاً همچون شیعی مضامین با

 بیـانی،  (شـود مـی  دیده سنّی مضامین تاریخ، آن از پیش هايسکه بر کهصورتی در). 83: همان(

1370 :104 .(  

 با وي که کندمی بیان اینگونه ستم و ظلم علیه قیام از را خود اهداف جوري حسن شیخ

 بـا  و پاخاسـته  به مسلمین سر از ستم و ظلم رفع براي عشري اثنی تشیع تعالیم و اصول بر تکیه

 تـشیع . 1: اسـت  بـوده  اسـتوار  محـور  چهـار  بـر  وي تعـالیم . اسـت  کـرده  قیام دیگر افراد یاري
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 و دیـن  ناپـذیري  جـدایی  .3 مهدویت بینی جهان بر تاکید .2 والیت مساله بر تاکید با عشري اثنی

 رعایـا،  بـین  عدالت و عدل گسترش و جوانب همه در ستم و ظلم با مبارزه. 4 دیگر یک از دولت

 و سـتیزي  ستم مساله ي،عشر اثنی تشیع مهدویت ایدئولوژي عشري، اثنی تشیع اصول به توجه با

 شـیخ  پیـروان  البتـه . بود مساله این پی در هم حسن شیخ خود تکه پیداش در را گستري عدالت

 مـذهبی  مـان  اي مـساله  همـه،  از قبل که داشتند مختلفی هايانگیزه وي به پیوستن براي حسن

 و ســتیزي ســتم خــود  درون در کــه بــود آن پیــشبرد و عــشري اثنــی تــشیع اصــول بــه اینــان

  ).218: 1387 قدیانی،. (داشت نهفته نیز را گستري عدالت

 یمـین  ابـن  آنـان،  پـس  در کـه  بـسیاري  طرفـداران  و ان ههمـرا  با 743 سال در سربداران

 غـر  و غـور  هـرات،  پادشـاه  کـرت  حـسین  ملـک  جنگ به است، بوده نیز معروف شاعر فریومدي

 در جوري حسن شیخ شدن کشته اثر بر لیکن بودند، فاتح کار آغاز در چه اگر و شتافتند جستان

 به الدین وجیه واقعه، این از بعد ).175: 1389 حافظابرو، ( شد ایجاد سپاهش در شکست معرکه،

 امـراي  دسـت  بـه  عاقبت لیکن شد؛ نصیبش کار آغاز در هایی پیشرفت که کشید لشکر مازنداران

 الـدین  جیـه  و قتل از بعد. ندگردید مار و تار سپاهیانش و شد کشته. ق.ـه 745 سال در دار رستم

  خواجه آنان آخرین که شد او زیردستان و اطرافیان از تن چند نصیب سربداران حکومت مسعود،

 امـراي  مخالفت گرفتار چون مؤید علی خواجه. کرد حکومت .ق.ـه788 تا 766 سال از مؤید علی

 امیرتیمـور  بـه  نـاگزیر  بـود،  شده طغاتیموري ولت دارد سر هندو علی شیخ پسر ولی امیر و خود

 مورد و او رکاب هدر هموار آمد، خراسان به تیمور که. ق.ـه 782 سال از و جست توسل گورکان

 سلـسله  و شـد  کـشته  تیمـور  هـاي جنـگ  از یکـی  در کـه . ق.ـه 788 سال به تا بود، وي عنایت

  ). 32-31/ 3ج:1378 صفا، (گردید منقرض سربداري

 سـبزواري  مؤیـد  علـی  خواجه حکومت دوران به وطمرب سربداران شیعی هايسکه بیشتر

 بـر  را امـام  دوازده نـام  و بـود  شیعه وي که دهندمی نشان ها گزارش. است.) ق.ـه783 – 766(

 و خـروج  کتـاب  در مثال عنوان به ؛)186-37/ 5ج: 1339 میرخواند،. ك.ر (کردمی ثبت هاسکه

 وجـود  سـربداران  زمـان  در هاآن انواع و هاسکه از فهرستی کتاب آخر بخش در سربداران، عروج

 گفتـه  این مؤید سربداران،. ق.ـه 779 سال به مربوط سکّه یک بر )ع (مهدي نام وجود که دارد،

 ضـرب  سـبزوار  در کـه  ايسـکه  يحاشـیه  در. ق.ـه 770 سال در). 260: 1361 اسمیت، (است

 و الرضـا  الحـسن  و المرتـضی  علـی  المـصطفی،  محمـد  علـی  صـلّ  ":نوشتندمی چنین شده، می
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 و ّالرضـا   علـی  و الکاظم  موسی و جعفرالصادق و محمدالباقر و العابدین زین علی و الشهید الحسین

). 685/ 2ج:1380 جعفریـان،  ("اهللا حجـه  محمد و العسکري حسن و الهادي علی و محمدالجواد

 کـه  اسبی مرتبه دو وزير و کردندمی نقش هایشانسکه روي بر را امام دوازده هاينام سربداران

 حـضرت  انتظـار  سـبزوار  هـاي دروازه جلـو  در بـود،  شده مجهز یراق و زین به شکوه با شکلی به

. ك.؛ر142: 1385 هـالم، .... (شـود  سـوار  آن بـر  ظهور محض به امام تا کشید،می را) عج(مهدي

  ).227: 1374 حقیقت، ؛92-83: 1361 اسمیت،

 و) ع (ائمه مناقب نشر در و کردمی اظهار وافري هعالق تشیع مذهب به مؤید علی خواجه

 خواجـه  کـه  هنگامی). 32-31/ 3ج:1378 صفا، (نمودمی بسیار مجاهدت) ص (محمد آل احترام

  ـ اول شـهید  ـ  جزّینـی  عـاملی  مکّـی  بن محمد خود، عصر امامی علماي ترینمهم از مؤید، علی

 سـربداران  دربـار  دعوت نتوانست عاملی یمکّ محمدبن بیاید، سبزوار به دمشق از که کرد دعوت

 در شـیعی،  عـالم  ایـن . بـود  کرده زندانی دمشق در را او برقوق، مصر، سلطان زیرا کند؛ اجابت را

 اسـت،  امـامی  شـرع  و مـذهب  در مختصر تحقیقی که را الدمشقیه، اللمعه برجسته کتاب زندان،

ــراي ــالیف ســربداران ب ــرد ت  ؛467 -9: 1367 آلشــتیانی،اقبا. ك.؛ر144-143: 1385 هــالم، (ک

 آمـده  فرسـتاده،  اول شـهید  بـراي  مؤید علی خواجه که اينامه در). 224-223: 1374 حقیقت،

 خراسـان  شیعه که رسانیممیـ  است نظرانصاحب قبله پیوسته که  ـ جناب آن عرض به": است

 و لفـض  دریـاي  از بـردن  فـیض  و شـمایند  دیـدار  تـشنه  ــ  گیـرد  خویش پناه در خداوند کهـ  

  ـ مـار  و تـار  شـان همـه  یا بیشتر و گشته پراکنده روزگار، بد از دیار این علمی بزرگان. تان دانش

 مـردم  یـا  اعتمـادکرد  بتـوان  علمـی  لحـاظ  شبه فتواي که را کسی خویش میان در ما... اندشده

 کـه  داریـم  چنـین  مسئلت متعال خداي از و یابیم، نمی گیرند، فرا وي از را درست عقاید بتوانند

 سـمش  راهـور  از و کنـیم  پیـروي  علمش از تا بخشد نور افشاندن و حضور افتخار ما به حضرتت

 تـراش  شـیعه  بـه  کـه  ـ  شوشـتري  نـوراهللا  قاضـی ). 169-168: 1363 امینـی،  ("آمـوزیم  رفتار

 و پرهیزکـار  متقـی،  کـریم،  بـسیار  شیعه، را مؤید علی خواجه المومنین مجالس در  ـ معروفاست

  ).367-366/ 2ج:1365 شوشتري، (است کرده معرفی عشري اثنی شیعه مذهب مروج

 شاعران از یمین، ابن. بود شاعران از حمایت تشیع، ترویج براي سربداران اقدامات دیگر از

 مـدح  در او. اسـت  بـوده  آن حاکمـان  حمایت مورد و سربداران حکومت دوران شیعی مداحان و

 حـاکم  حیدرقـصاب،  دسـت  بـه  طغـاتیمور  تـل ق ايقطعـه  در و. اسـت  سـروده می شعر بیت اهل
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 موضـع  وسیله بدین و کرده مقایسه ابولؤلؤ فیروز دست به دوم خلیفه شدن کشته با را سربداري

 اي قـصیده  در همچنین). 648ص ،1344 فریومدي، (است داده نشان را مخدومش و خود شیعی

  ).70: همان (است تهپرداخ) ع (علی حضرت هايدالوري و سربداري علی الدین تاج مدح به

 جملـه،  از شـیعی،  هـاي آمـوزه  احیـاي  به توانمی سربداران، حکومت مهم هايویژگی از

 گـذار  ـ  بنیـان  ـ  خلیفـه  شـیخ  کرد،کـه  اشـاره ) ع (زمـان  امام ظهور به اعتقاد و مهدویت مسئله

 بـا  مبارزه يبرا را مردم اعتقادي، بعد این کشیدن میان به با قیام، آغاز از پیش  ـ معنویسربداران

 مناسـب  بـسیار  رفتـار  دیگـر،  طرف از). 38: 1365 آژند، (کردمی آماده مغول حکام جور و ظلم

 گـرایش  آنـان  بـه  نسبت مردم که شده باعث بود، تشریفات هرگونه از دور به مردم، با سربداران

 مجلـس  وارد آزادانـه  توانـستند  مـی  درویشان و لشکریان سربداران، حکومت دوره در. کنند پیدا

 شـده  باعث عوامل این). 340/ 2ج:1382 راوندي، (بگیرند خرده آنها اعمال از و شوند شهریاران

  .شوند واقع محبوب مردم بین در سربداران حاکمان که بود

  

  سربداران نهضت عرفانی تفکرات

 پطروشفکـسی،  (بـود  عرفـان  و تـصوف  شـیوع  اصـلی  هايکانون از یکی قدیم از خراسان

 کـه  هجـري  هـشتم  قـرن  در. یافتنـد  نمـو  و رشـد  منطقـه  این در بزرگی فايعر و) 19: 1351

 شـیخ . داشـتند  عرفـانی  هايگرایش نهضت این رهبران واقع در گرفت، شکل سربداران حکومت

 از و بـود  عارف خود شود، می محسوب سربداران معنوي گذاربنیان عنوان به که مازندرانی خلیفه

 یعنـی  او شـد  شـاگردار  مازنـدارنی،  خلیفه شیخ از پس. بود علمکرده کسب بزرگ عرفاي محضر

 عرفـانی  تمـایالت  نیز جوري حسن شیخ. گرفت دست به را سربداران رهبري جوري حسن شیخ

  . داشت

 مرعـشی  سادات طایفه از که مرعشی الدین قوام سید پدر سوغندي، عزالدین "سیداعظم"

. درآمـد  جـوري  حـسن  شـیخ  اگرديشـ  و مریدي به رسید،می) ع (حسین امام به نسبتش و بود

 درویـشان  پیـشواي  استاد، مرگ از پس و کرد دریافت جوري حسن از را شیخ لقب سیدعزالدین

 شـیخ  و عزالدین شیخ طریق از ایشان طریقت نسبت که بودند معتقد وي پیروان. گشت حسنیه

 بـه  هصـوفی  دیگـر  شـیوخ  از جمعـی  و زاهـد  بالوي شیخ و مازندرانی خلیفه شیخ و جوري حسن
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: 1351 پطروشفکـسی،  (رسدمی) ع(جعفرصادق امام به آنگاه و بسطامی یزید با العارفین سلطان

103-104.(  

 تـشیع  بـه  تـصوف  نزدیکـی  ساز زمینه مهم عوامل از یکی سربداران، شیعی دولت تشکیل

 هشت قرن سربداران نهضت در مهدي شناخت و وجود ضرورت و تصوف با تشیع ترکیب. گردید

 این مذهبی اعتراضی هاي نهضت به که بودند دخیل عناصري آن نهضت، این در و داشت همسابق

 حکـومتی  که سربداران). 299: 1387 امورتی، (بود مشترك آنها همه در و داشت اختصاص قرن

: گفتنـد مـی  خـود  اسم تسمیه هجو براي کوشیدندمی تصوف و تشیع ترویج در و بودند مسلمان

 :1339 میرخواند، ("ببینیم بردار را خود مواالسر باشی کرده ظالمان ظلم فعد یابیم توفیق اگر"

  ).602/  5ج

 و مشایخ تعالیم واسطه به سربداران، حکومت دربار و درگاه تاریخی، هايبراساسگزارش

 ایـشان  هـواداران  و نبـود  برخـوردار  معمول شکوه و برق و زرق آن از نهضت، مذهبی رهبران

 خاصـی  محافظان عموماً و نشستندغنیمی و فقیر با همیشه سفره، سر بر و بودند پوش پشمینه

 نـوکر  هفتصد است شده گزارش که بود، مستثنی مسعود الدین وجیه بین، این در شاید. نداشتند

 این با ؛)315-314: 1338 دولتشاه، ؛619-615/  5ج :1339 میرخواند، (داشت اختیار در ترك

 ایـن  اصـلی  حامیـان  عنـوان  بـه  جامعه مختلف اقشار در حسن یخش تعالیم نفوذ واسطه به حال،

 قـادر  گـاه  هـیچ  سربدار امراي شهریاران، انتخاب هدر شیخی دراویش گیر چشم تاثیر و حکومت،

 همـه  از بـیش  کـه  چیـزي  آن. آورند وجود به را درباري زندگی خاص سازمانی تشریفات نبودند

 دوران تمـام  در شـدید  طلبانـه  مساوات تمایالت اب شیخیه دراویش زیاد بسیار نفوذ است، مشهود

  ).316: 1338 دولتشاه، ؛618-617/ 5ج :1339 میرخواند، (بود سربداران حکومت

 هـاي سـال  در خـصوص  بـه  و سـلجوقیان  زمان در حتی تصوف هاينهضت هايویژگی از

 بـه  سـی دستر آن مـد اپی و نتیجـه  نخـستین  کـه  بود، آن مترقی پذیريجامعه مغوالن، استیالي

 و فقـر  دلیل به که بود باز اجتماعی طبقات ناروی به عرفانی طریقت این و بود »عرفانی طریقت«

 کـه   ـ سیاسـی  حقیقـت  با رویارویی در را مذهبی مشروعیت اقتدار نوع هر پذیرش آمادگی فاقد

 متوسـل  بدانان مردم که شیوخی نمایدمی چنین. داشتند  ـ شدمی نومیدکننده روزافزون طور به

 حل راه گانه شیوخی که ایامی در حتی بودند؛ دادخواهی براي جذابی هايحکمه دارایم شدند،می

. نهادنـد مـی  آنان روي پیش گلستان روزگار به دستیابی امید به دنیوي، نیازهاي از استغناء در را
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 لهفاصـ  داشت، وجود طریقت شیخ و) ع(امام بین که زیادي اعتقادي بستگی هم و نزدیکی اثر بر

 در آنـان  ولـی  بودند، شیعی واقع در سربداران. داشتبرمی میان از را تصوف و تشیع دیدگاه بین

 ــ  مذهبی اقتدار نوعی رهگذر این در و یافتند سازمان اخوت انجمن نوعی گونه به نظامی خطوط

 مـسئول  کـه  را امیر تن یک بین همزیستی نوعی لزوم ظاهر به امر، همین کردند؛ ایجاد سیاسی

 باشـد،پیش  حـق  بـه  مذهب صداقت ضامن که را شیخ نفر یک و باشد دنیوي امور در نظم فظح

  ).300: 1387 امورتی، (کشید

  

  گیري نتیجه

 و تـشیع  تاریخ در عطفی نقطه واقع در هجري، هشتم قرن در سربدارن نهضت شکلگیري

 هفـتم  قرن تا هشد تشکیل هايحکومت اینکه به توجه با .است ایران در تشیع به تصوف نزدیکی

 گـسترش  و کـردن  مطـرح  بـراي  مجـالی  تشیع مذهب بود، تسنن اهل محور بر هجري هشتم و

 هجـري  دوم قـرن  از تـصوف  جریان گیري شکل نیز دیگر طرف از و آوردنمی دست به خود آراي

 خـود  آراي بیـان  بـراي  فرصـتی  نیـز  شیعه عرفاي بنابراین بود؛ تسنن اهل آراي محور بر عمدتاً

  .نداشتند

 حکومـت  خراسـان،  جانـب  از ایـران  بـه  مغـول  حملـه  بـا  هجـري  هشتم و هفتم قرن در

 تـشیع،  مذهب کردن اختیار و اسالم دین به مغولی پادشاهان گرویدن با و شد منقرض عباسیان

 دولـت . کنـد  فعالیـت  اجتمـاعی  و سیاسـی  عرصـه  در بتوانـد  کـه  شد ایجاد شیعه براي فرصتی

 بـسزاي  نقـش  شیعه گسترش در که شودمی شناخته نهضتی و نجریا اولین عنوان به سربداران

 یعنـی  شـیعی  خاسـتگاهی  از اینکـه  و بودنـشان  شیعه واسطه به سربداران رهبران. است یداشته

 و همراه خود با را مردم تشیع، مذهب هايارزش احیاي و ستیزي ظلم با توانستند بودند، سبزوار

  . کنند حکومت سال 50 حدود

 هـم  عرفـانی  هـاي گـرایش  بودنـد،  مذهب شیعه اینکه بر عالوه ربدارانس نهضت رهبران

 ایـن . بودنـد  جـوري  حـسن  شـیخ  و مازنـدارانی  خلیفـه  شیخ آنها ترینمهم جمله از که داشتند

 نزدیکـی  و کننـد  نزدیـک  تـشیع  بـه  را تصوف توانستند شان،عرفانی تمایالت واسطه به رهبران،

  .یابند افزایش شیعه عرفاي بعد هايدوره در که شد باعث سربداران توسط تصوف به تشیع
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 شـود، مـی  محسوب ایران در شیعه رسمی حکومت اولین اینکه جهت از سربداران نهضت

 شـکل  بعـداً  کـه  دیگـري  شـیعی  هـاي نهـضت  و هـا حکومت زیرا است، وجه قابلت و مهم بسیار

 شـاه  زمـان  در یعتـش  مـذهب  نهایـت  در کـه  ایـن  تـا . بودنـد  سربداران نهضت از متاثر گرفتند،

  .شد انتخاب ایران رسمی مذهب عنوان به صفوي اسماعیل
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  ي معاصر خراسانها حکومتمناسبات و روابط حکومت سربداران با 

  )کرت، طغاتیموریان و جانی قربان ها ال(

 

1حمید دالوري هروي  

 

  چکیده 

 فرهنگـی  ،سیاسی، هجوم مغول به لحاظ اجتماعی پیامدهاي فروپاشی حکومت ایلخانی و  

هـاي     بخشهاي ایـران، حکومـت     در خراسان نیز مانند اکثر     سبب شد ،  و اقتصادي بر جامعه ایران    

نهضت سربداران که    . طغاتیموریان و جانی قربان به قدرت برسند       ،کرت  ال ،سربداران محلی چون 

در واقع واکنش به اوضاع زمانه خویش بـود و رهبـران آن داعیـه                در اواخر ایلخانان شکل گرفت    

از   نیـز  کـرت   الملـوك    .تشیع و گسترش آن داشتند و علیه ظلم و بیگانه به مبارزه برخاسـتند               

 خـود   ،کردند و با مرگ آخرین ایلخان مغول        می دوره ظهور مغوالن در هرات و توابع آن حکومت        

تحوالت  از سویی . را از قید حکومت مغوالن آزاد و با قدرت بیشتري به حکومت خود ادامه دادند              

 شـد تـا امـراي       و انتخاب ایلخانان متعدد سـبب     ) همزمان با مرگ ابوسعید     (سیاسی غرب ایران    

 طغـاتیمور را کـه نـژاد مغـولی داشـته در             ،بزرگ خراسان براي عرض اندام در برابر امراي غـرب         

بودند کـه   ها     جانی قربان  ،این دوره خراسان  تر    از امراي کم اهمیت   . به ایلخانی برگزینند     خراسان

 .ت رسـیدند  بـه حکومـ    در نواحی طوس قوچان نیشابور کالت ابیورد نسا و مرو          در مقطعی کوتاه  

ي معاصـر خراسـان در دوره فتـرت بـین     هـا  حکومتروابط و مناسباتی بین حکومت سربداران و      

 بوده که بیشتر علل     کرت  الحاکم بود که مهمترین آن مناسبت سربداران با          ایلخانان و تیموریان  

 مذهبی و سیاسی داشته و بزرگترین جنگ بین آنها زاوه بود، همچنین جنگهایی بین سـربداران               

با طغاتیموریان به وقوع پیوست که پیروزي بیشتر براي سربداران بود آنهـا حتـی موفـق شـدند                   

امـراي  . طغاتیمورخان را به قتل برسانند و به عمر آخرین بقایاي مغول در ایـران خاتمـه دهنـد                

                                                           
  دانشگاه سیستان و بلوچستان. 1



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمی مقاالتمجموعه«نامه پارسایی و آزادگی   386 

تـر    موفـق هـا     حکومـت در مقایسه با دیگر      خود با حکومت جانی قربان    هاي    سربداري در درگیري  

ي ها  حکومتبین سربداران و    هاي    جنگ.  بیشتر قلمروي آنها را به تصرف خود در آوردند         بودند و 

و سـرانجام بـه دسـت       عالوه بر غارت و ویرانی سبب تحلیل رفتن قوایـشان شـد              محلی خراسان 

  .تیمور سرنگون شدند

  .، طغاتیموریان کرت الخراسان، روابط، سربداران، : يکلیدواژگان 

 

  مقدمه

م مغول به لحاظ اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادي بر جامعه ایران به             تبعاتی که هجو  

 حکام و امراي ایرانی یوغ حکومت مغـوالن را از گـردن             ،جا گذاشت سبب شد تا با فوت ابوسعید       

 کـرت   الي محلی روي کار آمدند در خراسـان سـربداران           ها  حکومتباز کنند لذا در بیشتر ایران       

  .کیل حکومت دادندطغاتیوریان و جانی قربان تش

نهضت سربداران که در اواخر ایلخانان شکل گرفت که در واقع واکنش بـه اوضـاع زمانـه                  

خویش بود و رهبران آن داعیه تشیع و گسترش آن داشـتند و علیـه ظلـم و بیگانـه بـه مبـارزه                   

ـ    می نیز از دوره ظهور مغوالن در هرات و توابع آن حکومت       کرت  ال ملوك   ،برخاستند ا کردنـد و ب

 خود را از قید حکومت مغوالن آزاد و با قدرت بیشتري بـه حکومـت                ،مرگ آخرین ایلخان مغول   

  .خود ادامه دادند

و انتخـاب ایلخانـان     ) همزمان بـا مـرگ ابوسـعید        (تحوالت سیاسی غرب ایران      از سویی 

ه  طغـاتیمور را کـ  ،متعدد سبب شد تا امراي بزرگ خراسان براي عرض اندام در برابر امراي غرب      

 ،ایـن دوره خراسـان    تـر     از امراي کم اهمیـت    .به ایلخانی برگزینند     نژاد مغولی داشته در خراسان    

 در نواحی طوس قوچان نیشابور کالت ابیورد نسا و مرو          بودند که در مقطعی کوتاه    ها    جانی قربان 

  .دندبه حکومت رسی

ي ایـن دوره    ها  حکومت سربداران با مناسبات و روابط حکومت      بررسی اینکه   به این مقاله 

نهـا نـزاع در گرفـت و        آچگونه بود و چرا بـین       ) ها     طغاتیموریان و جانی قربان    ،کرت  ال(خراسان  

  .پردازد  میچه بودها  تبعات این درگیري

 اختالف شدیدي وجود داشت اختالف سـربداران بـا          ،ي این دوره خراسان   ها  حکومتبین  

گیري سـربداران بـا طغاتیموریـان و جـانی          سیاسی و مذهبی داشته و نیز در        عمدتا علل  کرت  ال
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 سـتیزي جـزء آن بـود نـشات         گریزي و بیگانـه    هاي نهضت سربداري که ظلم     قربان از بطن ارزش   

گرفت مهمترین تبعات اختالف آنان به تحلیل رفتن قواي یکدیگر و به بـار آوردن خـسارت و          می

 دیگـر ضـعیف شـده و    هـا  متحکوویرانی در خراسان بود لذا موسم هجوم تیمور به خراسان این       

  .وجود نداشت و به سادگی شکست خوردند اتحادي بین آنها

 

  متن اصلی مقاله

از آغاز تأسیس حکومت سربداران دو دشمن نیرومند از شرق و غرب آن را مـورد تهدیـد                 

من غربــی ســربداران  بــود کــه در مقایــسه بــا دشــکــرت الدشــمن شــرقی آنــان . داد  مــیقــرار

شیرین بیـانی در کتـاب دیـن و دولـت در            . و اهمیت بیشتري داشت   تر    اكخطرن) تیموریانطغا(

 و سربداران را اشاره نمـوده       کرت  الایران عهد مغول چهار دلیل عمده اختالفات بین دو حکومت           

  :اند  که چنین

کرتیان از ابتدا با حکومت مغول بیعت کرده و تابعیت ایشان را با حفظ اسـتقالل داخلـی                   .1

سوق الجیشی و تدارکاتی شـرق      هاي    آغاز ورود هالکو حکومت کرت نه تنها راه       پذیرفته بودند از    

را آماده پذیرش سپاهیان مغول کرده بود بلکه از لحـاظ مـالی نیـز امکانـات وسـیعی در اختیـار                

هالکو نهاد و از پشت سر خیال وي را آسوده ساخته بود و در طـول حکومـت ایلخـانی کرتیـان                      

فاداري و دوستی خود را چـه در صـلح و چـه در جنـگ بـه اثبـات                    همواره به رغم میل باطنی و     

گرفتنـد و آنـان بـدین شـکل           مـی  رسانیده و در این موارد مورد تشویق و تقـدیر ایلخانـان قـرار             

موجودیت خود را حفظ و دست نخورده باقی مانده و با مرگ ایلخان ابوسعید آنان موقع را بـراي         

 . خود از زیر یوغ حکومت مرکزي مناسب دیدنددستیابی به استقالل کامل و کنار نهادن

 سنیان متعصبی بودند که این ویژگی را بارهـا در طـی تـاریخ حکومـت خـود بـا                     کرت  ال .2

ساختن مدارس، مساجد بزرگ، ایجاد موقوفـات و سـفرهاي حـج باشـکوه و هیـاهو برانگیزشـان        

کوشـیدند امـا اکنـون        مـی  آنان هر چند در راه تجدید افتخارات گذشـته ایـران          .نشان داده بودند  

موجودیت یک حکومت نوظهور و توسعه طلب شیعی مذهب متکی به قشرهاي پایین جامعـه را                

 .در کنار خود بر نمی تابیدند

خراسـان و رونـق روز افـزون        هـاي     با نابسامانی اوضاع ایران بعد ایلخان ابوسعید و جنـگ          .3

اهگاه و مامنی در نزد کرتیـان       تشیع، روحانیون و اندیشمندان سنی مذهب روانه هرات شده و پن          
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عمده فرهنگ اسالمی بود و رونـق و        هاي    یافته و در این دوره هرات چون گذشته از جمله پایگاه          

 .شکوفایی فراوانی یافته بود

رساندند و به نـژاد و    می ترك نژاد بودند و نسب خود را به سلطان سنجر سلجوقی      کرت  ال .4

 بداران ایرانی بودند و به ایرانـی بـودن خـود افتخـار            کردند در حالی که سر      می نسب خود افتخار  

کردند و در پی آن بودند تا با سالح ملیت و دین، ترکان و مغـوالن و هـر آنچـه غیـر ایرانـی                          می

 .بودند را از میان بردارند

 و سربداران از تمام جهات سیاسی، اجتماعی و         کرت  البنا به این دالیل حکومت همسایه       

بیـانی،  (الف قرار داشتند؛ از این رو برخورد بین آنان اجتناب ناپذیر بـود            فرهنگی در دو قطب مخ    

1371 :784-783(  

بزرگ و تاثیرگـذار  هاي  اولین نبردي که بین آنان رخ داد جنگ زاوه بود که یکی از جنگ         

امیر مـسعود بـا ائـتالف    . این دوره تاریخ بود که بین امیرمسعود و ملک معزالدین حسین رخ داد          

ن جوري توانست بر قدرت نوپاي نهضت سرداران بیفزاید اکنون دو جناح مـذهبی و               با شیخ حس  

سیاسی سربداران در یک نکته مشترك بودند و آنها در مبارزه علیه ظلم، ستم و برقراري عدل و                  

کرد؛ امیرمسعود    می اما شیوه و روش آنان براي رسیدن به این هدف فرق          اند    برابري توافق داشته  

ادي از این ائتالف برد و توانست بر طغاتیموریان و امراي جانی قربان غلبـه یابـد تـا                   ابتدا بهره زی  

شـد کـه      مـی  کردند، تحت سیطره حکومـت اسـالمی        می این زمان سربداران هر جایی را تسخیر      

شیخ حسن جوري در راس آن بود و هدف عمده او بسط حکومت اسالمی و گسترش عـدالت در            

: 1363آژنـد،   ( شهرت شیخ جوري تا اقصا نقاط خراسان رسـیده بـود           در این زمان  . بین رعایا بود  

در آن وقت شیخ و مریدي در آن دیار شهرت تمام داشت و زمـام اختیـار آن والیـت در             «). 106

امیرمسعود که اکنون از ائـتالف بـا        ). 167: حسینی قوام، بی تا   (» .اکثر موارد به دست شیوخ بود     

دید لذا در صدد برآمد تـا    میقدرتش را محکم شده  هاي    هشیخ حسن به هدفش رسیده بود و پای       

به هر تدبیري که شده شیخ حسن را که از شیوه و منش و افزایش قدرتش ناخوشایند بود از سر               

کـرد کـه      مـی  راه بردارد، از سویی مسعود با شیخ حسن کوچک چوپانی متحد شده بود و تـصور               

ی براي متحدش باشد چون که امیر چوپـان  تواند هدیه خوب  میتصرف هرات و شکست معزالدین   

رویمـر،  ( جد امراي چوپانی به دست ملک غیاث الدین، پدر معزالدین حـسین کـشته شـده بـود         

کوشیدند تا قدرت خود را در سراسر خراسان گسترش دهنـد             می همچنین سربداران ). 5: 1376
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یرمـسعود بـه جنـگ      نویسد ام   می کوشید تا به این جنگ جنبه فئودالی دهد و          می پطروشفسکی

). 63: 1351پطروشفــسکی، ( بزرگتــرین امیــر فئــودال خراســان ملــک معزالــدین رفتــه اســت 

شهرستانی عالوه بر رد نظریه پطروشفسکی اعتقاد دارد جنبه عقیدتی این جنگ حتـی از جنبـه         

شهرسـتانی،  (ملی آن بیشتر است و اصال براي این جنـگ عامـل فئـودالی را دخیـل نمـی دانـد                    

ملک معزالدین در پـی  .  در هر صورت این جنگ براي دو حکومت مهم و حیاتی بود ).45: 1375

آن بود تا از نفوذ مذهب تشیع بکاهد و شیخ حسن جوري نیز قصد اشاعه نوعی حکومت مطلوب              

الهی بر روي زمین داشت اما امیرمسعود چون تحت نفوذ شیخ حـسن و حامیـان تنـدور او بـود                     

مه کشتار از فشار جناح درویشان بکاهد و بر موقعیـت خـویش             خواست تا با گسترش جنگ و ادا      

  ).107: 1375نبئی، (بیفزاید

با شکست طغاتیموریان از سربداران، ملک معزالدین چندبار سفرایی نزد طغاتیمو فرستاد            

هنگامی که این خبـر بـه       . تا سپاهش را دوباره منظم کند و از دو جانب به سربداران حمله کنند             

کند و خـود    میملک معزالدین که دعوي مسلمانی«: شیخ حسن رسید گفتند که      امیر مسعود و    

تـر    کند مارا هیچ دشـمن از او قـوي          می را ملک اسالم نام نهاده در خرابی والیت مسلمانان سعی         

از این رو شیخ جوري موالنا نورالدین احمد و حسن حداد را بـه رسـالت نـزد معزالـدین             » نیست

 داد شاید ملک شما را بکشد، آن دو گفتند چه بهتـر کـه مـا بـه مرتبـه      فرستاد و به آنان هشدار   

حکم شرع این اسـت کـه دزد را دسـت    « : شیخ حسن گفت به ملک بگویید که  . شهادت برسیم 

باشید که به تقویت شما کارهاي نامـشروع و ایـذاي مـسلمانان               می ببرند اکنون شما دزدان دین    

دو فرسـتاده چـون آنجـا      . »دع نشوید جنگ را آماده باشید     وجود گیرد و از این افعال ناپسند مرت       

شـیخک  « :رسیدند پیغام جوري را ادا کردند؛ ملک معزالـدین طاقیـه بـر زمـین زده گفـت کـه               

نماینده جوري طاقیه را از زمین برداشته بوسید        »ترساند  می دهد و از حرب     می جوري مارا تهدید  

میرخوانـد،  .(»که دست بنده خداي بـه آن رسـید   این نه الیق سر توست      «: و بر دیده نهاده گفت    

مسلمان کشی و کفري که شیخ جوري به ملک کرت نـسبت داده بـه            ) 3710/7 -3711: 1380

 به خـصوص در هـرات بـود ایـن شـهر از جملـه       کرت الاو با شیعیان قلمرو    هاي    سبب بدرفتاري 

 آن شـهرت فـراوان   مهم تشیع و به خصوص اهل فتـوت بـود کـه پهلوانـان و عیـاران            هاي    پایگاه

کردند و همچنین بین آنان با شیخ جـوري           می این گروه خود در مسایل سیاسی دخالت      . داشتند

در هــر صــورت علــل دور و نزدیــک ایــن ). 785: 1371بیــاتی، . (روابطــی وجــود داشــته اســت
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سـپاهیان مـسعود   . اختالفات، جنگ زاوه را رقم زد و دو سپاه در دو فرسنگی زاوه به هم رسیدند      

و شیخ جوري پنج هزار نفر بود و ملک معزالدین با جمعی از مبارزان غور، خیـسار، بلـوچ، خلـج،     

: 1304غفـاري کاشـانی،   .( نکودري و سنجري که حدود سی هزار نفر بودند رهسپار جنـگ شـد        

و دو سپاه رویارویی هم صف آرایی کردند، ابتدا لشکر مسعود و سـربداران غالـب شـدند و                  ) 296

شکر هرات به قتل رسیدند، یکی از بزرگانی که در آن معرکـه حاضـر بـوده بعـدا بـه          بسیاري از ل  

حافظ ابرو گفته بود که ملک معزالدین لشکر خود را به تمام دهجات کرده بود و هر ده دهجه را                    

به امیري سپرده بود که امیر صد باشد هر ده صد را امیر هـزاري تعیـین گردانیـد و بـا پیـروزي               

داري هیچ دهجه یی نیافتند که از ایشان کـسی کـشته نـشده باشـد و از بعـضی                    اولیه سپاه سرب  

دهجات هیچ باقی نمانده بود در حال که کرتیان چنین تلفاتی را متحمل شده، معزالدین متحیر                

را بر پاي کـرده و در       ها    را فرو کوفتند و علم    ها    مانده و بر سر پشته اي رفت و دستور داد تا نقاره           

داد که یک بار دیگر بر سربداران حمله کنند چون            می اهیانش بود آنان را دلداري    حالی که با سپ   

امیر مسعود و شیخ حسن متوجه آنها شدند به سوي آنها حمله ور شده، معزالـدین تـصمیم بـه                    

فرار گرفت ولی خواجه معین الدین جامی که خواهرزاده و هـم دامـاد ملـک بـود او را منـصرف                      

در ایـن بـین کـه پیـروزي     ). 142: 1380حـافظ ابـرو،   (  امیـدوار کـرد  کرده و به ادامه مقاومـت   

خواستند ملک معزالدین را نیز آسیبی برسـانند شخـصی بـه          می سربداران قطعی شده بود و آنها     

نام نصراله جوینی به اشارت مسعود زخمی مهلک بر شیخ حسن زد و جوري از این زخم به قتل                   

اسـفزاري،  (ت، خزانـه برگرفـت و روي بـه گریـز نهـاد            را کـش   رسید مسعود نیز بی درنگ نصراله     

شیخ حسن جوري قبل از جنگ مسعود را نصیحت کرد که اگر مرا واقعه اي پـیش                  ) 11: 1339

مسعود بنابر سخن شیخ رو به هزیمت نهـاد معزالـدین کـه احـساس               . آید زینهار که توقف نکنی    

خته و تلفاتی را بر سـپاه سـربداران     نمود تفرقه بین سپاه سربداري روي داده به تعقیب آنان پردا          

  ).134: 1380حافظ ابرو، ( تحمیل کرد

بعید نیست که وصیت به فرار را هم امیر مسعود جعل کرده باشد تا با یک تیر دو نـشان                     

  روپوش گذاشـتن بـر روي رسـوایی شکـست و فـرار خـویش               -2 اعتماد مریدان جوري     -1. بزند

نویسند قتل شیخ جوري به احتمال یقـین از           می  منابع به هر حال اکثر   ). 644: 1374ی،  چ  شانه(

جانب مسعود بوده، چون وي از قدرت فراوان شیخ بیمناك بود و عرصه عملیات را بـراي خـود و          

شـدند    مـی یارانش تنگ دیده و اگر در این نبرد که فرمانده اصلی آن شیخ بود سـربداران پیـروز           



 391  هاي معاصر خراسان مناسبات و روابط حکومت سربداران با حکومت

پذیرفت و ایـن امـر بـراي      میسیاسی شیخ را نیزمسعود عالوه بر تابعیت معنوي تابعیت مادي و    

از این رو مسعود با مشاهده آغاز پیروزي جـوري را بـه             . فرمانرواي سربداري غیر قابل تحمل بود     

قتل رسانید تا بقیه عملیات به نام خودش تمام شود اما مسعود در معـادالت خـود اشـتباه کـرد                     

: 1371ی،  نبیـا (ه جنگـاورانش شـد    چون که قتل شیخ جوري سبب دو دستگی و تضعیف روحیـ           

788-787.(  

در این جنگ هفت هزار از طرفین کشته شدند و امراي سربداري که بـه دسـت کرتیـان                   

یکی از شاعران درباري هرات کـه از        . افتادند به جز ابن یمین شاعر سربداري مابقی کشته شدند         

  .کند  میف، ترکان و مغوالن بود اهمیت این نبرد را چنین توصیکرت الحامیان 

  ران نزديـــــوز تیغ یلی گردن شی              گر خسرو کرت بر دلیران نزدي

  یکبار ترك دگر خیمه به ایران نزدي             رــاز بیم سنان سربداران تا حش

  )3712/7: 1380میرخواند، (

 خـود   دانند اما آنـان نتوانـستند از پیـروزي          می اکثر مورخان فاتح این جنگ را سربداران      

بهره کافی را ببرند و در حالی که دیگر نتیجه جنگ بـه نفـع آنـان خاتمـه یافتـه بـود بـا اقـدام                  

ناسنجیده خود در قتل شیخ جوري سبب بروز اختالف و بی نظمی در اروي خود شدند و قبل از               

اینکه کرتیان تالفی شکست کنند با عجله میدان عملیات را ترك کرده و به سمت سبزوار عقـب             

  .ی کردندنشین

. شـود   مـی پیامدهاي جنگ زاوه، براي سربداران ناخوشایند بود که به مواردي از آن اشاره  

شکست و عقب نشینی سربداران آن هم به شکل غیر منتظرانه در برابر کرتیـان از وقـایع تلـخ و          

خـسروي،  . (گزنده این دوره تاریخ بود و این شکست دل هواداران نهـضت را بـه سـختی فـشرد                  

1377 :36.(  

از منظر تاریخ ادبیات ایران فاجعه این جنگ کم شـدن دیـوان اشـعار ابـن یمـین شـاعر                     

دانسته در  .  م   1343 ق. هـ 743سربداري بود خوافی بعد از اینکه تاریخ این جنگ را دهم صفر             

  :این مورد به نقل از ابن یمین آورده

  اد وزان پس کس زو نشانی ند          به چنگال غارت گران افتاد

  )63: 1339خوافی، (
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کرتیان از آن پس با حمالت پی در پی بـه مرزهـاي خراسـان، مـشکالت فراوانـی بـراي                     

. سربداران فراهم کردند و توانستند تا حمله تیمور به ایران با استقالل کامل ادامه حیـات دهنـد                 

 نوشـته بـود   این بطوطه که چندي بعد از واقعه زاوه به این قلمرو سفر کرده، در مورد سـربداران                

داشتند و سوداي برانداختن ریشه تسنن از خراسان        ) تشیع( این قوم جملگی مذهب رفض    « که  

کـه  .... گرداننـد ) شیعی(خواستند آن دیار را یکپارچه تابع کیش رافضی         می پختند و   می را در سر  

  )464: 1370ابن بطوطه، . (»خدا اهل سنت را به دست معزالدین یاري داد

اي ایـن جنـگ اینکـه شـهرت و آوازه سـربداران را کـه بعـد از پیـروزي             از دیگر پیامـده   

طغاتیموریان حاصل شده بود بی اعتبار ساخت و نیز از رواج و گسترش تشیع درشرق کاسـت و                   

 را اعتبار و حیثیت     کرت  الاین جنگ   . کرتیان پیش از حد بر آزار خود نسبت به شیعیان افزودند          

ار را فرصت تجدید حیـات سیاسـی داد و سـربداران بـه     سیاسی مذهبی بخشید و دشمنان سربد     

ناچار قدرت کرتیان درشرق را پذیرفتند و همچنین آنان رهبر مذهبی خود را از دسـت دادنـد و                   

سیاسی و مذهبی درویـشان و اختیـارات   هاي  بر بار سیاسی نهضتشان افزوده شد و دامنه فعالیت     

  ).108-109: 1375نبئی، (آنان محدود شد

ملک معزالدین طی حکومت طوالنی خود    . ، مهمترین نزاع بین دو حکومت بود      جنگ زاوه 

با اکثر امراي سربداري معاصر بود اما وي سبب مشکالت فراوانی که در امور داخلی و همچنـین                   

مبارزات با امیر قزغن و سایر امراي خراسان داشـت دیگـر فرصـت چنـدانی جهـت درگیـري بـا               

به جهت جلوگیري از افزایش قـدرت سـربداران واکـنش        ها    زمانتنها برخی   . سربداران را نداشت  

داد براي نمونه زمانی که خواجه شمس الدین قصد تصرف طـوس را نمـود ملـک              می هایی انجام 

معزالدین با لشکر خود جهت تصرف فراه جرد به آنجا رفت خواجه شمس الدین با اطالع از ایـن                   

ن کوتوال قلعه طوس مشغول محاصره آنجا بـود  خبر، در حالی که به سبب طغیان امیرعلی رمضا    

 ملک معزالدین نیز از ترس به هرات برگشت       . این جبهه را رها کرد و به سمت فراه جرد راه افتاد           

  ).175: 1363آژند، (

  را مهمترین و قدرتمنـدترین دشـمن خـویش تـشخیص           کرت  الامراي سربداري، ملوك    

عات بـا دیگـر همـسایگان هرگـاه خطـر آنـان را              داخلی یا مناز  هاي    دادند و در هنگام شورش     می

شـتافتند، البتـه بـراي ملـوك          مـی  کردند مقابله را اولویت دانسته و به جنـگ آنـان            می احساس

 نیز بعد سقوط حکومت ایلخانان، مهمترین دغدغه سربداران بودند و گاهی مجبور بودنـد  کرت  ال
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ی قلمرو خود چون توابع خـواف،    خود عمل کنند و حتی برخی نواحی غرب       هاي    بر خالف خواسته  

  .تربت جام را به نفع سربداران از دست دادندهاي  سرخس، فراه جرد و برخی بخش

منازعات بین دو حکومت در دوره آخرین فرمانروایان آنها خواجه علی موید و ملک غیاث               

  .بودعلل این درگیري نیز چون منازعات قبل سیاسی و مذهبی . الدین نیز به شدت تداوم یافت

علی موید مملکت خراسان از بسطام تا فرهاد جرد را تحت تصرف خود درآورد و خطبه و                

 )ص(سکه آن مواضع را به نام خود کرد و اظهار مذهب تشیع و دعـوي محبـت خـانواده پیـامبر      

کشیدند کـه امـام     مینمود و مردم مدتی مدید اسبی آراسته هر روز          می کرد و در آن باب غلو      می

آید و این اسب را براي او زین کرده ایـم و چـون            می بیرون) عج(واهد کرد و مهدي   عصر ظهور خ  

قلعه فرهاد جرد را ملک معزالدین عمارت کرده بـود از ایـن رو ملـک غیـاث الـدین نیـز مـدعی                   

  ).451: 1380حافظ ابرو، (تسخیر نیشابور شد

و از سویی ملوك کـرت سـنی حنفـی بودنـد زمـان حکومـت ملـک غیـاث الـدین فقهـا                 

دادند که بر ملـک       می دانشمندان مدرسه نظامیه هرات و فقهاي نظامیه نیشابور و سرخس فتوي          

اسالم واجب است که دفع این طایفه کند قلع و قمع سربداران که مبتـدع هـستند بنـابر اصـول           

مذهب اسالم واجب است با صدور این فتواها ملک غیاث الدین با لـشکریان هـرات بـراي قلـع و                    

. ان و گسترش قلمرو خود به سوي سبزوار، بلـوك بیهـق و نیـشابور علـم برافراشـت                  قمع سربدار 

  ).273: 1348امام، ( ملک غیاث الدین چهاربار به نیشابور و توابع بیهق لشکرکشی کرد

جنگ اول، ملک غیاث الدین با لشکریانش به سمت نیشابور حرکت کرد و چـون خبـر                  -1

شجاع خود را از سبزوار به نیـشابور فرسـتاد تـا در             هجوم وي به علی موید رسید فوجی از مردم          

 .استحکام شهر بکوشند در هر حال هجوم نخستین ملک غیاث الدین بی حاصل بود

آنان طی نبرد دوم نیشابور را محاصره کردند که چهل روز طول کشید و چون موفق به                  -2

برآوردند و عجیـب    فتح شهر نشدند لشکر غیاث الدین به اطراف و جوانب رفته و دست به غارت                

آن که این معنی را به موجب فتواي فقهاي نظامیه بد نمی دانستند و بی آنکه فتحی روي نماید                   

 .ملک به هرات برگشت

موسم بهار سال دیگر، به قلمرو سربداران تجاوز کردند که باز هم نتیجه اي جز خرابـی              -3

 یزها انباشته و درختـان از بـیخ  و غارت نداشت لشکریان ملک باغات را بریده، عمارات کندند، کار 

 .کندند می
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اي مـردك   : برخی گویند که ملک غیاث الدین به یکی از اهالی روستاهاي نیشابور گفـت             

غـالت  « : بناي مسلمانان بر چند چیز است؟ جواب داد که بر مذهب ملـک بـه سـه چیـز اسـت              

ملک از ایـن سـخن   » تنمسلمانان، چرانیدن و کاریز را انباشتن و درختان قدیم و جدید را انداخ        

  ).3725 -3726: 1380میرخواند، (ناراحت شده و به هرات برگشت 

ق که اسکندر شیخی پسر افراسیاب جالوي به سببی از مازنـدران بـه              .  ه 777در سال    -4

خراسان آمد و با درویش رکن الدین جوري اتفاق کرد و موید قصد ایـشان کـرد و چـون قـدرت              

فارس نزد شاه شجاع پناه برد و اسکندر شیخی با هزاره خود بـه              مقاومت نداشتند رکن الدین به      

هرات نزد ملک غیاث الدین آمد ملک او را تعظیم کرد و همه مردم او را انعام فرمود سپس ملک                    

غیاث الدین با اسکندر جالوي عزم نیشابور کرد و همزمان از آن سو نیز درویش رکـن الـدین بـا             

و بـدین   . ا کمک یکدیگر نیشابور را به تصرف خود درآوردند        سپاه کمکی شاه شجاع در رسید و ب       

 ).31: 1339اسفزاري، ( شکل بر شوکت و عظمت ملک غیاث الدین افزوده شد

 ذکر این نکته ضروري اسـت       کرت  الدر مبحث پایانی مباحثات بین حکومت سربداران و         

 کـرت  الب امـراي   درگیري بین دو حکومت جنبه سیاسی و مذهبی داشته اسـت و اغلـ              غالباًکه  

آغازکننده جنگ بودند آنان به سبب حکومت طوالنی شـان و تجربـه در امـر حکومـت داري در                    

  .منازعات با سربداران بهره بیشتري عایدشان شد

  .پردازیم  میبا امراي طغاتیموریان و جانی قربان حال به بررسی روابط سربداران

بسیار روشن است که جرقه قیام سربداران با واکنش علیه ظلم وستم ایلچیان مغول آغاز                

امیر عبدالرزاق ابتدا عالء الدین محمد حاکم گماشته شده مغـوالن در خراسـان را شکـست                 . شد

امیر مسعود نیز در ابتداي حکومتش امر ارغونشاه جانی قربان را شکـست             . داده و به قتل رسانید    

دانست و اکثر امراي خراسان نیـز    میز آنجا که طغاتیمورخان خود را مدعی ایلخانان    سختی داد ا  

سـران سـربداري در   هـاي   تابعیت او را پذیرفته بودند از این رو نمی توانست نـسبت بـه واکـنش     

  .مبارزه با عناصر مغول بی تفاوت باشد لذا درگیري بین آنان اجتناب ناپذیر شد

جالیریـان  (غرب ایـران هاي  مکرر طغاتیمور از حکومتهاي  تاز دلیل نزاع بین آنان شکس   

بود و زمانی که در نبرد سوم علی گـاون بـرادر طغـاتیمور از امـراي عـراق شکـست              ) و چوپانیان 

خورد خواست بر مهمی اقدام کند که دافع شرمندگی او باشد از ایـن رو جبهـه جنـگ بـا شـیخ       

امیـدواریم  . ود کـه شـما متابعـت او کنیـد         حسن جوري فرستاندند که پیش از این پادشاهی نبـ         
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اکنون طغاتیمورخان بر سریر عزت متمکن شده حال وظیفه شماست که اطاعـت و برتـري او را                  

بر خود واجب و الزم بشمارید شیخ حسن جوري فرمود که پادشاه و ما را اطاعـت خـداي عـز و                      

ن معنی کند عاصی باشد و      باید و هر که خالف ای       می یابد کرد و مقتضی قرآن مجید عمل        می عال

زندگانی ) ص(بر دیگران واجب است که به دفع او قیام نمایند اگر پادشاه به فرموده خدا و رسول                

چون طغماتیمورخـان ایـن پیـام    » فرماید ما همه متابعت کنیم و اال شمشیر در میان خواهد بود      

هم کـرد و بـه عـزم رزم     ایشان سر یاغی گري دارند از این رو سیاهی انبـوه فـرا            : بشنید گفت که  

سربداران روان شدند شیخ حسن و امیر مسعود نیز با سپاهیانش به جانب مازندران روانه شـدند                 

و ایلچی پیش ایلخان فرستادند که اگر شما و ما به فرمان خداي بـزرگ عمـل نمـاییم حـرب و                      

ور خطاب بـه  طغاتیم. خود ریختن از میان برخیزد و هر که سرکشی کرد به فعل خود گرفتار آید   

خواهید که ما را مامور امر خود گردانید و مردم را فریـب               می شما مشتی روستایی  : آنان گفت که  

دهید لذا جنگی بین دو حکومت در کنار رود اترك واقع شد و در آن جنـگ علـی گـاون بـرادر                       

 -451: 1380میرخوانـد،  ( ایلخان به قتـل رسـید و طغاتیموریـان بـه شـدت شکـست خوردنـد              

450/8(.  

با این پیروزي آوازه ایشان به اطراف عالم منتشر شد اکابر و اشراف خراسان از روي میـل                

یا اجبار فرمان امیر وجیه الدین مسعود را امتثال نمودند و کار سربداران بـاال گرفـت و ایـشان را      

  ).174: 1353سمرقندي، ( و درگاه و پایه و دستگاه پیدا شد در

کـه مـسعود در      طغاتیمورخان بعد نبرد زاوه رخ داد زمانی      جنگ دیگر بین امیر مسعود و       

کرد طغاتیمور از فرصـت بهـره بـرد و موفـق شـد               می جبهه شرقی خود با ملک معزالدین مبارزه      

مـسعود  . نواحی را که در جنگ قبلی با مسعود از دست داده بود دوباره تحت تصرف خود ردآورد      

ت در این جنگ نیز طغاتیمور شکست خـورد و بـه   بعد پایان جنگ زاوه به مقابله طغاتیمور شتاف      

گرگان، استرآباد، قـومس و سـمنان در        هاي    ملوك مازندارن پناهنده شد با این پیروزي سرزمین       

منازعـات بـین دو حکومـت همچنـان     ) . 110: 1375نبئی، ( زمره تصرفات سربداران قرار گرفت  

ه یحیـی کرابـی اتفـاق افتـاد قتـل        تداوم داشت و مهمترین حادثه اي که زمان فرمانروایی خواج         

هـر  . طغاتیمورخان به دست سربداران بود که با حکومت ایلخان طغاتیمور در منطقـه پایـان داد               

چند حکومت ایلخانی با مرگ ابوسعید پایان یافت اما وجود برخی مدعیان چون طغاتیمور حاکم               

ر امراي خراسان احترامـا وي  استرآباد، گرگان و دشت که نام امیرانی چون ارغوانشاه مغول و دیگ      
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ها باشد طغاتیمور از     نامیدند سبب شد که هنوز نامی از حکومت ایلخانی بر سر زبان             می را ایلخان 

آغاز ظهور نهضت سربداران پیوسته از ایشان آسیب دیده و ضرب شصت آنها را چشیده بـود و از        

 در میادین نبرد نتوانسته بود      ایشان بیمناك بود و مدام در پی فرصتی بود که تالفی کند و چون             

 شـد در واقـع بـه خدعـه و نیرنـگ متوسـل               می حریف سربداران شود از راههاي دیپلماسی وارد      

 شد ضعف و فتـوري در     می شد کال سیاست وي درقبال سربداران چنین بود که هرگاه متوجه           می

 مـی کـرد     دستگاه سربداران حاصل شده است به تدارك حمله می پرداخت و زمانی که احساس             

  ).74: 1351پطروشفکسی،.(از در سازش و مصالحه وارد می شداند  ایشان قدرتمند شده

چنان که طغاتیموریـان بعـد شکـست از مـسعود قدرتـشان کاسـته شـد ولـی در زمـان                      

 کلواسفندیار و علی شمس الـدین توانـستند دوبـاره نـواحی از              ،جانشینان ضعیف مسعود آیتمور   

 و زمان خواجه شمس الـدین چـون احـساس کردنـد سـربداران               دست رفته خود را تصرف کنند     

طغاتیمور با خواجه شمس الدین صلح و حتی قبول کرد تمام نواحی کـه  اند   دوباره قدرتمند شده  

مسعود تسخیر کرده بود در زمـره متـصرفات سـربداران باشـد تـا اینکـه خواجـه یحیـی حـاکم                  

را علیه خویش برانگیخت ولی انـدك بعـد   سربداران شد یحیی هر چند در ابتدا سوء ظن ایلخان   

ضرابخانه هاي سربداران را که حدود یک دهه از کار افتاده بود فعال کرد و سکه هایی در تأییـد                    

یحیی توانـست بـا     . سلطنت طغاتیموریان ضرب نمود و به خزانه طغاتیمور در خراسان واریز کرد           

-166: 1361اسـمیت،  ( رف کنـد این اقدامش سوءظن طغاتیمور را نسبت به خود تا حدي برطـ        

با این حال همچنان دو قدرت درصدد نابودي همدیگر بودنـد و منتظـر فرصـت مناسـبی                  ) 165

ابتدا طغاتیمور دست بـه کـار شـد وي چنـد بـار در بـین       . بودند تا اندیشه خود را عملی نمایند      

  .مکاتبه و مراسله اي قطعه شعري را به یحیی نوشت

  رــــــــ کار بزرگ را نتوان داشت مختص                شــسر مکگردن بنه جفاي زمان را و 

  چون صعود خرد باش و فرو گیر بال و پر                  سیمرغ وار چون نتواند کرد، قصد قاف

  رــــــــــتا در سرت نشود صد هزار س                   ال راــــبیرون کن از دماغ، خیال مح

  رــــــــــتا در سرت نشود صد هزار س                   ال راــــخیال محبیرون کن از دماغ، 

  :خواجه یحیی نیز در جواب نوشتند

  راضی چرا شویم به هر کار مختصر                   جفاي زمانه را،گردن چرا نهیم

   سیمرغ وارزیر پر آریم خشک و تر                  دریا و کوه را بگذاریم و بگذریم
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  رـیا مرد وار در سر همت کنیم س                   با بر مراد و سر گردن نهیم پاي

  )300: 1304غفاري کاشانی، (

در تاریخ سربداران آمده که هر سال به جهـت مالزمـت و تجدیـد عهـد؛ سـربداران نـزد                     

 طغاتیمور خان می رفتند و چون نوبت حکومت به یحیی رسید به دستور اسـتمرار بـه مالزمـت                  

اما با بررسی منابع معلوم مـی شـود چنـین رسـمی کـه               ) 178: 1338سمرقندي،( .خان شتافت 

امیران سربداري جهت تجدید عهد خود به دربار ایلخان رفته باشند وجود نداشـته وایـن قـضیه                  

تنها در زمان یحیی صورت گرفته است در هر حال امیر یحیی به رسم ایلچـی بـا سیـصد بهـادر               

ــشکر طغـــاتیمور       قـــصد اردوي ایلخـــان   کـــرد و در ســـلطان دویـــن اســـتراباد بـــه لـ

و ایلخان طغاتیمور بـه سـبب ورود امیـر یحیـی و لـشکرش        ) 258ك  1351سمرقندي،.(پیوست

ترتیب داد روز سوم خان براي یحیی طوئی پادشاهانه ترتیب داد و جهـت           ) جشن ها (طوي هاي   

 مستقر خود بر تخت سلطنت جلـوس        او و مالزمان و امراي او شامیانه برافراشته بودند و خان در           

کرد و حافظ شغانی نام سرهنگی در پهلـوي خواجـه یحیـی و جمعـی دیگـر حـدود هـزار نفـر                        

اطرافش نشسته بودند در این بین قضیه توطئه سربداران یا بـه نـوعی پیـشدستی آنـان صـورت             

  .گرفت

عهـد و   در آخر روز سوم طوي، حافظ شغانی و محمد حبش از سربداران گفتند هنوز که                

پیمان نکرده ایم و ایمان در میان نیامده در اثناي آش کـشیدن مـا مـی تـوانیم پادشـاه را دفـع             

میـر  .(کنیم و ایلخان نیز اندیشیده بود که چون از طوي فارغ شود کار سـربداران ر یکـسره کنـد      

ا لذا زمانی که ایلخان بر تخت سلطنت جلوس کرده و امرا و بزرگان طغ             ) 4519/8: 1380خواند،  

تیمور خان و نیز یحیی و شماري از سپاهیانش در آن حضور داشتند امیر یحیی حافظ شغانی را                  

گفت امروز این مغولی را می توان کشت حافظ شغانی گفت در خاطر م نیز ایـن معنـی گذشـته            

پس یحیی حافظ را گفت تو روان شو مردم خواهند گفت که تو سخنی داري، گستاخانه خـود را        

 گردان و ضربتی بر او زن تا من نیز مدد به تو کنم و کـار او را بـه آخـر رسـانم و         به خان نزدیک  

حاجبـان  . نوکران هم در این حال بیکار نخواهند نشست و حافظ شغانی به طرف خان روان شـد            

خواستند تا او را منع کنند خان فرمود که بگذارید شاید که التماس داشته باشد به عرض رساند                  

نی به خان نزدیک شد کارد بر کشید و خان را زخم زد و امیر یحیـی نیـز بـا                   و چنین حافظ شغا   

سرعت عمل خود را به خان رسانید و تبرزین بر سر خان زد و نوکرانش همگی حملـه کردنـد و                     
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جمعی که به خان نزدیک بودند جمله فرار بر قرار ترجیح دادند و به این صورت طغا تیمور خان                   

  ).178-179: 1388،سمرقندي.(  بوده استق. هـ 754قعه به قتل رسید تاریخ این وا

وجه اشتراك روایات در قضیه قتل ایلخان طغاتیمور خان چنین است که این جـشن بـه                 

ابتکار و دعوت طغاتیمور برپا شده بود و هدف اساسی آن فریب دادن سربداران و التزام ایشان به              

اما امیران سربداري پیـشدستی کردنـد و        . استپذیرفتن پیمانی تحقیرآمیز یا قتل عام آنها بوده         

و در نتیجه شکـست و انهـدام بـه دسـتگاه طغـاتیمور راه               اند    عذر آنها را به خود آنها باز گردانده       

یافته وآخرین ایلخان و دستگاه سلطنتی اش چنین نابود شد و هر چند نتیجه این اقـدام ریـشه                   

ان مغول زده نبوده بـه هـر حـال آنچـه در     کن شدن سنتها و فرهنگ مغولی در گوشه و کنار ایر        

اکثر روایات مشترك است همین موضوع دعوت و عقد قرارداد و توطئه علیه سـربداران بـود کـه             

  ).80: 1375شهرستانی،.(سرانجام به پیروزي سربداران و قتل طغاتیمور خان منجر شد

ن آشـام  ن بودنـد چـون ضـرغام خـو    سـربداران کـه در بیـرو    « با مشاهده قتل طغاتیمور     

شمشیرها کشیده برهیچکس ابقا نکردند و از خاص و عام خلقی بسیار کشتند پسران              ) جان بنی(

طغاتیمور خان و هر که توانست گریخت پهلوان سربدار گرگ وار در گوسفندان ترکی افتادنـد و                 

هـد  به تهور و تنمر چنین کار از پیش بردند که تا انقراض عالم ذکر آن از روي روزگار محـو نخوا           

  ».و به لحظه اردوي پادشاه چنان خوار و ناچیز شد. شد

سربدران اکثر آن والیت را به سم ستوران ویران کردنـد و هـر              ) 258: 1353سمرقندي،(

گله که در گیاه زار آن مراعی یافتند براندند و در آن قضیه غنیمتی تمام به دسـت آنـان افتـاد و        

: 1363آژنـد بـه نقـل از ابـرو،    .(راف و اکنـاف برسـید  کار ایشان دوامی گرفت و آوازه ایشان به اط        

184(  

بدین شکل یحیی توانست با درایت خویش ایلخان طغاتیمور را بـه قتـل برسـاند و بـراي       

همیشه این رقیب سیاسی خود را از صحنه روزگار محو نماید و قلمرو ایلخان را ضـمیمه قلمـرو                   

مور در خراسان و گرگان به سـربداران   سربداران کرد این فتح سبب شد سرتاسر متصرفات طغاتی        

  )117: 1375نبئی،.(تعلق گیرد

سربداران بدون کوشش و به آسانی توانستنند آخرین تکیـه گـاه دولـت مغـولی ایلخـان                  

هالکویی را نابود کنند آنان با ویران ساختن این آشیان ددان و راهزنان کاري بـزرگ و برجـسته             

  )134: 1344حقیقت،( .انجام دادند
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غاتیمور و پاشیده شدن قشون او سربداران را قادر ساخت که دوباره آن مناطقی را               قتل ط 

که امیر مسعود زمانی از آنها گرفته بود در زمره متصرفات خویش درآورند ایـن پیـروزي بـسیار                    

از فتوحات زمـان مـسعود بـود زیـرا سـبب پراکنـدگی دشمنانـشان شـد و           تر    مهمتر و با اهمیت   

اي رهبرانی نبودند که از نظر اعتبـار برتـر از طغـاتیمور باشـد لـذا دیگـر                   همچنین آنها دیگر دار   

قدرت هیچ اتحادي را نداشتند و مهمتر اینکه یحیی اشـتباه مـسعود را در حملـه بـه مازنـدران                     

  ).170: 1361اسمیت،.(تکرار نکرد

در پایان این مبحث می بایست به این نکته اشاره کرد که سقوط ایلخانان باعـث واژگـون     

سـنن و شـیوه کـشورداري مغـول همچنـان در          . شدن بساط سادت مغول در سراسر ایران نـشد        

محفوظ ماند به خصوص نواحی که زمام امور در اختیار اعیـان صـحرا نـشین و        ها    برخی حکومت 

لشکري مغول و ترك بوده از جمله قلمروي جالیریان و متصرفات جانی قربان در شمال خراسان                

  )422: 1346پیگولوسکایا،.(ورداین نفوذ به چشم می خ

جریان قتل ایلخان در اشعار شاعران نیز بازتاب یافته، ابـن یمـین در ایـن مـورد سـروده                    

  :است که 

  ریشه دولت منحوس طغاخان تیمور           سربداران دلیر و از ایران کندند

 ملک الشعراي بهار نیز به مناسبت قتـل ایلخـان طغـاتیمور بـه دسـت سـربداران چنـین         

  سروده است 

  زوارـــار ظلم آشفتند اندر سبـــــز فشــــک        رانند آل سربدارـــــــرار ایـــرود احـــس

  ارــري کردن بیرون از شمـــوز دهاقین لشک         د و بس شهر و دیارـــشهر نیشابور بگرفتن

  زارــ بود در این مرغآخرین خرس مغول او و         زي به گرگان شهریارـــبد طغاتیمور چنگی

  همچو شیر شرزه خونش را به خاك آمیختند          ریختند سربداران بر سرش در خاك گرگان

  )205: 1363حقیقت، (

 یکی از امراي وي به نام امیر ولی توانست نیروهـاي            ،چندي بعد از قتل ایلخان طغاتیمور     

تـصرف قلمـروي طغاتیموریـان     پراکنده طغاتیمور را جمع آوري کند وي جهت ایجاد حکومت و            

ناگزیر به جنگ با سربداران بود هنگامی که امیر ولی قصد تسخیر استراباد کرد علـی بـن قلنـدر       

چون از اقدام امیـر ولـی متوجـه       . سربداري که به موجب حکم حسن دامغانی حاکم استراباد بود         

فـت امـا امیـر ولـی و         شد براي یکسره کردن کار امیر ولی با پانصد نفر مغرورانـه بـه جنـگ او ر                 
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متابعان او بر لشکر علی بن قلندر پیروز شدند و اکثري از سربداران را به قتل رساندند و از سبب                    

و استعداد آنان تمام آنچه بود در اختیار سپاه امیر ولی قرار گرفت و انتشار این خبر سبب شکوه                   

: 1380حافظ ابـرو،  ( به وي شد     امیر ولی و نیز پیوستن متعلقان طغاتیموریه و مردم هزاره ایشان          

315(  

سپس ابوبکر شاسمانی حاکم سربداري شاسمان، با دو هزار سواره و پیاده به جنـگ امیـر      

رفته و همان آغاز جنگ فرار کرده و به سبزوار برگشت از این رو خواجـه حـسن دامغـانی امیـر                       

زانه استرآباد کرد ایـن بـار       سربداران وي را با پنج هزار سپاهی دوباره جهت مقابله با امیر ولی رو             

جنگ بین امیر ولی و ابوبکر شاسمانی در سلطان دوین رخ دادکه بر حسب تقدیر خـوفی عظـیم      

تـات  (بر دل سربداران افتاد و مردم امیر ولی با مشاهده این وضـع یکبـاره فریـاد برآوردنـد کـه                      

ابوبکر شاسمانی نیز خود    . و با این تدبیر سربداریه رو به گریز نهاد        . یعنی تازیک بگریخت  ) فاشتی

بر آب گرگان زد اما نتوانست بیرون آید و به دست سپاهیان امیر ولی سرش را از تن جدا کردند                    

) 367: 1362خوانـدمیر، (و خلقی کثیر از سپاه سربدار کشته شدد و مابقی به خراسان برگشتند              

سربداران را مجال آن نشد کـه  خبر این پیروزي موفقیت امیر ولی را در مازندران باال برد و دیگر     

از وي انتقام بگیرند چون امیر ولی به حکومت استراباد رسیده بود؛ امیر ولـی در زمـان حکومـت      

خواجه علی موید نیز توانست دامغان و بسطام را نیز از متـصرفات سـربداریه تـصرف کنـد و بـه                    

: 1380حـافظ ابـرو،   .(آورد فیروزکوه تا ري و رستمدار را در زمره قلمرو خویش در           ،تدریج سمنان 

317-316.(  

با ظهور تیمور، امیر ولی قلمرو خویش را از دست داد و امیر تیمور حکومت این ناحیـه را    

دوباره به فرزندان و نوادگان طغاتیمور خان سپرد که آنـان بـه ترتیـب لقمـان، پیـرك پادشـاه و         

 سلطان علی بن پیرك بودند آخرین

هنگـامی کـه   . ریان در زمان حکومت شاهرخ تیموري بود ارتباط بین سربداران و طغاتیمو    

سلطان علی سبزواري از احفاد وجیه الدین مسعود به تاسی از نهضت سربداران توانست آخـرین                

جنبش را علیه تیموریان راه بیاندازد و چون امراي شاهرخ امیر مضراب و امیر سـید خواجـه بـه                    

یمور نیـز بـه کمـک سـربداران آمـد تـا بـا اتحـاد                 مقابله او شتافتند پیرك پادشاه از احفاد طغات       

همدیگر سپاهیان تیموري را شکست دهند اما آنـان بهـره اي از ایـن اتحـاد نبردنـد و شکـست                      

  ).210: 1363آژند، ( خوردند
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در بحث مناسبات سربداران و جـانی قربـان ذکـر ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه امـراي               

بودنـد و در  تر  موفقها   حکومت مقایسه با دیگر     خود با این حکومت در    هاي    سربداري در درگیري  

مهمترین جنگ بنی آنان زمـان      . عین اینکه تلفات کمتري متحمل شدند بیشترین بهره را بردند         

حکومت امیر مسعود و امیر ارغوانشاه به وقوع پیوست و سربداران توانستند کاري بسیار شـگرف                

 که حدود هفتاد هزار بودند با دو هزار پیاده          انجام دادند به طوري که که در یک روز سه لشکر را           

  ).56: 1339خوافی، (و سوار فراري دادند و مال و استعداد تمام به دست سربداران افتاد

سربداران نیشابور را براي همیشه از تصرف جانی قربان خارج کردند اما طوس بیـشتر در                

 الدین علی و خواجه کرابـی       تصرف امراي جانی قربان بود و امراي سربداري چون خواجه شمس          

  .و دامغانی تنها زمانی اندك توانستند طوس را به تصرف خود درآورند

در قــسمت پایــانی ایــن روابــط اشــاره اي بــه مناســبات بــین حکومــت جــانی قربــان و  

ارغوانشاه از امرایی بود    . طغاتیموریان داریم آنها همواره روابطی نیک و حسنه با یکدیگر داشتند            

ی طغاتیمور را تایید کرده بود و نیز دو حکومـت ریـشه اي مغـولی داشـتند از ایـن رو                      که ایلخان 

 داد حکومـت دیگـري بـه کمـک          مـی  منازعه اي روي  ها    حکومتهرگاه بین یکی از آنان با دیگر        

سه گانه طغاتیمور با امراي عـراق و غـرب ایـران، ارغوانـشاه     هاي  شتافت براي نمونه در جنگ  می

فرستاد اما زمانی که درگیري بین امیرمـسعود و امیـر ارغوانـشاه رخ                می کمکسپاهیانی را براي    

  .داد طغاتیمور به سبب درگیري در جبهه غرب نتوانسته بود به کمک ارغوانشاه بیاید

در تحلیل کلی این قسمت بایستی بـه ایـن امـر اشـاره کـرد کـه درگیـري دائمـی بـین                    

بین آنان عالوه بر غارت و ویرانی سـبب         هاي    گاصال به نفع خراسان بزرگ نبود و جن       ها    حکومت

تحلیل رفتن قوایشان شد از این رو زمانی که بافاتح خون آشام دیگري چون تیمور مواجه شـدند   

) 780 -736(دیگر قدرت مقابله نداشتند و سبب شد تا خراسان تنها بعد از حدود پنجـاه سـال                  

  .دوباره به تسخیر بیگانگان درآید

  

 گیري جهنتی

) هـا      طغاتیموریـان و جـانی قربـان       ،کـرت   ال ،سـربداران (ي این دوره خراسان     ها  تحکوم

گاه یکدیگر را تایید نمی کردند لذا بین آنها همواره جنگ و ستیز برقرار بود حمالت آنها بـه       هیچ

قلمروي هم عالوه بر اینکه ویرانی و غارت خراسان را رقم زد سبب به تحلیل رفتن قوایشان شـد            
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ی از آنها براي مقابله با دیگري و حفظ حکومت خویش از امیر تیمور تقاضاي کمـک              چنانکه برخ 

داشـته و از زیـر   ها  و در حالیکه مردم ایران خاصه خراسان هنوز هجوم مغول را در خاطره       کردند

بیرون نیامده با هجوم تیمور مواجه شدند حمالتی که بلحاظ کشتار و ویرانی دست              ها    آن ویرانی 

ي محلی در خراسان و سایر نقاط ایـران  ها حکومت مغول نداشت و با هجوم تیمور    کمی از هجوم  

 .به پایان عمر خود رسید 
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 1خواه ربانی احمد

  

  چکیده

 ،سیاسـی هـاي     جریـان  ،حمله مغول به ایران که به روي کار آمـدن ایلخانـان انجامیـد                 

  .فرهنگی و اجتماعی متفاوتی را در کشور رقم زد ،اقتصادي

دیـن اسـالم بـه عنـوان         ،ن غازان خان  پس از فرازوفرودهایی در حکومت ایلخانی در دورا       

 ،عالمـان شـیعی مـذهب     ي  ها  تالشدین رسمی حکومت ایلخانان اعالم شد و همین امر در کنار            

تسامح مذهبی مغـوالن  . براي گرایش برخی امیران ایلخانی به مذهب تشیع فراهم آورد         اي    زمینه

ی اعـتالي فرهنگـی را در       این ویژگی زمینـه نـوع     . نیز در توسعه و گسترش این فضا اثرگذار بود        

  ) 21، شامی. (اواخر دوره ایلخانان مغول از سوي امیران محلی فراهم آورده بود

فـشارهاي اقتـصادي و تحمیـل انـواع          ،فراتر از تساهل و تسامح مذهبی حاکمان ایلخانی       

آورد و سبب نارضایتی آنان از حکومت         می بر توده مردم فشار    ،هاي مستقیم و غیرمستقیم   تامالی

این وضعیت در خراسان که از مناطق حاصل خیز ایران بود بـسیار بـدتر جلـوه کـرد و                    .شده بود 

وزیر خراسان زیاده خواهی از رعیت را پیشه خویش ساخت و ظلـم و سـتم از                  ،محمدالدین    عالء

 )33: 1365آژند؛. (حد گذراند و این خود یکی از علل قیام سربداران خراسان است

نهـضت  . غوالن زودتر از پیروزي کشورهاي همسایه بـر مغـوالن بـود         پیروزي ایرانیان بر م   

 ،پطروشفـسکی . ( سال پیش از پیروزي شاهزاده روسی بر مغوالن بـه بـاور نشـست             37سربداري  

در واقع نهضت سربداري پایان بخـش سـتم مغـوالنی بـود کـه لجـام                 ) 6 و   5مقدمه ص   : 1351

  . این سامان تاخته بودندگسیخته بر مرزهاي فرهنگ و اقتصاد و معیشت مردم 

                                                           
  دانشگاه پیام نور سبرواري. 1
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محلی فراوانی در جاي جاي کشور سر بـرآورد         هاي    حکومت ،با فروپاشی حکومت ایلخانی   

سلسله سربداران  . که هر کدام نماینده بخشی از فکر دینی و مروج دیدگاهی از دین اسالم بودند              

 باورهـاي   در خراسان یکی از این حکومتهاي محلی است که با رویکردي مذهبی و با نظرداشـت               

شیعه دوازده امامی با تاکید بـر موضـوع والیـت و تاکیـد بـر جهـان بینـی مهـدوي و عـدالت و                          

قیام سـربداران کـه     ) 27: 1365آژند؛. ( شکل گرفت  1دادگستري در اندیشه و عمل امامان شیعی      

 هجري یا به نقلی بهار همان سال شکل گرفتـه بـود             737 شعبان سال    12با خیزشی مردمی در     

؛ 418و417،  پیگولوسکایا و دیگـران   . ( هجري با تسخیر شهر سبزوار رسمیت یافت       738در سال   

این نهضت در دیار بیهق یا سبزوار کنونی که یکی از کانونهاي اصـلی        ) 66: 1359 ،پطروشفسکی

 ،پطروشفـسکی (تشیع در ایران و در عین حال یکی از مراکز سنتهاي وطن پرسـتی کـشور بـود                   

 حمداهللا مستوفی درباره سـبزوار آن زمـان و گـسترش اندیـشه              سخن. شکل گرفت  )36: 1351

قریب چهل پاره دیه اسـت کـه از توابـع           «: نویسد  می او. شیعی در آن سامان شایسته تامل است      

  ) 150، مستوفی. (»دارد و مردم آنجا شیعه اثنی عشري اند

: رتعلـی چـشمی عبـا     الـدین     باور مهدوي در سربداران بدان پایه بود که خواجه شـمس          

.  حـک کـرده بـود    هجـري  750 در سال     ضرب شده  هاى  بر روى سکه  را  » پیروزى نزدیک است  «

... «خواجه علـی مؤیـد      ،  همچنین به گفته سمرقندي آخرین حاکم سربدار      ) 160 ،جان اسمیت (

کرده در اظهار مذهب تشیع غلوي عظیم داشت و اسبی به زیـن هـر               ) ص(دعوي خانواده رسول    

بـا چنـین    ) 1/427،  سـمرقندي (» .خواهد بـود  ) عج(حضرت امام مهدي    کشید که ظهور      می روز

بینشی بود که خواجه علی مؤید ضمن مکاتبه با عالمان شیعی جبل عامل لبنـان از آنـان بـراي                    

در راسـتاي ایـن مکاتبـات فقیـه نامـدار شـیعی             . هدایت و ارشاد خلق در خراسان دعـوت کـرد         

 هجـري کتـاب فقهـی    786ذشـته بـه سـال    محمد مکی معروف به شـهید اول درگ الدین    شمس

 را به نام سلطان علی مؤید سـربداري بـراي شـیعیان تـألیف کـرد و بـه         اللمعه الدمشقیه معروف  

حکومـت محلـی آل کـرت کـه بـر            ،در کنار ایـن   ) 466: 1347،  اقبال آشتیانی . (سبزوار فرستاد 

آل کرت بیشتر به بی     . نواحی هرات تسلط داشت وامدار فکر دینی اهل سنت و طرفدار آن بودند            

                                                           
  .این دیدگاه خالصه تعالیم شیخ حسن جوري بود که بیشنه آن را از محضر شیخ خلیفه کسب کرده بود. 1
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: 1360،  اقبال آشـتیانی  . (وفایی معروف بودند و با تفکر سربداري از در نزاع و کشکمش درآمدند            

13 (  

نهضت سربداران خراسان است از مشخـصات   ،شیعی که سرسلسله آنانهاي  ظهور نهضت 

ت جـائز   باز خوانی اندیشه و رفتار حاکمان سربداري از آن جهـ          ) 20،  شامی. (عصر تیموري است  

از لحاظ وسـعت    ) هشتم هجري (سربداران خراسان در قرن چهاردهم میالدي       «اهمیت است که    

نهـضت آزادي بخـش خاورمیانـه بـود و بـی تردیـد تـاثیر        ترین  و از نظر تاریخی مهمترین    بزرگ

  ) 10: 1351، پطروشفسکی(» .دیگر داشته استهاي  حتمی در جنبش

ي عینی یافتـه اسـت؛ از ایـن رو ارزش سـربداران             در نهضت سربداران ملیت ایرانی تبلور     

شیوه حکمرانی آنان نیـز بـه   ) 1/4، سمرقندي. (محلی آن دوران استهاي   بیش از سایر حکومت   

 بردگـان همـه نـواحی از پـیش خواجگـان خـود           «بوده است که به گواهی ابـن بطوطـه          اي    گونه

آمـد صـاحب اسـب و      مـی هر غالمـی کـه پـیش آنـان     . پیوستند  می گریختند و به جمع آنان     می

» .گردیـد   مـی  منصوباي    داد به فرماندهی دسته     می شد و اگر شجاعتی از خود نشان        می خواسته

  )434 ،ابن بطوطه(

برخی از این دو گروه   . کردند  می اندیشه سربداري را دو گروه نظامیان و شیخیان همراهی        

ـ   ) 60: 1351،  پطروشفسکی(با عنوان سربدار و شیخیان       ایـن نهـضت کـه از سـال         . دیاد کرده ان

اقبـال  . ( در ناحیه خراسـان حکومـت داشـت      788 پرچم استقالل خود را برافراشت تا سال         738

 )366: 1347 ،آشتیانی

  

  علی چشمیالدین  نامه و خاستگاه خواجه شمس زندگی

علـی  «علی چشمی در منابع تاریخی و ادبـی بـا تعـابیري چـون               الدین    نام خواجه شمس  

؛ روضـه  2/940، فـصیح خـوافی  (مطرح شـده اسـت   » علیالدین    اجه شمس خو«و  » الدین  شمس

و » علـی الـدین   تاج«شاعر دوره سربداري در دیوان اشعار خویش او را 1یمین ابنو  ) 5/617 ،الصفا

  )26، یمین ابن. (خواند  می»خواجه علی«

                                                           
 طُغرایی مستوفی بیهقی فَریومدي مشهور و متخلص به         الدین   محمود بن امیر یمین    الدین  نام کامل او امیر فخر    . 1

  )3/951صفا،. (یکی از شاعران معروف ایران در قرن هشتم هجري استابن یمین و 
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دقیقـی در دسـت نیـست و در کتـب      علـی اطـالع  الـدین    از تاریخ والدت خواجه شـمس     

تـوان    مـی  کـه اي    تنها قرینه . و شرح حال نگاري به سال والدت خواجه اشاره نشده است          تاریخی  

حدود سال تولد او را حدس زد گفتاري است که دولتـشاه سـمرقندي در گـزارش قتـل خواجـه            

هـر  ) 212،  دولتشاه سـمرقندي  (» .و عمر او پنجاه و شش سال بوده است        ... «: نویسد  می آورده و 

ف نظر مورخان در سال قتل خواجه و انتخاب نظر دقیق تـر ایـن موضـوع       چند در ادامه به اختال    

 756صاحب تذکره الشعراء که قتل خواجه را به سـال            اما با توجه به دیدگاه     ،اشاره خواهیم کرد  

 هجري یا آغازین سالهاي قـرن هـشتم زمـان تولـد او              700احتماال سال   ) همان(داند    می هجري

  .بوده است

با نظر به لقب او در پسوند نامش        . نشو و نماي او جاي تردیدي نیست      درباره محل تولد و     

ماند که او از اهـالی روسـتاي چـشام بـوده و در                نمی شکی باقی  ،که در منابع تاریخی آمده است     

  .زیسته است  میآنجا متولد شده و

 .اسـت برشمرده  »از والیات نیشابور در خراسان     ،هاي بیهق   از دیه «حموي چشام را     یاقوت

عالم مشهور قـرن شـشم در        ،فندق  ابنابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به         )2/141 ،یاقوت(

نهمـین ربـع از     )  دهستان یا بخش امـروزي     -منزل  (را مرکز ربع کاه     ) چِشُم(چشام   ،تاریخ بیهق 

س تـاریخ بیهـق دهـستان کـاه از          بـر اسـا   ) 38،  فنـدق   ابـن . (کند   بیهق ذکر می    گانه  ارباع دوازده 

اي  منطقـه (هاي مغیـسه اسـت ـ تـا بـادغوس       آن در جنوب کوههاي  باد منزل ـ که خرابه آ یحیی

امـروزي امتـداد    ) کمتـر از ده کیلـومتر     اي    کهن در غرب روستاي چشام پس از چوبین با فاصـله          

گـاه از     گاه باشـدکه امـالك قنـات زردي         نام کاه باید در اصل گاه و برگرفته از زردي         . داشته است 

امتداد دارد و این وسعت نشانگر آبدهی فراوان        ) روستایی در غرب چشام   (چوبین  شمال چشام تا    

بر زبان مردم روستا جاري است کـه بـراي تغییـر مـسیر آب ایـن قنـات از            . این قنات بوده است   

گوینـد در قـدیم    مـی «: گویـد  گاه مـی   بیهقی در مورد زردي   . شده است   درهاي بزرگ استفاده می   

او حتـی   ) 38،  فندق  ابن(» .هجري کاریز آن به تمام جاري بوده است        324شهري بوده و از سال      

از این دیه در سبزوار به جز کاریزي نمانده و کاریز فاریـاب اکنـون               «: نویسد  می ذیل واژه فاریاب  

تـرین    هم اکنون نیز قنات فاریاب یکی از پـرآب        ) 341،  فندق  ابن(» .معتبرترین کاریز چشم است   

  .ر روستاي چشام جاري استهاي منطقه است که د قانت
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اشـد ـ آن را یکـی از مراکـز     ــ کـه بایـد معـرب چِـشُم ب     » جِـشُم « ذیـل واژه  فنـدق  ابن

. شمرد که از دیرزمان نماز جمعـه بـا خطبـه هـایش در آن برقـرار بـوده اسـت                     میاي    گانه پانزده

آورد نـه     یعنـوان قـصبه را بـا آن همـراه مـ            ،کند  بیهقی هرگاه از چِشُم یاد می     ) 227 ،فندق  ابن(

قصبه در آن روز معـادل مرکـز        ...)  و   175 ،163 ،116 ،93 ،78 ،38 ،فندق  ابن. (روستا یا دیه را   

 چِـشُم   گستردگی و توسعه ، مرکزیت دهنده این عنوان نشان. بخش یا دهستان امروزي بوده است  

  . در آن روزگار است

این روستا در عرف . است داورزنشهرستان   بخش باشتینروستایی از توابعچشام امروزه 

 و اهالی آنجـا را چـشمی      » تیشُن«اهالی روستا و روستاهاي اطراف به آن        . م معروف است  شُبه چِ 

شناسـی تیـشُن     نام اصلی این روستا باید همان چشم باشد زیرا از لحاظ زبان      .گویند  می )تیشُنی(

استاد احمد بهمنیار در توضیحات کتـاب تـاریخ بیهـق یـادآور             . همخوانی دارد نه چشام   م  شُچِبا  

. »نویـسند  نام این دیه را اهل قلم به گمان خود تصحیح کرده و اکنـون چـشام مـی   «شود که   می

  )331 ،فندق ابن(

 845 و ارتفـاع متوسـط   10/36 و عـرض جغرافیـایی   2/57این روستا در طول جغرافیایی      

 کیلـومتري جنـوب   65در  و متر نسبت به دشت اطراف است که موقعیـت طبیعـی دشـتی دارد          

و محدوده جاده باستانی     کیلومتري جنوب داورزن و در جاده تاریخی باشتین          43  و غربی سبزوار 

  .چشام از شرق با بروغن و از غرب با خسروآباد همسایه است. واقع شده استابریشم 

. انـد  مذهب بوده هاي بیهق شیعه  اسالم همچون دیگر آبادي اهالی این روستا از قرون اولیه  

مفسر و متکلم و فقیه نـامی        ،حاکم چشمی  ، امامزاده سید ناصر از نوادگان امام سجاد        وجود بقعه 

ـ   خواجـه شـمس    ،زیدي مذهب قرن پنجم    علـی چـشمی از امـراي نـامی نهـضت شـیعی             دین  ال

بستگی زاید الوصف مردم این خطه به اسالم و اهل بیت و              بیانگر دل ... مسجد جامع و    ،  سربداران

  .تشیع و معارف اسالمی است

خـود را  معماري سنتی با پیشرفت معماري امروزي هنوز      که   روستاي چشام بافت قدیمی   

مـسجد  : همچـون  تـاریخی    وجود بناها و آثار ارزشمند    . ت اس ارزشمند و قابل توجه    ،حفظ نموده 

حمام قـدیمی    ، سربداران   بناي خشتی دوره   زاده سید ناصر     امام  بقعه ، صفوي  مربوط به دوره  جامع

و   باسـتانی فاریـاب   تپـه  ، و خنـدق  قدیمی  قلعه ـ که همه به ثبت آثار ملی رسیده است ـ  روستا

سـلوکی و حتـی    ،پـارتی  ، مربـوط بـه دوره ساسـانی    کلروون در شمال روستا با آثار کشف شـده        
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آورانـی در   و حـضور نـام   ،از یک سو  ... و  سراي فاریابی    ،یخدان )78 و 77 /محمدي(هخامنشیان  

گواه  ،گنجد ـ از سوي دیگر   نمی علم و ادب و سیاست ـ که شرح و بیان آن در این نوشتار  عرصه

  . و تاریخی این روستاستپیشینه بلند فرهنگی

هـم  . ت نفر بوده اس2000روستاي چشامحدود  جمعیت 1385اساس سرشماري سال    بر  

دانشجویی و   ،آموزي  جمعیت دانش .  نفر را در خود جاي داده است       3000اکنون جمعیتی حدود    

 و مـدیران دولتـی برآمـده از اهـالی ایـن      هاي مختلف علمی  و متخصص در زمینه    اقشار فرهنگی 

  . جوار قابل توجه و سرآمد است ي بخش و مناطق هم روستاهامقایسه باروستا نیز در 

  

  علی چشمیالدین  زمامداري خواجه شمس

نخـستین حـاکم    . نهضت سربداران را یازده امیر سربدار در طول نیم قرن رهبري کردنـد            

خواجـه  . علـی مؤیـد اسـت     الدین    سربدار خواجه عبدالرزاق باشتینی و آخرین ایشان خواجه نجم        

بـن فـضل اهللا بـه    الدین  ششمین حاکم سربداران بود که پس از شمسعلی چشمی الدین    شمس

او مشاور شیخ حسن جـوري بـود و از آغـاز خیـزش سـربداران در                 ) 381،  زامباور. (قدرت رسید 

خواجـه  ). 64: 1365آژنـد؛ . (رفـت   مـی جریان مسائل بود و از افراد بانفوذ این جریـان بـه شـمار           

: به گفته میرخواند  . یشتر به درویشان تمایل داشت    به لحاظ فکري و مشی سیاسی ب      الدین    شمس

او پیوسته سخن از فقر و درویشی گفتی و تعظـیم درویـشان نمـودي و در میـان آن جماعـت                      «

آورد که کار حکومت مابعد از اراده حق سبحانه و تعالی بـیمن همـت                 می نشستی و دائم بر زبان    

    )5/615، اندمیرخو. (»حضرت شیخ حسن و توجه درویشان تمشیت پذیرفت

مسعود دومین حـاکم سـربدار در جنـگ مازنـدران و دیگـر              الدین    کشته شدن امیر وجیه   

تعـادل قـدرت را در      ، هجـري  743نظـامی ایـن دوران ماننـد جنـگ زاوه در سـال              هاي    شکست

  .خراسان بر هم زد و در نتیجه به ضعف و سستی سربداران انجامید

و به نام محمد آتیمور قدرت را به دست گرفت          با مرگ مسعود یکی از فرماندهان نظامی ا       

اي   درگیر شد و همین زمینه     و چون از طبقه نظامیان بود با جناح دیگر سربداران یعنی شیخیان           

فصیحی سال قتل محمـد آتیمـور را        ) 5/616،  میرخواند. (براي خانه نشینی و قتل او فراهم آورد       

هر چنـد  )2/937، فصیحی خوافی. ( است  ثبت کرده  748آغازین روزهاي ماه جمادي االخر سال       

علـی فـراهم آمـد امـا     الدین  با از میان برداشته شدن آتیمور زمینه روي کار آمدن خواجه شمس    
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نبـود کـه او مـوفقیتش در بـه دسـت گـرفتن              اي    اوضاع سیاسی و اجتماعی و مذهبی بـه گونـه         

: 1365،  ؛ آژنـد  5/615،  دمیرخوان. (از این رو کلواسفندیار را پیشنهاد کرد      . حکومت تضمین باشد  

من درویشی و گوشه نشینی را بر سلطنت ربع مـسکون  «: او در توجیه کار خود چنین گفت   ) 66

  )5/616، ؛ میرخواند3/363، خواندمیر(» کنم  نمیبرابر

کلو اسفندیار براي برقراري تعادل و توازن در سیاست سربداران به هیچ یک از دو جنـاج                 

هی نکـرد و بـه مـردم عـادي کـه برخـی آنـان را اراذل و اوبـاش          نظامی و شیخیان سربدار تـوج     

 بـه دو  اي    لطمـه  ،بـا رویکـرد جدیـد     . روي آورد )3/363،  ؛ خواندمیر 5/616،  میرخواند(اند    دانسته

جناج نظامی و شیخیان وارد آمد و آنان کلو اسفندیار را متهم کردنـد کـه او اراذل را بـر افاضـل                

اجبار از حکومت کناره گیري کرد و پس از آن بـه دسـت دو               دهد و با این دسیسه به         می ترجیح

ابـادي و درویـش فخرالـدین        هـاي پهلـوان علـی حـیط        نفر از گروه نظامیان و شـیخیان بـه نـام          

  . به قتل رسید) 2/938، فصیح خوافی(مشهدي

ولـی بـه    . مـسعود انتخـاب شـد     الدین    لطف اهللا پسر خردسال وجیه     ،با قتل کلو اسفندیار   

در . حاکم سربداران شد   ،برادر مسعود  ،بن فضل اهللا  الدین    و سال عموي او شمس    دلیل کمی سن    

 اهللا خواجه درباره لطف  . نقش آفرین بود  علی چشمی   الدین    این تغییر حاکمیت نیز خواجه شمس     

). 473: 1347، اقبـال آشـتیانی  (» داند  نمیطفل است و راه و رسم سلطنت را ندارد و  «: گفت می

او «فردي خوشگذران و اهل بزم و طرب بـود و همچنـین          ،بن فضل اهللا  ینالد  شمس ،حاکم جدید 

، سـمرقندي ( ».نمـود   مـی  را بخلی بر مزاج مبارك غالب بود و در مرسـومات سـربداریه مـضایقه              

ــرو1/223 ــت ســربداران در زمــان او از هــم پاشــید و  ) 1/197، ؛ حــافظ اب ــن رو امــور دول از ای

لشکري فراهم ساخت و آماده حمله به قلمـرو سـربداران           طغاتیمورخان با استفاده از این فرصت       

  )67: 1365، آژند. (شد

علی چـشمی شـدند و او       الدین    در چنین اوضاعی سربداران دست به دامن خواجه شمس        

که حمایت هردو جناح نظامیان و شیخیان را داشت از این فرصت براي بـه دسـت گـرفتن امـور       

خواجـه چـشمی از سـوي        ،به بـاور فـصیحی    ) 211،  يدولتشاه سمرقند . (سربداران استفاده کرد  

، فـصیح خـوافی   (هاي مختلف دولت سربدار به حکومت برگزیده شـد           تمام سربداران یعنی جناح   

به مزید فطنـت  «و   )3/363،  خواندمیر(او که به صفت شجاعت و فراست اتصاف داشت          ). 2/940
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براي سروسامان دادن به    ) »لد«ه  مقدمه صفح  ،یمین  ابندیوان اشعار   (» و دانایی و آگاهی مشهور    

  .اوضاع حکومت سربدار دست به کار شد

علـی چـشمی از   الـدین   آمده است که خواجه شـمس اي  در ذیل مجمع االنساب شبانکاره 

) 348،  فریومـدي .( هجري قمري زمام دولت سـربدار را بـه دسـت گرفـت             748 شعبان سال    16

فصیح . (داند  می  هجري 750محرم سال   فصیح خوافی نصب خواجه به حکومت سربداران را اول          

  ) 2/947، خوافی

 4و آن را  انـد     تمامی تاریخ نگاران در مدت زمان حکمرانـی خواجـه چـشمی همداسـتان             

بر اکثـر بـالد خراسـان پـنج سـال بـه کـسري کـم              «به گفته دولتشاه    . دانند  می سال و چند ماه   

و حافظ ابرو مـدت دقیـق آن   سمرقندي  ) 212،  دولتشاه سمرقندي . (»حکومت به استقالل نمود   

قزوینـی و    ،و میرخوانـد  ) 1/241،  ؛ حـافظ ابـرو    1/252،  سـمرقندي (را چهار سـال و چهـار مـاه          

) 473: 1347، ؛ اقبـال آشـتیانی  298، ؛ قزوینـی 5/619، میرخوانـد (آشتیانی چهار سال و نه ماه     

عبـدالرزاق  . اما میـان برخـی از ایـشان در آغـاز و انجـام ایـن دوره گفتگـو اسـت                    .ثبت کرده اند  

؛ 1/252،  سمرقندي(اند     هجري نوشته  752سمرقندي و حافظ ابرو تاریخ قتل او را ماه صفر سال          

در مـاه ذي القعـدههمان سـال        اي    و نویسنده ذیـل مجمـع االنسابـشبانکاره       ) 1/241،  حافظ ابرو 

ه  هجري گزارش کـرد    753میرخواند و خواند میر سال قتل او را         . دانسته است ) 349،  فریومدي(

اقبـال  . (و آشتیانی نیز همین قـول را برگزیـده اسـت          ) 3/264،  ؛ خواندمیر 5/619،  میرخواند.(اند

 شاعر پارسی گـوي دوره سـربداري کـه در محـدوده حکومـت               یمین  ابن) 473: 1347،  آشتیانی

زیسته و بسیاري از وقایع این نهضت را از نزدیک دیده اسـت در قطعـه شـعري بـه         می سربداران

  : علی را بیان کرده است استالدین  تل خواجه شمسصراحت سال ق

  ش از دو نمانده بد زماه شوالــــــبی  چون هفتصد و پنجاه و دو رفت از سال 

  ر حیدر اندر آمد به زوالـــــاز خنج  را ن ــــالدی خورشید لقاي علی شمس

  )571، دیوان(

 اثبات مـدعاي خـود    هجري ثبت کرده است و براي    755فصیح خوافیقتل او را ماه شوال       

کندکه با متن اصلی شعر دیـوان         می  فریومدي استناد  یمین  ابندر تاریخ قتل خواجه به شعري از        

  .متفاوت است و نشان از تحریف یا تصحیف واژگان آن شعر داردیمین  ابن
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  ده بد زماه شوالــــــبیش از دو نمان     چون هفتصد و پنجه و پنج رفت از سال

  در اندر آمد به زوالــــــاز خنجر حی     را ن ـــــالدی شمسخورشید لقاي علی 

  )2/948، فصیح خوافی(

دولتــشاه ( سـالگی  56 هجــري و در 756نیـز ســال قتـل او را    صـاحب تـذکره الــشعراء   

  .اعالم کرده است) 212، سمرقندي

 و سال چنـد مـاه حکومـت بـه رغـم             چهارعلی در طول    الدین    خواجه شمس  ،در مجموع 

در زمـره کـسانی     الـدین     بیشینه دشمنان خواجه شمس   . نی دشمنانی نیز پیدا کرد    پذیرش همگا 

 سربدار انتقـاد داشـتند و       با شیخیان یا درویشان   الدین    بودند که از روابط صمیمی خواجه شمس      

هاي سختگیرانه فرهنگـی او در بـاب مـذهب و پرهیزکـاري              طلبانی بودند که با سیاست     یا راحت 

کـسانی هـم بودنـد کـه انـضباط مـالی و              ،افزون بـر ایـن گـروه      ) 38،  جکمبری. (آمدند  نمی کنار

مجمـوع ایـن عوامـل سـبب شـد        . حساسیت خواجه را در دست پاکی کارگزاران برنمـی تافتنـد          

علی چشمی از سوي حیدر قصاب کـه گماشـته او در امـور مالیـات بـود بـا                    الدین    خواجه شمس 

بـارز از پافـشاري خواجـه چـشمی بـر      اي    ونهداستان قتل او نیز که نم     . ضربات چاقو به قتل رسد    

اجراي عدالت و شفافیت اقتصادي و صیانت از بیت المال مسلمین است در خـور توجـه و تامـل                    

  : به نوشته خواندمیر. است

علی را مالزمی بود موسوم به حیدر قصاب کـه تمغـا   الدین   خواجه شمس «

مبلغـی   ،یدر را نوشتهخواجه محاسبه ح ،تعلق به وي داشت و در اواخر ایام حیات  

بر وي باقی شده و خواجه محصالن تعیین کرده تا هرچه حیدر اندوخته بود از او                 

از عجز و اضطرار خویش به عـرض خواجـه          اي    روزي فرصت یافته شمه   ... بستانند  

علی مردي فحـاش و دشـنام دهنـده بـود در جـواب           الدین    خواجه شمس . رسانید

حیـدر از  . وجه دیوان به هم رسـان  ،ز آن ممر زن خود در خرابات بنشان و ا      : گفت

علـی را بـا     الدین    شنیدن این سخن اشک از دیده روان ساخته قتل خواجه شمس          

 ظـاهر  ]کرابـی [با خواجه یحیی کـراوي    اي    خود مخمر گردانید و از این باب شمه       

ساخته رخصت یافت و نماز شام به قلعه باال رفته در وقتی کـه خواجـه یحیـی در     

خواجه اي    :علی بود زبان به دادخواهی برگشاد و گفت       الدین    جه شمس مجلس خوا 
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علـی  الدین   بر حال من ترحم نماي و پیش دویده خنجري بر سینه خواجه شمس            

  . زد که از پشتش بیرون آمد

خواجه یحیی آواز   . حسن دامغانی قصد کرد که حیدر قصاب را زخمی زند         

خواجه ندانستم کـه ایـن      اي    :تحسن گف . پهلوان حسن دست نگاهدار   : برآورد که 

  )364و3/363، خواندمیر. (امر بنا بر استصواب شماست

از پـیش تعیـین شـده و بـا     اي   نقـشه الدین    دهد که قتل خواجه شمس      می این نقل نشان  

پشتیبانی دیگر متنفذان سربدار مانند یحیی کرابی بوده است که همو پس از خواجه به صـدارت            

وع مالی میان خواجه و حیدر قصاب زمینـه ایـن کـار را فـراهم       رسید و اختالف شخصی در موض     

علی قربانی شدت عمـل  الدین  به اذعان مورخان خواجه شمس) 151،  زاده امین: نک( .کرده است 

. و به ظن قوي علت قتل وي سیاسـی بـود          ) 212،  دولتشاه سمرقندي (خود در امور مملکتی شد    

  )421، پیگولوسکایا و دیگران(

چشمی در احقاق حقوق بیت المال مسلمین و بازگرداندن اموال عمومی           پافشاري خواجه   

در اندیشه سیاسـی امـام   . اختالس شده به حساب مردم نشان از عدم سازشکارىِ سیاسى او دارد        

بـه   ، نیز سازشکاري بـا دیگـران بـراى رسـیدن بـه منـافع زودگـذر و تـداوم زمامـداري                     )ع( علی

ال «: انجامد و چنین حکومتی موفـق نخواهـد بـود          نمی هدایتگرى مردم و تحقق شعارهاي دینی     

       انِعصنْ ال یإالّ م انَهحبرَ اهللاِ سأَم قِیمی،   ضَارِعال ی و،      طَـامِعالم تَّبِـعال ی فرمـان خـدا را تنهـا       «؛  ».و

 )110حکمت ،البالغه نهج (».پذیروطمعورزنباشد ند که سازشکار و انحرافتوانداجراک کسى مى

باطـل  ناپـذیري بـا سـتم و    سـازش  و عمل به حقّ و عدالت  علی الگویی تمام عیار از     امام

آن حضرت در برابر مخالفان حق و عدالت بدون مسامحه کاري و سستی در تحقق عـدالت       . است

إِدهـان و ال    و لَعمرِي ما علَی مِنْ قِتَالِ منْ خَالَف الْحقَّ و خَـابطَ الْغَـی مِـنْ                  «:و مساوات فرمودند  

ـ                 رویارویی  در   ،به جانم سوگند  «؛  »إِیهان  ربا کسى که آشـکارا بـا حـق بـه مخالفـت برخیـزد و ب

 )24خطبه، البالغه نهج (»نورزم سازشکارى نکنم و سستى ،فشرد  میپايگمراهى خود 

قاطعیت آن حضرت تا بدان پایه بود که درباره حفظ بیت المال از دستبرد زیاده خواهـان       

و اللَّهِ لَو وجدتُـه قَـد تُـزُوج بِـهِ النِّـساء و              «: نادرست در زمان خلیفه سوم فرمودند     هاي    شو بخش 

اگر اموال بیت المال به کابین زنان انتقال یافته یا بهـاي کنیـزان شـده                «؛  »ملِک بِهِ الْإِماء لَرَددتُه   

  )15خ  ،البالغه نهج. (»گردانم المال برمی باشد آن را به بیت
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کنـدکارگزارانیرا   مالـک اشـتر سـفارش مـى       حکومتی خویش به    در عهدنامه   امیرمؤمنان  

هاى باطل و ظالمانه را در حکومت        روش ،بهکارگیرد که نسبت به حق و عدالت بی توجه نباشند         

به کار نبرند و به چشمداشت این و آن کاري را از روي تظاهر براي حفظ گـروه فکـري و بانـد و                  

و أَبلَـغُ    ،و أَقَلُّ فِی الْمطَامِعِ إِشْرَافاً     ،و أَصح أَعرَاضاً   ،فَإِنَّهم أَکْرَم أَخْالقاً  ... «: انجام ندهند جناح خود   

 آبرویـشان  و،  اسـت  تـر  کسانى را به کار گمار که اخـالق آنـان گرامـى           «؛  »مورِ نَظَراً األُفِی عواقِبِ   

 )53نامه ،البالغه نهج(» .تر فزون شان نگرى عاقبت و تر کم طمعشان، تر محفوظ

 نشانگر برخورد قـانونی و دقیـق        البالغه  نهج...  و   45 ،43 ،41 ،40 ،20هاي    مضامین نامه 

 به عبـداهللا ابـن عبـاس ایـن گونـه         40در نامه    .حضرت با فساد اقتصادي کارگزان حکومت است      

. و أَکَلْـت مـا تَحـت یـدیک     ،ذْت ما تَحت قَـدمیک    بلَغَنِی أَ نَّک جرَّدت الْأَرض فَأَخَ     «: زند  می نهیب

  کابحِس إِلَی فَعابِ النَّـاسِ               ،فَارمِـنْ حِـس ظَـماللَّـهِ أَع ابأَنَّ حِـس لَماع و،   لَامالـس مـرا خبـر    «؛  »و

اى و هر چه بـه       برگرفته،  بوده  ى و هر چه در زیر پایت      ا  ندکه زمین را از محصول عارى کرده      ا  داده

حساب خود را نزد من بفرست وبدان که حساب کشیدن خـدا از حـساب            .اى خورده ،دستت آمده 

  . »کشیدن آدمیان شدیدتر است

 ،جانـشین اسـتاندار خـود عبداللَّـه بـن عبـاس در بـصره        ،به زیاد بن ابیهدیگر اي  در نامه 

ءِ الْمسلِمِینَ شَیئًا صغِیرًا     ئِنْ بلَغَنِی أَ نَّک خُنْت مِنْ فَی      لَ ،و إِنِّی أُقْسِم بِاهللاِ قَسما صادِقًا     «: نویسد می

بـه خـدا    «؛  »و الـسلَام   ،ضَئِیلَ الْـأَمرِ   ،ثَقِیلَ الظَّهرِ  ،لَأَشُدنَّ علَیک شَدةً تَدعک قَلِیلَ الْوفْرِ      ،أَو کَبِیرًا 

مـسلمانان بـه انـدك یـا         رسد که در غنایم   سوگندى راست که اگر به من خبر        ،  خورم سوگند مى 

 چنان بر تو سخت گیرم که کم مایه مانى وبـار هزینـه عیـال بـر دوشـت                  ،  اى بسیار خیانت کرده  

  ) 20نامه ،البالغه نهج. (»و السالم.سنگینى کند و حقیر و خوار شوى 

رود منْـذِر بـن جـا   توان در واکنش حضرت به گزارشی مبنی بر خیانت          می تندتر از این را   

آن . حکومتی و دراز دستی بر امـوال عمـومی و بیـت المـال مـسلمین دیـد              عبدى در مسئولیت    

منذر او را کار برکنار کـرد و بـا او بـا             اى تند و توبیخ آمیز به        نامهحضرت در این واقعه با نگارش       

  ) 71نامه ،البالغه نهج. (شدت برخورد نمود

و هـاى خالفکـارى      زمینـه براي زدودن   تر  مالک اش آموزش به    پس از    )ع( امیرمؤمنان على 

دهـد کـه در    فرمـان مـى   ،کارگزارانالزم براي زندگی سالم و آبرومندانه    هاي    فراهم آوردن زمینه  

عمل عکس ال با   ، شد خیانتمرتکب  گشود و   طاول  صورتى که با وجود این مقدمات کسى دست ت        
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نه و بـستر تبهکـاري اقتـصادي و         مناسب و به هنگام ریشه فساد مالی را بخشکاند تا هرگونه زمی           

فَإِنْ أَحد مِنْهم بسطَ یده إِلَى خِیانَۀٍ اجتَمعت بِها علَیـهِ عِنْـدك     «:زیاده خواهی مالی برچیده شود    

 ونِکیع ارا   ،أَخْبشَاهِد بِذلِک تنِـهِ       ،اکْتَفَیدۀَ فِـی بقُوبهِ الْعلَیع طْتسـ  ،فَب ه بِمـا أَصـاب مِـنْ    و أَخَذْتَ

پـس اگـر یکـى از آنـان         «؛  »قَلَّدتَه عار التُّهمۀِ   و ،و وسمتَه بِالْخِیانَۀِ   ،ثُم نَصبتَه بِمقَامِ الْمذَلَّۀِ    ،عملِهِ

بـدین گـواه     ،بانانت همگى بر خیانت او همداستان بود       دستش را به خیانت گشود و گزارش دیده       

سـپس او را در     . دست آورده بـستان    چه به  ر او را با تنبیه بدنى بدو برسان و آن         و کیف  ،بسنده کن 

  )53نامه ،البالغه نهج. (»جایگاه خوارى بدار و خیانتکار شمار و طوق بدنامى را در گردنش آر

 در برابر زیاده خواهان     )ع( توان گفت که این اندرزها و رفتار حکومتی امام علی           می آشکارا

علی چشمی در کنتـرل زیـاده خـواهی کـارگزاران     الدین    راي عمل خواجه شمس   مبنایی روشن ب  

  .حکومت و نزدیکان حاکم بوده است

دهد خواجـه     می نگاهی گذرا به تاریخ سربداران و فراز و فرود حاکمیتی این نهضت نشان            

امکان بـه دسـت گـرفتن قـدرت را           ،علی چشمی پس از دو حاکم نخست سربداري       الدین    شمس

ورزیـده و حتـی     میولی خود با تحلیل شرایط داخلی و خارجی از این امر استنکاف    ،داشته است 

: نـک . (در انتخاب و به حکومت رسیدن حاکمان پـیش از خـود نقـش پـر رنگـی داشـته اسـت                     

  )73-69: 1351، پطروشفسکی

  

  هاي علوي اقدامات خواجه و تطبیق آن با آموز

) ع(و حکومت در بیان امیر مومنان علی      لت   در باب نظام دو    ها  دیدگاهترین    گمان متقن  بی

 گـرد آمـده   البالغـه  نهـج  در کتـاب شـریف    ها  دیدگاهشود که بخش قابل توجهی از این          می دیده

اما دلیل   ،ي دقیق و عمیقی بیان داشته اند      ها  دیدگاهدیگر پیشوایان دین نیز در این زمینه        . است

وست که براي آن حضرت در مدتی هر چند         علوي در این حوزه از آن ر      هاي    برتري و تفوق آموزه   

فراهم آمده است؛ به دیگر سـخن رفتـار حـاکمیتی امـام             ها    کوتاه امکان تحقق عینی این اندیشه     

حـضرت  .  اسـت  البالغـه   نهـج مکتوب آن حضرت در کتـاب       هاي     ترجمان روشنی از آموز    )ع( علی

 مبناي اصول حاکم در      در دوران چهار سال و هشت ماه حکومت عدالت محور خویش بر            )ع( امیر
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جالـب آنکـه   1.اندیشه دینی عمل کرد و نتایج کم نظیري در اداره امور مسلمانان بـه دسـت آورد            

علـی چـشمی نیـز چهـار سـال و چنـد مـاه بـوده                 الـدین     مدت زمان زمامداري خواجـه شـمس      

  :شود  می نیز دیدهیمین ابنچنین مشابهت بینی در نگاه شاعرانه .است

  که چون علی ابوطالب است نام آور    ل خواجه علیمحیط مرکز جاه و جال

 )95، دیوان(

 کـه  نخستین دولت مستقل ملی شـیعیان دوازده امـامی در ایـران اسـت      دولت سربداران   

دو مشخـصه بـازر قیـام سـربداران     . از میان پیشه وران و روستائیان برخاسته انـد  آن  فرمانروایان  

کرد کـه حاکمـان       می  از طبقه پایین جامعه ایجاب     یعنی شیعه دوازده امامی بودن و فرمانروایانی      

این نهضت اصول برآمده از اندیشه شیعی را مبناي رفتار حکـومتی و اقـدامات سیاسـی خـویش                  

ایـی   دولت سربدار که دولت خرده مالکان بود به سبب گذشته          ،به باور برخی محققان   . قرار دهند 

   )98: 1351، پطروشفسکی. (که بر روستاییان کرده بود دوام آورد

نخستین امیران سربدار یعنی امیر عبدالرزاق و امیر مسعود به دلیل توجـه بـه گـسترش                 

به امور داخلی کـشور و سـازمان سـربداران کـم توجـه               ،قلمرو حاکمیتی از راه توسعه متصرفات     

بن فضل اهللا نیز که پـس از آنهـا قـدرت را بـه               الدین    آتیمور و کلو اسفندیار و امیر شمس      . بودند

جامعـه و   ،ست گرفتند در گرداب رقابت و اختالفات خانوادگی گرفتار شده بودند؛ هم از این رو              د

بـی گمـان    . سازمان نظامی عقیدتی سربداران نیازمند اصطالحات اساسی در قلمرو سربداران بود          

. نمـود   می بدون اصالحات مذکور سرنوشت سربداران و اهداف و آرمانهاي این قیام دینی نامعلوم            

  )142: 1384، زاده ینام(

کسی از جناح درویشان و شیخیان سربدار در صـحنه سیاسـی و              ،تا زمان خواجه چشمی   

، کمبـریج . (امور حکومتی ظاهر نشده بود که در مدیریت امور کشوري و لـشکري کارآمـد باشـد             

او بـا  اي  در گـروه شـیخیان و درویـشان و قرابـت اندیـشه      الـدین     قرار داشتن خواجه شمس   ) 37

ي آنان این زمینه را فراهم آورد کـه او در مقولـه فرهنـگ و اقتـصاد بـیش از دیگـران                       ها  اهدیدگ

تـوان    میعلی چشمیالدین   اقدامات خواجه شمس  ترین    از مهم . زمامداران سربدار خوش درخشد   

                                                           
؛ )حکومـت در نهـج البالغـه   (مصطفی دلشاد تهرانی، حکومـت حکمـت   : براي تفصیل این بحث رجوع کنید به  . 1

حکومت امـام  (؛ همو، جمال دولت محمود    )اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی علیه السالم       (همو، دولت آفتاب    

  ).اخالق مدیریتی در عهدنامه مالک اشتر(؛ همو، رایت درایت )ومت موفق تاریخ حک)ع( علی
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اصالحات اجتماعی و عمران     ،اصالحات نظامی و مبارزه با مخالفان      ،به اصالحات مالی و اقتصادي    

  . اشاره کرد که تمامی این فعالیتها در دو بعد داخلی و خارجی رخ نمودو آبادانی

تـرین    جالب توجه «علی چشمی را    الدین    پیگولوسکایا در کتاب تاریخ ایران خواجه شمس      

او را  ،نامـد و محقـق روسـی قیـام سـربدار         می )421،  پیگولوسکایا و دیگران  (» فرمانرواي سربدار 

شخـصیت اثرگـذار    . کنـد   می معرفی)73: 1351،  پطروشفسکی( »زمامدار سربدار ترین    برجسته«

خواجه چشمی و اقدامات او در زمان زمامداري سربداران تا بـدان جاسـت کـه مورخـان هـوادار                    

وي را مردي فوق العاده توانا و بـا اسـتعداد            ،سرمایه داري و فئودالیسم هم با وجود دشمنی با او         

 فریومـدي شـاعر دوره سـربداران نیـز          یمین  ابن)421،  نپیگولوسکایا و دیگرا  . (آورند  می به شمار 

بیــشترین مــدایح خــود را در توصــیف شخــصیت و حکومــت داري و آیــین شــهریاري خواجــه  

قطعـه و ترکیـب      ،شامل قـصیده   ، بیت 500او در بیش از   . علی چشمی سروده است   الدین    شمس

در ادامـه ایـن     . فته است  و از اقدامات شایسته او سخن گ       1بند این حاکم سربدار را توصیف کرده      

 ،اقـدامات اقتـصادي  : علـی چـشمی در سـه حـوزه    الدین   نوشتار با یادکرد اقدامات خواجه شمس     

از هـا   جوشـش ایـن اندیـشه   هـاي   اقدامات فرهنگی و عمرانی و اقدامات نظامی به ذکر سرچشمه    

 وظـایف یـک   کامل و جامع از انجام دقیـق   اي  اقدامات خواجه نمونه  . پردازیم  می علويهاي    آموزه

 ،پیکـار بـا دشـمن      ،اقـدامات مـالی   : این وظایف چهارگانه عبارت اسـت از      . کارگزار و حاکم است   

 در عهدنامه حکومتی وظایف اصـلی مـسئول یـک           )ع( حضرت علی . و آبادانی کشور   ،اصالح مردم 

؛ »و عِمارةَ بِلَادِها   ،ح أَهلِها و استِصلَا  ،و جِهاد عدوها   ،جِبایۀَ خَرَاجِها «: جامعه را چنین برمی شمارد    

و آبـاد   ،و بـه سـامان رسـانیدن مردمـان     ،جـا  و پیکار کردن با دشمنان آن   ،ها گردآوردن مالیات «

 )53نامه ،البالغه نهج. (»کردن شهرهاى آن

  

  اقدامات اقتصادي

علـی در دوره زمامـداري بهبـود        الـدین     خواجـه شـمس   هـاي     برنامـه ترین    یکی از اساسی  

این سیاست تا بدانجا براي خواجه چشمی اهمیت داشت که در           . صادي و رفاه مادي مردم بود     اقت

                                                           
، 40، 30، 26، 19:  علی در قالب قصیده را می توانید در صفحاتالدین اشعار ابن یمین در وصف خواجه شمس  . 1

ــفح 171، 168، 162،  161، 154، 142، 139، 113، 103، 95، 90، 86، 80، 72، 69 ــب قطعهدرص : ات، در قال

  . دیوان ابن یمین مطالعه کنید571 و 550:  و در قالب ترکیب بند در صفحات442، 417 ، 382
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اما دست از آرمانهاي خود بـراي اصـالح سـاختار نادرسـت اقتـصادي و                ،همین راه به قتل رسید    

  .روابط ناسالم مالی در سازمان سربداران نکشید

 اقتـصادي و تـرمیم      اتنجـام اصـالح   نخستین اقدامات حکومتی خواجه چـشمی ا      کى از   ی

 ءشـد کـال جـز    آورى مـى  عنوان مالیاتدر مملکت جمـع  هرچیزى را که به «او  . مالى بود تشکیالت  

مراعات حال رعیت و افـراد       ،علیالدین    خواجه شمس ) 157،  اسمیت(» بودجه سربداران گذاشت  

نـدگانی  رعیت را مرفه الحال داشتی و بـه کفایـت ز     «: کرد و به گفته سمرقندي      می تهی دست را  

» تمـشیت مهمـات مـردم عـدیل و نظیـر نداشـت            «او در   ) 211،  دولتشاه سـمرقندي  (» نمودي

هـر  «: به گفته صاحب مطلع سعدین و مجمع بحـرین ) 211، ؛ دولتشاه سمرقندي  297،  قزوینی(

 )1/252، سمرقندي. (»به جماعت سربداریه دادي ،چه از والیت ستاندي

  :روده است در توصیف این وضعیت چنین سیمین ابن 

  کرد کوتاه از کتان دست تعدي ماهتاب  آفتاب عدل او چون سایه بر گیتی فکند

  جوید ز قصد گاو شیري اجتناب  میشیر  هم ز عدل شاملش بینم که از تأثیر چرخ

  )19، دیوان(

امـام  هـاي     در نگاه به تامین معیشت مردم رهاورد توجـه بـه آمـوزه            اي    یقینا چنین شیوه  

  در حوزه حکومت خویش حداقل نیـاز زنـدگی همگـان را تـأمین    )ع( امامعلی.  بوده است )ع( علی

 در نگـاه .هـایى جـدى برمـی داشـت     کـرد و در راه فقرزدایـى و تـأمین معیـشتى مـردم گـام            می

و بهبـود مـادي   کنـد و    مـی بروزي مادي   هاتنگنابر بستر   معنوي  هاي     آسیب )ع( امیرمؤمنان علی 

آن حـضرت فقـر را      . فـرد را بـه همـراه دارد       رشـد و تعـالی       ،قناعـت ورزي  توسعه مالی در سایه     

 ، منْقَصۀٌ لِلـدینِ   الْفَقْرَفَإِنَّ  «: فرماید  می و) 163حکمت ،البالغه  نهج(مرگ برمی شمارد    ترین    بزرگ

سـبب نقـص در دیـن اسـت و سـرگردانى             ،بی گمان تنگدستی  «؛  »داعِیۀٌ لِلْمقْتِ  ،مدهشَۀٌ لِلْعقْلِ 

 تمـام  )ع( هم از این روست که امام علـی )319حکمت ،همان (.»دشمنى است  کننده عقل و ایجاد  

. کنـد   مـی آنهـاي   تالش خود را در حوزه اجتماعی صرف برکندن درخت فقر و خشکاندن ریشه         

 در ترسـیم وضـعیت رفـاه نـسبی مـردم تحـت              )ع( ابن شهرآشوب گزارشی منقول از امـام علـی        

اثـر  » فضائل الـصحابه  «ر را ابن شهرآشوب از کتاب       ین خب ا. حکومت خویش منعکس کرده است    

ما أَصـبح بِالْکُوفَـۀِ أَحـد    «:فرمایند  می)ع( امام علی ،بر طبق این نقل. کند احمد بن حنبل نقل می   

ـ  ،و یجلِس فِی الظِّلِّ ،إِنَّ أَدنَاهم منْزَلَۀً لَیأْکُلُ الْبرَّ  ،إِلَّا نَاعِما  مِنْ م شْرَبی کـسى در  «؛ ».اءِ الْفُـرَاتِ و
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خورند و سر پناه دارند و       ترین افراد نان گندم مى     حتّى پایین  ،کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد       

ایـن خبـر کوتـاه و مـوجز         ) 2/99،  ؛ ابن شهرآشوب  1/653،  ابن حنبل (» .آشامند از آب فرات مى   

اه عمـومی و برخـورداري      در توسـعه رفـ     حکومت علوي    نشانگر اقدامات اقتصادي مهم و گسترده     

  .تاسجامعه تحت رهبري آن حضرت 

خواجه چشمی در مقطعی حکومت را به دست گرفت که سابقه ذهنی مـردم از حکومـت        

دوقطبی شامل حـاکم    اي    جامعه ایران جامعه   ،پیش از حکومت سربدار   . داري سابقه نادرستی بود   

. ت محتـوم مـردم و محکـوم بـود    و محکوم بود که زور و زر حاکم و فقر و نـابرخورداري سرنوشـ     

شـیوه پرداخـت حقـوق     الـدین     خواجـه شـمس    ،با چنین پیشینه نابسامان اقتـصادي     ) 29،  آژند(

علی یکی از مدیران مالی     الدین    خواجه شمس . کارکنان و عامه مردم از بیت المال را متحول کرد         

، اسـمیت . (ردکـ   می موفق دولت سربداري شد که حقوق و مستمري را به بهترین شیوه پرداخت            

نیـز  هـا     کردند و خزانـه داري      می پیش از او حقوق ماموران را به خزانه داریهاي محل حواله          ) 77

 حقوق ماموران را با تاخیر پرداخـت  ،گرفتند و یا به دلیل نبود وجه نقد   می وجوه براتها را از رعایا    

رد و کینـه و     کـ   مـی  ایـن امـر بـرات داران را خـشمگین         ) 74: 1351،  پطروشفـسکی . (کردند می

و هـا   این شیوه همچنین بـسیاري از سـوء اسـتفاده   . بخشید  میدشمنی رعایا را با نظامیان شدت   

خواجـه  ) 143، زاده امـین . (شد  میرا به دنبال داشت و موجب ضعف امور مالی و نظامی ها    دزدي

راتـی را  بهـاي   برات و حوالـه  ،براي دور کردن این ظلم و ستم از رعیت و اصالح مفاسد اقتصادي     

گویند کـه   «: نویسد  می دولتشاه سمرقندي در این باره    . کرد  می لغو کرد و حقوق را نقدا پرداخت      

او بـا   ) 211،  دولتـشاه سـمرقندي   . (»رسوم مردم برات ننوشتی در مجلس نقد شـمردي و دادي          

ذ شد حذف و مالیـات اخـ   میها  را که سبب از بین رفتن مالیات هایی    واسطه ،اصالح نظام مالیاتی  

  )172، جعفریان. (شده را به خزانه مرکزي سپرد

حکومت سربداران در مقایسه با قبل مالیات و خراج کمتري از طبقـه کـشاورز و پـشه ور         

دادند و افـزون بـر        می در دولت سربداران دهقانان سه دهم محصول را به خزانه         . کرد  می دریافت

  ) 68: 1359 ،روشفسکیپط.(شد  نمیآن حتی یک دینار هم خراجی از آنان مطالبه

شـدن     نیز توجه به کشاورزي و تالش آن حضرت بـراي نهادینـه            )ع( در حکومت امام علی   

در فرمان حکومتی خود بـه مالـک        در حمایت از کشاورزي     فرهنگ کشت و کار تا بدانجا بود که         

 :دهد اشتر چنین دستور می
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 ،أَو إِحالَۀَ أَرضٍ اغْتَمرَها غَرَقٌ    ،  أَو انْقِطَاع شِرْبٍ أَو بالَّۀٍ     ،فَإِنْ شَکَوا ثِقَالً أَو عِلَّۀً    

   طَشا عبِه فحأَج أَو،              ـکلَیـثْقُلَنَّ علَـا ی؛ومرُهبِـهِ أَم لُحصو أَنْ یا تَرْجبِم منْهخَفَّفْتَع

شَی     منْهؤُونَۀَ عبِهِ الْم خَفَّفْت ذُ ،  ء فَإِنَّه            ةِ بِلَـادِكـارفِـی عِم ـکلَیونَ بِـهِ عـودعخْرٌ ی، 

تِکتَزْیِینِوِلَایو، نَ ثَنَائِهِمسح لَابِکتِجاس عم، لِ فِیهِمدتِفَاضَۀِ الْعحِکَبِاسجتَبو . 

یا خـشک   ،یا آفت زدگی ،از سنگینی مالیات ،پس اگر مردم شکایت کردند 

 ،یا خشکـسالی  ،ها یا خراب شدن زمین در سیالب ،نیا کمی بارا  ،ها شدن آبچشمه 

و هرگـز تخفیـف    ،در گرفتن مالیاتبه میزانی تخفیف ده تا امورشان سـامان گیـرد     

اي است که در آبادانی شـهرهاي        اندوخته ،دادن در خراج تو را نگراننسازد زیرا آن       

ز گـسترش   و تـو ا    ،سـتایند  و رعیت تو را می     ،هاي تو نقشدارد   و آراستن والیت   ،تو

  )53نامه  ،البالغه نهج ( .عدالت میان مردم خشنود خواهی شد

شـد و    میاو با پیشه وران شریک. به امر تولید نیز اهتمام ویژه داشتالدین  خواجه شمس 

قزوینی به مـشارکت اقتـصادي   . در کار تولید و چرخش اقتصاد طرحهاي مهمی به اجررا در آورد      

بـا متحرفـه سـبزوار شـریک     «: گویـد   میفه اشاره کرده وشخص خواجه با صاحبان مشاغل و حر  

 ،علـی بـه منظـور کمـک بـه مـردم      الـدین    به گفته دولتشاه خواجه شمس    ) 297،  قزوینی. (»بود

در «تولید انبان و کیسه و دیگر وسایل ایجاد کرده بـود و             هاي    شخصاً دست به کار شده و کارگاه      

  )212، ولتشاه سمرقنديد(» .شد  میجیبه خانه او روزي پنج جیبه تولید

. شده اسـت    می تجاري و صنعتی توجه   هاي    در حکومت عدل علوي نیز به صنعت و حرفه        

زمینـه توسـعه صـنعتی را       ) علیـه الـسالم   (با اینکه شرایط اقلیمی جغرافیاي حکومت امام علـی          

ن شد و گفتار و کـردار ایـشا        اهمیت فراوانی قائل می     اما آن حضرت براي صنعت و حرفه       ،نداشت

  .گواه روشنی بر این مدعا است

کـرد تـا از    دانست و بـه کـارگزان خـود سـفارش مـی      امام علی صنعت را همانند گنج می      

ایـشان از   . هاي رشد و توسـعه صـنعتی را فـراهم آورنـد             صنعتگران حمایت کنند و تمامی زمینه     

ویق کردنـد و دیگـران را بـه ایـن کارهـا تـش       ریسندگی و هر حرفه مناسب دیگري حمایـت مـی       

  )6/382/1127 ،؛ طوسی5/311/32 ،کلینی. (نمودند می
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افزون بر توسعه صنعتی حضرت در کارهاي سخت دیگر نیز همانند عمـوم مـردم و پابـه                  

کوشـی و تالشـگري آن    گویاي سـخت ) علیه السالم(امام علی سخن زیر از . کرد  میپاي آنان کار 

  : امام است

در اطـراف مدینـه بـه        ،دشـ  روزي در مدینه گرسنگی شدید بر من عارض       

ـ    خو  زنی را دیدم که مقداري کلوخ جمع کرده و می          ،دنبال کار بودم   ل اهد آن را گِ

 یک دانه خرما  آورم    که برایش می  هر ظرف آب    که در ازاي    با او قرار گذاشتم     . کند

پـس مقـداري آب      ،آب آوردم تا این که دستانم تاول زد         شانزده ظرف  مزد بگیرم؛ 

نـزد پیـامبر   . او شانزده دانه خرما به من داد   .  خود را خواستم   مزدنوشیدم و از زن     

. آمدم و جریان را تعریـف کـردم و بـا هـم خرمـا خـوردیم                ) صلی اهللا علیه و آله    (

  )33/41، ؛ مجلسی5/323، حکیمی(

کـار مفیـد وسـازنده بـوده     تالش و   ،امام علی عملی  این روایت نشان از آن دارد که سیره         

 تـالش کـردن و      با اصـل   ،هیچ گاه مکانت و موقعیت ممتاز اجتماعی       ،آن حضرت در نظر    و   است

  .ستتنافی نداشته اکار انجام دادن 

. انباري ساخت  ،خواجه چشمی در دولت سربداران براي نگهداري کاالهاي تولیدي دولت         

. رفتنـد   مـی  استحکام و وسعت این انبار به قدري بوده که شتران براي بارگیري با بـار بـاالي آن                 

این تحرکات اقتصادي بیش از همه به نفع صنف کـارگر و پیـشه ور               ) 212،  تشاه سمرقندي دول(

  .براي این طبقه اجتماع به همراه داشتاي  بود و اشتغال زایی گسترده

رونـق   ،علی چشمی با اصـالح نظـام دریافـت و پرداخـت           الدین    در مجموع خواجه شمس   

والیت را معمـور گردانیـد و خـزاین آبـادان           «عدالت اقتصادي و جلوگیري از ویژه خواري         ،تولید

وضـعیت اقتـصادي مـردم و جامعـه بهبـود یافـت و چـرخ اقتـصاد                  ) 5/618،  میرخوانـد . (» کرد

هم از این روست که ابن بطوطه با اینکه مخالف شدید اندیشه شیعیان اسـت و    .چرخشی نو یافت  

 اقتـصادي در قلمـرو ایـن        کند در شرح توسعه عدالت و رفاه        می دولت سربداري را راهزن معرفی    

طـال و نقـره در      هاي    آیین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه         «: نویسد  می حکومت

 شد کسی دسـت بـه سـوي آن دراز     نمیریخت و تا صاحب آن پیدا   می اردوگاه ایشان روي خاك   

  ) 1/434، ابن بطوطه. (»کرد نمی
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سیاسـت ورزان و  نی و سبب بینـایی   دادگستري و بسط عدالت را چشم روش     )ع( امام علی 

إنَّ أفضَلَ قُرَّهِ عینِ الولَاهِ استِقَامه العدلِ فِی البِلَـادِ و ظُهـور مـودهِ               «: فرماید  می داند و   می حاکمان

برقـراري عـدالت و داد در      ،بی گمان آنچه بیش از همه دیده والیان به آن روشن است           «؛  »الرَّعِیهِ

 ) 53نامه ،البالغه نهج(» .ن دوستی مردم استکشور و آشکار شد

آن حضرت توجه به رفاه عمومی و عمران و آبادي کـشور را از اهـداف حکومـت عـدالت                     

مقصد ما آن است کـه      ؛  ».و نُظْهِرَ الْإِصلَاح فِی بِلَادِك    ... «: محور خویش معرفی کرده و فرموده اند      

  )131کالم ،البالغه نهج (.م آشکار نمایی]اى خدا[اصالح را در شهرهاى تو 

افزایش درآمدها و دادن سـهم و بهـره مـردم از ثـروت               ، با آباد کردن شهرها    )ع( امام علی 

، دلـشاد تهرانـی   . (کشور و توزیع عادالنه درآمدها زمینه الزم براي رفـاه همگـانی را فـراهم آورد               

المال  مردم از بیت  هم  اسباغ رزق وپرداخت س   ،  توفیر فیء ایشان در همین راستا به      ) 102: 1379

خویش به کارگزاران حکومتی بر ایـن موضـوع پـاي      هاي    اهتمام کافی داشته و در سخنان و نامه       

: براي نمونه تحقق رفاه همگانی را یکی از حقوق مـردم بـر حکومـت برمـی شـمارند                  . فشرده اند 

»    لَیع قُّکُما حفَأَم ...   کُملَیع ئِکُمفِیرُ فَیتُو درآمدهاى ... :  شما را بر من حقّى است؛ از جمله        و«؛  ».و

  )34خطبه ،البالغه نهج(» .مند گردانم عمومى را به وفور برسانم و شما را از آن بهره

آن حضرت تامین کامل مالی کارکنان دولتـی و حکـومتی را نیـز از مالـک اشـتر نخعـی                     

یانت در اموال عمومی و برداشت      و آن را مایه اصالح نیروي اداري کشور و پرهیز از خ           اند    خواسته

غِنًى  و ،فِإِنَّ ذلِک قُوةٌ لَهم علَى استِصلَاحِ أَنْفُسِهِم       ،ثُم أَسبِغْ علَیهِم الْأَرزاقَ   «: نامشروع برشمرده اند  

     دِیهِمأَی تا تَحلِ منْ تَنَاوع مأَ       ،لَه رَكإِنْ خَالَفُوا أَم هِملَیۀٌ عجح و   انَتَـکوا أَمثَلَم پـس روزى   «؛  ».و

نیازشـان   و بى ،که فراخى روزى نیرویشان دهد تا در پى اصالح خود برآیند! کارکنانت را فراخ دار   

و حجتـى بـود بـر آنـان اگـر فرمانـت را               ،تا به مالى که در اختیار دارنـد دسـت نگـشایند            ،سازد

  )53نامه ،لبالغها نهج(» .یا در امانتت خیانت ورزیدند ،نپذیرفتند

که شـخص را از  اي  تأمین معیشتى کامل و همه جانبه است به گونه  اسباغ رزق به مفهوم     

مالی برهاند و تمامی همت خود را معطوف به وظیفه اداري و تالش در جهت انجـام                 هاي    دغدغه

  .امور محوله نماید

صحیح و تـدبیر  ریزى  تحقق تامین معیشتی کامل مردم و کارکنان حکومت در گرو برنامه 

 یکی از راههـاي زدودن تـار و پودهـاي اسـتکبار و              )ع( امام علی . و اندیشه درست حاکمیت است    
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استبداد اقتصادي و گسالندن بندهاي استضعاف مالی جامعه و حاکمیت را رساندن سـهم مـردم                

و : ... ا ما حمـلَ مِـنْ أَمـرِ ربـهِ    إِنَّه لَیس علَى الْإِمامِ إِلَّ  «:فرمایند  می دانند و   می از بیت المال به آنان    

همانا بر امام نیست جز آن چه از امر پروردگار به عهده او واگـذار               «؛  ».إِصدار السهمانِ علَى أَهلِها   

  )105خطبه ،البالغه نهج(» .المال به در خورِ آن هاى بیت و رساندن سهم: ... شده

  

  اقدامات فرهنگی و عمرانی

الـدین    دت اجتماعی و مبارزه با مفاسد از اقدامات مهم فرهنگی خواجه شمس           افزایش وح 

به گواهی منابع تاریخی خواجه فردي مساوات طلب و گشاده دسـت و بخـشنده بـوده                 . علی بود 

به باور میرخواند مساوات طلبی خواجه تا بدانجا بوده که حتی از معاشرت با مـرده شـویان                  .است

با غساالن شهر شریک بـود و خـود را          . ت شهري بودند اکراه نداشت    طبقاترین    که یکی از محروم   

به گواهی تـاریخ فرمانروایـان سـربدار در پوشـش و            ) 5/617،  میرخواند. (دانست  می همپایه آنان 

اي   وضع ظاهري هیچ تفاوتی با نزدیکان و نوکران و خدمه نظامی خویش نداشتند و اغلب جامـه                

   )68: 1359، پطروشفسکی. (شتندیکسان از پشم و کُرك شتر بر تن دا

ي نـاب   هـا   دیـدگاه علـوي و مرهـون      هاي    با توجه به اینکه دولت سربداران وامدار اندیشه       

زیـستی و     ساده   )ع( امام علی . شیعی است طبیعی است که در این زمینه پیرو امام خویش باشند           

إِنَّ اللَّه تَعالَى فَرَض    «: انندد  می رفتار ساده زیستانه را براى حاکمان اسالمی الزم و اجتناب ناپذیر          

    غَ بِـالْفَقِیرِ فَقْـرُهیتَبلَا یفَۀِ النَّاسِ کَیبِضَع مهوا أَنْفُسرقَدلِ أَنْ یدۀِ الْعلَى أَئِمخـداى متعـال بـر    «؛ »ع

را تنگدست   ،پیشوایان دادگر واجب کرده است که خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمندى              

و خود نمونـه کامـل سـاده زیـستی و دوري از             ) 209کالم ،البالغه  نهج(» .پریشان و نگران نسازد   

 و إِنَّ إِمامکُم قَدِ اکْتَفَى مِنْ دنْیـاه بِطِمرَیـهِ   أَلَا«: فرمایند  می اشرافیت و تجمل بودند؛ آن گونه کی      

طعامهـایش   زارى و از همـه دنیایش به پیرهنى و اِ اینک امام شما از همه      «؛  » بِقُرْصیهِ طُعمِهِو مِنْ   

  )45نامه ،البالغه نهج. (»به دو قرص نان اکتفا کرده است

آزادى از اشرافیت بـراى خـدمت        ،زیستانه فلسفه سلوك ساده  « پژوهان   البالغه  نهجبه باور   

 همراهى و همدردى با مردم ناتوان و درك ملموس زندگى آنان است در جهت تالش براى              ،است

دلـشاد  . (»برپا نمودن عدالت و رفاهت براى ایشان؛ و بازداشـتن تـوانگران از سرکـشى و طغیـان             

در نگاه حکومتی امیر مؤمنان الزمه خدمتگزاري به مردم و رعایـت امانـت       ) 156: 1379،  تهرانی
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 از این رو زمانی که آن حضرت شـنید کـه عثمـان            . رعایت حریم ساده زیستی است     ،در حکومت 

به میهمـانى یکـى از ثروتمنـدان رفتـه اسـت و بـر                ،استاندار حکومت علوي در بصره     ،بن حنَیف 

اى او را سخت سرزنش کرد و بـر پایـداري            طی نامه  ،نشسته که غذاهاى گونه گون بوده     اي    سفره

  )45نامه ،البالغه نهج. (در حریم ساده زیستی و پایمردي بر مشرب سیاست علوي تاکید فرمود

داشت و با تجمل گرایـی و تجمـل         اي    لی چشمیزندگی بسیار ساده   عالدین    خواجه شمس 

پنداشت و این برآمده از گرایش او بـه درویـشان و              می نداشت و به آن را ناپسند     اي    پرستی میانه 

 ،وي براي نهادینه سازي رفتارهاي عادالنـه و انـصاف محـور میـان رعیـت خـویش       . شیخیان بود 

 فقط با یکی دو نفـر حرکـت       ها    در کوچه .کرد  می  نظارت مستقیماً به امور جاري سرکشی و بر آن       

  )75: 1351، پطروشفسکی. (کرد و همه افراد به وي دسترسی داشتند می

دسترسی داشتن مردم به حاکمان و مسوالن کشوري و رویارویی مستقیم با مـشکالت و                

سـبب  چالشهاي اجتماعی و شنیدن کمبودها و ضعفهاي مدیریتی از زبان مردم تحت حاکمیـت               

دوري از مـردم و شـنیدن مـشکالت         . شـود   می افزایش آگاهی زمامدار و تالش در جهت رفع آن        

کننـد بـه برنامـه ریـزي درسـت            نمـی  که در بیشتر موارد حقیقت را بازگو      هایی    جامعه با واسطه  

 احتجاب حاکمان از مردم و پـرده نـشینی آنـان را             )ع( امیرمؤمنان على . کند  نمی حکومت کمکی 

  :دهد  میداند در عهدنامه مالک اشتر چنین آموزش  میی حاکمان از امور کشورسبب ناآگاه

    تِکعِینْ رع کابتِجلَنَّ احۀٌ مِـنَ         ،فَلَا تُطَوبۀِ شُعنِ الرَّعِیلَاةِ عالْو ابتِجفَإِنَّ اح

 ،ع عنْهم عِلْـم مـا احتَجبـوا دونَـه       و قِلَّۀُ عِلْمٍ بِالْأُمورِ؛ و الِاحتِجاب مِنْهم یقْطَ        ،الضِّیقِ

و یـشَاب    ،و یحسنُ الْقَبِـیح    ،و یقْبح الْحسنُ   ،و یعظُم الصغِیرُ   ،فَیصغُرُ عِنْدهم الْکَبِیرُ  

ـ             . الْحقُّ بِالْباطِلِ  و  ،هِ مِـنَ الْـأُمورِ    و إِنَّما الْوالِی بشَرٌ لَا یعرِف ما تَوارى عنْـه النَّـاس بِ

 ،البالغـه   نهـج  (.لَیست علَى الْحقِّ سِمات تُعـرَف بِهـا ضُـرُوب الـصدقِ مِـنَ الْکَـذِبِ               

  )53هنام

زیـرا روى    ،هرگز نباید که روى نهان کردن تو از شهروندانت به درازا کشد           

 کمـى دانـش   و ،اى است از ایجاد تنگنا نمونه ،نهان کردنِ سرپرستان از شهروندان    

چه در پس پرده مانده      شود که از آن    و روى نهان کردن از مردم باعث مى       . از کارها 

و کوچـک بـزرگ      ،نمایـد  درنتیجه بزرگ در نزدشان کوچـک مـى        ،خبر بمانند  بى

هـم   و حق با باطـل بـه       ،و زشت را زیبا    ،پندارند و زیبا را زشت مى     ،شود وانمود مى 

 .گردد آمیخته مى
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. کـرد   می آنان را تغذیه فکري نیز     ،افزون بر تامین معاش پیروان خود      الدین  خواجه شمس 

از اقدامات فرهنگی او براي تـصحیح فکـر         اي    زنی او در محالت و رفع فساد و فحشاء نمونه          گشت

هـا   شـب «: به نوشته خواند میر. اجتماعی و عقیدتی مردم و نظارت مستقیم بر مقوله فرهنگ بود 

) 3/363، خوانـدمیر . (»ي و اخبار کلی و جزئـی را معلـوم فرمـودي          تنها گرد محالت طواف نمود    

افـزون بـر    . شیوه رفتاري او نشان از گسترش عدالت و امنیت و نظارت بر عملکرد مـاموران دارد               

 غیرمـستقیم خواجه از روش     ،نظارت مستقیم و آشکارا بر امور حکومت از نزدیک و بدون واسطه           

او افـرادي را بـه والیـت جهـت          . بـرد   مـی  دور دست بهره  هاي    و نظارت مخفی نیز براي سرزمین     

در هر والیت منهیان داشت کـه هـر امـري           «: کرد و به قول میر خواند       می اعزام بازرسی مخفیانه 

منهیـان کـه چـشم      ) 5/619،  میرخواند. (»که حادث شدي از کلی و جزئی به سمع او رسانیدي          

ندند و حاکمیـت براسـاس اخبـار واصـله و           رسا  می بیناي حکومت بودند اخبار دقیقی را به حاکم       

این شیوه براي نظـارت بـر کـار کـارگزاران     . کرد  میدیگر قرائن و شواهد تصمیمات مهم را اتخاذ 

  . رفت  میمناطق دور از مرکز حاکمیت نیز به کار

. شـود   مـی   نیز دیـده   )ع( در رفتار سیاسی و شیوه حکومت داري امام علی        اي    چنین شیوه 

نامه خود به مالک اشتر بر لزوم نظارت بر اعمـال کـارگزاران و بازرسـی از امـور                 امام علی در عهد   

 ،ي کنتـرل کـارگزاران    هـا   روشیکـی از    . محوله به آنان سخن گفته و بر آن تاکیـد کـرده اسـت             

ثُـم تَفَقَّـد    «:  و نهانی است کـه حـضرت بـه آن اشـاره داشـته انـد                غیرمستقیمبازرسی و نظارت    

مالَهمأَع،  اب و  هِملَیفَاءِ عالْو قِ ودلِ الصونَ مِنْ أَهیثِ الْعةٌ      ،عوـدح ورِهِمرِّ لِـأُمفِـی الـس كداهفَإِنَّ تَع

و  ،جـویى کـن    گاه از کارهایـشان بازرسـى و پـى         آن«؛  »لَهم علَى استِعمالِ الْأَمانَۀِ و الرِّفْقِ بِالرَّعِیۀِ      

زیرا رسیدگى پنهانى تو به کارهایشان       ،تى و وفادارى باشند بر آنان بگمار      بانانى که اهل راس    دیده

  )53نامه ،البالغه نهج(» .موجب سوق دادن آنان است در پاسداشت امانت و مالیمت با رعیت

با اتکا به باورهاي شیعی خویش به مبارزه جدي بـا مفاسـد جامعـه                ،الدین  خواجه شمس 

هر که را دانست که  «: کهاي    کرد؛ به گونه    می ون تبعیض عملی  برخاسته بود و اقدامات خود را بد      

ماده فتنه و فساد است از ساحت مملکت خویش دور گردانید و ضبط او به جایی رسـید کـه در                      

دولتـشاه   ؛3/363،  ؛ خوانـدمیر  5/619،  میرخوانـد (» .فاحشه را در چاه انـداخت      زمان خود پانصد  

خوردن «تمام به ظاهر شریعت در جامعه آن بود که          ي او در اه   ها  تالشنتیجه  ) 212،  سمرقندي

  )3/363، خواندمیر(» .بنگ و شراب از قلمرو خویش بالکلیه برانداخت
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هاى نادرسـت و     هاى درست و نابودسازي سنّت      زنده کردن سنّت   )ع( در حکومت امام على   

حکومـت  وارهانیدن جامعه از قیود و تقلیدهاي باطل و ناپسند جز سیاسـتهاي اصـلی فرهنگـی                 

فَاعلَم أَنَّ أَفْضَلَ عِبادِ اللَّـهِ عِنْـد اللَّـهِ إِمـام     «:فرمایند  می در این باره )ع( امام علی . علوي بوده است  

بدان که بهتـرین بنـدگان خـدا        «؛  »و أَمات بِدعۀً مجهولَۀً    ،عادِلٌ هدِي و هدى؛ فَأَقَام سنَّۀً معلُومۀً      

هاى  و بدعت  ،هاى معلوم را برپا دارد     هدایت شده و راهبر؛ پس سنّت      ،ت دادگر نزد او پیشوایى اس   

البته این کـار در بـستر موعظـه و نـصیحت امکـان              ) 164المک ،البالغه  نهج(» .مجهول را بمیراند  

 مِـنْ أَمـرِ     إِنَّه لَیس علَى الْإِمامِ إِلَّا ما حمـلَ       « : فرمایند  می )ع( یابد آن گونه که امام علی       می تحقق

چـه از امـر      همانـا بـر امـام نیـست جـز آن          «؛  ».الِاجتِهاد فِی النَّـصِیحۀِ    و ،الْإِبلَاغُ فِی الْموعِظَۀِ  : ربهِ

» .و کوشـیدن در نـصیحت      ،کوتاهى نکـردن در موعظـت     : پروردگار به عهده او واگذار شده است      

ود بایـد الگـوي کامـل عملـی در ایـن      و فراتر از آن حـاکم جامعـه خـ    ) 105طبه  خ ،البالغه  نهج(

إِنِّـی و اللَّـهِ مـا        ،أَیهـا النَّـاس   «:فرمـود   مـی   خود چنین بود و چنین     )ع( امام على . موضوعات باشد 

اى «؛  »عنْهـا و لَا أَنْهاکُم عنْ معـصِیۀٍ إِلَّـا و أَتَنَـاهى قَـبلَکُم               ،أَحثُّکُم علَى طَاعۀٍ إِلَّا و أَسبِقُکُم إِلَیها      

کـه خـود پـیش از شـما بـه       جـز آن  ،انگیـزم  به خدا سوگند من شما را به طاعتى بر نمـى        ،مردم

که خود پیش از شما آن را فرو         جز آن  ،دارم نمى و شما را از معصیتى باز     . خیزم گزاردن آن بر مى   

  )175خطبه ،البالغه نهج(» .گذارم مى

امیرمؤمنـان را در   هـاي      دغدغـه  البالغـه   جنهـ  233 و کالم    41 و   32هاي    نگاهی به خطبه  

اصالح فرهنگ عمومی و توجه آن حضرت به انحطاط فرهنگـی جامعـه زمـان خـویش و تـالش                    

 سیاسی و فرهنگی وي براي اصالح جامعه بازگشته به دوران جاهلی را بیشتر براي ما بـه تـصویر    

یش بـر آن بـود تـا    در چهار سال و هشت ماه حکومت عـدالت محـور خـو      )ع( امام علی . کشد می

و با اختیار و آزادي به سوي رشد و تعـالی            ،از سرِ آگاهی و بینایی    سازد که مردم    فراهم  اي    زمینه

و إن کَـانَ ذَا مـشَقَّهٍ    ،علَی سـبِیلِ الجنَّـهِ   ،إن شَاء اهللاُ   ،فَإن أطَعتُمونِی فَإنِّی حامِلُکُم   «: گام بردارند 

 ،بـرم   مـی  شما را بـه راه بهـشت       ،به خواست خدا   ،اگر مرا فرمان ببرید   «؛  »هٍو مذَاقَهٍ مرِیرَ   ،شَدِیدهٍ

 )156خطبه ،البالغه نهج (.»آن پدیدار هرچند سخت دشوار باشد و تلخکامی

گویند به وظیفه و مسئولیت حـاکم         می  از آن سخن   )ع( که امام علی  اي    سختی و دشواري  

 مردم به سـوي بهـشت بـراي حاکمـان کـار             هدایت و ارشاد   ،اشاره دارد نه مردم؛ به دیگر سخن      

سخت و طاقت فرسایی خواهد بود نه اینکه با هر سختی و مشقتی مـردم را بـه زور و اجبـار بـه                   
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 بـر دوري از  )ع( قرینه این سخن بیان دیگري اسـت کـه امـام علـی       . مسیر بهشت رهنمون شوند   

ن باورنـد کـه اجبـار و اکـراه          اجبار و اکراه در مسیر هدایت و اصالح فرهنگ تاکید دارند و بر ایـ              

امام با در نظر داشتن چنـین نظـام         . ندارد و قدرت سخت قانونی لزوما ثمربخش نیست       اي    نتیجه

مـن  «؛  » علَى ما تَکْرَهونَ   أَحمِلَکُملَیس لِی أَنْ    «: فرمایند  می فکري براي اصالح و تربیت و هدایت      

  )208خطبه ،البالغه نهج(.»اهیدخو خود نمى توانم شما را به کارى وادارم که نمى

 ،کـه در زمـره درویـشان شـیعی و از طبقـه فرودسـتان جامعـه بـود        الدین    خواجه شمس 

نقیـب سـبزوار    «عدالت و تقوي به دور باشد؛ از این رو           پذیرفت که نقیب شهر ناشایست و از       نمی

م آخـرت  زهـر داده بـه عـال    ،گفتند او از نسل حجاج بن یوسـف ثقفـی اسـت            می را به علت آنکه   

امـا   ،هر چند این گزارش نشان از شدت عمل قانونی خواجه اسـت        ) 5/619،  میرخواند(» .فرستاد

شخـصی نبـوده کـه کـسی را بـدون      الدین  بدان باید به دیده تردید نگریست؛ زیرا خواجه شمس        

بی تردید حاکم جامعه اسالمی این اندرز حکیمانـه امیـر مومنـان را آویـزه                . دلیل به قتل برساند   

بلْ یزِلُـه و     ،و یوهِنُه  ،فَإِنَّ ذلِک مِما یضْعِفُه    ،و لَا تُقَوینَّ سلْطَانَک بِسفْکِ دمٍ حرَامٍ      «: ش دارد که  گو

نْقُلُهتنها از   زیرا چنان کارى نه    ،پس حکومت خود را با ریختن خون ناروایى نیرومند نگردان         «؛  »ی

دسـت دیگـران افتـادن آن هـم          که باعث نابودى و به     ،تعوامل ناتوان کردن و سست کردن قدر      

 )53نامه ،البالغه نهج. (»شود مى

شکی نیست که شدت عمل قانونی خواجه سربدار بیشتر ناظر بر اقـداماتی بـراي ارعـاب                 

را براي ایجاد عـدالت اقتـصادي و رفـاه عمـومی و             اي    مالکان اراضی و هواداران آنها بوده و زمینه       

  )75: 1351، پطروشفسکی. (آورده است  میراهمنفی ویژه خواري ف

علیکه مردي شیعه مذهب بـوددر ادامـه اصـالحات اخالقـی جامعـه              الدین    خواجه شمس 

، دولتشاه سـمرقندي . (دستور بناي مسجد جامع شهر سبزوار را با طراحی زیبا و مفرح صادر کرد 

  :  در وصف آن مسجد سروده استیمین ابن) 212

  وز بلندي مرزمین را آسمانی دیگر است              رواق اخضر است حبذا طاقی که جفت این

  این قدر دانند کز ایوان کیوان برتر است         تـــمنتهاي اوج او را کس نداند تا کجاس

  )30، یمین ابندیوان ( 

گویـد    می همچنین این شاعر دوره سربداري از حوضی در وسط مسجد جامع شهر سخن            

  :  خنک شدن فضاي مسجد طراحی و ساخته شده استکه براي لطافت هوا و
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  مانند حوض کوثر است اي  و اندرو فواره    مسجد جامع همی خوانندش اما جنتی است 

  اش او هوا را دائماً دامن تر استــاز رش    ن ــــــآب آن فواره تا سر برزد از جیب زمی

  )30، یمین ابندیوان  (

فاهی در سبزوار و اطراف آن سـاخت و کـشور           در کنار بناي مسجد او همچنین مساکن ر       

 )147، زاده امین. (خود را آباد کرد

ــی خواجــه و توســعه زیرســاخت  فرهنگــی و اجتمــاعی برآمــده از هــاي  اقــدامات عمران

آبادي سرزمین و توسعه امکانات رفـاهی یکـی از دسـتورات اکیـد امـام                . علوي است هاي    اندیشه

: دهـد   مـی  ضرت در این باره بـه مالـک چنـین دسـتور           آن ح .  به مالک اشتر نخعی است     )ع( علی

لِـأَنَّ ذلِـک لَـا یـدرك إِلَّـا           ،ولْیکُنْ نَظَرُك فِی عمِارةِ الْأَرضِ أَبلَغَ مِنْ نَظَرِك فِی استِجلَابِ الْخَرَاجِ          «

؛ »و لَم یستَقِم أَمرُه إِلَّا قَلِـیالً       ،أَهلَک الْعِباد  و ،و منْ طَلَب الْخَرَاج بِغَیرِ عمِارةٍ أَخْرَب الْبِلَاد       . بِالْعِمارةِ

که ستاندن خراج جز به آبـادانى    ،و باید نگریستنت به آبادانى زمین بیشتر از ستاندن خراج بود          «

شهرها را ویران کند و بندگان را هـالك          ،میسر نشود؛ و آن که خراج خواهد و به آبادانى نپردازد          

 )53نامه ،البالغه نهج. (»ارش جز اندکى راست نیایدو ک ،سازد

  

  اقدامات نظامی

علـی دولـت سـربداران بـه لحـاظ نظـامی و دفـع        الـدین    در دوره حکومت خواجه شمس    

تهدیدات دشمنان چنان آماده و مقتدر بودکه دشمنان دیرین آنان یعنـی ایلخانـان در گرگـان و              

خواجه با تشکیل لـشکري هجـده       . یمناك بودند از وجود خواجه ب    ،مازندران و آل کرت در هرات     

قدرت خویش را در تامین امنیـت داخلـی و خـارجی بـه              ) 212،  دولتشاه سمرقندي (هزار نفري   

جالب آنکه بیـشینه نیروهـاي نظـامی از خـرده مـالکین و              . همسایگان معارض خویش نشان داد    

 قبایـل صـحرا نـشین       روستاییان تشکیل شده بود نـه از اعیـان لـشکري و نـوکران ایـشان و یـا                  

بـه گفتـه ابـن      . افـزود   مـی  و همین امر بر صالبت و اقتدار این نیـرو         ) 99: 1351،  پطروشفسکی(

شد و اگر شجاعتی از خـود         می آمد صاحب اسب و خواسته      می هر غالمی که پیش آنان    «: بطوطه

  )1/434، ابن بطوطه(» .گردید  میمنصوباي  داد به فرماندهی دسته  مینشان

 خواجه به جایگاه نظامیان و تشویق دالوران و تامین زندگی آنان تجلـی فهـم                توجه ویژه 

 در عهدنامـه حکـومتی      )ع( امـام .  در این باره داشـت     )ع( امام علی هاي    درستی بود که او از آموزه     
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کند و سامان دهی امـور سـپاهیان          می توجه مالک اشتر را به تأمین کافى نظامیان جلب         ،خویش

ثُم لَا قِوام لِلْجنُودِ إِلَّا بِما یخْـرِج اللَّـه لَهـم مِـنَ     « : داند  میدن رفاه معقول آنانرا در گرو فراهم بو 

      هِمودادِ علَى جِهنَ بِهِ عوقْوونَ   ،الْخَرَاجِ الَّذِي یتَمِـدعی و      مهلِحـصمـا یـهِ فِیلَیاءِ       ، عرکُـونُ مِـنْ وی و

تِهِماجن فرمـوده درسـتى نپـذیرد           سپاهیان جز با خراجى   و کار   «؛  »حتـا  .  که خدا براى آنان معی

و آنـان را از خـراج   . بدان در جهاد با دشمن خود نیرومند شوند و کار خود را بدان سامان دهنـد              

  )53نامه ،البالغه نهج(» .شان را کفایت نماید آن اندازه باید که نیازمندى

ام خواجه به امـور رفـاهی و معیـشتی مـردم بـه      هم از این روست که سمرقندي در اهتم       

. »بـه جماعـت سـربداریه دادي       ،هرچـه از والیـت سـتاندي      «: نویـسد   مـی  ویژه جماعت سـربدار   

بی گمان بخش قابل توجهی از این جماعت نظامیان بودند کـه خواجـه در               ) 1/252،  سمرقندي(

 بـه معیـشت و جایگـاه و     خواجه دریافتـه بـود کـه اگـر        . ي شایانی کرد  ها  تالشتامین مالی آنان    

مبـذول دارد آنـان نیـز بهتـر فرمـان خواهنـد بـرد و در                 اي    منزلت اجتماعی نظامیان توجه ویژه    

خواجه . پاسداشت امانت امنیت کشور که به دست آنان سپرده شده است خیانت نخواهند ورزید             

 گفتـه آمـد کـه       پیـشتر .  اسـت  البالغـه   نهج در   )ع( امام علی هاي    این ابتکار عمل را مرهون آموزه     

 به مالک اشتر درباره تامین کامل مالی کارکنان دولتی و حکومتی دستور داده و               )ع( حضرت علی 

آن را مایه اصالح نیروي اداري کشور و پرهیز از خیانت در امـوال عمـومی و برداشـت نامـشروع                     

غِنًى لَهم عـنْ   و ، لَهم علَى استِصلَاحِ أَنْفُسِهِمفِإِنَّ ذلِک قُوةٌ  ،ثُم أَسبِغْ علَیهِم الْأَرزاقَ   «: برشمرده اند 

   دِیهِمأَی تا تَحلِ متَنَاو،         انَتَکوا أَمثَلَم أَو رَكإِنْ خَالَفُوا أَم هِملَیۀٌ عجح پس روزى کارکنانـت  «؛ ».و

تـا   ،نیازشان سـازد   و بى  ،که فراخى روزى نیرویشان دهد تا در پى اصالح خود برآیند          ! را فراخ دار  

یـا در    ،و حجتى بود بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند         ،به مالى که در اختیار دارند دست نگشایند       

  )53نامه ،البالغه نهج(» .امانتت خیانت ورزیدند

علی در عرصه نظـامی و توجـه      الدین    ي خواجه شمس  ها  تالشو  ها    در نتیجه همین توجه   

ه قدرت نظامی او توانست به سـرحدي از اقتـدار و توانـایی برسـد کـه      به نیروهاي لشکري بود ک   

هـاي    سـکه تـرین     جدیـد . هاي زمان خویش بـه شـمار نیـاورد         حکومت ایلخانی را در زمره قدرت     

 ،که در تصاویر آن هیچ ایلخانی را بـه رسـمیت نـشناخته اسـت               ، هجري 748سربداري در سال    

علـی چـشمی ضـرب    الـدین    نوآوري خواجه شمساست که در سبزوار و اسفراین و به    هایی    سکه
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و نشان از قـدرت نظـامی و اقتـدار حکومـت سـربداران در زمـان       ) 76 و 75،  اسمیت. (شده است 

  .شناخته و استقالل نظامی داشته است  نمیاوست که هیچ قدرتی را به رسمیت

خواجه چشمی مناطق شمالی متصرفات سربداران را با همـین لـشکر از حمـالت ارغـون              

امـا بـا آگـاهی از حملـه          ،ه حفظ کرد و توانست ارغون شاه را در مازندران به محاصره درآورد            شا

عزالدین آل کرت به سرزمینهاي قلمرو شرقی سربداران از محاصره ارغون شاه دست کشید و بـه       

علـی سـربداران    الـدین     در زمان سـلطنت خواجـه شـمس       ) 154،  مرادي نسب . (سبزوار بازگشت 

خپوشان و جاجرم را تاسرحدات مازنـدران تحـت سـلطه            ،ان یعنی نیشابور  مناطق مختلف خراس  

 هجري سلطه سربداران را بـر  748سربداران در سال هاي  و سکه ) 200،  اسمیت. (خود درآوردند 

. کنـد   مـی   تاییـد  752سبزوار و اسفراین همراه با نیـشابور و جـاجرم و حتـی سـمنان در سـال                   

  )205، اسمیت(

می سبب شد که طغاتیمور خان که همـواره سـوداي حملـه بـه               همین تسلط و توفق نظا    

قلمرو سربداران و فروریختن بناي نوبنیاد قیام سربداران را داشت از در مصالحه درآید و تمامیت                

چون طغـا تیمورخـان از      «به اذعان مورخان    . ارضی حکومت سربداري را نیز به رسمیت بشناسد       

یاست او خبر یافت ترك لشکرکشی گفته عنان به         علی و شجاعت و س    الدین    ایالت خواجه شمس  

خواجه چشمی با طغاتیمور مـصالحه      )5/618،  ؛ میرخواند 3/363،  خواندمیر(» .گوشه فرغت یافت  

والیـاتی  «: کرد و طغاتیمور خان افزون بر اینکه توان حمله به قلمرو سربداران را نداشت پذیرفت          

دولتـشاه  (» .باشـد ] علـی الـدین     مسخواجـه شـ   [که به تصرف امیر مـسعود بـود بـه تـصرف او              

  )211، سمرقندي

علی با چنین اقدامات نظامی بـه دسـت ایـن لـشکر توانـست بـر مخـالفین                   الدین    شمس

از ،  خارجی خویش ماننـد امیـر ارغونـشاهو مخالفـان داخلـی نظیـر درویـش هنـدوي مـشهدي                   

 تـا مـدتها   و) 76: 1351، پطروشفـسکی (پیروز شود، شخصیتهاي مذهبی و نایب خود در دامغان      

آوازه قدرت و اقتدار حکومت محلی سربداران را فراتر از مرزهاي حکومت بـه گـوش همـسایگان              

  . برساند و خود را در تاریخ حکومت سربداري مانا کند
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  گیري نتیجه

از سوي تمام سربداران و بـا   ،علی چشمی ششمین فرمانرواي سربدار  الدین    خواجه شمس 

قـرار داشـتن او در گـروه شـیخیان و           . شـیخیان برگزیـده شـد     حمایت هردو جنـاح نظامیـان و        

ي آنان این زمینه را فراهم آورد که او در عرصه فرهنگ            ها  دیدگاهدرویشان و قرابت فکري اش با       

کامـل و جـامع از       اي  اقدامات خواجه نمونه  . و اقتصاد بیش از دیگران زمامداران سربدار بدرخشد       

 در عهدنامـه    )ع( که امام علـی   اي    وظایف چهارگانه . م است انجام دقیق وظایف یک کارگزار و حاک      

بـه سـامان     ،پیکار کردن با دشمنان    ،ها گردآوردن مالیات «حکومتی خویش به مالک اشتر آنها را        

  .برمی شمارد» و آباد کردن شهرهاى آن ،رسانیدن مردمان

 طبقـه  کاسـتن از میـزان خـراج دریـافتی از      ،تامین معیشت مردم   ،ترمیم تشکیالت مالی  

عدم سازشکارىِ سیاسى او در بازگرداندن اموال عمومی بـه بیـت المـال و توجـه بـه                    ،کشاورزان

تمامی این  . استالدین    تولید و کشاورزي و صنعت از جمله گامهاي مهم اقتصادي خواجه شمس           

 غـه البال نهـج  53 و نامه 34 و 15 در خطبه )ع( امام علیهاي  توان برگرفته از آموزه  میاقدامات را 

 . دانست)ع( و سیره حکومتی امام علی

 ،سـاده زیـستی و آزادي او از بنـد اشـرافیت معمـول حاکمـان               ،سلوك شخـصی خواجـه    

 ، بـر امـور حکومـت و جامعـه و مـردم          غیرمستقیمنظارت مستقیم و     ،دسترسی آسان مردم به او    

رهنگـی و  فهـاي     اصالح فرهنگ عمومی و توسـعه زیرسـاخت        ،مبارزه با فساد و انحطاط فرهنگی     

علـی اسـت کـه      الـدین     اقدامات فرهنگـی و عمرانـی خواجـه شـمس         ترین    اماکن مذهبی از مهم   

نگـاهی  .  به روشنی دید   )ع( و سیره امام علی   ها    توان در آموزه    می سرچشمه تمامی این اقدامات را    

  . گواه روشن این مدعاستالبالغه نهج 53 و نامه 233کالم  ،105 و 41 ،32هاي  به خطبه

علی چشمی براي اصـالح فرهنـگ       الدین     دغدغه فرهنگی و تالش خواجه شمس      هر چند 

اما مبارزه خواجه با فساد و فحـشاء و گـزارش تـاریخی بـه چـاه انـداختن                 ،جامعه ستودنی است  

 همـاهنگی و تناسـبی همخـوانی    )ع( چندان با سیره حکومتی امام علی   ،پانصد فاحشه در سبزوار   

  . ندارد

نفري از خرده مالکین و روستاییان و توجه ویـژه خواجـه بـه            تشکیل لشکري هجده هزار     

هاي   جایگاه نظامیان و تشویق دالوران و تامین زندگی آنان تجلی فهم درستی بود که او از آموزه                

 .  در این باره داشت)ع( امام علی
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  منابع

 ،یـار با تـصحیح و تعلیقـات احمـد بهمن         ،تاریخ بیهق ابوالحسن علی بن زیدبیهقی؛      ،فندق  ابن .1

   . ش1361 ،انتشارات کتابفروشی فروغی ،مقدمه عالمه قزوینی

 ،چـاپ سـوم    ،انتـشارات علمـی و فرهنگـی       ،ترجمه محمـدعلی موحـد     ،سفرنامهابن بطوطه؛    .2

1361.  

دار  ،وصـی اهللا بـن محمـد عبـاس        : محقـق  ،فـضائل الـصحابه   احمد بن محمـد؛      ،ابن حنبل  .3

  .بی تا ،الجوزي ابن

تـصحیح و    ،المناقب آل ابـی طالـب     محمد بن علـی؛     الدین    درشی ،ابن شهرآشوب مازندرانی   .4

  .بی تا ،نشر عالمه ،سید هاشم رسولی محالتی ،محمدحسین دانش آشتیانی: مقابله

دیـوان  طُغرایی مـستوفی بیهقـی؛      الدین    محمود بن امیر یمین   الدین    فخر ، فریومدي یمین  ابن .5

  .بی تا ،رات کتابخانه سناییانتشا ،حسینعلی باستانی راد: به تصحیح و اهتمام ،اشعار

واحـد مطالعـات و      ،یعقـوب آژنـد   : ترجمـه  ،خروج و عروج سـربداران     ،جان مسن  ،اسمیت .6

  .ش1361 ،تحقیقات فرهنگی و تاریخی

 ،انتشارات انجمن آثار ملـی     ،به کوشش میرهاشم محدث    ،ظهور تیمور عباس؛   ،اقبال آشتیانی  .7

  . ش1360 ،چاپ اول

  . ش1347 ،چاپ سوم ،انتشارات امیر کبیر ،ولتاریخ مغــــــــــــــــــ؛  .8

 ،)بـا نگـاهی ویـژه بـه سـربداران         (هاي شیعی در تاریخ ایران        جنبشعلی؛   ،زاده  امین .9

 .  ش1384 ،چاپ اول ،انتشارات امید مهر

سیروس : مترجمان ،هاي میانه   ایران در سده   ،تاریخ ایران ایلیا پاد لوویچ؛     ،پطروشفسکی .10

  . ش1359 ،چاپ اول ،ارات دنیاانتش ،حسین تحویلی ،ایزدي

انتـشارات   ،ترجمه کـریم کـشاورز     ،نهضت سربداران خراسان  ـــــــــــــــــــــــــ؛   .11

  . ش1351 ،چاپ سوم ،پیام

از دوره باستان تا پایـان سـده هیجـدهم           ،تاریخ ایران و دیگران؛   . و. ن ،پیگولوسکایا .12

  . ش1354 ،مچاپ چهار ،انتشارات پیام ،کریم کشاورز: ترجمه ،میالدي
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 .ش1371 ،سالمىافرهنگ 

با مقدمه   ،تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر      ؛  الدین  بن همام الدین    غیاث ،خواندمیر .16

چـاپ   ،تابفروشی خیـام  انتشارات ک  ،زیر نظر دکتر محمد دبیر ساقی      ،هماییالدین    استاد جالل 

  . ش1353 ،دوم

 ،انتـشارات جـامی    ،ترجمـه یعقـوب آژنـد      ،دوره تیموریان  ،تاریخ ایران دانشگاه کمبریج؛    .17

  . ش1379 ،چاپ اول

چـاپ   ،انتشارات دریا  ،البالغه  نهجحکومت در   : حکومت حکمت مصطفی؛   ،دلشاد تهرانی  .18

  . ش1379 ،اول

بـه همـت محمـد     ،تذکره الـشعراء یـشاه؛  دولتشاه بن عالء الدوله بخت     ،دولتشاه سمرقندي  .19

  . ش1366 ،چاپ دوم ،انتشارات پدیده خاور ،خاور
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: ترجمـه و تحـشیه   ،نسب نامه خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسالم زامباور؛   .21

  ).  م1977( ش 2536 ،کتابفروشی خیام ،دکتر محمدجواد مشکور
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  .ش1353 ،کتابخانه طهوري ،عبدالحسین نوائی

بـه اهتمـام فـیلکس       ،)تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی    (ظفرنامه  ؛  الدین  نظام ،شامی .23

   .ش1363 ،انتشارات بامداد ،نیپناهی سمنا: با مقدمه و کوشش ،تاور

  . ش2535 ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تاریخ ادبیات در ایرانذبیح اهللا؛  ،صفا .24
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حقّقـه و علّـق علیـه الـسید حـسن        ،تهذیب االحکـام   ،ابوجعفر محمد بن الحسن    ،یطوس .25

 .ق 1390 ،طهران ،سالمیهدارالکتب اإل ،الخرسان

بـه تـصحیح    ،ذیل مجمـع االنـساب شـبانکاره اي      ب؛  بن علی نای  الدین    غیاث ،فریومدي .26

  . ش1363 ،چاپ اول ،انتشارات امیرکبیر ،میرهاشم محدث

محـسن نـاجی   : تـصحیح و تحقیـق   ،مجمـل فـصیحی  احمـد بـن محمـد؛       ،فصیح خوافی  .27

  . ش1386 ،چاپ اول ،انتشارات اساطیر ،نصرآبادي

  . ش1363 ،چاپ اول ،گویاانتشارات بنیاد و  ،؛ لب التواریخیحیی بن عبداللطیف ،قزوینی .28

دارالکتـب   ،ياکبر الغفّار   یصححه و علّق علیه عل     ،یالکاف ،ابوجعفر محمد بن یعقوب    ،کلینی .29

 .ق1388 ،طهران ،سالمیهاإل

 ،)المقاله الثالثـه (؛ نزهه القلوب حمداهللا بن ابی بکر بن محمد بن نصر قزوینـی   ،مستوفی .30

   . ش1362چاپ اول  ،بدنیاي کتا ،گاي لیسترانج: به اهتمام و تصحیح

 در فرهنگـی  و اجتماعی، سیاسی تحوالت و سربداران دولت«حـسین؛    ،مرادي نسب  .31

 143 ص ،1382زمـستان  ،4 شـماره  پـیش ، هشپژو آینه در اسالم تاریخ، »هشتم قرن

  .166تا

حیـاء   إ دار ،الطبعـۀ الثالثـه    ،ئمۀ األطهار بحاراالنوار الجامعۀ لعلوم األ    ،محمدباقر ،یمجلس .32

 .ق 1403 ،بیروت ،ی العربالتراث

چـاپ   ،نشر آژند ،)سبزوار(فرهنگ اماکن و جفرافیاي تاریخی بیهق   محمود؛   ،محمدي .33

  . ش1386زمستان  ،اول

  . ش1339 ،خواوندشاه؛ انتشارات خیامالدین  میر محمد بن سید برهان ،میرخواند .34

 .بی تا ،ادردارص ،معجم البلدانعبداهللا یاقوت بن عبداهللا؛ الدین  شهاب ،یاقوت حموي .35
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  )م 1381 تا 1336/ ق 783 تا 736(شناسی نهضت سربداران آسیب

  

  1جابري رحیمی اعظم

  

  چکیده

 در بیمذههاي  گرایش و حامی نیروهاي و اجتماعی خاستگاه لحاظ از، سربداران نهضت

از . است فردي منحصربههاي  ویژگی داراي، ایلخانی دولت فروپاشی از پسهاي  حکومت میان

 خاصی برجستگی از سربداران درباره که سیاسی و استقرار نداشتن ثباتی  بیخصلت، دیگر سوي

 این توفیق میزان درباره راهایی  پرسش، حکمرانان مکرر قتل و خلع، ویژه به و بود برخوردار

 انجام تحلیلی روش توصیفی به حاضر پژوهش. سازد  میمطرح مشروعیت ایجاد در، حکومت

و  اجتماعی خاستگاه دهد  مینشان، تاریخی منابع عاتاطال تحلیل طریق از و است گرفته

منابع مشروعیت  از اندکی بهرة سربدار حکمرانان، سربداران حکومت متفاوت بیمذههاي  گرایش

و  اجتماعیهاي  خصلت بطن از که جدیدي منابع مشروعیت ازگیري  بهره در آنان. بودند برده

 براي مشروعیت بحران. شدند رو روبه ا شکستب نیز باشند شده زادهها  آن جنبش ویژة فرهنگی

 حکومت براي، بخش بالقوة مشروعیت منابع از یک هیچ آن در که است وضعیتی اشاره به

 تضاد وجود ازجمله، مختلفی علل به ناکامی این. نشدند خود نقش به ایفاي قادر، سربداران

 فرهنگی آبشخور چند یا وعیتمشر منبع ازگیري  بهره حاصل که تعادلی و نبود توازن یا درونی

  . نشد ایجاد سربداران حکومت در، باشد فکري و

  . حکومت، مبارزه با ظلم، مشروعیت بحران، تضاد، سربداران: کلیدي گان واژ

   

  

  

                                                           
  دانشگاه شیراز .1
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  مقدمه

 ایران کنار و گوشه در متعدديهاي  حکومت، ایلخانان حکومت فروپاشی از پس

 اقشار که قیامی نتیجۀ در سربداران حکومت. بود نسربدارا حکومت، سربرآوردند که یکی از آنها

 سربداران باوري؛ به همچنین. شد تشکیل، انداختند راه به مغوالن ضد بر فرودست جامعه

، نادراي  در نمونه و آوردند وجود به اسالم جهان در را امامی از تشیع ملهم حکومت نخستین

 رغم آنکه به، آن مختلف فرمانروایان و بود نشده تعریفاي  سلسله براساسها  آن حکومت هویت

 مسئله ي دیگر. نداشتند هم با خونی هیچ نسبت، شدند  میکلی سربدار شناخته عنوان تحت

 فروپاشی از پس آشفتۀ دورة در. است آن استقرار نداشتن و ثباتی بی، سربداران درباره حکومت

 از، درباره سربداران سدر  مینظر به اما نیست؛ شگفت هم خصیصه چندان این، ایلخانان

حکومت  سقوط و تاسیس بین سالۀ 45 زمانی فاصلۀ است در بوده برخوردار خاصی برجستگی

 به، دیگري از پس یکی و نفر از یازده بیش، م 1381 تا 1336/ ق 783 تا 736 یعنی، سربداران

 762 موئد علی یعنی ها، آن آخرین اینکه به توجه با. دادند دست از را و قدرت رسیدند ت قدر

 در، ثباتی  بیمیزان به توان  میکرد حکومت سال بیست افزون بر، م 1381 تا 1361/ ق 783 تا

 نشدند موفق، استثنا بدون سربدار یازده حکمران تمامی، همچنین. برد پی او از پیش دوره

هاي  طئهتو نتیجۀ در از آنان نفر نُه، میان این در. برند سر به طبیعی طور به را حکومت خود

. بردند به در جان، گیري کناره با تن دو و رسیده قتل بهها  آن تن از هفت که شدند عزل داخلی

 و مسعودالدین  وجیه یعنی، بودند آخر سربداران و دوم حکمرانان که نیز مانده باقی نفر دو

. شدند عزل تیمور قدرت بیرونی وسیلۀ به یا کشته جنگ در ترتیب به، علی موید خواجه

 مشروعیت بحران وجود نوعی نشانگر، حاکمان قتل و معنادار عزل ویژه به، سیاسی آن ثباتی بی

 و بحران مشروعیتهاي  نشانه وها  به جنبه که است آن درپی مقالۀ حاضر. است حکومت این در

بپردازد و به دنبال پاسخی به این پرسش است  حکومت سربداران سیاسی ثباتی  بیبر آن تاثیر

این است که ، داران چگونه با مساله مشروعیت مواجه شدند ؟ فرض اصلی تحقیقکه سرب

تالش کرده اند تا سزاواري و ، سربداران در کنار اقدامات نظامی براي تاسیس یا تثبیت

نژادي و ، سربداران براساس خاستگاه منطقه اي، بنابراین. مشروعیت خود را نیز به اثبات رسانند

این مقاله به  .اند لی به عنوان مبناي حقانیت و شایستگی خود تاکید کردهبر اصل یا اصو، مذهبی

میزان ، میزان موفقیت احتمالی در تاسیس یا تثبیت قدرت سیاسی ها، دنبال روشن کردن زمینه
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ثباتی نهضت   بیوشناسی  هدف این تحقیق آسیب. تضاد یا سازگاري این مبانی با یکدیگر است

 نکته شاید بتواند گامی را در جهت بررسی تاریخ فکر سیاسی و فهم تبیین این. سربداران است

به ، روش این تحقیق تاریخی است. ذهنیت بازیگران عرصه قدرت در تاریخ میانه ایران بگشاید

انجام اي  تحلیلی نوشته شده و گردآوري اطالعات در آن با تکنیک کتابخانه ـ شیوه توصیفی

   . گرفته است

  

  شناسی تعریف آسیب

، بالقوه یا بالفعلی است که در مبانیهاي  شناخت تحلیل آسیب، حکومت شناسى آسیب

 این با، دانند مى مانع و آفت مترادف نیز کلمه این. شود  میساختار یا کارکرد حکومت ایجاد

 . داخلى هاى آسیب به آفات و شود مى گفته خارجى هاى آسیب به معموالً موانع که تفاوت

شناسی  آسیب. شده است اجتماعى علوم ادبیات وارد پزشکى علوم حوزه از ،شناسى آسیب واژه

 و رفت و به مطالعه  میکار به انسان جسم با مرتبط بیماریهاي و امراض شناخت براي آغاز در

 با انسانی کالبد مشابهت، دلیل پردازد و به  میانسانی ارگانیسم درها  نظمی  بیریشه شناخت

شناسی  آسیب. است گرفته قرار استفاده مورد نیز اجتماعیشناسی  یبآس اصطالح، جامعه کالبد

 در اگر. است اجتماعیهاي  نابسامانی وها  نظمی ، بیاختالالت خاستگاه مطالعه اجتماعی

 علمی مطالعه. بیند  میآسیب رفتار و آید  میپدید کجروي، نشود مراعات هنجارهااي  جامعه

 گویند  میاجتماعیشناسی  آسیب، انسانی جامعه در راا ه نظمی  بیوها  نابسامانی گونه این

  )11-1372:13، ستوده(

  

  طریقت سربداران

 حکومت تشکیل به که است صوفیان اجتماعی سیاسی قیام نخستین، سربداران نهضت

 ستم و ظلم با مستقیم مبارزه شروع نقطه و شود  میمنجر آن اطراف و سبزوار در سربداران

 حاکمیت سستی و ضعف نشانگر که، حرکت این. است مردمی تحکوم تشکیل و مغوالن

 بر تکیه با توان  میکه ناراضیان بقیه براي میشود سرمشقی و نمونه، است ایران بر مغوالن

 مازندرانی خلیفه شیخ سربداران فکري رهبر. انداخت راه به بزرگی يها نهضت، صوفیانه باورهاي
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 خانقاه آداب و اوراد به او ولی، است دریافته را صرع زهاد و مشایخ از تعدادي صحبت که است

 آغاز اسالمی مساوات و اجتماعی عدالت استقرار براي را خود سرّي دعوت و کند مین اکتفا

  . کند می

 خویش سخنان در و پردازد  میتفسیر و وعظ به سبزوار جامع مسجد در خلیفه شیخ

 سرزنش قدرت ارباب و حکام ستم و رجو تحمل خاطر به را روستایی طبقات و شهري محترفه

 به را آنان، سبزوار شیعی محیط در صادق جعفر امام بویژه دینی پیشوایان از تأسی با و کند می

 به آنان و آید نمی خوش شهر فقهاي مذاق به او تعلیمات. خواند فرامی حاکمان علیه قیام

 از ابوسعید ولی. کنند  میویقتش خلیفه شیخ قتل به را او و نویسند  مینامه ابوسعید سلطان

 در شبانه 736 سال در خلیفه شیخ اما، کند  میخودداري شود درویشان خون متعرض اینکه

 نام به پرشوري مرید و شاگرد را او طریقه. )50 تا 1 :1366، کوب زرین (رسد  میقتل به مسجد

 میگریزد سبزوار از خلیفه شیخ مرموز مرگ از بعد حسن شیخ. میدهد ادامه جوري حسن شیخ

 مریدان، سرّي سفر این در و میشود متواري خبوشان و ابیورد و مشهد و نیشابور در چند یک و

 دیگر سوي از و، ازدحام وي بر مریدان سو یک از همواره. کند می جلب بسیاري هواخواهان و

 و داشته قوي مذهبی جنبه او دعوت .اند هکرد  میتحریک وي ضد بر مناصب ارباب و فقها

در  که محققانی غالب. است هکرد می متحد سنی فقهاي و حکام ضد بر را شیعه طبقات احتماالً

، جوري دراویش جناح ویژه به و تاثیرپذیري سربداران زمینۀ در اند کرده غور سربداران موضوع

  . دارند نظر اتفاق، اندیشۀ موعودگرایی از

 و برد  میکار به هوادارانش با طارتبا در حسن جوري شیخ که خاصی واژگان از اسمیت

، است قیام آغاز زمان به مبهماي  الظاهر اشاره علی ویژه اشاره به وقت اختفا و وقت ظهور که به

: 1361، اسمیت(داشته است نظر زمان امام الوقوع قریب ظهور به وي که گرفته است نتیجه

 و بود معمول ایران شهرهاي از در برخی، گذشته از که رسمی از حمایت و احیا همچنین. )57

 بیرون به، زمان امام استقبال از براي و کردند  میآماده را بیاس شامگاه و هر بامداد، آن طبق بر

 در هم سبزوار سربداران قیام اینکه با. )178: 1372، سمرقندي( بردند  میشهرهاي  دروازه از

 سبب بدان ظاهراً شیخ خود ،شد آغاز جوري حسن شیخ مریدان از دسته یک وسیله به باشتین

  )51 تا 2: همان (نشد وارد باشتین قیام در جدي طور به داشت وسیعترهاي  نقش که
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 شیخ شاگردان پیاپی شورشهاي و آنان درونی اختالفات و امیران طلبی قدرت اثر در

 از چه و حکومت مدت حیث از چه سربداران . یافت کاهش سربداران امیران قدرت، حسن

 راه از که است این در بیشتر آنان اهمیت و ندارند ایران تاریخ در شامخی مقام، آن وقلمر جهت

 وسیله به که کردند ایجاد ایران در را روشی، تشیع از دفاع و صوفیه دسته یک به التجا

 شیعی صوفیان از دولتهایی ایجاد به اردبیلیالدین  صفی شیخ طرفداران و مرعشیالدین  میرقوام

 عامه میان از مغول حمله از بعد که هستنداي  دسته اولین آنان، این بر عالوه. دش منجر مذهب

 کار در اگرچه کردند؛ قیام عدوان و فساد اهل با مبارزه و ظلم رفع و حق احقاق عنوان به مردم

  . )32 تا 3 /1372:3، صفا( نیافتند چندانی توفیق خود

  

  نهضت سربداران در خراسانهاي  زمینه

 دچار ایلخانان قلمرو حکومت، مغول مقتدر ایلخان آخرین، ابوسعید مرگ از پس

 جایگاه سوداي تصاحب در که گردنکشانی و قدرتمندان، و ازهرسو شد آشفتگی و نابسامانی

  . برآوردند سر، محلی بودند استقالل و خودسري یا ایلخانی

 به مغول مندقدرت و مهم ایالت از برخی مسکن و ولیعهدنشین ایالت که نیز خراسان

 و ایالت، اصلی گردانان صحنه نیز آنجا در. ثباتی شد  بیو ناآرامی دستخوش، رفت  میشمار

 گسترش پی در و یافته ایالت تمکن این ازاي  گوشه در، هریک که بودند مغول نخبگان ایلی

 نشاهانقیاد امیرارغو در سبزوار و نیشابور، مشهد، طوس. بودند مناطق دیگر به خود نفوذ حوزة

اختیار  در گرگان و خراسان بیغر شمال قسمت موالي و امیرعبداهللا سلطه زیر قهستان و بود

 کرده استقالل اعالم، خود حوزة فرمانروایی در ابوسعید مرگ از پس که طغاتیمورخان شاهزاده

 شهرهااي  غیرقبیله مردم وضعیت با ارتباط در. )1371:2/757، بیانی(بود  سوداي ایلخانی در و

 از راها  آن تنها نه، مغوالن متمرکز فروپاشی حکومت که کرد یادآوري باید خراسان روستاهاي و

 بین مستمر جنگ جریان آمده و وجود به قدرت خالء بلکه نکرد رها مغول تعدي ستم و بار زیر

 زیرا. داد  میقرار روزي سیه و تباهی معرض در پیش از را بیش اینان، گردنگشان و مدعیان

 که کردند  میسعی سرنیزه و زور بر تکیه با، برتر موقعیت یافتن براي تالش در، مذکور یانمدع

 با مواجه در، ترتیب تا بدین کنند؛ اخذ مردم از زمانترین  کوتاه در را خواسته مال و بیشترین

یت وضع آن در و بود اوضاع این مقابل در، العملی سربداران عکس قیام. یابند برتري موقعیت رقبا



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   442 

 و هماوردي به را روستایی و فردوست شهري اقشار واي  غیرقبیله مردم مقطعی براي، تاریخی

 آن رسم به مغول که ایلچیان قتل از پس طغیان. کشاند مغول امراي گردنگش با، رویارویی

روستاي  از، بودند نهاده تعدي و خشونت بناي و اقامت افکنده رحل روستاییان خانه در زمان

. )184: 1336، مستوفی( شد آغاز، سبزوار نشین شیعه عمدتاً ناحیۀ قراء از، باشتین

 که طریقتی. داشتند قرار طریقت جوریه تبلیغات و شیعی باورهاي تاثیر تحت کنندگان قیام

 عبدالرزاق رود  میگمان. )57: 1361، اسمیت (داد  میبشارت را منجی موعود الوقوع قریب ظهور

 در را قیام و رهبري شد سوار وجودآمده به موج بر که باشتین محلی اناز اعی یکی فرزند، نامی

 عنوان پهلوان که درباره او به کار. باشد بوده فتوتهاي  از طریقت یکی به وابسته، گرفت دست

 احتمالی چنین موید کشی کمان و تیراندازي مانندهایی  ورزش در مهارتش به اشاره رود و می

 پیوستند سربداران قیام و به عبدالرزاق که نیروهایی از بسیاري. )2/759 : 1371، بیانی( است

 در قیام آغاز که دربارههایی  گزارش از برخی در امر این. بودند برخاستهاي  زمینه چنین از، نیز

 دماغ در رستمی خیال را یک هر که جوانان از جمعی" :یافته است انعکاس بیخو به، است دست

 مدعی و کرد جمع خود گرد بر شده پذیر ضمیر نقش در افراسیاب کنی خانه داعیۀ و گرفته جا

 ظالمان ظلم رفع توفیق دهد را ما خدا اگر. کنند می ظلم شده مسلط جمعی آن که ایشان

: 1372، سمرقندي("نداریم ستم و جور تحمل و اختیار کنیم دار بر خود سر اال و کنیم می

 اهل و صوفیهاي  طریقت به و وابستگی گرایانه یمنج باورهاي از مشترك تاثیرپذیري. )176

 و روستاییان که و نظامی سیاسی عرصۀ در وجود اظهار براي را الزم همبستگی اجتماعی، فتوت

، عالوه به. نهاد  میاختیار در، بودند آن فاقد هموراه قبایل ایالت و مقابل در ایرانی شهرنشینان

همبستگی  تقویت و هویت تعریف بر عالوه که نوانیو ع نام. را سربدار نامیدند خود شورشیان

 ماموران کشتار از پس سربداران. نیز بود قیامهاي  انگیزه وها  زمینه از حاکی ها، آن اجتماعی

 شدند موفق، م 1337/ ق 737تابستان در و زمانی اندك در ها، آن اعزامی شکست قواي و مغول

 براي، پایگاهی عنوان به سبزوار از آنان. شوند مسلط، منطقۀ بیهق عمدة شهر، سبزوار بر

  . )52 :تا ، بیفصیح خوافی(کردند استفاده خود بعدي اقدامات پیگیري
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  دو جریان ناهمگون

 آن در همه روستاییان و شهریاران و بود مردمی و خودجوش نهضتی، سربداران جنبش

 کلو و قصاب تا گرفته پهلوان از و بودند تخت و تاج  بیسالطینی آنان زمامداران. داشتند شرکت

یکی جریان میانه رو ، دو جریان متضاد در حکومت سربداران. شدند  میامور متصدي درویش و

که به بزرگان سربدار متکی بود و دیگر جریان افراطی که هواخواه استقرار مساوات اجتماعی بود 

 این با. حسن جوري بودندشد و نمایندگان آنان پیروان شیخ   می روستاییان را شاملو غالباً

، )رو میانه جناح (سیاسی رهبران با، )جوریه شیخیان( بیمذه رهبران میان همبستگی، حال

شیخ حسن از شاگردان شیخ خلیفه مازندرانی از مشایخ آمل . بود نهضت این تداوم الزم شرط

 نیروهاي، ینبنابرا. مریدان او پیرو و مطیع شیخ حسن جوري شدند، بود که بعد از مرگ خلیفه

ظهور  بودندکه جوري حسن شیخي  ها اندیشه تبلیغات و تاثیر تحت، اغلب سربداران قیام حامی

الدین  وجیه، به همین دلیل. )178: 1372، سمرقندي(داد   میبشارت را زمان امام الوقوع قریب

 به، برادرش که موسس حکومت سربداران بود قتل از که پس سربدار حکمران دومین مسعود

 براي کسب کوششی در و خود حکومت مشروعیت خالء درکی از داشتن با، بود رسیده قدرت

 علت به که را جوري حسن شیخ، جنبش سربداران اجتماعی پایگاه میان در، مقبولیت

 رها نظامی عملیاتی در، برد سرمی قربانی به جانی ارغونشاه زندان در، خود تبلیغیهاي  فعالیت

 چهارچوب در را این معنی سمرقندي. )3/354 :تا ، بی خواندمیر؛178 :1372، سمرقندي (کرد

 که اساس باید سندي که کرد اندیشه" :امیرمسعود وي به گفته. است کرده بیان زیر عبارات

 مردم اکثر و او که را جوري حسن شیخ که قرار گرفت آن بر رایش، یابد استحکام بدان حکومت

، سمرقندي( "کند خود لشکرکشی سازد و مقتدا و آورده بیرون دبن از، بودند او معتقد آن والیت

، اتحاد سیاسی یک سپاهی با یک شیخ صوفی در فضاي سیاسی آن روز. )177- 178: 1372

از امراي مغولی ، این دیدگاه را امیر محمد جانی قربانی. موضوعی خالف قاعده تلقی میشد

اگر او را . میر مسعود مرد سپاهی است ا":خراسان در پیغامی به شیخ حسن بیان کرده است

مردي زاهد و گوشه نشین است  ]شیخ حسن[ فاما آن جناب. بعید نیست، داعیۀ سرداري باشد

از آبا و اجداد او کسی سرداري نکرده و او خود نیز از . کند می  بیطل و دعوي درویشی و سالمت

ن چه داعیه است که او را پیدا ای. مبداء حال الی یومنا هذا به تحصیل و عبادت مشغول بوده

 "نماید میگشته و بدین سبب فتنه در خالیق افتاده؛ این صورت از او به غایت غریب و عجیب 
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دیدگاه نخبگان حاکم و اشرافیت نظامی . )178- 9: 1372، سمرقندي، 84-5: 1380، ابرو حافظ(

رد؛ دیدگاهی که بر مغول نسبت به قدرت سیاسی را در متن فوق میتوان به روشنی مشاهده ک

نه از ، رفت براي کسب قدرت دست به کوشش بزنند  میاساس آن تنها از نخبگان نظامی انتظار

نگریسته میشد که به هیچ عنوان اي  به شیوخ صوفی به عنوان افراد وارسته. نخبگان معنوي

هدف خود را دفع ظلم ، شیخ حسن جوري در پاسخ. دغدغۀ رسیدن به قدرت سیاسی را ندارند

و پریشانی و قتل و غارت و حفظ خان ومان و اهل و عیال و خون و مال مسلمانان و  بیو خرا

؛ 88- 9: 1380، حافظ ابرو( بیان کرد، صلح خواهی براي مردمی که کاسۀ صبرشان لبریز شده

ران هویداست که بر اساس آن رهباي  دیدگاه تازه، در پاسخ او. )182-3: 1372، سمرقندي

، این واقعیت. معنوي خود را مجاز به مشارکت در فعالیتهاي معطوف به قدرت سیاسی میدانند

پیشوایان طریقت صفوي در ، سازد که در دو قرن بعدي  میمطرحاي  شیوه او را به عنوان پیشگام

 مرحلۀ سرگذاشتن پشت از پس بود که امر آگاه این از بیخو به مسعودالدین  وجیه. پیش گرفتند

 گذر حکومت و تشکیل استقرار مرحله به سربداران جنبش که اینک، و شورش عمومی طغیان

 حسن با شیخ وي اتحاد. است تري مستحکم مشروعیت استوارکردن مبانی نیازمند، است کرده

هدف  دو این در را مذکور اتحاد از هدف اگر حال. بود نیازي چنین درك نتیجۀ، نیز جوري

 مقابله براي، جوري حسن شیخ و محبوبیت درویشان سازمان پتانسیل از استفاده نخست: بدانیم

، پایدار کاري و ساز ایجاد بود؛ دوم سربداران نوپاي حکومت متوجه که آنی و تهدیدات فوري با

 در ولی کرد؛ موفق عمل خود اهداف اول بخش تحقق در وي گفت باید. مشروعیت کسب براي

  .  شد مواجه شکست با، بخش مشروعیت کاري و اد سازایج در یعنی، دوم بخش با ارتباط

 علیه، آمیز موفقیت تحرك و چند شد برانگیخته بسیاري هیجان و شور، کار ابتداي در

 ظل در بسیار خلق": آن از پس، خواندمیر تعبیر به که چنان. گرفت نیز صورت بیرونی تهدیدات

 صفت وسعت ایشان مملکت توسع ساعت به ساعت و آمدند جمع ایشان شعار نصرت رایت

، مدت میان حتی و بلندمدت در توانست  نمیاتحاد این اما. )354 :تا ، بیخواندمیر( "گرفت می

 در، بودند آن وي مروج دراویش و جوري حسن شیخ که اندیشۀ موعودگرایی پایدار بماند؛ زیرا

 به تحرك و موعود امام منتظران و معتقدان از وسیعی آوردن اقشار میدان به براي مدت کوتاه

 به مقطع آن در امام ظهور، معتقدات آن اگر برخالف اما داشت؛ فراوانی کاراییها  آن واداشتن

 آن مبین شواهد آنکه ویژه به. شد  میرو روبه مشکل با خود هواداران اقناع در، پیوست  نمیوقوع
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 امام الوقوع یبظهور قر مبشر تنها و نداشته مهدویت ادعاي خود حسن جوري شیخ که است

: 1363، مرعشی( اند تایید نکرده را او مهدویت ادعاي وجه هیچ به، است و منابع تاریخی بوده

 و حکومت مشترك نوعی عمالً، جوري حسن شیخ و اتحاد امیرمسعود از پس، بنابراین. )333

 ابن. بود مانده باقی نامشخص، اتحاد این در، دو از این یک هر جایگاه اما گرفت؛ شکل توامان

 را امیرمسعود و خلیفه را جوري حسن شیخ، سلطان و خلیفه آشناي الگوي به توجه با بطوطه

 آنکه بدون، نیز پژوهشگران برخی از. )384 :تا بی، بطوطه ابن (است دانسته سلطان سربداران

 و سلطنت جوري حسن شیخ خالفت زمینه در را بطوطه ابن نظر، کنند وارد آن بر نقدي

 صحت در، جدي طور به باید رسد  مینظر به اما. )2/771: 1371، بیانی( اند کرده نقل، مسعود

 درباره عنوانی چنین بطوطه از ابن غیر دیگري منبع برآنکه عالوه زیرا کرد؛ تشکیک این نظر

 که عشري شیعۀ اثنی خصوص به و شیعی اندیشۀ در، است کار نبرده به جوري حسن شیخ

مفهوم امامت ، مفهوم خالفت جایی نداشت و در مقابل آن، بود دارانسرب میان در غالب مذهب

 فضاي دادن مطابقت نوعی، حسن جوري شیخ خواندن خلیفه و بطوطه ابن مطرح بود و گزارش

 و جوري حسن شیخ حکومت توامان زمان در که است اوضاعی بر، سنت سیاسی اهل اندیشه

 میان در، جوري حسن مالحظۀ شیخ درخور نفوذ وجود بود؛ با وجود آمده به مسعودالدین  وجیه

مبنی بر  وي اعتقادات شیعی و گرایانه مردمهاي  گرایش از ناشی سربداران که اجتماعی پایگاه

ایجاد مشروعیت و ثبات  به منجر توانست  نمی،است زمان امام به حکومت منحصر اینکه امر

حکومت  درون در درویشان تتشکیال، رو ازاین. براي حکومت سربداران باشد، پایداري

، قدرت سیاسی در وي بنابراین مشارکت. بود مطرح ثباتی  بیعامل عنوان به همواره، سربداران

 وي براي مسعودالدین  وجیه مانند که شخصی جایگاهی. است نداشته نظري مبناي هیچ

 با نزدیکی ۀرابط ها، آن برخی از احیاناً که بود صوفیه متعارف شیوخ مانند خواست مقامی می

 نقش به واسطۀ شیخ مریدان عمل در که قدرتی با این که داشتند؛ درحالی هم سیاسی قدرت

 نظریۀ فاقد، نیز خود امیر مسعود و بود تعارض در، بودند کرده کسب سربداران قیام در آفرینی

 جایگاه متوجه جوري حسن طرف شیخ از که تهدیدي درك با مسعودالدین  وجیه، است سیاسی

 743 سال در و در زاوه، کرت آل حکومت با سربداران جنگ جریان در کهاي  توطئه با، بود يو

 سیاسی تجربه اولین، بنابراین. برداشت راه سر از را وي، گذاشت اجرا به مرحله، م 1343/ ق

 مشایخ و طرفی از سربدار حاکمان طلبی قدرت و انجامید شکست به قدرت رأس در صوفیان
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. )53 :1366، کوب زرین(شد  منجر قدرت دادن دست از به اولیه آرمانهاي از دنش دور و، آنان

 برآنکه زیرا عالوه بودند؛ دردسرساز و ناآرام کماکان دراویش، مسعود هم جانشینان دورة در

مقاطعی  در، شد  میسربداران حکومت ثباتی  بیموجب، تر عرفی جناح با جناح اینهاي  رقابت

 از الهام با اینان، کرد  میحرکت بینس و ثبات گرایی مصلحت نوعی سمت به حکومت این که نیز

 به توان  میجمله آن از آوردند؛  میوجود به آن براي فراوانی مشکالت، خود افکار رادیکال

/ ق 755  تا750(علیالدین  شمس خواجه عملگراي حکومت با، سیدعزالدین سوغندي مخالفت

، سمرقندي (شد منجر مازندران به سوغندي هجرت به که کرد اشاره) م 1354 تا 1349

 موید علی خواجه با وي ناموفق اتحاد جوري و عزیز درویش حرکت به همچنین. )282: 1910

: تا بی، خواندمیر( کرد اشاره موید علی خواجه حکمرانی اواخر در، الدین درویش رکن قیام و

او بعد . موید صورت گرفت علی سرکوب سازماندهی دراویش بخصوص در دوره خواجه. )3/366

 شیخ خلیفه و دستور داد قبور مشایخ آنها و در راس همه شیخ، جوري عزیز از کشتن درویش

؛ 287: 1910، سمرقندي (داد ترویج راها  آن نفرین و لعن و کنند نبش را جوري حسن

از امیر ولی ، براي مقابله با درویش رکن الدین، خواجه علی موید. )8/4524 :1383، میرخواند

، کمک خواست و قلمرو خود را باز پس گرفت، که دشمنش بود، حاکم مغولی گرگان و استرآباد

را  حکومت ترین خواجه علی که طوالنی. اما سرانجام قلمروش به وسیله امیر ولی تسخیر شد

 خراسان به تیمور که زمانی. کرد کمک تقاضاي تیمور از 783 سال  در)788 ـ 766( داشت

 به و رساند قتل به نیز را مؤید علی خواجه 788 سال در و برچید را سربداران دولت بساط ،آمد

  .)778 :1386، جعفریان (یافت خاتمه سربداران دولت ترتیب این

  

  ثباتی حکومت سربداران  بیآرمان مبارزه با ظلم و

 ایلخانان دوران فترت بعد از، یکی از ادوار تاریک ایران از نظر فقدان امنیت و عدالت

امن و ، مواد هرج و مرج در هیجان آمد"پس از مرگ ابوسعید ، به نوشتۀ سمرقندي. است

 "شبان شد  بیجان و رمۀ  بیچون تن، سلطان  بیاستقامت از جهان متنفر گشت و ملک

برقراري امنیت و نفی ظلم ، در چنین وضعیتی بود که عدالت خواهی) 152 :1372، سمرقندي(

در برخی از متون آن . )169: 1345، مرعشی(مشروعیت ساز تلقی شدایی ه نشانه، و تعدي

الزمۀ حالل بودن خراج و مشروعیت فرمانروایی قلمداد ، حفظ و رعایت جان و مال رعیت، دوره
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آنها هدف . بیش از همه در نهضت سربداران دیده میشود، تاکید بر ظلم ستیزي. شده است

عنصر ، در هیچ یک از دیگر دولتهاي آن عصر.  اعالم کردنداصلی و اساسی خود را مبارزه با ظلم

در قیام سربداران و تاسیس آن . چنین پررنگ و برجسته وجود ندارد، مبارزه با ظلم و ظالم

اگر خدا ما . کنند میجمعی مسلط شده ظلم ":  سخن آنان این بود کهق. هـ737دولت در سال 

و اال سر خود بر دار اختیار داریم و تحمل جور و  ،رفع ظلم و رفع ظالمان کنیم، را توفیق دهد

درج عباراتی چون نصر من اهللا و فتح قریب و بشر . )176- 7: 1372، سمرقندي( "ستم نداریم

بر تعدادي ، که به امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد،  قرآن9 از سوره 112المومنین و آیه 

تاکید پررنگ بر . )260-65: 1361، اسمیت(استنیز تایید کنندة چنین گرایشی ها  از سکه

پهوانی و خاستگاه فتوتی ، احتماالَ به خصلت مردمی، به عنوان مبناي مشروعیتستیزي  ظلم

 به که شد عجین سربداران قیام چنان با ظلم با مبارزه آرمان، بنابراین. سربدران باز میگردد

 یکی به جوري حسن شیخ کهاي  مهنا در، انگیزه همین. شد  میمحسوب بخش آن هویت نحوي

 برجستگی، قیام سربداران با وي همدلی علت عنوان به، نیز است قربانی نوشته جانی امراي از

 :1363، مرعشی(" ...فرونشیند این فتنه و گردد مرتفع ظلم که خاست باید  میدفع به" :یابد می

صحراگردان  تعدي از که را ایرانی شهري و مردم روستایی مختلف اقشار مذکور انگیزه. )333

 تولید ها، آن رهبران براي و داشت حرکت وامی و جنبش به، بودند آمده جان به مغول

 قهرمانان عنوان به، خود نمایاندن طریق از سربدار حکمرانان، ترتیب بدین. کرد  میمشروعیت

 با ظلم ضدیت لکن. داشتند خود حاکمیت دادن جلوه در مشروع سعی، ستم و ظلم با مبارزه

 زمانی تا ویژه به و قیام اولیۀ مراحل در. کردن باشد حکومت براي، محکمی مبناي توانست نمی

، داشت استمرار، شد  میمجسم آنان در ستمگر چهره که مغوالن با مبارزه و هیجان شور که

 هرچه اما حفظ کنند؛ را خود انسجام حدودي تا توانستند، اختالفات جناحی وجود با سربداران

 با آرمان مبارزه، نهاد  میگام دولت تشکیل مرحلۀ به، وشورش قیام وضعیت از سربداران جنبش

 محسوب دشمنان علیه آنان تکاپوهاي و انگیزة سربداران اتحاد عامل پیشتر که ستم و ظلم

 قیام. شد  میتبدیل ثباتی  بیو تفرقه عامل به، خود و یافت  میمعکوس کارکردي، شد می

. بودند کرده روستا اهالی ناموس در طمع شد که آغاز مغول مامور دو قتل پی در باشتین

 به قتل مشابهی انگیزة با را) سربداري دولت موسس( عبدالرزاق برادرش نیز مسعودالدین  وجیه

، میرخواند (کند تصاحب زور به وي میل رغم را علی دختري خواست  میعبدالرزاق زیرا رساند؛
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 درست و را شرافتمندانه عبدالرزاق قتل در، مسعود عمل نابع تاریخیم تمام. )8/4498: 1383

سازند و برادر کشی وي را به تمایالت انسان   میموجهاي  چهرهالدین  و هم صدا از وجیه دانند می

کوشند از   میکشد و در همان حال  میدهند و در مدح او کارشان به غلو  میدوستانه او نسبت

، این در حالی است که به گفته همان مورخان. ه و بدمنظر جلوه دهندکریاي  عبد الرزاق چهره

و رهبر توده روستاییان که از  تا پایان پیشوا، است عبدالرزاق با آنکه از محتشمان و اکابر بیهق

مسعود با طغاتیمور و دیگر الدین  اما وجیه، شود  مییاد) شیخیان(آنان به عنوان جناح افراطی 

در پیش گرفت و نشان داد که نماینده توده اي  سیاست مسالمت جویانه، خراسانهاي  قدرت

 مسعود از را کار این خراسان اهالی و بزرگان" :کند  میدولتشاه با صراحت بیان. مردم نیست

حمایت منابع از امیران دوازده گانه سربدار بستگی . )280 :1910، سمرقندي("داشتند پسندیده

بزرگ نمایی و توجیه اعمال مسعود ، از این رو .اند  کدام جناح بودهبه آن دارد که هر یک هوادار

 اینکه انگیزة از نظر صرف. اعتدالی و میانه رو سربداران ندارد دلیلی جز وابستگی او به جناح

، دیگر سخن به. است معنی دار منابع در آن طرز انعکاس، باشد بوده چه اینکار در مسعود واقعی

 اینکه اعالم، باشد گرفته صورت بیطل و قدرت شخصیهاي  رقابت تیجۀن در قتل این اگر حتی

 قتل دستاویز است میتوانسته ارزش که این میدهد نشان، شد کشته تعدي و ظلم علت وي به

 سیاسی سنن از یک هیچ در و محسوب میشود سربداري بدعتی، حدي تا امر این. فرمانروا شود

. نمیشد تجویز انگیزهاي هر با قتل فرمانروا، مغولی و المیاس و ایرانی از اعم، عصر درآن متعارف

 آن درباره میرسید قتل به، سیاسیهاي  رقابت قبیل از، عللی به شهریاري که اقعی هم مو در

 قیام سربداران در که ظلم با مبارزه بر تاکید طبیعیِ البته نتیجۀ. صورت نمیگرفت تبلیغاتی

و  برجسته افراد زیرا. بود ظالم حاکمان ضد بر ن قیامدانست مشروع، یابد  میخاصی برجستگی

 نشان حق ذي را خود توانستند  میآن ازگیري  بهره با، مختلفهاي  خاندان و اقشار از، بانفوذ

 دو جز به. کرد  میعرضه بالفعل قتل حاکمان و خلع براي نیز بیمناس دستاویز، زمان و هم دهند

ها  آن میان در که شدند داخلی مخلوعهاي  توطئه تیجۀن در، سربدار حکمران تمام یازده، تن

  . بردند در به جان خلع پس از تن دو تنها، نیز

  

  

  



 449  )م 1381 تا 1336/ ق 783 تا 736( شناسی نهضت سربداران آسیب

  گیري نتیجه

 شیخ چون عارفانی و عالمان تشکیالت و تعلیمات، خراسان غرب در شیعه کهن پایگاه

 مردم که هولناکی ضربه سرانجام و، جوانمردي و پهلوانی روحیات، جوري حسن شیخ و خلیفه

سربداران با تکیه بر . بود نهضت سربدارانهاي  زمینه از، بودند شده متحمل مغولها از خراسان

نهضتی ، و انتظار ظهور مهدي موعود  بیطل عدالت، ستیزي همچون ظلم، ي اصیل شیعهها ارزش

. آمیز با مغوالن و وابستگانشان دست زدند موفقیتاي  سیاسی برپا کردند و به مبارزه ـ معنوي

 ایفا سربداران اولیۀهاي  پیروزي قیام وگیري  شکل در بسیاري نقش کار ابتداي این عوامل در

شدند و از آن به  حکومت تبدیل این ثباتی  بیعامل به، کار ادامه درها  همین گرایش اما کردند؛

 قراراست و ثباتی  بیخصلت. استفاده شد بالفعل حاکمان قتل و خلع براي بیمناس عنوان دستاویز

 قتل و خلع، ویژه به و بود برخوردار خاصی برجستگی از سربداران درباره که سیاسی نداشتن

 اجتماعی خاستگاه. است حکومت این در مشروعیت بحران وجود نوعی نشانگر، حکمرانان مکرر

 منابع از اندکی بهرة سربدار حکمرانان ،سربداران حکومت متفاوت بیمذههاي  گرایش و

هاي  خصلت بطن از که جدیدي مشروعیت منابع ازگیري  بهره در آنان. بودند برده مشروعیت

 ناکامی این. شدند رو روبه شکست با نیز باشند شده زادهها  آن جنبش ویژة فرهنگی و اجتماعی

 منبع ازگیري  بهره حاصل که تعادلی و توازن نبود یا درونی تضاد وجود ازجمله، مختلفی علل به

  . نشد ایجاد سربداران حکومت در، باشد فکري و فرهنگی بشخورآ چند یا مشروعیت
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  با تاکید بر نقش تشیع و تصوف تحول مبانی مشروعیت دولت سربداران

  

  1محمدرضاروزبهانی
  

  چکیده

ما شاهد سر بـرآوردن     ،  جدا از بازمانگان دودمان چنگیزي و حکام محلی       ،  در دوران فترت  

ي نوظهوري هستیم که از اوضاع پیش آمدة بعـد از مـرگ ایلخـان ابوسـعید اسـتفاده          ها  حکومت

، 794سـادات مازنـدران تـا       ،  783لت تشکیل دادند؛ که سربداران غرب خراسـان تـا           کردند و دو  

کـه عمومـاً    ،  هـستند هـا      دولت از جمله این  ،  1060کارکیا در الهیجان تا     ،  772سادات گیالن تا    

تشیع صوفیانه همراه بود و هریک در تحول اوضـاع سیاسـی و فکـري                داعیه داریشان با تمایالت   

ا در این میان نقش دولت سربداران به واسطه وسعت قلمرو و حضور فعالتر و               ام. زمانه مؤثر بودند  

و عرضه الگوي مشروعیتی متفـاوت از آن چـه      مؤثرتر در فرایند تحول مبانی مشروعیت حکومت      

 . استاي  داراي اهمیت ویژه، یعنی تکیه بر تشیع و تصوف، در آنزمان وجود داشت

سعی شده است ضـمن  ، اریخی و سیاسی جدید و قدیمبا استفاده از منابع ت،  در این مقاله  

، ي دولت سربداري جهت کسب مشروعیت و عرضه الگوي مشروعیت ساز جدید           ها  تالشتوصیف  

 بـه  . مختلـف بیـان شـود   هاي  علت عدم دستیابی آن دولت به یک الگوي واحد مورد توافق جناح     

مان گرایی افراطی جنـاح     علت عدم وجود نطریه سیاسی مشخص در جناح سربداري و آر           زعم ما 

، از طـرف دیگـر  ، بخـصوص ظهـور تیمـور   ، شیخیان از یک طرف و اوضاع پیچیده سیاسی زمانـه   

عوامل اصلی این عدم توفیق هستند؛ بدیهی است در این مسیر توجه به اوضاع سیاسـی زمانـه و             

، دارانعطف توجه به تقارن و تباین تشیع و تصوف از نخستین دوره تاریخیشان تا برآمـدن سـرب                 

مـورد توافـق     دولت سربداري در بکار گرفتن یک الگوي مشروعیت ساز واحد          میدر شناخت نا کا   

  .راهگشا بوده است،  استقرار یک سامان سیاسی پایدارو نهایتاًها  همه جناح

   ابن مکی، حسن جوري، مشروعیت، تصوف، تشیع، سربداران: گان کلیديواژ

                                                           
  دانشگاه فرهنگیان تهران. 1
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  :مقدمه

ی اینکه چه عاملی به یک حکومت و حاکم حـق اعمـال      یعن،  ها   حکومت 1بحث مشروعیتِ 

، و حتی عامه مـردم را ، و مبانی آن از دیر باز توجه فالسفه و متفکران          2دهد  می قدرت بر مردم را   

و هـا   اسـطوره ، هـا  افـسانه  آنهـا و همچنـین در    هـاي     به خود جلب کرده است و در آثار و نوشـته          

اس دائـرة المعـارف علـوم اجتمـاعی بپـذیریم کـه        اگر بر اس  . 3عامیانه مطرح شده است   هاي    قصه

یعنی ایجاد حق حکومت براي حاکمان و همچنین شناسایی این حـق      ،  قدرت دولت با دو ویژگی    

 هـا   حکومـت مـسئله مـشروعیت      بـریم کـه     مـی  شود؛ پی   می مشروع،  از سوي حکومت شوندگان   

 مشروعیت آنهـا بـستگی      تا حد زیادي به میزان    ها    حکومتدوام و بقاء     و،  همیشه مهم بوده است   

بنابراین حکومتگران براي استمرار واستحکام حکومت خود ناگزیرنـد عـالوه بـر افـزایش               ،  داشته

  .4توان نظامی خود به انحاء مختلف حقانیت و مشروعیت خود را به اثبات برسانند

بـراي شکـست و ایجـاد تزلـزل در ارکـان      ، اهمیت مشروعیت بدان حد است که دشمنان    

کنند تا بـا غیرمـشروع جلـوه دادن آن            می الت خود را متوجه مبانی مشروعیت آن      حم،  حکومت

که حکومـت   ،  زمینه نابودیش را فراهم کنند؛ حتی در تفکرات سیاسی دوره جدید          ،  نظام سیاسی 

                                                           
مفهومی اصطالحی دارد که نباید آن را بـا معنـاي لغـوي و              . شود   مشروعیتی که در مباحث سیاسی مطرح می       .1

مشروعیت از  . شود  انگلیسی معادل گرفته می    »Legitimacy«مشروعیت معموالً با    . شرعی این واژه اشتباه گرفت    

نـوعی  » Legitimacy«در حالی کـه در واژه       ،   منظر دین و فرهنگ اسالمی در ارتباط با شرع و شریعت قرار دارد            

توان بدون تسامح این دو       نهفته است و لذا نمی    ،  چه قوانین وضعی و چه قوانین نا نوشته یا عرفی         ،  قانونیتمفهوم  

شـود کـه معـانی زیـر          استفاده می  »Legitimacy«ین مفهوم از لغت     در انگلیسی براي ا    .را معادل یکدیگر گرفت   

قانونی ،  حقانیت،  بر حق بودن،  درستی قانونی بودن،  حقانیت،   بر حق بودن  ،   درستی: شود    براي آن به کار برده می     

،  )تقنــین(» Legislation«ایــن واژه هــم ریــشه کلمــات . مــشروعیت،  زادگــی حــالل،  حاللیــت،  روایــی،  بــودن

»Legislator «)گذار قانون(  ،»Legal« ) قـانونی (  و»Legacy «) تحـول مبـانی    ،   حـاتم ،   قـادري ( .اسـت ) میـراث

  )48ص ، 1375،  انتشارات بنیان،  تهران،  مشروعیت خالفت

2 .Rogers scruton, Dictionary of political though (Great Britain, Macmillan Reference 

Book, 1986) pp.264,265. 

  1380، جامی، تهران، م.ف، جوانشیر. 1391، نشر عطش، قم، ...دیوان کامل شاهنامه، ابوالقاسم، فردوسی. 3

4. International Encyclopedia of Social Sciences (New York, the Macmillan Company and 

the free press) vol 1, and 10, p24 
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چـرا  ، هنوز مشروعیت اصل مهمی در حکومت محسوب می شـود       ،  مطلقه سنتی رو به زوال رفته     

هیجگاه تا بدان حد قـوي نیـست کـه بتوانـد همیـشه آقـا و                 ] یا حکومت [ مقتدرترین فرد «: که

 بـر ایـن اسـاس       1»و اطاعت را به وظیفه تبدیل کند      ،  فرمانروا باشد مگر اینکه زور را به حق بدل        

خواهـد حقانیـت خـود را بـراي       میسخت ترین مرحله تکوین و اقتدار یک حکومت آنجاست که     

؛ بنابراین حاکمان با به خدمت گرفتن متفکـران  ادامه حکومت و باقی ماندن در قدرت اثبات کند        

کـه بـر آنهـا     مـی و همچنین عطف توجه به عقایـد و باورهـاي مرد      ،  و کارگزاران برجسته سیاسی   

در  براي تثبیت و استحکام قـدرت خـویش مبـانی نظـريِ الزم مـشروعیت را               ،  کنند  می حکومت

بعـد  ،  مسعود سربداري الدین    وجیه در این میان امیر      .کنند  می قالب آراء سیاسی و مذهبی تبیین     

که قضیه حکومت را بـدان  «بود » سندي«نیز به قول حافظ ابرو در کار یافتن       ،  از بقدرت رسیدن  

به خصوص که خاندان خود     ،  تر پس چه سندي از خالفت حسن جوري محکم       ،  2»دهد میاستحکا

  3. رساندند  میوي نیز نسبت به امامان شیعه نیز

بـراي  ، طی حدود پنجاه سـال ، سیاسی دولت سربداري  هاي     جناح يها  تالشاین مقاله به    

و ملزم کردن مردم به اطاعت از خویش از یک طرف و منکـوب        ،  "یافتن سند "،  کسب مشروعیت 

بردنـداز جملـه آل کـرت بـه           می همسایگان توسعه طلبی که مشروعیت آنها را زیر سیوال         کردن

از سـوي   ،  ایندگی از بقایاي اشـرافیت مغـول      عنوان مدافع سنت و جماعت و طغا تیموریان به نم         

زریـن  ،  5الـشیبی ،  4چون هانس روبـرت رویمـر      پردازد؛ مسیري که محققین ارزشمندي      می دیگر

                                                           
 74مرداد شـهریور  ، 74سال ،  مجله فرهنگ و توسعه،  »رایی و زوال مشروعیت  اقتدار گ « ،   ساموئل،   هانتینگتون. 1

  )به نقل از روسو(،  14ص، 19شماره 

 سازمان و 1373، تهران،  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت،  سیدجوادي حاج کوشش به،  التواریخ زبدة،   ابرو  حافظ .2

  1 ج، 1380 اسالمی ارشاد و فرهنگ زارت و انتشارات و چاپ

 انتـشارات ،   تهـران ،   دبیرسیاقی محمد دکتر نظر زیر،   السیر حبیب،   الحسنی الدین همام بن غیاثالدین،    خواندمیر .3

  .356ص ، 3ج، 1353 دوم چاپ، 1333 اول چاپ،  خیام فروشی کتاب

،  تهـران ،  یآذرآهنچـ ،  ترجمـه ) 1750 تـا  1350 تـاریخ ایـران از   ( ایران در راه عـصرجدید  ،   هانسروبرت،   رویمر. 4

  .1385 چاپ دوم،  انتشارات دانشگاه تهران

  1385 چاپ چهارم، تهران امیرکبیر، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تشیع وتصوف، کامل مصطفی، الشیبی. 5
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و از متقدمین افـرادي چـون       5میشل مزاوي ،  4 یعقوب آزند  3،  جالل ستاري ،  2شیرین بیانی ،  1کوب

  .ه قلم زده اند در این زمین. ، البته بطور تلویحی، 7خواندمیرو  6حافظ ابرو 

از دیـد منـابع     ،  نگارنده ضمن توجه به نظریات نویسندگان فوق الذکر سعی کـرده اسـت            

ــد تحــول مبــانی مــشروعیت دولــت ســربداران و علــل  ، معتبــر تــاریخی طرحــی جدیــد از رون

 .ارایه دهد، ایشان براي استقرار یک عامل مشروعیت بخش مورد توافق همگان میناکا

  

  مقدمه تاریخی

 چگونگی برآمدن سربداران الزم است ابتدا اوضاع سیاسـی خراسـان کـه             ك بهتر براي در 

خراسان عالوه بر اینکـه   ،  در زمان ایلخانان  ،  مسقط الرأس دولت ایشان است به اختصار بیان شود        

ابوسـعید  . در رأس سپاه آن منطقه قرار داشـت        میمهمترین فرمانده نظا  ،  مقر استقرار ولیعهد بود   

هـم در  اي  شـاهزاده ، ولـی چـون او پـسر و جانـشینی نداشـت         ،  راسان بـود  قبل از سلطنت در خ    

کـه از طبقـه اشـراف        میخراسان مستقر نکرد و در کار حکومـت آن تجزیـه پـیش آمـد و حکـا                 

هاي مختلف خراسـان قـدرت را در دسـت         قدرتمند ایلی و شاهزادگان چنگیزي بودند در قسمت       

نیشابور و ابیـورد و امیـر عبـداهللا مـوالي           ،  زوارسب،  مشهد،  امیر ارغوان شاه حاکم طوس    : گرفتند  

قـسمت شـمال غربـی     ،  شاهزاده طغاتیمور با در دست داشتن حکومت مازنـدران        ،  حاکم قهستان 

به قلمرو خویش افزود؛ در ایـن بـین تنهـا امیـر محمـود               ،  خراسان را که هم مرز با آن ایالت بود        

امیـر شـیخ    ،  اه خراسان از جانب سلطان     و فرماندهی کل سپ    8اسفراینی حاکم اسفراین ایرانی بود    

                                                           
  .1387 چاپ هفتم،  امیرکبیر،  تهران،  دنباله جستجو در تصوف ایران،  عبدالحسین،  کوب  زرین.1

 2ج ، 1370 چـاپ دوم  1ج  ،  تهـران مرکـز نـشر دانـشگاهی       ،  و دولت در ایران عهد مغـول      دین  ،   شیرین،  بیانی.2

  .1375، 3ج، 1371

  .1370،  نشر ویراستار،  تهران،  زمینه فرهنگ مردم،  جالل،  ستاري.3

  ، 1363،  تهران،  نشر گسترده،  قیام شیعی سربدارران،  یعقوب،  آزند.4

  .1363،  نشر گسترده،  تهران،  ترجمه یعقوب آزند،  يپیدایش دولت صفو،  میشل،  مزاوي. م.5

  زبدة التواریخ،  حافظ ابرو.6

  حبیب السیر،  الدین الحسنی همام غیاث الدین بن،  خواندمیر.7

  .63ص، 1ج،  التواریخ زبدة،   حافظ ابرو.8
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که حفاظت از منافع حکومـت مرکـزي در ایالـت و همـاهنگی              ،  بود،  پسر امیرعلی قوشجی  ،  علی

  1. امور فرمانروایان محلی را بر عهده داشت

یغماگریهاي عمال سـپاهی و اداري و       ،  به علت عدم وحدت در امر حکومت ایالت خراسان        

وضع مالی خراسـان    ،  افزایش پیدا کرده بود و این     ،  اي خراسان همچنین هجوم جغتاییان به مرزه    

بدین دلیل از جانـب  ، رسید میرو به وخامت برده بود که وجه مقرر به خزانه دیوان ناي  گونه بهرا  

بـراي سـر و سـامان دادن بـه          ،  مستوفی معروف ،  محمد هندو الدین    حکومت مرکزي خواجه عالء   

 عوارض و مالیات شروع به تعدي نسبت بـه مـردم کـرد و          اوضاع و گرد آوري وجه مقرر و تنظیم       

، اقدامات ماموران وي در خراسان و از جمله در روستاي باشتین زمینه آغاز شورش سـربداران را                

فـضل اهللا از    الـدین     که در نهایت رهبریشان به دست امیر عبدالرزاق باشتینی کـه فرزنـد شـهاب              

 و از جانب مادر به یحیی برمکـی       ) ع(ه امام حسین    قدرتمندان منطقه بیهق بود و از جانب پدر ب        

و وي با کشتن عالءالدین محمد هندو وزیـر خراسـان و غلبـه            ) 737 شعبان   12(افتاد  ،  رسید می

و بعـد از آن  2 علم استقالل را برافراشـت و بـه نـام خـود خطبـه خوانـد              738بر سبزوار در سال     

ی بعد از دیگري به چنگ آورد و دو سـال و         جوین و اسفراین و جاجرم و بیارجمند را یک        ،  رادکان

مـسعود  الدین  تا آنکه ظاهراً بدنبال اختالف با برادرش وجیه، چهار ماه در رأس قدرت قرار داشت     

کـه ناشـی از سیاسـت او مبنـی بـر رویـارویی و               ،  در اصل سیاسی   و،  3بر سر یک مسئله اخالقی    

  5. کشته شدبه دست برادرش ، بود4مسعود مبتنی بر سازش با حکام وقت

شـدند بلکـه بـا یکـی از      مـی با تصرف سبزوار نه فقط صاحب مرکز سیاسـی مه          سربداران

هاي مهم مذهبی ارتباط برقرار کردند که در قـدرت و نفـوذ آینـده ایـشان تـاثیر فـراوان                      نهضت

کـه  ،  کردند  می سبزوار نسبت به سایر نواحی خراسان شیعیان بیشتري زندگی         چرا که در  ،  داشت

اي   گونـه   بـه ،   تهییج شده بـود    شیخ خلیفه عارفی مازندرانی به نام     هاي    یش با موعظه  از چندي پ  

                                                           
  .65ص، همان.1

  .81ص ، همان.2

   82ص،   همان.3

هایی   سکه. را به رسمیت شناخت و پرداخت مالیات به او را پذیرفت           طغاتیمور،   بر اساس سیاست سازش   ،  مسعود.4

  .که در سبزوار ضرب شده بیانگر این تحول است

  .82ص ،  همان.5
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که حکام وقت نتوانستند وجود وي را تحمل کننـد و بـا فتـواي علمـاي سـنی در نهایـت بطـور              

 که البته یکـی از مریـدانش بـه نـام شـیخ      1، به قتل رسید  ) 736 ربیع االول سال     22(مشکوکی  

جاي وي را  ،  مدتها در خراسان و عراق و مناطق دیگر آوارگی بکشد         که مجبور شد    ،  حسن جوري 

  .2)740(جانی قربانی دستگیر شد  که وجود او هم تحمل نشد و بوسیله ارغونشاه، گرفت

حکومـت سـربداري را در دسـت    ، مـسعود پـس از قتـل بـرادر    الدین  زمانی که امیر وجیه  

دي و معنوي شیخ حسن جـوري اسـتفاده   مصمم شد تا رسماً از نیروي عظیم و فراگیر ما     ،  گرفت

گسترده مشروعیت حکومت خـویش را بـیش از پـیش            میکند و با برخورداري از این نیروي مرد       

که تا آن زمـان بـه حکومـت رسـیده بودنـد یـا خـود را از اعقـاب                    هایی    همه سلسله . تأمین کند 

الـدین   امیـر وجیـه  . ندرسانید  میدانستند و یا نسب خویش را به بزرگان دین  میدیگرهاي    سلسله

کـه قـضیه حکومـت را بـدان         «بـود   » سـندي «مسعود نیز به قـول حـافظ ابـرو در کـار یـافتن               

به خصوص که خاندان خـود  ،  پس چه سندي از خالفت حسن جوري محکمتر      3»دهد میاستحکا

  4. رساندند  میوي نیز نسبت به امامان شیعه نیز

 نقش ایشان در قیام سـربداران و   با توجه به شخصیت شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري و          

ایـشان نمـاد جمـع میـان تـشیع و           ،  مشروعیت بخشی به حکومت آنها و توجه به این مطلب که          

بعـد از   هاي    الزم است پیشینه ارتباط و پیوستگی میان تشیع و تصوف که در دوره            ،  تصوف بودند 

ایران را تحت تـأثیر     اجتماعی و مذهبی    هاي    سربداران تا زمان استقرار دولت صفویه همه نهضت       

، نمـود   مـی  که درنظر اول غریـب    ،  مورد بررسی قرار گیرد تا به چگونگی این پیوند        ،  قرار داده بود  

  . پی ببریم

  

  ارتباط تشیع و تصوف 

                                                           
  .359ص ، 3ج، حبیب السیر،  خواند میر.1

  83ص، 1ج،  همان ؛ و همچنین حافظ ابرو.2

  1ج،   حافظ ابرو.3

  .356ص ، 3ج، حبیب السیر،  خواند میر.4
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ارتباط دارنـد   میتوان گفت تشیع و تصوف از این جهت که با ساحت باطنی وحی اسال      می

در 1.مـشترکی دارنـد   اصـل و تبـار  ، انـد   ام گرفته در نخستین دوره تاریخیشان از منبع واحدي اله       

تـشیع و تـصوف   ، بعضی عباد و زهاد با ایشان ارتباط داشته اند ولی پس از آن        شیعه امامان دوره

 در ایـن    2.هر یک راه و شیوه خاص خود را در پیش گرفت و تا حدودي از یکدیگر فاصله گرفتند                 

، هچنان فاصله خود را از هم حفظ کننـد         فتشیع و تصو   ها بین چند عامل سبب شد که تا مدت       

کـه بـسیاري از آنهـا تحـت تـاثیر غالیـان شـیعه و               ،  از جمله اینکه بعضی از عقاید اهـل تـصوف         

اندیشه انتقال نور الهـی از     ،  تنزیل و تقدس اعداد هفت و دوازده      ،  اسماعیلیه بود مانند اصل تأویل    

وحدت وجود که جایگزین عقیـده حلـول و       اندیشه  ،  طریق پیامبران و امامان به پیشوایان صوفیه      

  3. بر سر نزدیکی تشیع و تصوف بوداي  مانع عمده، همه و همه.. . اتحاد غالیان شده بود و

 از طرف دیگر فقها و مجتهـدان اظهـار عالقـه عـوام را بـه صـوفیه تهدیـدي بـراي دیـن                    

 ت نوعیـه تلقـی    همچون قول به مهـدوی    ،  شمارند و دعوي مشایخ صوفیه را در باب مقام قطب          می

به عالوه قـول بـه وحـدت وجـود را از مقولـه      ، شمردند  میکردند و نفی و رد آنرا الزمه تشیع       می

  4. پنداشتند  میعقاید حلولیه و اتحادیه

کرد این بود که تشیع به طـور          می عامل دیگري که از پیوستن شیعه به تصوف جلوگیري        

خـواه بـه صـورت      ،  امهاي مسلحانه زیدیان  خواه به صورت قی   ،  کلی یک گرایش مثبت و فعال بود      

الاقـل  ، ولی تـصوف ، تبلیغات نهانی اسماعیلیان و یا دست کم آمادگی براي قیام از طرف امامیان        

مبتنی بود بر تسلیم به ناتوانی و روگردانیـدن از مادیـات و اعـراض از حـب          ،  در بسیاري از موارد   

تا آنکـه تـشیع بـراي       ،  آورد میرا به حساب ن   و عصبیت و تبار     ،  جاه و بلند پروازي و بزرگی طلبی      

دست یافتن به مقاصد خود بسوي تصوف متمایل شد و در زهدگرایی و پشمینه پوشـی همگـام                  

تصوف نیز از لحاظ اساس و ریشه و مقامات معنوي و خصوصیات پیشوایان و رابطه                صوفیان شد؛ 

، بینـیم بـا آنکـه ائمـه      مـی ست کهو از اینجا.. . رفت  میشیخ و مرید و غیره پا به پاي تشیع پیش 

                                                           
،  محمـد هـادي امینـی   ،  ترجمه د کتر حسین حیـدري ،  صوفیان از دیروز تا امروز    هاي    آموزه،   سید حسین ،    نصر .1

  186ص ، 1389چاپ پنجم ،  انتشارات قصیده سرا،  تهران

  178,176صص ،  همان کتاب،   نصر.2

  508ص ، همان کتاب،   ستاري.3

  315صص، همان کتاب،   زرین کوب.4
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داشتند ولی به لحاظ تقیـه یـا جلـب قلـوب مـردم از راه             می شیعیان را از پیروي صوفیان برحذر     

  1. دانستند  میتظاهر به تصوف را براي ایشان جایز، صوفیگري

آغاز پیوند مستقیم بین تصوف و تـشیع        ،  پس از سقوط بغداد   ،  در حقیقت استیالي مغول   

نفـس  ،  کرد و تشیع که پس از رهایی از شرایط دشوار گذشته            می مغول تشویقش تصوف که   ،  بود

سیاسـی و بهـره بـرداري از هـردو     هـاي   که ناشـی از انگیـزه     ،  این مشی مغوالن  . کشید  می راحت

و بخـصوص   2.الزم را براي پیوند تشیع و تـصوف فـراهم آورد           زمینه،  مشرب به سود حکومت بود    

عه باال رفت و در نتیجه شیعه نیز به سوي تصوف کشیده شد             منزلت تصوف نزد حکمرانان و جام     
موجـود   میمذهبی و کال  هاي     البته این توجه به تصوف که در قرون هفتم و هشتم همه گرایش             3

کـامالً  ، با توجه به شرایط زمان، 4کرده بود  در ایران بلکه سایر نقاط دنیاي اسالم را به خود جلب          

خبگان و بزرگان جامعه طبقات پایین جامعه را هم تحت تـاثیر            طبیعی بود وجدا از متاثر کردن ن      

  . قرار داد

کـه بـا   ، درواقع در این زمان چیزي وجود داشت کهعامه مردم را از مباحثات جدلی فقهـا       

چیزي کـه بـراي خـود    ، بدور نگه میداشت، توجه به تساهل مذهبی مغوالن دامنه پیدا کرده بود       

واقعـی  هـاي     بلکه بیشتر با شگفتی   ،  ه کمتر با عقاید متعصبانه    چیزي ک ،  آنها بسیار قابل درك بود    

تقریبـاً در هـر شـهري چـه بـزرگ و چـه              ،  چرا که در دور و بر آنها      ،  سروکار داشت ،  زندگی شان 

زد کـه بـراي     می که معجزات و کراماتی از او سر      ،  شد  می دیده» مقدس« کوچک یک نفر صوفی     

و مـذهبی    میمشکالت و مسایل واقعی اسـال     ،  مقدسنمود این افراد      می مردم عادي شگفت انگیز   

، نمازهـاي دسـته جمعـی   ، هـا  گردهمـائی ، ها کردند و از طریق مالقات  می مردم عادي را بر طرف    

دل مردم و عوام الناس را بـا نزدیکـی بـه خداونـد در               اي    سرودهاي محلی و حتی هیجانات توده     

هـاي   هـایی کـه در سـال    موفقیت  وجودبا،  به همین دلیل شیعه 5.ربودند  می نهایت شوق و جذبه   

از آنجا که محدود به چندین شهر و یا متفرق بودند در اقلیـت قـرار                ،  پایانی ایلخانان بدست آورد   

                                                           
  66. 67ص ص، .همان کتاب، الشیبی. 1

  511ص ،  همان کتاب،   ستاري.2

  71ص ، همان کتاب،   الشیبی.3

  760ص ، 1388، چاپ سوم، نشر علم، تهران،  تاریخ تشیع در ایران، رسول،   جعفریان.4

  117ص ، همان کتاب،  مزاوي.  م.5
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از اي    تـا اینکـه عـده     ،  لذا در جستجوي راهی براي بدست آوردن موقعیت بهتر بودنـد           و،  داشتند

عه در لبـاس تـصوف رو بـه     ظهور یافتند و شیشیعیان صوفی مرام  یا   صوفیان شیعه مسلک  

  . گسترش نهاد

البته این نزدیکی زمانی شدت گرفت که اوالً به تشویق مغـوالن کفـه تـصوف بـه حـدي                    

قـسمتی از عقایـد فرعـی خـود را در سـمت           ،  سنگین تر گشت که بعضی از شیعیان ناچار شدند        

ایـن  ،  جود داشت نقاط اشتراکی بودکه میان هر دو و      ،   ثانیاً 1نزدیکی به تصوف تغییر جهت دهند؛     

، )ع( مرجعیـت معنـوي علـی     2،  و الگوهـاي مـشترك    ها    داشتن اسوه :نقاط اشتراك عبارت بود از      
و در  5همچنین عقیده مهدویت  ،   مشابهت در مقامات روحانی و عرفانی است       4،  »والیت  «مسئله  3

  6. نهایتآیینفتوت

ون جماعـات   تـصوف در  ،  از قرن هفتم تا قرن دهم هجـري       ،  با توجه به عوامل پیش گفته     

 در طـول ایـن دوره بـراي نخـستین بـار      . شیعه امامیه نیز شروع به رشد و گسترش نمـود    میرس

عارف وصوفی ملقـب گردیدنـد و برخـی از          ،  بعضی از علما و فقهاي شیعه امامیه به عناوین متأله         

                                                           
  62ص ،  همان کتاب،   الشیبی.1

  761ص ،  همان کتاب،   جعفریان.2

  168,167ص ،  فیانصوهاي  آموزه،   نصر.3

همـه  ،  در نظر گاه شـیعه نیـز    ،   دقیقاً همان گونه که در تصوف هر پیري با قطب زمان خود رابطه دارد             ،    در واقع  .4

» قطب عالم امکان  «اعتقاد به امام به عنوان      . کارکردهاي معنوي در هر عصري با امام آن زمان ارتباط درونی دارد           

 و قطب یا معصوم و قطب: گوید می آملی حیدر سید که همانطور و .انی دارد با مفهوم قطب در تصوف تقریباً همس      

  173 ص، نصر.شوند می اطالق واحد شخص بر که لفظند دو، امام

 مبنـاي  .دارد تـشابه  شـیعیان  عقیده با پرداختند آن تکمیل و بسط به متاخر صوفی مشایخ که آنگونه  مهدویت .5

 تـشیع  و تـصوف  باور مورد که است محمدیه حقیقت یعنی یکسان و اطنیب حقیقتی،  آنها غایت و تعالیم این همه

  173 ص، نصر. .باشد می

 به و کردند اسالم عالم واردا  نه آ صوفی اخالق عالی نمونه و عملی گرایش یک عنوان به را فتوت آیین ایرانیان.  .6

 خود نهایی شکل 578 سال به ،تحوالت رشته یک از پس،  آیین این. شد می متجلی فشانی جان و فداکاري صورت

 اسـت  بهري ادارهاي وسیله به و کرد جلب خود به را مردان جوان هاي سازمان،  عباسی دولت سال آن در یافت را

 نمونه) ع( ابیطالب بن علی که شد صادر مضمون بدین منشوري. گرفت نظر زیر را آنان اهللا لدیناناصر خلیفه شخص

  .62. 63 صص، کتاب همان، الشیبی .است انجوانمرد همه پیر و جوانمردي برتر
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 . صـوفیان اختـصاص دادنـد     هـاي     آنان بخشی از آثار مکتـوب خـود را بـه بحـث در بـاب آمـوزه                 

تفسیر ي بر نهج البالغـه نوشـت ودر ضـمن آن معـانی     ،  در قرن هفتم   1میثم بحرانی الدین   کمال

اي   برخاسـته از خـانواده    ،   عـالم برجـسته    2علی بـن طـاووس      الدین     رضی . عرفانی آن را شرح داد    

شـاگرد خواجـه    3عالمه حلـی  . با مضامین عرفانی تالیف کرد    هایی    نیایش،  مشهور از علماي شیعه   

آثار ارزشمند و معتبري بـا      ،  شخصیت بسیار موثر در گسترش تشیع در ایران       ،  یطوسالدین    نصیر

یکی از بزرگترین متکلمان شـیعی ایـن        ،  در مدت کوتاهی پس از عالمه حلی      . صبغه عرفانی دارد  

زیست وي در واقع آغازگر حقیقی جمع میـان تـصوف     می شیخ سید حیدر آملی   یعنی  ،  دوران

، شـده » جامع تشیع و حقـایق عرفـانی   ، یعیگري و صوفیگريدر مقام رهبر ش«و تشیع است که   

امامان علوي که به اعتقـاد وي زعامـت صـوفیه و شـیعه را بـه یکـسان          ،  براساس عقاید اجدادش  

چیزي ،  بیشتر آثار بر جاي مانده سید حیدر       5. کند تشیع را به تصوف نزدیک      کوشید تا  4. داشتند

  6.  بگذاریمعرفان شیعیاست که باید نامش را 

                                                           
  95. 102ص ،   الشیبی.1

  104 .107ص ،   همان.2

  107 .111ص ،   همان.3

  114ص ،   همان.4

امارت فخرالدوله باوندي که بـه وسـیله        هاي    در آخرین سال  ) 794 یا   787 . 720به احتمال   ( سید حیدر آملی     .5

پـس از کـشته شـدن    . وانی منـصب و مـوقعیتی در آمـل داشـت    در روزگـار جـ  ،  کیا افراسیاب چالوي کشته شـد  

بـه  ،  وي در عـین پـرداختن بـه علـوم شـرعی     ،  از آن پـس   . عازم عـراق شـد    ،   سید حیدر براي تحصیل   ،   فخرالدین

لقـب  . ورزید  به آموختن علوم طریقت نیز اشتغال می      ،   عرفانی نیز توجه داشت و در کنار علوم شریعت        هاي    اندیشه

 –شـاگرد فخـرالمحققین   ،  وي از یـک سـو  .باشد به معناي ورود وي به عالم طریقت می     ،   وان سید شیخ پیش از عن   

و از سوي دیگر متـاثر از مـشرب عرفـانی     ،   شود   است که در حله با کالم و فقه شیعه آشنا می           –فرزند عالمه حلی    

هاي  آموزه،  سید حسین،  نصر(کسان زیادي به شرح و بسط آراي وي اشتغال داشتند،  این عربی است که این زمان   

عامل اصـلی   ،   سید حیدر  ).179ص  ،   محمد هادي امینی  ،   ترجمه د کتر حسین حیدري    ،   صوفیان از دیروز تا امروز    

کوشـید   به عالم تشیع است وي در کتاب ها و رساله هایش می،  و در اصل عرفان نظري او،  ورود فرهنگ ابن عربی  

بـا دفـاع از والیـت اهـل         ،   تطبیق دهد و در عین حال     ) ع(ن را با روایات اهل بیت       تا مبانی بر گرفته از محیی الدی      

  ).به نقل از جامع االسرار ( 762، ص  تاریخ تشیع در ایران، رسول،  جعفریان(هویت شیعی خود را حفظ کند ،  بیت

ت و صـوفیان  صوفی همان مـؤمن ممـتحن اسـ   : گوید وي در جامع االسرار می  .762ص  ،  همان کتاب ،   جعفریان .6

دانش ،  همچنانکه شیعه نیز با امامان ارتباط داشته. همان شیعیان مخلص اند که به اسرار الهی اختصاص یافته اند          
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که در زمینـه نظـري فعالیـت شـایان تـوجهی            ،  ي امثال سید حیدر آملی    ها  تالشاز   جدا

که حکایت از نزدیکی تشیع وتصوف وتـأثیر آن بـر           ،  میتوان روح زمانه را    کهاي    گونه  به،  انجام داد 

از قـرن هفـتم تـا قـرن دهـم همچنـین       ، در آن مـشاهده کـرد  ، اوضاع سیاسی و اجتمـاعی دارد  

 وجود داشته اند که زمینه ساز ارتباط و نزدیکی تـصوف و تـشیع             صوفیانه دینی و هاي    نهضت

 صـوفی   –شـیعی   هـاي      مـستقیماً از محـیط     مشعـشعیه و  1حروفیهافراطی  هاي    فرقه. بوده اند 

هـاي    رشـد و گـسترش سلـسله      ،  ها  سرانجام در این دوره مهم تر از حضور این فرقه         . برخاسته اند 

در این خصوص   . ظهور نهضت شیعی صفویه را فراهم کردند      جدید صوفی در ایران بود که زمینه        

  2.دو سلسله مهم نعمۀ اللهیه و نوربخشیه از نظر ارتباط تشیع و تصوف اهمیت بسزایی داشته اند

دعـوت   البته درست است که پایدارترین و موثرترین نهضت اجتماعی صوفیه در ایـران              

از محققـان   اي    که بنظر عده  ،  د حکومتی  بود که منجر به تاسیس یک دولت شیعه و ایجا          صفویه

الـدین    اما قبل از آنکه در ایران اخالف شـیخ صـفی          ،  نیز شد ،  3توان خواند   می آن را حکومت ملی   

و ،  ) هجـري    850حـدود   (طریقه خود را براي تاسیس و اداره یک نهضت آمـاده کننـد              ،  اردبیلی

هـاي   تجربه نهضت، د را آغاز کندو عملی خو میي عل ها  تالشالبته قبل از اینکه سید حیدر آملی        

و ) هجـري    736مقتـول در    (اجتماعی مبتنی بر دعوت صوفیه به وسیله شیخ خلیفـه مازنـدرانی           

                                                                                                                                                    
ائمه را نیز از جمله صوفیان شمرد و ایشان را          « ،   وي حتی از این هم دورتر رفته      . خویش را از ایشان فرا گرفته اند      

) عـج (و این صفت را شامل حال یک یک آنـان تـا مهـدي             ،    حساب آورد  داراي معرفت کشفی و خرقه صوفیانه به      

دنیـا  ،  زیرا همچنانکه در نظـر صـوفیان  . دانست و گفت حجت حاضر شیعیان در عین حال قطب صوفیه نیز هست   

و قطب و معصوم یا قطـب و امـام دو           ... نزد شیعیان نیز روزگار بدون معصوم نیست      ،   تواند خالی از قطب باشد      نمی

  117ص ، الشیبی. شوند ند که بر شخص واحد اطالق میلفظ

  310,286 و 230,169ص ،   الشیبی.1

  323,311 و 238,231صص ،   همان.2

،  خـوارزمی ، تهـران ،  چـاپ چهـارم  ، ترجمـه کیکـاووس جهانـداري   ، تشکیل دولت ملی در ایران، والتر،   هینتس .3

  13ص، 1377



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   462 

منتهـی بـه تاسـیس نهـضت سـربداران در        )  ه   743مقتـول در    (شاگردش شیخ حـسن جـوري       

  1.خراسان شد

گرفتنـد کـه   در سبزوار مردم مشتاق سخنان شیخ خلیفه شدند و با جـان و دل دور او را            

با مخالفت فقهاي سنی شهر و طرفداران ایلخـان مغـول   ، این موضوع با وجود اکثریت شیعه شهر   

در نهایت با اینکه سلطان ابوسعید مایل نبود متعرض خون درویـشان شـود شـبانه در    . روبرو شد 

یخ ولی مرگ او پایان کارش نبود بلکه مرید پرشور وي به نـام شـ  2.مسجد وي را به قتل رساندند     

 آمده اسـت  3. راه وي را با همان اهداف که در نامه اش به محمد بیگ جانی قربانی      ،  حسن جوري 

کـه مـشروعیتی    ،  ادامه داد و آغاز گر نهضتی شد که بسیاري از مردم سـتم کـشیده خراسـان را                 

  . به میدان مبارزه و قیام کشاند، براي حاکمان زمانه قائل نبودند

و عامـل  ، انـد  ر همـه ایـن گونـه قیامهـا شـرکت جـسته      البته تردیدي نیست که مـردم د      

عمـده  هـاي     از انگیـزه  ،  اقتصادي یعنی ظلم و ستم عمال و مالیات بگیران حکومتی در حق رعایا            

 داد و بـه سـران شـورش قـوم نزدیـک             می اما آنچه آنان را به هم پیوند      ،  شد  می شورش محسوب 

که اگر حاصل   ،  ر شدگی وجدان بوده است    بلکه نوعی بیدا  ،  نه تنها جور و تعدي حاکمان     ،  کرد می

تنهـا در   ،  و این شعور و بیداري وجدان در آن روزگار        . گرفت میصورت ن  میشورش و قیا  ،  شد مین

عرصه فرهنگ یا مرام و مشربی مذهبی که رهبري قیام و نفس شورش را در سایه و پنـاه لطـف                     

ممکـن بـود   ، داد  مـی ق جلوهبخشید و بر ح   می حق و امام عصر و نایب وي مشروعیت و قانونیت         

تعـالیم صـوفیان شـیعه        و به همین جهت است کـه اسـاس دعـوت و            4.شکفته و به ثمر بنشیند    

                                                           
شیخ خلیفه در مازندران دست ارادت بـه شـیخ بـالوي    .50 و   49ص   ، دنباله جستجو در تصوف ایران    ،    زرینکوب .1

،  آملی داد بنابراین بعدها خرقه شیخ خلیفه و سلسله او را از طریق همین زاهد آملی به بایزید بـسطامی رسـاندند                     

 و،   که رهبري بخشی از دراویش ایـران را بـه عهـده داشـت             ،   وي بعدها به خدمت رکن الدین عالء الدوله سمنانی        

،  که ظاهراً بر همان طریقـه کبرویـه بـوده انـد        ،   همچنین بعد از او به خدمت غیاث الدین هبۀاهللا از مشایخ حمویه           

ظـاهراً سـعی در اسـتقرار عـدالت          خود را به استاد و سلسله اهل خانقاه محدود نکـرد و چـون              با این همه  ،  رسید

 مراد خود چندان موافق نیافت بـه سـبزوار رفـت و             اجتماعی و مساوات اسالمی داشت و آداب و اوراد مشایخ را با           

  .آنجا در مسجد جامع اعتکاف کرد و به عبادت پرداخت

  .359ص، 3ج، حبیب السیر،  خواند میر.2

  183ص ، 5ج ، 1339،  پیروز،  خیام،  هاي مرکزي فروشی انتشارات کتاب،  تهران،  روضه الصفاء تاریخ،  میرخواند.3

  409ص ،  کتاب همان،   ستاري.4
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از اعتقـاد بـه مهـدویت و ظهـور          توانـست خـالی      مـی ن شیخ خلیفه و شـیخ حـسن       مذهب مانند 

   . باشد الوقوع مهدي قریب

حسن همچنان پایـدار  بعدها در سازمان درویشان شیخ ، )عج (مساله ظهور مهدي موعود    

به نام سلطان محمدالمهدي ضرب کـرد و     اي    درویش عزیز سکه  ،  ماند و در اواخر دولت سربداران     

مطلبی را پیش کشید که شیخ حسن وعـده         ،  ظهورش را قریب الوقوع اعالم داشت و با این کلمه         

 مدیـد در  مـدتی ، حتی در زمان فرمانفریایی خواجه علی مؤید سـربداري       ،  روا شدنش را داده بود    

هر بامداد و شب به انتظار صاحب الزمان علیه السالم اسب آراسته و             « میدان بزرگ شهر سبزوار     

در نظـر عـوام نویـد    « تا قائم مهدي منتظر که به عقیده پطرو شفسکی         » 1زین کرده کشیدندي  

بـر آن سـوار شـود و بـی مرکـب         » دهنده استقرار عدالت در زمین و انقراض دولـت منفـور بـود            

 نشانگر ایـن اسـت کـه شـیخ خلیفـه            معهذا،  شده  می این عمل گرچه در ایام متأخر انجام      2. اندنم

 ظهور قریب الوقوع امـام زمـان را بـشارت   ، طور کلی صریحاً همراه تعداد دیگري از معاصرینش        به

داده است ولی عکس العمل شدید سنیان سبزوار در مقابل شیخ خلیفه نشان داد کـه تعـالیم              می

شـده    مـی بلکه مفاهیم دنیوي آن را نیـز شـامل  ، الهی ظهور نبودههاي    حدود به جنبه  وي فقط م  

  3. است

  

  )شیخیان و سربداران(جناح بندي درون دولت سربداري 

آرزویی ریـشه دار و عمیـق و اصـیل          ،  در واقع انتظار ظهور مهدي در میان شیعیان ایران        

یعنـی پیـشه وران و روسـتائیان و    ، مبوده است و فکر رجعت امام مهدي با امیـدهاي عامـه مـرد      

و امید به یک تحول اجتماعی تلفیق یافتـه بـود و در حقیقـت               ،  فقیرترین قشرهاي صحرانشینان  

کسی بود که بـا      تشیع شکل عقیدتی بیان آرزوهاي عامه مردم بوده و امام مهدي در تصور مردم             

 ایـن تفکـر کـه       4.رهاند می آمدنش سازمان اجتماعی را دگرگون و مردم را از چنگال ظلم و ستم            

                                                           
 ؛ وحبیـب  624ص ، 5ج، 1339 .1338 7 و5ج،  خیام،  تاریخ روضۀ الصفاء تهران  ،   محمد خاوند شاه  ،    میر خواند  .1

  .366ص ، 3ج، السیر

   59ص ، 1361، ترجمه یعقوب آژند، خروج و عروج سربداران، جان ماسون،  اسمیت.2

  56ص ،  همان کتاب،   اسمیت.3

  413ص ،  همان کتاب،   ستاري.4
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شد بـا وجـود مـرگ ایـشان چـه در قلمـرو                می بوسیله شیخ خلیفه و حسن جوري ارائه و دنبال        

و مبنـاي   ،  بعد همچنان الهام بخـش    هاي    اطراف و در طول دوره    هاي    سربداران و چه در سرزمین    

فردي ماننـد    فوذکه ن آید     می بنابراین منطقی بنظر  . ها بود  و نهضت ها    بسیاري از قیام  ،  مشروعیت

، که نه تنها او را از زنـدان آزاد کنـد  ، امیر مسعود را وادار نماید    ،  شیخ حسن جوري و محبوبیتش    

او را در حکومت خویش سهیم کند و        ،  و براي کسب مشروعییت   ،  بلکه در حلقه مریدان او در آید      

  . نام او را در خطبه حتی قبل از نام خود آورد

بـا   اتحـاد ، دیـد   میک دست سربداري را به حد کفایت    شیخ حسن که نیروي متشکل و ی      

در مـشهد   « : گویـد     می ؛ ابن بطوطه  »اظهار دعوت مذهب خود کرد      « امیر مسعود را پذیرفت و      

او اعمال این دسـته     ،  رفت  می طوس شیخی رافضی بود حسن نام که از صلحاي شیعیان به شمار           

 اولین حاصل ایـن اتحـاد شکـست    1."رداشتندرا تایید کرد و آنان وي را به خالفت ب  ) سربداران  (

. امیر ارغون شاه جانی قربانی و گریختن وي از خراسان و تصرف نیشابور بوسـیله سـربدارن بـود                 

  . این باعث شد که سربداران بر قسمت عمده خراسان مسلط شوند

با اینکه همکاري بین دو حاکم توأمان و رقیب عملی پسندید بوده ولی اخـتالف دیـدگاه                 

بـود و   » دیـن مـدار     «شیخ حسن جوري در پی ایجاد نوعی دولت شیعی          . ن ایشان فراوان بود   بی

 ایـن تـشکیالت متـشکل از        . براي رسیدن به این هدف نوعی تشکیالت مخفیانه راه انداخته بـود           

در 2، یک نیروي مسلح بود که در خط فتوت سـامان یافتـه و مرکـب از پیـشه وران و تجـار بـود       

، آمـد   می خراسان بخش جدایی ناپذیري از امپراطوري ایلخانی به حساب        ،  عودحالیکه در نظر مس   

امـا بـدنبال    ،  که ابتدا تحـت سـلطه طغاتیمورخـان بـود         ،  که ماهیت اصلی مذهبی آن تسنن بود      

، که سلیمان خان را بعنوان ایلخان علم کرده بودند        ،  تحت سیادت آل چوپان   ،  3بعضی درگیري ها  

ولی این تـصمیم از سـوي   . نوبت به نام ایشان سکه بزند ابایی نداشتدر آمد و مسعود از اینکه به  

چون آل چویان هم بیگانه بودند و هم سـنی  ، متحدان وي یعنی شیخیان به سختی پذیرفته شد       

در این هنگام بالد خراسان از حدود جاجرم و بـاخزر تـا حـدود       . بنابراین فاقد مشروعیت  ،  مذهب

،  متصرفات سربداران از غرب سمنان و دامغان از شرق جام          مازندران از آن مسعود گشت و حدود      

                                                           
  .464ص ، 1 ج، 1370 پنجم چاپ، آگاه انتشارات مؤسسه تهران، موحد محمدعلی ترجمه، سفرنامه، بطوطه  ابن.1

  782ص،  بیانی. 2

  .119,120ص، 1ج،  حافظ ابرو.3



 465  تحول مبانی مشروعیت دولت سربداران با تاکید بر نقش تشیع و تصوف

را بایـد سـال   )  ه739سـال  (ایـن زمـان    . از شمال خبوشان و از جنوب ترشیز و طبس مقرر شد          

  . در خراسان به حساب آورد» شیخیان یا درویشان « استقرار کامل سربداران و 

، در و توسـعه طلـب     مـسعود و یـارانش در جهـت ادامـه حکـومتی مقتـ             الدین    امیر وجیه 

کـه پیوسـته   ، توانستند براي مدت زمانی طوالنی مواعظ تند و انقالبی شیخ حسن جـوري را     مین

چرا که به عقیده آنها این      . تحمل کنند ،  کرد  می برادري و تعدیل ثروت دعوت    ،  مردم را به برابري   

 مملکـت داري    اینک دوران ،  سپري شده بود   موضع گیریها براي آغاز نهضت مفید بود و زمان آن         

  .1بایست مردم را آرام و مطیع نگاه داشت   میرسید بوده که

مسئله مهم دیگر اینکه همه اهالی نواحی مفتوحه به خصوص نیشابور که مهمترین شـهر       

خواسـت کـه تـشیع را یکـسان بـر همـه سـاکنان                 مـی  شیعه نبودند و احتماالً شیخ حـسن      ،  بود

خواهـان در پـیش   ، عود که تا این حد تنـدرو نبـود  ولی مس، شهرهاي تحت تابعیت خود بقبوالند 

در واقع وي که یک شیعه میانه رو بود و به جنـاح واقـع گراتعلـق      2.گرفتن روش رفق و مدارا بود     

تعلق درویشان به تـشکیالت ثابـت بـا    . داشت با اهل سنت آسانتر از درویشان به سازش میرسید      

 فـق بـا گـروه دیگـر از آن جانبـداري           اعتقاد صریح به یک نظریه حکومـت دینـی کـه بـدون توا             

. خواسـتند دولـت مهـدیگرا بـود         می آن چه درویشان  . منشاء رنجش بین دو گروه بود     ،  کردند می

یعنی یک حکومت دینی متکی به مذهب شیعه که در عالم واقع یک آرمانشهر بود و بـه همـین                    

  3. ن نبودسیاسی دیگر برایش ممکهاي  توافق با نظریه برخالف جناح سربداري، دلیل

مسعود و شیخ حـسن جـوري را بـه سـمتی            الدین    حکومت مشترك وجیه  ،  این اختالفات 

در ،  کشاند که در نهایت منجر به زمینه سازي قتل رهبر گروه شیخییان به دست گروه سربداران               

 کـه خـود را ملـک اسـالم و مـدافع مـذهب اهـل تـسنن                 ،  صحنه کارزار با ملـک حـسین کـرت        

بعـد از  ،  کشته شد و امیر مـسعود هـم  4)744(جوري در جنگ زاوه شیخ حسن  . شد،  دانست می

                                                           
 7823ص، بیانی. 1

  782ص ، 2ج ،  دین و دولت در ایران عهد مغول،   بیانی.2

  69ص ،  همان کتاب،   رویمر.3

  .143ص، 1ج،  حافظ ابرو.4
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اسـکندر حـاکم رسـتمدار بـه قتـل رسـید            الـدین     در جنگ با ملک جـالل     ،  مدتی حکومت یگانه  

)745(1.  

و باعـث   ،  2مسعود کـشته شـد    الدین    درست است که شیخ حسن جوري به تحریک وجیه        

بداري خلـل نیافـت و حتـی بعـد از           امـا نهـضت سـر     . متزلزل شود ها    شد که اتحاد وي با شیخی     

چنانکه ،  شیخیان نفوذ خود را در دولت سربداران حفظ کردند        ،  هم)  ه   745(مسعود  الدین    وجیه

، دانـست   مـی که خود را مرید و تا حدي ادامه دهنده راه شـیخ حـسن           ،  علیالدین    خواجه شمس 

در عـزل و  اي  عمـده عامـل  ، )748(قبل از آنکه به اصرار شیخیان حکومـت سـربداران را بپـذیرد    

وي بـه دلیـل شـیوه       3.شـد   مـی  نصب حکام سربداران و در اداره امور نهضت سربداري محـسوب          

، بـرد   مـی و رعایت اعتدال در استفاده از قدرت که در اداره حکومت به کار        ،  درستی،  زندگی ساده 

و خواجه شمس الدین بـصفت شـجاعت   "4.وسیعی از اهالی را به خود جلب کرد عالقه گروه هاي  

فراست اتصاف داشت و در زمان دولت همت بر اجراء سیاست و تمشیت امـور مملکـت گماشـت          

نمـود کـه خـوردن بنـک و شـراب از قلمـرو خـویش بالکلیـه          ظاهر شریعت را بمرتبه رعایت مى  

برانداخت و قرب پانصد زن فاحشه کشته دفین مطهوره خاك ساخت شـبها تنهـا گـرد محـالت                   

وي با وجود نزدیکی به حسن جوري نـه         5." جزئى را معلوم فرمودى   طواف نمودى و اخبار کلى و       

                                                           
  171ص، همان. 1

البته حافظ ابرو مـرگ حـسن جـوري را بـه     .183 ص5و ج، 193 ص4ج، )چاپ سنگی (روصۀالصفا  ،   میر خواند  .2

تـر از او     متوجه ملک معزّ الدین حسین شـد و شـیخ حـسن پـس             ] امیر مسعود [ «:شکل دیگري گزارش می دهد    

هالك گشت و چنین استماع افتاده       که بدان زخم  شیخ را زخمى زد چنان     ناگاه شخصى هم از میان ایشان     . راند مى

ئـى پـیش آیـد زینهـار      بود که اگر مرا واقعه امیر وجیه الدین مسعود را وصایاى بلیغ فرموده، است که شیخ حسن  

امیر وجیه الدین مسعود چون از آن حالت واقف شد بنابر سـخن شـیخ روى بـه               . زینهار که بعد از آن توقّف نکنى      

  )142,143ص ، 1ج، ظ ابروحاف(»هزیمت نهاد

  .363ص ، 3ج،  حبیب السیر.3

  60ص، بیانی.4

   363، 3 ج، حبیب السیر .5
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،  اجـراي منویـات جنـاح شـیخیان نکـرد       و طبیعتاً  1کردن مذهب تشیع   میتالشی جهت رس   تنها

مسعود رفته بـودو بنظـر میرسـد    الدین  بلکه براي کسب مشروعیت به همان راهی رفت که وجیه   

  3.ن و یحیی کرابی بوده است به تحریک جناح شیخیا)753 (2همین علت قتل او

،  نیز شیخیان که از حکومت او چندان راضی نشده بودند          خواجه شمس الدین  بعد از قتل    

همچنان نفوذ خود را در حکومـت جانـشین او پهلـوان یحیـی کرابـی حفـظ کردنـد و در عهـد                        

 هم شیخیان در تحت رهبري درویش عزیز مجدي از شاگردان           پهلوان حسن دامغانی  حکومت  

در قلعه طوس بر ضد امیر سربدار قیام کردند و در مشهد یـک دولـت مـذهبی بـه                  " حسن   شیخ

،  غیبـت کـرده بـود      329/940که در   ،  )عج(دوازدهمین امام شیعه اثنی عشري    ،  ناممحمدالمهدي

اما وي به علـت     ،  و دفع قیام آنها هم با آنکه براي پهلوان حسن گران تمام شد            ".4تاسیس نمودند 

از اینـرو دو    ،  کند ن جرات نکرد درویش عزیز را که دستگیر شده بود هالك          قدرت و نفوذ شیخیا   

خواجه علی در این میـان  5.خروار ابریشم خام به او بخشید و از او خواست خراسان را ترك کند      

از مشغولیت حسن دامغانی در متصرفاتش در شمال غرب وشرق استفاده کـرد و بـا جـذب          مؤید

درویـش عزیـز    ودنـد و همچنـین بـا پیوسـتن بـه طریقـت       افرادي که از حسن شکست خورده ب      

دست به شورش زد و پـس      ،  و طبیعتا به کمک جناح شیخیان     ،  که در اصفهان تبعید بود    ،  مجدي

در اینجـا بـاز هـم بـا یـک           ،  )766(شکست و کشتن حسن دامغانی به حکومت سربداران رسـید         

رو ، سن جوري اتفـاق افتـاد  مسعود و حالدین  شبیه آنچه در زمان وجیه،  دیگر حکومت دو نفره  

  . شویم  میبرو

علی مؤید در اوایل طرفداران درویش عزیز را رهبر واقعی نهضت خویش شناخت امـا بـه                 

از اطاعـت   ،  توانـست تحمـل کنـد      میعلت آنکه مداخله شیخیان را در امور مربـوط بـه حکـومتن            

                                                           
 یـک دولـت     759 تا   748دولت سربداران مدت ده سال از       ،  که تا کنون منتشر شده است     هایی     به استناد سکه   .1

طه کار سربداري از در آشتی   البته این نظر رویمر به معناي این است که دولتهاي محاف          ). 61ص،  رویمر( سنی بود 

  .با بازماندگان مغول بوده اند نه خود ایشان سنی بوده باشند

  241ص، 1ج،  حافظ ابرو. 2

  61ص،   رویمر.3

  64ص،  همان.4

  .365ص ، حبیب السیر. 5
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ه مـذهب بـود ودر      علت این بود که خواجه علی مؤید که خود شیع         . درویش عزیز سر فرو پیچید    

دخالت داشت با نظریه دولـت مهـدي درویـش عزیزکـه رنـگ بـوي          میارتقأ شیعه به مذهب رس    

بدین دلیل عزیز مجدي و تعداد کثیري از        . توانست کنار بیاید   میافراطی و آرمان گرایانه داشت ن     

دامـه  وي بـه قتـل او اکتفـا نکـرد و در ا             )777(پیروانش را به کام جنگجویان آل کرت انداخت؛         

مقبره شیخ حسن و شیخ خلیفه را ویران کرد و به قلع و قمـع و لعـن و    ،  مقابله با جناح شیخیان   

 1.سب درویشان پرداخت

ونیـز مظفریـان در شـیراز       ،  جانی قربـان  ،  درویشان فراري از جانب ملک حسین در هرات       

از شـاگردان   کـه   الدین    این جناح چندي بعد به رهبري درویش رکن       ،  مورد استقبال قرار گرفتند   

الـدین    درویش رکن.)778(دوباره در سبزوار قیام کردند    ،  شیخ حسن و از یاران درویش عزیز بود       

بـا کمـک مـالی و تـسلیحاتی شـاه شـجاع       ، که بعد از واقعه قتل درویش عزیز به فارس رفته بود 

ه بـه  دوبـار ، که والی سابق پیر علی آل کرتی در نیـشابور بـود           ،  اسکندر میمظفري و همراهی نظا   

 خراسان برگشت و شیخیان به رهبـري او سـبزوار را گرفتنـد و بـه نـام او خطبـه هـم خواندنـد             

)779(2. 

 رادیکال  حکومت دو نفري جدید   فورا به تاسیس  ،  اسکندر و درویش رکن الدین    ،  این دو 

که البتـه یکـی از اولـین        ،  3مبادرت کردند ،  منطبق با تعلیمات شیخ حسن جوري     ،  شیعی افراطی 

 امر کاهش بیشتر قلمرو سربداران از یک طرف و دخالت بیـشتر بیگانگـان در امـور آن         نتایج این 

 دولت از طرف دیگر شد؛ هر چند خواجه علی مؤید به هر وسیله بود طغیان آنهـا را فـرو نـشاند                      

داد کـه بحـران       مـی  پی در پی شـیخیان نـشان      هاي    اما شرایط جدید و تحرکات و قیام      . 4)781(

 کـه ،  شاید اجتنـاب باپـذیرعلی مؤیـد      ،  اما خظاي ،  مشروعیت دامان دولت سربداري را رها نکرده      

                                                           
  .366ص، همان. 1

  .516ص ، 1ج،  حافظ ابرو.2

  66ص،  رویمر.3

کـه حکومـت او حـایلی بـود میـان           ،  میر ولی جانی قربانی    علی مؤید بکمک ا    .555و  554ص  ،  2ج،  حافظ ابرو . 4

سبزوار ،  رقیب شاه شجاع مظفري   ،  و شاه منصور  ،  سربداران و جالیریانیکه همیشه چشم طمع به خراسان داشتند        

  . را فتح کرد و قیام رکن الدین را سرکوب کرد
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بـه تیمـور گورکـان متوسـل شـد و تاتـار لنـگ را بـه خراسـان                    ،  1چندي بعد براي دفع مدعیان    

  ظـحف، نتوانست دولت متزلزل سربداري را در مقابل مطامع دشمنان و از جمله تیمور، 2کشانید

  3.  کند

یکی از نکات جالب توجه درباره دولت سربداران فهم دقیق عقاید مذهبی ایشان است که               

ضرب شده در زمان ایشان تشخیص سـنی و شـیعه بـودن فرمانروایـان       هاي    طبق مدارك و سکه   

بعلت حرمت حکومـت بازمانـدگان   ، و اگر هم شیعه بودند    . کند  می این سلسله را با مشکل مواجه     

به احتمال از اعمـال یـک   ، و سنی بودن اکثر مناطق تحت تسلط ایشان       ) ا تیموریان طغ(ایلخانان  

آنچه مسلم است خواجه علی مؤید بوده که مذهب تـشیع           ،  اند  کرده  می سیاست علنی شیعه حذر   

که البته تشیع خواجه علی مؤیـد بـا نـوعی تـسامح و              . کرده است  میرا براي دولت سربداري رس    

خورد اما مردم خـود      میخواجه با آنکه بنگ و شراب ن      « : نویسد    می اندمیر خو . تظاهر همراه بود  

نمـود و     مـی  داشت و اکثر مالزمان او به شراب و شاهد و بزم آرایـی اشـتغال               میرا از آن کار باز ن     

خود شیعه مذهب بود و در تعظیم علما و سادات با قصی الغایت کوشیدي و سادات را بـر علمـاء               

اسب کـشیدي و اسـماء دوازده       ) عج  (اد و شب به انتظار صاحب الزمان        مرجع دانستی و هر بامد    

  4.»امام بر وجوه و دنایر ثبت نمودي 

  

  

                                                           
  .صره کرد از نو سبزوار را محا783در سال ، متحد سابق خواجه علی مؤید،  امیر ولی.1

 ایـشان هـردو را    قدم بود حضرت صاحب قرانـى   همیشه بر جاده اخالص و هواخواهى ثابت         على مؤید سبزوارى   .2

بنواخت و به اعزاز و اکرام مخصوص گردانیده کمر و شمشیر داد و خلعتهاى پادشـاهانه پوشـانید و خواجـه علـى       

النّـاس علـى دیـن    «او در جواب گفت که . ستفسار فرمودمؤید را چون به تشیع موسوم بود از مذهب و معتقد او ا     

حضرت صاحب قرانى ایـن  .قران است مذهب من مذهب امیر صاحب، مردم بر دین پادشاهان خود باشند  » ملوکهم

 فرمـوده اسـت     . و سـلّم     صلّى اللّه علیه و آلـه      .معنى از او پسندیده داشت او را ستایش فرمود و گفت چون رسول            

دیگـر فرمـوده      یعنى هرکه ترك سنّت من کند به شفاعت من نرسد و جـایى            »  ینال شفاعتى  من ترك سنّتى ال   «

سـنّت و جماعـت     خواهم که به هردو سعادت واصل شوم مـذهب اهـل         و من چون مى   » الجماعۀ رحمۀ «است که   

    528 ،2  ج بحرین مجمع و سعدین طلع حم. 566ص، 2ج، حافظ ابرو . دارم

  52 .53ص ،  همان کتاب،   زرین کوب.3

  .366ص ، 3ج،  ؛ حبیب السیر624ص ،  5ج ،  روضه الصفا،   میر خوانده.4
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  1)شهید اول (خواجه علی مؤید و محمد بن مکی 

جـستجوي پایگـاهی     براي غلبه بر بحران مشروعیت دولت سربداري و       ،  خواجه علی مؤید  

بـدنبال برقـراري تـشیع فقـاهتی در     ، شـیخیان محکم و مردم پسند در برابر دعاوي جناح تندرو       

سعی کرد علما و فقهـاي     ،  مسعودالدین    برخالف وجیه ،  شاید این از زیرکی او بود که      . 2جامعه بود 

شیعه را از یک طرفدر مقابل اعمال درویشان جوریه قرار دهـد و از طـرف دیگربـا افـزودن بعـد                      

مـشروعیت دولـت خـویش را     ،  تهم توسط فقیهی که مشرب صـوفیانه داشـ         آن،  فقهی حکومت 

را به اقامت در قلمـرو      ) شهید اول   (در جهت این سیاست بود که محمد بن مکی          ،  مستحکم کند 

 از بد روزگار پراکنده گشته و بیشتر        }خراسان{این دیار  می بزرگان عل  "چرا که   ،  خود دعوت کرد  

  3."یا همه شان تار و مار شده اند

که در یکی از این مکاتبات از شهید اول درخواسـت           میان وي و شهید اول مکاتباتی بوده        

ما ازاین نگرانیم که سرزمین ما به خاطر رهبـر نداشـتن و راهنمـایی         " 4.کرده است نزد وي برود    

هر گاه لطف نمائید و با توکل به خدا و پرهیز از عذر آوردن              .دستخوش خشم اللهی گردد   ،  نشدن

دانیم و ان شـاء       می زیرا ما الحمداهللا قدرتان را    ،  ودمزید احسان خواهد ب   ،  به اینجا تشریف بیاورید   

                                                           
 هجري در جزین از روستاهاي جبل عامل متولد شـد، جـایی کـه    734محمد بن مکی جزینی عاملی در سال       . 1

شد کرد که به در واقع وي در جامعه اي ر. زیستند ، آنجا می شیعه دور از خطرات اظهار تشیع در جامعه سنی شام        

هـاي   ، فرهنگی بس شکوفا داشت، وي در چنین فضایی نزد استادان مـذاهب و مکتـب                 دلیل پیوند تشیع و تصوف    

، چنان که استادان فقه او را بالغ بر هزار دانسته اند از جملـه کـسانی کـه وي نـزد        مختلف روزگارش تحصیل کرد   

هاي   خواهر زاده–د اعرج و برادرش ضیاءالدین عبداهللا    ، عبدالمطلب بن محم     ایشان تلمذ کرد، فخرالمحققین حلی    

، مهنابن سنان مدنی و قطب الدین         ، احمد بن محمد بن الحسن بن زهره          محمد بن القاسم بن معیه     –عالمه حلی   

، مـشهورترین   ، او پس از درگذشت استاد برجـسته خـود فخـرالمحققین    آنچه مسلم است. توان نام برد رازي را می 

، مرجـع مـذاهب فقهـی     ، و وسعت مشرب فرهنگی اش چنان بود که حلقه درسش در دمـشق  ن خود شدفقیه زما 

  ).8,147، ص  ، همان تشیع و تصوف الشیبی( آمد اهل سنت به شمار می

  197ص ، 1363تهران ،  نشر گسترده،  یعقوب قیام شیعی سربداران،   آزند.2

غایـۀ   "و همچنـین  143ص، 1ج،  فـی شـرح اللمعـۀ الدمـشقیۀ    الروضۀ البهیۀ :ك.براي دیدن متن عربی نامه ر  .3

  "المراد

  .199 .200ص ،  "قیام شیعی سربداران،  آژند"و همچنین،  همان. 4
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محمـد  الـدین     که بوسـیله شـمس    ،  در این نامه   " 1.داریم  می شناسیم و بزرگتان    می اهللا حقتان را  

یاد کـرده  ، خواجه علی مؤید با احترام فراوان از شهید اول        ،  آوي به دست شهید اول رسیده است      

نامیـده اسـت و   » محیی مراسـم االئمـه الطـاهرین    ، مرسلینوارث علوم االنبیا و ال« است و او را   

ضمن بیان عطش مردم خراسان به دانش وي گفته است از آنجا که در خراسان نیست که بشود                   

امـا شـهید اول تـرجیح داد در         ،  از او خواسته است به خراسان بیاید      ،  از دانش وي بهره مند شود     

را به منظور داناتر کردن خواجه علی مؤید به فقـه            » اللمعۀ الدمشقیه « جاي خود بماند و رساله      

که این کتاب را آنچنان کـه       . براي او بفرستد  ،  و مساعدت او در تنظیم دولتش بر آن اساس         میاما

مانـد و   الـدین     نسخه اصلی دست شـمس    . طی هفت روز براي وي نوشت     ،  فرزند شهید اول گفته   

شکاالتی نیز در آن پیدا شد و شـهید آن را  که ا، تنها یک نفر از روي آن به سرعت استنساخ کرد       

که این تاریخ مصادف بود با تـسلیم خواجـه علـی مؤیـد بـه      .  بود782اصالح کرد و این در سال      

 788مطمئنـاً تـا زمـان مـرگش در سـال            ،  و از آنجا که مجبور بود در رکاب تیمور باشد         2،  تیمور

 بـدرود حیـات   786ي نیـز در سـال   کـه و ، فرصت اجراي قواعد و احکام مورد نظر شهید ثانی را     

  .پیدا نکرد، گفته بود

کوشید مقام فقیه جامع الشرایط را تا قطب صوفیه بر کشد و بر خالف نگـاه                  می ابن مکی 

و جـدا از  3نگریـست   مـی از منظـر فقـه بـه تـصوف    ، سید حیدر آملی از چشم انداز تصوف به فقه      

و در  ،  ه معرفتی جهـان اسـالم بـود       که در سده هشتم هجري کلی ترین زمین       ،  گرایشات صوفیانه 

بـسیاري  هـاي     در زمینـه فقهـی هـم نـو آوري         ،  4بعضی ابیات صوفیانه منسوب به او وجـود دارد        

فقیه واقعی امامیه و فقیه نامدار عصر خـود         ،  وي که پس در گذشت فخر المحققین حلی       .5داشت

کوشـید  ، آن حضرت) ام قائم مق(به عنوان نایب ، امام غایب» والیت خاصه « با طرح مسئله  ،  بود

از اطالعـات پراکنـده در برخـی منـابع          ،  در ایـن زمینـه    . که زمینه را براي ظهور وي آماده سازد       

                                                           
   همان.1

،  تهـران ،   ترجمه محمد علی نجـاتی    ) عجایب المقدور   ( زندگی شگفت آور تیمور     ،   احمد بن محمد  ،   ابن عربشاه  .2

  .25ص ، 1386هفتم پاییز چاپ ،  علمی و فرهنگی،  انتشارات

  225ص ،  امامیه و سیاست،  محمد،   کریمی زنجانی اصل.3

  )621ص ، روضات الجنات:( به نقل از، 148ص، کتاب;  الشیبی همان.4

  148,147ص ،   همان.5
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هـاي    که ابن مکی به قصد اجراي این منظور کوشش خود را از شهر            آید     می متاخرتر از عهد او بر    

بـه  ،  در دمشق مجاور محل سکونتش در جبل عامل آغاز کرد و به دور از چشم حکومت ممالیک                

و ، گمـارد هـایی    تا آنجا که از جانب خود بر مناطقی چون طرابلس نایـب    1.دست زد هایی    فعالیت

بـه  ، اما وقوع بعضی پیش آمـدها ، بی شک اخبار اقدامات وي به اطالع خواجه علی مؤید میرسید  

ران برقـوقحکم الـدین   و به همیاري سیف، محاکمه و اعدام او توسط فقهاي اهل سنت  ،  دستگیري

اما به گفته مورخان مهمترین دلیل قتل وي ارتباط او بـا همپیمـان شـیعی و                 2.انجامید،  ممالیک

تمام ،  782که در سال    ،  حاکم سربداري خراسان  ،  یعنی سلطان علی مؤید سربداري    ،  علوي تیمور 

  3.باشد، امراي خراسان را به اطاعت تیمور در آورد

والیت خاصه به    کتب فقهی شهید اول مفهوم    در اینجا الزم است گفته شود که با ظهور م         

شکلی کارآمد به عرصه امور سیاسی وارد شد و به فقها امکان اظهار نظر صریح درباره مشروعیت                 

آنها از چشم انداز فقه را ارزانی       هاي    مشروعِ ممکن در عصر غیبت و تبیین سازو کار        هاي    حکومت

تالش براي ایجاد حکـومتی     ،  خود»  خاصه   والیت« هر چند که در این حالت هم فقها از          . داشت

شیعی به نیابت از امام غایب را استنتاج نکرده و حوزه فعالیتشان را به نظارت بر اعمال حکومـت               

به مقابله با مدعیان تشکیل حکومتی علوي       ،  و حتی طبق این نظر    ،  داشتند  می و دیوانیان محدود  

گردش محمد بـن فـالح مشعـشعی نمونـه در           ابن فهد حلی و شا    . خاستند  می به نیابت از امام بر    

شاید از همین زاویه هم بتوان علت توجه خواجه علی مؤید به ابـن مکـی                ،  4خوري از این تقابلند   

                                                           
  38ص ، 25ج ،  ق1390، 1375،  ا نتشارات اسالمیه،  تهران،  بحاراالنوار،   محمد باقر مجلس.1

منابع اهـل سـنت وي را نـصیري         . 2,151ص  ،   همان کتاب ،   الشیبی روضات الجنات؛ : ك. بیشتر ر   براي تفصیل  .2

  این اتهامات ناروا است، که نقل آنها از بحث ما خارج است، که به دالیل مختلف،  مذهب و خارج از دین خوانده اند

  528ص  ،جلد اول دفتر دوم،  مطلع سعدین و مجمع بحرین ؛26,25ص ،   ا بن عریشاه.3

بخش اعظم نقطه نظرات و آراء ابن مکی بـراي ایجـاد          . 226، ص   ، امامیه و سیاست     ، محمد   کریمی زنجانی اصل  . ٤

آمده است، این کتاب براساس آمـوزه والیـت   » اللمعۀ الدمشقیه « دولتی بر اساس مبانی اعتقادي شیعه در کتاب  

، بـراي نخـسیتن بـار پـس از      یه فصل تازه اي گـشود   فرهنگی امام / ، در حیات سیاسی       خاصه فقیه جامع الشرایط   

غیبت کبري بود که یکی از زعماي امامیه به تبیین ساز و کارهاي یک حکومت مـشروعِ ممکـن در عـصر غیبـت                    

افزون بر یـک اثـر فقهـی ارزشـمند،          » اللمعۀ الدمشقیه   « بدین ترتیب   . پرداخت آن هم از چشم اندازي فقهی        می

مور حکومتی، مانند قضاوت، نماز جمعه و فتواي جهاد بود، که گذارِ فقه سیاسی امامیـه  نخستین دخالت فقها در ا   

چـه در حـالی کـه فقهـاي         . گذار از فقه مشارکتی به فقه نیـابتی       : به مرحله دیگري از حیات خود را نشان میدهد        
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اول کسب مشروعیت از یـک      ،  داد  می را توجیه کرد در واقع وي با یک تیر دو نشان را هدف قرار             

عدم دخالت مـستقیم فقیـه در امـر       فقیه صوفی مشرب و دوم به واسطه اعتقاد به اصل نظارت و             

کـه مـشروعیتش   ، حکومـت خـویش را  هـاي    توانست پایـه    می وي،  کشورداري از جانب ابن مکی    

بـدون  ، شـد   مـی توسط شیخیان از یک سو و دولتهاي همسایه از سوي دیگر به چـالش کـشیده             

  . مستحکم کند، اینکه ناگزیر باشد تن به یک حکومت دو نفره دیگري بدهد

هید اول زمانی بدست خواجه علی مؤید سربداري رسید که اندکی بعد ناگزیز             اما کتاب ش  

بر زر و سیم زد و در مساجد به نام او خطبه کرد و کمر خدمت بـسته                  } تیمور{سکه به نام وي   "

علـی  ،  در واقـع تـا پایـان عمـرش        ،  وي مجبور بود قریب هفت سال      1".نشست }تیمور{به انتظار 

به نقطه دیگر در حرکت     اي    از نقطه ،   در رکاب تیمور صاحب قران     الظاهر بعنوان مصاحب و مالزم    

توانـست    مـی  که شاید ،  به این دلیل در آن زمان دیگر اجراي نظریه هاي سیاسی ابن مکی            ،  باشد

در چـارچوب یـک دولـت    ، باشد براي برون رفت از بحران مشروعیت دولـت سـربداري          اي    وسیله

، 2با کشته شـدن خواجـه علـی مؤیـد         ،  ي خراسان ممکن نشد؛ چرا که عمر دولت سربدار      ،  شیعی

در میـان آنهـا وجـود       ،  جانشینی موروثی است   که،  و از آنجا که نشانه ویژه یک سلسله       . بسر آمد 

که هنوز درست تـرین   » پادشاهی بدون پادشاه    « اگر نخواهیم از تعبیر     ،  براي دولت آنها  ،  نداشت

تـوان از حکومـت متنفـذان و در           مـی  شتربی،  استفاده کنیم ،  اصطالح براي شرایط آن زمان است     

جمهوري که بواسطه بحران مـشروعیت      3.معناي بسیار محدود حتی از یک جمهوري سخن گفت        

با وجودي که به لحاظ نظري مسیري را که طی کرد بی شباهت             ،  و درگیري با دولتهاي همسایه    

                                                                                                                                                    
 عملکـرد سیاسـی   ، در تبیین نحوه مـشارکت امامیـه در امـور عامـه و توضـیح چگـونگی        امامیه تا عهد شهید اول    

کوشیدند و حتی محقق حلی و عالمه حلی نیز با وجود  اقتصادي امامیه بر بنیاد اصل نیابت عام فقها می . اجتماعی

، از 298)ق، ص 1318،  ، تهـران    ، المعتبر فـی شـرح المختـصر         محقق حلی (فقها  » والیت خاصه   « طرح نخستین   

،  ، امامیه و سیاسـت  ، محمد کریمی زنجانی اصل(ی باز ماندند تبیین ساز و کارهاي آن در برخورد با مسائل حکومت  

   )226,225صص 

  25ص،  ابن عربشاه.1

در جنگ تیمور با اهـالی ایـن   ،  به سن هفتاد و سه سالگی   788 در والیت هویزه از شهرهاي خوزستان در سال          .2

به تصحیح ، تذکرة الشعراء، ولتشاهد،  سمرقندي(منطقه کشته شد و نعش او را به سبزوار آوردند و به خاك سپردند

  )321ص ، 1337،  انتشارات بارانی، تهران،  محمد عباسی

  73ص ،  همان کتاب،   رویمر.3
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بـه  ، گنجد می مقاله ناما به دالیل پیش گفته و دالیلی که در چارچوب این   ،  به دولت صفوي تبود   

  .سرانجام شایسته نرسید

هم به مستضعفان    هایی  با غلبه تیمور بر خراسان نهضت سربداران به سر آمد اما سرمشق           

و در کرمان نهضت پهلـوان      ها    از جمله در مازندران نهضت مرعشی     . قابل مالحظه بود   بعد داد که  

ـ   -هایی دیگر از این جنـبش بـود       اسد صورت  وع ملـوك الطـوایفی انقالبـی بـا      یادگارهـاي یـک ن

  1.جنگی و مذهبیهاي  شیوه
  

    گیري نتیجه

ي دولـت   هـا   تـالش ،  با استفاده از منابع تاریخی و سیاسـی جدیـد و قـدیم            ،  در این مقاله  

طبیعتا در ایـن    ،  سربداري جهت کسب مشروعیت و عرضه الگوي مشروعیت ساز جدید بیان شد           

وجه به تقارن و تباین تـشیع و تـصوف از نخـستین    مسیر توجه به اوضاع سیاسی زمانه و عطف ت    

محافظه کـاري و عـدم وجـود        ،  دوره تاریخیشان تا برآمدن سربداران به این نتیجه منجر شد که          

نطریه سیاسی مشخص در جناح سربداري و آرمان گرایی افراطی جناح شیخیان از یک طـرف و                 

علت عدم دسـتیابی آن دولـت       ،  واز دیگر س  ،  بخصوص ظهور تیمور  ،  اوضاع پیچیده سیاسی زمانه   

اسـتی سرنوشـت سـربداران یـسیار        ر. مختلـف بـود   هـاي     به یک الگوي واحد مورد توافق جنـاح       

انتظـار  هـر بامـداد و شـب بـه         « مدتی مدید در میدان بـزرگ شـهر سـبزوار           ،  آموز است  عبرت

آن سـوار  الزمان علیه السالم اسب آراسته و زین کرده کشیدندي تا قائم مهدي منتظر بـر    صاحب

} تیمـور {سکه به نام وي} خواجه علی مؤید سربداري {"؛و چندي بعد 2»مرکب نماند  شود و بی  

} قاصـد تیمـور  {انتظاربر زر و سیم زد و در مساجد به نام او خطبه کرد و کمر خدمت بـستهبه    

و گردد به تفاوت دیـدگاه د   می برانتظارتفاوت این دو " 3.}تا او را به خدمت تیمور ببرد  {نشست

 جناح دولت سربداریاز یک سو و مسیر اجتناب ناپذیري که آرمانگراي بی توجه به واقعیـات ببـار       

بـراي تیمـور زیـن    ، نـا خواسـته  ، که انگاردر میدان سبزوار اسب رااي  گونه به، آورداز دیگر سو   می

  !!!ارد؟وجود نداشت و نداي  آیا راه میانه: کرده بودند؛در اینجا یک سؤال اساسی همچنان باقیست

                                                           
  273ص ، 2ج ، 1375، انتشارات سخن، تهران، روزگاران، عبدالحسین،  زرین کوب.1

 ؛ وحبیـب  624ص ، 5ج، 1339 .1338 7 و5ج،  خیـام ،  تاریخ روضۀ الصفاء تهران،  محمد خاوند شاه،    میرخواند .2

  .366ص ، 3ج، السیر

  25ص،  ابن عربشاه.3
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  با دو مسئله فقهی جهاد و أمر به معروف بررسی تطبیقی نهضت سربداران

  

  1فاطمه رجائی

  3موسی زرقی ، 2مرداي بندقرا محمدشاه

  

  چکیده

جهاد و أمر به معروف و نهی از منکر از مجموعه وظایف و تکالیفی است که خداوند در 

ز منکر به هدف جلوگیري از امربه معروف و نهی ا. است قرآن کریم بر مسلمانان واجب کرده

. است و جهاد به هدف جلوگیري از تجاوز بیگانگان تشریع شدهها  فساد و ترویج نیکی گسترش

آنچه این مقاله در پی پاسخگویی بدان است اینکه آیا میشود رفتار شیخ خلیفه و شیخ حسن 

گ با ظالم و جوري که از سران فکري سربداران هستند را مصداق امر به معروفِ جهاد و جن

و نهی از منکرِ نرفتن به زیر بار ذلت و در نتیجه این نهضت را داراي مبانی اسالمی » تجاوزگر

مورد بررسی قرارگرفته و با اقدامات این دو  دانست؟ براي پاسخگویی به این سوال آیات قرآن

می بودن در پایان به این نتیجه رسیده که یکی از مبانی اسال. شخصیت مطابقت داده شد است

این نهضت این است که بر اساس مبانی اسالمی از جمله امر به معروف و نهی از منکر شکل 

  . گرفته است

 نهی از منکر ،امر به معروف ،سربداران : گان کلیديواژ

  

  

  

                                                           
  عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواري.  1

  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی از دانشگاه فردوسی مشهد.  2

  نشگاه حکیم سبزواريسبزواري عضو هیئت علمی دا حکیم دانشگاه علمی هیئت عضو.  3
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  مقدمه

 در واقع خیزش مردمی بود که در مقابل ظلم وجور ق.هـ736قیام سربداران در سال 

براي بدست آوردن حق و حقوق ) ایلچی(تجاوز و زورگوي آن زمانحاکمان وقت و ماموران م

دو شخصیت متفکر و عالم قرآنی هاي  و تشویقها  خود واقع شد این قیام در ابتدا با روشنگري

  .خانواده و جامعه صورت گرفت ،نسبت به تکالیف و حقوق مردم درقبال خود

سن جوري باعث بوجود آگاهی دادن مردم توسط شیخ خلیفه و پس از ایشان شیخ ح

 آمدن این احساس و ذهنیت شد که آنها نه تنها حق دارند که در برابر آنچه به آنها تحمیل

 شود ایستاده و به دفاع برخیزند بلکه طبق تعالیم اسالم نسبت به این أمر مکلف نیز می

  .باشند می

له احساس خطر را در چند جا از جمها  تشویق توان تاثیر این آگاهی و  میکه در نتیجه

عالمان اهل سنت که مدافع حکومت حاکمان آن زمان بودند و به کشتن شیخ خلیفه دست 

 آشکارتري در واقعه باشتین که دو برادر به دفاع از ناموس خود در برابر طور بهزدند و همچنین 

صداق توان حرکت این دو عالم را م  میبنابراین. تجاوز ماموران ایلچی برخواستند مشاهده کرد

 حرکت این علما -1: أمر به معروف و نهی از منکر دانست مشروط به اینکه به سواالتی همچون

توان مصداق أمر به معروف و نهی از منکر   می آیا کار این دو را- 2بر چه اساسی صورت گرفت؟ 

 توان حرکت  میپس فرض این مقاله بر این است که آیا. و جهاد در راه خدا دانست؟ پاسخ دهیم

شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري را مصداق أمر به معروف جهاد و نهی از منکر زیر بار ظلم 

  رفتن دانست؟

  

  مفاهیم

  حرکت علماي سربداران

باشد که   میمنظور از حرکت علماي سربداران راه وروش آنها در روشنگري مردم آن عهد

 حقوق و  نسبت به حق وبا استفاده کردن از قرآن و وعظ آن مردم توانستند اذهان آنها را

به قیام پرداخته و به دفاع از کیان و  تکالیفشان آگاه سازند و با این آگاهی در مقابل متجاوزان

  .ناموس خود برخیزند
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  جهاد

جهاد که یک أمر الهی و یک وظیفه دینی قرار داده شده است داراي شرایط و انواع 

باشد   میایط فقط بر گروه خاصی واجبباشد که گاهی بر همه افراد و در بعضی شر  میمختلف

 ،جهاد براي دفاع از جان و مال و ناموس افراد هست که در این نوع جهاد ،که یکی از این انواع

مدافع در مقابل جان متجاوز هیچ گونه مسئولیتی ندارد و این نوع جهاد بر همه ي افراد واجب 

   .است

  تعریف- الف

 » 301ص  ،1 ج ،سیاح« دن در راه خدا و دین است جهاد از ریشه جهد یعنی کارزار کر

و در اصطالح به معناي دفع تهاجم دشمنان در حمله به جان و مال و ناموس و کیان اسالمی 

   »350ص ،نجفی« .کنند  میتفسیر

  انواع -ب

  :جهاد بر چهار نوع است که عبارتند از

  جهاد ابتدایی با مشرکان براي دعوت آنها به اسالم -1

اد با کسانی که با مسلمانان روابط خصمانه دارند بطوریکه هر زمان احتمال حمله  جه-2

و این نوع جهاد جنبه تدافعی دارد؛بعالوه . و تهاجم به کشور اسالمی از ناحیه آنان وجود دارد

ممکن است فردي و جمعی باشدچه بر هر فرد که مورد تجاوز قرار گیرد دفاع از جان و مال و 

  .تناموس واجب اس

.  جهاد در مقام دفاع از جان و مال مسلمانان و یا کسانی که در حمایت مسلمانانند-3

  .که حتی شهید ثانی میفرمایند بهتر و سزاوارتر این است که این نوع را دفاع بگویم

 .اند خروج کرده) علیه االسالم(یعنی کسانی که علیه امام « جهاد با بغاة -4

  »128، انی؛ شهیدث127ص  ،مدیر شانه چی«

  

  أمر به معروف و نهی از منکر 

آگاهی نسبت به برخورداري از هر چیزي که خداوند براي مردم قرار داده و نسبت به 

دارد باعث بوجود آمدن وظایف و تکالیفی است که در بعضی اي  تمام حق و حقوقی که هر بنده
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همانطور که . وق مطلع نمایندشدند که مردم را به این حق و حق  میاز این موارد افرادي گمارده

 مذَکِّرٌ أَنت إِنَّما فَذَکِّرْ: فرمایند  می سوره غاشیه به پیامبر صل اهللا علیه و آله21خداوند در آیه 

 و دهنده پند تنها تو که چرا. کن  یادآوري)وظائفشان به را مردمان(و  بده اندرز و پند تو(

  ).بس و اي کننده یادآوري

باشد که هر چند براي آن فرد   می ناموس نیز از جمله این مواردحق دفاع از حرض و

وظایف و تکالیفی بر عهده  ،خاصی منظور نظر نیست اما براي آگاه کردن مردم از این حق

مطلعین نسبت به آنهایی که آگاهی ندارند خداوند در قرآن قرار داده است که أمر به معروف و 

  .نهی منکر نام دارد

  تعریف - الف

 به معروف که عبارت است از تشویق زبانی یا عملی به انجام واجبات و نهی از منکر أمر

به اجماع فقیهان هم به دلیل عقلی و  ،که عبارت است از منع زبانی یا عملی از ارتکاب محرمات

 »135ص ،شهیدثانی«.باشند  میهم به دلیل نقلی واجب

  دلیل وجوب عقلی و نقلی -ب

است که هم عقلی باشد و هم از شرع اي  داللی سند و پشتوانهبهترین أمر براي هر است

مورد تایید قرار گرفته باشد لذا براي استناد به وجوب أمر به معروف هم دلیل عقل و هم دلیل 

  .مورد تایید شارع را آورده ایم

دلیل وجوب عقلی آن این است که أمر به معروف و نهی از منکر مصداق لطف است و بر 

شواهد زیادي است که در کتاب  ،و اما دلیل وجوب نقلی آن. لطف واجب است ،عدلطبق قواعد 

 و یأْمرُونَ الْخَیرِ إِلَى یدعونَ أُمۀٌ منکُم و لْتَکُن«: مانند این آیه قرآن ،خورد  میو سنت به چشم

  ﴾آل عمران104﴿ حونَالْمفْلِ هم و أُولَئِک الْمنکَرِ عنِ و ینْهونَ بِالْمعرُوفِ

مردم را به نیکی دعوت کنند و به معروف فرمان دهند واز اي  باید از میان شما دسته

 بِالْمعرُوفِ یأْمرُوا لَم إِذَا «): اهللا علیه و آله و سلم صل(و نیز مانند حدیث پیامبر . 1»منکر باز دارند

و ا لَمونْهنِ ینْکَرِ عالْم و تَّبِ لَموایع ارلِ مِنْ الْأَخْیتِی أَهیلَّطَ بس اللَّه هِملَیع مهوا شِرَارعدفَی مهارخِی 

 من خاندان نیکان از و ،نکنند منکر از نهى و معروف به أمر) مردم (هرگاه: لَهم یستَجاب فَلَا

                                                           
 104 .عمران آل. 1
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 دعایشان اما کنند دعا اننیکانش و گرداند مسلّط آنان بر را بدانشان خداوند ،ننمایند پیروى

  .»374ص ،2ج ،کلینی«)» نشود مستجاب

  

  علماي سربداران

از علماي سربداران که باعث بروز قیام سربداران شدند شیخ خلیفه مازندرانی و شیخ 

آن دو باعث ایجاد قیام هاي  باشند که تاثیر این دو در بر این قیام و روشنگري  میحسن جوري

  .یروزي آن شدسربداران و در نتیجه پ

  شیخ خلیفه  - الف

انسانی متحرك و پر  ،و انقالب سربداران شیخ خلیفه مازندرانی رهبر فکري جنبش

تجوید قرآن و فقه : او به فراگرفتن مقدمات علوم متداول زمان خود از قبیل. جوش و خروش بود

 »604ص، میرخواند«.و اصول و علم فراست پرداخت

یخ بالوي زاهد آملی که یکی از مشایخ معروف آن عصر و نزد استادانی بزرگ همچون ش

عالءالدوله سمنانی عارف بزرگ و نامی آن عصر که به علت الدین  بود و بعد از او نزد شیخ رکن

فضیلت و دانش و بزرگواري و کرامت و وارستگی از کلیه پیشوایان فکري عصر ممتاز بود 

 »99-100ص  ،حقیقت«.پرورش یافت

ه سبزوار شهر معروف شیعه نشین مغرب خراسان که در اثر اعتقاد به سفر شیخ خلیفه ب

مذهب شیعه و توجه به مسائل اجتماعی از نزد بزرگترین و مشهورترین عارفان زمان رانده شده 

او که از نظر شرعی و از لحاظ انسان دوستی و نوع پروري و استقرار . بود به آرامی صورت گرفت

را به مسائل اجتماعی  ود را مامور و موظف میدید که باید مردممساوات در بین هم میهنان خ

آگاه کرد و آنان را تشویق و ترغیب نمود تا بر ضد مسببان اصلی فقر عمومی و نابودي 

کشاورزي و انحطاط اقتصادي که دامن گیر ایشان شده بود قیام کنند و با بیرون راندن بیگانگان 

، حقیقت« . صالح و مومن و وطن دوست بسپارندحکومت سرزمین خود را به دست افرادي

 »127ص

به همین منظور شیخ خلیفه در مسجد جامع سبزوار منزل گزید و به وعظ مردم و 

روشنگري اذهان آنها پرداخت که خیلی زود مردم دور او جمع شدند و مرید بسیار پیدا کرد و از 

هده ي این وضع براي فقیهان مشا. اطراف نیز براي درك محضر او به سبزوار سفرمی کردند
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دیدند باعث شد که فتواي قتل این شیخ شیعه   میسنی که آن را منافی با دستگاه قدرت خود

بدین ترتیب رادمردي را که سخنان دلنشین او مرهم زخم بیچارگان و . کنند مذهب را صادر

 .و شهید کردندبه دار آویخته » 736« ربیع االول سال22رنج دیدگان عصر ایلخانی بود را در

ولی آواي ظلمت شکن . »78-79ص ، ؛ حافظ ابرو127- 128ص ، ؛ حقیقت605ص، ندامیرخو«

او تاثیر خود را گذاشت و همین صداي رسائی که در حلقوم صاحب اصلیش خفه شد اندك 

زمانی بعد رعد آسا از حلقوم یاران و طرفداران غیرتمند او به صورت جنبش و انقالب سربداران 

ملی و شیعه مذهب  تاسیس دولت مستقل رد و منجر به بیرون راندن بیگانگان وسر برآو

و کومش و جوین و اسفراین و گرگان » بیهق«سربداران در نواحی غربی خراسان 

  »127- 129ص ، حقیقت«.گشت

دید تا هم میهنانش را   میاین دید که شیخ خلیفه خود را از نظر شرعی مأمور و موظف

توان با استفاده از این آیه ي قرآن اثبات کرد زیرا   میلیف شان آگاه کند رانسبت به حقوق و تکا

و  الْمنکَرِ عنِ و َینْهونَ بِالْمعرُوفِ و یأْمرُونَ الْخَیرِ إِلَى یدعونَ أُمۀٌ منکُم و لْتَکُن«خداوند در آیه 

لَئِکَأُو مونَ هفْلِحآل عمران104﴿ الْم﴾  

باید از شما مسلمانان برخی خلق را به خیر و صالح دعوت کنند و مردم : یندمی فرما

» که به حقیقت واسطه هدایت خلق هستند«رابه نیکوکاري أمر و از بدکاري نهی کنند و اینان 

أمر  کرد مطابق آیه  میو همچنین آنچه شیخ خلیفه مردم را به آن دعوت و تشویق. »رستگارانند

 سوره بقره بر عهده مسلمانان 216آیه  د علیه متجاوز است که خداوند دربه معروف قیام و جها

 لَّکُم خَیرٌ و هو شَیئًا تَکْرَهواْ أَن و عسى لَّکُم کُرْه و هو الْقِتَالُ علَیکُم کُتِب«:فرمایند  میگذاشته و

  ﴾بقره216﴿ تَعلَمونَ الَ و أَنتُم یعلَم هو اللّ لَّکُم شَرٌّ و هو شَیئًا تُحِبواْ أَن و عسى

اند  نیز آورده» خیر لکم«کنند و در تفسیر   میتعبیر» خیرلکم«که در این آیه از جهاد به 

 به سبب کسب عزت و استقالل به واسطه نیرویی که از جهاد -1: به چند دلیل جهاد خیر است

  .گردد  میا نیل به فیض شهادت حاصل از لحاظ درك ثواب اخروي که ب- 2. شود  میحاصل

 دست یافتن به غنایم و نیرومندي در سایه تمرین و آمادگی براي دفاع احتمالی از حریم -3

کنند و به قیام   میبعد از اینکه مردم از این أمر اطاعت .»126- 127ص ،چی مدیرشانه«. اسالم

 در نهایت به استقالل ملی و پردازند عالوه بر رسیدن به حق و حقوق خود  میعلیه متجاوزان
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کنند و در سایه این نهضت زندگی راحت و آرامی را   میتشکیل نهضت سربداران دست پیدا

 .»...شدند و  میمردم فقیر و غنی بر سر یک سفره جمع«: ي که گفته شدهطور بهکنند   میتجربه

   شیخ حسن جوري-ب

رب قاضی بخش حومه دهکده جوري دهی از دهستان د«او جوانی از دهکده جوري 

.  و به عقل و درایت و قدرت تفکر ممتاز بود)35 ،9ج  ،فرهنگ جغرافیاي ایران«( ،نیشابور است

رساند و به لقب مدرس مفتخر   میشیخ جوري دوره تحصیل علوم دینی را با موفقیت به پایان

زوار یکی و بعد از آمدن شیخ خلیفه به سب. شود  میمیگردد و در دهکده جوري مشغول تحصیل

گوید و شیخ حسن جوري   میاز شاگردان شیخ حسن جوري از کرامات شیخ خلیفه با او سخن

واز  و چون به محبت آل علی بار آمده» 605ص ، 5ج  ،میرخواند«. رود  میمشتاقانه به سبزوار

گردد و از آنجایی که مسلک   میشیفته ي مواعظ شیخ خلیفه ،دوستداران جدي این خاندان بود

. گردد  مییابد به او سرمی سپارد و از اتباع خاصایشان  میشیخ خلیفه را با مسلک خود یکی

 »130ص  ،حقیقت«

  

  روي کارآمدن شیخ حسن جوري

بعد از شهادت دلخراش شیخ خلیفه مازندرانی چون شیخ حسن جوري ماندن خود را در 

خوند میردراین باره چنین نوشته . کند  میشابور عزیمتسبزوار مصلحت نمی بیند ناگزیر به نی

شیخ حسن را مقتداي خود ساخته از » او«مریدان شیخ خلیفه بعد از تجویز و تکفین«:است

 شیخ حسن نیز روش و کار استاد خود را در پیش» 130ص  ،حقیقت«. »سبزوار سفر کردند

 آنها بر علیه حکومت ظالم و به روشنگري اذهان مردم و تشویق گیرد و به صورت مخفی می

  .کند  میتجاوزگر ایلخان مغول دعوت

زیرا در  ،توان در این آیه بیشتر مشاهده کرد و فهمید  میحرکت شیخ حسن جوري را

 جمِیعا انفِرُواْ أَوِ ثُباتٍ فَانفِرُواْ حِذْرکُم خُذُواْ آمنُواْ الَّذِینَ أَیها یا: فرمایند  میاین آیه خداوند

  ﴾نساء71﴿

کسانی که ایمان آورده اید دربرابر دشمن آماده باشید و گروه گروه به جهاد روید یا اي  «

  .» جمعی روانه شویدطور به
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اقتصادي و هاي  در تمام جنبه - 1: دهد  مییعنی دو دستور مهم در این آیه به مؤمنین

نوع سالح و  ،یت دشمناناز موقع - 2. فرهنگی و نظامی بیدار و مراقب باشید که غافلگیر نشوید

روانی و اقتصادي ایشان با خبر باشید و  ،میزان آمادگی و توان جسمانی ،جنگی آن هاهاي  روش

روشهاي مختلف را به کار گرفته و به صورت  ،زمانی و مکانی در مقابله با آنها بر اساس مقتضیات

  »9ص ،4ج ،مکارم شیرازي«.یا اجتماعی به دشمن حمله کنیداي  دسته

ه در تطبیق با این نکات ما در حرکت شیخ جوري دقیقا همان أمر اول را که بیدار ک

بینیم که آنان را نسبت به حاکمان ظالم و مسببان   میکردن و بیداري مردم هست به وضوح

پردازد و نسبت به دستور دوم نیز   میانگیزاند و به صورت مخفی به تحریص مردم  میاصلی بر

بکند و قیامی را که علیه ظلم برپا کند را اینگونه  خواست شروع  میشیخ جوري کاري را که

داد   میبه دشمن حمله کنند و دستوراتی کرد که باید به صورت گروهی و اجتماعی می هدایت

از جمله اینکه اسم بنویسند و سالح آماده کنند تا دستور حمله را صادر کند و زمان حمله 

  .برسد

کند که خداوند آن را گفته و به معروفی   میي اطاعتیعنی شیخ حسن جوري از أمر

دهد که خداوند به آن أمرکرده و در واقع کار شیخ حسن جوري همان مصداق أمر به   میفرمان

  »نویسنده«.معروف و نهی از منکر و عمل به دستورات الهی است

شاره نویسد به این نکته ا  میکه امیر محمد بیک به شیخ حسن جورياي  حتی در نامه

  .»1000ص  ،5ج ،میرخوند«.باشد  میدارد که شیخ حسن فردي است که اهل ارشاد و هدایت

و همچنین این روشنگري و تشویق مردم به ایستادگی و مقابله با حکومت ظالم و 

  :فرمایند  می در واقع روشنگري آنها نسبت به حق وتکلیفشان بود زیرا خداوند، متجاوز مغول

  ﴾شوري39﴿ ینتَصِرُونَ هم الْبغْی أَصابهم إِذَا و الَّذِینَ

تسلیم ستم و ستمکار نمی شوند و بر اساس (و آنان که هرگاه ستمی بر آنان رسد «

 بعد انتَصرَ و لَمنِ: و همچنین درآیه دیگر بیان فرموده اندکه» گیرند   میانتقام) قوانین اسالم

   ﴾شوري41﴿ سبِیلٍ نم علَیهِم ما فَأُولَئِک ظُلْمِهِ

گیرند   میانتقام) براساس قوانین اسالم(بر کسانی که پس از ستمی که بر آنها رفته«

  »)و در شرع مقدس مجوزي نیست که حق آنان را باطل کند(مالمتی نیست 
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کردند مصداق   میبنابراین طبق این دوآیه آنچه شیخ حسن جوري به آن سفارش

  .باشد  می است که تکلیف هر مسلمانیمعروف جهاد در برابر متجاوز

 ویبغُونَ النَّاس یظْلِمونَ الَّذِینَ علَى السبِیلُ إِنَّما: فرمایند  میوحتی باالتر از این خداوند

  ﴾شوري42﴿أَلِیم عذَاب لَهم أُولَئِک الْحقِّ بِغَیرِ الْأَرضِ فِی

دارند و به ناحق   میه مردم ستم رواایراد و محکومیت فقط متوجه کسانی است که ب« 

یعنی خداوند عالوه . »قطعا براي آنها عذابی درد ناك خواهد بود، کنند  میدر سرزمین سرکشی

داند نه مدافع که این مهر   میایراد و مذمت را متوجه متجاوز ،بر تایید دفاع و مقابله به مثل

 ص ،20ج ،مکارم شیرازي«.باشد  میرانتأییدي بر کار شیخین و یاران ایشان و در نهایت سربدا

  »با تطبیق و نظر نویسنده ،465-464

 تبیین ارتباط با جهاد و أمربه معروف

 یقَاتِلْ و من بِاآلخِرَةِ الدنْیا الْحیاةَ یشْرُونَ الَّذِینَ اللّهِ سبِیلِ فِی فَلْیقَاتِلْ« باتوجه به آیه ي 

 سبِیلِ فِی فَقَاتِلْ«  و آیه ي ﴾نساء74﴿ عظِیما أَجرًا نُؤْتِیهِ فَسوف یغْلِب وأَ فَیقْتَلْ اللّهِ سبِیلِ فِی

و  بأْسا أَشَد و اللّه کَفَرُواْ الَّذِینَ بأْس یکُف أَن اللّه عسى الْمؤْمِنِینَ و حرِّضِ نَفْسک إِالَّ تُکَلَّف الَ اللّهِ

ءنسا84﴿ تَنکِیلًا أَشَد﴾  

 ،که هردو آیه درمورد تحریص بر جهاد فی سبیل اهللا است و بر وجوب جهاد داللت دارد

  :در رابطه با حرکت شیخین به مطالب زیر اشاره کرد توان می

شاید به آن جهت باشد که این کار نباید » فی سبیل اهللا«خصوصیت تکرار کلمه  -1

بلکه باید براي  ، بر دیگران داشته باشدانگیزه ي کسب غنیمت یا سلطه گري ،جنبه انتقام گیري

  »133ص، ؛ مدیر شانه چی34ص ،4ج  ،مکارم شیرازي«.خدا و در راه رضاي وي تحقق یابد

کنند باید براي برقراري حکومت عدل و   میشیخ حسن جوري اعالم :که مطابق نکته اول

 من سر حکومت ندارم و که« :فرمایند  مینویسند  میکه به امیر بیکاي  حق سر بدارند و در نامه

ما و پادشاه باید اطاعت خداوند کنیم و برمقتضاي قرآن مجید عمل نماییم و هرکه خالف این 

 ،5قسم  ،میرخوند«. »معنی کند عاصی باشد و بردیگران واجب باشد که به دفع او قیام کنند

 »1003ص
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ي جلوگیري از که قتال فی سبیل اهللا برا تلویحا اشاره شده است» 84« دراین آیه -2

 ،چی مدیرشانه» «کَفَرُواْ الَّذِینَ بأْس یکُف أَن اللّه عسى «.بأس و شدت و قهر و غلبه دشمن است

 »132- 133ص 

در واقع هدف حرکت این دو رهبر و یاران آنها جلوگیري از : و در مطابقت با نکته دوم

باشد   میومت متجاوز مغولظلم و ستم و تأکید بر ظلم ستیزي و همچنین جلوگیري از حک

و  هدف خود را دفع ظلم و خرابی و پریشانی و قتل و غارت«ي که شیخ حسن جوريطور به

حفظ خان و مان و اهل و عیال و خون و مال مسلمانان و صلح خواهی براي مردمی که کاسه 

 »182- 3؛ سمرقندي 88-9حافظ ابرو «.کند  میبیان» صبرشان لبریز شده

 و تُؤْمِنُونَ الْمنکَرِ عنِ و تَنْهونَ بِالْمعرُوفِ تَأْمرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجت أُمۀٍ خَیرَ مکُنتُ «و از آیه

 ﴾عمران آل 110﴿ الْفَاسِقُونَ و أَکْثَرُهم الْمؤْمِنُونَ منْهم لَّهم خَیرًا لَکَانَ الْکِتَابِ أَهلُ آمنَ و لَو بِاللّهِ

یعنی از اممی ، من العدم الی الوجود اي  1» لِلنَّاسِ أُخْرِجت «آید که   میه به دستنیز این نکت

امتی است که جمعی از آنان نسبت به جمعی دیگر  ،که خداوند آفریده است بهترین امت

تحریص و ترغیب یکدیگر به کارهاي نیک و منع از اعمال ناشایست  ،نافعند؛ زیرا از شأن آنان

  »156ص ،مدیر شانه چی«.رساند  میل بهترین منفعت را به همنوعاناست که این عم

و نفعی که از حرکت این دو رهبر و به تبع آن شاگردان شیخ حسن جوري یعنی حسن 

و حسین حمزه به دست آمد این بود که در مقابل تجاوز به ناموس مسلمانان توسط مأموران 

ی که حکام مغول داشتند بایستند و به مغول ایستادگی کنند و حتی در مقابل زورگیري های

  »نویسنده «.دفاع و مقابله بپردازند و در نهایت به استقالل سربدارن بیانجامد

  

  گیري نتیجه

در پایان در زمینه مطابقت حرکت شیخین و سربداران با آیات أمر به معروف و جهاد به 

ها  دادند و کار آن  میاماین نتیجه میرسیم که شیخ خلیفه و شیخ جوري تحریص به جهاد انج

ناموس و چپاول  ،مصداق أمر به معروف مبارزه در مقابل تجاوز به سرزمین» تحریص به جهاد«

باشد و حتی از این دو با نام سفیران أمر به معروف   میاموال و نهی از منکر به زیر بار ظلم رفتن
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کردند از نوع   میه آن دعوتو جهادي که این دو مردم و طرفداران خود را ب. نیز یاد شده است

که » جهاد در مقام دفاع از جان و مال مسلمانان یا کسانی که درحمایت مسلمانانند«جهاد سوم 

  .باشد  میجنبه تدافعی دارد

که درحقیقت جرقه ي این جهاد با همان جنبه تدافعی اش به صورت آشکار در واقعه 

نامهاي حسن و حسین حمزه در مقابله با باشد چرا که دو برادر به   میباشتین قابل مشاهده

پردازند و   میمأموران ایلچی که قصد تجاوز به ناموس آنها را داشتند برخواسته و به دفاع از آنها

کنند و بعد از آن نیز مردم ستمدیده و مورد ظلم واقع شده   میماموران ایلچی را به درك واصل

امیرمحمد بیک هندو براي دستگیري و مجازات  کهبه هواداري از این دو برادر در مقابل افرادي 

فرستد ایستاده و به جنگ با آنها پرداختند و خواستار گرفتن حق خود که طبقه   میدو آن

 جمعی مسلط شده ظلم«: گفتند  میکنند و  میپایین و مورد ستم واقع شده بودند اعالم

ال سرخود بر دار داریم و تحمل اگر خدا توفیق دهد رفع ظلم و دفع ظالمان کنیم و ا ،کنند می

  . »جور و ستم نداریم

: باشد که فرمودند  می»علیه السالم«در واقع گفته ایشان مصداق این سخن امام حسین

» تورٌ عِزٍّ فی میاة مِنْ خَییعنی مرگ با عزت بهتر از زندگی ذلیالنه است» ذُلٍّ  فی ح .  

 تند به این آیه قرآن نیز دانست که خداوندتوان مس  میکه دفاع این دو برادر ومردم را

 بِمِثْلِ علَیهِ فَاعتَدواْ علَیکُم اعتَدى فَمنِ قِصاص الْحرُمات و الْحرَامِ بِالشَّهرِ الْحرَام الشَّهرُ: فرمایند می

  ﴾بقره194﴿ تَّقِینَالْم مع اللّه أَنَّ واعلَمواْ اللّه واتَّقُواْ علَیکُم اعتَدى ما

  .»...هرکس به شما تجاوز کرد همانند آن براو تعدي کنید و...«

  

  

  

  

  

  

  

  



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   488 

  

  منابع

  .قرآن کریم .1

 ،انتشارات کتابچه: تهران ،1ج ،صدوق شیخ امالی ،صدوق علی بن محمد ،بابویه ابن .2

1376.  

 .1363زمستان ،انتشارات نشر گستر ،تهران ،قیام شیعی سربداران ،یعقوب ،آژند .3

مستخرج  ،ترجمه کریم کشاورز ،نهضت سربداران خراسان ،اپلیاچاولوویچ ،طروشفسکیپ .4

  . 1341سال ،شرکت سهامی افست ،تهران ،)فرهنگ ایران زمین(از جلد دهم 

مقدمه و تصحیح سید کمال حاج سید  ،التواریخ هزبد ،...عبداالدین  شهاب ،ابرو حافظ .5

  .1380 ،ات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیانتشارات سازمان چاپ وانتشار ،تهران ،جوادي

ایرانیان در قرن هاي  سربداران و دیگر جنبش جنبش تاریخ ،عبدالرفیع ،حقیقت .6

  .1374 ،رنتشارات کومش ،تهران ،هشتم هجري

مطلع سعدین و مجمع  ،عبدالرزاق؛ به اهتمام عبدالحسین نوائیالدین  کمال ،سمرقندي .7

 ، و آموزش عالی مؤسسه مطالعات وتحقانتشارات وزارت فرهنگ ،تهران ،بحرین

  .1372سال

با  ،فارسی - فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد با اضافات عربی ،احمد ،سیاح .8

  .1382سال ، انتشارات اسالم ،تهران ،مقدمه حسن زاده آملی

 ،انتشارات سکه ،تهران ،سربداران خراسان و مازندران ،سیدمحمدمهدي ،شهرستانی .9

  .1378سال

انتشارات ، تهران ، فی شرح اللمعه الدمشقیهیه البهه الروض ،علی بن الدین زین ،انیشهیدث .10

  .1391سال ،سمت

 سال ،االسالمیه دار الکتب ،تهران ،االصول من الکافی ،یعقوب ابوجعفر محمدبن ،کلینی .11

  .ق1388

 ،عربیداراحیا التراث ال: الوفاء ، بیروت ،بحاراالنوار ،محمد باقر بن محمد تقی ،المجلسی .12

  .ق1403سال 



 489  بررسی تطبیقی نهضت سربداران با دو مسئله فقهی جهاد و أمر به معروف

  .1386، چاپ هفتم ،انتشارات سمت ،تهران ،آیات االحکام، کاظم  ،مدیرشانچی .13

 .چاپخانه حیدري ،انتشارات دارالکتب االسالمیه ،2ج ،تفسیر نمونه ،ناصر ،مکارم شیرازي .14

 ،چاپ اول ،انتشارات علمی ،روضه الصفا ،محمود بلخی خاوند شاه بن محمدبن ،میرخوند .15

  .1373پاییز ،تچاپخانه مهار

  .1981 ،بیروت ،جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم ،بن باقر محمدحسن ،نجفی .16



  

  

  

  دراویش شیخیه در دورانسازمان و فعالیت گیري  نگاهی به چگونگی شکل

  مسعودالدین  حکومت امیر وجیه

  

 1نژاد مسعود رحیمی

  

  چکیده

نهضت آزادیبخش در قـرن هـشتم هجـري در کـشور            ترین    توان برجسته   می سربداران را 

 و تخاب کرده بودنـد ایران دانست که مذهب تشیع را به عنوان ایدئولوژي فکري حاکمیت خود ان           

ولی متاسفانه چالش بـین دو گـروه دولتـی از یـک سـو و                . در راه بسط و گسترش آن کوشیدند      

تهدیدهاي دشمنان خارجی از سوي دیگر باعـث شـد ارکـان ایـن دولـت از همـان آغـاز رو بـه                        

شـدند    می جناح مذهبی در دولت سربداران که با عنوان دراویش شیخیه شناخته          . اضمحالل رود 

الـدین   در دوران امیـر وجیـه   ،ر پایه تعالیم شیخ خلیفه وشیخ حسن جوري شکل گرفتـه بـود      ب و

. مسعود با خارج شدن از فعالیت زیر زمینی شکل یک حزب سیاسی تاثیر گذار بـه خـود گرفـت                 

براي دولت سربداران کـسب مـشروعیت        ،عالوه بر آنکه با نفوذ گسترده در میان عامه مردم          آنان

ایجاد شـورش هـایی در       و برکناري وبعضا قتل امراي سربدار     ، در امور حکومتی   با دخالت  ،کردند

در ایـن پـژوهش تـالش    . زمینه سقوط سریع آن را نیز بوجـود آوردنـد        ،طول مدت این حکومت   

فرقـه شـیخیه وفعالیـت آن در قالـب یـک حـزب سیاسـی        گیري  گردیده است تا چگونگی شکل 

د و نقـش آن در ایجـاد اخـتالف واضـمحالل دولـت              مـسعو الـدین     قدرتمند در دوران امیر وجیه    

 .سربداران بررسی شود

  شیخیه، سربداران، مسعودالدین  وجیه،  شیخ حسن جوري:واژگان کلیدي 
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  مقدمه .1

کوچـک محلـی   هاي  حکومتگیري  شاهد شکل ،در دوران افول حکومت ایلخانان بر ایران     

در میـان ایـن     . ستقالل برافراشته بودنـد   بودیم که در گوشه و کنار این سرزمین علم مخالفت و ا           

 ،دولت سربداران به واسطه انتخاب ایدئولوژي فکري منطبق بر آرا و نظریات شـیعی              ،حکومت ها 

ایـن دولـت    . برخـوردار اسـت   اي    از اهمیـت ویـژه     ،بویژه نگاه خاص سران آن به مسئله مهدویت       

کند اما وجود دو طیف قـدرت  توانست به مدت بیش از نیم قرن بر نواحی شرقی ایران حکمرانی          

ایـن  .باشـد اي    رقیب در درون حکومت باعث شد از همان آغاز دچـار مـشکالت درونـی فزاینـده                

هـاي    مسئله سبب شد تا در دوران کوتاه حکومت دولت سربداران شاهد بیشترین نزاع ودرگیري             

قـدرت در   ایـن موازنـه      .داخلی یا به عبارت دیگر خویش کشی باشیم       هاي    درون حکومتی و قتل   

مسعود و بواسطه حضور شیخ حسن جـوري در         الدین    میان سربداران از زمان حکومت امیر وجیه      

شیخ حسن جوري که پس از قتـل شـیخ خلیفـه    . راس هرم دینی حکومت سربداران آغاز گردید  

 طـور   بهتشکیالتی بوجود آورده بود که       ،آمد  می رهبر دینی مردم منطقه بیهق و نیشابور به شمار        

 زیرزمینی و بیـشتر     طور  بهفعالیت ایشان   ،  درابتداي کار . شد  می امل دراویش طرفدار وي   خاص ش 

نهـضت  گیـري     بـا شـکل   . براي جمع آوري نیرو و تجهیزات جهت اقدام در موقعیت مناسب بـود            

بـاالي  هـاي   سربداران فعالیت مخفی سازمان دراویش شکل علنی به خود گرفت و با نفوذ در رده       

  .  تاثیر گذار در دولت سربداران تا زمان افول این سسلسله ایفا کردندنقشی ارکان حکومتی

  

  شیخ حسن جوري .2

اطالعـات   ،درباره آغاز زندگی شیخ حسن جوري تا پیش از حـضورش نـزد شـیخ خلیفـه          

چندان زیادي در دسترس نیست و فقط نوشته اندکه جوانی از دهکده جور و به عقل و درایـت و      

مریـدان شـیخ بـه ویـروي         ،پس از قتل شیخ خلیفـه در مـسجد سـبزوار          . قدرت تفکر ممتاز بود   

گونـه   این و نمود تر می تر و شایسته آوردندچرا کهدر بین شاگردان شیخ خلیفه از دیگران برجسته     

وي زمـام نهـضت را بـه        . آمد که از سوي شیخ خلیفه به جانشینی انتخاب شـده بـود              می به نظر 

عظ و تبلیغ کرده و پیروان و هـم فکـران خـود را متحـد و                 دست گرفته و در نیشابور شروع به و       

در واقع این امر زیر بناي ایجاد تـشکیالتی گردیـد کـه             ) 334.ص ،1382 ،راوندي.(متشکل نمود 

تبلیغـات و مـواعظ شـیخ حـسن         . کـرد درسرتاسر دوران حکومت سربداران نقـش اساسـی ایفـا           
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نـام او را     ،شـد   تمایل شدهو هرکه مرید او می     بودکه اکثر مردم کوهپایه نیشابور به او م       اي    گونه به

تقـوي و   . (فرمـود کـه آالت حـرب مهیـا سـازند            که حال وقت اختفاست و می     :گفت    نوشته و می  

توان گونه برداشـت کـرد کـه شـیخ حـسن جـوري در                 می از این امر  ) 4487/7 ،1382 ،قزوینی

 هـم چنـین متحـدان آن        تدارك یک قیام وسیع و همه جانبه بر علیه بقایاي حکومت ایلخانی و            

تـوان شـیخ     مـی امري کـه شـروع کننـده آن را     ،منطقه خراسان بود  هاي    فئودال یعنی خوانین و  

 کلی میتوان این گونه اظهار داشت تار و پود تشکیالت دراویش شـیخیه را               طور  به. خلیفه دانست 

را منـسجم و     شیخ خلیفه بافت و شیخ حسن جـوري چهـارچوب محکمـی بـدان بخـشید و آن                 

  ) 93.ص ،1363 ،آژند. (نضبط ساخت و به صورت یک سازمان قوي در آوردم

هرچند مخفیانه شیخ حسن از دیـد دشـمنان وي یعنـی طبقـه حـاکم و                 هاي    اما فعالیت 

فقیهان متعصب وابسته به آنهادور نماند واو نیز به مانند شـیخ خلیفـه قربـانی سـعایت فقیهـان                    

فقیهـان در پـی     ": دارد  مـی  وص ایـن گونـه اظهـار      مولف تاریخ الفی در این خص      ،متعصب گردید 

. که شیخ حسن بر دست شیعه افتاده و سـر خـروج دارد  : حسن افتادند و به امیر ارغونشاه گفتند 

امیرمحمـد بعـد از   . امیرمحمد باسق را به تفحص احوال شـیخ و اتبـاع او فرسـتاد       ،امیر ارغونشاه 

 به کسب و حرفه خود مشغولند و شـب بـه     تحقیق ایشان را مردمی به حال خود یافت که روز را          

. گذرانند و این معنی به عـرض امیـر رسـانیده و او را از سـر آزار ایـشان در گذرانیـد                        عبادت می 

حسودان و فقیهان دیگر باره طاقت نیاوره چنان غمازي کردند که ارغونـشاه شـیخ حـسن را بـه                    

اسارت شـیخ   ) 4487/7 ،1382 ،یتقوي و قزوین  (".قلعه طاق که از یارز بود فرستاد محبوس کرد        

امـا   ،منطقه را دچار وقفه نمود    هاي    انقالبی بر ضد حکومت   هاي    حسن هرچند براي مدتی فعایت    

اي  نمود وهـر آینـه امکـان شـعله ور شـدن آن بـا جرقـه                می این امر به مثابه آتشی زیر خاکستر      

 سـبزوار شـکل   در همین زمان بود که نهضت سربداران درمنطقـه باشـتین  . کوچک وجود داشت  

  .گرفت و رفته رفته به حرکتی همه جانبه براي دفع سلطه مغوالن بر سرزمین ایران تبدیل شد

  

  :الدین مسعود  اتحاد شیخ حسن باامیر وجیه .3

امیر عبـدالرزاق باشـتینی بـه        ،آن در منطقه  هاي    سربداران و استحکام پایه   گیري    با شکل 

 اما حکومت وي دیري نپایید و به دست بـرادر خـود             .عنوان اولین امیر سربدار به حکومت رسید      

الدین مسعود سرداري مردانه و حاکمی فرزانه بود که بعد          وجیه. مسعود به قتل رسید   الدین    وجیه
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حکومت و بهانه بـه دسـت آوردن دل عـوام یابـد        افزاري به جهت    از قتل برادر اندیشید که دست     

ه اکثر مـردم معتقـد او بودنـد بـا خـویش             خاطرش بر آن قرار گرفت که شیخ حسن جوري را ک          

بنابر آن چند سردار از سبزوار ایلغار کرده بـه یـازر شـتافت و شـیخ                )4486 ،همان( .متفق سازد 

  )359/3 ،1380 ،خواندمیر.(حسن را از حبس نجات داده به مقر عز خود رسانید

ه مردمـی  شکی نیست که ابتکار این عمل از مسعود نبوده بلکه آزادي جوري مـورد عالقـ   

نفوذ وي حتی در شهر دوردستی چون تون و قهـستان  . العاده توجه داشتند   بوده که به شیخ فوق    

خواست از نفوذ شیخ حسن جوري در میـان           الدین مسعود می    بدیهی است که وجیه   . معروف بود   

 ،1351 ،پطروشفـسکی ( .مردم استفاده کند و قدرت خویش را استوار و شیخ را آلت خـود سـازد      

58(  

 چـرا کـه در ابتـدا از همکـاري بـاوي امتنـاع            ،حتماال شیخ حسن از نیت وي باخبر بوده       ا

حافظ ابرو این امـر را ایـن گونـه           .نماید  می اما مسعود سرانجام وي را به این کار ارضی        . نماید می

  :دهد  میگزارش

شـیخ  باید کرد و در ابتـدا جنـاب    این امر را قبول می: گفت ) الدین مسعود     امیر وجیه  ("

قضیه بدینجا رسیده است که اگر این امر قبـول کنـی یـا    : الدین گفت  امیر وجیه. نمود  تعللی می 

شیخ . گذارند و نه مرا     نکنی جمعی که حال منازع مایند اگر بدست ایشان افتیم نه تو را زنده می              

مـوده و  الدین مسعود موافقـت ن  حسن نیز به رغبت خاطر مایل به این معنی بود که با امیر وجیه          

 ،حـافظ ابـرو   (".اظهار دعوت مذهب خود کرد و به ضبط ملک مشغول گشته و به سبزوار آمدنـد               

1380 ،83/1(  

به مرور زمان این دو رهبر و پیروانـشان توانـستند بـراي هـدف مـشترك یعنـی تقویـت                    

. حـسن را نجـات داد   ،پاي هم دست به کار شوند و به همین منظور بود که مـسعود      دولتشان هم 

ولـی هـر دوي   . نمـود  اش یک چنین قدرتی الزم مـی         براي حسن هم در مورد اجراي برنامه       البته

خواسـت قـدرتش را در خراسـان کـه یکـی از               مـسعود مـی   : اینها منتظر نتـایج متفـاوتی بودنـد       

هاي امپراتوري ایلخانی بود گسترش دهد و حال آنکه حسن جوري درصدد برقراري نـوعی                 قست

  )133 ،1363 ،اسمیت( .شیعی بودتئوکراسی یا حکومت مستقل 

ولی بزودي چنانکـه   ،کردند الدین مسعود متفق کار می    در آغاز شیخ حسن جوري و وجیه      

اي از هواخواهـان   رفت بین ایشان اختالف نظر پیدا شد و در گرد هر یک از آن دو عده                 می انتظار
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رو   اعتـدالی یـا میانـه   یکی: بدین طریق دو جریان در میان سربداران پیدا شد      .ایشان جمع شدند  

در حقیقت در دولت سـربداران گـویی   . یا سربدان و دیگري افراطی و تندرو یا درویشی و شیخی         

الـدین   دو رئیس وجود داشت یکی روحانی یعنی شیخ حسن و دیگر سیاسی سلطان یعنی وجیـه   

احتماالٌ این امر به زودي به هر دوي رهبران معلوم گردید و            ) 60،  1351 ،پطروشفسکی. (مسعود

ي آن نیز بود چرا که مسعود در صدد برآمد یک برنامه که بر طبق آن وي و شـیخ حـسن               نتیجه

 .شـود جـذب کننـد       مـی  با هم کنار بیایند و بتوانند فشارهایی که توسط سازمان دراویش اعمال           

 .ترتیب و هر دو بدین ترتیب بود که سـربداران نـوعی سیاسـت تجـاوز داخلـی را اتخـاذ کردنـد              

  )134 ،1363 ،یتاسم(

  

  سازمان دراویش شیخیه. 4

جناح تندرو و افراطی سـربداران کـه مـواعظ و تبلیغـات شـیخ حـسن جـوري مقـدمات                   

الدین مـسعود سـر و صـورتی پیـدا کـرد و سـامان                 پیدایش آن را فراهم آورده بود در عهد وجیه        

حالـت اختفـاء    از   ،این سازمان پس از رهایی شیخ حسن توسط امیرمسعود        ) 58 ،همان(پذیرفت  

بدرآمده و به صورت یک سازمان علنی متجلی شد و تا پایان سلسله سربداران در خراسان نقـش          

پس ازاین سازمان درویـشان همـواره بـه عنـوان یکـی از ارکـان               ) 99 ،1363 ،اسمیت. (ایفا کرد 

اصلی دولت سربداران تا انتهاي این دولت حـضور جـدي داشـت وسـربداران بـا توجـه بـه نـوع                       

رو سـربدار بـه       هواخواهـان جنـاح میانـه     . شـدند   مـی  ارانشان در این زمان به دو عده تقسیم       هواد

و شـاید   ،سپاهیان و مردان جنگی و به دیگـر سـخن بـه بزرگـان سـربدار یعنـی خـرده مالکـان              

درویـشان   روستاییان و ثروتمندان روستا متکی بود و طرفداران جناح تندرو و یعنی شیخیان یـا              

نیروي منظمجناح تندرو همان جرگـه درویـشان شـیخ          . وران توجه داشتند      شه کلی به پی   طور  به

 ،پطروشفـسکی . (خلیفه و شیخ حسن جوري بود که نوذ فراوانـی در میـان عامـه مـردم داشـت                  

1351، 68(  

ــشان مــسأله صــداقت و سرســپردگی صــادقانه و    از خــصوصیات اعــضاي ســازمان دروی

آیین عـدالت   : کند  می ي که ابن بطوطه نقل    طور  به) 99 ،1363 ،اسمیت( .کرداري آنها بود    راست

ریخت   می طال و نقره در اردوگاه ایشان روي خاك       هاي    چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه       
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 ،1376،  بطوطـه  ابـن ( .کـرد   و تا صاحب آن پیدا نمی شد کـسی دسـت بـه سـوي آن دراز نمـی                  

464/1(  

ئله سر سـپردگی کاملـشان بـه      مس ،دیگر خصائل اعضاي سازمان درویشان شیخ حسن       از

همـین ویژگـی و سـر       . مقتداي خود بوده است این مسئله از البه الي متون بسیار مشهور اسـت             

سپردگی کامل آنها به مقتداي خودشان است که موجبات ترس و وحشت هیأت حاکم را فـراهم           

تی مـسعود بایـس   ) 99 ،1363،  اسـمیت . (ساخته و باعث بسیج آنها علیه شیخ حسن شده اسـت          

نسبت به حسن جوري حریف قیودیک حکومت ناهمگون قبلی بود و در جاي خـود بـا سـازمان                   

 .توانست هدف کودتا در سـر داشـته باشـد مظنـون شـده باشـد              می دادن یک نهضت زیر زمینی    

  )138 ،همان(

  

  فتح نیشابور . 5

ابور امیر وجیه الدین مسعود بعد از ضبط و ربط والیت سبزوار متوجه تسخیر والیت نیـش               

. گشت در آن زمان طوس و مرو و نیشابور و ابیورد و نسا در تصرف جماعـت جـانى قربـانى بـود                     

امیر ارغون شاه بن امیر نوروز بن ارغون آقا که سردار آن فرقه و حاکم آنوالیت بود با چهار هـزار                

بور عقـب   از نیشا مدافعه شتافت و سربداران در یک حمله ایشانرا درهم شکسته ارغونشاه  ه  سوار ب 

نشینی به طوس به تجهیز مجدد      ارغونشاه پس از عقب     ) 297 ،ق1414،  غفاري کاشانی (.نشست

نیرو هایش پرداخت و حدود هفتاد هزار نفر را در قالب سه لشگر مجزافـراهم آورده و تـصمیمی                   

اما سه لشگر بـه     . گرفته شد که هر سه لشگر همزمان در حومه نیشابور به سربداران حمله کنند             

اد لـشگریان سـربداران     مسعود درگیر جنگ شدند و علیرغم آنکه تعد       الدین    صورت مجزا با وجیه   

  . حدود سه هزار نفر بود این جنگ با پیروزي آنها پایان یافت

روز افزون سربداران از دو طرف طغاتیمور خان پادشاه خراسـان و جرجـان و      گیري    قدرت

 چون قیام ایشان بـر      مخصوصاً ،ملک معزالدین کرت خسرو هرات و جبال را در وحشت انداختند          

اى  اقتـدار طایفـه   ،ن دو پادشاه هردو خود را حامى این مذهب میدانستندضد اهل تسنن بود و ای   

  .از شیعه کامال بر ضرر و بر ضد رعایاى پادشاهان مزبور تمام میشد

بعد از آنکه ارغونشاه بدست سربداران بقتل رسید و آوازه اقتدار ایـن طایفـه در خراسـان                  

ـ          پیچید طغاتیمور خان لشکرى فراهم کرده ایشانرا بهمر        ه اهى برادر خـود امیرعلـى از جرجـان ب
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.  بجلـوى آن اردو شـتافتند  741امیرمسعود و شـیخ حـسن جـورى در سـال          . سبزوار روانه نمود  

سربداران امیرعلى برادر طغاتیمور خان را در معرکه قتـال کـشتند و بعـد از جنـگ سـختى بـر                      

بسیار بـسبزوار برگـشتند و      سپاهیان طغاتیمور خان غلبه یافته ایشانرا منهزم ساختند و با غنایم            

اقبـال  ( .این فتح بیش از پیش ایشان را در خراسان مشهور کرد و بر عدد تبعه سـربداران افـزود                  

  )470، 1384 ،آشتیانی

فتح نیشابور اگرچه از درخشانترین نقاط حکومت سربداران است و پیروزي آنهـا بـر سـه               

اما در ذیل ایـن مـسئله     ،ان هموار نمود  فئودال بزرگ خراسان راه را براي ادامه فتوحات بعدي آن         

  :باشد  میبزرگ ذکر دو نکته حائز اهمیت

 براي شیخ حسن جـوري ارسـال      اي     در جریان این نبرد از سوي امیر محمد بیک نامه          -1

 حکومت سـربداران  هاي    خراسان بعد از تحکیم پایه    هاي    گردد که نتیجه اظهار نگرانی فئودال      می

  .حسن جوري به این نامه نیز جاي تامل داردالبته جواب شیخ  ،باشد می

 مولف تاریخ الفی جریان رد وبدل شـدن نامـه میـان ایـن دو را بـه شـرح ذیـل گـزارش                       

  :دهد می

امیرمحمد بیک دو کلمه به شیخ نوشت که امیر مسعود مردي است سپاهی و اگـر او را                  "

کردنـد و    مـی طلبیاما خدمت شیخ دعوي درویشی و سالمت . چهعجب، داعیه لشکر کشی باشد  

ایست که به خاطر شیخ رسـیده   یا رب این چه داعیه.هیچ کس از آبا و اجداد ایشان سربدار نبوده     

آخر این معلوم است که به کجا خواهد انجامید و از ریخته شدن خون مسلمانان اندیشه نکـردن                  

  .نه رسم درویشان است

تدا تـا محبـوس شـدن در    شیخ در جواب مکتوبی که مشتمل بر شرح احوال خودش از اب         

سخن آخر آنکه من در اول خونخواهی بـا امیـر مـسعود همـراه شـدم و حـالی کـه                   . قلعه نوشت 

که خرابی و ظلم دروالیتخراسان از حد رفته و بنـدگان            ،گویند  می امیرمسعود و جمیع مسلمانان   

 طـرف   بر مسلمانان واجب است که نوعی کنند این ظلـم بـر           . گذرانند  می خدا همیشه در محنت   

گویند هرچه بهبود مسلمانان در آنست بدان قیام خواهیم نمود و از هر آفریده کـه     می شود و نیز  

شـویم و بنـابراین ایـن ضـعیف بـر سـبیل اتفـاق بـا سـایر                     می سخن حق شنیده شود او را تابع      

مسلمانان به مصاحبت ائمه و مشایخ کرم و سایر عظـام و پیـشوایان بیهـق و نیـشابور و سـبزوار                

انشاءاهللا بـر   مهمات نماید که با امیر ارغونشاه اعالم فرمایند که به صلح راضی شوند و            می ماسالت
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خود ساکن توانند بود و اگـر نـه بـر           هاي    ي مسلمانان بعدالیوم در مقام      وجهی قرار گیرد که همه    

  وتقـوي  (.انـد  طاقت شده  بیغایت و  بیعظیم را متوقع است چه خالیق  اي    این وجه باشد محاربه   

، حـافظ ابـرو   (متن کامل این نامه ها را نیز حـافظ ابـرو در زبـده التـواریخ                 ) 82 ،1382 ،قزوینی

 ،1383،  سـمرقندي (و عبدالرزاق سمرقندي در مطلع السعدین و مجمع البحرین          ) 84/1 ،1380

  .اند ذکر کرده) 179/1

بـود کـه    قلمرو سربداران با تسخیر نیشابور بیشتر شامل نواحی سنی مذهب گردیـده        -2

تر از سبزوار بود مسعود دریافته بود که کمک حسن جوري براي            پر اهمیت ) نیشابور(یکی از آنها    

در نیـشابور عناصـر    ها مثمر ثمر است واما ایـن را نیـز فهمیـده بـود کـه         جلب حمایت سبزواري  

عالوه بـر آن    ) 1389 ،1363 ،اسمیت( .اساسی دولت شیعی سربداران در مکان سوء ظن هستند        

رفت و سالها از جمله مراکز بـزرگ علمـی بـود      میشابور در این زمان تختگاه خراسان به شمار نی

که فرق اهل سـنت نظیـر شـافعیان و حنفیـان در آن نفـوذ بـسیار داشـتند و پـذیرفتن سـلطه                    

سبزواریان بر این شهر به دلیل اینکه همواره سبزوار از مناطق زیر مجموعـه آنهـا بـوده و دیگـر                     

شیعی شهره بوده اند بـراي طبقـه حـاکم نیـشابور            هاي    ن از قدیم به داشتن گرایش     آنکه مردم آ  

  . نمود  میسخت

  

  جنگ زاوه. 6

آنها متوجـه دشـمن مهـم      ،متعدد سربداران بر حکام محلی خراسان     هاي     پس از پیروزي  

دانـست    می دولتی که به خود را را از مهمترین مدافعان مذهب تسنن          . شرق حکومت خود شدند   

 شیخ حسن و مـسعود ناچـار      .  دلیل گرایشات شیعی سربداران با آنها دشمن شدیدي داشت         و به 

هاي عامه مردم را برآورند و با بزرگترین امیرفئودال خراسان مغرالدین حسین              بایست خواسته  می

کرت هرات وارد جنگ شوند وي در آن روزگاران مستقل بود و یار و متحـد طغـا تیمـور مغـول                      

  )63 ،1351، طروشفسکیپ(. شد شمرده می

بعد از تسخیر خراسان و جرجان امیر مسعود و شیخ حسن جورى بعزم تـسخیر هـرات و            

حسین کرت بود حرکت کردند و      الدین    استخالص بالد غرجستان و جبل که در تصرف ملک معز         

بیشتر قصد ایشان از این لشکرکشى برانداختن ملک حسین بود که در تـرویج و تقویـت مراسـم             

لشکریان سربدارى و سپاهیان ملک حسین در بین خواف و زاوه و         . تسنن جد بلیغ داشت   مذهب  
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ابتدا غلبه با سربداران بود و عده کثیـرى از          . در دو فرسخى این شهر اخیر با یکدیگر روبرو شدند         

ولى در ضمن جنگ شـیخ حـسن جـورى بدسـت             ،همراهیان ملک حسین بخاك هالك افتادند     

 شد و قتل او که معلوم نیست به تحریک امیـر مـسعود بـوده یـا بعلتـى                    یکى از سربداران کشته   

دیگر باعث دست کشیدن سربداران از جنگ و مراجعت بسبزوار شـد و ملـک حـسین بـا اینکـه                

 اتفـاق افتـاد     743 صفر   13هیچ امید فتح نداشت خود را مظفر و منصور دید و این واقعه که در                

 ،حسین قـدرى در تعقیـب سـربداران در خراسـان تاخـت             الدین  بنفع او خاتمه یافت و ملک معز      

  )471، 1384 ،اقبال آشتیانی( .سپس به هرات مراجعت نمود

 را قاتـل شـیخ حـسن    شخصى از سربداران بفرموده امیر مسعود یا بعشق خـود         خواند میر 

) 360/3 ،1380 ،خواندمیر.(گیرد  میکند و انگشت اتهام را به سوي امیر مسعود نشانه           می معرفی

 ضـمنی و نـه      طـور   بهمورخین دیگر نیز کم و بیش همین طریق را پیش گرفته و امیر مسعود را                

 بعـد از ایـن شکـست سـربداران دیگـر            .انـد   مستقیم عامل شهادت شیخ حـسن جـوري دانـسته         

نتوانستند در خراسان شرقی استوار گردند و ناگزیر بودند به خراسان غربی پرداخته و از دشـمن                 

  )748 ،1345 ،حقیقت.( هرات در مشرق متصرفات خود حساب ببرندنیرومندي چون ملک

کند هرچند که با توجه به نحوه نقل او           می ابن بطوطه گزارش جنگ را به گونه دیگر نقل        

  .نماید  میاین نقل دور از واقعیت ،کرده  میخود اکتفاهاي  از روایات مختلف که تنها به شنیده

القی شد و از هـر دو جانـب پافـشاري زیـادي             در صحراي بوشنگ بین قواي دو طرف ت       "

رفت لیکن سرانجام شکست در سربداران افتاد و مسعود پادشاه آنها بگریخت ولـی خلیفـه شـان              

، ابـن بطوطـه    (".حسن با بیت هزارمرد مقاومت سخت نمود و چندان پا فـشرد کـه کـشته شـد                 

1376، 465/1(  

بی بر پیکره حکومت سربداران      کشته شدن شیخ حسن جوري در نبرد زاوه اثرات نامطلو         

  .کند  میدر خصوصاین امر پطرو شفسکی این گونه برداشت ،نهاد

به این پرسش نمی توان با اطمینان خـاطر پاسـخ داد   . آیا حقیقت واقعه چنین بوده است  

ولی بدگمانی پیروان شیخ حسن جوري راجع به اینکه وجیه الدین مسعود در کشتن وي دسـت                 

روابط دو جناح سربداران در آن زمـان سـخت          . رسد   درست و به جا به نظر می       اي  داشته تا اندازه  

وخیم شده بود و قدرت معنوي ونفوذ کلمه شیخ حسن جوري در میان مردم به مراتب بیشتر از                   

در آن زمان رهبري سیاسی کشور در دست هواخواهان شـیخ حـسن جـوري               . مسعود بوده است  
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 از شیخ و پیروان وي بیمناك بود امـا چنانکـه مـرگ          جاي شگفتی نیست اگر مسعود    . بوده است 

ي عذر و خیانت وجیه الدین مسعود بوده بایستی گفـت کـه حـساب       الواقع نتیجه  شیخ حسن فی  

عـین   مسعود درست نبوده است زیرا وي نتوانست جناح شیخیان را با این عمل نابود سـازد و در    

  )65 ،1351، پطروشفسکی.(حال در جنگ بزرگی شکست خورد

کشته شدن شیخ حسن جوري باعث وسـیع ترشـدن شـکاف میـان دو جنـاح حـاکم در                 

ي که همواره تا پایان عمر این دولت شاهد نزاع هایی از ایـن گـون   طور بهدولت سربداران گردید    

میان شیخیان وسربداران را شاهد هستیم واین امر خـود بـیش از هـر عامـل خـارجی دیگـر در                  

  .اضمحالل این دولت موثر بود

  

  گیري  نتیجه. 7

محلی بودند که مذهب تشیع را بـه       هاي    سربداران قبل از دولت صفویه از معدود حکومت       

. عنوان ایدئولوژي فکري حاکمیت خود انتخاب کردنـد و در راه بـسط و گـسترش آن کوشـیدند                  

ولی متاسفانه چالش بین دو گروه دولتی یعنی هواردان جنـاح میانـه رو و دراویـش شـیخیه یـا                     

تندرو سربداران از یک سو و تهدید دشمنان قدرتمند خارجی که اکثرا به دالیـل مـذهبی                 جناح  

از سوي دیگر سبب شد تا از همان آغاز ارکان این دولت را              ،به جنگ با سربداران برخاسته بودند     

  . لرزانده و رو به سمت اضمحالل راند

وري و اتحـاد بـا وي   با آزاد کردن شیخ حـسن جـ      مسعود دومین امیر سربدار   الدین    وجیه

لـشکر اعزامـی از سـوي طغـا تیمـور را نیـز        ،موفق گردید ضمن غلبه بر حاکمان محلی خراسان 

در ایـن زمـان هـواردان شـیخ حـسن           . شکست دهد و مرزهاي قلمرو سربداران را گسترش دهد        

زیرزمینـی خـارج شـده و بـه شـکل یـک حـزب سیاسـی         هـاي   جوري به تدریج از قالب فعالیت     

مسعود و  الدین    اما با وجود اتحاد اولیه وجیه     . حب نفوذ در دولت سربداران در آمدند      قدرتمندو صا 

مسعود را   ،قدرت نفوذ شیخ در میان عامه مردم و سرسپردگی کامل دراویش به وي             ،شیخ حسن 

در این اثنا کشته شـدن مـشکوك شـیخ حـسن            . روزافزون دراویش بیمناك نمود   گیري    از قدرت 

سـبب شـد تـا     ،دانستند  میبرخی آن را دسیسه مسعود براي حذف شیخجوري در نبرد زاوه که    

البته پس از کـشته شـدن شـیخ حـسن           . فاصله بین جناح میانه رو تندرو سربداران بیشتر گردد        

متنفـذ و پرقـدرت نظیـر    هـاي   جوري نه تنها از قدرت دراویش کاسته نشد بلکه با وجـود چهـره   

  .اران نقش اساسی در این دولت ایفا کردندعلی تا پایان دولت سربدالدین  خواجه شمس



»المللی سربداران  بین  کنگرهش علمی همایمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   500 

 

  منابع

  .اول ،گستره ،تهران ،قیام شیعی سربداران ،)1363. (یعقوب ، آژند.1

  .آگه  ،تهران ،سفرنامه ابن بطوطه ،)1376( ،محمدبن عبداهللا ، ابن بطوطه.2

 واحـد  ،تهـران  ،ترجمه یعقوب آژنـد    ،خروج وعروج سربداران   ،)1363.(جان مسن  ،اسمیت. 3

  .تاریخی  تحقیقات فرهنگی و مطالعات و

  .هشتم ،امیرکبیر ،تهران ،تاریخ مغول ،)1384.(عباس،  اقبال آشتیانی.4

  .سوم ،پیام، تهران ،نهضت سربداران خراسان، )1351.(ایلیاپاولوویچ ، پطروشفسکی.5

بایی به تصحیح غالمرضا طباط    ،تاریخ الفی  ،)1384.(آصف خان  ،قزوینی ،قاضی احمد ،   تقوي .6

  .اول ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران ،مجد

بـه تـصحیح سـیدکمال حـاج سـید          ،زبده التواریخ  ،)1380.(اهللا بن لطـف   عبداهللا ، حافظ ابرو  .7

  .اول ،انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی سازمان چاپ و ،تهران ،جوادي

  .751-744 ،سی وسوم ،وحید ،نهضت سربداران ،)1354..(عبدالرفیع ، حقیقت.8

  چهارم ،خیام ،تهران ،تاریخ حبیب السیر ،)1380.(بن همام الدینالدین  غیاث،  خواندمیر.9

  .دوم ،نگاه ،تهران ،تاریخ اجتماعی ایران ،)1382.(مرتضی ، راوندي.10

به تـصحیح    ،مطلع السعدین ومجمع البحرین    ،)1383.(عبدالرزاقالدین    کمال ، سمرقندي .11

  .اول ،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ،نتهرا ،عبدالحسین نوایی

بـه تـصحیح مرتـضی       ،تاریخ نگارستان  ،)ق1414.(قاضی احمدبن محمـد    ، غفاري کاشانی  .12

  .اول ،حافظ ،تهران ،مدرس گیالنی

  
  

  

  

  

  



 501  ....دراویش شیخیه در دوران حکومتسازمان گیري و فعالیت  نگاهی به چگونگی شکل

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 آرمانی رویاروي با آرمان

  )نگرشی تحلیلی به فرایند انتقال قدرت در حاکمیت سربداریه(
  

  1محبوبه زارع

  2دکتر ابوالقاسم رحیمی

  چکیده

جـز  ،  سرزمین ایران  هجوم مغوالن و استمرار درناك و ویرانگر خانان و سرداران مغول بر            

 که این قوم بیابانگرد و    ،  این تاریخ پر رنج   از  اي    در برهه . برایندي نداشت ،  ویرانی و سقوط  ،  تباهی

، را آماج ظلم و ویرانـی خـود نمـوده بودنـد     ایرانیان، انسانی با خودکامگی و خصایص غیرِ،  خشن

چنــان اي  حماســه ؛شــگفت و دوران ســاز را آفریدنــداي  حماســه، گروهــی از مردمــان خراســان

تاریخی جاودانـه  هاي  و پژوهشگران دورهکه تا دیرگاه بر جان و زبان مردمان این دیار   ،  ساز دوران

با هـدف   ،  مستقل ملی و شیعی است    هاي    جنبش سترگ سربداران که از مهم ترین جنبش       . ماند

عـدالت و آزادي پـا بـه عرصـه           ،انـسانی ي    نابودي ظلم و ستم و در جست و جويِ روابطِ عادالنه          

واالیی هاي    آرمان،  رخاستندمردم ب هاي    رهبران این جنبش که اغلب از میان توده       . ظهور گذاشت 

امـا ایـن     ؛دادگري و جوانمردي را پیـشه راه خـود سـاختند          ،  چون ظلم ستیزي و بیگانه ستیزي     

، یکی پس از دیگـري    ،  آرمان چندان دوامی نیاورد و رهبران جنبش در پی دست یافتن به قدرت            

. مـل بازماندنـد  در ع، خـویش ي   کشته شـدند و از آرمـانِ اولیـه        ،  طلبی  ي قدرت   گرفتار در چنبره  

مثبـت ایـن   هـاي   نگارندگان بر در این جستارِ پژوهشی برآنند تا همراه بـا پـرداختن بـه ویژگـی         

جـایی   چگـونگی جابـه   ،  به بررسی علل افول سربداران با توجه به عنصر قدرت پرداختـه           ،  جنبش

یـن  پاسخ گوینـد کـه آیـا ا        قدرت در بین رهبران این جنبش را واکاوند و به این پرسشِ اساسی            

  و آرزوهاي خویش دست یافت ؟ها  به آرمان جنبشِ مردمی

  . آرمان عدالت خواهی، انتقال قدرت، سربداران، شناسی آسیب :واژگان کلیدي

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  ه حکیم سبزواري دانشگا. 2



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   502 

  مقدمه 

شـمار و پیامـدهايِ درنـاك         بـی  هـاي   بـا تبـاهی   ،  حاکمیت ظالمانه و خشونت بارِ مغوالن     

ن ایـران پراکنـد و بـه تـدریج          بذر دگرگـون خـواهی و قیـام را در دل مردمـا             هر لحظه ،  خویش

اي   در منطقـه   ،نقطه آغازین تغییر  . تغییر و دگرگونی را در جامعه ایرانی فراهم ساخت        هاي    زمینه

شـماري از   . روي داد ،  سـبزوار ،  بیهـق  در روستایی کوچک بـه نـام باشـتین از توابـعِ            ،از خراسان 

 سر خود را بر دار دیدن بهتـر از          "شعار ،به تنگ آمده از رفتار نارواي مغوالن      ،  مردمانِ این روستا  

این حرکت عظیمِ مردمی که در      .  را سر دادند و سربداران نام گرفتند       1"تن به ذلت سپردن است    

آغاز در پی دست یافتن به عدالت و در جستجوي آزادي و براندازي ظلـم و سـتم شـکل گرفتـه                    

جنـبش بـرايِ آن      ن که اصوأل  آغازیهاي    آرمان ،در طی زمان دچار تغییر گردید و رفته رفته        ،  بود

بـر آن اسـت تـا بـا     ، با نگرشی آسـیب شناسـانه  ، جستار پیشِ رو. از یادها رفت، شکل گرفته بود  

هـاي   سـربداریه و بررسـی کـنش ـ واکـنش     ي  جابه جایی قدرت در سلسلهي  به مقوله پرداختن

ه این جنـبش کـه بـا    به این پرسش پاسخ دهد ک ،امیرانِ سربداري و رفتار آنان در پیوندِ با مردم  

حیـاتِ سیاسـی   ي  آیـا در ادامـه  ،  آغـاز شـده بـود      آرمان عدالت خواهی و ایجادِ مناسباتِ انسانی      

پس ،  نخست پژوهشِ حاضر  ،به این اصول پایبند ماند یا به کج راهه رفت؟ هم از این رو             ،  خویش

، ت و سـپس  خواهـد پرداخـ  شناسی به بازشناختِ مفهوم آسیب،  تحقیقي    از پرداختن به پیشینه   

  . از این منظر به تحلیل جنبش سربداران خواهد پرداخت ،در ادامه

  

  پژوهشي  پیشینه

بـه ماهیـت و چگـونگیِ شـکل گیـري جنـبش سـربداران              هـا     نخستین آثاري کـه در آن     

از آن پـس و در      . اند  تاریخ نگارانی است که هم عصر با این جنبش زیسته          برآیندِ کارِ ،  اند  پرداخته

 نگاشته شده توسط تـاریخ نگـارانی همچـون     ،  با آثاري چند   ،خی پس از این رویداد    تاریهاي    دوره

ایـن آثـار بـا نگـاهی     ؛ گـردیم   می مواجهه ...میر خواند و    ،  سمرقندي،  فصیحی خوافی ،  حافظ ابرو 

                                                           
  : این شعار در چند کتب تاریخی  به این صورت آمده است . 1

مطلـع  (. اگر توفیق یابیم دفع ظلم ظالمان کنیم والّا سر خود را بر دار ببینیم که دیگر تحمل ظلم و تعدي نداریم             

  . )146:زبده التواریخ)(4495:روضه الصفا)(147:سعدین و مجمع بحرین
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سـنت    و اغلـب بـا     انـد   پرداختـه هـا     همچون دیگر حکومـت   ،  سربداریهي    گزارش گرانه به سلسله   

کـه بـه طـور      ،  پژوهـشی شـاخص    نخـستین کـار   . انـد   ن سلسله یاد کرده   از ای ،  نویسی کهن  تاریخ

نهـضتِ  اثـري اسـت از پطروشفـسکی بـا نـامِ             ،نوشـته شـده    اختصاصی درباره جنبش سربداران   

 از آن رو کـه راهگــشاي ، یشهـا  و کاسـتی هــا  اثـري کــه علـی رغـم نقـص     ؛سـربداران خراسـان  

فزون بر پطروشفسکی و در همـین    ا. سخت درخورِ تأمل و بررسی است     ،  بعدي است هاي    پژوهش

برتولد اشپولر و دیگران نیـز بایـد یـاد          ،  دیگري چون جان ماسون اسمیت     شناسانِ از شرق ،  راستا

هاي   و پژوهش ها    مرهون تالش ،  شناخت سربداران و ماهیت جنبش آنان     ،  متاخري    در دوره . نمود

جعفریـان اسـت کـه بـا        عبدالرفیع حقیقت و رسول      ،همچون یعقوب آژند   ارزشمند پژوهشگرانی 

سـودمند  اي  نکته ذکر. اند خلق آثاري در این زمینه راه را بر پژوهشگران این عرصه هموار ساخته       

آگاهی عمومی نیز رسیده    ي    یی در این حوزه صورت پذیرفته و به عرصه        ها  هرچند پژوهش : است

آن گونـه کـه      ،نتوان باور داشت که به این دوره تـاریخی کـشورما            می اما همچنان آشکارا  ،  است

، پرداخته نشده و شوربختانه تاکنون ابعـاد گونـاگون اجتمـاعی          ،  شایسته این حرکت سترگ بوده    

عمــده . اقتــصادي و فرهنگــی ایــن جنــبش چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت، سیاســی

جنـبش را مـورد    مذهبی و دینی ي    صبغهتر    بیش ،انجام رسیده  یی که در این حوزه به     ها  پژوهش

فراینـد   ،از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با تحلیلی آسیب شناسـانه           . اند  رار داده بررسی ق 

، گفتنی است که با توجه به مشاهدات نویـسندگان . انتقال قدرت در حاکمیت سربداریه را بررسد  

این در  . یافت نشده است  )  جنبشِ سربداري  شناسی  آسیب(اثري کامل و همه جانبه در این راستا       

 شناسـی   آسـیب "،  "یـشه موالنـا   اند   قـدرت در   شناسـی   آسیب"یی چون   ها   که پژوهش  حالی است 

 با توجه به عنـصر قـدرت تـا حـدي راه گـشا بـوده و مـورد                    "قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم     

  . استفاده نویسندگان قرار گرفته است

  

  شناسی مفهوم آسیب و آسیب

 دانـش پزشـکی و از       اصـوأل مفهـومی اسـت درپیوسـته بـا         ،  )pathology(شناسی  آسیب

ایـن  . ) 17: 1389،  سـتوده ( شـود   مـی  گفتـه هـا     به فرایند ریشه یابی بیماري     ،دیدگاهِ این دانش  

بـه معنـی    ،pathosاز کلمه یونـانی   مشتق، path: فراهم آمده از دو جزء است ، اصطالح ـ واژه 

و هـم از  بدین ترتیـب   ؛ به معنی شناختlogyمحنت و آسیب و ، رنج، غضب،  تجربه،  احساسات
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مطالعـه  ،  علم تشخیص امـراض   ،  شناسی  ناخوشی  به 1این اصطالح ،  این روست که در زبان فارسی     

ذکر معناي آسیب نیز در ایـن جـا         . عالئم غیرعادي و انحراف از حالت طبیعی ترجمه شده است         

، عیب یا نقص یا شکستگی که بـه سـبب ضـربت و زخـم شـود     ، کوب،  زخم: سودمند خواهد بود  

، اعـم از کـاربردي    هـا     رشـته ي    این اصطالح در همه   . )58: 1386،  معین( ده است تعب و آفت آم   

،  اجتمـاعی  شناسـی   آسـیب هـاي     طبیعی و انسانی کاربرد خاص خـود را دارد و بـه صـورت             ،  پایه

ناظر بـر     اساسأ شناسی  آسیب. رود  می به کار  . ... سیاسی و    شناسی  آسیب،   فرهنگی شناسی  آسیب

  . اهات استو اشتبها  نارسایی ،ها ضعف

از منظـر   ،  خیزشـی مردمـی   ي    به مثابـه  ،  از آن جا که در این جستار به جنبش سربداران         

.  اجتمـاعی ارائـه شـود      شناسـی   ضروري است که تعریفی از آسیب     ،  اجتماعی پرداخته شده است   

خود را  ،  انسان از دیرباز  ": در این باره چنین آورده است       اجتماعی شناسی  آسیبدر کتاب    ستوده

از این رو جامعه    ؛  ن آفرینش پنداشته و برون از وجود خود را با تن خویش سنجیده است             در کانو 

اي  ام وارگـی نظریـه  اند . گویند  میام وارگیاند  این مقایسه را، را نیز با کالبد خویش مقایسه کرده  

در . آینـد   مـی  است که بر پایه آن جامعه را همچـون موجـوداتی زنـده در نظـر    شناسی  در جامعه 

  را مطالعـه و ریـشه یـابی        شناسـی   تـوان آسـیب     مـی  ،هت کالبـد انـسانی بـا کالبـد جامعـه          مشاب

توان گفـت همچنـان       می بدین ترتیب . )20: 1389،  ستوده("اجتماعی تعریف کرد  هاي    نظمی بی

کند و هر عنصر در این راستا وظایفی بر عهـده             می که بدن به عنوان یک سیستم براي بقا تالش        

بروز آسیب به معناي وجود خلل در عضو و یا اعضایی است که به هر دلیـل                 در جامعه نیز    ،  دارند

، از دیگر سـو   . )34: 1384،  عیوضی: ك. ر( وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند        اند  نتوانسته

، پـردازد   می به بررسی فرایند انتقال قدرت در حاکمیت سربداریه        مبتنی بر آن که پژوهشِ حاضر     

 قدرت بحـث از شناسـایی   شناسی در آسیب. نماید  می قدرت نیز ضروريشناسی تعریفی از آسیب 

منظور از  .  وارد آید  2گوناگون قدرت هاي    یی است که احتمال دارد به ساحت      ها  و کاستی ها    چالش

                                                           
از پزشکی که با ماهیت اساسی بیماري به ویژه تغییراتی در بافت ها و اعـضاي بـدن                  اي    شاخه: آسیب شناسی .  1

 . )783: 1386دورلند،(آیند ارتباط دارد  میشوند و یا در اثر بیماري به وجود  میکه باعث ایجاد بیماري

 در  کلـود .  اسـت  گوناگون قدرت گفته شـده    هاي    شود ساحت   می از آنجا که قدرت معناهایی متفاوتی را شامل       .  2

روند بـا یکـدیگر مقایـسه      می   معتقد است اگر واژگانی را که درباره قدرت به کار           درآمدي بر انسان شناسی   کتاب  
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امـا در فراینـد   ، قدرتی است که در گام نخست مطلوب و بدون فساد اسـت    ،   قدرت شناسی  آسیب

این نکته را نیز نباید فراموش کرد کـه در          . شود  می دچار فساد اعمال و اجرا از اهداف خود دور و         

بدین معنی که هر قدرتی ممکـن       ؛ قدرت باید نهاد و ساختار آن را نیز بررسی کرد          شناسی  آسیب

نفسانی و سـاختار قـدرت      -است دچار آسیب شود حال ممکن است این آسیب در گستره نظري           

  . )12: 1392، باقري و دیگران :ك. ر( باشد و یا در گستره کارکرد و عملکرد

  

  نگاهی کلی به حرکت سربداران

مذهبی و مستقل بود که در پی دست یافتن بـه           ،  جنبشی ملی ،  جنبش سترگ سربداران  

ایـن جنـبشِ    . براندازي ظلم و ستم حاکمـان مغـول شـکل گرفـت            عدالت و آزادي و در راستاي     

ز و سپس بـه صـورت یـک حرکـت           اجتماعی در پی تعالیم مذهبی شماري از شیوخ خراسان آغا         

ي  فرسـتاده ي  خواسـته  به دنبال برآورده نشدنِ   ،  نقطه آغازین شورش  . مذهبی گسترده شد   -ملی

دو برادر به نام حسن و حسین حمزه شکل گرفت کـه تحمـل      از سوي ،  )شاهد طلبی (خان مغول 

  1:خواسته فرستاده را نکردند و او را به قتل رساندند

شمـشیر از   . بگذار سر ما بر دار رود     . حمل این ننگ نخواهیم کرد    دیگر ت : دو برادر گفتند  "

نیام برکشیدند و هر پنج مغـول را کـشتند و از خانـه بـسیرون رفتنـد و گفتنـد مـا سـر بـه دار               

  . )140: 1363، حقیقت به نقل از فصیحی("هستیم

عناصر حکومـت سـربداران مرکـب از دو جنـاح     . بدین ترتیب حکومت سربداران آغاز شد    

توان از اینـان بـه عنـوان          می گونه   بدین ؛سربداراي و امیرانِ ) هواداران شیخ خلیفه  ( شیخیان: دبو

                                                                                                                                                    
 . کند بدون آن که با این فراینـدها یکـی گرفتـه شـود      میبینیم که قدرت از فرایندهاي متفاوتی استفاده       می کنیم

 . )158-157: 1379کلود،(ز جمله این واژگان ها هستندمشروعیت و حاکمیت ا استیال، توانایی، نفوذ،

 در همین اثنا امیر عبدالرزاق از کرمان دررسید،غوغا و شورش در میـان جماعـت مالحظـه                  "به قول میرخواند  . 1

کرد، جمعی از جوانان گرد کرد و ایشان او را به سرداري فبول کردند و گفتند اگر توفیق یابیم دفع ظلم ظالمـان                  

ــ   "ا سـر خــود را بــر دار ببینـیم کــه دیگــر تحمـل ظلــم و تعـدي نــداریم و بــه سـربدار ملقــب شــدند     کنـیم والّ

  . )4495: 1380میرخواند،(
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هاي    از ویژگی  1. تعبیر کرد  از دیگر سو  ،  سیاسی مذهبی از یک سو و رهبران جناحِ       رهبران جناحِ 

و  2فتوت و جـوانمردي ، اعنقاد به مهدویت  ،  بیگانه ستیزي ،  توان به عدالت خواهی     می این جنبش 

 سـاله   120ي    حکومـت سـربداران کـه بـا آغـاز آن دوره           . عدم توارث اشاره کـرد    ،  از همه تر    مهم

تسلیم حمله تیمـور  ، ي سال حکومتاند سرانجام پس از چهل و    ،  حکومت مغوالن پایان یافته بود    

 برداشته شده بود در سـال       736شد و بدین ترتیب دولت سربداران که نخستین گام آن در سال             

دو دسـتگی در بـین      : خود برآیند عواملی چند بـود     ،  این پایان یافتگی زودرس   .  یافت  یایان 783

: از دیگـر عوامـل    تـر     چـه بـسا مهـم      جنگ با دشمنان خارجی و    ،  اختالفات داخلی ،  سران سربدار 

موجـب سـقوط   ، به تدریج سربدران را ضـعیف کـرده        چنین عواملی .  رهبران جنبش  طلبی  قدرت

علت فروپاشی سـربداران را در روح  ، اما در آغاز گنگ، انی قابل تحلیل  در بی ،  قدیانی. گردیدها    آن

: ك. ر(انـد  طوایف براي کـسب قـدرت بـه جـان هـم افتـاده        داند که ملوك    می پرآشوب آن زمان  

  . )220: 1384، قدیانی

  

  جنبش سربدارانهاي  زمینه

بلکـه  ،  انتو  می گمان  بی ،از آن جا که جنبش سربداران از دل توده مردم جوشیدن گرفت           

بـر ایـن اسـاس پـیش از پـرداختن بـه       ؛ باید این جنبش را جنبشی مردمی ـ اجتماعی دانـست  

 معتقـد اسـت     کوئن :ضروري است تعریفی از جنبش اجتماعی ارائه شود       ،  این جنبش هاي    زمینه

                                                           
گروه مالکین بومی بـه رهبـري   : شد  میجنبش سربداران از سوي دو گروه با اندیشه ها و منافع متفاوت رهبري         1

گروه . داشتند و گروه دوم شیخ خلیفه و شاگردانشمسعود که کمتر داعیه مذهبی الدین   عبدالرزاق و سپس وجیه   

الـدین   اول در آغاز با وفاداري رعایاي خود توانستند نخستین حرکت را آغاز کنند اما بـه زودي و در زمـان وجیـه    

  . )52: 1382رنجبر،: ك. ر(مسعود از توان نیروهاي مذهبی بهره مند شدند

 .  125-71صفحات )قیام شیعی سربداران(آژند: کنید بهبراي اطالع بیشتر درباره گروه مذهبی جنبش رجوع

برجسته در میان سربداران آیین فتوت و جوانمردي است که سرلوحه اینان در این امر حـضرت                 هاي    از ویژگی . 2

توان در میان سـران سـربدار مـشاهده کـرد از جملـه           می نمونه هایی از این برخورد جوانمردانه را      . است  ) ع(علی

براي اطالع . کرد  میگشت و به زنان بیوه و یتیمان کمک  میلذین علی که شب ها در کوي و برزنخواجه شمس ا

شـیعی و دیگـر   هاي  تاریخ جنبش( و حقیقت 101-96صفحات   )قیام شیعی سربداران  ( بیشتر رجوع کنید به آژند    

  . 90-82صفحات  )قرن هشتمهاي  قیام
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سازمان یافته در صدد تغییـر  اي  آید که گروهی از افراد به گونه      می جنبش اجتماعی وقتی پدید   "

تـوان گفـت      مـی  به عبـارت دیگـر    . )337: 1388،  کوئن( " برخی از عناصر جامعه برآیند     یا حفظ 

جنبش اجتماعی عبارت است از سازمانی شـکل گرفتـه و مـشخص کـه بـه منظـور دفـاع و یـا                        

: ك. ر( پـردازد   مـی و تـشکیل اعـضا  بنـدي   خاصی به گروههاي  گسترش و یا دست یابی به هدف 

مردمی پا به    خاص و با تشکیالتی    با اهدافی  بش سربداران که  از این رو جن   . )164: 1390،  روشه

تـوان در     مـی  این جنـبش را   هاي    زمینه. آید  می جنبشی اجتماعی به شمار    ،عرصه ظهور گذاشت  

  1.مذهبی و اقتصادي برسید، اجتماعی، چند بخش سیاسی
  

  سیاسیهاي  زمینه

بلکـه هـر ناحیـه      ،  نبودحکمرانی کشور به صورت یک پارچه       ،  در اواخر سلطنت ایلخانیان   

خراسان توسط شیخ علی بـن      ،  براي نمونه  ؛شد  می کرد اداره   می توسط فردي که ایلخان منصوب    

، تـوان طغـاتیمور    مـی هـا  منتفذ محلی که از مـشهورترین آن هاي  قوشچی و تعدادي از شخصیت  

 هر یک از ایـن  2. شد  میاداره، عبداهللا بن موالي و عالالدین محمد فریومدي را نام برد       ،  ارغونشاه

داشتند و شکایت مردم نیز راه بـه جـایی نمـی      می هر نوع فشار و ظلمی را بر مردم روا        ،  حاکمان

هر یـک از ایـن   ، با مرگ ابوسعید ایلخانی. این فشار و ظلم بعد از مرگ ابوسعید شدت یافت     . برد

و  ی گردیـد  از همین رو کشور دچار هـرج و مـرج و نـاآرام             ؛ادعاي حکمرانی داشتند  ها    شخصیت

 ،گونـه  بـدین کـرد و  تر  به همراه ظلم و ستم حاکمان عرصه را بر مردم تنگ        ،  همین اوضاع آشفته  

  . گردید  میفراهم جنبشهاي  زمینه
  

  اجتماعیهاي  زمینه

شــرح . جــز تبــاهی و ســقوط برآینــدي نداشــت، حمــالت مغــوالن بــر ســرزمین ایــران

از زبان شخصی کـه بـه     ،  تاریخ جهانگشاي جوینی  بازتاب یافته در    ،  این بیابانگردان هاي    ویرانگري

  :ستها به خوبی گویاي عظمت این ویرانی، هنگام حمله به بخارا توانسته بود از مهلکه بگریزد

                                                           
شیعی با تاکید بـر سـربداران     هاي    تاریخ جنبش  فته از کتاب  جنبش به این صورت برگر    هاي    دسته بندي زمینه  . 1

 . گرفته شده است

مختلف هر ناحیه در  این عصر رجوع کنید به قیـام شـیعی سـربداران صـفحات                هاي    براي اطالع بیشتر از گرو    . 2

 . 26-11 و تاریخ تیموریان صفحات 17-39
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. حال بخـارا را از او پرسـیدند      ،  یکی از بخارا پس از واقعه گریخته بود و به خراسان آمده           "

آمدن ،  بدین ترتیب  1. )189: 1378،  ینیجو("آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند        : گفت

اخالقیـات جامعـه را سـست و    ، اختنـد اند مغوالن و قتل و غارت و فسادي که در همه شـئون راه         

بـه سـتوه    ،  مردمـان  ،در چنین شرایطی  . متزلزل ساخت و بنیان اجتماعی جامعه از هم گسیخت        

  . ندبه پا خیز ي جنبشی بودند تاي  منتظر شعله، آمده از چنین وضعیتی

  

  اقتصاديهاي  زمینه

. همواره باعث بروز اقداماتی علیه حاکمان وقت شده اسـت         ،  نامساعد اقتصادي هاي     زمینه

اقتصادي و  هاي    و ضعف ها    دشواري"بر آن است که     ،  کالبدشکافی چهار انقالب  در کتاب    برینتون

: 1363،  رینتـون ب("کند  می را فراهم ها    بروز جنبش هاي    زمینه،  احساس محرومیت در میان مردم    

و فسادهایی که مغوالن در عرصـه سیاسـی و اجتمـاعی بـر مـردم وارد                 ها    افزون بر تباهی  .  )37

بـیش تـرین   . اقتصاد کشور را نیز به سمت نـابودي کـشاندند  ،  این شهرناشناسانِ ناالیق  ،  ساختند

 حدود اند  تهمورخان این دوره نوش   . بحث مالیات بود  ،  شد  می فشاري که در این زمینه بر مردم روا       

ــه    ــره از مــردم شــهر و روســتا گرفت ــوان خــراج و مالیــات و غی ــورد تحــت عن  پنجــاه و ســه م

همراه با ظلـم و سـتم       ،  فقر و فالکت  ،  شرایط نابه سامان اقتصادي   . 2)71: 1363،  حقیقت(شد می

  . نمود  میظهور جنبش را هر چه بیش از پیش تقویتهاي  زمینه، حاکمان

  

  مذهبیهاي  زمینه

توسط مغوالن و سهل گیـري آنـان   )نماینده رسمی تسنن(ته شدن خالفت عباسی برانداخ

، افزون بـر ایـن در ایـن زمـان    . مختلف تشیع در ایران گسترش دادهاي   فرقه ،در رابطه با مذهب   

: 1384،  زاده امـین  :ك. ر( دیگر از تفکر اسالمی یعنی عرفان و تصوف نیـز شـکوفا شـد             اي    شاخه

در بـین مـردم همـراه بـا تبلیـغ شـیعه             ها     مشایخ تصوف و تعالیم آن     بدین ترتیب با نفوذ   . 3)87

                                                           
  . ی جلد اولبراي اطالع بیش تر رجوع کنید به تاریخ جهان گشاي جوین. 1

 2جلد  براي اطالع بیشتر رجوع کنید به جامع التواریخ،. 2

 صـفحات  ایران در قـرن هـشتم  هاي  براي اطالع بیش تر رجوع کنید به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش    . 3

78-81 . 
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ازي آرمـانی را  انـد  که تا آن زمان حاکمیتی سیاسی را به دست نگرفته بـود و چـشم      ،  عشري اثنی

مبـارزه بـا ظلـم و سـتم و          ،  مفاهیمی چون عـدالت گـستري و مـساوات طلبـی           ،نمود  می مطرح

یط نابه سامان اواخر دوره ایلخانیان بـه ایـن مفـاهیم            شرا. ستیزي در بین مردم رواج یافت      بیگانه

از این رو مبارزات مردمی با رهبري شیوخ در جهت براندازي ظلم و سـتم          ؛بخشیدتر    رنگی عینی 

  . جنبش سربداران سردمدار این نوع مبارزات مردمی بود. و برقراري عدالت باال گرفت

  

  سربدارانهاي  آرمان

مـردم را بـر آن    ...سیاسـی و ، اجتماعی،  نامساعد اقتصادي پیش از این گفتیم که شرایط      

یی هـا  آرمـان ، قیـام . انگیزه بخش ایـن  . داشت تا در برابر جور و ستم حاکمان مغول به پا خیزند         

رهایی از حاکمیت بیگانگان    ،  ستیزي بیگانه،  مساوات خواهی  ،دعوت به عدالت اجتماعی   : چند بود 

 ترشساثنی عشري و توسط رهبران مذهبی جنـبش گـ         ي    یعهدر پرتو تعالیم ش   ،  که این همه   ...و

گسترش روح عدالت خواهی در ایـن       : سودمند خواهد بود   در این مجال  اي    یادکردِ نکته . یافت می

همچـون دو  ،  تو گویی که این دو آرمان      ؛تجلی خویش را در مبارزه با بیگانگان یافته بود        ،  جنبش

یی است از دادگرایی و آرمـان  ها نمونه، خواهد آمدآن چه در پی    ؛  نمودند  می رويِ یک سکه عمل   

  . توسط سرانِ سربداري، عدالت خواهی

 رهبرانی کـه    -شیخ خلیفه و شیخ حسن    . کنیم  می نخست از رهبران مذهبی جنبش آغاز     

 بـا تکیـه بـر تعـالیم     -اجراي عدالت را شعار خویش ساخته و در این راه جان خود را فدا کردنـد             

مـردم را بـه     ،  مبارزه با ظلـم و سـتم      ،  نفی حاکمانِ جور و به تبع آن       ر به و باو  شیعه اثنی عشري  

به محمد بیک جانی قربان و درخواسـت او در  اي  پیام شیخ حسن در قالب نامه  . حرکت واداشتند 

  1.راستاي برقراري عدالت اجتماعی و کم کردن فشار بر مردم نمودهایی از این نوع تفکر است

. رسـیم   می یعنی امیرعبدالرزاق باشتینی   ،م سیاسی سربداري  نخستین حاک  حال به احوالِ  

سـربداراي را در جهـت       باکی او در حمایت از برادران حمزه و به تبـع آن خیـزشِ               بی اگر تهور و  

بـه   گمـان جـز ایـن نیـست ـ       بیبراندازي ظلم و ستم و برقراري عدالت اجتماعی بشماریم ـ که 

اجتمـاعی  هـاي   برابـري  بش در راستايِ دسـتیابی بـه  این جنهاي   توان دریافت که پایه     می خوبی

                                                           
 . 5نامه شیخ حسن به محمد بیک جانی قربان در کتاب مطلع سعدین و مجمع بحرین و روضه الصفاج. 1
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مردمـان سـتم    ي    صورت گرفته و امیر عبدالرزاق باشتینی بـه دنبـال برقـراري عـدالت در میانـه                

این در حالی است که اگر چگـونگی رسـیدن امیـر عبـدالرزاق بـه باشـتین و                   . کشیده بوده است  

تامالتِ گونـاگونی   ،  ن خواستِ اجتماعی  در نسبت دادن او به ای     ،   بررسیم 1به جنبش  پیوستنِ او را  

ــل طــرح ــاریخ  ؛. گــردد  مــیقاب ــسیاري از کتــب ت ــودن او و چــرا کــه ب ــه دمــدمی مــزاج ب ی ب

از طرفی رفتـار او در رابطـه بـا بیـوه عالالـدین              . اند  کردهها    او اشاره ي    عجوالنههاي    گیري تصمیم

ایـن  . نداردها    نحوه عملکرد آن  محمد و شیوه رفتاري او در این زمینه تفاوتی با حاکمان مغول و              

و ) براندازي ظلم و ستم و برقراري عـدالت       (مباحثی است که در انگیزه اصلی عبدالرزاق         ،ها  نمونه

این امـا همچنـان خواسـت اصـلی جنـبش را از اعتبـار               . از ابهام قرار دارد   اي    لهها  آغاز جنبش در  

و رهـایی از جـورِ حـاکمیتی    جـز عـدالت   ، توضیح آن که خواستِ عمومی مردم     ؛ساقط نمی کند  

مطـرح و از     پـروا   بـی  رااي    که هـر خواسـته    ،  حاکمیتی چنان لجام گسیخته    ؛ستمکار نبوده است  

توان دریافـت کـه فـضايِ         می ،یی چند ها  نشانه بدین ترتیب و مبتنی بر    !خواسته است   می مردمان

، ته و ناخواسـته خواسـ ، خاص اجتماعی چنان بوده که رهبرانِ جنبش را       عمومی جامعه و شرایطِ   

اینـان چـه بـسا       ،هـر چنـد در ایـن راه       . بـرده اسـت     مـی  اجـراي عـدالت اجتمـاعی راه       به سويِ 

. انـد   داشـته  رفتاري ناروا نیـز   ،  سازوکار معیوب حاکم بر روابطِ قدرت     ي    شکنانه و به واسطه    پیمان

  : استاین فضايِ عدالت خواهیي  به خوبی نشان دهنده  آامدهطوطه ابنب سفرنامهآن چه در 

طال و نقـره در     هاي    سکه] گاه[آیین عدالت چنان در میان سربداران رونق گرفته بود که         "

کـسی دسـت بـه       ،صاحب آن پیدا نمی شـد     ]زمانی که [ ریخت و تا      می روي خاك  اردوگاه اینان 

  . )434: 1361، ابن بطوطه("سوي آن دراز نمی کرد

                                                           
امیر عبدالرزاق از طرف ابوسعید براي گرفتن مالیلت به کرمان رفته بود و صد و بیـست هـزار دینـار از مـال و                     . 1

جهات نقد کرده بود اما همه را خرج کرد و چون چیزي نداشت مظطرب و درماند بود تا اینکه تصمیم گرفـت بـه      

عبدالرزاق به مردم پیوسـت و بـه طرفـداري از           .  در همین اثنا، قضیه برادران حمزه پیش آمد          . زادگاهش برگردد 

برادران حمزه، داد مبارزه با بیگانگان و برقراري عدالت سر داد و گروهی را گرد خویش فراهم آورد و بدین ترتیب        

با توجه به اینکه عبدالرزاق از جمله مالکان باشتین         . )357: 3حبیب السیر،ج : ك. ر(جنبش سربداران شکل گرفت   

د براي جمع آوري مالیات به کرمان رفته بـود، سـر دادن شـعارهایی از نـوع سـربداریه و همـراه                       بوده و حتی خو   

شدنش با مردم،  آن هم بعد از خرج کردن پولی که از مالیلت گرد آورده بود تا حدي داراي ابهام است؛ اینکه آیا                        

  عبدالرزاق به دنبال مساوات طلبی و عدالت بوده یا در پی منافع شخصی؟
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بـاور و رفتـار   ،  یان سران سـربدار   در م ،  دیگر نمودهاي گرایش به گسترش عدالت و داد        از

 مسعود همه را بـه یـک چـشم   . نمود  میو ارباب یکسان  او بنده  در نگاهِ . مسعود است الدین    وجیه

غالمـی از گـروهِ غالمـان و        ،  تیمـور اي    انتخاب. نگریست و کسی را بر دیگري ترجیح نمی داد         می

خـود نمودهـایی اسـت       ..و گرانترجیح ندادن خود بر دی    ،  به نیابت از خویش در سبزوار     ،  بندگان

، در ایـن بـاره آورده اسـت       ،  خویشي    با بیانِ ویژه  ،  ذکر آن چه مرعشی   . آشکار از چنین گرایشی   

، امیـري سـربداري   هـاي     مـساوات طلبـی    سودمند خواهد بود و همچنان گویاي نمودي دیگـر از         

  :مسعودالدین  وجیه

دانـست و در      مـی  ی از ایشان  خود را همچون یک   ،  امیر مسعود در میان نوکران و اصحاب      "

 "ورزیـد   مـی  خود را بر دیگران تفضل نمی نمود و با خلق طریقه صـالح و راسـتی               ،  تصرف اموال 

  . )156: 1384، زاده به نقل از مرعشی امین(

تـاریخ  ي    یکی دیگر از حاکمان سـربداري اسـت کـه بـه گفتـه             ،  علیالدین    خواجه شمس 

. نفیِ ستم و بیدادِ اجتماعی بوده اسـت        اعی و بلندايِ  حکومت او اوج عدالت اجتم    ي    دوره،  نگاران

دقیقـأ  ، ایـن اقـدام او  .  اشاره کرد1ها به لغو کردن برات، در اقدامی مردم دوستانه ـدادخواهانه ، او

رعایت عـدل و انـصاف از جانـب او در      . شد  می در راستايِ رفع ظلم و ستمی بود که بر رعیت روا          

  در این باره نقل    میرخواند. پرداخت  می تقیما به سرکشی امور   بین رعایا به حدي بود که خود مس       

شبها با یک دو نفر در محالت طواف کردي و اخبـار معلـوم فرمـودي و در هـر والیـت                      ":کند می

، میرخوانـد ("منهیانی داشت که هر امري که حادث شدي از کلی و جزئـی بـه سـمع رسـانیدي                  

او تا بـدان مایـه بـود کـه بـا پیـشه وران و                مساوات طلبی    انسانی و هاي    گرایش. )4516: 1380

 قـرار هـا     شد و خود را هم ردیـف آن         می شریک،  حتی غساالن ،  گوناگونِ شهر هاي    صاحبان حرفه 

در رفتـاري    ،مبتنـی بـر بـاور خـود       ،  این در حالی است کـه او      . )169: 1363،  آژند:ك. ر( داد می

 فاحـشه را در چـاه فـرو    500 ،تمـاعی رفـعِ مفاسـدِ اج  ي  یشهاند با، گرایانه و در سطح مانده   سطح

  . فسادپرور را به صالح آوردي   تا جامعه2. )4516: 1380، میرخواند :ك. ر( ازداند می

                                                           
است که بـه موجـب آن دریافـت یـا           اي    نوشته،  که بدان دولت بر خزانه یا بر حکام حوالهوجهی دهد         اي    شتهنو. 1

  . )199: 1386معین،(پرداخت پول را به دیگري واگذار کنند

 168-164صفحات . براي اطالع بیش تر در این زمینه رجوع کنید به قیام شیعی سربداران. 2
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مساوات طلبی و طرفداري از ضـعفا و   یکی دیگر از سران سربدار نیز، خواجه یحیی کرّابی  

گرفـت و    مـی  در نظروي خود را هم ردیف مردم عادي  . فقرا را سرلوحه کار خویش قرار داده بود       

  :دهد  میاین ویژگی خواجه یحیی کرابی را این چنین بازتاب میر خواند. شمرد  میاز شمارِ آنان

کردنـد و تربیـت و تقویـت علمـا       مـی اهل صالح و تقوي در زمانش به فراغ بال زنـدگی     "

 سـر  صوف پـوش بودنـد و بـر     ،  مجموع،  نوکران و مالزمان او   . کردي و درویشان را رعایت نمودي     

دیگر اقدامات برجسته و     از. )4518: 1380،  میرخواند("نشستند  می خوان او پیوسته غنی و فقیر     

اقـدامی   ؛براندازي طغاتیمور و ریشه کن کردن عنصر مغول در خراسان بـود        ،یکی نیز ،  ماندگار او 

ه که پیش از این بـازنمودیم کـ     ،  همچنان در راستاي برقراري عدالت اجتماعی و رفع ظلم و ستم          

خود نمودي دیگر از آرمـانِ عـدالت        ،  مغول،  تقابلِ امیرانِ سربداري با بیگانگان    ،  در بنیاد و اساس   

  . خواهی آنان بود

خواجه علی موید آخرین حکمران سربداریه است که در جهت رفاه حال مـردم و اجـراي               

  بـسیار  وي در زمینه رفـاه حـال مـردم تـالش          . عدالت و تقویت مذهب تشیع اقداماتی انجام داد       

نیـز اقـداماتی    ،  کهن سخت بدان وابـسته بودنـد      هاي    که حاکمیت ،  کرد و حتی در امر مالیات      می

، آژنـد :ك. ر(بیش از حد معمول از رعیت مالیـات بگیرنـد     او اجازه نمی داد مأ مورانش     . انجام داد 

ان نشستن خاص و عام بر سر خو      ،  دستگیري یتیمان ،  کمک به بیوه زنان و ناداران     . )196: 1363

 همگی سمت و سویی اجتماي ـ مردمی و در جهتِ . ...استمالت و دلجویی او از مردم و، نعمت او

از دیگر اقـدامات او تبلیـغ و تـرویج مـذهب            . رفاه حال مردمان و برقراري عدالت اجتماعی است       

  . یی سران سربدار در آغاز جنبش بودها  است که از جمله آرمان1تشیع

هـاي    بـارز برابـري   هـاي     ن نکته سودمند است که یکی از جلوه       ایان این بخش ذکر ای    پدر  

بـه   ؛و سـران سـربدار اسـت      هـا     نحوه برتخت نشستن شخصیت   ،  اجتماعی در میان سران سربدار    

از برابـري بـین    اي    توانـد نـشانه     می عبارت دیگر عدم توارث در رسیدن سران سربدار به حکومت         

                                                           
 موید در ترویج مـذهب تـشیع بـیش تـر جنبـه ظـاهري داشـته و حتـی بـا          گفتنی است اقدامات خواجه علی . 1

رجوع کنید به فراینـد انتقـال قـدرت         . اعتقادات رهبران مذهبی جنبش و پیروان آن ها در این زمینه مخالف بود            

  .همین مقاله
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پهلـوان حـسن دامغـانی و    ، حیدر قـصاب ، اراسفندی 2یی چون کلو ها  وجود شخصیت . 1مردم باشد 

رفته و حتی فراتـر از    میمسعود به شمارالدین  تیمور که در شمار بندگان پدر امیر وجیه     اي    حتی

خواجه یحیی کرابی که از نوکران و مقربان امیر مسعود بود همگـی نـشان از مردمـی بـودن      ،  آن

  . دار و مردم استسران سربي  برابري در میانه جنبشِ سربداري و باور به

  

   آنشناسی فرایند انتقال قدرت و آسیب

کـه در معنـاي توانـایی داشـتن و توانـستن آمـده        همان مفهوم آشـنا و روشـنی  ،   قدرت

قـدرت امکـانی     :یابد میتر    معنایی دقیق ،  در دیدگاهِ جامعه شناسان   ،  )2644: 1386،  معین(است

ه اش را بر شخص یـا اشـخاص دیگـر تحمیـل     تواند اراد  میفرد یا گروهی، است که بر مبنايِ آن   

رفتار دیگران را تحـت نظـارت خـود    ، تواند از این طریق  مییک شخص یا گروه،  کند و در نتیجه   

در اینجا  . )320: 1388،  کوئن:ك. ر(توانند همین قدرت را اعمال کنند       می نیزها    سازمان. درآورد

، دهـد   مـی   که ماکس وبر از قدرت ارائه      تعریفی ؛الزم است تعریفی از قدرت سیاسی نیزارائه شود       

، قدرت با یـک جنـبشِ اجتمـاعی ـ در ایـن جـستار      ي  رسد و در رابطه  میتعریفی جامع به نظر

از اي  قـدرت را شـانس و اقبـال انـسان یـا دسـته      ،  ماکس وبر":انطباق دارد  جنبشِ سربداراي ـ 

، هینـدس ("کنـد   مـی  ریـف تعهـا     خود علی رغم مقاومت دیگـر کـنش       ي    در تحقق اراده  ها    انسان

جنبش سربداران نیز در بلبشوي خراسان و درگیري نیروهاي مختلف در رسیدن بـه              . )2: 1380

، سـربداري و اوضـاعِ اجتمـاعی      ي    در نگرشی فرازمند و کلی به سلسله      ،  اینان. قدرت شکل گرفت  

 دیگـر   بـر ،  جمعـی هاي    مبتنی بر شرایطی مناسب با دگرگونی     ،  توانستند در مقطعِ زمانی خویش    

جنبش سربداران کـه در آغـاز بـا         3. رقیبان خویش پیروز شوند و حکومتی مستقل تشکیل دهند        

                                                           
سران نیـز  وجود دوجناح شیخیه و سربدار و دو دستگی در بین این دو گروه در جابه جایی و بر تخت نشستن             . 1

 . بی تاثیر نیست

 .   )2892: 1386معین،(رئیس هر صنف از کسبه. وران پیشه رئیس. 2

 طغاتیموریان ،در عراق عربجالیریانر آذربایجان و اران و والیات جبال، توان چوپانیان د  میاز رقیبان سربداران. 3

اتابکـان  ،   فـارس  در بخـشی از   اره  ملوك شـبانک  و خراسان شرقی،    هرات  در  آل کرت   در جرجان و خراسان غربی،      

،  خوزسـتان  بین اصـفهان تـا      تابکان لرسـتان  ، ا اصفهاندر فارس و  آل اینجو ،  کرماندر فارس و    قراختاییان  و  فارس  

 . مازندران را نام بردو طبرستان اتابکان یزد در والیات تابع آن حوالی و شماري امیر نشین در 
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در طـی   ،  هدف براندازي ظلم و ستم و برقراري عدالت اجتمـاعی پـا بـه عرصـه ظهـور گذاشـت                   

شماري از سـران سـربدار قـرار گرفـت و     هاي     و جاه طلبی   طلبی  قدرتگرفتار  ،  حکومتهاي    سال

آن چـه در پـی      . پی دست یافتن به قدرت یکی پس از دیگري کشته شـدند           حاکمان جنبش در    

  . فرایند انتقال قدرت و نگرشی آسیب شناسانه بدان در جنبشِ سربداري نگرشی است به، خواهد

، مسعود بـا بـرادر خـویش      الدین    قدرت را در برخورد وجیه     آغازین رویارویی براي  ي    نقطه

امیـر قـصد    ،  پس از بر تخـت نشـستن امیـر عبـدالرزاق          : یدتوان د   می به آشکاري  امیر عبدالرزاق 

اما زن حاضر به این کار نشد و شـبانه      ؛خواجه عالالدین محمد ازدواج کند    ي    داشت با دختر بیوه   

را بـراي دسـتگیري آن زن مـأمور          مسعودالدین    وجیه برادر خود ،  عبدالرزاق. به نیشابور فرار کرد   

. او را آزاد نمـود ، بـر او رحـم آورده  ، زنهـاي     با گفته ،  سیداما چون امیر مسعود به آن زن ر        ؛کرد

هـاي   مسعود را به خشم مخاطب ساخت و بدو دشنام، آگاه شد  چون عبدالرزاق از این رفتارِ برادر     

عبدالرزاق توسط برادرش کـشته  ، در پی مناقشه ـ نزاعی که بین این دو صورت گرفت . زشت داد

  1. )497: 1389، اقبال آشتیانی: ك. ر( شد

افـراط او در    ي    به واسطه ،  تداعی بخشِ قتل عبدالرزاق   ،  این داستان که نخست و به ظاهر      

در شـدیدترین   ،  امکانِ بـروز خـشونت    : دیگر هم هست  اي    به خوبی گویاي نکته    ،2هوسرانی است 

در ساختارِ جنبشی که برايِ نفـی روابـطِ ضـالمانه و غیـر انـسانی شـکل             ،  حالت و صورتِ ممکن   

گمـان    بـی ،مناسباتِ قدرتی لجام گسیخته آورده اسـت     ي     در باره  کتابی. ذکر آن چه     ؛گرفته بود 

شـود    مـی  سوداي کسب مقام و ریاست و دغدغه تثبیت و حفظ آن موجب         ":سودمند خواهد بود  

که ارباب جاه و مقام همه خطوط قرمز و انسانی را پشت سـر بگذارنـد و از فـرط نگرانـی و بـیم                     

  . )71: 1392، کتابی("نزدیک ترین یاران خود را از میان بردارند، لیدست یابی رقیبان احتما

کمـک گـرفتن از شـیخ    ، اقدام دیگر امیر مسعود براي دست یابی به قـدرت و تثبیـت آن   

سـازد و از حمایـت      تـر     حکومـت خـویش را قدرتمنـد      هاي    حسن جوري بود تا از این طریق پایه       

دانـست کـه بـه منظـور حمایـت عمـوم از               می خوبیاو به   . استفاده کند ها    شیوخ و طرفداران آن   

هم از این روست که شـیخ حـسن          ؛باید از اعتبار و مرجعیت شیخ حسن استفاده کند        ،  سربداران

                                                           
 4497ه  صفح5همچنین رجوع کنید به روضه الصفا،ج. 1

مردي دیـن دار، بـاتقوا و خـداترس بـوده و از         الدین    رساند که وجیه    می مسعود با برادرش  الدین    درگیري وجیه . 2

 . )143: 1363آژند، :ك. ر( همین رو آن زن را آزاد کرد
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 و او را تشویق نمود تا هواداران مخفی خود را براي ایجاد دولـت جدیـد                 1ساخت را از زندان آزاد   

فراخواند تا از این طریق قدرت خویش را افزایش دهد و از مرجعیت شیخ حسن بـه سـود خـود                     

گـذارد    می نه تنها قدرت بر اعتبار اجتماعی تاثیر       توان گفت   می از همین روست که   . استفاده کند 

هـاي   در حقیقـت اعتبـار اجتمـاعی یکـی از پایـه     . ر قدرت تاثیر میکندبلکه اعتبار اجتماعی نیز ب   

، خلجـی موحـد   :ك. ر( تواند براي تحقق اراده خـود از آن اسـتفاده کنـد       می قدرت است که فرد   

1384 :142( .  

امیر مسعود که وجود شیخ را خطر و بالیی بـراي دولـت             ،  بعد از آزاد ساختن شیخ حسن     

نقشه قتـل شـیخ حـسن را طراحـی     ، دانست  میخودهاي  ه طلبیخود و مانعی براي توسعه و جا     

  . کرد هر چند این قضیه برمال شد و به دنبال آن دراویش دست از همکاري با مسعود کشیدند

در جهـت رسـیدن بـه    ، گفتنی است اگرچه اقدامات مسعود و از جمله قتل شـیخ حـسن        

. تاثیر نبود   بی بدار نیز در این امر    دو دستگی و اختالفات داخلی دو گروه شیخیه و سر         ،  قدرت بود 

اجتماعی کم و بیش    هاي    در نگرشی هوشمندانه و واقع بینانه بر این باور است که نهضت           ،  باتامور

هـاي    از این رو براي پیروزي نهـضت       ؛کنند  می به سوي چندین گروه سیاسی متنوع گرایش پیدا       

بایـستی در   ،  نهـضت ي     توسـعه  ازاي    پیش شرطی وجود دارد و آن این کـه در لحظـه            ،اجتماعی

سیاسـی  هـاي   سیاسی سازمان یافته تري بـه وجـود آینـد و یـا سـازمان     هاي   گروه،  درونِ نهضت 

، امکان تجدید ساختمان جامعـه را     ،  اجتماعی تحول طلبان ،  موجود تغییراتی یابند تا بدین شیوه     

همان چیزي اسـت    ،  و این ) 56: 1380،  باتامور:ك. ر(پس از به دست گرفتن قدرت داشته باشند       

سربداران از آغاز تـا پایـان بـا دو دسـتگی سـران       بلکه، که نه تنها درمورد سربداران اتفاق نیفتاد 

  . اختاند سران جنبش را براي رسیدن به قدرت به جان یکدیگر، مواجه بودند و همین اختالفات

-نظـري ي    گـاه در گـستره    ،  آسـیب قـدرت   ي    مقولـه ،  هر چند مبتنـی بـر بعـضی از آراء         

قـدرت  هـاي   بـسیاري از آسـیب   یابـد و   میو عمل بازتاب کارکرديي  در گستره  شخصیتی و گاه  

                                                           
 فقها به امیر ارغون شاه جانی قربان گفتنـد کـه شـیخ            : چگونگی به زندان افتادن شیخ حسن از زبان میرخواند        . 1

امیـر  . ارغون شاه امیر محمد باسق را فرستاد تا تفحص احوال او نماید        . حسن مذهب اهل تشیع و سر خروج دارد       

بار دیگر حاسدان پـیش ارغـون شـاه         . محمد صورت حال معروض شاه گردانید و امیر از سر ایذاء شیخ درگذشت            

کنـد و داعیـه خـروج      مـی  یع دعوت سعایت کرده گفتند شیخ مردي فتنه انگیز است و خلق را به مذهب اهل تش              

 )4501: 1380میرخواند،(ارغون شاه شیخ حسن را به قلعه طاق که در یارز بود فرستاد. دارد
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هـاي   یـشه اند فـردي کـه بـا    ؛فرد صاحب قـدرت اسـت  هاي    برخاسته از دیدگاه و ویژگی    ،  سیاسی

 کنـد   می ییها  آسیب و قدرت را دچار    دهد  می به گستره عملی راه    عرصه نظر را  ،  خودي    متکبرانه

رســد در بررســی   مــیبــه نظــر، امــا در نگرشــی عمیــق، )12: 1392،  دیگــرانبــاقري و :ك. ر(

؛ برآمـده از سـاختارهاي معیـوبِ اجتمـاعی اسـت          ،  همواره پیامـدهايِ نـاگوار    ،  قدرتهاي    آسیب

مستبدي خودکامـه و    ،  معمولهاي    توانند از فردي با ویژگی      می که ساختارها و مناسباتی معیوب   

 نمـودِ ایـن سـاختار معیـوب       ،  بـا ایـن همـه      ؛باهی دچار سـازند   خودخواه بسازند و جامعه را به ت      

  . یابد  میخوخواه بازتابي  گمان در رفتارهاي خودکامه بی

و هـا   است روشن از جاه طلبـی اي  نمونه، جنگ مازندران در زمان سردمداري امیر مسعود   

پنـاه دادن ملـک     ي    به باور آژند جنگ مازندران که به بهانـه        . این امیرِ سربداري  هاي    طلبی  قدرت

مسعود و  هاي    جاه طلبی  به دلیلِ ،  در بنیاد واساس  ،  فخرالدوله حسن به طغاتیمور خان برپاگردید     

  . )156: 1363، آژند:ك. ر(متصرفات شمال شرقی روي داده استي  توسعه به منظورِ

از یک سو اختالفات داخلی دو گـروه شـیخیه و           ،  مسعودالدین    وجیه،  بعد از قتلِ این امیر    

هـاي    زمینـه سـازِ قتـل     ،  سـران سـربدار   هـاي     طلبـی   قـدرت و  ها    بدار و از دیگر سو جاه طلبی      سر

پـس از او بـه تخـت        ،  رفـت   می تیمور که از بندگان پدر امیر مسعود به شمار        اي    :شداي    چندگانه

اي   ارزش کـردن درویـشان از سـوي         بی مبنی بر ،  علیالدین    خواجه شمس هاي    اما زمزمه ،  نشست

فتاد و بعد از مدتی درویشان خواستار برکناري او شدند و سپس به توصیه خواجـه    کارگر ا ،  تیمور

، الدین ر دست گرفتن قدرت توسط خواجه شمس      روند د . او را به قتل رساندند     ،علیالدین    شمس

وي با ریاکاري و پنهان سـاختن شخـصیت واقعـی      . بسیار سیاست مدارانه و همراه با زیرکی بود         

 تیمور شوراند و باعث شد تا او را به قتل برسانند و از آن جـا کـه                 اي    را علیه ابتدا درویشان   ،  خود

بهتـر آن  ، دانست اوضاع مناسب وضعیت او نیست و نظامیان سربدار او را قبول نخواهند کـرد         می

. اما شخصی را بر سر کار آورد که مجري دستورات او باشد           ،  دید که به ظاهر مقامی نداشته باشد      

از سـوي  ، تصمیمی کـه بـا هـدفی مـشخص و آگاهانـه      . نبود جز کلو اسفندیار   این شخص کسی    

مؤلـف  ي    سـخت دل و بـه گفتـه        ،کلو اسفندیار مردي فرو مایـه     . گرفته شد الدین    خواجه شمس 

. مردم به تدریج از او دوري کننـد        باعث شد  و صفاتِ ناروایی که   ها     ویژگی 1؛ الصفا رذل بود   روضه
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 طرفـداري  عمـأل ، با بر تخـت نـشاندن کلـو اسـفندیار    ، س الدینخواجه شم این در حالی بود که 

سرانجام از آن جا که کلواسفندیار برگزیـده و  . خواجگان و اشراف سربداري را به دست آورده بود     

خواجـه نیـز سیاسـت      . رفتنـد  نـزدِ خواجـه    سربداران براي برکناري او   ،  موردِ انتخاب خواجه بود   

بـراي رعایـتِ    ،   باطن راضی به برکناري کلو اسفندیار بـود        دورویی را پیشه ساخت و با آن که در        

اي  بـا نقـشه   ،  هـم از ایـن رو     ؛  مردم این کار را بدو نسبت دهنـد        تن بدین کار نداد تا مبادا     ،  ظاهر

وانمـود   گونـه   بـدین قاتالن کلو اسفندیار را از دو گروه شیخیه و سربدار انتخاب کرد تـا                ،ماهرانه

 بدین ترتیب از یک سـو ؛ )163: 1363، آژند:ك. ر(اند الف او بوده کند که هر دو جناح سربدار مخ      

تیمـور و کلـو   اي  ،  بـراي رسـیدن بـه قـدرت       ،  علیالدین    توان نتیجه گرفت که خواجه شمس      می

ایـن قتـل و کـشتار سـران         . حکومت را در دسـت گرفـت       گونه  بدیناسفندیار را به قتل رساند و       

چنـین   ،بـه بیـانِ روشـن تـر        ؛ستین سربداران است  نخهاي    منافی آرمان ،  سربدار توسط یکدیگر  

که جنبشِ سـربداري در آغـاز       اي    به روشنی آرمانِ عدالت خواهی و صداقت و راستی         ،رفتارهایی

رهبرانِ جنبشی کـه در آغـاز آرمـانِ برانـدازي           ،  گونه  بدین. به دنبال آن بود را دچار خدشه نمود       

 اسـتفاده  ت از هـر گونـه جـور و سـتمی          براي رسـیدن بـه قـدر      ،  ظلم راشعار خویش ساخته بود    

بـا   این رفتارهاي متناقض. کردند و در این راه حتی از قتل و کشتار همدیگر نیز باز نایستادند          می

بـا شـرط    تنها، فضل اهللا باشتینی  الدین    یابد که امیر شمس     می شدت نخستین آن گاه  هاي    آرمان

، علـی الـدین   پی درپی ِ خواجه شمسهاي  قتل. گیرد  می از امارت کناره  ،  این که جانش را نگیرند    

همگی در همین فـضا و اوضـاع و         ،  خواجه ظهیرالدین کرابی و حیدر قصاب     ،  خواجه یحیی کرابی  

  . گیرد  میصورت احوال

، پهلوان حسن دامغانی که در دل آرزوي قدرت و سردمداري داشـت           ،  بعد از حیدر قصاب   

دانـست کـه      مـی  او به خوبی  . وارد سبزوار شد  ،  هامیر لطف اهللا بن مسعود را بهانه ساخت        هواداريِ

او برآن بـود تـا از ایـن         . کنند  می سربداران و به خصوص مردم سبزوار از خانواده مسعود حمایت         

به بهانه ایـن کـه لطـف اهللا از پهلوانـان        ،  اما پس از مدتی    ؛که استفاده نمود  ،  فرصت استفاده کند  

از حکومـت برکنـار کـرد و بـه قلعـه دسـتجردان              لطف اهللا را    ،  سبزواري مخالف او حمایت کرده    

  . )301: 1353، سمرقندي :ك. ر(فرستاد و در آن جا دستور قتل او را صادر کرد

نکته جالب توجه در روند انتقال قدرت در بین سران سربدار این است که اینان بـا تکیـه                   

گذاشتند اما در ادامـه     انسانی و عدالت خواهانه پا به عرصه ظهور         هاي    بر مذهب تشیع و با آرمان     
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 حتـی در جریـان اعمـال و کـسبِ         ،  حرکت نکردند کـه بـرعکس     ها    نه تنها در راستاي این آرمان     

  . ستم و فسادي فرو گذار نکردند ،از هیچ گونه ظلم، قدرت

خواجه علی مؤید اسـت کـه علـی رغـم گـسترش متـصرفات           ،  آخرین سردمدار سربداري  

 سـربداریه را بـه  هـاي   متناقض بـا آرمـان   داماتی فاحش و  اق،  سربداران و بهبود رفاه حال مردمان     

بـود و در  تـر   بـیش  که مدت حکومت او از دیگر سران سربدار نیـز      ،  این آخرین امیر  . انجام رساند 

براي رسیدن به قدرت از هـر  ،  رفت  می دولتی بزرگ و قدرتمند به شمار     ،  زمان او دولت سربداران   

نخـست بـا اسـتفادهی      ،  قـدرت و حکومـت خـود      هاي    هاو براي تحکیم پای   . ترفندي استفاده کرد  

در ،  بـود  مورد اقبال وقبـول مـردم سـبزوار        اصفهان که  درویشی از اهالی  ،  ابزاري از درویش عزیز   

اما پس از مدتی با ترفند و بدون مـشورت بـا        ،  احترام و اعتباري کسب کرد    ،  میان مردم این شهر   

  1. نی اقدام کردبراي از بین بردن پهلوان حسن دامغا ،درویش عزیز

حکومـت خـود را   هـاي   خواجه علی پس از این که به اهـداف خـود دسـت یافـت و پایـه            

در واقع او به دنبال نابودي      . در صدد برآمد تا این درویش را از سر راه خود بردارد           ،  مستحکم کرد 

شیخ خلیفـه و شـیخ حـسن نیـز در همـین             هاي    اقداماتی چون انهدام آرامگاه   . گروه شیخیه بود  

از جمله کارهاي دیگـري کـه وي بـراي حفـظ            . )179: 1386،  جعفریان:ك. ر( 2استا انجام شد  ر

بـراي موجـه جلـوه دادن     او از این شـیوه . اشاعه و تبلیغ مذهب تشیع بود   ،  قدرت خود انجام داد   

از فقهاي بزرگ شیعی به خراسـان        ،3دعوت ابن مکی  . جست  می حکومت خود در بین مردم سود     

امـا  ، ابن مکی نتوانست دعوت او را اجابـت گویـد   گر چه .  هدف به انجام رسید    در پیوند با همین   
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 این اقدام خواجه علی مؤید  راه حل رفع اختالفات داخلی سربداران یاد شده          در کتاب قیام شیعی سربداران از     . 2

بـرد و نیازمنـد       می است؛ بدین ترتیب که حکومت سربداران حدود سی سال از آشوب ها و اختالفات خانگی رنج               

د براي علی مؤی. سربدارهاي  یک استراحت بود و این استراحت حاصل نمی شد مگر با رفع اختالفات درونی جناح      

 . )195: 1363آژند،(رسیدن به این هدف،سرکوبی جناح درویشان را انتخاب کرد

الدین  او از شاگردان قطب. فقیه بزرگ شیعه است مکی دمشقی عاملی جزینی،الدین  ابوعبداهللا محمد بن جمال. 3

تهمـت سـب   وي پس از تحصیل نزد علماي شاخص در دمشق اقامت گزید علماي سنی زمانش بـه               . شیرازي بود 

او در . قاضی شافعی فتوي به توبه او داد و قاضی مالکی فتوي به کشتنش داد          . خلفا نزد قاضی از او شکایت کردند      

وي در زندان کتاب لمعه دمـشقیه را در فقـه   . اظهار توبه توقف نمود آخراالمر او را کشتند و جسدش را سوزاندند    

 . )942: 1385دشتی،( تالیف نمود
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بـراي خواجـه علـی فرسـتاد تـا او      ، کتاب اللمعه الدمشقیه را که در فقه امامیه نوشته شـده بـود    

فقاهتی در جامعه بود تا از ایـن  ي  خواجه علی به دنبال برقراري شیعه   1. مطابق این اثر عمل کند    

شـیخیان  هـاي   بعد فقاهتی ببخشد و بدین وسیله پایه، ر مقابل اعمال درویشانتشیع را د ،  طریق

دیگر اقدام او براي ترویج مذهب تشیع که همگی در جهت حفظ قـدرت              . سربدار را تضعیف کند   

این بود که در عهد او مردم سبزوار هر بامداد و شامگاه به انتظار امام مهدي اسبی                 ،  شد  می انجام

ایتنگهـاوزن و  : ك. ر(مرکـب نمانـد    بـی نشستند تا امـام در موقـع ظهـور     می ریراق کرده و منتظ   

تا آن جـا کـه      ،  نیز وفا ننمود   این امیر سربداري حتی به رهبران جنبش      2. )231: 1382،  دیگران

، بـا چنـین سـازوکار و رفتـاري        . شیخ خلیفه و شـیخ حـسن را داد        ي    دستور خراب کردن مقبره   

بـا چنـین    . شـگفتی گـردد   ي    نبایـد مایـه   ،   نوادگـان مغـول بـود      تسلیم شدنِ او به تیمور کـه از       

رسد نهضتی که از آغاز با آرمانِ ستم ستیزي و نفـی ظلـم شـکل      میآشکارا به نظر، ازياند  چشم

ي  اختالفـاتِ حـل ناشـده    سـرانِ آن و نیـز  هـاي   و جاه طلبـی ها   طلبی  قدرتبه دلیل   ،  گرفته بود 

، به فراموشـی سـپرد   نخستین جنبش راهاي    تنها آرمان  از مسیر اصلی خود باز ماند و نه       ،  داخلی

در پـیش گرفتنـد و در    ،،را، مغـولی ، پیشیني    بلکه گاه سران و رهبرانش همان سازوکارِ ظالمانه       

براي دسـت یـابی    که،  اقتدا نمودند ،  هیأت و زي سربداري به رفتار خشنِ امیرانِ پیش از خویش          

، سـربداران روي داد ي  آن چه در بـاره 3.  کشتار شدندخون ریختند و متوسل به قتل و     ،  به قدرت 

او بر ایـن بـاور اسـت کـه          . کند  می  یاد 4ترمیدوري از آن با عنوان   برینتون  همان چیزي است که     
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 . 199سربداران،

نویسد خواجه علی مؤید در اظهار مذهب تشیع غلوي عظیم داشت و اسـبی هـر روز       می حافظ ابرو در این باره    . 2

پطروشفسکی ایـن   . )327: 1372حافظ ابرو، (کشید که ظهور حضرت مهدي سالم اهللا علیه خواهد بود           می به زین 

 . )198: 1363آژند به نقل از پطروشفسکی،(داند  میعمل خواجه علی را ناشی از عوام فریبی او

اقدامات جزئی که برخی از سران در جهت رفاه حال مردم انجام دادند،از جمله لغو برخی از مالیات ها را نیاید                     . 3

 . فراموش کرد

پایـان بحـران   .  اسـت  اوت18 ژوئیه تا  20شود که برابر با       گفته می  انقالب فرانسه    یمهاي تقو   ماه یازدهم از ماه   . 4

. )237: 1363برینتون،:ك. ر(انقالب در روز نهم ماه ترمیدور و یا سال دوم تقویم شاعرانه و جدید فرانسه را گویند

هاي انقالبی و تبـدیل آن       هاي جهان، ترمیدور به دوره فروکش کردن خشونت و شدت حرکت            ر ارتباط با انقالب   د

 )240همان،(هاي انقالبی مشهور شده است به مرحله آرامش و برگشت از ایده



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   520 

افزایـد کـه در هـر      مـی جزء گریزناپذیر جریان انقالب است و   ،  واکنش و بازگشت به نظام پیشین     

 تحت عنوانِ نمـادینِ   ،  وزي و طی یک مدت کوتاه     پس از پیر   :شود  می طی انقالبی روندي تکراري  

گردنـد و    مـی تندرو جـایگزینِ آنـان    هاي    گروه ،آیند و در ادامه     می روي کار ها    میانه رو ،  ماه عسل 

باوري که با    ؛)257: 1353،  برینتون:ك. ر(نهایتا دوران بازگشت به رژیم پیشین را شاهد هستیم        

  . توانست روي ندهد  می،نبشنخستین جهاي  هوشمندي و به یادآوري آرمان

و هـا     بـا همـه کاسـتی     ،  جنبش سـربداران   ذکر این نکته در پایان سودمند خواهد بود که        

آیـد و بـدان     مـی از آن رو که نمودي از تحول خواهی مردم تحتِ ستم به شـمار             ،  نقایصِ خویش 

همواره  ،شود  می استثنایی در شکستِ فرهنگِ سکوت و پذیرش ستم شمرده        ي    دلیل که به مثابه   

یی روشـنی   هـا   چونـان شـراره   ،  ملی و میهنی سرزمینِ مـا     ي    عدالت خواهانه هاي    بر تاركِ خاطره  

دادخـواهی مـردم   هـاي   اختـرانِ خـاطره   خواهد درخشید وآسمان این دیار را با روشـنايِ        ،  بخش

  . پرفروغ خواهد نمود

  

   گیري نتیجه

مـستقل  ،  ملی ز جنبش بارز ا اي    نمونه،  جنبش سترگ سربداران در سدهی هشتم هجري      

این جنـبش  . صد و بیست ساله حکومت مغوالن پایان بخشدي  و شیعی بود که توانست بر سلطه 

. با هدف براندازي ظلم و ستم و در جستجوي آزادي و عدالت خواهی پا به عرصه ظهور گذاشـت              

، هدر رأس رهبـران شـیخی  . شـد   مـی سران سربداریه از دو گروه عمده شیخیان و سربدار تشکیل       

شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري قرار داشتند و اولین حاکم سیاسی سربداران امیر عبـدالرزاق از            

رفع ظلم و ستم وعدم توارث در بـه بـه تخـت             ،  بیگانه ستیزي ،  عدالت گستري . گروه سربدار بود  

. سـربداران بـود  هـاي   و آرمـان هـا   از برجـسته تـرین دسـتاورد   ، نشستن سران حکومتی جنـبش   

ي سال حکومت کردند و در طی ایـن مـدت افـراد زیـادي بـر تخـت                   اند  د چهل و  سربداران حدو 

اختالفـات  ، سـران جنـبش  هـاي   و جاه طلبیها   طلبی  قدرتاما به دالیلی چند همچون       ؛نشستند

 ساختار معیوب قدرتِ لجام گـسیخته و      ،  دو جناح شیخیه و سربدار    ي    داخلیِ حل ناشده در میانه    

کج راهی و سقوط جنبش فراهم آمد       هاي    رفته رفته زمینه   ...وبیرونی  هاي    جنگ،  حد سیاسی  بی

عدالت گستري و رفع ظلـم و سـتم پدیـد آمـده            ،  بلندِ عدالت خواهی  هاي    با آرمان  و خیزشی که  

نتوانـست بـه     تا آن جا کـه    ،  فاصله گرفت ،  نخستین خود دور گردیده   هاي    از آرمان  به تدریج ،  بود
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گونـاگونِ  هـاي   نخـست زمینـه  ، در جـستارِ پـیشِ رو  . خود جامه عمل بپوشـاند  روشنِهاي    وعده

اجتمـاعی و مـذهبی مـورد بررسـی قـرار           ،  اقتصادي،  سیاسیهاي    جنبش با عناوینی چون زمینه    

آرمـان عـدالت خـواهی       جنبش با تاکید بر   هاي    ویژگی از،  آن گاه مبتنی بر کتب تاریخی     . گرفت

 سران سربدارسخن به میان آمد و در        یی چند از عدالت گستري برخی     ها  با ذکر نمونه   سربداري و 

ایـن  . تحلیل فرایند قدرت در بین سران سربدار موردِ بررسی و چند و چـون قـرار گرفـت                  ،ادامه

چگونـه  ،  اولیـه هاي    رویاروي با آرمان  ،  پژوهش به روشنی نمایان ساخت که چگونه سران سربدار        

د و در این راستا حتی به قتل و         از هر گونه حیله و ترفندي استفاده کردن       ،  براي رسیدن به قدرت   

یی چون امیر   ها  یی برجسته از این نوع رفتارها را در رفتار شخصیت         ها  نمونه. کشتار نیز پرداختند  

در  علـی بـا توطئـه     الدین    خواجه شمس ،  مسعود با برادرکشی و سپس کشتن شیخ حسن جوري        

درویـش   ن دامغـانی و   خواجه علی مؤید با کشتن پهلـوان حـس        ،  تیمور و کلو اسفندیار   اي    کشتن

بـدین   ؛تـوان مـشاهده کـرد       مـی  شیخ خلیفه وشیخ حـسن    هاي    و نیز منهدم کردن آرامگاه     عزیز

واالي انسانی شکل گرفتـه  هاي  جنبشی که در آغاز با آرمان ترتیب به روشنی درمی یابیم چگونه 

و مناسـباتِ  سـتم  ، تبـاهی ي  نخستینِ خویش بازماند و به کج راهـه  هاي    رفته رفته از آرمان   ،  بود

آرمـان   ؛رویاروي با آرمان گردیـد هاي  که نمودي از آرماناي  چنان کج راهه  ؛غیر انسانی درغلتید  

 !حفظِ حکومت به هر قیمت  وطلبی قدرت
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 نگاهی به سیر اندیشه سربداران در زمینه انتخاب رهبر فکري

  

 1موسی زرقی

 2مازیار دولت آبادي

  چکیده

تأثیر رهبران فکري بر این قیام و       ،  یکی از نکات مهم و قابل مطالعه در حکومت سربداران         

بش نگاه سرداران این قیام به رهبران فکري است که این خود منشأ تحوالت بسیاري در این جن                

این نوشتار در پی پاسخ به آن است اینکه سرداران سربدار چـه سـیري را طـی                   آنچه. شده است 

اند تا به این مهم دست یابند که نیاز به رهبر فکري انسجام بخشی مانند شـهید اول دارنـد                 کرده

 تا بتوانند اوضاع حکومت خود را سامان دهند؟ براي پاسخ به این سؤال اقدامات هر یک از سران                 

سربداري در زمینۀ یافتن یک رهبر فکري مورد کنکـاش قـرار گرفتـه اسـت تـا آخـرین سـردار                      

 بـه شـهید اول از ایـشان دعـوت    اي  خواجه علی موید که به تکامل در این زمینه رسید و در نامه   

  . کرد تا رهبري این قیام را بر عهده گیرد

  اول شهید،�علی مویدخواجه،�فکري رهبران،�سربداران : کلیديگاناژو

  

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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  مقدمه

ایرانیان  مذهبی سیاسی و ،  هاي فکري  جنبش خاطرهجري به  هشتم محققین قرن  نظر از

هـا   ایـن جنـبش  ي  از جملـه  سـربداران  قیـام  که است اهمیت بسزایی برخوردار  علیه بیگانگان از  

ایتی کفـ  بـی ،  خوانین محلـی  ،  جورحکام مغول  و موجود عدالتی قیام سربداران در اثر بی    . باشد می

متـدین و شـیعه مـذهب ایرانـی در     ، حکومت اسالمی وقت و پیگیري و مبارزه مـردم سـتمدیده      

از نظـر تـاریخی مهمتـرین و        ،  ایـن قیـام از لحـاظ وسـعت بزرگتـرین          . خراسان به وقوع پیوست   

ق است که موفق به تشکیل دولت شیعی گردیـده          . تاثیرگذارترین قیام مردمی در قرن هشتم هـ      

و استثمار طاقت فرسـا بـر مـردم          تمام با بیرحمی  غوالن که یکصد و بیست سال     و به استیالي م   

  . ایران حکومت کردند پایان بخشید

باشـد    نمـی به عنوان اولین حکومت شیعی به صواب   سربداران اطالق حکومت  اگر بگوییم 

یـران  ا و شمال غربشیعی در شمالهاي  ایم چرا که قبل از سربداران هم حکومت      راه نگفته  پر بی 

خوارزمشاهیان وآل بویه وجود داشتند اما حکومت سـربداري از دو جهـت داراي              ،  مانند دیلیمان 

  . اهمیت است

گونـه  شد ند و دربار سربداري از هر         نمی سران این حکومت به صورت موروثی تعیین      ،  اوال

. دسـربداران بـو  هـاي   زیستی یکی از مهمترین شاخـصه  رنگ و لعاب مرسوم بی بهره بود و ساده      

عامل بر پایی این حکومت یک قیام مردمی بوده است به این معنی که عامه مردم مومن به               ،  ثانیا

  . مذهب شیعه بودند نه فقط حکام

شیعی و غیر شـیعی     هاي    و قیام ها    تا این حکومت را از سایر حکومت      ،  بسها    همین نشانه 

تعریف شاید بتوان بـه واقعیـت       با در دست داشتن چنین وجه تمایز و         . زمان خود متمایز گرداند   

  . نزدیکتر شد

کردن سـیر تحـوالت حکومـت سـربداران بـه ایـن تـشخیص برسـیم کـه                    شاید با دنبال  

انقالبـی از آنچنـان وجـه     و و رهبران مذهبی و فکري قیام بر خـالف وجـه سیاسـی           ها    شخصیت

در پاسـخ گـویی     ا  ه  اند و همین امر سبب عدم موفقیت آن       برخوردار نبوده ) امامیه(علمی و فقهی    

فکري به وجود آمده بعـد از پیـروزي و      هاي    به سواالت و تاَثیرگذاري در جمع کردن تمام نگرش        

  . تشکیل حکومت گردید
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مغوالن مناطقی همچون خراسان ومازنـداران کـه در آن زمـان از والیـات             ي    در اثر حمله  

 به علـت کـشته شـدن       و شدند ویران گردید    می موثر ایران در امر کشاورزي و دامداري محسوب       

کشاورزي تقریبا نابود گردید کـه  هاي  آبیاري و زمینهاي    این مناطق شبکه   از آنها فرار و ساکنان

 تاییـد  همچنـان کـه حمـد اهللا مـستوفی در نزهتـه القلـوب            . آثار آن تا سالیان متمادي بجا ماند      

به هفتاد سال بعد هـم   نزدیک در گرگان حتی در زمان او   مغولي    کند که آثار ناشی از حمله      می

  . باقی مانده بود

وضـع شـده ایـن دوره کـه در          هاي    مالیات،  به طوري که مورخان دوره ایلخانی نوشته اند       

 گردید به پنجاه و سـه مـورد درسـال           می مواقع مختلف و اعیاد و اتفاقات متفاوت از مردم وصول         

تـوان بـه     مـی را کـه آن  رود  مـی این یکی از غیر انسانی ترین قوانین در تاریخ به شـمار  . رسد می

، مناســبات ارضــی ایــران عهــد مغــول کــشاورزي و(. مــذکور افــزودهــاي  بــسامانی و آشــفتگینا

بـراي اخـذ   ها  توان تصور کرد که مامورین و مستوفی  میحال )1351،  710-770،  پطروشفسکی

ن خـود رفتـه   کـه ایـ  ، کردنـد   میچگونه با مردم فالکت زدهء شهرها و روستاها برخورد  ها    مالیات

  . رفته واکنش مردم فقیر و بال کشیده این مناطق را به دنبال داشت

موجود تسلط خلفا و حکام اسالمی بـر نـواحی   هاي  در این میان با توجه به تمام آشفتگی  

اشغالی جرات بیشتري بـراي     هاي    مورد هجوم کمتر شده که این امر سبب گردید مردم سرزمین          

مذهب شیعه امامیه که بزرگترین فرقـه شـیعیان اسـت از ایـن سـیر            .خود پیدا کنند   بروز عقاید 

باشد و این تحرکات تا حدي پیشرفت که دربار و شاهان مغول از آن مصون نمانـده               نمی مستثناء

آوجـی و  الـدین   بارز آن تاثیر بزرگان شیعی همچون تـاج    نمونه. گردیدندها    و متاثر از این جریان    

گرایش به مـذهب   ) 54،  1360،  حقیقت-15،  زبده التواریخ (باشدمیالجایتو   مطهر بر الدین    جمال

  کند   میشیعه دوازده امامی توسط خان مغول بر اثبات این مدعا کفایت

  

  :طرح مسئله 

این است کـه     سوالی که مطرح شده وسعی بر این است تا به آن پاسخ مناسبی داده شود              

ربدار به این نتیجه برسد و از فقیـه تـراز           قیام سربداران چه سیري را طی کردتا آخرین سردار س         

  . اول امامیه عصر خویش دعوت نماید

  



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   528 

  رهبران فکري قیام

به علت عدم دستیابی قاطع امویان و عباسیان بر مازندران و گـیالن فعلـی ایـن منـاطق                   

همین امر سسب عالقمندي دیالمه به      . مأمنی براي علویان مهاجر قرار گرفت      »طبرستان،  دیلم«

. در قرن سوم پایه گذاري شـد » آل بویه«در نتیجه نخستین حکومت علوي زیدي  ،  گردیدعلویان  

شـیخ  ، ابـن شهرآشـوب  «علی باعث رشد رهبران شیعه امامی      افزایش ارادت مردم این دیار به آل      

   )99، 1361، ازحقیقتنقل به-الصفاروضه(. در این مناطق گردید» طبرسی

او شـاگرد  . ت سربداران در این دیار پرورش یافـت شیخ خلیفه مازندرانی رهبر فکري نهض 

بـی عـدالتی و ظلـم موجـود در          ،  او با مـشاهده فقـر     . بالوي زاهد یکی از رهبران فکري زمان بود       

را از پاسـخگویی عـاجز      »بـالوي زاهـد   «هنگامیکه اسـتادش  ،  دستگاه حاکم با سواالتی مواجه شد     

 )1351،  30،  نقـل ازپطروشـفکی   به-243تاریخ طبرستان ورویان ومازندران     (یافت ترك دیار کرد   

احمد بیابـانکی سـمنانی ملقـب بـه     الدین  وي به سمنان نزد عارف بزرگ عصر خویش شیخ رکن      

-1081،  روضه الـصفا  (. عالءالدوله یکی از برجسته ترین رهبران فکري اواخر قرن هشتم شتافت          

علـم تفـسیر و عرفـان    نمـود و در   الدین    مدتی شاگردي شیخ رکن   ) 30،  نقل از پطرو شفسکی    به

روزي شیخ عالءالدوله از شیخ خلیفـه پرسـید کـه    . خواند  می چیره دست گردید او قرآن را خوب      

شیخ خلیفه که عارفی شیعه مذهب بود پاسـخ گفـت آنچـه             ،  پیرو کدامیک از مذاهب اربعه است     

 سـخن   شیخ عالءالدواله که شافعی متعصب بـود از ایـن         . جویم از این مذاهب باالتر است       می من

حافظ (برآشفت و دواتی که پیش روي او بود برداشت و چنان بر سر شیخ خلیفه زد که بشکست                 

پس از این شیخ خلیفه از سمنان بـه قریـه بحرآبـاداز    . )30، 1351به نقل ازپطرو شفسکی  -ابرو  

بـه نقـل   -1081، روضـه الـصفا  (. الـه حمـوي رسـید   هبهالدین   قراء جوین رفت و به حضور غیاث      

سپس راهی سبزوار شد که بیشتر مـردم        . و باز هم مرادش حاصل نگردید     . )31،  فسکیازپطرو ش 

  . و طرفدار آل علی بودند آن شیعه

خوانـد طرفـدار      مـی  در مسجدجامع سبزوارساکن گردید و چون قرآن را با صوتی خـوش           

، 31،  1351،   به نقل از پطروشفـسکی     -474،  حافظ ابرو (0بسیار پیدا کرد و شروع به تبلیغ نمود       

امرسبب واینفقهاي اهل سنت سبزوار بر او سعایت ورزیده       . )56،  57،  1361،  ماسوناسمیت و 32

لذا فقیهان سنی مـذهب نامـه   . بروز اختالف بین فقهاي شیعه طرفدارشیخ و فقهاي سنت گردید     

درجـواب نوشـت هیچگـاه      ایلخـان ،  گردیدنـد  او مرگ خواستار و نوشته مغول ایلخان،  ابوسعیدبه
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حبیـب  (. شود پس حکام خراسان خود به مـصلحت عمـل کننـد             نمی درویشاني    عرض طایفه مت

دشـمنان شـیخ     بـه  ایـن خـودچراغ سـبزي     . )33،  1351،  به نقل ازپطروشفسکی  -3/359،  السیر

  . بردارند، خواهند  میمحسوب میشدتااورابه طریقی که

 ربیع  22ین منظور در    القصه سعایت فقیهان سنی و ظلم حکام کارساز افتاد و در اجراي ا            

خشتی چنـد در زیـر سـتون بـر     (. ق شبانه وي را در مسجد حلق آویز کردند     .  ه 726االول سال   

بـه  -5/605،  الصفاروضه) ( یکدیگر چیده دیدند چنانچه شخصی خود را به ریسمان آویخته باشد          

و چنین وانمـود کردنـد کـه شـیخ خلیفـه خودکـشی کـرده اسـت             )129،  1360،  نقل ازحقیقت 

اگردان شیخ صبح با جنازه رهبر فکري خود در مسجد روبرو شـدند و همـین کـافی بـود کـه                      ش

  .  واداردمردم سبزوار را بر علیه ظلم موجود به تکاپو

وي کـه از    . شیخ حسن جوري بعـدازاتمام تحـصیل علـوم دینـی عنـوان مـدرس گرفـت                

ر نمودو بر دیگر شاگردان     بودپس از آشنایی باافکار شیخ خلیفه عزم سبزوا       )ع(دوستداران آل علی  

شیخ خلیفه که واقف به انجام کار خویش بود پنهـانی شـیخ حـسن را    . شیخ خلیفه پیشی گرفت   

ماندن در سبزوار را به مصلحت ندیـدو بـه       ،  پس از قتل شیخ خلیفه    . یه جانشینی خویش برگزید   

یوه صـوفی   تبلیغ شیخ حسن به شـ     . نمود  می مردم را به طریق شیخ خلیفه دعوت      ،  سفر پرداخته 

گفـت حـاال     مـی شد نامش را در دفتري نوشـته و   میگري و رنگ تشیع داشت هر کس مریدوي     

نفوذ کالم شیخ در مردم کارسـاز افتـاده و         . آلت کار زار آماده کرده منتظر باشید      ،  وقت اختفاست 

  )34، 1351، به نقل ازپطروشفسکی-1083، روضه الصفا(. مریدان بسیار جمع نمود

-تـوان دراویـش و صـوفیان شـیعه دانـست کـه              می لیفه و شیخ حسن را    در واقع شیخ خ   

آنهادر مبـارزه   . آنراازبی عملی وانفعال درآوردند   ،  باپیوندتصوف سنّی به تعالیم عدالتخواهی امامیه     

به عنوان رهبران فکـري و مـذهبی        ،  فقیهان سنی مذهب  ،  زمینداران محلی ،  علیه ایلخانان مغول  

  . زده قرار گرفتنددر کنار مردم فقیر و فالکت 

 باخبر بودند احساس    ازنفوذ کالم شیخ حسن برمردم کوچه وبازار      فقهاي سنی خراسان که   

 شـیخ در  . نمودنـد  درخواست دسـتگیري وي را    ،  فراوانی به ارغونشاه نوشته   هاي    نامه،  خطر کرده 

 درایـن  ایـن خودنـشان فهـم سیاسـی او       مکاتباتش باایلخان خودرا ازبرپایی قیام مبرا کـرده کـه           

شـیخ درنهایـت ازتـرس      . )35،  1351،  نقـل ازپطروشفـسکی   -476،  حافظ ابرو (باشد   تکذیب می 

 ونیم به خراسان برگـشت و     سرانجام پس ازیکسال  . به عراق سفر کرد    اش ناگزیر آشکارشدن نقشه 
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همچون گذشته به سفر پرداخت تااینکه همراه جمعی ازمریدان به عراق عجم هجـرت کـردو در                 

 یا طـاق زنـدانی      دستگیرودرقلعه تاك ،  قربانیجانیعاقبت بدستور ارغونشاه  .  گشت مقیم دستجرد

  )35، 34، 1351، از پطروشفسکینقلبه-1083، روضه الصفا(. شد

مکی بن محمدبن حامد بـن احمـد عـاملی نبطـی       الدین    الشیخ جمال  شهید اولمحمد بن  

  .  دمشق786شهادت ،  هـ ق جزین734جزینی متولد 

درایـن  .  که گذشت سقوط عباسیان شرایط مناسبی براي شیعان بـه وجـودآورد            همچنان

ازدسـتبردمغوالن  ،  میان منطقه جبل عامل وحلّـه ازموقعیـت اسـتثنایی برخورداربودچراکـه اوأل            

ازاین روعلمـاي  . شد  میکه مرکز فقهاي شیعه محسوب   ،  ثانیأنزدیکی به نجف اشرف   ،  درامان ماند 

اسیس مدارس دینی به ترویج فقه شیعه وتربیت طلّـاب علـوم دینـی          بزرگی درآنجاگرد آمده وبات   

بدین جهت مفاخربزرگی به جهان اسالم ومذهب شیعه عرضـه گردیدکـه شـهید اول               . پرداختند

  . شود  میسرآمدآنهامحسوباي  یکی ازآنها یااگربتوانیم ادعاکنیم دردوره

مهـاجرت کـرده و از       هوي پس ازگذراندن تحصیالت مقدماتی درجزّین جبل عامل به حلّ         

ي   و بـه درجـه     محضراساتیدبزرگی همچون فخرالمحققین فرزند عالمه حلی کسب فـیض نمـود          

اي تاسـیس و    ایـشان پـس از بازگـشت بـه جـزّین مدرسـه            . حدیث مفتخر گردید   اجتهاد و نقل  

  . تربیت نمود شاگردان زیادي

سبب تسلط هرچـه  رسدسفرهاي متمادي ومباحثه باعلماي اهل سنت و شیعه      می به نظر 

کهحـسادت  ،  و اورابه مامن وملجاءشیعیان تبـدیل کـرد       ،  بیشترشهیدبرفقه اسالمی وامامی گردید   

. آنهـا گرفتـار آمـد وزنـدانی شـد      وي در دام کینه توزي  . فقهاي سنت ودرباري رابه دنبال داشت     

دمتهم بـه کفروارتـدا   ،  هـاي همزمـان   سرانجام به اتهام همکاري با قیـام سـربداران و سـایر قیـام             

را به دار آویخته سنگسار کردنـدو جـسم بـی جـانش را               سپس پیکرش . گردیدوبه شهادت رسید  

، 18،32،  1372 به نقـل ازامـانی       4/330 مفاخرالسالم   -1/52،  مقدمه لمعه الدمشقیه  (. سوزاندند

35( 

 روز و در    7 باشد شهید این کتاب را بـه مـدت          می المعۀ الدمشقیه ،  مشهورترین اثر شهید  

یکـی از مهمتـرین    این کتاب که تا امـروز . علی موید هدیه نموده است     وشته و به خواجه   زندان ن 

به طـوري کـه     . گردددینی تدریس می   مدارس شود در تمام    می کتب درسی فقه شیعه محسوب    

  شوند  میفقهاو طالب دینی بعد از شهید شاگرد وي محسوب توان ادعا کردتماممی
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نگـارش کتـب     در قه اسالمی و امامیه و تبحـر او       تسلط شهید بر ف    همین توضیح مختصر  

  . سازد  میآموزشی و اهمیت این اثر را بر همگان روشن

  آغاز قیام سربداران 

دهکده باشتین واقع در جنوب غربی سبزوار که مـردم آن شـیعه مـذهب و از طرفـداران                  

تنـگ  ازجوروبی عـدالتی بـه   شدنداولین جایی است که مردمانش   می شیخ حسن جوري محسوب   

قیـام بـه   ي    علنی علیه حکام مغول زدندکه در واقع باعـث کـشاندن دامنـه             آمده و دست به قیام    

  . سایر نقاط خراسان شدند

 شرح واقعه آن گونه که مورخان آورده اند چنـین اسـت کـه روزي ایلچیـان و مـاموران                    

 در منـزل  باشـتین آمـده و  ي  عالءالدین محمدهندو وزیر خراسان براي گرفتن مالیـات بـه قریـه      

شراب  از آنان ،  سرشناس آن جا بودند سکنی گزیدند      از معتمدان کهبرادران حسن وحسین حمزه   

طلبیدند برادران حمزه که غیرتمند بودند و از یاران و هواداران شیخ حسن جوري رهبر                و شاهد 

 یلچیـان ا. پس از تهیه و آوردن شراب از بابت شاهد عذر خواستند          ،  رفتند  می فکري قیام به شمار   

هـا   شاهد اصرار کرده و با بی شرمی خواستار تعرض به محـارم آن       شراب در طلب   پس از خوردن  

و گفتند اگر سر بدار دهیم بهتـر از ایـن       حمزه دست به شمشیر برده     شدند در این زمان برادران    

، 1351، بــه نقــل ازپطروشفــسکی-375/3، حبیــب الــسیر(ننــگ اســت و ایلچیــان را کــشتند 

  )1361، 140، وحقیقت39

یکی از بزرگان و از سـادات باشـتین کـه            فرزند ،  همزمان با این واقعه عبد الرزاق باشتنی      

کـه از  )43، 1351، به نقـل ازپطروشفـسکی  -44، 1317، بیهقی(برد    می نسب از علی بن حسین    

ماموران مالیاتی ابوسعیدایلخان مغول بودبراي جمع آوري مالیات به کرمان رفتـه و پـس ازاخـذ                 

وي در راه بازگـشت بـه سـلطانیه در ایـن            . یات به عیش و عشرت همه را حیف و میـل کـرد            مال

 جوابگوي دیوان باشـد کـه خبـر مـرگ          و با فروش امالك پدري    ،  اندیشه بود که به باشتین برود     

عبـد الـرزاق پـس از رسـیدن بـه باشـتین و آگـاهی بـر           . ابوسعید ایلخان درمیانه راه به او رسید      

تمـام   چه ایـشان بـا غیرتمنـدي       را یاري کنیم   که برادران حمزه   واجب است جزئیات گفت بر ما     

، 1361، نقـل ازحقیقـت  به،  280،  تذکره دولتشاه (  را نا امید گردانید ند     ایلچیانش هندو و  محمد

141(  
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کرد که عبد الرزاق به دلیل اینکه در دستگاه حکومت خـدمت کـرده و                شاید بتوان تصور  

شد مـورد    می که گذشت از بزرگان باشتین محسوب      و همان طور   ودهچون با فنون نظامی آشنا ب     

  . اعتماد مردم واقع شده و در جایگاه فرمانده قیام قرار گرفت

را در   و براي این کـه مـردم باشـتین         محمد هندو از این رشادت برادران حمزه بر آشفت        

محمد الدین    مالخواجه ج   سرباز مسلح به فرماندهی    1000جاي خود بنشاند سپاهی مشتمل بر       

 از جوانان باشتین و نواحی اطراف که به       اي    عده به باشتین گسیل داشت در این میان عبد الرزاق        

 رفـت  کرده و به جنگ سپاه هندوي وزیر       جمع) خیال رستمی در دماغ داشتند      ( قول میرخواند   

 . یختنـد شکست خـورده گر    جنگ در مقیسه در گرفته و سپاهیان ایلخان        به طوري که آورده اند    

 و در راه عزیمـت     نموده ابوسعید اورا مشوش   محمد هندو از این شکست نا امید شد و خبر مرگ          

سـرانجام در کوهـسار کبـود       ،  و یارانش قرار گرفت    عبد الرزاق  مورد تعقیب  به استرآباد  از فریومد 

. دجنگ در گرفت که در این معرکه هندوي وزیر کشته شـ           ها    جامه گرگان به او رسیدندوبین آن     

  )45، 1351به نقل ازپطروشفسکی، 1081، روضۀ الضا( 

 عبدالرّزاق پس از آن به سیزوار وارد گشت و خود را امیر خواند و سکه به نام خود زد کـه  

 امـامی مرسـوم   12از این پس مراسم شیعه . باشد  می هـ ق738سربداري در سال    آغاز حکومت 

بـه ایـن     محمـد هنـدو کـه راضـی        با عروس  ،به زور  سپس امیر عبدالزاق در طمع ازدواج     . گشت

به ،  280دولتشاه سمرقندي   ( مسعود کشته شد    الدین    وجیه ازدواج نبود به دست برادر کوچکش     

  )123، 1360، وماسون اسمیت، 48، 1351، نقل ازپطروشفسکی

  

  مسعودالدین  امیر وجیه

ر شـجاعت وتـدبیر     اورا د . مسعودپس از عبد الرزاق خودراامیر سربداران نامید      الدین    وجیه

امیـر  . برتراز برادرش میدانندچرا که در دوران اوحکوت سربداران ازثبات بیشتري برخـوردار شـد      

زنـدان ارغونـشاه     از را مسعود بخاطر استحکام دولت خود بفکرافتاد شیخ حسن رهبر فکري قیام          

 ر مـسعود و جمع نظر مورخان برمیآیدآزادي شیخ با توصیه امیـ        در این موردآنچه از   . خالص کند 

جمـع   شیخ حسن به امیر مسعودسبب گردیـد       پیوستن. مریدان او ازقلعه طاق اتفاق افتاد      توسط

. از مریدانش ازاطراف به سربداران بپیوندندکـه ایـن امراقتدارسـربداران را درپـی داشـت                کثیري
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، 280،  دولتـشاه (. برانگیخـت  را نیـشابور  در ارغونشاه ویژهاتحاد موجود وحشت خوانین مغول به     

  . )133، 132، 1361، ازماسون اسمیتبه نقل، 282، 281

 که در مسجد جامع سبزوار ابتدا به نام اوخطبـه          نمود  می اکرام شیخ را چنان   مسعود امیر

درپی بهره برداري ازنفوذ شیخ بـه نفـع خـود و حکومـت نـو                 و شکی نیست که امیر     خواندند می

سـرانجام ایـن    . )56،  1351،   نقل ازپطروشفـسکی   به -280دولتشاه-479،  حافظ ابرو (پایش بوده 

 و. که براي جنگ باسربداران همپیمـان شـده بودنـد      شکست سپاه ایلخانان رادرپی داشت    ،  اتحاد

اعتباري بیش از پیش براي امیرمسعود به ارمغـان آورد تاحـدي کـه اورا               ،  پیروزي به دست آمده   

رمسعود به ساده زیستی وحمایت ازطبقـه  البته ناگفته نمامد که امی. سلطان صاحب قران نامیدند 

کـرد و در      می مالزمانش و همانند آنان زندگی     اند او در میان   آنگونه کهآورده . محروم شهرت دارد  

و ) 166،  165،  1360،  بـه نقـل ازرفیـع     ،  42،  مرعـشی (تقسیم غنائمبر دیگـران برتـري نداشـت       

 و نقـره روي خـاك      طـال هـاي    سربداري جاري بودکه سـکه     عدالت چنان در سرزمین    اندبازگفته

بـه نقـل    ،  334ابـن بطوطـه   (. زد  نمـی  شد کسی بر آن دسـت       نمی ریخت و تا صاحب آن پیدا      می

  )167، 1360، ازرفیع

 مسعود تحت تاثیر تعالیم شیخ حسن وخواست مریـدانش صـورت          امکان اینکه رفتار امیر     

شـدکه  »جنـاح میانـه رو    «دپذیرفت وجود داردهمین امر باعث نارضایی طرفداران امیر مـسعو          می

شامل خورده مالکان وطبقه متوسط شهري میگردید لذا اختالف بین آنها و مریدان شیخ حـسن                

بـین  تاحدي کـه شـکاف    ،  که ازطبقه محروم وروستایی جامعه بودند بیشتر گردید       »جناح تندرو «

  . دوجناح را نمایان ساخت

ربداران در جنگ با ملک     شاید بتوان تصورکرد اختالف موجود مهمترین عامل شکست س        

تـوان مـرگ     مـی بنابرظن قـوي . باشد، حسین حاکم هرات که منجر به مرگ شیخ حست گردید       

 منتـصب  مسعودامیر به پیوست وقوع به یکی از یاران امیر مسعود     شیخ حسن راکه در اثر ضربت     

  . )139، 1360، ماسوناسمیت و 61، 1351، پطروشفکی از نقل به -1085، الصفاروضه( دانست

علویان وشیعیان درمازندران بـراي لشکرکـشی بـه          با وجود  برد  می امیر مسعود که گمان   

، او اشـتباه از آب در آمـده        که محاسـبات  ،  به این امراقدام نمود    شد نخواهد مشکلی روبرو  با آنجا

  محلی که به ایلخان وفادار بودند دستگیر و کشته شد سرانجام بدست خوانین
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کـه گـاهی    ،  مسعودده تن دیگربه سرداري رسیده و حکومت کردنـد        الدین    بعدازامیروجیه

لذاهرکدام براي رسیدن به حکومت واجـراي منویـات         . ازجناح تندرو وگاه ازجناح میانه رو بودند      

 بهترین راه راحذف فیزیکی رقیب دانـسته وکمربهقتـل هـم    ،  کردند  می که آنرانمایندگی اي    طبقه

وزافزون حکومت سربداران وآن گونه کـه خـواهیم دیداضـمحالل          که این امرتضعیف ر   . بستند می

  . آن رادرپی داشت

  

  :امیران سربداري

جـوري بـه    شـیخ حـسن   که طـی قیـام مریـدان   ) تیمور اي  محمد( آقا محمد تیمور   -1

، 1351به نقل از پطروشفسکی     ،  1086،  الصفاروضه(. علی کشته شد  الدین    رهبري خواجه شمس  

66(  

که بــه علــت بــی کفــایتی بــه دســت مــردم وبــه ســرکردگی خواجــه کلــو اســفندیار -2

وجـان  ، 68بـه نقـل از پطروشفـسکی    616، 5/615، الـصفا روضه(علی به قتل رسید الدین    شمس

  )155، 1360، ماسون اسمیت

اهللا به دلیل ناتوانی درمملکـت داري پـس ازبرداشـت مبلـغ             فضلالدین    خواجه شمس  -3

  )61، 13651، نقل ازپطروشفسکیبه-282، 281، لتشاهدو(هنگفتی ازخزانه خودراعزل کرد

 برخـورد  کـه در  ،  بود وي یکی ازمقتدرترین سرداران سربدار    :علیالدین    خواجه شمس  -4

نسبی به   موجب بازگشت اتحاد   همین امر  و حکومتی به اصالحات مهمی دست زد      فساد قاطع با 

 اما قیـام یکـی از     .  اجتماعی گردید  امنیت وبه سامان رسیدن اوضاع اقتصادي و     ،  اردوي سربداران 

 وقتل درویش به دست خواجه سـبب انـشقاق مجـدد        ،  شاگردان شیخ حسن به نام درویش هندو      

 بـه دسـت حیـدر     ،  بهانهء خوبی براي دشمنان خواجه فراهم آوردتااینکه سـرانجام خواجـه           و شد

 351وشفـسکی   بـه نقـل از پطر     -283،  دولتشاه،  618619 /5،  الصفاروضه( قصاب به قتل رسید     

  . )161، 1360جان ماسون اسمیت و 72، 71، 1

. وباپیش دسـتی کـردن اوراکـشت   ، وي به اردوگاه طغاتیموررفته:خواجه یحیی کرابی   -5

بـه نقــل از  -1087، الـصفا روضـه (سـپس خواجـه بـه دسـت بــرادرزن خـویش بـه قتـل رســید        

  )168، 1360، اسمیتوجان ماسون78، 77، 1351پطروشفسکی
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توسـط  ،  بـه علـت نـاتوانی درامرحکومـت ومملکـت داري          : کرابـی   الدین    هرخواجه ظ  -6

  )173، 172، 1360،  به نقل ازجان ماسون اسمیت-284، دولتشاه(حیدرقصاب عزل گردید 

دومین امیرسربداري کشته شد    ،  وي به دست پسران امیرمسعود    : پهلوان حیدر قصاب   -7

  )173، 1360به نقل از جان ماسون اسمیت -5/621، الصفاروضه(

 دامن پهلوان حسن دامغانی تربیت شده بود ونهایتا بـه         درخواجه لطف اهللا باشتنی که     -8

، به نقل از پطروشفسکی   622-621 /5،  الصفاروضه-285،  دولتشاه(حسن کشته شد    دست پهلوان 

  )174، 1360،  وجان ماسون اسمیت82، 1351

درویـش عزیـز مجـدي        رهبري مریدان شیخ حسن جوري به    : پهلوان حسن دامغانی     -9

-روضـه ( . . و در نهایت درویش چند خروار ابریشم گرفت و به عراق رفت. برعلیه وي قیام کردند  

  )180، 1360، وجان ماسون اسمیت78-77، 1351، به نقل از پطروشفسکی-1088، الصفا

  :خواجه علی موید -10

 که پس از تصرف سبزوار به       مسعود دومین امیر سربداري بود    الدین    او از فرماندهان وجیه   

نشست و به عنوان آخرین امیر سربداري بیشترین مـدت           کمک درویش عزیز و یارانش به امارت      

خواجه پس از استیالي بر سبزوار در صدد خالصـی از متحـد خـویش درویـش                 . را حکومت کرد  

اه تغییـر  در بـین ر . حسین کرت فرسـتاد  عزیز بر آمده او را همراه سپاهیانش به جنگ معزالدین    

عقیده داده سپاهیان خود را فرا خواند و دستور دستگیري درویش عزیز را صادر و او را بـه قتـل                     

   )87، 1351، به نقل ازپطروشفسکی-158، الصفاروضه( هـ ق 777. رساند

همـان  . رسد قتل درویش عزیز شکاف بـین دو جنـاح موجـود را بیـشتر کـرد                  می به نظر 

قتل شیخ حسن جوري این تضاد را براي اولین بارنمایـان کـرده              امیر مسعود  در زمان  طوري که 

شـیخیان ومریـدان آنهاکـه درویـش مـسلک بودنـدبراي            ،  باشـد   نمی این تصورهمدورازذهن . بود

مرسوم حکـام وقـت حکومـت        به شیوهء  تا دادند  نمی اجازه به آنها  شده و  پاگیر سرداران دست و  

  . باشد  میتوسط سرداران پی دراویش وقتل آنهاهاي پی در قیام دلیلی بر این خود که، کنند

خلیفـه و شـیخ حـسن را کـه بـه             شـیخ  مقبـره   سپس خواجه علی موید دستور تخریب     

،  به نقل ازپطرو شفسکی    -287،  دولتشاه-1089،  الصفاروضه(زیارتگاه تبدیل شده بود صادر کرد       

و در صـدد جبـران    از خواجـه کینـه بـه دل گرفتـه        توان حدس زد که شیخیان     می  )88،  1351

 )کـرده   مـی بـر تـن   خواجه همیـشه در زیـر قبـا جوشـن    ( گوید   می بودند تا حدي که میرخواند    
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 بـا هم از قصد مریـدان جوریـه       توان برداشت کرد که خواجه      می از این گفته   )1088 الصفاروضه(

  . مناك بوده و براي پیشگیري دست به این کار میزده است بی و خبر

شـیخین توسـط خواجـه را جلـوگیري از تـرویج خرافـه               مقبره خریبشاید بتوان دلیل ت   

 خطـاب  را رافـضی هـا   شـمرده و آن   مـی دانست چرا که اهل سنت همیشه شیعیان را جز غـالت        

چرا که وي بـه     . کردند و خواجه علی بن موید براي رفع اتهام از تشیع این کار را کرده است                  می

داد هر صبح    آن چنان که دستور    ج آن شهرت دارد   به مذهب شیعه و تروی     علت دینداري و عالقه   

ایـشان سـوار    ) عج  (شام اسبی آماده بر دروازه شهر نگه دارند تا در صورت ظهور حضرت عصر                و

، 1351،   به نقل ازپطروشفسکی   -157،  حبیب السیر -1088،  الصفاروضه(بر اسب وارد شهر شوند    

اي کـه در آن     نامـه . گذارنـد  مـی  همچنین همه مورخین برتعصب اوبه مذهب شیعه صـحه        . )85

هـاي    توسط خواجه از شهیداول دعوت به عمل آمده گویـاي ایـن تعـصب و تعهـد او بـه چهـره                     

  . شود  میباشد که در این جا به فرازهایی از آن اشاره  میمذهبی

فاضـل  ،  گـذار  وظیفـه  دانـشمند ،  بلند همت بـا اراده     محضر مبارك موالي ما آن پیشواي     

، مقتـداي محققـان فاضـل    ،  دانشمندان ژرف بـین    سر مشق ها،    رهبر ملت ،  ارروزگي    عالمه،  کامل

 نمایـد و راي     مـی  حـل و فـصل     با موازین اسالم   فیصله گر راستینی که   ها،    فرق وها    روشنگر فرقه 

  )170، 169، 168، 1362، امینی نجفی(. . . ، دهد می

مـذهب  ،  )ع(بیـت تعصب وارادت اوبـه اهـل       ،  و عناوین مذکوربیانگرفصاحت خواجه    القاب

درواقع خواجه به دنبال کسی است که بادرك عمیـق ازمـوازین اسـالم بـه          . باشدشیعه وعلما می  

  فردي که توان شناساندن شیعه امامیه راازسایرفرق موجودداشته باشد. اسنباط احکام بپردازد

  . کند میبه ما بیشترکمکبردن به قصد خواجهبخش دوم نامه درپی

رسانیم که شـیعه خراسـان        می صاحب نظران است  ي    ه پیوسته قبله  به عرض آن جناب ک    

. دیدار شمایند و فیض بردن از دریاي فضل و دانـشتان ي   تشنه" که خدا در پناه خویش گیرد        "

و امیر  ،  یا همه شان تار و مار شده اند        بزرگان علمی این دیار از بد روزگار پراکنده گشته و بیشتر          

 مـا در میـان  . مـرگ دانـشمند اسـت    شکست برداشـتن دیـن  : فرماید   میمومنان سالم اهللا علیه  

بتوانند عقاید درسـت را    علمی بتوان اعتماد کرد یا مردم      خویش کسی را که به فتوایش به لحاظ       

داریـم کـه حـضرتت بـه مـا افتخـار        و از خداي متعال مسئلت چنین   . یابیم  نمی از وي فرا گیرند   
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امینـی  (ش پیروي کنیم و از اره و رسـمش رفتـار آمـوزیم            تا از عمل  ،  و افشاندن نور بخشد    حضور

   )170، 169، 168، 1362، نجفی

فقدان )ع(گردد اوالٌوي باتکیه برفرمایش علی        می خواجه مشهود هاي    در این بخش دقدقه   

. دانـد   مـی  شودعامل شکـست    می علماي دین را که سبب بروز برداشت هاوسالئق شخصی ازدین         

مختلف وعامه مردم باشدبه طـوري کـه        هاي    است که موردوثوق جناح   ثانیاٌ اوبه دنبال شخصیتی     

ثالثـاٌ وي   . همه بتوانندبه اواقتداکنندکسی که ازتفرّق وتشتّت جلوگیري کرده وموجب اتحادگردد         

درنظرداشته شهیدباآموزش فقه اصیل امامیه به تربیت طـالب علـوم دینـی بپـردازد همچنانکـه                 

  . ل عامل این مهم اتفاق افتاددرعصرصفویه باورودعلماي جبها  بعد

 کنـد   مـی  در بخش پایانی کنه تمنیات واوج نگرانی خود را در عین صداقت بیـان              خواجه

  :که

 دسـتخوش ،  ما از این نگرانیم که سرزمین ما به خاطر رهبر نداشتن و راهنمـایی نـشدن               

ـ                      ه ایـن جـا     خشم الهی گردد و هرگاه لطف فرمایید و با توکل به خـدا و پرهیـز از عـذر آوردن ب

 دانیم و انشاهللا حقتـان را       می قدرتان را  زیرا ما الحمداهللا  ،  احسان خواهد شد   مزید تشریف بیاورید 

بـریم کـه بـر      می از خصال پسندیده و طینت پاکت چنین امید       . داریم    می و بزرگتان  شناسیم می

امینـی  (. مو سالم بـر امـت اسـال       . اصرار ورزیدن ما قلم عفو بکشد و سخن درازي ما را ببخشاید           

  )170، 169، 168، 1362، نجفی

رساند و ایـن کـه وجـود          می را از شرایط موجود    عمیق خواجه   این بخش نگرانی و درك    

نـشانی  . ازچه اهمیتی برخورداراست  ،  از فروپاشی حکومت   فکري قوي در تداوم و جلوگیري      رهبر

عثمـانی و   لط حکـام دیگر دال بر فهم خواجه این است که جبل عامل که در آن زمان تحت تـس          

اهل سنت بوده جایی نیست که از تمام ظرفیت شخصیت هـایی همچـون شـهید بهـره بـرداري              

ازآنجـا کـه   . فقه حکومتی شیعه را به امتحان بگذارد      ي    شود تا شهید بتواند نظرات خود را درباره       

م به دلیل اختالط با تصوف سـنی وعـد         که»عراق عجم   « برخالف مکتب شیعه ایران و خراسان       

مبتنی بر استنباط احکـام فقهـی بـر اسـاس           ) عراق(مکتب شیعه جبل عامل وحله      ،  پایگاه علمی 

اکثریـت سـنی وسـایرادیان      ،  اصول عملی و علمی آکادمیک بود و به خاطرهمجواري بامسیحیت         

 خواجـه علـی بـن مویـدرابیش از        . موجوددراین سرزمین ازهرگونه افراط وتفریط برحذرمی باشد      

  . هیداول مصمم گردانیدپیش درگرایش به ش
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و مـودتی کـه      این گرایش عالوه بر دوستی     دیگر از عوامل   شاید بتوان تصور کرد که یکی     

موجـود و   هـاي     و نوع نگرش او به قیام      انقالبی شهید  شخصیت،  بین خواجه و شهید بر قرار بوده      

ان نـشد و در طـول عمرشـ       اي    این که بر خالف فقهاي حکومتی ایشان جذب هـیچ دارالحکومـه           

و مرگ و اطالق لفظ شهید بر ایشان         زندگیي    همیشه در کنار مردم محروم قرار گرفت که نحوه        

  . باشد  میخود موید این مدعا

،  جوریـه در     درویـش عزیـز مجـدي و اتفاقـاتی کـه ذکـر آن گذشـت                پس از قتل   القصه

ز رفتـه و از     براي این امر به شیرا    الدین    اندازي خواجه علی مصمم شدند تا حدي که شیخ رکن         بر

 شـیخ  779شاه شجاع او را یاري کـرد و سـر انجـام در سـال              . درخواست کمک نمود   شاه شجاع 

ضـرب   و مریدان جوریه سبزوار را تسخیر کرده و به نام شیخ خطبه خواندنـد و سـکه                الدین    رکن

از امیر ولی حاکم مازندران براي دفـع ایـن فتنـه اسـتمرار طلبیـد کـه                   از آن خواجه   پس کردند

 باز پـس گیـرد   و یارانشالدین  رکن را ازشیخ فق افتاد و او توانست با کمک وي دوباره سبزوار      موا

 ضـعف  امیـر ولـی کـه متوجـه       . )90،  89،  1351،   به نقل ازپطروشفـسکی    - 158،  السیرحبیب(

از  در این زمان خواجـه     در طمع تسخیر آن بر آمده و سبزوار را محاصره کرد           شده بود  سربداران

آن چنـان کـه در      . داشت درخواست کمک نمود    نظر مساعد  به سادات  که نسبت  انیتیمور گورک 

  "کند   میو قدرت هدف وسیله را توجیه جهان سیاست

خود پذیرفت که سـبب رهـایی از شـر        و او را به جمع والیان      تیمور با خواجه توافق کرده    

  . امیر ولی گردید

 مقاومـت در مقابـل    کرد کـه خواهـان    را فراهم  اما این کار خواجه نارضایتی مردم سبزوار      

اي  خواجه خود مدیون چنین نگاهی و چنان مقاومـت جانانـه   همچنان که امارت  متعرضان بودند 

 حکومـت سـربداران بدسـت تیمـور منقـرض           782سرانجام در سال    . در برابر تعرض مغوالن بود    

 در 788 سـال    شـد در    می گردید و خواجه علی موید که از آن پس جزء مالزمان تیمور محسوب            

، 1351،  بـه نقـل ازپطروشفـسکی     1131،  الصفاروضه(شدجنگی واقع در لرستان تیر خوردوکشته     

92-93(  
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  گیري نتیجه

اگر بتوانیم حکومت سربداران را به دو دوره تقسیم کنیم یعنی دوره اول از ابتـداي قیـام                  

ـ                  ه سـایرین بیـشتر     تا امارت خواجه علی بن موید و دوره دوم حکومت خواجه علی کـه نـسبت ب

به این دیدگاه خواهیم رسید که حکومت سربداران از دو جناح عمده تشکیل شـده               ،  طول کشید 

که شیخبان نماینده طبقه محروم آنروز و سرداران نماینده طبقه متوسط شهري و هر دو شـیعه                 

ا هـم  ب)اعراب سنی مذهب و مغولها(که براي استقالل و رهایی از سلطه خارجی     ،  مذهب بوده اند  

متحد شدند اما هیچگاه یک کل واحد محسوب نگردیده و صرف مذهب شـیعه نتوانـست تـضاد                  

چنانچه هر کدام از طرفین بـراي تـسلط بـر راس حکومـت و اجـراي                 . آنها را به فراموشی سپارد    

که قتل یازده امیر سـربداري در دوره        ،  دید  نمی جز حذف فیزیکی رقیب   اي    منویات خویش چاره  

  . ن تاییدي بر این نظر دانستتوا  میاول را

همه این تجربیات کافی بود تا آخرین سردار سربداري خواجـه علـی بـن مویـد بـه ایـن                     

نتیجه برسد که شاید تعالیم شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري که علی رغم وجهه علمی از نفـوذ                   

ود در  توانـست در اوایـل قیـام پاسـخگوي هیجـان موجـ             ، می کالم بر عامه مردم برخوردار بودند     

جامعه باشد اما توان حفظ انسجام و پاسخگویی به نیازهاي جامعه آنـروز و تـدوین یـک منـشور          

حکومتی جامع و نظام حقوقی کامل که الزمه یک حکومت شیعی مقتدراست تا یاراي رویـارویی         

  . را نخواهد داشت، با سایر حکومتهاي موجود باشد

ین رهبري که توان بازگرداندن انسجام      لذا وي را بجایی رساند که در تشخیص فقدان چن         

به اردوي سربداران را داشته باشد از برجسته ترین فقیه امامیه عصر خـویش در رفـع ایـن مهـم       

اکنون باتوجه به توضیحاتی که گذشت میتـوان ادعـا کـرد            . استمداد طلبیده و او را دعوت نماید      

ه بود یا به عبارتی او راهی را پـی     خواجه علی موید یک قرن پیشتر از صفویه به این نتیجه رسید           

  . ریزي کرد که صفویان سالها بعد در ان قدم گذاشته و ازان بهره بردند

توان مهمترین وجه تمایز خواجه علی بن مویـد بـر      می رااي    از این رو درك چنین نقیصه     

ت موجـود در دوران حکومـ  هاي  سایر سرداران سربداري دانست تا جاییکه علی رغم تمام کاستی  

از دسـت دادنمتـصرفات و کوچـک شـدن حـوزه اسـتحفاظی              ،  هـا  سرکـشی ،  ها او اعم از شورش   

تـوان ارزیـابی مثبتـی از         مـی  سربداران و سرانجام تسلیم او در مقابل تیمـور گورکـانی بـاز هـم              

  حکومت مقتدرترین سردار سربداري به عمل آورد
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  بررسی کیفیت همکاري حسن شیعی سبزواري و سربداران

  در ترویج تشیع

  

  1موسی زرقی

  2معصومه آبنار

  

  چکیده

ي سیاسی و فرهنگی پس از نیمه قرن هفتم،  ها با فراهم شدن شرایط مساعد براي فعالیت

زمینه همزمان با این رویداد . دوران آزادي مذهبی آغاز شد و با حکومت سربداران به اوج رسید

حسن بن ) ابوعلی(ابوسعید . براي فعالیت عالمان شیعی از جمله حسن شیعی سبزواري مهیا شد

کند، عالم،  حسین واعظ بیهقی که در آثارش از خود با عنوان حسن شیعی سبزواري یاد می

در مقاله حاضر سعی . است) محمد بن مکّی(متکلّم، فقیه و واعظ قرن هشتم و معاصر شهید اول 

ا شیوه توصیفی وتحلیلی چگونگی همکاري حسن شیعی سبزواري با حمایت امیران شده ب

تألیفات، مجالس وعظ و سخنرانی و رویکرد حسن : سربداري در زمینۀ ترویج تشیع در قالب

نتیجه . مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد) ع(شیعی سبزواري به سرگذشت امام حسین 

هاي مذهبی عالم شیعی، حسن سبزواري تحت  ار و فعالیت پژوهش حاکی از آن است که آث

 .ها در زمینۀ نشر و ترویج مذهب تشیع بوده است ترین تالش حمایت سربداران از جملۀ مهم

 حسن شیعی سبزواري، ترویج تشیع، سربداران: گان کلیديواژ

  

  

                                                           
   دانشگاه حکیم سبزواري.1

  حکیم سبزواري دانشگاه  .2
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  ـ مقدمه1

با ویران شدن .حملۀ مغول، تغییرات اساسی در جامعۀ اسالمی به وجود آمددر پی 

هاي ها و مدارس در بغداد که پایتخت علمی،سیاسی و معنوي ممالک اسالمی بود،ارزش دارالعلم

در پی .  وضربه شدیدي به اقتصاد جامعه وارد شدگردیداخالقی درجامعه سست وکمرنگ 

کشتار وحشیانۀ مغول،در طوس فقط پنجاه خانواده به جا ماندونیشابور کامالً با خاك یکسان 

 مغوالن در سبزوار هفتاد هزار نفر رابه قتل رساندند ومردم نقوان وقار)327:1367دستغیب،( شد

 چنگیز پسر خود تولوي«در کتاب تاریخ مغول آمده است که .سبزوار را تماماً نابود ساختند

ا را به خراسان مأمور نمود وتولوي در دو سه ماه تمام بالد خراسان را ازحدود مروالروذ ت )تولی(

واز نسا وابیورد تا هرات یکی یکی تسخیر وسراسرآن کشورآباد وپرجمعیت را به ) سبزوار( بیهق

  ). 15:1365اقبال آشتیانی،(»روزگار ماورالنهر نشاند

هاي  فرهنگی واجتماعی همچون ارتشاء واحتکار وغالم به دنبال ضربات اقتصادي آسیب

تم همه جا را فرا گرفت وفریاد عدالت خواهی بارگی وزن بارگی به جهان اسالم وارد شد،ظلم وس

 مهم یافتن راه حلی براي مبارزه با ۀدر این زمان مسأل).41:1392پرهیزکاري ،(مردم بلند شد 

هاي مغوالن بود تا با اخراج آنها مشکالت سیاسی واجتماعی از بین برود،به همین منظور بنیان

 قدرت جهان تسنّن ـفرصت شکوفایی فکري تشیعکه پس از نابودي خالفت عباسی ـ مرکز

بیشتري را پیدا کرده بودند،مبارزه رادر بعدسیاسی و نظامی علیه مغوالن آغاز کردند؛لذا نهضت 

هاي برخی مشایخ متصوفه یعنی شیخ خلیفه مازندرانی وشیخ  سربداران تحت تأثیر اندیشه

سربداران با تکیه .  شدها با استقبال مردم مواجهحسن جوري شکل گرفت ونداي دادخواهی آن

بر مذهب اثنی عشري قیام خود را در جامعه هدایت کرده وبا گسترش آن به سایر نواحی ایران 

  .به سلطه نظامی وسیاسی مغوالن پایان دادند

هاي مذهبی ایجاد شده بود، پس از پیروزي، ترویج  نهضت سربداران که با انگیزه

ابقه گرایشات را که س»بیهق«براي این هدف شهر.دید هاي خود می وگسترش تشیعرا از رسالت

علوي درآن رواج داشته ومردم آن به تشیع اشتهار داشتند،به عنوان مرکز حکومت خود 

ق برنواحی . هـ 783 تا737وقریب نیم قرن یعنی از سال ) 192:1368جعفریان،(برگزیدند 

ه ریاست رسیدند که اولین آنها خراسان مسلط بودند ودر این فاصله دوازده امیر از این سلسله ب

  ). 205:1362خیري،(عبدالرزاق باشتینی وآخرین آنها علی مؤید نام داشت 
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 امیران سربداري که در صدد احیاي ارزشها ومعارف مذهب تشیع بودند،به تقویت علما و

ساز نگرش مثبت به مذهب تشیع  درویشان پرداختند ورفتار متواضعانۀ این حاکمان زمینه

صفت و  مردي دیندار،شجاع ودر باطن وظاهر پهلوان)کراوي(کی از این امیران،یحیی کرابیی.شد

کرد و با رفتارش حمایت  اودر برقراري عدالت و اجراي مساوات میان مردم تالش می.بااصالت بود

  .هاي مذهبی از جمله حسن شیعی سبزواري را به خود جلب کرد شخصیت

سندگان و مترجمان فعال قرن هشتم هجري و حسن بن حسین شیعی سبزواري از نوی

تاریخ والدت وي به درستی معلوم نیست ولی .از علماي شیعه مذهب منطقۀ بیهق خراسان بود

شود که در اواخر  بوده، تصور می )ق. هـ 726متوفاي ( با توجه به اینکه از شاگردان عالمه حلّی

اما از آن جا که  عالم نیز آگاهی نداریم،از تاریخ درگذشت این . قرن هفتم به دنیا آمده باشد

ق است، حیات او تا این زمان مسلّم است .  هـ757سال راحۀ االرواحتاریخ تألیف کتاب 

  ).84:1386چی، زاده شانه حسین(

بازخوانی «طبق بررسی انجام شده پیرامون این عالم شیعی، تنها یک پژوهش با عنوان 

، یافت شد اما هیچ پژوهشی در زمینۀ )1386(» یزندگی علمی و آثار حسن بن حسین بیهق

همکاري و ارتباط این عالم با حکومت سربداران و نقش وي در ترویج تشیع مشاهده نگردید؛ لذا 

نوشتار حاضر در صدد است تا با بررسی چگونگی کیفیت همکاري حسن شیعی سبزواري و 

ر نتیجه حمایت مردم از حکومت سربداران به تبیین نقش این عالم شیعی در ترویج تشیعو د

شود که دربارة این عالم و ارتباطش با امراي سربداري اطالعات  خاطرنشان می. سربداران بپردازد

ها و منابع مکتوب موجود است و نگارندگان باید با توجه به این اطالعات اندك  اندکی در کتاب

  . مقالۀ حاضر را ترتیب دهند

  

  ط با سربدارانـ حسن شیعی سبزواریو ارتبا2

توان در قالب تألیف و ترجمۀ کتاب،  موارد همکاري حسن شیعی و سربداران را می

برپایی مجالس وعظ و سخنرانی و رویکرد حسن شیعی سبزواري به واقعۀ کربال مورد بررسی 

  . قرار داد
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  ـ تألیف و ترجمۀ کتاب2ـ 1

داران و ترویج تشیع، هاي حسن شیعی سبزواري در زمینۀ حمایت سرب از جمله فعالیت

در مجموع از هشت اثر این عالم شیعی در آثار دیگران نام برده شده است که . تألیف کتاب است

  :شود در ادامه به معرفی و بررسی موضوع هر کتاب پرداخته می

در شرح موالید پیامبر وائمه و برخی  ومونس االشباحراحۀ االرواحکتاب:االرواحۀراحـ 1

باشد که مؤلف آن را به درخواست یحیی  نامه و تاریخ وفات ایشان می ندگیمعجزات و بیان ز

سبزواري این کتاب را به پانزده باب وهر بابی را .ق نوشته است. هـ 757یا 753کرابی در سال 

نثر کتاب بسیار ساده وروان است و نویسنده با استشهاد به آیات .به چند فصل تقسیم کرده است

 با آوردن تمثیل وکنایات وهمچنین استفاده از واژگان نیکو، نثري زیبا ارائه واستناد به روایات و

 سپهري، ؛1/546 :ایضاح المکنون بغدادي، ؛289/ 1:هدیۀ العارفین بغدادي،( کرده است

 عارفانبا عنوان   با تحقیق آقاي محمد سپهري و1375این کتاب در سال ). 16 ):مقدمه(1378

 .به چاپ رسیده است

باشد که به  نوادر حکم می نصایح و مواعظ،  در موضوع اخالق،:یح القلوبمصابـ 2

هدیۀ  بغدادي،( نوشته شده است تصریح خود نویسنده در مقدمۀ آن براي واعظان مبتدي

 فصل است که 53این کتاب در ).1388 :88 نیا، فتحی ؛3/164 :تا بی طهرانی، ؛1/289 :العارفین

 مؤلف هر فصل را با روایتی آغاز کرده و. پردازد ر اکرم می حدیث از پیامب53به شرح وتفسیر

 آورد پردازد واز آیات و روایات متعددي سخن به میان می سپس به ترجمه و شرح حدیث می

 ). 17:1379همکاران، مقدم و(

 این اثر اولین ترجمه ازکتاب اربلی است که به فاصله زمانی :ترجمه کشف الغمهـ 3

از دانشمندان )ق. هـ 693متوفی (علی بن عیسی اربلی. شده استاندکی پس از آن ترجمه

شیعی مکتب حلّه،کتاب کشف الغمه فی معرفۀ االئمه را براي آشنایی غیر شیعیان با دوازده امام 

هاي اهل سنت  به همین منظور براي پذیرش وتوجه بیشتر مردم در آن به کتاب نوشته است،

 :88 چی، زاده شانه حسین ؛1409 :467 اعجاز، ؛1/289 :ینهدیۀ العارف بغدادي،( کند استناد می

ق . هـ 938حسن زوارئی در سال  بن ترجمه دیگري از کشف الغمه را ابوالحسن علی ).1386

  .گذاري کرده است نامترجمۀ المناقب به نام  نوشته و
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 سبزواري در ترجمه خود سلسله اسناد روایات را با هدف اینکه ذکرآن براي عوام مردم

هاي مربوط به نبردها  اي علمی ندارد، حذف کرده است اما در شرح وقایع همچون بخش فایده

تر به تصویر  افزاید تا توجه خواننده را به خود جلب کند وحق وباطل را محسوس عباراتی را می

را با عمرو بن عاص در جنگ صفین )ع(به عنوان مثال ماجراي نبرد امیرالمؤمنین علی . بکشد

امیرالمؤمنین در ساعت بر او تافت و نیزه بر او زد و او را از پشت اسب در «: نویسد ه میاینگون

پس . چون بر زمین افتاد وترسید امیرالمؤمنین شمشیر براو زند و او را هالك گرداند او .انداخت

حضرت امیرالمؤمنین در ساعت .درآن حالت دبر خود را برهنه ساخت وکشف عورت خود کرد

حیا نیفتد وبه لشکر خود بازآمد و  ا از آن برگردانید تاچشم مبارکش برآن نجس بیروي خود ر

زاده  حسین(» عمروعاص با مذلت وخواري و فضیحت تمام خود را به معاویه رسانید

بدان که البته پدر حسن «: کند ،اما همین متن را زوارئی اینگونه ترجمه می)89:1386چی، شانه

عنان و رسن تو را به جانب خود و بکشد،امیرالمؤمنین را شناخته وحسین آمد تو را که بکشد 

او را از . آن حضرت از عقب او تاخته نیزه در فضول زره او بند کرد. اسب را بدو آورده پشت کرد

آرد، عورت خود را ظاهر  آید او را به قتل می الحال فرود می عمرو ترسید که فی. اسب انداخت

اال کرد،آن حضرت روي مبارك از او گردانیده بازگشت به لشکر ساخته،هر دو پاي خود را ب

  ). 338:1382زوارئی،(» خود

 .ري استاتر بودن ترجمه سبزو مقایسه این دو ترجمه خود دلیلی بر محسوس وعینی

 نوشته مباهج المهج فی مناهج الحججاین کتاب ترجمه اي از کتاب :بهجۀ المباهجـ 4

متوفاي (ابوالحسن محمدبن حسین بن حسن بیهقی نیشابوري مشهور به قظب الدین کیدري 

 به بیان فضایل وبهجۀ المباهج ). 14):مقدمه(1378سپهري،( استالبالغه نهج شارح)  ق576

سبزواري دخل وتصرفاتی نیز در این .پردازد احوال امامان معصوم می شرح زندگانی و معجزات و

فصل تنظیم کرده وبه خواجه 44روایات زیادي را برآن افزوده و آن را در  ته است وترجمه داش

 اعجاز، ؛3/163 :تا  بیطهرانی، ؛1/289 :العارفین هدیۀ بغدادي،( .یحیی کرابی تقدیم نموده است

 از لحاظ مضمونی مشابهت بسیاري بهجۀ المباهج). 91:1386چی، زاده شانه حسین ؛1409 :89

باشد  میراحۀ االرواح تر از   بسیار مفصلبهجۀ المباهج دارد با این تفاوت که االرواحراحۀ با کتاب 

را نیز نیاز فوري  راحۀ االرواحتوان دلیل اختصار  می. باشد حاوي گزارشات تاریخی نیز می و

  .دستگاه حکومتی سربداران در ترویج و تثبیت مذهب تشیع دانست
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این کتاب در بیان :)ع(ی طالب وذریته الکرامغایۀ المرام فی فضائل علی بن ابـ 5

می باشد و نویسنده آن را با کمک گرفتن از روایات شیعه وعامه ) ع(و اهل بیت )ع(فضایل علی

 ؛16/21 :تا  بیطهرانی، ؛1/289 :هدیۀ العارفین بغدادي،(با حذف سند روایات نوشته است  و

  ). 93:1386چی، زاده شانه حسین

غایۀ « گذاري کتاب خود با عنوان ت که سیدهاشم بحرانی نامعالمه امین معتقد اس

را از غایۀ المرام حسن شیعی وام »  فی تعیین االمام من طریق الخاصالمرام وحجۀ الخصام

  ). 1):مقدمه(1378سپهري،(گرفته است 

ارشاد االذهان الی احکام االیمان یکی از کتاب هاي :ارشاد االذهان بازنویسیـ 6

 699-677هاي باشد که درسال المه حلی،استاد حسن شیعی سبزواري میسودمند فقهی ع

باشد که از منابع مهم فقهی  این کتاب دربردارندة پانزده هزار مسئله فقهی می. نوشته شده است

 باشد هاي فراوانی بر آن نوشته شده که یکی از آنها به قلم سبزواري می شیعیان است و شرح

  ). 92:1386؛حسین زاده شانه چی،1/289:هدیۀ العارفین  بغدادي،(

تکملۀ السعادات فی کیفیۀ حسن سبزواري کتاب : بازنویسی تکملۀ السعاداتـ 7

 702را که در سال ) ره(مه حلّی نوشته شیخ ابوالحسن جرجانی معاصرعالالعبادات المسنونات

 ؛1/289 :فینهدیۀ العار بغدادي،( بازنویسی کرده است ق. هـ 747ق نگارش یافته، در سال .هـ

  ). 16):مقدمه(1378 سپهري،

موضوع این کتاب در بیان فضایل :المصباح المنیر فی فضائل النبی و اهل بیته-8

باشد و نام آن تنها در موسوعه عالمه امین آمده است وتوضیح  پیامبر وائمه اهل بیت می

 ). 16):مقدمه(1378،سپهري.(بیشتري راجع به آن داده نشده است

 یی مجالس وعظ وسخنرانیـ برپا2ـ 2

عالمان دینی،حامیان اصلی قیام سربداران بودند که همواره از آرمان تشیع دفاع 

رهبران وعالمان دینی . کردند ستیزي در جامعه تالش می براي برقراري عدالت و ظلم کردند و می

از . ی قرار دادنددر زمان ابتداي قیام سربداران وعظ و تبلیغ خود را بر مبناي تشیع دوازده امام

در تبلیغ تشیع و اعتقادات این ) از رهبران دینی قیام سربداران(شیخ خلیفه مازندرانی جمله

مذهب ماننداعتقاد به ظهور امام زمان وآیین مهدویت را روش کار خود قرار داد و درمسجد به 
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ی را جهاد در ارشاد و موعظه مردم پرداخت وتنها راه رهایی از مشکالت سیاسی،اجتماعی ودین

شیخ حسن جوري شاگرد شیخ خلیفه نیز شیوه وعظ و تبلیغ استاد خود را  .راه خدا اعالم کرد

 اي که پس از مرگ شیخ خلیفه مریدان او پیرو شیخ حسن جوري شدند گونه دنبال کرد به

  ).142:1382نسب، مرادي(

اي او از استو برخی کتاب ه» واعظ« طبق گفته مورخان یکی از القاب حسن شیعی 

 که در باب مواعظ نوشته شده دلیل بر این است که سبزواري در جهت مصابیح القلوبجمله 

پرداخته تا حدي که به این امر شهرت یافت وشیوه  نشر معارف اسالمی به وعظ و سخنرانی می

شود که نیاز حاکمان سربداري به برقراري  تصور می.واعظان پیشین خود را تداوم بخشید

رخوردار از پشتوانه مردمی زمینه همکاري آنها را با عالمان در تمام فعالیت هایی که حکومتی ب

 سپهري،( سخنرانی فراهم کرده است بتواند به ترویج تشیع کمک کند از جمله مجالس وعظ و

  ). 11):مقدمه( 1378

  

  ـ رویکرد حسن شیعی سبزواري به واقعۀکربال2ـ3

در تمام طول تاریخ نمونه و الگوي مناسبی براي قیام ) ع(واقعۀ کربال و قیام امام حسین 

هاي بزرگ و از  گیري نهضت ها و شکل حق علیه باطل بوده، هست و خواهد بود و در جریان قیام

در قیام سربداران . بر کسی پوشیده نیست) ع(جمله در انقالب اسالمی تأثیر قیام امام حسین 

 و گسترش حکومت عدل به واقعۀ کربال توجه ویژه نیز یقیناً عالمان شیعی براي ترویج تشیع

حسن شیعی سبزواري نیز که از جملۀ عالمان دین عصر بوده، از تالش براي جلب . اند داشته

  . توجه مردم از این واقعۀ عظیم غافل نگردیده است

دید زیرا بر این باور بود که  سبزواري ضرورتی براي نقل تاریخ به شکل مستند آن نمی

کند؛لذا در عرضۀ حکایات و روایات مربوط به اعتقادات  از تاریخ دردي از مردم دوا نمیآگاهی 

رویکرد وي به .مذهبی که دربردارنده فضایل و معجزات ائمه بود، نهایت تالش خود را کرد

، » راحۀ االرواح«نیز در همین راستا شکل گرفت که در سه کتاب ) ع(سرگذشت امام حسین

  . ایشان نمایان است» بهجۀ المباهج«و » مصابیح القلوب«

بابششم راحۀ االرواح گرچه مختصري از زندگی و فضایل امام است اما گریزي نیز به 

القلوب نیز چون با انگیزة وعظ و ارشاد نوشته شده،مؤلف را واداشته تا  مصابیح.واقعۀ کربال دارد
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 به بهجۀ المباهجسی وششم به تناسب موضوع از واقعه کربال سخن بگوید وفصل سی و دوم تا 

  .اختصاص دارد) ع(امام حسن و امام حسین

توان از خالل روایتی دریافت که درآن سرگذشت امام  گیري اصلی سبزواري را می جهت

چون حسین را والدت خواست آمد،حق «. از زمان تولد تا شهادت بیان کرده است) ع(حسین

شت را بیاراي که محمد را فرزندي در وجود تعالی،رضوان را که خازن بهشت است فرمود که به

،او را ...خواهد آمد ومالک دوزخ را فرمود که آتش را فرونشان ودر بهشت حوري هست لعبا نام

 ولوي،(» فرمود که پیش فاطمه شو و انیس وي باش) خداوند به لعبا(هفتاد هزار کنیزك است

  ). 154ـ156:1390ابوالقاسمی،

  

  گیري نتیجه

دان در جوامع اسالمی نقش محوري و اساسی در حمایت و گسترش علما و دانشمن

هایی است که حاکمان آن  حکومت سربداران از جمله حکومت. کنند دولت و تمدن ایفا می

در این راستا حمایت امیران سربداري از . حمایت عالمان دینی را در صدر توجه قرار داده است

گسترش و ترویج تشیع و استحکام مبانی دینی و همکاري میان آنها نقش بسزایی در عالمان و

حسن شیعی از جملۀ عالمانی است که مورد حمایت امیران . مذهبی جامعه داشته است

 هاي او را در قالب تألیف و سربداري قرار گرفته و با این حکومت به همکاري پرداخته و فعالیت

نی بر مبناي تشیع دوازده امامی هاي دینی و مذهبی، برپایی مجالس وعظ وسخنرا ترجمۀ کتاب

و عرضۀ حکایات محسوس وعینی متناسب با اذهان عموم مردم همچون داستان نبردها و 

هم در آثار ) ع(و نیز رویکرد و توجه وي به قیام امام حسین) ع(هاي امیرالمؤمنین علی  دالوري

  . توان نام برد مکتوب و هم در مجالس وعظ و سخنرانی می
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  واکاوي تاثیرگذاري مبانی فقهی در هویت بخشی نهضت سربداران

 
  1دکتر ناصر سلمانی ایزدي

  2ثمانه علوي

 
  چکیده

ترین نهضت شـیعی، پـیش از رسـمیت یـافتن ایـن               نهضت سربداران نخستین و گسترده    

 ي سه اصـل   ها را بر پایه     توان اصول اساسی تمامی نهضت      از آنجایی که می   . مذهب در ایران است   

ضدیت یا مخالفت، هویت و همگانی بودن استوار دانست؛و اصل ضدیت اشاره بـه عناصـري دارد                 

تواننـد بـه عنـوان عوامـل ثبـوتی،          اند، در نتیجههمـین عناصـر مـی         که افراد جامعه با آن مخالف     

ها و در نهایت، هویت یابی آنانفراهم سازند، پژوهش           هاي ساختاري را براي تشکیل جنبش       زمینه

تحلیلی و از طریق تحلیل اطالعات منابع تاریخی، ضـمن          _کوشد با رویکردي توصیفی       ر می حاض

گیري این نهضت به عنـوان عوامـل ثبـوتی نظیـر؛ موعـود        احصاء مبانی فقهی تاثیرگذار در شکل     

گرایی، نظریه فقه حکومتی و مبانی آن مانند آمیختگی دین و سیاست، قاعده نفی سبیل، قاعده                

ي دو اصل هویت و همگانی بـودن، و عوامـل     اثم و عدوان، عوامل اثباتی را بر پایه  حرمت اعانه بر  

 که زمینـه نافرجـامی و شکـست    ...سلبی را نیز نظیر؛ از دست دادن روحیه جهاد، قدرت طلبی و      

  . اند، مورد نقد و ارزیابی قرار دهد جنبش را فراهم ساخته

  عوامل ثبوتی، عوامل اثباتی، عوامل سلبی سربداران، هویت، مبانی فقهی، :گان کلیديواژ

                                                           
 دانشگاه حکیم سبزواري. 1

 ددانشگاه فردوسی مشه. 2
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  مقدمه. 1

هایی بوده است که باعث تمایز این کشور  جامعه ایران در دو سده گذشته شاهد جنبش

بودن و فراوانی » انقالب خیز«کدي ضمن اذعان به . ر. نیکی. شود از دیگر کشورهاي آسیایی می

چرایی انقالبی شدن ایران، . (آمده استها در ایران، در صدد چرایی تبیین این جنبش بر قیام

 - 3 هویت-2 ضدیت یا مخالفت-1: ها هماره بر سه اصل استوار هستند جنبش) 237- 221

توجه به عناصري دارد که افراد جامعه با آن مخالفند و »اصل ضدیت یا مخالفت«همگانی بودن؛ 

راي منافع مشترك بوده و اي است که دا ي گروههاي ویژه معموالً هر جنبشی همواره نماینده

اجتماع جبري عناصري  جنبش» هویت«. کنند براي برطرف کردن موانع ساختاري آن تالش می

هاي اجتماعی معموال براي معرفی  جنبش. است که جنبش در مخالفت با آنها شکل گرفته است

 مورد هاي عمومی و ي ارزش زنند که در زمره هایی چنگ می هویت خویش به اهداف و آرمان

قبول همگان است، همانند آزادي، استقالل، عدالت، برادري و برابري که براي تشریح این فرایند 

هاي اجتماعی  و در نهایت جنبش)131گی روشه، . (شود از مفهوم همگانی بودن استفاده می

گردد و منجر به شکست  وقتی اصل مخالفت را از دست دادند دیگر نام جنبش بدانها اطالق نمی

  ) 203خانمحمدي، . (شوند یم

ها و  هاي سیاسی و مذهبی ایرانیان از ویژگی جنبش سربداران نسبت به دیگر جنبش

گیري  ي وسیع آن و تاثیرات عمیقی که در شکل امتیازات خاصی برخوردار است و به دلیل دامنه

داشته، ...وهایی نظیر خود مانند نهضت سربداران مازندران، نهضت سربداران کرمان  دیگر جنبش

این . موجب شده نام این جنبش همیشه در یاد آزاداندیشان و مردمان این سرزمین باقی بماند

ي مثبت و ارزنده متاسفانه داراي نقاط منفی که به شکست آن  ها جنبش در کنار ویژگی

ي موثر در  در مقاله حاضر در صدد هستیم که به بررسی عوامل چندگانه. باشد انجامید، نیز می

ي سه اصل ضدیت یا مخالفت، هویت، و همگانی  گیري تا شکست نهضت سربداران بر پایه شکل

ي مبانی   به دو دسته، ي اصل ضدیت یا مخالفت بنابراین عوامل ثبوتی را بر پایه. بودن بپردازیم

ي دو اصل هویت و همگانی بودن و عوامل  فقهی و مبانی غیرفقهی، وعوامل اثباتی رابر پایه

هویت (ساز دو اصل دیگر  ي از دست رفتن اصل ضدیت یا مخالفت که زمینه بی را نیز بر پایهسل

  . دهیم است مورد نقد و بررسی قرار می) و همگانی بودن
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  احصاء عوامل تاثیرگذار در نهضت سربداران. 2

  عوامل ثبوتی. 1. 2

دي ایران پس از ظهور و خروج سربداران، در بستر اجتماعی، سیاسی و اقتصاي  مینهز

با فروپاشی حکومت ایلخانان، حاکمان محلی در اطراف و اکناف ایران . هجوم مغوالن فراهم آمد

ظلم و جور این امیر .  و به جنگ قدرت با هم پرداختند گذاري کردندهاي مستقلی پایه حکومت

ا در منطقه نشینان و تجاوز و تعرض آنان به حقوق مردم و خرده مالکان، موجی از نارضایتی ر

در این میان شرایط مغشوش سیاسی و اجتماعی خراسان، زمینه را براي بروز یک . برانگیخت

 که در پی استیالي مغوالن در - هاي اقتصادي و اجتماعی  ناهنجاريد وقیام مردمی فراهم آور

هاي الزم را در مردم براي  انگیزه، جامعه پدید آمد و با انحطاط حکومت آنها شدت یافت

  )9/130المعارف تشیع،  دایره(. وستن به یک قیام مذهبی ایجاد کردپی

، مبانی فقهی و مبانی غیر فقهیي  ضمن تقسیم بندي عوامل ثبوتی به دو دستهدرادامه 

  : دهیم  مورد بررسی قرار میي اصل ضدیت یا مخالفت رابر پایهآنها 

  

  مبانی غیر فقهی. 1. 1. 2

  ي سیاسی زمینه:  الف

 هجري با مرگ ابوسعید بهادرخان 736 ربیع الثانی سال13دار ایلخانان در دوران اقت

. بعد از این تاریخ دوران هرج و مرج و اختالل در سراسر ایران آغاز شد. تقریباً به پایان رسید

باشد،  ي تیمور گورکانی به ایران می ي انقراض ایلخانان تا حمله این دوران که در فاصله

زرگ و امراي محلی در سراسر ایران به جنگ و ستیز با همدیگر مشغول هاي کوچک و ب سلسله

هاي آن زمان  هاي دائمی که میان حکومت ها و جنگ ها و کشمکش بر اثر همین نزاع. بودند

داشت، مردم کشورمان تحمل خود رادر مقابل خرابی و بدبختی و قحطی از دست داده، از  جریان

میرجعفري، . (ها پایان دهد ها و نزاع سروسامانی این بی اید و بهبی قدرتی صاحب خواستند می خداوند

 ي خراسان در این دوران شدیداً  منطقهایران و خصوصاً: توان گفت که به طور خالصه می) 1

بدبختی و فالکت، چیزي  جز  ها ها و عملیات نظامی بود،این عملیات و فعالیت درگیر فعالیت

  )85زاده،  امین. (مردم قرار داشت   ي گران بر دوش توده باريصورت   به و ساخت نصیب مردم نمی
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  ي اجتماعی زمینه: ب

ها را  مغوالن پس از اینکه بر شهرهاي مسلمانان دست یافتند، شهرها را از بین برده، قلعه

منهدم کرده و هر فرد شهري و روستایی را به قتل رساندند و آنهایی را که زنده ماندند به 

 در مرو بعد از راه یافتن به شهر، شروع به غارت و هتک نوامیس و مثالً. بردگی کشاندند

و در نیشابور اهرامی جداگانه از سر مردانو از ) 1/126جوینی، (خونریزي وحشیانه نمودند 

ناهنجاریهاي ) 297گروسه، . (ها را کشتند ها و گربه سرزنانو از سر اطفال ساختندو حتی سگ

  . ر محصول، یکی دیگر از حمالت بی حد و حصر مغوالن بی فرهنگ بوداخالقی و ارتشاء و احتکا

اي آشکار و نستوه علیه  در حقیقت جنبش سربداران، قیام مردم علیه بیگانگان و مبارزه

زي یراندند در اجراي یاساي چنگ ایلخانانی که در ایران حکومت می.  بود1یاساي چنگیزي

کرد و از طرف  ز طرفی قدرت ایلخانان را دو چندان میدادند، این یاسا ا حد نشان می تعصبی بی

 یاساي چنگیزي که بدون چون و چرا اجرا. نمود تر و تنگتر می دیگر فشار بر مردم را سخت

، از نظر مردم، بدعتی در برابر قوانین اسالمی بود و همین امر نفرت مردم را نسبت به شد می

  . کردمی ایلخانان دو چندان 

  

  تصاديي اق زمینه: ج

از علل بنیادي یکی دیگرفقر اقتصادي، ناتوانی مالی مردم خراسان، خصوصا سبزوار، 

حمله و یورش مغوالن که سراپا نهمت و غارت بود بر . شود جنبش سربداران محسوب می

خرابیهاي ناشی از حمالت ویرانگر مغوالن، . زندگی اقتصادي مردم سخت تأثیر گذاشته بود

ردم را سخت ضعیف و ناتوان نموده تا آنجا که بیشترین افراد مردم از منابع و درآمد مالی م

درپی نیز در  هاي پی تکافوي معاش روزانه درمانده بودند، گذشته از مصائب فوق، غارتگري

هاي   مغوالن و پس از آنها ایلخانان، مالیاتهمچنین) 25پطروشفسکی، . (یافت خراسان وقوع می

ها را برخی از مورخین بیش از هفتاد نوع ذکر  شمار این مالیات .گرفتند گوناگون از مردم می

                                                           
این . را تدوین نمود» یاسا« ي قلمرو مغول کتاب بزرگ قانون یا چنگیزخان پس از به قدرت رسیدن و توسعه. 1

ي چگونگی روابط با کشورهاي بیگانه، جنگ، تقسیم بندي سپاهیان،  کتاب قانون مشتمل بر دستوراتی درباره

 )78اقبال آشتیانی، . (دسیستم نامه رسانی، مالیات، وراثت و روابط میان اعضاي خانواده بو
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در حقیقت ) 125صفا، . (ی مردم بودتها نیز از عوامل اصلی نارضای اند و همین مالیات کرده

فشار واقعی مالیات و تحمیل خراج بر مردم روستایی و شهري ایران در : توان گفت که می

 که روستائیان با دیدن عمال ایلخانیو ماموران مالیاتی، ي مغول توان فرسا بوده، به طوري دوره

روحانی، . (کردند ها را با گل، اندود و مسدود می خانه را رها کرده و از بیم ماموران، درب خانه

عالوه بر اراضی . در این دوره فساد و رشوه خواري، دستگاه اداري را بیش از پیش فرا گرفت)97

  )216نوذري، (دادند  متصرفی و عاملی والیات را به مقاطعه میدیوانی، حتی مشاغل حکومتی و 

  

  مبانی فقهی. 2. 1. 2

مغول به ایران توانست در خراسان با دو بازوى ي  سربداران جنبشى بود که پس از حمله

با تاسیس این حکومت امیران . روحانیت شیعه و سرداران ایرانى حکومتى مستقل تاسیس کند

اما براى اداره دولت ، رچه براى به دست گرفتن قدرت شمشیر الزم استسربدار دریافتند که گ

» سربداران خراسان«حکومت نو ظهور و انقالبى . شمشیر کافى نیست و نیاز به قانون وجود دارد

آمیز که نشانگر  طى یک نامه بسیار جالب و احترام» على بن مؤید سربدارى«به سرکردگى 

به » دمشق« براى خودشان است، از او دعوت کردند که از 1لپذیرفتن والیت و امامت شهید او

                                                           
 متولد و در سال 734معروف به شهید اول در سال » محمد بن جمال الدین مکى«فقیه شهید و سعید اسالم . 1

گرایى دستگاه بنى عباس و پیدایش  شهید اول با عصر انحطاط و زوال.  هجرى به فوز عظیم شهادت نائل آمد786

و غیره، همعصر بوده و او تنها مرجع و مجتهد بزرگ عصر » انسربداران خراس«هاى محلى شیعى مانند  حکومت

شهید .شتافتند خود بود که از همه نقاط دور و نزدیک جهان اسالم، مسلمانان و نیازمندان به محضر پربرکتش مى

اول داراى شخصیت علمى و فقهى و سیاسى با هم بود، در برابر حکومت جائر وقت، هم رهبر فکرى مردم بود و 

از . هاى نو ظهور، علما و انقالبیون شیعه در سراسر جهان روابط آشکار و پنهان داشت بر سیاسى، و با دولتهم ره

این رو، شهید را در مقام بررسى تاریخ فقه حکومتى و سیاسى اسالم باید از جمله الگوهاى کم نظیر به شمار 

  .آورد

 رقم زد، و در تاریخ فقه  ا رهبرى و سیاست راشهید اول با خون مقدس خود امتزاج وظیفۀ مرجعیت و فقاهت ب

رغم زندگى در جو تقیه و پنهانکارى تحمیلى، از  شهید اول، على. اسالم عمال نقطۀ اوج و عطفى را به وجود آورد

اى از  لمعۀ دمشقیۀ او با تمام فشردگى و اجمال نمونه. مکتوب کردن مسائل فقه حکومتى اسالم دست برنداشت

 ایشان در لمعۀ دمشقیه به جواز اقامۀ حدود و قضا و حکومت در بین مردم در عصر غیبت . استاین نوع فقاهت
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در آن نامه که با . خراسان عزیمت فرموده و زعامت و مقتدایى مردم آن سامان را بر عهده بگیرد

  : ارسال شده، از جمله چنین آمده است» على بن مؤید«امضاى 

 نیز موجود نیست، و از آنجا که در سرزمین ما ارشاد و راهنمایى وجود ندارد، رشدى...«

ترسیم به همین خاطر خداوند خشم خود را بر این سرزمین نازل کند، لذا آرزومندیم که  ما مى

 )1/135شهید اول،  ( »...بر ما منّت نهاده، با توکّل بر خداوند به سوى ما عزیمت فرمایى و

وانست شهید در آن زمان، تحت نظر و مراقبت حکومت جائر حاکم بر دمشق بوده و نت

درخواست خالصانه را اجابت فرماید، لکن در عوض متن کتاب فتوایى و ارزشمند اللمعۀ 

آن را به عنوان » على بن مؤید«وزیر » شیخ محمد آوى«الدمشقیه را نوشته و از طریق 

. العمل شرعى براى مردم مسلمان خراسان فرستاد، که اندکى بعد از آن به شهادت رسید دستور

به طور اجمال به احصاء مبانی فقهی پس از واکاوي مبانی غیر فقهی اینک  )101/ همان (

  : پردازیم تاثیرگذار به عنوان عوامل ثبوتی و هویت بخش در نهضت سربداران می

  

  موعودگرایی: الف

نظریه مهدویت در نزد شیعه داراي عناصر اصلی اعتقاد به وجود یک جریان الهی در 

. ملی تاریخ و اعتقاد به پایان و فرجام خوش براي تاریخ استنظام طبیعت و جهان، سیر تکا

ها و  اندیشه متعالی مهدویت تحقق بخش هدف نهایی و آرمان بزرگ انسان) 13مطهري، (

باور به منجی موعود در میان . هاي پویا و ماندگار است منشاء و سرچشمه اهداف و آرمان

الوقوع  باور به قریب. برجستگی خاصی داردشیعیان در مقایسه با سایر فرق گوناگون اسالمی 

بودن ظهور منجی، معتقدان را با امید قرار گرفتن در رکاب امامی که کمال مطلوب شیعه را 

شیعیان . شود ساز حضور فعال تشیع امامی، در عرصه سیاسی جامعه می سازد، زمینه مستقر می

و جبري در کار ) 352آملی، (» خودبنده موجود افعال خود است، به اختیار «معتقد هستند که 

اي باشد که طی قرون،  تواند، عامل مهمی در برانگیختن مردم ستمدیده این باور می. نیست

  . دست و پاي خود را در تار و پود نیروي حاکم بسته یافته بودند

                                                                                                                                                    
توسط فقهاى واجد شرایط افتاء، فتوا داده است و بر مردم نیز واجب نموده که در صورت تحقق چنین وضعیتى 

  )1/37منتظري،. (فقها را مرجع خود قرار بدهند و نه حکام جور را
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 داشتن هدف بزرگ و روشن در زندگی و کوشش در جهت تحقق و دست یابی به آن، 

ها ایفا  تواند نقش بسزایی در تکامل و پیشرفت انسان ار و نظام مند است و میرویکردي تاثیرگذ

آرمان گرایی و هدفمندي، باعث ایجاد شور و اشتیاق وافر براي رسیدن به مقصود و موجب . کند

اي روشن و  در واقع، امید به آینده. ها است تالش و کوشش جدي براي دست یابی به خواسته

آن گاه این اندیشه . دهد نسان تاثیري مستقیم دارد و به او جهت و برنامه میپرفروغ، بر اندیشه ا

کند تالشی معنا بخش براي رسیدن به آن  گذارد و او را وادار می و برنامه، بر اراده او اثر می

این رویکرد، زیربناي باورهاي منجی گرایانه ي ادیان ابراهیمی، به ویژه مکتب . داشته باشد

. داند می» اندیشه مهدویت«ست و این مکتب، حیات و بالندگی خود را مدیون پویاي تشیع ا

عوامل متعددي در بروز و ظهور قیام سربداران نقش داشته، اندیشه هرچند ) 135کافی، (

الوقوع بودن ظهور امام  حسن جوري درباره قریب خلیفه و شیخ هاي شیخ نزدیکی ظهور و بشارت

بنابر باور . سربداران و پیروزي آنان بر حاکمان مغول بوده استترین عامل انسجام  مهدي، مهم

حسن جوري سازمانی ایجاد کرده بودند که از نوعی  خلیفه و شیخ اي از محققان، شیخ عده

الوقوع خواندن  کرد و با تبلیغ و ترویج فرهنگ انتظار و قریب داري می ایدئولوژي مهدویت طرف

  . وجود آورد ن پیروان آنان بهظهور، حلقه اتصال و اتحادي در میا

اعتقاد به مهدویت در تعابیر و ادبیات جنبش سربداران آشکار بود؛ آن چنان که شیخ 

آماده نبرد » ظهور«خواست به هنگام  خواند و از آنان می فرا می» اختفاء«حسن، مریدان را به 

با اتخاذ نوعی  حسن جوري ؛نویسد هاي حسن جوري می جان اسمیت در توضیح اندیشه. باشند

که تمام  الوقوع امام دوازدهم بود و این ایدئولوژي که هسته مرکزي اعتقادي آن ظهور قریب

مسلمین بایستی خود را براي کمک به مهدي و کار عظیم او آماده سازند، تشکیالتی مرکب از 

ته از نهاد فتوت ار که معتقد به این آیین بودند، ایجاد کرد که احتماالً الهام گرفوران و تج پیشه

  )131 -130آژند، . (ردمی بوده استو سرسپردگی به یک مأموریت م

 در زمان حکومت علی موید، پیروان شیخ حسن، اسبی مجهز را هر روز دوبار ؛اند  نوشته

 اینگونه تظاهرات و) 228رفیع، (. کشیدند گرداندند و ظهور امام غایب را انتظار می در شهر می

در حقیقت شیعیان با این . ال ایلخانان نبودی شدید داشت خوشایند عمدینی که جنبه سیاس

 )عج(اسب گردانیدن در شهر بعنوان انتظار امام زمان . زدند کارشان، دست به عصیان و قیام می

  . طلبیدند جهت قیام بودکه با این عمل عمال ایلخانان را به مبارزه می خود نوعی آمادگی سیاسی
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توان از  می را )91اسمیت، (، »سلطان محمد مهدي«ی با عنوان های همچنین ضرب سکه

 . هاي موعود گرایانه در نهضت سربداران دانست و گرایش جمله قراین دال بر وجود اندیشه

  

  فقه حکومتی وآمیختگی دین و سیاست: ب

ي اصلی جنبش سربداران مذهب تشیع اثنی عشري بود  از آنجا که درون مایه و جوهره

ت، بر عدم جدایی مه تعالیم شیخ حسن و شیخ خلیفه، با تکیه بر جهان بینی مهدویبا این ه

 اسالمی با -و رهبران مذهبی قبل از همه در پی ایجاد حکومت الهیکرد دین و دولت تصریح می

تاکید بر اصول تشیع اثنی عشري در روي زمین بودند، در نتیجه تعالیم رهبران مذهبی 

ق و فجور و ستم حکّام محلی، خصوصا بیگانگان مغول بوده است، و درراستاي مبارزه با فس

هماره این اقدام خود را تحت شعار، عدم جدایی دین از سیاست، اعالم کرده و در پی رفع 

  . تمامی مظاهر فساد در جامعه شدند

متاسفانه فقه شیعه به علل مختلفی در دوران غیبت با سیاست و حکومت، میانه و 

هاي سیاست بهره  ي استنباط خود نیز از مولفه شته است و طبیعتا در حیطهاي ندا رابطه

به دنبال آن نیز هموارهتفکر جدایی دین و فقاهت از سیاست و حکومت توسط . جسته است نمی

  . ه استشد  میایادي استعمار دامن زده

  فقهترین مبناى نزدیکشعار عدم جدایی دین از سیاست جزء یکی از مبانی اصلی و 

  .  لحاظ اثباتى و تداعى در اذهان و هم به هم به لحاظ ثبوتى و واقعیت استحکومتی

 فقه حکومتی نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه ، در تعریف فقه حکومتی آمده است که

رود و  ي یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می حداکثري از دین و به مثابه

می ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، وصفی عام وحاکم بر تما

ي جامعه، مد نظر قرار  اجراي احکام در بسترنظام حکومتی اسالمی رابه عنوان نهاد اداره

  . )1ذوالفقاري، . (دهد می

 ها و معانى درباره آمیختگى دین و سیاست ترین دیدگاه مهمدر ادامه اجماال به بررسی 

  : شود  میپرداخته

هاى دینى براى پیروان خود دربردارنده دستورها و رهنمودهایى است که آنان  آموزه -1

را به مبارزه با استبداد و فساد در جامعه و حکومت و دخالت در سرنوشت سیاسى خود فرا 
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هاى اسالمى علیه ظلم و  این معنا در صد و پنجاه سال اخیر توسط رهبران نهضت. خواند مى

الدین اسدآبادى،  کسانى مانند سید جمال، طین در جوامع اسالمى تبلیغ شده استفساد سال

این معنا را در آثار رهبران فکرى انقالب اسالمى در . محمد عبده و کواکبى از این قبیل هستند

یادآورى آثار امام خمینى، شهید مطهرى و سایر . توان مشاهده کرد دوران مبارزه به خوبى مى

  . باره کافى است غان انقالب اسالمى در اینرهبران و مبل

در این معنا . خاستگاه الهى حکومت معناى دیگرى از آمیختگى دین و سیاست است -2

ها بر دیگران  اصل مشروعیت حکومت که دربردارنده والیت و ریاست کسى یا کسانى از انسان

از این رو باید والى و رئیس . شود است، به وسیله والیت تکوینى الهى بر مخلوق خود، توجیه مى

خداى سبحان هم، . به نحوى از انحاء، به خداى سبحان که خالق همه چیز است پیوسته باشد

هاى دینى که براساس وحى به  طبق مبانى کالمى معین شده در جاى خود، از طریق آموزه

و در صورت وجود والیت پیامبران و ائمه، . کند پیامبران به ما رسیده است، والى را معین مى

. شود ام، با همین سلسله منطقى، در این دیدگاه توجیه مىتر، والیت حکّ دالیل اثباتى گسترده

 )51سروش، (

هاى دیگرى منجر شده  نظریه خاستگاه الهى حکومت، گاهى به پیدا شدن نظریه -3

. ین نظریه دانستتوان آنها را نوعى تفسیر از ا اند، اما مى است که هرچند آثار منطقى آن نبوده

تواند معناى دیگرى براى آمیختگى دین و سیاست باشد، لزوم  یکى از این تفسیرها که مى

. بودن اطاعت از آنان با اطاعت از خداوند است تسلیم شرعى و دینى در برابر حاکمان و یکى

ىشهید مطهرى در کتاب علل گرایش به ماد ک گرى را تمس ىگرى، سومین علت گرایش به ماد

داند که باعث به وجود آمدن  نارواى طرفداران استبداد براى توجیه استبداد، به مسئله خدا مى

نوعى مالزمه کاذب بین دیندارى و اعتقاد به خدا از یک طرف، و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر 

مردم اى در برابر کسى که خدا او را براى رعایت و نگهبانى  حکمران و سلب حق هرگونه مداخله

وى بالفاصله این نوع آمیختگى دین و سیاست را در اسالم، با استناد . گرددمی برگزیده است، 

تنها نتیجه اعتقاد به  از نظر فلسفه اجتماعى اسالمى، نه«: به منابع اسالمى مردود دانسته است

ر این خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظ

حق  سازد و افراد را ذى فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول مى

  )87مطهري، (» .کند کند و استیفاى حقوق را یک وظیفه الزم شرعى معرفى مى مى
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برانگیزترین معناى آمیختگى دین و سیاست این است که دین براى  ترین و بحث مهم -4

. ى تعیین کرده استاره جامعه، برنامه، قانون یا اهداف و اصول کلّسیاست، حکومت و اد

 گرایش حداقلى، دین در. تتوان معانى مستقل در نظر گرف هاى مختلف این معنا را مى گرایش

ى و اهداف معینى دارد، و در گرایش دیگر، قوانین فراگیر و معین را براى سیاست فقط اصول کلّ

  . افزاید هم مى

رسد معناي مورد نظر از شعار عدم جدایی دین از سیاست که از جانب رهبران  به نظر می

معناي اول آن باشد، با این توضیح که آنان در صدد  شد  میمذهبی جنبش سربداران مطرح

 اسالمی با تاکید بر اصول تشیع اثنی عشري بودند که این هدف با تعریفی - حکومتی الهیایجاد 

  .  به عمل آمد سازگاري ندارد آمیختگى دین و سیاستي تبیین معنايکه از سایر دیدگاهها برا

  

  قاعده نفی سبیل: ج

تهاجم قوم وحشی مغول به ایران از وقایع مهم تاریخ ایران است که نظیر آن را کمتر 

ي مغوالن  ي حمله هاي اقوام بیگانه، در شدت و عظمت به پایه هیچ یک از تهاجم. توان یافت می

ي خونخوار چنان گرفتار رعب و وحشت شدند و ایران   ایرانیان از هجوم این طایفهرسد، زیرا نمی

علت لشکر کشی . اي گرفتار ویرانی و نابسامانی گردید که آثار شوم آن تا قرنها باقی بود به پایه

چنگیزخان مغول را برخی از محققان براي به دست آوردن سرزمینهاي تازه و دست یافتن به 

. دانند بردند می  ساکنان ایران که آن موقع در کمال رفاه و آسودگی خاطر بسر میثروت و تمول

ي  همه)  هجري620- 617(ي نسوي پس از نخستین هجوم مغوالن   طبق نوشته)17رفیع، (

ي  و تقریبا همه. هاي خراسان بجز دژ خرندز که متعلق به نسوي بود ویران شد شهرها و قلعه

فاتحان . با جان سپردند ناه برده بودند بر اثر ابتال به بیماري همه گیر وفراریانی که به آن قلعه پ

و در آنجا ایشان  راندند ي ناحیه می سوي شهر عمده روستائیان را از روستاها گرد آوري کرده به

ها  بسیاري از ساکنان که براي نجات خویش به کاریز. بردند به اسیري می را به قتل رسانده و یا

 ، شد  میهاي مشابهی تکرار همه جا صحنه. بودند در آن مجاري زیر زمینی در گذشتندپناه برده 

کند فاتحان حتی ذي روحی را در هیچ مکان باقی نگذاشتند و به  که نسوي تصریح می بطوري

هیچ کس از ساکنان رحم نکردند و چنان وحشتی نفوس را فرا گرفته بود که اسیران بیش از 

 )54-52نسوي،. (حوادث بودند آرامش داشتند راه و چشم به  خود نشستههاي کسانی که در خانه
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ي عطاملک جوینی تولوي خان در ظرف دو سه ماه نواحی و اطراف و اکناف خراسان را  به گفته

  ))1/119جوینی، . (ویران، و از سکنه خالی، مانند کف دست صاف کرد

گردد که کشتارهاي  معلوم میپس از بررسی دقیق و عمیق در ورقهاي تاریخ این دوره، 

هولناك در شهرهاي خراسان و ماوراء النهر و ویرانی آبادیهاي این بالد به دست قوم خونخوار 

مغول پاي مقاومت بازماندگان مردمخراسان را در مقابله با دشمن و دفاع از ملک و ملت سست 

 توانستند انتقام خون هاي مناسب بر ضد مغوالن برخاسته و تا نگردانید زیرا آنان در فرصت

مقدمات این نهضت آزادي بخش ملی با در ) 24 ، رفیع. (شدگان ایرانی را از آنان گرفتند کشته

نظر گرفتن شدت عمل بی انصافانه ایلخانان مغول و نارضایتی مردم بوسیله سازمان سري و زیر 

اینان از مریدان معتقد . پایه گذاري شد) بیهق(زمینی درویشان یا خانقاه نشینان خراسان غربی 

  )94همان، . (ي مازندرانی بودند که مردي عارف مسلک و مومن به مذهب تشیع بود شیخ خلیفه

توان  مبناي فقهی تاثیر گذار این حرکت شیخ خلیفه و دیگررهبران مذهبی جنبش را می

ي نفی  هذکر نمود که مفاد آن دربرگیرند ي نفی سبیل اي به نام قاعده در فقه اسالمی قاعده

ي مغوالن بر  باشد، که مصداق آن در اینجا استیال و سلطه تسلط کافر بر مسلمان می هرگونه

  . باشد سرزمین ایران می

براي بررسی اهمیت این قاعده و محدوده کاربرد آن توجه به این نکته کافی است که 

ت تحقق آرمان اصل استقالل و آزادي مسلمین و حفظ عزت و کرامت جامعه اسالمی و در نهای

و قاتلو هم حتی ال تکون «و هدف نهایی جهاد) 33توبه،  (»لِیظْهِرَه على الدینِکُلِّهِ«پیروزي اسالم 

به اجراي دقیق این قاعده در همه روابط و مناسبات ) 39انفال، (» کلّه هللالدین  فتنه و یکون

هایی که دنیاي استکبار  ها و سلطه ها و انحطاط ماندگی بستگی دارد و نیز اگر دقت شود که عقب

بر جهان اسالم پیدا کرده و آن همه مفاسد و نکبتها که از این فاجعه ناشی گردیده از عدم 

شک به  مراعات این قاعده حقوقی اسالمی در مناسبات فیمابین سرچشمه گرفته است، بی

ي و پیروزي و یا منشأ اي که اساس سرافراز بریم؛ قاعده اهمیت کاربرد این قاعده بیشتر پی می

  . زبونی و نابودي مسلمانان است

  

  ي قاعده نفی سبیل ادله

در استدالل به قرآن چندین آیه به عنوان مستند مسلم قاعده ذکر شده است که 
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  . . باشد  سوره نساء می141مهمترین آنها آیه 

مفاد این آیه نفی جعل ) 141نساء، (» ولَن یجعلَ اللّه لِلْکَافِرِینَ علَى الْمؤْمِنِینَ سبِیالً«. 1

  گردد هر حکمی است که موجب سبیل و سلطه کافر بر مؤمن می

  : براي اثبات قاعده به روایات زیر نیز استناد شده است

  : کند نقل می) ص( صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه از پیامبر اکرم -1

   ).567/ 4شیخ صدوق، (» االسالم یعلو و ال یعلی علیه«

  : تواند مستند قاعده باشد این حدیث داراي دو قسمت است که هر کدام مستقالً می

دهنده استعال و استیالي مداوم اسالم است و  نشان» االسالم یعلو«قسمت اول حدیث 

داللت بر این دارد که احکام اسالم دائماً در جهت برتري دادن به مؤمنین و تفوق آنان بر کافران 

 یعنی – جمله آن است که هیچ حکمی در اسالم در جهت خالف این هدف است و مفهوم این

  .  وجود ندارد–ایجاد تفوق و سلطه کافران بر مؤمنان 

کند و هر نوع  قسمت دوم به طور صریح اعتال و استیال بر اسالم و مسلمین را نفی می

سلمین باشد، عمل و رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق باطل و غیرمسلمان بر اسالم و م

 )32/ 3عمید زنجانی، (. شمارد نامشروع و محکوم می

  : کند نقل می) ع(راوي از امام صادق  -2

نرثهم وال ) ع(یتوارث اهل ملتین فقال ابوعبداهللا «): ص(عن قوله ) ع(سألت ابا عبداهللا 

  ). 377، ص 17وسائل الشیعه، ج(» یرثونا ان االسالم لم یزده فی میراثه اال شده

د این روایات این است که اسالم همواره در جهت تقویت و قدرت اسالم و مسلمین مفا

  . دارد و احکامش بر این اساس تشریع شده است گام برمی

و از دلیل عقلی همین بس که هر انسان منصفی که تعمق در حقیقت اسالم و اهداف 

و حکمی که موجب سلطه و دهد که در اسالم قانون  متعالی آن نماید، تردیدي به خود راه نمی

تواند وجود داشته باشد و وجود چنین حکمی نقض اسالم و اهداف  استیالي کافران گردد، نمی

هاي  در حقیقت این مالزمه عقلی را با تنقیح مناط قطعی و تحلیل مالك. گردد آن تلقی می

  .  استآوریم که همان اعتال و عزت و پیروزي نهایی مسلمانان احکام اسالم به دست می

شک استنباط  اگر آیات و روایات گذشته را به عنوان دالیل صریح قاعده نپذیریم، بی

مناط قطعی احکام اسالم از آنها غیرقابل تردید است؛ بدین ترتیب استناد به تنقیح مناط در 
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اثبات قاعده نفی سبیل و سلطه کافران بر مسلمین از مصادیق عمل به ظن و قول به غیر علم و 

ترین  بعضی از فقها این دلیل را مطمئن. ز مقوله افتراء علی اهللا و از قبیل قیاس نخواهد بودنیز ا

سند قاعده براي یک فقیه شمرده و به عنوان بهترین طریق استدالل در اثبات قاعده یاد 

  ). 160/ 1مکارم شیرازي،  (اند کرده

عده چه در ابتداي جنبش و بنابراین رهبران مذهبی جنبش بر پایه و با استناد به این قا

ي جهاد و مقابله با استیال کافران بر مسلمانان هماره  چه پس از پیروزي آن با ترویج روحیه

  . سعی در حفظ و نگهداریدستاوردهاي آن داشتند

  

  قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان: د

سربداران هاي اساسی جنبش   دفاع از مسائل اخالقی و نوامیس خاص انسانی، از انگیزه

  . هاي مومنی چون پسران حمزه را براي تامین آن به حرکت درآورد بود که باعث شد، انسان

روزي پنج نفر : اند  را چنین روایت کرده جنبش سربدارانآغاز حرکت در منابع تاریخی 

 خانه حسین حمزه و حسن حمزه از مردم قریه باشتین روانه شده و از ایشان شراب و  بهایلچی

، حسن و حسین حمزه از آوردن زنی که فرستادگان مغول خواسته بودندسرباز طلبیدندشاهد 

و در صدد تجاوز به اهل حرمشان برآمدند که با زدند، ایلچیان مغول، زنان آنان را طلب کردند

  . مقاومت شدید روبرو شدند

ذار میزبانان گفتند دیگر فضیحت را نتوان تاب آورد و تحمل این رسوایی نداریم، بگ

ها را به قتل آوردند و گفتند ما سربداریم،  سرهاي ما بر دار رود، و شمشیر از نیام کشیده ایلچی

برادران حمزه با مغوالن . سرهاي ما بر دار رود بهتر است که شاهد این گونه فضیحت باشیم

الدین  ءعال. اي برپا شد در پی قتل عوامل حکومتی غائله. درگیر شدند و آنان را به قتل رساندند

اي از اهالی باشتین به  عده. محمد گروهی را براي پیگیري و تنبیه برادران حمزه فرستاد

. سرکردگی عبدالرزاق که در آن زمان مغضوب حکومت بود با فرستادگان عالءالدین درگیر شدند

 به دنبال شکست قواي عالء الدین، سبزوار به تصرف سربداران در آمد و عبدالرزاق آن شهر را

  )9/131دایره المعارف تشیع، . (پایگاه عملیاتی خود قرار داد

» و ال تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ و الْعدوانِ«بر حرمت معاونت در گناه و حرام عالوه بر کتاب

ى فراوانى در موارد خاص داللت دارد و افزون بر  ، حکم عقل و اخبار مستفیضه)2مائده، آیۀ (
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باشد و فقهاى عظام در موارد بسیارى بر اساس این  رمت آن منعقد مىاین، اجماع علما بر ح

عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان . اند قاعده فتوا داده

  . باشد مى

در تحقق معاونت باید عمل و فعلى از شخص سربزند که در وقوع و یا اکمال و تمامیت 

آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به .  باشدجرم و گناه مدخلیت داشته

مشهور فقها براى تحقق معاونت فقط . مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال و تمامیت جرم است

  )26 نراقى، ، 1/304بجنوردى، . (دانند علم و اطالع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافى مى

توان  رعیه اثبات اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمىى ش به هر حال چه از نظر ادله

باشد،  انکار کرد که اجابت به خواست عمالمغول از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان نمى

زیراآنان به نیت ایلخانان علم دارند که در پی این درخواست به دنبال هتک حرمت ناموس 

  . مسلمانان بوده اند

  

  یعوامل اثبات. 2. 2

هایی چنگ  هاي اجتماعی معموال براي معرفی هویت خویش به اهداف و آرمان جنبش

ظلم گریزي، بیگانه هاي مطلق و مورد قبول همگان است، همانند ي ارزش زنند که در زمره می

 که براي تشریح این فرایند از مفهوم همگانی بودن استفاده ستیزي، حس مساوات طلبی

ها هستند و به عنوان عوامل  ي هویت این جنبش تند که سازندهها هس شود و همین ارزش می

ضمن تتبع در منابع تاریخی مهمترین عوامل اثباتی . باشند اثباتی، حافظ و نگاهبان آنان می

  : توان در موارد ذیل خالصه نمود هویت بخش نهضت سربداران را می

  

  همگانی بودن وحس مساوات طلبی. 1. 2. 2

 خرده مالکان و روستائیان تشکیل شده بودو ترکیب سربداران را باید دولت سربداران از

فرمانروایان سربدار با اینکه خود را دربعضی . دولت پیشه وران و خرده مالکان و روستائیان نامید

مواقع سلطان یا نایب السلطنه نامیده و نام خویش را در خطبه آورده و سکه به اسم خود زدند، 

ي زندگی درباري است   به انجام تشریفات و شکوه و جالل سازمانی که الزمهبا این وصف تمایلی

  . نداشتند
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شود گاهی درویشان طریقت شیخ حسن جوري و  که در منابع مختلف دیده می بطوري

توانستند آشکارا به اعمال و  ند و میشد  میگاهی لشکریان، آزادانه وارد مجلس رئیس سربداران

برخی از خصوصیات فرمانروایان سربدار . تی برکناري او را طلب کنندرفتار وي خرده گرفته، ح

از قبیل پوشیدن لباسی مانند لباس دیگران یا کسوت مساوات و برابري در تقسیم غنائم جنگی 

دهد که  ي سلطان نشان می و گستردن سفره براي عموم و سالی یکبار به تاراج دادن خانه

که داراي تمایالت مساوات طلبی بودند، در حکمرانان قشرهاي پایین مردم و جناح سربدار 

  . کردند سربدار نفوذ اعمال می

برابریو مساوات در رفتار و حتی پوشش سران سربدار، مشهود بود، توزیع عادالنه غنایم، 

 ، فرمانروا. آمد هاي دیگر این قیام به شمار می تقلیل مالیات و خراج محصول براي عوام، از ویژگی

هایی از پشم  هاي آنان شامل پارچه پوشیدند و جامه  سربازان همه یک جور لباس میمقربان و

که حاضران  شد  میي فرمانروا هر روز مراسمی تشکیل گوسفند یا شتر بودو در خانه

: نویسد سید ظهیرالدین مرعشی می) 235رفیع، . (توانستند شرکت کنند و غذا بخورند می

داشت و در تصرف   و اصحاب، خود را همچو یکی از ایشان میامیر مسعود در میان نوکران...«

ورزید،  ي صالح و سداد و راستی می با خلق طریقه. نهاد اموال خود را بر دیگران تفضیل نمی

تاریخ . (ماندند و به هر طرف که میرفت مظفر و منصور بود نوکران او به جان از او در نمی

  )42طبرستان و رویان و مازندران، 

  

  ستیزي بیگانه. 2. 2. 2

خواهند  سربداریه دعوي داشتند که می«: نویسد ي سربداران می  احسان طبري درباره

آنها تعالیم صوفی را با . کاري کنند که حتی یک تاتار تا قیام قیامت خیمه در خاك ایران نزند

این . ندهاي درویشان مسلح را پدید آورد ي عیاري و جوانمردي درآمیخته و نخستین هنگ شیوه

خود عنوان . گري و گدایی به نبردهاي خونین مردانه راهنمایی کردند جنبش را از طفیلی

سربداریه کهاز آمادگی درویشان براي اینکه سر خود یا سر دشمن را بردار ببینند حکایت از 

هاي  ها و جنبش بینی ي جهان ها درباره برخی بررسی( .»ي این جنبش دارد روحیات ظلم ستیزانه

  )330- 329جتماعی در ایران، ا
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   عدالت محوري. 3. 2. 2

و اعتماد عمومی در بین سربداران  ي اجراي آئین عدالت اجتماعی بطوطه درباره ابن

گریختند و به جمع آنان  خواجگان خود می ي نواحی از پیش بردگان همه« :نویسد می

و اگر شجاعتی از  شد  میآمد صاحب اسب و خواسته و هر غالمی که پیش آنان می پیوستند می

این قوم جملگی مذهب رفض . گردید اي منصوب می فرماندهی دستهه داد ب خود نشان می

آئین عدالت . پروراندند ي تسنن را از خراساندر سر می داشتند و سوداي برانداختن ریشه) تشیع(

 خاك میریخت هاي طال و نقرهدر اردوگاه ایشان روي چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه

ي ابن بطوطه،  سفرنامه(» .کرد شد کسی دست به سوي آن دراز نمی و تا صاحب آن پیدا نمی

434(  

  

   عوامل سلبی.3. 2

در ادامه به احصاء عواملی که منجر به شکست و نافرجامی نهضت سربداران انجامید 

  : پردازیم می

  

  ي جهاد از دست دادن روحیه. 1. 3. 2

) خصوصا بعد از امیر مسعود(یب به جهاد در میان سربداران روح ستیزهجویی و ترغ

شد زیرا سربداران به آن اصول و ارزشهایی که به خاطر آن مردم دست به قیام زده  دیده نمی

بودند نرسیده و حتی در برخی موارد در جهت مخالف آن حرکت کرده و این روند باعث شد که 

کردند، ناامید  آرزوهاي خود را در آن جستجو میمردم از یک حکومت شیعی که تمامی آمال و 

یکی از دالیل محبوبیت مذهب تشیع  )186، زاده امین. (شده و دست از حمایت دولت بردارند

هاي شیعه دانست که با وجود  گیري مثبت و اسالمی نهضت توان جهت در نزد ایرانیان را می

بهترین ) 44 ، جعفریان. (هاي مردم باشد توانستند عاملی براي جذب توده هاي اعتدالی، می جنبه

مل، حرکتی بر ضد ظلم و طغیان دلیل بر این سخن اینکه، شیعه هم در اعتقاد و هم در ع

عباس بود و بر اساس همین عوامل، موالی ایران که تحت فشار بودند، به خصوص  امیه و بنی بنی

سربداران کانونی از تشیع را که اما متاسفانه جنبش . ي نژادي، متمایل به شیعه شدند از جنبه
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هاي مدید،   در خراسان و اطراف براي مدت- شد  میاگر با محاسبات و تدبیر توام - توانست  می

  . مستحکم و پایدار بماند، متزلزل ساخت

  

  قدرت طلبی. 2. 3. 2

دلیل اختالفات داخلی بین نظامیان و درویشان شیخی و جنگ با  حکومت سربداران به

ر دینی ئ نتوانست شعا، ... وکرت آل  ،ها جانی قربانی  مانند طغاتیموریه،یدشمنان خارج

علی مؤید و  اختالف مشرب بین خواجهبه عنوان مثال . کنندگان را به ظهور رساند  قیام

عزیز و پیروان خاص وي را  علی مؤید فرمان دهد که درویش عزیز، باعث شد خواجه درویش

حسن جوري و لعن و نفرین آنها  خلیفه و شیخ یب قبور شیخوي افزون بر این به تخر. بکشند

  )8/4524میرخواند،  (حکم داد

 متاسفانه سربداران، حکومت خود را با برادر کشی، عجین ساخته بودند زیرا هر یک از 

زمامداران آنان، چه سیاسی و چه مذهبی قربانی مقاصد و اهداف قدرت طلبی خود گشته و 

هاي  رسید و رقابت داخلی و قتل شخصیت  به دست دیگري به قتل می هر یک از آنهاطبیعتاً

  )185، زاده امین. (روحانی و نظامی سرانجام سبب ضعف جنبش و نابودي آن شد

  

  گیري نتیجه. 3

بوتی، اثباتی و سلبی موثر در ي حاضر سعی شد ضمن بررسی عوامل ث  در مقاله

یی، چیستی و آسیب شناسی این جنبش گیري، تداوم و شکست نهضت سربداران، به چرا شکل

  بنابراین عوامل مطروحه به شرح ذیل تقسیم بندي گشت؛. پرداخته شود

ي مبانی فقهی و غیر  ي اصل ضدیت یا مخالفت، به دو دسته عوامل ثبوتی که بر پایه. 1

  فقهی تفکیک شد؛

   .هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي می گشت مبانی غیر فقهی؛ شامل زمینه :الف

ي  شامل موعودگرایی، فقه حکومتی و آمیختگی دین و سیاست، قاعده مبانی فقهی: ب

  . ي حرمت بر اعانت بر اثم و عدوان می شد نفی سبیل و قاعده

ي اصل هویت نیز شامل همگانی بودن، حس مساوات طلبی، بیگانه  عوامل اثباتی بر پایه

  . شد  میستیزي و عدالت محوري
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ي از دست دادن اصل ضدیت یا مخالفت شامل از دست دادن  ایهعوامل سلبی نیز بر پ

  . گشت ي جهاد و قدرت طلبی می روحیه

توان به عنوان ملخّص از پژوهش فوق با تاکید بر سخن  اما به نظر میرسد آنچه می

که در بخشی از وصیت به فرزندشان امام حسن مجتبی چنین ) ع(پیشواي آزادگان امام علی

اي بنّی، انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم، و  «: فرمایند می

فکرت فی اخبارهم، و سرت فی آثارهم، حتی عدت کاحدهم، بل کان بما انتهی الی من امورهم 

اي پسرکم، هر چند به  )ها نهج البالغه، جزء پنجم، باب نامه(» قد عمرت مع او لهم الی آخرهم

ه پیش از من بوده اند عمر نکرده ام ولی در کارهایشان به دقت نظر کرده درازاي عمر کسانی ک

و در سرگشت ایشان به تفکر پرداخته و در آثار باقیمانده از آنها سیر کرده ام؛ تا آنجا که نه 

تنهاچون یکی از آنها گردیده ام، بلکه به سبب آنچه از امورشان به من رسیده چنان شد که 

  . آخرینشان زندگی کردمبراستی با اولین تا 

هاي هر نهضت،  برداشت نمود، این مطلب است که هوشیاري در حفظ و صیانت از ارزش

تواند ارزشی مساوي با عوامل ثبوتی و شاید، و به طریق اولی باالتر از آنها  انقالب و جنبشی می

براي فرد فرد تواند کمک شایان و موثري  داشته باشد، پس مطالعه در تاریخ نهضت سربداران می

ایرانیان در حفظ و صیانت از دستاوردهاي انقالب مقدس اسالمی به رهبري و زعامت معمار 

  . کبیر آن داشته باشد
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  هاي سیاسی شهید اول و تأثیر آن بر سربداران واکاوي دیدگاه

 
1موسی زرقی  

2زهره فاتحی پیکانی  

 

 چکیده

اجتماعی جامعه از  ـ حاکمیت و تسلط بر جامعه و نیاز به فقه در ادارة نظام سیاسی

ها سیاسی فقهاء شیعی در این زمینه  اندیشه. جمله مباحث اساسی در اندیشۀ سیاسی است

در هر عصري فقهاء با توجه به شرایط آن دوره نظریات . حوري و غیرقابل انکار داردنقش م

محمد بن مکی عاملی معروف به الدین   شیخ شمس، یکی از این فقهاء. اند گوناگونی ارائه کرده

دار فقه سیاسی و  فقیه و عالم فرزانه قرن هشتم هجري است که نخستین سکّان، شهید اول

در مقاله حاضر . در منطقه جبل عامل بوده، گیري حکومت سربداران وره اوجحکومتی شیعه در د

حکومتی  ـ هاي شهید اول پیرامون فقه سیاسی  تحلیلی دیدگاهـتالش گردیده با شیوة توصیفی 

میزان ، والیت فقیه و اختیارات آن، انواع حکومت ـ :و چگونگی تأثیر آن بر سربداران در قالب

نتیجه این . د بررسی و تجزیه تحلیل گرد ـ ران در بکارگیري این نظراتتأثیر و موفقیت سربدا

حاضر در  ها حکومتها بر  نظریهترین  پژوهش نشان از این دارد که یکی از مؤثرترین و با ارزش

  .توسط شهید اول ارائه شده است، قرن هشتم هجري قمري

  سربداران، شهید اول، والیت فقیه،  فقه سیاسی: کلیدياژگانو

                                                           
 1. دانشگاه حکیم سبزواري           

 دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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  ـ مقدمه1

بنا ،  و شهید اولمعروف به شهیدالدین  ملقب به شمسى عاملى محمد بن مکّابوعبداللّه 

به دنیا در جنوب لبنان  جبل عامل  از قرايین جزّروستايدر ق .ـه734 سالدربر قول مشهور 

 حلى به فخرالمحققین فرزند عالمهو مکّی الدین   جمال نزد علماى بزرگى چون پدرشيو. دآم

داد صاحب کتاب کنزالعرفان فی فاضل مق). 330 :4 ج، 1377، دوانى(. یل پرداختتحص

شهید ). 7: 7ج، ق.هـ1390، الموسوي الخوانساري( القرآن از جمله شاگردان شهید است فقه

از جمله آثار . باشد کالمی و شعري می، اصولی، هاي فقهی داراي تألیفات متعددي در زمینه

الدین محمد آوي از  ی فقه االمامیه است که به درخواست شمسفقهی وي اللمعۀ دمشقیه ف

براي شیعیان آن خطّه به نگارش ، یاران سلطان علی بن مؤید آخرین حاکم سربداران خراسان

  ). 23: 1ج، ق.هـ1386، آصفی (درآورد

ق در سن پنجاه و دو سالگی پس از تحمل . هـ786االولی سال  در نهم جماديشهید 

ی یک محاکمه تشریفاتی به اتهام عقاید ضد اسالمی در دمشق به مرگ یک سال حبس و ط

  ). 12: 7ج، ق.هـ1390، ؛ الموسوي الخوانساري579 :1ج، 1377، شوشتري(محکوم شد 

  شهید اول در دوران افول فقه سیاسی یعنی در اواخر دوره خلفاي عباسی و دوره مغول

 ناگزیر بودند بسیاري از مباحث فقه سیاسی را آمیز فقهاء در این جو کامالً اختناق. زیست می

، اکبري. (الي مباحث دیگر فقهی بیان کنند مسکوت گذاشته یا آنها را بسیار لطیف در البه

 علوي در خراسان که ـ ي شیعیها حکومتگیري  در زمان افول عباسیان و شکل)24: 1380

انین حکومتی و فقه سیاسی اسالم شهید اول به نگارش قو، کاري حاکم بود شرایط تقیه و پنهان

  .پرداخت

، شهید اول(کند  ایقاعات و احکام تقسیم می، عقود، وي فقه را به چهار قطب عبادات

اینباره و در  کند ات تعبیر مىی به سیاساحکاماز  شهید اول در جایی دیگر). 7 ـ 6 :1272

ترین  گیرد و یا مهم م مىیا غایت و مقصد آن آخرت است که عبادات نا ىعاحکام شر: نویسد مى

). 30: 1ج، تا بی، شهید اول( دهد  را تشکیل مىانواعدنیاست که سایر این ، غرض و هدف آن

هاي مختلف اقامه نماز  الشرایط و وظایف او در حوزه یدگاه شهید در زمینۀ والیت فقیه جامعد

است که ابتدا به تبیین به این صورت  ...امور مالی و، حدود و تعزیرات، قضاوت و دادرسی، جمعه

هاي مشروعیت رهبر جامعه به  پردازد و پس از آن مالك ضرورت قانون و رهبر براي جامعه می
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از طرف ) عج(پردازد و معتقد است فقیه در زمان غیبت امام عصر  عنوان نائبان امام عصر می

  .نماید داره میامور مربوط به آن حضرت را ا، ایشان والیت دارد و به نصب عام و نیابت عام

هاي سیاسی شهید اول و همچنین راجع به  یی در زمینۀ اندیشهها پژوهشتا کنون 

حکومت سربداران و تأثیرات آن در پیشرفت تشیع انجام شده است اما تحقیق مستقلی در زمینۀ 

هاي سیاسی شهید اول مشاهده نشد؛ لذا نوشتار  میزان تأثیرپذیري نهضت سربداران از اندیشه

ر بر آن است تا با توجه به هم عصر بودن شهید اول با حکومت شیعی سربداران و درخواست حاض

اي عملی از پذیرش والیت این  نشانهآخرین حاکم سربداران از وي براي حضور در خراسان که 

هاي وي در زمینۀ فقه سیاسی  مشی هاي سیاسی شهید و شرح خط ضمن بیان دیدگاه، استفقیه 

دف خواجه علی ابن مؤید از انتخاب این فقیه را در آن دوران مورد بررسی و دلیل و ه، شیعه

توجه به این نکته نیز ضروري است که خواجه علی ابن مؤید در ابتداي . تجزیه و تحلیل قرار دهد

و به ترویج تشیع پرداخته و حکومت خویش را قوام  نهضت از حضور عالمان صوفیه استفاده کرد

ي آن به حذف علماي صوفی پرداخته و از شهید دعوت نمود و باید بررسی گردد داد اما در انتها

توانست در قوام حکومت آخرین حاکم سربداري  هاي شهید تا چه حد می عملی کردن دیدگاه که

  . تأثیرگذار باشد
  

  ـ اندیشه سیاسی شهید اول2

یخی و جامعه تعامل اسالم و ایران و نیز دین و دولت در دوره اسالمی از منظر تار

هاي متفاوتی به دنبال  شناختی فراز و فرودهاي زیادي داشته و در دوره هاي مختلف آثار و پیامد

براي ایضاح این مسئله باید ابتدا به بررسی .داشته است دوران شهید نیز از این امر مبرّا نبود

: توان در عناوین میهاي سیاسی این فقیه را  اندیشه. پرداخته شودهاي سیاسی شهید اول  اندیشه

وظایف و ، دالیل والیت فقیه و حقوق، انواع حکومت، مبناي مشروعیت، ضرورت حکومت دینی

  . الشرایط در عصر غیبت مورد بررسی قرار داد اختیارات فقیه جامع
  

  ـ ضرورت حکومت دینی2ـ 1

ي معموالً در آرا ترین مؤلفۀ اندیشه سیاسی وجود بحث ضرورت حکومتبه عنوان اساسی

ضرورت حکومت در جوامع اسالمی را ، شهید اول. فقهی بیشتر عالمان شیعه امري مسلم است

  :دارد صورت بیان می به این
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  جامعه گرایى و مدنى بودن انسانـ 2ـ 1ـ 1

طبیعتاً رغبت در پی این  و از آنجا کهزندگی انسانی است ملزومات به اجتماع از تمایل 

ها با یکدیگر   بنابراین منافع فردي انسان؛ي خویش نیز هستندبه دنبال منافع فردافراد جامعه 

 شهید اول راهکار این مورد را اینگونه .کند  نزاع و درگیري را ایجاد مینۀتزاحم پیدا کرده و زمی

و ذلک ألنّ االجتماع من ضروریات المکلفین و هو مظنّۀ النزاع فالبد من حاسم «:کند بیان می

). 38 ـ 36 :1ج، تا بی، شهید اول(» االمام و نوابهو هو بد لها من سائس بذلک و هو الشریعۀ و ال

شود و براي به  وي معتقد است با وجود شریعت وقانون الهی جلوگیریاز این امر ممکن می

اوست که به زیرا   را الزم است؛وجود یک رهبر و سیاستمدار، قانون جریان آوردن این شریعت و

از دیدگاه . آورد می اجرا درۀ  کرده و به مرحلتفسیرپوشد و آن را   عمل میۀجام، شریعتاین 

  .باشدتواند  نمیاین رهبر و رئیس کسی جز امام و نائبانش ، وي

  

  خواهى و نفى ظلم بر افراد جامعه عدالتـ 2ـ 1ـ 2

مندي افراد جامعه از مزایاي آن و  شهید اول برخورداري از عدالت در امور داخلی و بهره

مبانى ضرورت تشکیل در امور خارجی با حمایت از آنها در مقابل متجاوزان را از نفی ظلم 

 جمله موارد نفى از: کند  مىبیان مصادیقى را "رقاعده الضر"  و تحت عنواندانستهحکومت 

ظلم و ستم ،  سیاسى جامعه است تا در سایه این تبعیت رهبراز امامواطاعت وجوب ، ضرر

 ).144: 1ج، تا بی، شهید اول (دشمنان دین مقابله و نبرد شودمنتفى شده و با مشرکان و 

هاى اولیه جامه  امام و زعیمى الزم است تا این امور را سامان داده و به اهداف و آرمان بنابراین

  ). 104 ـ 85: 1380، موسویان( عمل بپوشاند

ئی خواهد در واقع خأل وجود امام و رهبري سیاسی براي جامعه و مردم آن پیامدهاي سو

  .داشت و این امر که چیزي جز ضرر نیست در اسالم منع شده است

  

  مبناي مشروعیت ـ2ـ 2

به عنوان حالل  بحث مبناي مشروعیت را در پایان مبحثی که راجع به قرعه شهید اول

مشکالت در مواردى که حقوق و مصالح مساوى وجود داشته و کاالى عرضه شده با کمبود 
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وقوع التنازع دفعاً للضغائن و االحقاد و الرضا بما جرت به «:بیان داشتهاینگونه مواجه است 

، تا بی، شهید اول (»النها عندنا بالنص، االقدار و قضاء الملک الجبار و ال قرعه فی االمام الکبري

اما در بحث امامت و زعامت ؛ هاى درونى است دشمنیها و  قرعه براى دفع کینهیعنی ).183: 2ج

زیرا به اعتقاد شیعه امامت با نص شرعى و فرمان الهى ، قرعه جایگاهى ندارد، سیاسى جامعه

باعث جنبه الهى و منصوب شرعى بودن رهبرى و زعامت سیاسى امام و نایب او  ؛شود  مىمنعقد

  .ایشان نزد شیعیان گردیده استمشروعیت 

طاعت از او را بر ا، ما به دلیل اینکه نص خداوند ناظر به فرد خاصی از افراد جامعه است

کنیم و هر کس به روشی غیر از این  خود واجب دانسته و او را رهبر مشروع جامعه قلمداد می

  .دانیم ما او را غیر مشروع می، به ریاست جامعه برسد، طریق

مقدم داشتن سایرین بر امام معصوم را از «شهید اساس همین دیدگاه است که بر

ل بدعه تناولتها قواعد التحریم و ادلته من الشریعه کتقدیم  و هو ک:شمارد هاى حرام مى بدعت

در واقع ). 144: 2ج، تا بی، شهید اول( »...غیر االئمه المعصومین علیهم و اخذهم مناصبهم و

کس هم بعد از امام معصوم زعامت جامعه در   آن  دارد که هر شهید در ضمن این سخن بیان می

 که امام از طرف خدا داشته این وظیفه الهی را در گیرد باید در جهت مشروعیتی دست می

  . دست گیرد

  

  انواع حکومت ـ2ـ 3

شهید اول حکومت را با توجه به ماهیت حکومت اسالمی از منظر فقهاي شیعه به دو نوع 

حاکمیت خداوند بر سرنوشت ، بندي و مالك این تقسیمشایسته و ناشایسته تقسیم کرده 

ها کسانی اجازه حکومت و رهبري بر مردم را دارند که از جانب هاست که بر طبق آن تن انسان

صدور این اذن و اجازه فقط براي پیامبر و امامان معصوم و نایبان . خداوند مأذون و مجاز باشند

هر فرد دیگري که بدون سلسله مراتب حکومت را .و جانشینان خاص وعام آنان ثابت شده است

و افراد را شود  و حکومت او ناشایست و جور تلقی میشود  جائر محسوب می، در دست گیرد

کند و از مقدم داشتن حاکمان ناشایسته بر امامان  تشویق به تبعیت از حکومت شایسته مى

  ). 144:همان (دارد معصوم بر حذر مى
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و عدم  لیت از جانب حاکمان عادلئوکید فقهاى شیعه بر پذیرش والیت و مسأدر واقع ت

شهید نیز این  .ستها حکومت این تفکیک بین ۀنشان، انب سالطین جائرلیت از جئوپذیرش مس

دانددر حالى  لیت پذیرى از طرف حاکم عادل را در ابتدا جایز و حتى در مواردى واجب مىؤمس

 و تنها در صورت اکراه این شخص به داند  مى حرامناشایستکه این عمل را در مورد حاکمان 

: 3ج، ق.هـ1417، شهید اول(حترمی نریزد حکمش نافذ است قبول این سمت تا آنجا که خون م

شود که حاکم جود نیز در صورت اکراه  از منطوق سخن شهید این مفهوم نیز برداشت می ).174

تواند حکم کند و این حکم قابل اجراست مگر در حالتی که موجب کشتن انسان بی گناهی  می

  . شود

 را از مصادیق و حکومت نایب االمام، )ع(حکومت امام ، )ص(حکومت پیامبر ، شهید

و دامنه اختیارات آن را به  ها حکومتیک از این  هر .شمارد حکومت شایسته و مطلوب بر می

  :شرح ذیل آورده است

  

  ـ حکومت پیامبر2 ـ3ـ 1

، گذارى  قانونبخششهید اول اعمال و تصرفات پیامبر در دوران رسالت خویش را به سه 

تاره بالتبلیغ و هو الفتوي و تاره باالمامه ) ص(تصرف النبی « :کند  مىقضاوت و حکومت تقسیم

کالجهاد و التصرف فی بیت المال و تاره بالقضاء کفصل الخصومه بین المتداعیین بالبینه او 

تصرفات تقنینى یا تبلیغى در این بیان ). 213: 1ج، تا بی، شهید اول( »الیمین او االقرار

وا و بیان احکام الهى مشخص و جنبه حکومتى این تصرفات را در امور را در امر فت) ص(پیامبر

شمارد و جنبه قضایى را نیز در راستاى حل و فصل  المال مسلمانان برمى جهاد و تصرف در بیت

در واقع شهید با . داند و پیامبر را تام االختیار در تمام امورمسلمین میسازد دعاوى مطرح مى

امام و یا اگر تصرفی در قسم امور تبلیغی و فتاوي باشد نیاز به اذن دارد  این تفکیک بیان می

  .باشد نیست اما تصرف در امور حکومتی نیاز به اجازه امام ورهبر ضروري مینایبشان 
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  ـ حکومت امام 2 ـ 3ـ  2

داند و   مىاختیاراتحقوق و امام را داراى همان ، شهید اول با استناد به والیت پیامبر

  :شمارد  مى اختیارات امام را چنین بربرخى از

، شهید اول (انتخاب جنگ با یکى از دو دشمنى که از هر جهت مساوى هستند ـ 1

  ). 143: 1ج، تا بی

نصب امیرالحاج براى حجاج بیت اهللا الحرام؛ براى حفاظت از حجاج و ایجاد نظم و  ـ 2

  ).495: 1ج، ق.هـ1417، همان(ترتیب در میان آنها

  ). 60 ـ 22: 2ج ، همان(یت تأمین و حفظ مصالح عمومى مسلمانانمسوول ـ 3

  ).405: 1ج، تا بی، همان (عزل حکام در صورتى که بقاى آنها موجب فساد گردد ـ 4

  ). 47: 2ج، ق.هـ1417، همان (اقامه حدود و تعزیرات ـ 5

  . باشد گیرنده این موارد می والیت نایب خاص و عامامام نیز در بر

  

  والیت فقیه"ـ حکومت نایب امام  2ـ 3ـ  3

 باشند مردم همواره چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت نیازمند حکومتی شایسته می

والیت فقیه "، براساس همین احساس نیاز است که در عصر غیبت و در امتداد امامت امامان

زیرات بر عهده حدود و تع« :فرماید گردد؛ شهید در تثبیت این امر می  مطرح می"جامع الشرایط

پس در عصر غیبت بر پایى احکام انتظامى اسالم در صورت ؛ امام و نایب خاص و عام وى است

 فتوا ،و در صورت امنیت... جایز است ـ آید هایش در باب قضا مى امکان براى فقیهى که ویژگى

  ). 47: 2ج، ق.هـ1417، شهید اول( »دادان هم بر او واجب است

 بودن برپایی نماز جمعه در زمان غیبت ورد عدم جواز آن در بیان جایزدر ضمنشهید 

فقهاى زمان غیبت به واسطه اجازه و اذن «:کند  استدالل می چنینزمان عدم حضور امام این

امام معصوم به انجام اعمالى فراتر و بزرگ تر از بر پایى نماز جمعه مانند صدور حکم قضایى و 

، 1377، شهید اول(» لى مجاز به اقامه این نماز هم هستندپس به طریق او، کنند  مىافتا اقدام

  ). 104: 4ج

شهید ( »همسان حکم نایب خاص امام است، حکم فقیه عصر غیبت «از دیدگاه شهید

با توجه به مطالب بیان شده در تبیین حکومت ولی فقیه جامع  ).67: 2ج، ق.هـ1417، اول
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قیه جامع شرایط افتاء در عصر غیبت در فشود که  شرایط در عصر غیبت این مطلب روشن می

عدالت و شناخت احکام به شیوه ، ایمانصورت دارا بودن تمام شرایط ذکر شده از جمله 

  ).90: تا بی، شهید اول( استداللى و توانایى بر رد فروع احکام بر اصول

اداره باشد و امر  از طرف امام معصوم به نیابت عام مسئول اجراي قوانین و حدود الهی می

فرد یا افراد ، مالك انتخاب رهبر و کارگزار در هر زمان. جامعه مسلمین را عهده دار میشود

معصومی از خاندان پیامبر سرپرستی را به عهده دارد و در عصر ، رباشد؛ در عصر حضو اصلح می

 .هـ1417، شهید اول (هاي مهم برگزیده شوند ترین فقیهان براي رهبري و پست بافضیلت، غیبت

 هاي جامعه انتخاب گردند ها نیز باید برترین براي سایر پست، و در هر دو صورت )67: 2 ج، ق

  ).406: 1ج، تا بی، شهید اول(

  

  ـ دالیل والیت فقیه2ـ4

.  است")ع(والیت پیامبر اسالم و ائمه معصومین "همان دالیل ، دالیل این والیت

باشد که دلیل عقلی را مستقیماً  راههاي اثبات آن از دیدگاه شهید به دو صورت عقلی ونقلی می

  .بیان کرده اما دلیل نقلی و روایی را در البه الي مباحث دیگر به صورت ضمنی بیان کرده است

  

  ـ دلیل عقلی2ـ4ـ 1

شهید اول شریعت و قانون الهى ؛ کنند  مىاصل ضرورت حکومت را تبیینعقلی در دلیل 

 که در آن منافع افراد با یکدیگر تعارض پیدا کردهداند   میاجتماعیرا ضامن سامان دهى 

اما مشروط بر این که سیاست مدارانى که همان امام و نایبانش هستند عهده دار اداره ، بیند مى

  .)38 ـ 36 :1ج، تا بی، شهید اول (باشندامور اجتماعى و سیاسى 

الشرایط را نایب امام معصوم در عصر غیبت بر شمرده   وى فقیه جامع،در جاى دیگر

این بیان شهید همانند پلی ارتباط عصر غیبت با و  .)1:262ج، ق.هـ1417، شهید اول(است 

  .کند عصر حضور را بیان می
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  ـ دلیل نقلی2ـ 4ـ 2

فقیه و داند   می والیت امام معصوم را از مسلماتکه شهید تتوان گف در واقع مى

، به همین دلیل .)262 :همان(داند   می"نایب الغیبه"الشرایط عصر غیبت را نایب امام یا  جامع

  .دلیل نقلی را به صورت مستقیم بیان نکرده اند

  

  الشرایط در عصر غیبت وظایف و اختیارات فقیه جامع، حقوقـ 2ـ  5

اختیارات و حقوق و وظایف را تعمیم به تمام موارد در جامعه نداده است بلکه شهید اول 

نوشته شده و مخصوص پیامبر و امام می باشد و محدودبه حوزه ، مواردي را که در شرع مقدس

پس این دیدگاه شهید به نوعی با جامعه آن زمان که . کند بیان می، شود سیاسی می ـ دینی

دار اجراي وظایف الهی و شرعی  س بوده و در کنار وي فقهاء عهدهشخص به عنوان حاکم در رأ

کرد و از مشاوره فقهاء استفاده  بودند و حاکم در امور مملکتی و مناسبات سیاسی فعالیت می

  . کرد هماهنگ است می

  

   قضاوت و دادرسیةحوز ـ 2ـ  5ـ 1

لشرایط فتوا و شهید در باب قضا و شرایط آن تأکید بر تبعیت مردم از فقیه جامع ا

وجوب عمل به حکم وي و مراجعه به این فقیه وعدم مراجعه به قضات جور دارد؛ از دیدگاه 

وظیفه امام یا نایب وي است و در عصر غیبت قضاوتفقیه جامع شرایط فتوا نافذ ، قضاوت«شهید 

،  اولشهید(»گناهکار است، است و کسی از قضاوت فقیه روي گرداند و به سراغ قاضیانجور برود

  .)1:262ج، ق.هـ1417

توانند حدود الهی را در  فقیهان می، در عصر غیبت «:نویسد در تبیین قضاوت میو ا

 میان مرد ، صورت ایمنبودن از ضرر اقامه کنند و در صورتی که صالحیت افتاء را داشته باشند

آنان  نکه قضاتفقط مرافعات خود را نزد آنان برند و آ، مقضاوت کنند و بر مردم واجب است که

اصل بر تسریع رسیدگی به امور ). 1:90ج، ق.هـ1417، شهید اول( »گناهکار است ، را نپذیرد

  . باشد مردم می
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   امور مالیةحوز ـ2ـ  5ـ 2

امام و نایبان ایشان جزء الینفک حکومت اسالمی ، تصرف در امور مالی توسط پیامبر

مین مصالح و منافع عمومى أومى کشور براى تالمال و خزانه عم بیت، شهید اول است از دیدگاه

سیاسى رهبرجامعه فراهم آمده و اختیار این مصالح در انحصار امام و نایب اوست که به عنوان 

  ).3:132ج، ق.هـ1417، شهید اول(کنند  مىاجتماعى جامعه عمل

  :باشد از دیدگاه شهید منابع امور مالی شامل موارد زیر می

ر مالیه اى است که اقتصاد جامعه بر اساس آن سامان یافته و  اموز زکات ا:زکات)الف

امام و رهبر جامعه بایستى آن را از مردم تحویل گرفته و در مصارف شایسته هزینه کند و در 

، ق . هـ1417، شهید اول(عادل و باتقوا تحویل شود ، عصر غیبت باید به فقیه مورد اطمینان

  ). .246 :1ج

شود که داراى دو بخش   مىالیات هاى اسالمى محسوب خمس از دیگر م: خمس)ب

، شهید اول (سهم سادات و سهم امام است که سهم امام آن باید به امام یا نایبان او داده شود

در صورتى که سهم مستحقان از سادات با کمبودى مواجه ، بر اساس نظر شهید اول). 55: تا بی

 توان کمبود را جبران کرد  مىرایط عادل استشد با اذن نایب امام که همان فقیه جامع الش

  ). .1:262ج، شهید اول(

تنها ) پدر یا جد( که در صورت فقدان ولى آنها :والیت بر اموال سفیه و مجنون)ج

  ).142: تا بی، شهید اول (حاکم بر آنها والیت دارد

  

   حدود و تعزیراتةحوز ـ 2ـ  5ـ 3

شهید (دانسته است مام و جانشین امام موکول به نظراشهید تعزیر را به صورت کلی 

  ).283: تا بی، اول

  . حوزه اختیار در این موارد نامحدود است و امام ونائب ایشان در میزان آن مختارند

  

   نماز جمعهۀ اقامةحوز ـ 2ـ  5ـ 4

شهید اول در کتاب ذکري پس از نقل اقوال درباره اقامه نماز جمعه درحال غیبت معتقد 

نماز جمعه در عصر غیبت شده است و براي اثبات نظر خودبه دو دلیل استدالل به جواز اقامه 



 583  هاي سیاسی شهید اول و تأثیر آن بر سربداران واکاوي دیدگاه

اما در حال . در حالحضور امام است) ع(شرط نهم از شرایط اقامه نماز جمعه اذن امام «. دکن می

که ، ترین دو قول درباره اقامه نماز جمعهدو قول است؛ صحیح ، مانند این زمان، )ع(غیبت امام 

آن است که در صورتامکان اجتماع و ایراد دو خطبه اقامه نماز ، اند ر آن قولمعظم فقیهان ب

  .جمعه واجب است

اند  یکی آنکه امامان پیشین براي اقامه نماز جمعه اذن داده. ستدلیل این حکم دو امر ا

ال غیبت با اذن امام کارهاي و این همانند اذن از اماموقت است و دیگر آنکه فقیهان در ح

دهند؛ پس به طریق اولی  مانند حکم کردن و فتوا دادن را انجام می ،  از نماز جمعهتر بزرگ

  ). 104: 4ج، 1377، شهید اول (»جمعه کنند توانند امامت می

  

  ـ سایر موارد2ـ  5ـ  5

که فقیهان در عصر داند   میشرع نیز نظارت و والیت نسبت به موارد ذیل را از آن حاکم

بر  والیت، )142: تا بی، شهید اول( نظارت بر اوقاف؛ د مانندغیبت از مصادیق آن هستن

نظارت بر اموال میتی ،  ودعیکه مالکش معلوم نیستل و والیت بر اموا)155: همان (محجورین

  ).205: همان (یا وصی خائن درآمده) 181: همان (که بدون وصیت مرده

: همان (سرباز زند ، لنفقهاجبار حاکم نسبت بهکسی که از نفقه زن و دیگر افراد واجب ا

اجبار ، )216: همان (طالق دادن همسر مردیکه بیش از چهار سال است مفقود شده، )210

  ).220: همان(کسی که همسرش را ظهار یا ایالء کردهبه طالق یا کفاره

عد از یک سال  بالیت بر اموالی که پیدا شده وو، )239: همان(نظارت بر اجراي لعان

: همان (یا نگهداري آن احتیاج به صرف هزینه دارد) 239: همان( استصاحبش پیدا نشده

  ).310: همان(الیت بر هر کسی که ولی نداردو) 239

  

  ـ جنبش سربداران و چگونگی ارتباط آن با شهید اول 6

 ترین و مهم سربداري بود امرايالدین مسعود یکی از  اجه علی موید که از روزگار وجیهخو

 با سیاست ).20: 1337، دولتشاه سمرقندي( رسید ورت او به سامان میامور مملکتی با مش

وي پس از این مرحله ، به قدرت رسیدحمایت آنان ا حمایت از درویشان وارد صحنه شد و ب
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صدد حذف علماء صوفی برآمد و با قتل آنان و ویران کردن مقبرةشیخ خلیفه و شیخ حسن  در

؛ 186: 5ج، تا بی، میرخواند(ان وامر به لعن آنانگذاران جنبش سربدار جوري نخستین پایه

 خود را منفور هواخواهان آنها نمود و حمایت رهبران دینی و، )320 :1337، دولتشاه سمرقندي

  ). 212: 1ج، 1376، نبئی(اعتماد مردم خویش را از دست داد 

اره او میر درب خواند و خواند میر. تشیع سربداران را رسمی کرد خواجه در زمان خویش

داد و امر کرد تا هر بامداد  اند که وي بیش از اسالف خود در مذهب تشیع تعصب نشان می آورده

الزمان ظهور کند  دارند تا چنانچه حضرت صاحب اي آماده نگاه اسب زین کرده، و شامگاه

ها  هنام دوازده امام شیعیان سکه زدند و نام ایشان را روي سک او دستور داد به. مرکب نماند بی

  ). 186: 5ج، تا بی، میرخواند( حک کردند

با اینکه سربداران ، لبته حاکمان قبلی سربداران نیز مذهب تشیع را گسترش دادندا

ولی همه شیعه امامیه را ، منشعب شده و به دو گروه شیخیان یا حسنیه و سربداران تقسیم شدند

هاي تشیع را   در حکومت نیز همه سنتگرامی داشتند و نام دوازده امام را در خطبه ذکر نموده و

علی بن مؤید با جدیت تمام در صدد  اما خواجه، )22 ـ 21: 1363، میراحمدي(حفظ کردند

 شیوع مفاهیم انتظار وظهور در بین جامعه و رسمیت بخشیدن تشیع در قالب فقاهتی آن بود

اران درصدد بود خأل و به دلیل همین امر بود که در اواخر حکومت سربد) 197: 1363، آژند(

وجود فقهاء دینی را با دعوت از شهید اول براي حضور در خراسان و ترویج مبانی دینی و فقهی 

قبول مرجعیت دینی آن سامانپر کند بخشی از نامه وي که برا شهید نوشته است و در حکومت 

، ها ملترهبر ... آن پیشواي بلند همت ، محضرت مبارك موالي ما«: باشد به این شرح می

، وارث پیامبران... ها  روشنگر فرقه، مقتداي محققان فاضل، بین سرمشق دانشمندان ژرف

بزرگان ، ...خورشید راستی و دین ، پیشواي ما، راز نهاده خدا در زمین، کننده رسم اماماناحیا

 را که به ما در میان خود کسی... اند  علمی این دیار پراکنده گشته و بیشتر یا همه تار و مار شده

، فتوایش به لحاظ علمی بتوان اعتماد کرد یا مردم بتوانند عقاید درست را از وي فراگیرند

گیر است و  چون ایمان داریم که بزرگواري و بخشندگیش عالم... مسألت چنین داریم ، یابیم نمی

ما به خاطر ما از این نگرانیم که سرزمین . امیدواریم که خواهشمان به جا آرد، گستر کرمش دامن

 بنا به که).168 :تا بی، میرنجفیا( »رهبر نداشتن و راهنمایی نشدن دستخوش خشم الهی گردد

دالیلی شهید این خواستۀ خواجه علی بن مؤید را رد نمود که از جمله برخی بیان داشتند شاید 
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 در دلیل آن شیعه بودن مکتب سربداران بود زیرا شهید در صدد حفظ وحدت شیعه وسنی بود و

برخی فشار حکومت وقت آن زمان را دلیل رد . شد صورت قبول این دعوت این امر محقق نمی

زیرا شهید از اند  برخی نیز انتخاب شهید را از طرف خواجه صحیح ندانسته اند و دانسته

 اوصاف تمام این                با. توانست محدود به سربداران باشد هاي بزرگ زمان خویش بود و نمی مرجعیت

مختصرکتاب کتاب لمعه خویش را با ، شهید در جواب نامۀ خواجه که اکنون در دست نیست

در مدت هفت ، )10: 7ج، ق.ه1390، الموسوي الخوانساري( عالمه حلی که در دست داشت نافع

  .روز به نگارش درآورد تا چراغ راهی براي حکومت و مردم آن دیار باشد

میرخواند . با نوعی تسامح و تظاهر همراه بود، اجه علی مؤیدع خوتشی«با تمام این اوصاف 

داشت و  خورد اما مردم خود را از آن کار باز نمی خواجه با آنکه بنگ و شراب نمی«: نویسد می

مذهب بود و در  نمودند و خود شیعه آرایی اشتغال می اکثر مالزمان او به شراب و شاهد و بزم

، میرخواند( »غایات کوشیدي و سادات را بر علما مرجح داشتیال تعظیم علما و سادات به اقصی

گفت . تیمور از مذهب او سوال کرد«کند که   میرخواند در جاي دیگري نقل می.).186: 5ج، تا بی

در صورتی کهتیمور در مذهب اهل سنت ، )37: 6ج، تا بی، میرخواند( »الناس علی دین ملوکهم

  . )211: 1ج، 1376، نبئی(» بود

دولتشاه ، داري حکومت خواجه علی موید نیز قابل توجه است هاي رفاهی و مردم مهبرنا

خالیق آسوده گشتند و از رعایاي ده مالیات به جنس ، در روزگار او... «: نویسد سمرقندي می

گرفتی و به یک دینار دیگر تعرض نرسانیدي و به کدخدایی در زمان سلطنت خود شروع نمود و 

خاص و عام محفوظ گشتی و هر سال در خانه ، در سفره او، لیف پوشیديتک پیوسته جامه بی

: 5ج، تا بی، میرخواند( »شرف و عزت و حرمت برنتابد، ها در آزرم خود را به تاراج دادي و شب

  ).366: 3ج، 1331، ؛ خواندمیر186

خواجه با حذف علماي دینی باعث جدایی مردم از دولت شد و این امر باعث بروز 

گان دشمن آشتی ناپذیر خویش راي مردمی شد و خواجه ناچار شد از حاکم گه شورش

در این اوضاع ، از دست داد درخواست کمک کند و از آن پس خواجه حمایت داخلی و خارجی را

با این کار به ، دشمن دیرینه سربداران یاري جست و راه خراسان را بر او گشود، خواجه از تیمور

، عربشاه ؛ ابن37: 6ج، تا بی، میرخوان( در امور خراسان دخالت کنددست تیمور بهانه داد تا

از این خیانت سودي نبرد و با کار خویش مردم وشهر خویش را به ید ؤعلی م. )30 ـ 28: 1339
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؛ هر چند پس )366: 3ج، 1331، خواندمیر( نابودي کشاند و تیمور حکومت سبزوار را به وي نداد

 و چنین بود سرگذشت ورت گرفت اما توسط تیمور سرکوب شدهاي دیگري نیز ص از وي قیام

با » گیري آزرم برنتابد کار حکومت و مملکت«گفت  مردي که در اوان به دست گرفتن قدرت می

  .دولت سربداران به پایان خود رسید، مرگ خواجه علی موید

  

  گیري نتیجه

به . ول بهرمند شودحکومت سربداران نتوانست از نظرات فقه حکومتی و سیاسی شهید ا

دلیل اقدامات نابخردانۀ آخرین حاکم سربداري وشورش مردم وپناهنده شدن وي به تیمور زمانی 

با تمام این اوصاف نقاط قوت این قیام بر نقاط ضعف . براي عملی کردن مبانی فقهی شهید نبود

هاي بسیاري در  مرو قیا آن غلبه داشته و قیام سربداران به عنوان نخستین قیام شیعی دنباله

تشیع را ، گیري و پیروي از این قیام حکومت صفوي با بهره، اقصی نقاط کشور شد و در پایان

جنبش براي رسیدن ترین  رسمی نمود و قیام کوچک محلیِ سربدران تبدیل به بزرگترین و مهم

باالترین به مبانی دینی و فقه سیاسی در جامعه اسالمی شد و هم اکنون از برکت این قیام به 

هرچند در . ایم با وجود هجرت علماء مختلف به سمت این سرزمین رسیده، سطح علمی و فقهی

 شهید اول عملی نشد ولی با فرستادن لمعه چراغ راه علماء دینی  سیاسی آن زمان مبانی فقهی و

  .پس از خویش گشت



 587  هاي سیاسی شهید اول و تأثیر آن بر سربداران واکاوي دیدگاه
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  در اولین قیام شیعی و رهبران سیاسی نقش علماي دینی

  

  1دکتر ناصر سلمانی ایزدي

  2زهرا مکارم

  

  چکیده 

مغول بـر    در دوران خفقان و اختناق موجود در قرن هشتم که بر اثر استیالي قوم تاتار و               

ئولوژیک قیام سربداران با اتکاء به دین و مذهب به عنوان یک نهضت اید             .ایران مستولی شده بود   

 علماي دینی که در تمامی اعـصار تـاریخ رهبـري بزرگتـرین        .توانست قیام خود را گسترش دهد     

 سکوت و عزلت ناشی از تـرس و  ،  در زمان سربداران، ستیزانه را بر عهده داشته اند حرکتهاي ظلم 

  بـا ظلـم و     .خفقان را کنار گذاشتند و چون ستارگانی در آسمان بیداري قرن هشتم درخـشیدند             

 که مراد و    ،   تصوف گسترش فراوانی یافته بود ولی شیخ خلیفه صوفی شیعی مذهب           ،  جور مغوالن 

 درس استادان زمان را رها کـرد و خـود در مـسجد              ،  یافت  نمی مقصود خود را در تصوف و عرفان      

 تـا جـایی کـه      .ستیزي و تالش براي ایجاد عدل و داد پرداخت         سبزوار به تبیین دین و لزوم ظلم      

کـه بـا مـواعظ و       اي     شیخ خلیفـه   .اهل سنت احساس خطر کردند و او را به قتل رساندند          فقهاي  

شـاگردش   .هایش در شهر سبزوار اولین دولت شیعی قبـل از صـفویه را تاسـیس کـرد           بیدارگري

کـرد تـا     می اختفا و مهدویت را بیان، شیخ حسن تبلیغات او را گسترش داد و علناً مفاهیم انتظار   

 ظهور مهدي موعود کند و این مهم جز با تشکیل حکـومتی بـر مبنـاي اسـالم و                    جامعه را آماده  

 نهضت سربداران با چنین عقابد و رهبرانی پـا گرفـت و تـا پایـان هـم                   .شد  نمی تشیع ناب میسر  

  هر چند گـاهی تنهـا بـه ظـواهر آن اکتفـا         ،  ایجاد عدل و مساوات سر لوحه عمل فرمانروایان بود        

هضت فراموش نشد تا جایی که شهید اول دولت سربداران را مـأمنی         شد ولی هیچگاه اصول ن     می

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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دانـست و ایـن کتـاب را بنـام آخـرین سـردمدار              » اللمعۀالدمـشقیه « براي کتاب ارزشمند خـود    

   .پیدا کنداي  نوشت تا فقه شیعه در آن دیار جان دوباره )خواجه علی موید(سربداري 

  ، تشیع  ، تصوف یاسی، عدل، رهبران س ، علماي دینی مذهب :واژگان کلیدي

  

  مقدمه 

ایران از  سازي     از بین رفتن بساط خالفت عباسیان و آزاد        ،  یکی از نتایج بارز هجوم مغوالن     

 زیرا جهان بینی مبتنی بر بینش مذاهب تسنن و پیوند نظـام             .سیستم فکري خالفت عباسی بود    

جامعـه از الگوهـاي    سـازي     زاد رو بـه ضـعف گراییـد و بـا آ           ،  حاکم ایران با سیستم مذهبی حاکم     

 ،  پیـدا کردنـد   اي     شیعیان موقعیـت تـازه     .قرار گرفت اي     حرکت دینی در مسیر تازه     ،  مذهب غالب 

 هر چنـد ابوسـعید   .مخصوصاً در زمان الجاتیو توانستند مذهب رسمی را شیعه امامیه اعالم کنند       

افی جاي خـود را بـاز کـرده         ي به اندازه ک   عشر  اثنیمجدداً میدان را به اهل سنت داد ولی شیعه          

ي در اداره امـور  عشر اثنی این نقش شیعه .کرد  میبود و به عنوان یک مکتب بنیادي اظهار وجود 

افتادند و شـیعه   لنیروهاي گریز از مرکز به فکر استقال   وقتی بارز شد که با مرگ سلطان ابوسعید       

رچند تالشهاي علمی بزرگـی      ه .از حکومت را به نمایش گذاشت     اي    در کوك سربداران نمود تازه    

شیعی را به شکل جدیـدي بازسـازي کـرد و یـا             هاي    طوسی که اندیشه  الدین    چون خواجه نصیر  

 ولی جریـانی دیگـر کـه عبـارت بـود از      ، کرد  می بستر ایجاد حکومت را مهیا، زحمات علّامه حلّی 

 .تـسریع کـرد  جدایی تصوف از مذهب مسلط اهل سنت نیز به وقوع پیوستن نهضت سربداران را    

 عرفان در اواخر حکومت ایخانـان       . عرفان نیز شکوفا شد    ،  در واقع با آمدن مغوالن به جهان اسالم       

 .گوشـه نـشینی و عـزت بـود     الجست و به دنب    می  عرفانی که عافیت   .1در دو راستا توسعه یافت      

م و سـتم  ي براي رفع ظلـ عشر اثنی تحت تاثیر مذهب تشیع   ،  عرفانی که آرامش را فرو گذاشته     .2

 سربداران خراسان گرایشی به این نوع عرفـان داشـتند و تحـت        .و گسترش عدل بپا خواسته بود     

 ظهـور شـیخ خلیفـه مازنـدرانی در      .کردنـد   مـی  تعالیم شیعه امامیه براي رفع ظلم و جور مبارزه        

ـ                   ،  سبزوار راي  مواعظ و تبلیغات او در راه عدالت اجتماعی به نتایج ثمر بخشی رسید و زمینـه را ب

 ارشادات این دو رهبـر دینـی درظلـم          .تحرکات مذهبی و سیاسی شیخ حسن جوري فراهم کرد        

ي را حاکم بر منـاطقی از       عشر  اثنیشیعه   الستیزي و برقراري عدالت و مساوات توانست پنجاه س        



 591  و رهبران سیاسی در اولین قیام شیعی قش علماي دینین

 حکومتی که توانست پس از دو قرن به دولتی شیعی فراگیر به نام صـفویه منتهـی      .خراسان کند 

   .شود

  

  نقطه عطف قیام سربداران  -1

وزیر خراسان براي تثبیت حکومت مغول      الدین     خواجه عالء  ،  سیاسیهاي    در پی دگرگونی  

 و کارهاي دیگري    ،   او با تعدیل خراج و دادن وام به کشاورزان         ،  در خراسان دست به اصالحاتی زد     

ز از رویۀ وحشیگرانۀ     اما مغوالن هرگ   .خواست مرهمی بر جراحات مردم نهاده باشد        می از این نوع  

در هـا      تـا سـرانجام ایـن بـدرفتاري        ،  داشتند و خشنوتا رفتارشان ادامه داشـت        نمی خود دست بر  

دهـد کتـاب      مـی  اثري که از قیـام مـردم باشـتین خبـر          ترین     قدیمی . حادثه آفرین شد   1باشتین

...  «:نیمخوا  می  در این اثر   .محمد خوافی است  الدین    اثر فصیح احمد بن جالل    » مجمل فصیحی «

 و حکایت آن چنان بود که دو برادر بودند حسن حمزه         ،  مقدمه سربداري که در خراسان پیدا شد      

 پنج نفـر از مغـوالن کـه       .و حسین حمزهع نام در باشتین سبزوار و ایشان مردم زاهد عابد بودند            

لغه ایشان  ایلچی بودند در خان ایشان فرود آمدند و از ایشان شراب و شاهد طلب کردند و به مبا                 

 . به ضرورت یک براد رفـت و جهـت ایـشان قـدري شـراب آورد                .عرضی رسانیدند   بی خالقت و  را

 بـرداران بـا     ،  چون مست شدند شاهد طلب داشتند و بدان رسانیدند کـه عـورات ایـشان کـشند                

 و شمـشیرها کـشیده   . سرهاي خود را بردار دیدیم ،  یکدیگر گفتند ما این قضیه برخود رو اندازیم       

  ) 46 ب ج سوم 1386 فصیح احمد خوانی :ك.ر( .مدند و هر پنج مغول را قتل کردنددر آ

قیام از خانه برادران حمزه بدین نحو آغاز شد و باشتین را فرا گرفت و از آنجـا بـه سـایر                      

 باید به این نکته اشاره کرد که اکثر نقاط ایران در زیر حکومت جابرانـه مغـول        .نقاط بیهق رسید  

 پـس   .زد در همه جا وجود داشـت        می هاي که از مغوالن سر     عفتی  بی حرمتی و   بی قرار داشتند و  

چرا در سایر نقاط چنین اعتراضی صورت نگرفت و مردم دست به کشتار مغول نزدنـد واز حیـث            

 و در ادامـه     ،  انسانی خود دفاع نکردند؟ در جواب باید بگویم اگر در قریه باشتین بـرادران حمـزه               

 این روستا و همین طور عموم مردم منطقه سبزوار چنین جرات و جـسارتی               کار آنان سایر مردم   

                                                           
 مـشهد  ـ راه شوسه تهـران   .گانه بخش داورزن شهرستان سبزوار می باشد هاي سه باشتین نام یکی از دهستان. 1

 اسفراین
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 و الهام از مـذهب  ، از خود بروز دادند در اثر وعظ و تبلیغات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري بود         

تشیع انقالبی و تفسیر آیات جهاد قرآنی و موقعیت اجتمـاعی سـبزوار بـه شخـصی چـون شـیخ        

در مسجد سبزوار مطالبی را ارائه دهد که تـا آن هنگـام مـردم از                داد که     می خلیفه این امکان را   

 تبلیغات شیخ مردم را منقلب کـرده        ،   آن را نشنیده بودند    ،  روحانیون وقت و طرفدار نظام خالفت     

توانست آن را منفجر سـازد       اي می   و جامعه را به انبار باروت مبدل ساخته بود ؛ چنانکه هر جرقه            

  )98-99 :1384 ،  نبئی:ك.ر (.ه در منزل برادران حمزه روشن شدو چنان که دیدیم این جرق

  

  عوامل پدید آورنده نهضت سربداران 

   شیخ حسن جوري -2 شیخ خلیفه -1

  

   شیخ خلیفه که بود ؟-1

  گـیالن و مازنـدران همچنـان از مراکـز علویـان و ملجـا      ، بویـه  الپس از انقراض حکومت    

 رهبر فکري جنبش سـربداران در مازنـدران پـرورش       ،  انی شیخ خلیفه مازندر   . بود )ع( محبان علی 

 فقـه و اصـول و علـم    ،  تجدیـد قـرآن  : وي پس از فرا گرفتن مقدمات علوم متداول از قبیل          .یافت

 بـا در نظـر گـرفتن اوضـاع اجتمـاعی و اقتـصادي و           ،  فراست به پیروي از خوي جستجو گر خود       

 عالقمند به کاوش و علت یابی و        ،  قه عمومی حد و حصر فرمانروایان زمان و ف        بی سیاسی و مظالم  

  از اسـتادان و متفکـران زمـان خـود کـه رهبـران فکـري جامعـه محـسوب                   ،  تحقیق پیرامون آن  

 در آغاز به آمل نزد شیخ نابوي زاهد آملی که یکی از مشایخ معـروف آن عـصر                . گردید ،  شدند می

از دادن پاسخ به مسائل اجتمـاعی        ،  بود شتافت ولی بعد از مدتی متوجه شد که شیخ بالوي زاهد           

 عارف بزرگ   ،  عالءالدوله سمنانی الدین     بنابراین از آمل به سمنان نزد شیخ رکن        .زمان عاجز است  

  ) 120ـ  121 :1900 حقیقت :ك.ر(و نامی رهسپار شد 

کبـري  الـدین     ظاهراً این شیخ از شاگردان مکتب کبرویه بود که سر سلسله آن شیخ نجم             

ه کسانی بوده که در مقابل ظلم و ستم مغول توان سکوت را نداشت و سـر بـه                  از جمل )  ق .618(

 و شـاید علـت اینکـه        .قیام و شورش در ماوراءالنهر گذاشت و همانجا به دست مغول کشته شـد             

 زیـرا او  ،  همین باشد، حرکت کردالدوله  شیخ خلیفه از آمل به سمت سمنان به خدمت شیخ عالء     

و در پی استادي بود تا بتواند زیر لواي او ایـن خواسـته خـود را کـه            خود چنین نظریه را داشته      
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الـدین   راه شیخ نجـم الدوله  کرد که شیخ عالء  می تحقق بخشد و گمان، قیام علیه ظلم و ستم بود 

روزي شـیخ   انـد     نوشـته ) 186ـ�    187 :1388 ،  نیـا  فتحی: ك.ر( . اما چنین نبود   ،  کند می ال  را دنب 

 پیرو کدام یک از چهار مذهب بـر حـق         :لیفه که بر مذهب تشیع بود پرسید      از شیخ خ  الدوله    عالء

 شـیخ   .»جـویم از آن مـذاهب اعالسـت         مـی  آنچـه مـن    «:شیخ خلیفه پاسخ داد   ! باشد  می تسنن

دن سخنان کفر آمیـز او را       یعالءالدوله که عارفی مون و معتقد به مذهب شافعی بود و طاقت شن            

 چنن بر سر شیخ خلیفه زد کـه  ، ی را که پیش روي او بود    نداشت از این سخن منقلب شد و دوات       

پس از این واقعه شیخ خلیفه از سـمنان بـه قریـه             ) 605 .5 ج   :1380 میرخواند   :ك.ر( .بشکست

بحرآباد از قراء جوین که مرکز عارفن معروف خاندان حمویه بود رفت ولی در آنجـا نیـز مـراد و                      

ي که بیشتر مردم آن شهر و روستائیان اطراف آن از      شهر : آنگاه به سبزوار   .مقصود او حاصل نشد   

  ) 121 :1390 : حقیقت:ك.ر (. رهسپار شد،  بودند)ع( علی الشیعیان معتقد و هواداران متعصب 

  شیخ خلیفه در سبزوار 

هـاي   یکـی از مراکـز سـنت    السبزوار یکی از کانونهاي اصلی تشیع در ایران و در عین حـ    

دادنـد کـه بـه موجـب یـک        می را نشان اي     نقطه ،   میدان سبزوار   مثال در  .وطن پرستی کشور بود   

) 36 :1352 .کیس پطروشفـ :ك.ر (1.افسانه قدیمی جنگ رستم و سـهراب در آنجـا وقـوع یافـت      

خوانـد و    میشیخ خلیفه پس از ورود به سبزوار در مسجد جامع منزل کرد و با صداي بلند قرآن               

 چیـزي نگذشـت کـه اکثـر         .د او جمـع شـدند     کرد وعده کثیري شاگرد و مریـد در گـر           می وعظ

فقهـاي  ) 29 :1341 . حـافظ ابـرو    :ك.ر (.روستائیان آن حول و حوش مرید شیخ خلیفه گـشتند         

 ،  دیدند  می سنی شهر که سخنان او را موجب تحریک هامه و محبوبیت او را عارض اقتدر خویش               

 مجـرد اقامـت او را در        ،  نـد دید  می مجرد اقامت او را در مسجد با نظر او را معارض اقتدار خویش            

مسجد با نظر انکار تلقی کردند و حتی به سلطان ابوسعید ایلخان هـم در بـاب ضـرورت طـرد و                     

 ابوسعید بـه    .زجر او نامه نوشتند و او را به سبب اقدامات و مقاالتش مستحق قتل قلمداد کردند               

 امـا شـیخ     .کـرد خـودداري   » متعرض خون درویـشان شـود     «سخن آنان اشفات نکرد و از اینکه        

                                                           
، ر وجود دارد که قبل از توسعه شهر   توضیح اینکه اکنون صورت گوري که قبر سهراب نامیده یم شود در سبزوا            . 1

این گور در بیرون خندق اطراف شهر بوده و اکنون در داخل محوطه شهرداري سبزوار است و شهرداري سبزوا در 

 . در محل نصب کرده است » قبر اسطوره اي سهراب «تابلوئی عنوان 
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 قاتل هم معلوم نشد و قضیه را        ،   شبانه در مسجد به قتل رسید      ،  خلیفه ظاهراً به تحریک مخالفان    

بدون شـک   ) 36 .37 :1351 :پطروشفکی: ك.ر() 736ربیع االول   ( .نوعی خودکشی نشان دادند   

 که طبقات    سخنان تحریک آمیز او بود     ،  ساخت  می امري که فقها را از تعالیم شیخ خلیفه ناراضی        

کـرد و     مـی  روستایی و محترفۀ شهري را از تحمل جور و تعدي حکام و اربـاب قـدرت سـرزنش                 

 ظاهراً تعلیم خود را دایر بر لزوم قیام بر حکام جور بـه              ،  چون با انتساب خویش به طریقۀ با یزید       

 خوانده که با زیدي شاگرد و مرید خاص او          )ع( طور غیر مستقیم با تعلیم سري امام جعفر صادق        

 .نمـود   مـی   توجه و عالقه عوام شیعه را هـم در سـبزوار جلـب و تـامین                ،  نمود  می  مربوط ،  شد می

  ) 21 :1389 . زرین کوب:ك.ر(

  

  شیخ حسن جوري 

 .شیخ حسن جوري یکی از شاگردان شیخ خلیفه که به عقل و درایت و قدرت ممتاز بـود                 

ان رساند و به لقب مدرس مفتخر گردید و         وي جوانی روستا زاده از دهکده جور با موفقیت به پای          

 شـیخ خلیفـه وي را     .شیفته مواعظ شیخ خلیفه کشت و از القاب و تعلیمات سنیان چشم پوشید            

 حسن جوري پس از مرگ غم انگیز اسـتاد بـه نیـشابور رفـت و بـه             .به جانشینی خویش برگزید   

 کوهپایۀ نیـشابور در  تعلیمات شیخ خلیفخ سرگرم شد و پیشرفت عظیم حاصل کرد و اکثر مردم         

  ) 38 .5 ج :1380 . میرخواند:ك.ر( .ملک پیروان وي منسلک گشتند

شیخ حسن کوشید تا پیروان خویش را متحد نماید و سازمان آنان را مرتب کند و ظاهراً                  

   .به شکل مجامع درویشان در آورد

 :گفـت  مـی  گردانیـد و    می  اسامی ایشان ثبت   ،  کرد  می هر کس که دعوت ایشان قبول     ... «

باید کـه آلـت     می وقت ظهور شود، داد که هرگاه اشارت شیخ شود      می حاال وقت اختظات و وعده    

اصـطالحات  ) 292 .1349 . حافظ ابـرو  :ك.ر(» . مستعد کار زار گردند    ،  حرب بر خود راست کرده    

وقـت  «و  » وقـت اختفـا    «.کنـد   می تعالیم شیخ حسن ویژگی مهدویت آئین شیخ خلیفه را تایید         

 .که در این تعالیم آمده علناً اشاره بـر مهـدي و از جملـه بـر پیـروان شـیخ حـسن دارد                       » ظهور

  یا وقتی که شیخ اشاره     ،  کرده  می آید که وقتی که مهدي ظهور       می بنابراین از این قطعه چنین بر     

 پیروان سازمان یافته وي بایستی مسلحانه بـه کمـک مهـدي در زمینـۀ ماموریـت وي                   ،  کرده می
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 . ماسـون اسـمیت    :ك.ر (.کردنـد   مـی   اسالم و رهبري آن بطرف پیروزي نهایی قیـام         براي تصفیه 

1361: 57 (  

همبستگی و هم رازي قشرهاي پایین اجتماع نهضت عظیمی را بوجود آورد که عموم بـه         

 بـه طـوري کـه مورخـان     .نوایان شهري و روستائیان را در بر گرفته بود        بی خصوص پیشه وران و   

ش و کوششی که شـیخ حـسن جـوري بـراي پنهـان نگاهداشـتن مقـدمات                  با همه تال  اند    نوشته

 شدت نارضایی مردم و هجوم دسته جمعـی آنـان بـراي           ،  جنبش و انقالب در خراسان به کار برد       

 کار را به جایی رسانید که از ترس آشکار شدن عملیات بعدي             ،  ثبت نام در دفتر یاران و جانبازان      

 . حقیقـت  :ك.ر()  هــ ق   736(گفت و بـه عـراق سـفر کـرد           ناگزیر خراسان را بطور موقت ترك       

1390: 150 (  

  

  سازمان یافتن قیام 

تعداد یاران و طرفداران شیخ حسن جوري دومین رهبر فکري ناراضیان خراسان با توجه               

وي از خراسان به عراق و شدت یافتن ظلم و جور و بهره کشی تـوان                ) تبعید(به عزیمت اجباري    

 نوا هر روز از روز قبل بیـشتر         بی  بزرگ محلی از مردم شهرها و روستائیان       فرساي حکام و مالکان   

در . یافـت   مـی  به همین جهت هسته فعالیت زیر زمینی هواداران شیعه مذهب گـسترش   ،  شد می

باشتین که باید آن را نخستین جرقۀ آشکار انقـالب ملـی ناراضـیان شـیعه                ي    همین زمان واقعه  

 همزمـان پهلـوان عبـدالرزاق       . بـه وقـوع پیوسـت      ،  ي دانست مذهب خراسان در قرن هشتم هجر     

و نامدار گروه جوانمردان و اهل فتـوت         الباشتینی از اعضاء فع   ... باشتینی که فرزند خواجه فضل ا     

 از طـرف  ، داشـت  الخراسان بود و در دستگاه ایلخانان ابوسعید بـه کارهـاي مهـم دیـوانی اشـتغ                

   .ماموریت یافتدیوانی کرمان  الابوسعید به تحصیل امو

  ال پس اندیشید که به زادگاهش بـرود و امـو       .در کرمان وجوه حاصله را حیف و میل کرد        

دیوانی را به ایلخان بپردازد اما در نیمه راه از درگذشـت ابوسـعید بـاخبر                 الپدري را بفروشد و م    

خواجـه  «از نظـر نویـسندة مقالـه        ) 7970. 1390 :یآشـتیان  ال اقب :ك.ر (.شد و به باشتین رسید    

واقعیت این بود که با مرگ ابوسعید زمینه را براي اقامت در کرمان مساعد              » عبدالرزاق سربداري 

در سبزوار با قیام مردم مواجه گـشت و قیـام            البه هر ح  ) 24 :1371 . رئیس اسارات  :ك.ر (.ندید
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دن بـه  در این زمان اهل روستاي باشتین نیـز بـراي سـامان دا   )  هـ ق737(آنان را رهبري نمود   

   .قیام و مقابله با دشمن نیاز به فردي آشنا به امور نظامی داشتند

 وي نیز با عزي راسـخ در صـف آنـان قـرار              .بنابراین روستائیان پیشواي او را قبول کردند      

را بري خود و اطرافیانش برگزید و بـه اهـل قریـه باشـتین چنـین                «گرفت و عنوان سر به داري       

 به مردي سـر خـود   ،  مقام پدید آمد اگر مساهله کنیم کشته شویم     در این  ،  عظیماي    فتنه «:گفت

) 181 .5 ج .1380 : میرخوانـد  :ك.ر (.»را بر دار دیدن هزار بار تبهر که به نامردي کـشته شـدن             

البته بعضی عقیده دارند او تشکیل حکومت داد تا از پاسخ گوئی و مسئولیت اموالی کـه خـورده                   

و اولین سربدار شیخ خلیفه است که جان بر سـر           ) 797 :1390 .یآشتیان ال اقب :ك.ر ! (.بود برهد 

عقیده ایمان و هدف خود باخت و سربداران دیگر حسن و حسین حمزه هـستند کـه بـه جهـت           

حفظ ناموس و شرف خود ایلچیان مغول را کشتند و تن به رذالت ندادند ولی متاسفانه به علـت                   

ون عبـدالرزاق را بـه رهبـري خـود انتخـاب             فردي چ  ،  نداشتن سازمان صحیح و تشکیالت منظم     

  ) 1365:38 . خلعتبري:ك.ر(کردند 

شــور و شــوق ســربداران و شــجاعت شخــصی عبــدالرزاق و از طرفــی حــاکم بــر زمــان  

و  الرفـت کـه آمـ     نمی اما او وابسته به طبقه مالکین بود و انتظار      .هایی را نصیب وي کرد     پیروزي

شـود کـه خـصوصیات و سـجایاي           مـی   معلـوم  .دآرزوهاي طبقه محروم به دست وي عملی شـو        

اخالقی او نیز ذاتی بوده است و ارتباطی با مواعظ فیاض شیخ خلیفـه و حـسن جـوري نداشـته                     

است و اگر دولتش را بر اساس مذهب تشیع استوار سـاخت بایـد آن را هـم پیـروي از خواسـت                 

  ) 1384:103 . نبئی:ك.ر( .اطرافیانش بدانیم

  

  ه خراسان عزیمت شیخ حسن جوري ب

اقامت شیخ حسن جوري دومین رهبر فکري جنبش سربداران در عراق عجـم کـه از اول           

و نیم به طول انجامیـد ولـی درایـن مـدت      ال مدت یک س   . هجري آغاز شده بود    736 ال  س ال  شو

محرمانـه  هـاي     همواره به وسله یاران و سر سپردگان معتقـد و جـان بـازخود از طریقـت شـبکه                  

 اوضاع سیاسی و فکـري جنـبش ملـی و دینـی نـواحی           .شیعیان دوازده امامی  سازمان زیرزمینی   

 پس از قیام و خروج مـردم قریـۀ باشـتین و اسـتقرار حکومـت               .کرد  می غربی خراسان را رهبري   
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وي به عـراق رفتنـد و او را بـه خراسـان      السربداران به اشاره خود او جمعی از شاگردانش به دنب        

  ) 165. 1390 : حقیقت:ك.ر(بردند 

شیخ حسن جوري مدت دو ماه در خراسان ماند ولـی در            اند    به طوري که مورخان نوشته    

شـد در یـک جـا نتوانـست سـاکن             می اثر ازدحام یاران و پیروان خود را موجب غوغا و اغتشاش          

 در کرمان بیمار شد و بار دیگر به مشهد و           . عازم بلخ شد و بعد رهسپار کرمان       739 ال در س  .شود

ت کرد و نزدیک دو ماه در کوههاي اطراف آنجا پنهان بـود و هـر چنـد روز مکـان                     نیشابور عزیم 

 در این مدت خلق بسیار بـه او روي          ،  گوید  می  ولی به طوري که خود وي      .کرد  می انتخاباي    تازه

 ها به آگـاهی بخـشی مـردم شـهرهاي گونـاگون بـه ویـژه شـیعیان                   وي در این مسافرت    .آوردند

 پیوسـتن امیـر     ،  رهایی که اغلب آنان اهل سنت بودند به او گرویدند          حتی برخی شه   ،  پرداخت می

 بـر اعتبـار   ، عزالدین سوغندي که بعدها از رهبران مذهبی سربداران شد و از بزرگان خراسان بود   

 در  .او بـاالخره بـه مـشهد بازگـشت        ) 148 :1382 . مرادي نسب  :ك.ر (.شیخ حسن جوري افزود   

به طوري که در نامه شیخ جوري بـه امیـر محمـد بیـگ پـسر                 اینجا دشمنان به او دست یافتند       

دیگر بار مـشایخ و سـادات متفقهـد بـه            «:ارغون شاه حاکم نیشابور و مشهد و طوس آمده است         

 بعضی را در وهم انداختند کـه ایـن          ،  روان کردند ها    قصد وسعی برخاستند و به جناب حکام نامه       

و ساز و سالح راسـت  اند   پیروان او بسیار شده   مرد خروج خواهد کرد و ملک خواهد گرفت و تبع           

 .5 ج   :1380 . میرخوانـد  :ك.ر( .»خواهـد کـرد   ) تشیع(که اظهار مذهب روافض     اند    کرده و گفته  

بر اثر تاکید فقهاي مخالف به محل اختفاي شیخ حسن حمله کردند و درویشان را به خام                 ) 609

 . نبئـی  :ك.ر( .شابور بردند و زندانی کردنـد     و خون کشیدند و شیخ را به قلعه یازر یکی از قالع نی            

1380: 101(  

کند که شـیخ    می پ پطروشفکی روي که درباده سربداران تحقیقاتی کرده است بیان      .آي

حسن جوري رهبري قیام را بر عهده نداشت و با وجود اینکـه نهـضت توسـعه پیـدا کـرد شـیخ                       

  ) 35 :1351 . پطروشفکی:ك. ر( .حسن به قیام کنندگان نپیوست

 شیخ حسن جوري در موقـع قیـام و خـروج            :در پاسخ این محقق ارجمند روي باید گفت       

 ایـن   .برده است   می در عراق به سر   )  هجري 737 النهم یا دوازدهم شعبان س    (مردم قریۀ باشتین    

 .و نـیم بـه طـول انجامیـد     ال هجري آغاز گردیده است یک سـ 736 الس السفر وي که از روز شو    

 یعنی یـک مـاه بعـد از کـشته شـدن امیـر عبـدالرزاق                 738 الربیع االول س  بدین ترتیب در ماه     
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 دوم اینکه موضوع اختالف عقیـده بـین         .باشتینی امیر سربداران به خراسان مراجعت کرده است       

 که مورخان سبب اصلی ایجـاد نفـاق و بـاالخره            ،  مسعود را الدین    امیر عبدالرزاق و برادرش وجیه    

 نباید بـه  ، قعه تمایل عبدالرزاق به زن یکی از اعیان خراسان دانسته اند    دالرزاق را در اثر وا    بقتل ع 

 زیرا عبدالرزاق باشتینی نخستین امیر جنبش و انقالب سـربداران معتقـد             .سادگی از نظر گذراند   

آن  البه شدت عمل انقالبی درباره ایعان و سران نظامی و بازماندگان آنان و هم چنین ضبط امـو                 

مسعود که مردي معتدل و     الدین     ولی برادرش وجیه   .انصاف بوده است    بی زار و خوانخواران مردم آ  

تند و انقالبی امیر عبدالرزاق به مخالفت برخاست و سرانجام نیز موفـق             هاي    میانه رو بود با اقدام    

 بدین ترتیب در موقع مراجعت شیخ حسن جوري از عراق به خراسان حکومت سـربداران     .گردید

مسعود متعادل قرار داشت که بـا در نظـر گـرفتن وسـعت دیـد شـیخ           الدین    در دست امیر وجیه   

حسن جوري دومین رهبر فکري و سیاسی آزادگان خراسان و معتقد بـه انجـام اقـدامات شـدید            

 . هـم آهمگـی کامـل نداشـت        ،  انقالبی که به نظر بعضی از مورخان افراطی خوانـده شـده اسـت             

ده در بین مردم طبقه پایین شهرها و روسـتائیان بـه            بنابراین با توجه به شوق و شور گسترده ش        

طاقـت شـده     بـی تمـام خالیـق در شـور آمـده و     ( : که به تصریح میرخوانـد     )ع( علی الحمایت از   

 تـا   ،  گیـرد   مـی  شیخ حسن جوري در نظر داشت که در راس جنبش انقالبی و وسیع قـرار              )بودند

ل در آورد و همـین امـر موجبـات اخـتالف            بتواند اقداماتی انقالبی خود را قاطعانه به مرحله عم        

باشتینی شده که تعبیر و تبـدیل بـه دو جنـاح            الدین    بعدي بین شیخ حسن جوري و امیر وجیه       

البته به نظـر بعـضی از نویـسندگان         ) 167-168. 1390 . حقیقت :ك.ر(تندرو و میانه رو گردید      

 بلکه اینان فقـط     ،  رست باشد تواند د   نمی لقب افراطی و تند رو دادن به شیخ حسن و طرفدارانش          

کوشیدند تـا     می به شعائر و تبلیغات و اهدافی که پیش از پیروزي داشتند مومن و وفادار بودند و               

از پیروزي به دست آمده در جهت پیاده کردن آن اهداف که بر اساس ایـدئولوژي شـیعه میـسر                    

 ري عدل و مـساوات اجتمـاعی  براي برقرااي  بود استفاده کنند و در واقع اینان حاکمیت را وسیله        

دانستند و جناح دیگر شعارها ئ تبلیغات و ایدئولوژي و حتی تشیع حـسن و خـون مـردم را               می

  ) 1376:56 . مدنی:ك.ر( .پنداشتند  میبراي به حاکمیت رسیدن و اقتدار خوداي  وسیله

مسعود باشتینی فرمانروایی دولـت تـازه تاسـیس        الدین    شیخ حسن جوري در زمان وجیه     

خواسـت اسـاس دولـت خـود را محکـم کنـد قـدمات           مـی   او چـون   .سربداران را بر عهده گرفت    

 رهبر فکري جنبش را که به فرمان امیر ارغون شاه زنـدانی شـده               ،  استخالص شیخ حسن جوري   
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 فراهم کرد و او را به سبزوار خواست و در کار قیام بر ضـد ظالمـان آن سـامان راسـاً وي را                         ،  بود

خود ساخت و خود فقط ریاست دنیایی طریقه جودیه و سـربداران را بـر عهـده                پیشوا و مقتداي    

 بـا پیوسـتن   . به همین سبب جماعتی دیگر از ائمه سادات سبزوار نیز گرد او فراهم آمدند  .گرفت

 یاران و طرفداران حاضر شیخ حـسن کـه آنـان را          ،  مسعودالدین    شیخ حسن جوري به امیر وجیه     

کشیدند از گوشه و کنار بـه         می انتظار چنین روزي را   ها    میدند و مدت  نا  می درویشان کودکان نیز  

 :ك.ر( .مسعود خلقی مجتمع گـشتند الدین    آنان پیوستند و در ظل رایت شیخ حسن و امیر وجه          

  ) 169 .1390 .حقیقت

 بخـشی از  .کارهاي سربداران در مدت حکومتشان همین ترکیب قـدرت بـود    ترین    از مهم 

 گرچـه در    .نظامی و سیاسی و بخش دیگر در اختیار عالمان دینی بـود           قدرت در دست نیروهاي     

 سربداران براي تحکیم و تثبیـت حکومـت خـود از آنـان بـه سـبب         ،  سیاسی ایران هاي    اثر تحول 

 .رسـاندند   مـی  بـه قتـل    ،  دیدنـد   مـی  کردند و وقتی آنان را مانع اهداف خود         می نفوذشان استفاده 

  ) 165 :1382 . مرادي نسب:ك.ر( .ار کردندهمانطوري که با شیخ حسن جوري رفت

  

  و شهادت شیخ حسن جوري  1جنگ زاوه

پیدایش دولت انقالبی شیعی سربداران در خراسان و پیروزي آن بر خوانین مغـول در آن            

خطه براي ملک فلخرالدین حـسین کـورت کـه ادعـاي رهبـري مـسلمانان سـنی مـذهب را در             

ایـن   «:نویسد  می ابن بطوطه ) 150 .1363 . آژند :ك.ر( .د به منزله اعالن خطر بو     ،  خراسان داشت 

 داشتند و سوداي برانداختن ریشه تسنن از خراسان را در سر          ) شیعی(قوم جملگی مذهب رفض     

  ) 434 .1348 . ابن بطوطه:ك.ر( .»پختند می

بنابراین جلوگیري از نفوذ این نهـضت شـیعی بـراي ملـک فخرالـدین از لحـاظ مـذهبی               

ز طرفی هدف شیخ حسن هم که رهبـري فکـري و عقیـدتی سـربداران را بـر                   ضرورت داشت و ا   

 او بـر خـود و طرفـدارانش         .عهده داشت اشاعه نوعی حکومت مطلوب الهـی در روي زمـین بـود             

 .دانست که با ظلم و فساد مبارزه کند و حکومتی بر مبناي عـدل و قـسط پدیـد آورد                     می فریضه

                                                           
: ك .ر. ( بـت حیدریـه نیـز وجـود دارد    زاوه نام قدیمی حیدریه است و امروزه بخـشی بـه نـام زاوه از توابـع تر       . 1

 ) 27 . 1366: خسروي 
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سربداران پیـروز شـدند امـا قتـل         وع پیوست در آغاز     بنابراین یک جنگ عقیدتی ریشه دار به وق       

ام با جنازه شیخ    دمنتظره شیخ حسن صحنه را عوض کرد و سربداران در حالت شکست و انه             غیر

  ) 1. 6. 1. 7 :1384 نبئی :ك.ر( ) هـ ق743(به نیشابور عقب نشستند 

  

  علل شهادت شیخ حسن جوري 

 مـسعود الـدین      امیـر وجیـه    ،  حسن جوري که عامل قتل شیخ     اند    اکثر مورخین ذکر کرده   

خواست بعد از پیروزي بر ملک فخرالـدین کـورت کـار شـیخ را یکـسره              میالدین     وجیه .باشد می

  ) 183 .5 ج :1380 ، میرخواند:ك.ر( . اما عامل امیر مسعود در ماموریت عجله کرد، کند

م آهنگـی خـامی    با هم بستگی و ه  ،  مسعودالدین    در آغاز شیخ حسن جوري و امیر وجیه       

از اي  کردند ولی به زودي بین ایشان اختالف نظر پیدا شد و در گرد هر یک از آنـان عـده    می کار

 اتباع شیخ حسن جـوري را شـیخیان   ، فی الجمله آن قوم دو طایفه شدند   «.هواداران جمع شدند  

  ) 269 .1349 . حافظ ابرو:ك.ر( .»خواند و اتباع امیر مسعود را سر به دار گویند

مـسعود را   الـدین     اصالحی امیر وجیه  هاي    طرفداران شیخ حسن جوري اقدامات و فعالیت      

دیدند کـه او بـه جـاي همگـانی کـردن ثـروت و مـساوات در             می دادند و   می محتاطانه تشخیص 

پردازد و فقط به جنبـه ظـاهري امـور توجـه       میو لغو عوارض و غیره   ها     به تعدیل مالیات   ،  حقوق

 قدرت معنوي و نفوذ کلمه شیخ حسن جـوري در           .یتی خود را اعالم داشتند    دارد و کم کم نارضا    

مرعـشی در آن زمـان رهبـري    الـدین    به گفتـه ظهیـر  .میان مردم به مراتب بیشتر از مسعود بود    

 ،   پس جاي شگفتی نیـست     .سیاسی کشور سربداران در دست هواخواهان شیخ حسن جوري بود         

 اما چنانچه مرگ شیخ حسن فی الواقـع نتیجـه   .بود می اگر مسعود از شیخ و پیروان وي بیمناك       

مسعود بوده بایستی گفت که حساب مـسعود درسـت نبـوده زیـرا وي               الدین    عذر و خیانت وجیه   

در جنگ بزرگی شکـست خـورد    النتوانست جناح شیعیان را با این عمل نابود سازد و در عین ح         

سان استوار گردند و ناگزیر بودند دائماً       و به سربداران پس از این شکست دیگر نتوانستند در خرا          

در مشرق متصرفات خویش از دشمن نیرومند خود چون ملک هـرات کـه از سـاللۀ کـرت بـود                     

   .)57 :1351 . پطروسفکی:ك.ر( .حساب ببرند
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  مسعود الدین  چگونگی زمامداري در زمان شیخ حسن جوري و وجیه

رد و به همراه شـیخ حـسن جـوري          و چهار ماه زمامداري ک     الوجیه الدن مسعود هفت س    

امیـر مـسعود در میـان    ...  «:نویـسد   میمرعشیالدین   ظهیر.دولتی همراه با عدالت برقرار ساخت   

 خود را بـر دیگـران    ،  دانست و در تصرف اموال      می  خود را همچو یکی از ایشان      ،  نوکران و اصحاب  

 ن او بـه جـان از او در   وزیـد ؛ نـوکرا      مـی  نهـاد ؛ بـا خلـق طریقـه صـالح و راسـتی               نمـی  تفصیل

کرد و علیه ظلم و ستمی برخاسته بود که حکام و مغوالن بر مـردم                 می از حق دفاع  .. .ماندند نمی

  ) 104 :1361 . مرعشی:ك.ر( .»داشتند  میروا

در زمان امیر مسعود خـراج کـه تعلـق بـه دولـت و حـاکم                 ...  «:دهد  می ابن بطوطه خبر  

م که توسط شیخ خلیفه و شـیخ حـسن جـوري تبلیـغ              داشت تقلیل یافت و مساوات طلبی اسال      

طـال و   هـاي     آئین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه         ...  «.»گشت  می شده بود اجرا  

ریخت و تا صاحب آن پیدا نم شد کسی به سوي آن دسـت    مینقره در اردوگاه ایشان روي خاك 

 اگـر چـه     ،   نیـز  ،   و حمایت از مسلمانان    دینداري) 434 .1348 : ابن بطوطه  :ك.ر( .»کرد  نمی درزا

اکنـون امیـر    ...  «:خـوانیم   مـی   معروفیت داشته است چنانکه در مبالغ      ،  همراه با تظاهر بوده باشد    

گویند که هر چه بهبود مسلمانان در آن است بـدان قیـام خـواهیم                می و اتباع ایشان  الدین    وجیه

  )183 :5 ج :1380 .ند میرخوا:ك.ر (.»و در بند صالح مسلمانانیم.. .نمود

  

  سربداران بعد از شیخ حسن جوري 

مـسعود تـا پایـان    الـدین   بعد از شهادت شیخ حـسن جـري و کـشته شـدن امیـر وجیـه             

 اخـتالف  ، دادند  میزمامداري سربداران همیشه بین درویشیان و سربداران که نظامیان را تشکیل    

 آن را به امیر مـسعود نـسبت        به خصوص بعد از شهادت شیخ حسن که درویشیان           .وجود داشت 

 بعد از امیر مسعود حکومت سربداران به دست ده تـن دیگـر افتـاد کـه یکـی پـس از                       .دادند می

 در واقع دست اندرکاران نهضت سربداران به دو گروه درویشیان           .دیگري قدرت را بدست گرفتند    

 شـیخ حـسن   ، یفـه  گروه اول رهبران مذهبی که عبارتند از شیخ خل       .شوند  می و سربداران تقسیم  

   .الدین  درویش رکن،  درویش عزیز جور،  درویش هندوي مشهدي، جوري
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 ،  آتیمـور ، مسعودالدین   امیر جیه. امیر عبدالرزاق: رهبران سیاسی که عبارتند از    :گروه دوم 

 :ك.ر( . خواجه علـی مویـد     ،   پهلوان حسن دامغانی   ،   یحیی کراوي  ،  علیالدین     شمس ،  کلواسفندیار

  ) 180 :1369 .راترئیس اسا

 با سیاست حمایـت از درویـشان وارد صـحنه           ،  خواجه علی موید آخرین سردمدار سربدار     

شد اما چون مسند قدرت نشست از روي خود کامگی سیاسـتی را در پـیش گرفـت کـه گرچـه                      

   . ولی دولت سربداران را به انقراض کشید، حکومت او شد)  سال18(موجب طوالنی شدن 

یان را که درویش عزیز نام داشـت بـه همـراه هفتـاد نفـر از مریـدانش                او سرکرده درویش  

بعـضی عقیـده    ) 186 .5 ج   :1380 . میرخواند :ك.ر( .کشت و سر آنان آورد و در بازارها بیاویخت        

 عـراق و  ، دارند خواجه علی موید به دلیل دیدگاه شریعت گرا و مکتبی خود بیشتر به تشییع قـم        

ل مخالفت با شرب طریقت گراي درویش عزیز و هم چنین افـراط             لبنان گرایش داشتند و به دلی     

 پروان درویش عزیز را    ،  و مسائل مرتبط با آن    ) عج(آنان درباره قریب الوقوع دانستن ظهور مهدي        

  )102 :1386 . رضوي:ك.ر(.. .قلع و قمع کرد

چون خاطرش از جانب درویش عزیز آسوده سده ؛ دست به ایزاي طرفداران شیخ حـسن                

آن دستور داد قبور شیخ خلیفه حسن را خراب کنند و مزبله اهـل بـازار                الي گشود و به دنب    جور

   . خالیق آن دو شیخ را لعن کنند، کنند وي حتی حکم کرد

 بـسیاري از شـیوخ و مرشـدان و          :ولی این کار عاقبت خوبی براي او به بار نیاورد زیرا اوالً           

 کـشور   : ثانیـاً  . دشمنان دیرین خود پناه بردند     مریدان اهل طریقت جالي وطن کردند و حتی به        

نه تنها از وجود و نفوذ رهبران مذهبی خالی شد بلکه حس بدبینی و نفـرت بـه حاکمـان وقـت                      

  ) 115 .1384 . نبئی:ك.ر(پیدا شد و وحدت بین دولت و ملت در جامعه سربداران از میان رفت 

  

  ترویج تشیع 

 اما این کار او بیشتر جنبه       . تاریخ مشهور است   خواجه علی موید به عنوان مروج تشیع در       

 به این نکته مهم نیز باید اشاره کرد که در دولـت سـربداران تنهـا خواجـه علـی                     .ظاهري داشت 

   .ي را عنوان و از آن حمایت کردعشر اثنیموید نبود که موضوع تشیع 

 و شـیخ     وعـظ و تبلیـغ خلیفـه       .دانیم این دولت بر اساس تشیع استوار گشت         می چنانکه

علـی و  الـدین   مسعود و خواجه شـمس الدین     وجیه .ي بود عشر  اثنیحسن جوري بر اساس تشیع      
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 آنان با تکیه بر     .دیگر امراي سربداري نیز هر یک به نوبه خود از حامیان واقعی این مذهب بودند              

ز بـه   و دیگر این امر جنبه سیاسی نیـ      ،  کردند  می اعتقادات راستین شیعی با مفاسد جامعه مبارزه      

سـنی مـذهب   هـاي   گرفت تصمیم گیرندگان در پی اهداف برون مرزي و مبارزه با دولت       می خود

 تشیع خواجه علـی مویـد بـا        .براي منکوب کردن مخالفان داخلی خود     اي    منطقه بودند نه وسیله   

خورد اما   نمیخواجه با آنکه نبگ و شراب    «:نویسد  می  میرخواند .نوعی تسامع و تظاهر همراه بود     

 .نمودنـد  می الداشت و اکثر مالزمان او شراب و شاهد و بزم آرایی اشتغ             نمی دم را از آن کار باز     مر

مذهب بود و در تعطیم علما و سادات به اقصی الغایـات کوشـیدي و سـادات را بـر                     و خود شیعه  

اسـب کـشیدي و اسـماء    ) عـج (علما مرجع داشتی و هر بامداد وشب به انتظـار صـاحب الزمـان           

  ) 186 -5ج ـ  روضۀ الصفاـ  میرخواند(» .ام بر وجود دخایر ثبت نمودنديدوازده ام

دولت شیعه مذهب سربداران با برخی از عالمان بزرگ شـیعه در خـارج از ایـران سـکنی               

 از جملـه بـا حلـب و         .داشتند رابطه برقرار کرد و باب مکاتبه را با مراکز مهم شیعه افتتاح نمـود              

 تماس حاصل   ،  شد  می  مراکز مهم شیعیان دوازده امامی محسوب      جبل عامل در لبنان که یکی از      

گردید و عالمان آنجا به منظور هدایت مردم و اجراي دقیق شـعادر مـذهب شـیعه بـه خراسـان                     

مقتول بـه  (محمد مکی الدین  علی موید فقیه معروف شهید اول شیخ شمس      خواجه .دعوت شدند 

د اول نتوانست دعوت او را بپـذیرد ولـی کتـاب         ولی شهی  .را به سبزوار دعوت نمود    )  هـ 786 الس

را به نام او تالیف کرد و به خراسان فرستاد تا شـیعیان آن    » اللمعۀ الدمشقیه «مشهود خود یعنی    

  این کتاب هنوز هم از کتب معتبر درسی طالب علـوم دینـی           .دیار بر طبق فتاوي او عمل نمایند      

   .باشد می

 اینکـه چـرا شـهید اول دعـوت علـی بـن مویـد را         یکـی :مانـد   میدر اینجا دو نکته باقی   

 عـام دینـی سـراغ شـهید اول را           نپذیرفت و دیگر اینکه چرا علی بن موید این میـان ایـن همـه              

 این است که در ایـن زمـان   ، رسد  میکه به ذهناي   مهمترین نکته، اول ال؟ در پاسخ به سو   گرفت

توانـست دسـت بـه ایـن          نمی که باید گفت   بل ،  شهید اول اختیار کامل براي انجام این کار نداشت        

کـرد بهانـه      مـی   زیرا او تحت نظارت کامل بوده و قطعاً اگر او قصد سفر به خراسان را               ،  اقدام بزند 

نـشین بـود     زکـ  هم چنین شهید اول در دمشق که مر        .کرد  می قتل خود را توسط دشمنان فراهم     

 ، سیاسـی هـاي    چنین شخصیتشخصیت باالیی نزد اهل سنت داشت و حتی با حاکم آنجا و هم           

روابط دوستانه داشت و دیگر اینکه او حرکتی را در جهت تربیت طالب علوم دینی شروع کـرده                  
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شد و قطعـاً رهـا کـردن ایـن حرکـت         می علمی محسوب ـ   بود که شروعی براي انقالبی فرهنگی     

 بـن مویـد   اینجاست که چرا علی ال اشک.توانست به معناي نابودي آن باشد   می توسط موسس آن  

و ! دهد  نمی  هیچ اقدامی براي آوردن یک عالم دینی دیگري انجام         ،  بعد از جواب منفی شهید اول     

دوم که چرا خواجه علـی مویـد بـه سـراغ            ال اما در جواب سو    .این کار به دوران صفیه واگذار شد      

اسـت کـه    اي  یا جریان به گونـه :شهید اول رفت باید گفت که مسئله دو صورت بیشتر ندارد اوالً       

 که در این صورت باید اقرار کرد که تـاریخ در ایـن مـورد                .این دو از قبل با هم ارتباط داشته اند        

سکوت کرده است ؛ مسئله دوم اینکه پیش از این خواجه علی با شهید اول هیچ گونـه ارتبـاطی                   

  شهید اول و هم چنین نوع تفکر سیاسی او که بـه تـشکیل دولـت                ،  نداشت و فقط همان شهرت    

 حکومت سربداران با دو قـشر از علمـاي          .اسالمی اعتقاد داشت خواجه علی را به سمت او کشاند         

 یعنی صوفیان و فقیهان ارتباط داشت و از میان این دو ؛ صوفیان به دلیل حضور                 ،  روزگار خویش 

پر رنگ تر در سرزمین سربداران نقش چشمگیرتري در این حکومت ؛ چـه در شـروع و چـه در                     

عهده داشتند اما فقیهان شیعی به علت کمی تعـداد آنهـا در ایـن سـرزمین نتوانـستند                 تداوم بر   

 خواجه علی مویـد  ،  آخرین حاکم سربداري،  در میان حاکمان سربداري .چنین نقشی را ایفا کنند    

 . فتحـی نیـا    :ك.ر( .براي استفاده بیشتر از فقیهان تالش کرد که او نیز در این کـار موفـق نـشد                 

1388: 205 (  

  

  گیري  نتیجه

 آگـاه و متـدین آن   ،  گیـر رهبـران آزاده     جنبش مردي و دینی سربداران در اثر تالش پـی         

 ،   سـبزوار  ،  منجر به تشکل دولت مستقل و ملی و شیعه مذهب ایرانی در قمستی از خـاك ایـران                 

جنـبش آزادي بخـش   تـرین    بزرگترین و از نظر تاریخی مهم،   این جنبش از لحاظ وسعت     .گردید

است که براي نخستین بار بر ضد فرمانروایان        ) چهاردهم میالدي (یانه در قرن هشتم هجر      خاورم

 روحانیت شیعه در کنار وعظ در مـساجد نقـش           .بیگانه و غارتگر مغول در ایران به وقوع پیوست        

 آنـان در  .عدالتی را نیز بر عهده داشـتند   بیبیدادگري و افشاي ظلم و ستم و تشویق به مبارزه با         

 مردم چنان تاثیر گذار بودند که مردم را به انبار باروتی تبدیل کرده بودند که بـا کمتـرین        اذهان

 بـا آنکـه محبـت       ،   شیخ خلیفه که شـیعه صـوفی مـسلک بـود           .قیام بزرگی را رقم زدند    اي    جرقه
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 آداب و او را مشایخ را با مراد خویش کـه سـعی در   ،  تعدادي از مشایخ و زهار عصر را دریافته بود        

   .یافت  نمیقرار عدالت اجتماعی و مساوات اسالم بود چندان موافقاست

از اینرو در مسجد جامع سبزوار براي آنچـه مقـصود وي بـود بـه تبلیـغ و دعـوت سـري              

 مـردم  .پرداخت را موجب تري فقیهان اهل سنت و باالخره منجر به شهادتش در مسجد گردیـد               

اظ دانستند جذب او شدند و مریدان بـسیاري         سبزوار که وعظ شیخ خلیفه را متفاوت با دیگر وع         

 آنـان قیـام علیـه       .در گردش جمع شدند و پس از ائ مرید شاگردش شیخ حسن جوري گشتند             

آوردند را به قول شیخ حـسن جـوري     میظلم و جور و ایجاد عدالت را یک وظیفه دینی به شمار    

 شدند کـه چـن سرورشـان         مردم بر آن   .شدند تا وقت ظهور فرار سد       می باید منتظر اشارت شیخ   

 بعد از به ثمر رسیدن قیام سربداران تعلیمـات          . بربه دار بدهند ولی تن به ذلت ندهند        )ع( حسین

شـد ولـی بـه نـدرت اختالفـات در میـان         مـی شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري تـا مـدتی اجـرا          

 طرفداران شیخ و سران نظامی شدت گرفت و تا پایـان دولـت سـربداران همیـشه ایـن اخـتالف                

میـان  هـا     و دودسـتگی  هـا     ترین علل شکست سربداران همین اختالف       که یکی از مهم    .برقرار بود 

 هر چند اختالفات در میان سردمداران       .کرد  می رهبران بود که سربداران را روز به روز ضعیف تر         

 دینـی و هـاي    آمـوزه ، دینی و ملی بنا نهاده شده بودهاي    وجود داشت ولی چون این قیام بر پایه       

خـراج کـه تعلـق بـه     ...  «:نویـسد   می تا آنجا که ابن بطوطه.شد  میعدالت محوري در آن رعایت   

دولت و حاك داشت تقلیل یافت و مساوات طبی اسالم مه توسط شـیخ خلیفـه و شـیخ حـسن                     

   .»گشت  میجوري تبلیغ شده بود اجرا
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  تشیع و تصوف بسترساز جنبش سربداران، مهدویت

  

 1سنچولی علی دوست

  

  چکیده

ها و باورهایی است که یکی از اندیشه، مسأله مهدویت و ظهور منجی و موعود آخرالزّمان

آن حقیقت موعود ، در این راستا مردم طبق معتقدات خود. باشددر بسیاري از جوامع مطرح می

هاي الهی و انسانی و عدالت  ظهورش ظلم و ستم را از بین ببرد و ارزشکشند تا بارا انتظار می

با ظلم و ستم و فشارهاي اقتصادي و اجتماعی حاکمان مغول و . اجتماعی را برقرار سازد

در . یافتبسط و گسترش می) عج (اندیشۀ ظهور منجی و مهدي موعود، ها بر مردمهواداران آن

 تحلیلی به نقش -اي و روش توصیفیتفاده از منابع کتابخانهاین مقاله سعی بر آن است با اس

سقوط اقتدار . تشیع و تصوف در بسترسازي جنبش سربداران خراسان پرداخته شود، مهدویت

دستگاه خالفت عباسی و اسماعیلیان از یک طرف و تساهل و تسامح مذهبی مغوالن از طرف 

ظلم و ستم مغوالن و وابستگان . گردیدموجب گسترش باورهاي اعتقادي تشیع و تصوف ، دیگر

گرایش . تر نمودهاي شیعیان امامیه و صوفیان متمایل به شیعه را به هم نزدیکاندیشه، آنان

هاي شیعی به سمت فعالیت سیاسی و اجتماعی با تکیه بر اندیشۀ صوفیان متمایل به اندیشه

فراهم ساخت که شیخ خلیفه و زمینه و بستر الزم را براي جنبش سربداران خراسان ، مهدویت

جنبشی که نه تنها به . شیخ حسن جوري در بسط و گسترش آن نقش اساسی بر عهده داشتند

هاي ساز گسترش تشیع در ایران و تشکیل حکومتظلم و ستم مغوالن پایان داد؛ بلکه زمینه

  . شیعه مذهب بعد از آن گردید

  . خراسان، رانجنبش سربدا، تصوف، تشیع، مهدویت: واژگان کلیدي

  

                                                           
  دانشگاه زابل. 1
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  مقدمه 

نیروي حق و عدالت بر نیروي باطل  اندیشۀ موعودگرایی و ظهور منجی و پیروزي نهایی

و ، آلتشکیل مدینۀ فاضله و جامعه ایده، هاي انسانیاستقرار کامل و همه جانبۀ ارزش، و ظلم

نجات بخش باالخره اجراي این ایدة عمومی و انسانی به وسیلۀ شخصیتی مقدس که از او به 

 جوامع غیر بلکه در سایر ادیان و فرهنگ، تعبیر شده است؛ نه تنها در اسالم و فرهنگ شیعه

  . باشدمسلمان نیز مطرح می

و نرید ان نمنّ علی الذّین استضعوا فی االرض و «: فرمایدخداوند در قرآن کریم می

ر روي زمین به زبونی کشیده ما اراده کردیم بر آنان که د. »نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین

. )5آیه ، قصص (و آنان را پیشوایان و وارث زمین گردانیم) نعمت دهیم (منت نهاده، اندشده

هاي خود را چراغ، کمرهاي خود را بسته«: همچنین درباره منجی بشریت در انجیل آمده است

ند که چه وقت از کششما مانند کسانی باشید که انتظار آقاي خود را می. افروخته بدارید

خوشا به حال آن . درنگ براي او باز کنندبی، تا هر وقت آید و در را بکوبد، عروسی مراجعت کند

زیرا در ، سپس شما نیز معتقد باشید. . . ایشان را بیدار یابد، غالمان که آقاي ایشان چون آید

به نقل از انجیل ، 267: 1379، نصیري رضی (»آیدبرید پسر انسان میساعتی که گمان نمی

و نهالی از تنه یسی «: در تورات نیز آمده است که. )41- 35 -37هايشماره، باب دوازدهم، لوقا

هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار اي از ریشهشاخه،  بیرون آمده ـ شخص نیرومندـ

 راستی حکم مسکینان را به عدالت داوري خواهد کرد و به جهت مظلومان به... خواهد گرفت

مثل . رفت خداوند پر خواهد بودجهان از مع. . . کمربندش عدالت خواهد بود... خواهد کرد

ها آن را خواهند طلبید و سالمتی او با جالل خواهد و امت. . . پوشاندهایی که دریا را می آب

هاي ارهشم، باب یازدهم، کتاب اشعیاء نبی، ؛ به نقل از تورات296: 1379، نصیري رضی (»بود

11-1( .  

در هنگام زادن آخرین منجی یا «در منابع زرتشتیان هم در این خصوص آمده است که 

و با ... گیردمی فرجامین موعود که سوشیانس باشد جنگ نهایی و قطعی بین خیر و شر در

آید به وجود می، جهانی نو که جز نیکی و عدالت و راستی در آن حکمفرما نیست، پیروزي خیر

  . )105: 1387، قدیانی (»انیان براي همیشه خوشبخت و کامران خواهند بودو جه
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ترین و از گسترده، این شعور باطنی که در افراد همۀ جوامع و ملل موجود است

، وقتی این الهام فطري مورد تاٌیید دین قرار گیرد. شودترین الهامات بشري شمرده می روشن

نه تنها ، نتیجۀ چنین ایمانی. سازدانایی و امید سرشار مییابد و انسان را از تورنگ ایمان می

بخشد و نومیدي و نگرانی او را به ها و دردها آرامش میها و پریشانیانسان را در مقابل ناامنی

بلکه نیرو بخش نیز هست و با گشودن روزنۀ امید به دنیاي عدل و داد ، کندامید تبدیل می

مردم مؤمن با عنایات الهی هرگز و در . کند افراد تقویت میحس مقاومت و جنبش را در، آینده

گرایی دهند و تسلیم یاٌس و ناامیدي و بیهودههیچ شرایطی امید خویش را از دست نمی

 و منتظر ظهور منجی موعود چشم به آینده دوخته، گردند و براي تحقق حکومت عدل نمی

 آن در مقابل ظلم و ستم ظالمان سکوت بر اساس چنین بینشی مردم سبزوار و اطراف. هستند

  . هاي نایل آمدندنکرده و علیه بیدادگران قیام نموده و به موفقیت

  

  اوضاع اجتماعی و فرهنگی خاستگاه سربداران

ساز تحوالت اجتماعی و فرهنگی پدید آمده بر اثر حاکمیت مغوالن بر ایران زمینه

ة هالکوخان آغاز مرحلۀ دیگري از یورش دور. جنبش سربداران و تشکیل حکومت آنان گردید

حملۀ هالکو منجر به . هجري آغاز کرده بود618آید که چنگیزخان از سال مغوالن به شمار می

مذهب ، با سقوط الموت. نابودي دو کانون مهم سیاسی و مذهبی در جهان اسالم گردید

یه رانده شد و با سقوط اسماعیلیان که از پیشگامان مبارزة نظامی در حوزة تشیع بود به حاش

تسامح و تساهل . مرکزیت دینی و سیاسی اهل سنّت دچار ضعف گردید، بغداد و خالفت عباسی

رونق و گسترش . )15: 1363، آژند (مذهبی مغوالن موجب رشد مجدد شیعیان امامیه گردید

اي حلهترین تحوالت تاریخی در دوره حکومت ایلخانان مغول در ایران و نیز مرتشیع از مهم

  . آیدتعیین کننده در سیر تاریخ تشیع در این سرزمین به شمار می

نویسد که سلطان غازان خان به مذهب شیعه گرایش داشته و به سادات شوشتري می

گفت که در خواب رسول کرد و میگذاشت و بقاع متبرکۀ امامان شیع را زیارت میاحترام می

، شوشتري (خود و فرزندان او دوستی برقرار نموده است را دیده است که بین فرزندان )ص( خدا

، او براي رفاه حال شیعیان دستور داد در شهرهاي بزرگ همچون اصفهان. )355: 2 ج، 1377
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مقرري برقرار ، بغداد و سیواس دارالسیاده ایجاد نمایند و براي امرار معاش آنان، تبریز، شیراز

  . )93: 1384، قاشانی (نمود

دابنده ملقب به اولجایتو زمانی که اختالف شدیدي بین رهبران مذهبی سلطان محمد خ

اهل سنّت مشاهده کرد از مذهب اهل سنّت دست کشید و مذهب شیعه امامیه را پذیرفت و 

ها ضرب نمایند و مردم ایران قبول مذهب السالم را بر سکهدستور داد نام ائمۀ شیعه علیهم

او بر اثر همنشینی با . )356: 2ج، 1377، ؛ شوشتري191 :3ج، 1380، خواندمیر (شیعه نمایند

تر شد و هر قدر عالمه حلی و نقیب مشهد طوس و سایر علماي شیعه در قبول این مذهب راسخ

اهل سنّت بعدها سعی کردند که او را از این راه برگردانند و نفوذ شیعیان را کم کنند قادر 

ار یافت و جماعتی از علماي این مذهب که در مذهب شیعه رونق بسی، بلکه برخالف، نبودند

 بحرین و عراق عرب متواري بودند به تدریج از خود جنبشی بروز دادند و کتب بسیار در رد

هاي اي قوي براي دورهعقاید مخالفین و اقامۀ مراسم تشیع به رشتۀ تألیف درآوردند و زمینه

: 1388، اقبال آشتیانی (مه بیشتر استبعد تهیه دیدند و در این کار دخالت عالمۀ حلی از ه

اولجایتو تحت تأثیر عالمه حلی به مذهب شیعه گرایش یافت و فرمان داد که مردم را در . )317

اما پس از چندین . )252: 1ج، 1376، بطوطه ابن (همه جا وادار به قبول مذهب تشیع کنند

: 1ج، 1376، بطوطه ابن (شتاولجایتو به مذهب تسنّن بازگ، شورش مردم و مخالفت درباریان

با وجود بازگشت اولجایتو به مذهب اهل سنّت رغبت مردم به مذهب شیعه رو به تزاید . )252

با این که مذهب تشیع نداشت؛ ولی در مورد ، جانشین اولجایتو، به همین دلیل ابوسعید، بود

شیعیان امامی مربوط از وقایع دورة او که به فعالیت . کردشیعیان جانب احتیاط را رعایت می

  . )199: 1384، ترکمنی آذر (هاي شیخ خلیفه در سبزوار و کثرت مریدان اوستفعالیت، شودمی

در تصوف و عرفان ، هاي شیعیعالوه بر گسترش اندیشه، در دورة حکومت ایخانان

پیمانانی نیاز مغوالن احساس کردند در عرصۀ سیاسی به هم. اسالمی نیز تحوالتی پدید آمد

 به صوفیان نزدیک شدند، حس و سرگرم کنند و به تسلیم و رضا وادارنددارند که مردم را بی

از طرف دیگر . هاي صوفیانه گردیدو همین امر باعث گسترش اندیشه) 81: 1380، شیبی(

شد که انتظار موجب اعتقاد آنان به کسانی می، آوردزدة ایران روي میمصائبی که بر مردم غارت

از این راه مشایخ و زهاد بیشتر از دورة پیشین مورد عالقه و . رفتتشفّی از ایشان میتسلّی و 

شود که بر امرا و بزرگان وقت در شرح حال کمتر کسی از مشایخ دیده می. احترام قرار گرفتند
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همین امر سبب بود . تسلطی نداشته و یا به غایت مورد تعظیم و تکریم آنان قرار نگرفته باشند

ه تدریج دست بعضی از مشایخ در امور اجتماعی گشوده شود تا اگر بخواهند در اجراي که ب

مشایخ شیعه که از اواسط این . مقاصد سیاسی و اجتماعی خود از نفوذ معنوي استفاده کنند

خوریم به نام آنان بسیار بر می، عهد یعنی از اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري به بعد

هاي ع در مواردي که توانستند و براي تحکیم مبانی تشیع یا تشکیل حکومتکه از این وض

هاي متصوفان شیعه سلسلۀ شیخیۀ نخستین دسته از این سلسله. بیشتر استفاده کردند، شیعه

  . )173: 1بخش، 3ج، 1378، صفا (جوریه در خراسان بودند

، هادرگیري. تنابسامان اس، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجري

نشان از هم گسیختگی سیاسی و ، اي قبیله-هاي محلی و قومیظهور سلسله، هانابسامانی

زمینه مساعد برآمدن ، هاهاي مختلف و فترت مداوم آنآمد و رفت حکومت. اجتماعی دارد

هاي عمدتاً از یک سو از نابسامانی، هااین جنبش. هاي اجتماعی را فراهم آورده بودجنبش

بر جریان فکري و اعتقادي جدیدي مبتنی ، شدند و از سوي دیگرقتصادي و اجتماعی ناشی میا

تا 716سلطان ابوسعید بهادرخان از سال . بودند که رهبران مذهبی در آن نقش اساسی داشتند

آخرین ایل خان بزرگ این سلسله است؛ زیرا که بعد از مرگ ناگهانی او سلسلۀ ،  هجري736

لیاقت رعت رو به انحطاط رفته و مقام ایلخانی در میان یک عده از شاهزادگان بیایلخانان به س

خاندان چنگیزي و امراي متخاصم موضوع نزاع و کشمکش قرار گرفته و به تدریج ممالک 

پس از مرگ ابوسعید . )349: 1388، اقبال آشتیانی (هاي چند مجزا ساختایلخانی را به قسمت

هاي ها و شکست در واقع گزارش زندگانی مدعیان سلطنت و پیروزيبهادر تاریخ سیاسی ایران

 ها سرنوشتی مخصوص به خود یافتو هریک از قسمت، قلمرو ایلخانان از هم پاشید. هاستآن

  . )134: 1386، اشپولر(

از هم پاشیدن دولت ایلخانان نه تنها انگیزة ستیز داخلی گردید؛ بلکه : گویندبرخی می

هدف . هاي مردمی هم با نیروي دهقانان و بینوایان شهري آغاز گردیدیزشدر این هنگام خ

هاي مردمی از سویی علیه استیالي بیگانگان و از سوي دیگر علیه تشدید استثمار قیام

، پایۀ ایدئولوژیک جنبش مردم. )228: 1359، گرانتوسکی و دیگران (هاي محلی بود فئودال

و وعدة ظهور امام ، ورزیدبا کیش حکومت مخالفت میچون این مذهب جداً ، گري بودشیعه

داد که با آمدنش ایمان راستین را به مردم ارائه خواهد داد و صلح را با دوازدهم غایب را می
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بدیهی . )230: 1359، گرانتوسکی و دیگران (مورد استقبال مردم قرار گرفت، خود خواهد آورد

ر بسترسازي براي قیام و پیروزي سربداران نقش است که اوضاع سیاسی و اجتماعی این دوره د

  . آفرین بوده است

  

  هاي اجتماعیاندیشۀ مهدویت و جنبش

هاي مهدویت و ظهور منجی یکی از موضوعات مهم تاریخبوده و نقش مهمی در محیط

هاي سیاسی و اجتماعی به گوناگون فرهنگی و اجتماعی ایفا کرده و عامل بنیادي در جنبش

از ) عج (اسالم با طرح مسألۀ مهدویت و غیبت امام دوازدهم، در بین ادیان. ستشمار رفته ا

در ) گشایش (»فرج«انتظار ظهور که با اصطالح پربار و پر معناي . اي برخوردار استجایگاه ویژه

بین متدینان این دین رواج یافت و طبق احادیث نبوي از عبادات برجستۀ اسالمی محسوب 

، هاي فکريسازي فردي و اجتماعی در زمینهآماده. شودگر یافت نمیدر ادیان دی، گردید

کارکردهاي . هاي این اعتقاد در اسالم استمادي و فیزیکی و حتی جسمی از مشخصه، معنوي

بخشی آن در بین شناختی این اعتقاد همچون امیدآفرینی و آرامششناختی و روانجامعه

واقعیتی تاریخی و ، ساز و احیاگر در عالم تشیعاریخهاي تها و حرکتمتدینان و ایجاد جنبش

روحی و یا فکري خارج ، غیرقابل انکار است که عقیده به مهدویت را از آرمانی صرفاً ذهنی

  . )206: 1386، فالح رفیع (آن را به نیروي محرك در تاریخ مبدل ساخته است، کرده

وقتی مردم . بوده استبحث مهدویت از همان قرن اول هجري بین مسلمانان مطرح 

، عراق در مقابل شامیان شکست خوردند و امویان ظلم و ستم بر شیعیان را به اوج رساندند

شهید مطهري . برداري نمودندمختار ثقفی و هواداران او از این اندیشه براي قیام مردم بهره

شکی ، کرد میمحمد بن حنفیه را به عنوان مهدي موعود معرفی، در این که مختار: معتقد است

: گفتند، محمد بن حنفیه هم که مرد. پدید آمد» مذهب کیسانیه«نیست و بعدها از همین جا 

پس محمد بن حنفیه ، میرد؛ مگر این که زمین را پر از عدل و داد کندمهدي موعود که نمی

  . )260: 1385، مطهري (در کوه رضوي غایب شده است، نمرده است

هاي قبایل و درگیري، نیز بر اثر فشارهاي مالیاتی از یک سو امیه بنیدر اواخر حکومت 

دیگر تنها مسأله اهانت به موالی در . تر کرداوضاع آشفته خراسان را آشفته، عرب از سوي دیگر

دیگر همنژادان خود را نیز از حقوق و امتیازاتی که خود برخوردار ، بین نبود؛ بلکه اعراب حاکم
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 تیرگی اوضاع سیاسی و امیه بنیر واقع در اواخر دوران حکومت د. داشتندمحروم می، بودند

اي بودند و هر اجتماعی به حدي رسیده بود که همه مردم اعم از ایرانی و عرب در انتظار ناجی

انتظار ظهور مهدي سبب . دادندروز با الهام از کتب مالحم و روایات دینی ظهور او را بشارت می

به نام حارث بن سریج ، تمیم بنی موالی در خراسان گرد عربی از گردید که گروهی از اعراب و

و نیز به نشانۀ بشارت ظهور مهدي ، وي در طخارستان به دعوي خالفت سر برآورد. جمع شوند

 او را دستگیر و به قتل رساند،  هجري128نصربن سیار توانست در سال . علم سیاه آشکار کرد

  . )49: 1372، فراي(

عباس هم  بنیرث بن سریج استفاده کرد و بعد از او ابومسلم خراسانی و علم سیاه که حا

در ) عج (هاي عالیم آخرالزمان و یا ظهور حضرت مهديیکی از نشانه، از آن استفاده کردند

هاي سیاه از سمت خراسان پرچم«: کنند نقل می)ع( از امام باقر. روایات شیعه و سنّی است

 ظهور کند با وي )ع( هنگامی که امام مهدي. شوند رهسپار میشوند و به سوي کوفهخارج می

ها از از این بر همین اساس برخی از رهبران جنبش. )140: 1388، قادري (»کنندبیعت می

عباسیان با . کردند تا بتوانند به اهداف خود نایل آیندنماد براي جلب حمایت مردم استفاده می

  . وز گردنداین ترفند توانستند بر امویان پیر

ها بر مردم چنان گسترده عباس به دلیل ظلم و ستم آن بنیبحث ظهور منجی در دوره 

رهبر سپید جامگان که علیه خالفت عباسی در خراسان قیام کرده بود به ، بود که حتی مقنع

، او هنگام مرگ. پیروانش گفت به جهان دوباره باز خواهد گشت تا عدالت را در آن بگستراند

پیروانش بر این باور ماندند که وي باز ،  به آتش افکند و اثري از خود باقی نگذاشتخود را

  . )282: 1363، گردیزي (خواهد گشت و ستم را از بین خواهد برد

در سال . بیشتر گردید) عج (با ظلم و ستم مغوالن امید مردم به ظهور منجی موعود

دین که خویشتن را مهدي خوانده بود التحت رهبري شیخ شرف، قیام بزرگ مردم،  هجري665

. )373: 1354، پطروشفسکی (رحمانه نایرة آن فرو نشانده شددر فارس وقوع یافت و بی

 شیعی - در آستانۀ جنبش سربداران توسط رهبران صوفی) عج (مهدویت و توجه به امام زمان

  . سبزوار بسط و گسترش یافت که به آن اشاره خواهد شد
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  عرفا و صوفیانمهدویت از نگاه 

عرفا و . اندیشۀ مهدویت است، از مسائل بسیار مهم مطرح بین عرفا و صوفیان مسلمان

گذار این پایه. معتقدند» مهدویت نوعیه«و » والیت«، »امامت باطنی«به ، صوفیان اهل سنّت

، متصوفه. یکی از اقطاب تصوف است، وي بر این باور بود که مهدي. باشدغزالی می، اندیشه

. عربی شکل متقن و مبسوطی از آن ارائه کرد ، ابندو قرن بعد. لگوي غزالی را رواج دادندا

، این ولی قائم. نوعی والیت را براي مهدي فرض کرد، عربی در توجیه مبانی نظریۀ مهدویت ابن

کند که این ولی عرب را در سال عربی ادعا می ابنکه چنان، ممکن است شخصی از عرب باشد

: 1389، خانیعلی (خود همان ولی باشد، عربی ابندیده است و امکان دارد که ، ري هج595

179( .  

او تصریح کرد که در هر . در عبارات مولوي نیز مطرح شد، نظریۀ مهدویت نوعیه غزالی

مهدي قطب و انسان ، در دیدگاه مولوي. زمان ممکن است یک ولی قائم وجود داشته باشد

این دیدگاه .  یا از نسل عمر باشد)ع( شرط نسب ندارد که از نسل علیکامل است و نیاز به 

یعنی ، مهدي نوعی و مهدي شخصی: توان دو نوع مهدي داشتمبتنی بر این نظر است که می

 که در آخر )ص( عالوه بر مهدي فرزند پیامبر، رواز این، مهدي در شخص معینی منحصر نیست

تواند منجی و مهدي باشد و باعث عدل و داد در ز کسی میدر هر دوره نی، کندالزمان ظهور می

الدین راه را براي ادعاي مهدویت اقطاب صوفیه اعالم مهدویت نوعیه از جانب محی. جامعه شود

  . )179: 1389، خانیعلی (باز کرد

دیدگاه عرفا و صوفیان اهل سنّت نسبت به بحث مهدویت ، در قرن هفتم و هشتم هجري

، سعدالدین حموي. تر گردیدنزدیک) عج (به دیدگاه شیعه در باره حضرت مهديتغییر نمود و 

والیت و امامت خاندان ، الدین کبرياز صوفیان مهم نیمه دوم قرن هفتم و از مریدان شیخ نجم

 را باور دارد و نکته پر اهمیت در بیان این مطلب آن است که وي به دوازده امام )ص( مصطفی

عزیزالدین . داندالزمان را آخرین امام میمهم است که وي مهدي صاحباشاره صریح دارد و 

در خراسان در خدمت شیخ سعدالدین بودم : گویدترین شاگرد سعدالدین حموي میمهم، نسفی

چنان که از فهم ، از قدرت و کمال وي، الزمانکرد در حق این صاحبو شیخ مبالغت بسیار می

در ، کسی که نیامده است، روزي گفتم که یاشیخ. رسیدن نمیرفت و عقل ما به آما بیرون می

ترك ، شیخ برنجید، شاید که نه چنین باشد، حق وي این همه مبالغت کردن مصلحت نباشد
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عالءالدوله سمنانی که از عارفان قرن . )8: تابی، اسفندیار (کردم و بیش از این نوع سخن نگفتم

در ضمن بیان مراتب فضل و کمال ائمه اهل هشتم هجري است در کتاب چهل مجلس خویش 

آن امانت کتاب ... :گویدداند و می می)ع( آن را نوشته علی، السالم و توصیف علم جفربیت علیهم

تا ، پنهان است، و این ساعت آن کتاب و چند چیز دیگر از انبیا ودیعت است... جفر و جامع است

  . )9: تابی، یاراسفند (آن گاه که مهدي ظاهر شود و بر او رسد

شیخ : گویدمی، رودسیدحیدر آملی که از عارفان مهم شیعی در قرن هشتم به شمار می

 است و خاتم )ع( بن عربی بر این عقیده است که خاتم اولیاي مطلق عیسی بن مریم الدینمحی

 و رأي ما به اتفاق اکثر مشایخ و علماي پس از انبیا و اولیا این قول. اولیاي مقید خود اوست

 )ع( طالبخاتم اولیاي مطلق علی بن ابی. . . دانیمشیخ اکبر را خالف عقل و نقل و کشف می

  . )9: تابی، اسفندیار ( است)ع( است نه کس دیگر و خاتم اولیاي مقید نیز فقط حضرت مهدي

. هاي پنجم و نهم هجري نفوذ تصوف بیش از پیش در ایران استوار گردیددر فاصله قرن

ی کشور فقر و فالکت عامۀ مردم پس از هجوم اقوام ترك و تاتار و جز آن به رواج نظر ویران

  کمک کرد و تبلیغات به سود دست» یاین جهان«بدبینانۀ تصوف نسبت به زندگانی جسمانی و 

. شستن و دوري از مسائل دنیوي و فعالیت اجتماعی و فقر اختیاري و غیره مؤثر واقع شد

مامیه و زیدیه مدتی به تصوف نظر منفی داشته؛ ولی در دورة مورد نظر ما شیعیان و به ویژه ا

اي از طرائق درویشی رنگ تشیع هاي تصوف به شیعه امامیه نزدیک شدند و پارهبعضی از شاخه

به تحوالتی که در این دوره موجب نزدیکی . )362- 363: 1354، پطروشفسکی (به خود گرفتند

  . شوداشاره می، اندیشۀ تصوف و تشیع گردید

  

  ارتباط تصوف و تشیع و بسط اندیشۀ مهدویت

بیشتر بر محور اعتقادات مذهب اهل سنّت ، تصوف اسالمی از آغاز تا قرن ششم هجري

. استوار بود و آراي فقهی و کالمی آن مذهب در زوایاي مباحث تصوف اسالمی تأثیر گذاشته بود

، ی در تصوف این دوره هیچ نقشی نداشتهطرح این موضوع به این معنی نیست که تفکر شیع

هاي بلکه مراد آن است که به سبب مسائل اجتماعی و نفوذ و قدرتی که اهل سنّت در سرزمین

ها بروز و ظهور بیشتر یافت؛ اما از حدود نیمه دوم قرن تصوف در میان آن، اسالمی داشتند

 به حکمت شیعی بیشتر سیر عرفان اسالمی تغییر جهت کلی یافت و، هفتم هجري به بعد
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در مورد علت نزدیکی تشیع و تصوف در این عصر نظریات . )8: تابی، اسفندیار (نزدیک شد

گاه گفته شده که چون منزلت تصوف پس از سقوط بغداد نزد حکمرانان و . مختلفی وجود دارد

 بهره شیعه به سمت آن رفت تا براي دست یافتن به مقصد خود از آن، مردم جامعه باال رفت

گاه در مقابل این نظریه گفته شده که چون صوفیان غیر علوي . )71: 1380، شیبی (گیرد

کم به تشیع روي آوردند و بعضاً نسبت علوي هم براي خود دست و متوجه شدند که تصوف کم

چون شیعه در حوزه علوم عقلی خود را از حصار کالم بیرون ، اي دیگرو براساس نظریه. پا کردند

، و به حوزه فلسفه هم وارد شد و فلسفه نیز پیش از آن رنگ تصوف به خود گرفته بودکشید 

زیرا که تصوف نیز از بسنده کردن به مسائل ذوقی به تنگ آمده به مباحث عقلی روي آورد و در 

در نتیجه تشیع و ، فلسفی گرفت؛ بلکه به فلسفه نیز رنگ تصوف زد، نتیجه نه تنها خود رنگ

تشیع براي رسیدن به تصوف از «فلسفه به یکدیگر رسیدند و به بیانی دیگر تصوف در وادي 

  . )263: 1384، الویري (»برزخ فلسفه گذشت

طور جدي به آن  هاي معاصران به ظاهر بهولی نکته بسیار مهم که در منابع و پژوهش

ه ش جریانی نو در تصوف هستیم کاین است که در این دوره شاهد پیدای، پرداخته نشده

هاي مهم سیاسی و اجتماعی این جریان نو توانست حرکت. توان آن را تصوف متشیع نامید می

  . )264: 1384، الویري (نظیر بودبیافریند که در تاریخ تصوف بی

هاي مانند همراه داشتن ذوق و وجد و حال یکی از نویسندگان از تصوف ایرانی با ویژگی

 نیز مردانگی و شجاعت و آزادگی از یک سو و غنا و به جاي محدود بودن به زهد و عبادت و

، ها و رهبرانسماع از سوي دیگر سخن گفته است؛ ولی با نگاه منصفانه به این نوع جنبش

دهد که این تحول بزرگ در تصوف بیش از آن ها نشان میمبانی فکري و اقدامات آن، شعارها

نتیجه در آمیختن با تفکر دینی و ، اشدکه به دلیل آمیزش آن با روحیۀ ایرانی پدید آمده ب

به عبارتی . سیاسی تشیع بوده است که البته در ایران و متأثر از روحیات ایرانی هم بوده است

دیگر این تشیع ایرانیان بود که به تصوف قدرت حضور فعال در صحنۀ اجتماع و سیاست 

شینی و ریاضت نفس همراه نتصوفی که در پیشینۀ تاریخ خود همواره با زهد و گوشه. بخشید

درهم ، رفتهاي حاکم به حساب میستیزي و مبارزه با قدرتوقتی با تشیع که نماد ستم، بود

هاي اعقاب مغوالن و تاتارها هایی پدید آورد که در مقابل ستمکاريتوانست جریان، آمیخت

  . )264: 1384، الویري (هایی تشکیل دهندبایستند و حتی حکومت
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اي داشتن ثروت تشرقان بر این باورند که صوفیگري و صوفیان به گونۀ ویژهبرخی از مس

- محکوم می، آمدبه خصوص اگر از راه نامشروع بود یعنی از راه ستم و غارت به دست می، را

در صوفیگري ضمن محکوم شمردن ثروت و گرایش به آیین بینوایی که به عنوان . شمردند

اعتراض بینوایان علیه عیش و نوش و شکوه و جالل طبقۀ  ،شدنجات روح از گناه قلمداد می

 میالدي 15 و 14هاي در سده. اي منفی بوداما این اعتراض به گونه، گردیدحاکم منعکس می

هاي مردمی چند فرقه از درویشان صوفی این اعتراض را به گونۀ فعال درآوردند و در جنبش

. رفت ایدئولوگ جنبش سربداران به شمار میشیخ خلیفه که درویش و شیعه بود. شرکت کردند

در بخش بیهق ، در سبزوار» صلح خواهانه«او تبلیغ خود را به شکل اندرزهاي صوفیانه با پندار 

او به دست یکی از آدمکشان مأمور از سوي فقیهان سنّی ترور شد؛ اما . خراسان آغاز کرد

. )230: 1359، نتوسکی و دیگرانگرا (شاگردش شیخ حسن جوري دنبالۀ تبلیغات او را گرفت

هاي تصوف و شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري از جمله کسانی هستند که براي تقریب اندیشه

تشیع تالش فراوان نمودند که این امر پس از آنان با شدت بیشتر ادامه یافت و صفویان براي 

  . پیشبرد اهداف خویش از آن بهره بردند

  

  سربداران خراسانتأثیر اندیشۀ مهدویت در جنبش 

برخی بر این . هاي مختلفی بین محققان وجود دارددر بارة علل جنبش سربداران دیدگاه

هاي خلق در ایران تحت لفافۀ تشیع و تصوف نهضت، هاي هشتم و نهم هجريباورند که در قرن

کشی ها عبارت بود از فشار مظالم فاتحان مغول و بهرهعلل این نهضت. توأمان بسط یافت

یاساي «هاي مزبور از لحاظ عقیده علیه مذهب سنّی یعنی مذهب حاکمه و نهضت. فئودالی

  . )372: 1354، پطروشفسکی (بوده است» کبیر چنگیزخانی

بقاتی و جنبش سربداران را یک قیام ط، پطروشفسکی بر اساس دیدگاه کمونیستی خود

، ها علل مختلفی داشته که یکی از ابعاد آنکنند؛ درحالی که قیام آنضد فئودالی قلمداد می

بعد اقتصادي آن به مفهوم ظلم و ستمی بوده که از طرف عمال و مالیات بگیران حکومتی 

دلیل ، آنان با محور قرار دادن این بعد. شده استنسبت به طبقۀ مستضعف این عصر روا می

اجتماعی و مذهبی آن توجهی ، العلل قیام سربداران دانسته و به ابعاد سیاسیادي را علتاقتص
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بدیهی است که مسائل فرهنگی و اعتقادي و . )67: 1363، آژند (اندنکرده و یا کم توجه نموده

  . ساز جنبش سربدران بوده استترین عوامل زمینهبه ویژه اندیشۀ مهدویت از مهم

ران پیش از آن که شیخ حسن جوري فرمان دهد آغاز گشت؛ اما هرچند قیام سربدا

یک تصادف که در قلمرو ایلخانان ، به باور برخی. ها قبل فراهم گشته بودبسترهاي آن از مدت

اي یعنی رفتار ناهنجار یک ایلچی مغول در دهکده، آمدهاي عادي بودترك و مغول از پیش

ماده آن رسیده بود تسریع ها پیشو طغیانی را که مدتکاسه صبر روستاییان را لبریز و انفجار 

پنچ ایلچی مغول در خانۀ حسین و حسن فرزندان حمزه از . )42: 1351، پطروشفسکی (کرد

حرمتی مردم باشتین منزل کردند و از ایشان شراب و شاهد طلبیدند و لجاج کردند و بی

چیان مست شدند شاهد طلبیدند و کار وقتی که ایل. یکی از دو برادر قدري شراب آورد. نمودند

دو برادر گفتند دیگر تحمل این ننگ . فضیحت را به جایی رساندند که عورات ایشان را خواستند

شمشیر از نیام برکشیدند هر پنج تن مغول را کشتند و از . بگذار سر به دار برود. را نخواهیم کرد

تعالیم فرهنگی و . )43: 1351، روشفسکیپط (دهیممی» سربدار«خانه بیرون رفتند و گفتند ما 

مذهبی شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري بر اساس اندیشۀ تشیع همان پیش ماده و انبار باروتی 

حرمتی ایلچیان در حکم شعلۀ کبریت به این انبار باروت بود که نیاز به یک جرقه داشت و بی

ي اعتقادي و فرهنگی آنان حرمتی به باورهابود که موجب انفجار خشم مردمی گردید که بی

  . دیگر قابل تحمل نبود

هرچند بیشتر مردم بیهق و اطراف آن از سالیان قبل به مذهب شیعه امامی گرویده 

توسط ، اما نفوذ مذهب تشیع در میان سربداران خراسان در خالل آخرین ایلخانان مغول، بودند

.  حسن جوري افزایش یافتهاي شیخ خلیفه و شیخدو نفر از علماي پرشور شیعه به نام

محلی است که شیخ ، طبرستان و دیلم که از آغاز پناهگاه علویان و خاستگاه تشیع در ایران بود

شیخ خلیفه که انسانی پر جنب . جا پرورش یافترهبر جنبش سربداران در آن، خلیفه مازندرانی

و سیاسی نشان و جوش بود و برخالف اکثر صوفیان زمانش توجه خاص به مسائل اجتماعی 

اندازة فرمانروایان زمان و فقر هاي بیاقتصادي و سیاسی و ستم، با دیدن اوضاع اجتماعی، دادمی

او در ابتدا به . وجو و یافتن علت این عوامل از متفکران زمان خود شدمایل به جست، عمومی

 زمرة مریدان او آمل نزد شیخ بالوي زاهد آملی که یکی از مشایخ معروف آن عصر بود رفت و در

اما پس از مدتی متوجه شد که شیخ بالوي از دادن پاسخ به مسائل اجتماعی زمان ، قرار گرفت
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، شیخ بنابراین سرخورده و مأیوس به سمنان نزد عارف نامی آن عصر، خود عاجز است

، در سمنان نیز شیخ خلیفه پس از مدتی کسب علم و دانش. الدین عالءالدوله سمنانی رفت رکن

الدین از اعتقادات مذهبی او که برگرفته از هیچ یک از مذاهب به خاطر مطلع بودن شیخ رکن

سمنان را ترك کرد و به قریۀ بحرآباد ، مهري شیخ قرار گرفتمورد بی، چهارگانه اهل سنّت نبود

جا اما در آن، اهللا حموي حضور یافتالدین هبتاز قراء جوین شتافت و در محضر خواجه غیاث

شهري که بیشتر مردم آن ، وجوگر شیخ خلیفه آرام نگرفت؛ بنابراین به سبزوارز روح جستنی

  . )141- 142: 1386، حاجیلو (شهر و روستاییان اطراف آن از شیعیان بودند رهسپار شد

 و فرزندان و )ع( حضور و اسکان قنبر غالم حضرت علی، از دالیل گسترش تشیع در بیهق

: 1361، فندوق ابن (جدي به نام شاذان بن قنبر در آن شهر وجود داردمس. باشدنوادگان وي می

 به سبزوار مهاجرت کردند و در سادات زیادي از شهرهاي مختلف، فندوق ابنبه گفتۀ . )25

که این امر به گسترش تشیع ، )54- 66: 1361، فندوق ابن (جا منشأ خدمات بسیاري گشتند آن

در بیهق ،  برخی از محققین در آستانۀ قیام سربدارانبنا به باور. کمک زیادي نموده است

توان حدس زد که در بسیاري جاها و به ویژه نقاط شیعیان امامیه در اکثریت بودند؛ ولی می

نشین افراد مردم باطناً شیعه بودند؛ ولی ظاهراً و رسماً تقیه کرده خویشتن را سنّی روستایی

توان به گفتۀ نویسندة در تأیید مطلب فوق می. )372: 1354، پطروشفسکی (کردندمعرفی می

چون ، مردم سبزوار شیعه بودند و اهل نیشابور سنّی: نویسدالجنات اسناد کرد که میروضات

الناس علی دین ملوکهم خود : سنّی مذهبان نیشابور به حکم، کردحاکم تقویت مذهب شیعه می

  . )29: 2ج، 1338، زمچی اسفزاري (داشتندرا بر تشیع می

با وجود نفوذ تشیع در بیهق برخی بر این باورند که تشیع امامی مردم سبزوار در دورة 

چون قبل از حمله مغول به بیهق شیعیان و ، هاي قبل شده بودتر از دورهسربداران ضعیف

علماي شیعی بیهق بسیار زیاد بودند و برخی از دانشمندان شیعی بیهق سمت استادي براي 

امیر ، علی مؤید، ها در حمله مغول بزرگ امامی را داشتند؛ اما بعد از قتل عام آنبرخی از علماي

، الدین محمد عاملیبراي رهبري دینی و مرجعیت شیعیان دست نیاز به سوي شمس، سربداري

  . )52-53: 1390، افالکیان (دراز کرد و از او تقاضاي هجرت به سبزوار نمود، شهید اول

شیخ خلیفه به این شهر آمد و در مسجدي سکونت ، سبزواربه دلیل کثرت شیعیان 

جمعی کثیر مرید وي . خواند و به عبادت مشغول بوداختیار کرده و در آن با آواز بلند قرآن می
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گردیدند و فقها با او مخالفت نموده و خواستار آن شدند که مسجد را ترك نماید و دست از 

آخراالمر . نان فقها اعتنا نکرد و به کارش ادامه دادتبلیغ افکار خویش بردارد؛ اما او به سخ

گوید و به جمعی از اهل حسد فتوا نوشتند که شخصی در مسجد ساکن گشته سخن دنیا می

این چنین کس مستحق کشتن باشد یا نه؟ .  ورزدگردد و اصرار میمنع اصحاب علم منزجر نمی

سلطان فرمود . ابوسعید بهادرخان فرستادنداکثر فقها نوشتند که باشد و آن فتوا را نزد سلطان 

، میرخواند (آنچه مصلحت باشد حکام خراسان بجاي آورند. کنمکه من حکم قتل درویشان نمی

مسلم است که علت مخالفت با شیخ خلیفه ترس از حرکت انقالبی وي علیه . )395: 3ج، 1380

تشیع و عرفانی که بعضی از عرفا و تشیع و عرفانی که او مبلغ آن بود با . حاکمان جور بوده است

نشینی را تبلیغ گوشه، بسیاري از عرفا و شیوخ این دوره. کردفرق می، متصوفه این عصر داشتند

مسائل سیاسی زمان را در کسوت ، وقتی شیخ خلیفه. کردند و کاري به سیاست نداشتندمی

در قالب تشیع اثنی عشري مسائل مذهبی مطرح کرد و در واقع جدایی ناپذیري دین و دولت را 

» حدیث دنیا«او را محکوم به این کردند که ، علماي رسمی و سنّی مذهب زمان، اعالم داشت

همین اتهام را در خصوص شیخ حسن جوري نیز ابراز داشتند و فتوا ، گوید و سر خروج داردمی

ان چیزي است این حدیث دنیا گفتن شیخ خلیفه هم. )72: 1363، آژند (به محکومیت او دادند

شیخ حسن جوري که شنید درویشی . که باعث شد که شیخ حسن جوري مرید وي گردد

فرماید به در سبزوار ظاهر شده و کرامات و خوارق عادات اظهار می، پاکیزه روزگار خلیفه نام

  . )358: 3ج، 1380، میرخواند (جا رفت و مرید او گشتآن

را نزد سلطان ابوسعید مغول فرستادند تا آن را القتل بودن شیخ خلیفه فقها فتواي واجب

شاید قدرت معنوي . سلطان راه محافظه کاري پیش گرفت و از تأیید فتوا سر باز زد. تأیید نماید

باعث عدم تأیید از سوي ، هاو تعداد زیاد پیروان آن) عناصر انقالبی این عصر (درویشان این دوره

حکام خراسان به . آالیممن دست به خون درویشان نمی: نویسداو در جواب می. شودسلطان می

  . )74: 1363، آژند (موجب شرع شریف عمل نمایند

شیخ حسن جوري پس از شهادت شیخ خلیفه جانشین وي گردید و به طریق او دعوت 

فرمود که حاال وقت اختفاست و می: گفتمی، شد نامش را نوشتهنمود و هرکس که مرید میمی

رتیب کرده منتظر اشارت باشد و چون شیخ حسن مردي شیرین سخن بود و آلت کارزار ت
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گفت در مدت اندك خلق بسیار به مرتبۀ مرید و معتقد او گشتند کلمات عام فریب با مردم می

  . )359: 3ج، 1380، میرخواند (که مزیدي بر آن تصور نتوان نمود

که شیعیان ) عج (گفتار شیخ حسن چیزي نیست جز اعتقاد به ظهور مهدي موعود

امام . منتظر آن هستند و باید شرایط را براي ظهور آن حضرت با آمادگی رزمی مهیا سازند

اسلحه تهیه کند گرچه یک ) عج (هریک از شما باید براي قیام مهدي:  فرموده است)ع( صادق

 تا نیزه باشد و اگر خداوند ببیند که کسی چنین قصدي دارد امید است عمر او را دراز کند

بر اساس همین اعتقاد بود که . )42: 1382، نیاالهامی (را دریابد و از یاران او شود) عج(مهدي

  . گوید آلت کارزار تهیه کنید و منتظر ظهور باشیدشیخ حسن به مریدان می

با این حال طریقت ، گرفت و رنگ تشیع داشتگري صورت میتبلیغات زیرلفافۀ صوفی

عدها طریقت شیخیان جوري خوانده شد و مورد انزجار حکام مثبت و فعال درویشی که ب

شیخ حسن جوري فعالیت فرهنگی و مذهبی خود را . پدید آمد، داران بزرگ بودخراسان و زمین

کرد و با اتخاذ نوعی ایدئولوژي که هستۀ مرکزي و اعتقادي با یک نوع ویژگی سیاسی دنبال می

و این که تمام مسلمین بایستی خود را براي کمک ، دبو) عج (آن ظهور قریب الوقوع امام زمان

وران و تجار که معتقد به این تشکیالتی مرکب از پیشه، به مهدي و کار عظیم او آماده سازند

ایجاد کرد که احتماالً الهام گرفته از نهاد فتوت و سرسپردگی به یک مأموریت ، آیین بودند

  . )130-131 : 1361، اسمیت (مذهبی بوده است

در ، باشدویژه شیعیان میجا که بحث مهدویت یک امر قطعی براي مسلمانان و بهاز آن

مردان و نیز تهاجم نیروهاي بیگانه از فشار و تبعیض حاکمان و دولت، طول تاریخ هرگاه ظلم

) عج (ناشکیبایی مردم براي ظهور مهدي موعود، بیرون مرزهاي جهان اسالم فزونی یافته

کاران را جویی از ستمدیده که توان انتقامهاي مظلوم و اقوام ستمملت. تافزایش یافته اس

جویند تا روزي به پا خیزد و دهنده را میدر ضمیر ناخودآگاه خود همواره یک نجات، ندارند

پس از حمالت ویرانگر مغول به ایران و ظلم و بیدادگري اعقاب . بیدادگران را از میان بردارد

شیعیان امامیه معتقد : گویدپطروشفسکی می. دیدندهاي ظهور را نزدیک مینهشیعیان نشا، آنان

زنده است و پنهان گشته؛ ولی دیر یا زود ظهور خواهد کرد و ) عج (بودند که حضرت امام مهدي

برقرار خواهد ، تجدیدي در دین پدید خواهد آورد و همچنان که در صدر اسالم بوده است

اند با اي را که سنّیان و فاتحان مغول معمول کردهمات ظالمانهساخت و یاساي چنگیز و نظا
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در عقاید مردمی که » چشم به راه مهدي بودن«بدین سبب . شمشیر برخواهد انداخت

هاي قرن سیزدهم میالدي را در ایران به پا داشتند مقام بلندي داشته است؛ ولی در قرن  تنهض

در باب این که اعتقاد به ظهور . شهودتر گشتتر و مچهاردهم و پانزدهم این عقاید راسخ

کند بسیار تا چه اندازه استوار بوده است داستانی که یاقوت حموي نقل می) عج (حضرت مهدي

در ربع اول ، هاي عمدة تشیع در ایرانیکی از کانون، در شهر کاشان: نویسداو می. آموزنده است

شدند و اسب از دروازه خارج می، ده دمسران شهر هر روز هنگام سپی، قرن سیزدهم میالدي

 بردند تا حضرت مهدي در صورت ظهور بر آن سوار شوداي را با خود میکرده  زین

بحث مهدویت در اوایل قرن هشتم هجري به حدي مطرح بود که . )14: 1351، پطروشفسکی(

 -راند حکم می که از طرف ابوسعید بر آن-  هجري در بالد روم722یکی از امیران مغول به سال 

  . )84: 1380، شیبی (ادعاي مهدویت کرد

مرید شیخ ،  نظامی جنبش سربداران را عهدار شد-امیر عبدالرزاق که رهبري سیاسی

ان استیال یافته بر خالیق ستم سخن سربداران آن بود که جمعی مفسد. حسن جوري بود

بدین سبب ایشان . خود بردار بینیمو اال سر ، دفع ظلم و ظالم نمائیم، اگر توفیق یابیم، کنند می

دفع ظلم و ظالم و برقراري عدالت از . )8: 2ج، 1338، زمچی اسفزاري (لقب شد» سربدار«را 

خداوند یکی . هاي دینی است که شیعه بر اساس اندیشۀ مهدویت بر آن تأکید فراوان داردآموزه

داند و و عدل در جامعه میوظایف مهم انبیاء و اولیاي الهی را برقراري قسط  از اهداف و

بر پیامبران کتاب و میزان ، »و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط«: فرماید می

اخبار و روایات زیادي دربارة . )25آیه، حدید (نازل کردیم تا مردم به درستی و عدالت گرایند

ها را دهد و آنم امید میدر بین مردم وجود دارد که به مرد) عج (سیرت عملی حضرت مهدي

  . آوردها به حرکت درمیبراي رسیدن به آن آرمان

مؤمنان در معامالت از ) عج (آید که در زمان حضرت مهدياز برخی روایات چنین برمی

. و همه جا را آسایش و امنیت فرا گیرد، ها بیرون رودها از دلکینه. یکدیگر سود نگیرند

نسبت به عمال و کارگزاران . دریغ مال خواسته به این و آن دهدبخشنده است و بی، )عج(مهدي

و مأموران دولت خویش بسیار سختگیر باشد و با ناتوانان و مستمندان بسیار دلرحم و مهربان 

حکومت جباران و متکبران و نفوذ سیاسی منافقان و ) عج (به هنگام حکومت مهدي. است

 ظلم -ها که رودها که افتد و جنگ پس از سختی-د درآی) عج (چون مهدي. خائنان نابود گردد
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، ماندهیچ جایی در زمین باقی نمی. و ستم را براندازد و سراسر زمین را از عدل و داد پر کند

حتی جانوران و گیاهان نیز از این . مگر این که از برکت عدل و احسان او فیض برد و زنده شود

در . نیاز شوندتوانگر و بی) عج (همه مردم در زمان مهديمند گردند و برکت و داد و نکویی بهره

هرکس نزد . و مال و خواسته همه خرمن شود، زمین محصول بسیار دهد) عج (زمان مهدي

) عج (مهدي. »بگیر«: درنگ بگویدبی) عج (مهدي، »به من مال ده«: مهدي آید و گوید

همگان به ، در روزگار او. م عالم برسدتا به فریاد مرد، فریادرسی است که خداوند او را بفرستد

مگر آن که ، در جهان جاي ویرانی نماند. مانند دست یابندرفاه و آسایش و وفور نعمتی بی

  . )601- 597: 1383، جعفریان (آنجا را آباد سازد) عج (مهدي

حقیقتی زنده و پایدار است که هر لحظه باید در انتظار ) عج (مهدي، در باور مردم

کند و همۀ انسانی معینی است که در کنار ما زندگی می) عج (مهدي موعود. به سر بردانقالبش 

او خود نیز در انتظار است تا بتواند دستش را . سوزدبیند و میها را میها و ستمغصه، دردها

- جمعیت شیعه طبق عقیده. اي دراز کند و ریشۀ ستمگران را برکندبراي کمک به هر ستمدیده

داند و بیند اما خود را تنها نمیهرچند او را در میان خود نمی، جود امام زنده دارداي که به و

ها و وادار ساختن افراد به خودسازي اثر روانی این عقیده در روشن نگه داشتن چراغ امید در دل

  . )721: 1383، پیشوایی (کامالً قابل درك است، و آمادگی براي آن قیام بزرگ جهانی

نی از مذهب شیعه امامیه پیروي یع،  شیخ حسن جوري رافضی بودشکی نیست که

کرد؛ ولی رافضی بودن به تنهایی کافی نبود که شیخان و فقیهان سنّی مرگ او را خواستار  می

هاي اجتماعی و ؛ بلکه تبلیغات او به علت وجود نابرابري)39: 1351، پطروشفسکی (شوند

 حکام محلی و علماي وابسته به موجب وحشتهاي سیاسی بود که اقتصادي و ظلم و ستم

وقتی به قدرت رسیدند بر اساس عدالت و رفع ، شیخ حسن و سربداران هوادار وي. ها گردید آن

بطوطه سنّی مذهب و مخالف سربداران در وصف شیخ   ابنظلم و ستم حکم راندند؛ به طوري که

ه از صلحاي شیعیان به در مشهد طوس شیخی رافضی بود حسن نام ک: گویدحسن جوري می

حسن سربداران . او اعمال این دسته را تأیید کرد و آنان او را به خالفت برداشتند. رفتشمار می

هاي طال آیین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه. کردرا به عدل و داد توصیه می

کسی دست به آن ، شدریخت و تا صاحب آن پیدا نمیو نقره در اردوگاه ایشان روي خاك می

  . )464: 1ج، 1376، بطوطه ابن (کرددراز نمی
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مسألۀ مهدویت و ظهور آن حضرت پس از شیخ حسن جوري در بین سربداران باقی 

ماند و در زمان فرمانروایی سلطان علی مؤید در شهر سبزوار هر بامداد و شامگاه به انتظار 

بردند و منتظر کردند و به بیرون شهر می میاسبی را براي آن حضرت آماده) عج (الزمانصاحب

زمانی که سلطان علی مؤید به سلطنت : نویسدشوشتري می. الوع آن حضرت بودندظهور قریب

  بود)ع( عشر اقتدار یافت و به غایت کریم و متقی و پرهیزکار و مروج مذهب حق ائمۀ اثنی

د الهی در سبزوار بر مسند سلطان علی مؤید به تأیی«چون . )367: 2ج، 1377، شوشتري(

شهریاري نشست در اظهار مذهب علیۀ امامیه مبالغه نموده با اقصی الغایه در تعظیم سادات 

. کشیدالزمان سالم اهللا علیه هر صباح و مساء انتظار میعظام کوشید و به امید ظهور صاحب

به ارتکاب بنگ لطف و کرم آن خواجه محتشم را نهایت نبود و جهت رعایت شرع شریف هرگز 

: گویدمؤلف روضات الجنات می. )366: 3ج، 1380، میرخواند (»فرمودو شراب اقدام نمی

و سکه و خطبه بنام ، در آن باب غلوي تمام نمود، اظهار مذهب شیعه کرده، خواجه علی مؤید«

زمچی  (»کشید که ظهور امام محمد مهدي خواهد بودخود ساخت و هر روز اسبی بیرون می

هاي اصلی تشیع در ایران و در عین حال یکی سبزوار یکی از کانون. )29: 2ج، 1338، ارياسفز

ددند که به اي را نشان میمثالً در میدان سبزوار نقطه. پرستی کشور بودهاي وطناز مراکز سنّت

، پطروشفسکی (جا وقوع یافته بودموجب یک افسانه بسیار قدیمی جنگ رستم و سهراب در آن

مسلم است که غیرت ملی و مذهبی مردم سبزوار در موفقیت جنبش سربداران . )35: 1351

  . علیه بیدادگران و بیگانگان نقش بسزایی داشته است

  

  گیري نتیجه

هاي مهدویت و ظهور منجی یکی از موضوعات مهم تاریخ بوده و نقش مهمی در محیط

هاي سیاسی و اجتماعی به نبشگوناگون فرهنگی و اجتماعی ایفا کرده و عامل بنیادي در ج

از ) عج (اسالم با طرح مسألۀ مهدویت و غیبت امام دوازدهم، در بین ادیان. شمار رفته است

، شناختی این اعتقادشناختی و روانکارکردهاي جامعه. اي برخوردار استجایگاه ویژه

  . تشیع بوده استساز در عالم هاي تاریخها و حرکتبخشی و ایجاد جنبشآرامش، امیدآفرینی

، توسط هالکوخان مغول، مرکز خالفت عباسی و پایگاه مذهب اهل سنّت، با سقوط بغداد

علماي شیعه امامیه از تسامح . هاي تشیع امامیه و تصوف در ایران بسط و گسترش یافتاندیشه



 627  مهدویت، تشیع و تصوف بسترساز جنبش سربداران

ه و تساهل مذهبی مغوالن نه تنها جهت گسترش تشیع بهره بردند؛ بلکه تا جایی پیش رفتند ک

برخی از حاکمان مغول را به مذهب شیعه متمایل ساختند و حتی اولجایتو براي مدتی مذهب 

  . شیعه را مذهب رسمی در ایران اعالم کرد

صوفیان که . دچار تحوالتی گردید، هاي صوفیانه نیز عالوه بر بسط و گسترشاندیشه

 و حتی تمایل به همکاري نشینی و پرهیز از فعالیت سیاسی و اجتماعی داشتندتمایل به گوشه

-در اواخر حاکمیت ایلخانان تغییر روش داده و وارد فعالیت. داندبا حاکمان را از خود نشان می

ظلم و ستم مغوالن و فشارهاي اقتصادي آنان بر مردم موجب . هاي سیاسی و اجتماعی گردیدند

از مردم به مخالفت با آنان با حمایت . هاي برخی از صوفیان و شیعیان گردیدنزدیکی دیدگاه

هاي صوفیانه به باورهاي شیعی به بسط و نزدیکی اندیشه. عدالتی حاکمان پرداختندظلم و بی

توسط ) عج (الوقوع بودن ظهور حضرت مهديبیان قریب. گسترش اندیشۀ مهدویت انجامید

ردم به ویژه م، زده ایرانصوفی با استقبال مردم ستمدیده و غارت -رهبران مذهبی شیعی

شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري در بسط و گسترش این . رو گردیدبهسبزوار و اطراف آن رو

هاي سیاسی و مذهبی آنان بستر الزم را براي جنبش فعالیت. اندیشه نقش اساسی داشتند

جنبشی که نه تنها به ظلم و ستم بیدادگران مغول و هواداران . سربداران خراسان مهیا ساخت

سازي براي  صوفی و انگیزة زمینه- د؛ بلکه نخستین دولت مردمی با اندیشۀ شیعیآنان پایان دا

هاي شیعه مذهب پس از خود تشکیل دادند و راه را براي دولت) عج (ظهور حضرت مهدي

  . هموار ساختند
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  فقدان جایگاه نهضت سربداران در ادبیات کودکان 

  

  1سِمیرا شریفان

  2سید حمید جوادیان

  

  چکیده

. حماسی، اخالقی و تربیتی استهاي  بخش وسیعی از ادبیات کودکان، متأثّر از جریان

 گونه ادبیات، همیشه با نمادهاي قدرت، متأثّر از فِکرت، برخاسته از باورها و تاریخ یک ملّتاین

نماید؛ که با دادخواهی، ظلم ستیزي و پیروزي مردم  عجین بوده و در ادبیات نقش آفرینی می

در مقابل حکومت و جریان ظلم، پیام و رسالت اخالقی خود را در ذهن جامعه و به تبع در 

هاي ملّی، اعم از هایی از نوع، جنگ حماسه. گذاردتربیت کودکان نهادینه نموده و برجاي می

هاي پهلوانی ي عاشورا، حماسههاي دینی و مذهبی، مانند حماسهکشورگشایی، حماسهدفاع و 

هایی هود و دیگر قصص و حکایت از جمله داستان رستم و سهراب و یا از نوع عیاري مانند رابین

. باشدها میکه جایگاهی را در بین ادبیات ایران و جهان باز نموده و مورد وفاق ادبیات ملّت

ها، چون، شیخ خلیفههاي عقیدتی و حماسی همداران نیز با برخورداري از شخصیتنهضت سرب

هایی از جنس شاهنامه ولی واقعی و تواند فضایی براي پرداختن به قصهمی... ها وعبدالرّزاق

حماسی، در ادبیات کودك باز نموده و فرصتی براي معرفی این نهضت بزرگ ملّی به مردم در 

هاي پژوهش حاضر بر آن است تا با ذکر چند نمونه از قصص و حکایت. آورد همادبیات جهان فرا

ترازي و شایستگی این نهضت  حماسی نهضت سربداران و تحلیل و بررسی آنان، به ضرورت و هم

نویسندگان این مقاله سعی و اهتمام دارند تا با اثبات این . براي ورود به ادبیات کودکان بپردازد

ي بزرگ عنوان دستاوردي علمی، آموزشی و تاریخی، در کنگره  فرصت، بهمدعا، با اغتنام

                                                           
  . ي حسابداري، مربی شعر و قصه کودکان و نوجواناني رشته دانش آموخته-  1

  

  .  کارشناس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواري- ٢
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ي هاي دوره هایی از نهضت سربداران را براي درج در کتاب سربداران، پیشنهاد ورود حکایت

به وزارت محترم آموزش و پرورش ) سال پنجم یا ششم تحصیلی ابتدایی(آموزش ابتدایی کشور 

  .پیشنهاد نمایند

هاي تاریخی، آموزش و پرورش،  ادبیات، قصه و داستان، سربداران، حماسه:واژگان کلیدي

  . سبزوار

  

  :مقدمه

ها و قهرمانانی است که حکایات آن  ها، حماسه پیشینه و تاریخ هر ملّت، متأثّر از اسطوره

ها به  ها و کتاب ها، نقشه سینه به سینه منتقل گردیده و در گذر زمان در قالب نگارش، نوشته

هاي دیگر منتقل شده و ساختار فرهنگی و تاریخی و به تعبیري ریشه و اصالت یک ملّت را  لنس

  .زند شکل داده و رقم می

ها و وقایع تاریخی که  ها، حماسه چه بسا فرهنگ یک مردم و ملّت را بتوان از اسطوره

ید، در این شا. متأثر از نگرش ایدئولوژیک و اعتقادي ایشان به هستی و وجود است را دریافت

نمایند، سخن اول   میمیان، اسطورها که نقش اساطیري در فرهنگ یک ملّت و تاریخ آنان را ایفا

چون  اند؛ افرادي هم و چه بسا باشند کسانی که با این واژه در فرهنگ یا تاریخ خود بیگانه. باشد

خیلی «: دگوی چنین پاسخ می» اسطوره چیست؟«: آگوستین قدیس که در پاسخ به این پرسش

» !ي اسطوره توضیح دهم، عاجز ماندم هرگاه در باره! ساده است، به شرط آن که از من نپرسند

  ).14: 1377اسماعیل پور،(

همچنان که وقایع . نمایند ها ایفا نموده و می ها نقش حیاتی در فرهنگ ملّت اسطوره

 خواهد رساند، لذا فرازهایی از تاریخی، اما با شناخت تفاوت این دو، ما را در نیل به اهداف یاري

محققان، پژوهشگران، اصحاب قلم و صاحبان فن در باره ي اسطوره و هاي  تعاریف و دیدگاه

  .کنیم  را بازگو میها جایگاه آن در فرهنگ مردم و ملّت

ایست که در زمان  ي سرگذشتی قدسی و معنوي است، راوي واقعه کننده اسطوره نقل((

اسطوره همیشه متضمن روایت یک خلقت . یت همه چیز رخ داده استاولین زمان شگرف بدا

. گوید چگونه چیزي پدید آمده، موجود شده، و هستی خود را آغاز کرده است است، یعنی می
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ستّاري، )) (گوید پدیدار گشته سخن می اسطوره فقط از چیزي که واقعا روي داده و به تمامی

1362 :15.(  

ها و  ي نگرش به این موضوع، گاه موجب نگرانی ها و نحوه ي اسطوره ورود به محدوده

ها را کنترل  ي باورها و اعتقادات مذهبی گردیده، لذا، باید بسیار با احتیاط آن دخالت در حوزه

ي تاریخ و به وقت حضور  این خطر بارها در عرصه. کرد تا به اصول و باورها لطمه وارد نشود

ویژه از جانب کسانی که قصد تخریب واقعیات و یا استعمار و  هاي اعتقادي به افراطیون در حوزه

ي ارکان ادیان  خورد و چه بسا این امر گاه به محدوه اند به چشم می استحمار مردم را داشته

  :الهی نیز راه یافته باشد

 به معنایی که از چندین قرن "اسطوره"نخستین حکماي الهی مسیحی، این لغت را  «

، )Fable(قصه از زبان حیوانات "حاکم بود، یعنی به معناي  یانی رومیپیشین در دنیاي یو

در نتیحه امتناع داشتند که شخص . بردند  به کار می"، افسانه، دروغ)Fiction(ادبیات داستانی 

 » تلقی کنند"اسطوره"عنوان   و مصایب مسیح را به"اي اسطوره"صورت موجودي  مسیح را به

  ).165همان، (

ایم که  هایی مواجه رخدادهاي ناباورانه در عصر تکنولوژیک هستیم با اسطورهو گاه شاهد 

  .اندازد  تاریخ یک ملّت یا مردم، که تاریخ بشر را ناباورانه به مخاطره می- نه 

ي انسان قرن  در مخیله.  متعلق به گذشته استها اشتباه است که بپنداریم اسطوره«

داده شده است نشان ) فی نفرت انگیز نواحی هیماالیاانسان بر ("Yeti "بیستم جایی که یتی 

ها،  هاي گذشته است؛ بر عکس، موفّقیت فیلم هاي هزاره ي آخرین تحول افسانه دهنده

باشد توان ما را در باز   می تخیلی که مملو از موجودات فضایی-هاي علمی ها و رمان پویانمایی

ي کیهان جا دارند،  ن پس در فضاي ناشناختهدهد که از ای سان نشان می آفرینی نژادهاي غول

  ).20: 1383دیهیم، .(».ولی همیشه بالقوه خطرناکند

در عصر پست مدرنیسم و در دنیایی از تحوالت ناخواسته، که هر روز شاهد رخدادها و 

ویژه کودکان و نوجوانان هستیم،  اختراعات تکنولوژیکی و تغییر آهنگ رفتاري افراد جامعه و به

هاي گسترده ادبیات در بین  ظریفیت بیشتر و بیشتر ازگیري   اندیشمندان را در بهرهرسالت

گرا  مدار و گروه گیري از ادبیات کودك و ایجاد رویکرد جامع و جامعه بهره. دهد کودکان نشان می

  .ي حیات فرهنگی استدر عصر انزوا و تنهایی نوع بشر، الزمه



»لمللی سربدارانا  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   634 

هاي تنها و  انهدام خانواده و در فضاي خانوادهدر روزگار فقدان خانواده، در روزگار

مدار و مردم محور براي تعیین  نگر، جامعه انزواطلب، در دنیاي مرزهاي تنهایی، نگاه جامع

سرنوشت افراد این عصر از تاریخ، که رسالت آینده را نیز بر عهده دارند، توجه به ادبیات و 

  .در کالبد فکري آنان، بسیار اهمیت داردهاي مؤثّر آن ادبیات کودك و نوجوان و آموزه

ها، ، قهرمانان و پهلوانان قصهها و متأسفانه هر روز روزگار، شاهد هستیم، اسطوره

اي نوع بشر در مرور زمان جاي خود را به همین ها و حکایات تاریخی و اسطوره افسانه

را در میان نسل حاضر و دهند و الگوهاي فرهنگی نیاکانمان  هاي فضایی غیر واقعی میشخصیت

به سوپرمن، مرد ... فردا، از رستم و سهراب، کاوه و عبدالرّزاق، پوریاي ولی و شهید همت و 

  .تغییر داده و خواهند داد... نینجا و هاي  آهنی، مرد عنکبوتی تا الك پشت

هاي فرهنگی را در ذهن و جان مردم ایجاد،  کند تا این بنیان چه به ما کمک میآن

سازي و شاید یادآوري کنیم، همان ادبیات کودك است؛ و به طور یقین نماد انسانی در این باز

کاري بهتر از ادبیات کودك براي انتقال تاریخ یک  چه راه. اي برخوردار است مقام از جایگاه ویژه

وز به ملّت از نسلی به نسل دیگر سراغ داریم؟ کارکردهاي تربیتی از دوران باستان ایران تا به امر

گاه از  هاي فرهنگی هستند که هیچ هاي دوران کودکی همان ریشه آموزند که، آموزه  میما

براي تبیین بهتر موضوع الزم است نگاهی داشته باشیم به جایگاه . شوند خاطرها فراموش نمی

  .ادبیات و ادبیات کودك تا از منظر محققان به اهمیت این امر بیشتر آشنا شویم

  

  ات کودكادبیات و ادبی

رسد  اگر چه تا کنون تعاریف گوناگون از ادبیات و چیستی آن ارائه شده اما به نظر می

آدمیان هاي  ي با زتاب ادبیات مجموعه«: تر باشد پور به اهداف این پژوهش نزدیک تعریف علی

است در مقابل عوامل مختلف درونی و بیرونی که به صورت کالم، همراه با تخیل و عاطفه 

ادبیات، اساسی ترین و «و نیز ). 10: 1379پور،  علی(» ده و هدفش، سعادت آدمی استدرآم

. دهد  میهاي هنري را تحت تأثیر قرار رود که سایر رشته ترین رکن هنر به شمار میاصلی

آمیزد و از تمدن جدایی پذیر نیست و تأثیر تمدن و فرهنگ در  ادبیات گاه با تاریخ به هم می

انعکاس حاالت، رفتار، آداب و رسوم و سنن ملّی . شود  میقومی به وضوح مشاهدهآثار ادبی هر 

ي مهم و نکته). 12- 13همان، ( » .، مؤید این گفتار ماستها طایفه، ملّتی در ادبیات آن هر قوم،
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و مورد توجه ما از این تعریف به هم آمیختن ادبیات و تاریخ است، چرا که نقش ادبیات در این 

اما سهم کودکان و نوجوان از این ادبیات چیست؟ چه . هاست ها و رفتار ملّت عاس حالتحوزه انک

کران ادبیات  هاي بی توان از ظرفیت برند؟ و چگونه در راه تعالی تربیتی می هایی از آن می بهره

گونه است، زیرا لطافت و  اي هستند؟ قطعا این آیا کودکان نیازمند ادبیات ویژه. مند شد؟ بهره

  .طلبد هاي اندك نوجوانان ادبیات خاص خود را می رافت کودکان و تجربهظ

معناي اعم شده تفاوتی ندارد، یعنی  ادبیات کودکان در اصل با تعریفی که از ادبیات به«

در کیفیت نه تنها ادبیات کودکان نیاید چیزي از ادبیات بزرگساالن کمتر داشته باشد، بلکه از 

همان، . (»شود باید عالی تر و سازنده تر باشد  میان و کم تجربه آفریدهآنجا که براي انسانی جو

تواند  کند، هر ادیبی نمی و البتّه این خاص بودن اهمیت موضوع را دو چندان می). 13

گونه آثار نیازمند نویسندگان  هاي کودك و نوجوان باشد، بلکه این ي محتواي کتاب تولیدکننده

). 29:1370نژاد، شعاري(اسب سطح رشد و ذوق کودکان بنویسندمتخصص است که بتوانند متن

اي  توانند مجموعه شود می چه به عنوان ادبیات کودك ارائه می از طرفی باید توجه داشت که آن

از افکار و آثار نویسندگان باشد که در راه گسترش فکر و دید کودکان و پرورش ذوق و استعداد 

اما براي ماندگاري بهتر ادبیات، الزم است علوم ).8:1370اد، نژشعاري(دارند آنان گام برمی

چنین راهکارهاي تربیتی آزموده شده و مبتنی بر کار گرفته شود، هم ي روز به مرتبط و پیشرفته

ي امروزي، خواننده را در درون  نویسنده. نمایند به این امر کمک شایان توجه می اصول علمی، 

چمبرز به عنوان محقق . آورد ي مستقل به شمار می ر مقام خوانندهدهد و او را د متن جاي می

هاي متن و برقرار ساختن ارتباط تنگاتنگ بین  آگاه به ادبیات کودك براي کاستن از دشواري

ي نهفته  براي شناخت و درك خواننده: ((دهد اي پیشنهاد می نویسنده و خواننده، راهکار عالمانه

هاي گویاي اثر را پیشنهاد  ي دید، طرفداري و شکاف بک، زاویهدر متن، بررسی چهار عنصر س

ها  کودك بسیار اهمیت دارن، زیرا نویسنده به یاري آنهاي  کند؛ عناصري که در کتاب می

راهکاري که چمبرز برراي . تواند با خواننده ارتباط برقرار کند و او را به درون متن فرا بخواند می

رساند که با یافتن معیاره و   میدهد به منتقدان بزرگسال یاري  میبررسی آثار کودکان ارائه

 و نوع نگرش خالق اثر اور را تا اندازه اي آشکار ها عناصري در خود متن، مخاطب اثر، ویژگی

). 99: 1392حسام پور و همکاران، .))(سازند و از ناکار آمدي خوانش به جاي کودکان بکاهد
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جایگاه ادبیات را در بین کودکان و نوجوان  دهاي مؤثّر علمی، گیري از این کارکر بدون شک بهره

  .کند ي کتاب و ادبیات بیشتر میي آنان را مطالعه دهد و ذوق و عالقه گسترش و وسعت می

  

  ادبیات کودك در ایران باستان

ایرانیان باستان، اهمیت خاصی به آموزش داده و کودکان خود را در سنین خردسالی به 

هاي مورخینی چون هرودت به دست رسیده، بیانگر آن  چه از نوشته آن. سپردند آموزگار می

 این "دینکرت"کردند، اگر چه در  است که ایرانیان آموزش کودکان را از پنج سالگی شروع می

این منابع تاریخی همسویی ). 129: 1381محمدي، قایینی،(دانند زمان را در هفت سالگی می

دهد که هر دو در ضرورت شروع آموزش در دوران   ایران را نشان میعصر حاضر با عصر باستانی

هاي خود به  ي قابل ذکر دیگر آن است که ایرانیان نه تنها در آموزش نکته. اند کودکی متفق

در کتاب . ((اند فراگیري دانش بلکه به امور دیگري چون راستگویی و تیراندازي نیز توجه داشته

هاي بین هفت تا پانزده سالگی را  ان آمده است که ایرانیان سالآموزش و پرورش دوران باست

هاي دینی، طبیعی و ادبیات و  ها به فراگیري دانش نامیدند و در این سال سن شناخت عقلی می

  ).129: 1381محمدي، قایینی،.))(پرداختند نیز تمرین راستگویی و تیراندازي و سواري می

اساسی در فرهنگ  شود، امر خطیر تربیت، اصلی  یگونه که در متن فوق مشاهده م همان

  .ي آداب نیکوي دیگر است ایست که سرمنشأ همه راستگویی صفت پسندیده. ایرانیان بوده است

هاي  گزنفون درباره چگونگی و روش آموزش کودك ایرانی در دوران کوروش آگاهی«

» .دارد آور باز می ت و شرمرا از کار زش آداب پارسی نخست آدمی«: دهد مانندي به دست می بی

  ). 130: 1381محمدي، قایینی،(

. ي اخالقیات و صفات نیک انسانی بوده است ادبیات کودکان ایران از دیرباز سرچشمه

هاي ادبی آن یافت و شاهد بود که آیین دینی و تربیتی ما از  توان در انواع آموزه این همه را می

با اغتنام فرصت، گذري بر آغازین . شته استآغاز منشأ اخالق و راستی و تربیتی دا

  .هاي ایران باستان خواهیم داشت آموزشگاه

پیشوایان دینی نیز . اند ها و دیرها بوده هاي ایران باستان، آتشکده نخستین آموزشگاه«

آموزگاران را . پرداختند ها می هاي دینی و دیگر دانش هاي مغ، هیربد، موبد به آموزش دانش نام
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 تن شاگرد هفت تا پانزده ساله 50به هر یک از آنان . خواندند تی یا هیبرید می ئیاییثراپا

  )133: 1381محمدي، قایینی، . (سپردند می

  . نظامی  »چنین بود رسم اندر آن روزگارکــه باشد در آتشکده آموزگار«

دهد که تربیت کودکان از اصول و مبانی اصلی و اساسی  این روند تاریخی نشان می

  .آمده است بیتی مردم ایران به شمار میتر

  

  ادبیات و کودکان

به نظر منوچهر علی پور در کتاب آشنایی با ادبیات کودکان، دو شاخه اصلی در ادبیات 

. پذیرد  شکل گرفته و انجام میها ي فرهنگی و تربیتی بر قالب آنها کودکان وجود دارد که آموزه

طور اجمال  در ادامه به. نام دارند» نظوم و ادبیات منثورادبیات م«از دیدگاه وي، این دو شاخه، 

نامبرده ادبیات منظوم را به . کنیم هایی از ادبیات منثور و منظوم را بررسی می و گذرا شاخه

کند و در بخش ادبیات منثور، قائل به  هاي عامیانه و شعر تقسیم می الالیی، متل، منظومه، ترانه

: 1379پور،  علی(هاي غیرداستانی است  داستان، نمایش و نوشتهشش نوع افسانه، قصه، حکایت،

، خاصه »ها ها و افسانه منظومه«در این میان، آنچه بیشتر مناسب این پژوهش است، ). 59

ي ادبی، نقش مؤثّري در تربیت و آموزش کودکان  گونه این. هاي حماسی و تاریخی هستند افسانه

ها، تعریفی ارائه شود تا خوانندگان محترم  گونه  در ابتدا الزم است براي هر یک از اینلذا،. دارد

  . پیش زمینه مطالعاتی مناسبی داشته باشند

  

  هاي حماسی و تاریخی افسانه

در بسیاري . ها و رفتارهاي پهلوانی عجین بوده است ذهن و زبان ایرانیان از دیرباز با واژه

ویژه  انسان اساساً و به«. هاي دور، روح پهلوانی جاري است نده از گذشتههاي به جا ما از افسانه

ي  اند و شجاعت و دالوري سرلوحه نهاده ایرانیان، همواره از دیرباز رفتارهاي پهلوانی را ارج می

 هاي کهن ایرانی با روح پهلوانی آمیخته شده که قطعاً کارشان بوده است، لذا بسیاري از افسانه

. باشد ي غرور ملی می  روح پهلوانی کودکان بسیار سودمند بوده و نیز بر انگیزندهبراي پرورش

هاي پایان دبستان  آموزان سال تر یعنی دانش ها بیشتر مورد کاربرد کودکان سنین باال این افسانه
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ها همواره  گونه که قبالً به آن اشاره شد، افسانه همان). 102: 1379 پور، علی(» .تواند باشد می

شناسی، افکار را با حضور قهرمانان و  ي هستی ي تخیل و اساطیري داشته و در حوزه جنبه

  .نمایند نموده و می اسطوره اي هدایت هاي  شخصیت

اي را در قالب حکایات تاریخی واقعی  اي و اسطوره هاي افسانه توان شخصیت گاه می ولی

خالقی یک قوم و ملّت را براي انتقال به هاي ا ترین پیام آموزه یک ملّت جست و جو کرد و عالی

هاي تاریخی و  لذا، الزم است نگاهی نیز به داستان. هاي بعد زمینه سازي نموده و ارائه داد نسل

هاي آن در قالب رسالت ادبی و جایگاه خود در تعریف  ها و پیام ها در انتقال داشتهرسالت آن

  .وزش کودکان داشته باشیماي و کاربردي، خاصه در مقام تربیت و آم واژه

  

  هاي تاریخی داستان

گونه  هدف نویسندگان این. ، نقش مؤثّري دارند»مکان«و » زمان«ها،  در این داستان

ها، عالوه بر آشنا ساختن کودکان با تاریخ و وقایع بزرگ و برانگیختن غرور ملّی، باال  داستان

. باشد ناخت مسایل امروز میهاي کودکان در مورد حوادث گذشته و ش بردن سطح آگاهی

 پور، علی( و باالتر کاربرد دارد »د« و »ج«هاي سنّی  هاي تاریخی بیشتر براي گروه داستان

1379 :112.(  

هاي کودکان در مورد حوادث گذشته و شناخت مسایل  آگاهی«جان کالم این پژوهش، 

یکی از مهم ترین «. دآی و از طریق چه چیز به دست می اما این آگاهی چگونه. است» امروز

آن و تطور و تحوالت هاي  شناخت فرهنگ یک ملّت، شناخت اسطوره متنهاي  شاخص

هاي حماسی چون شاهنامه که با  منظومه). 7: 1387نامور مطلق و همکاران، (» .ستها آن

توانند مأخذي  اند، می گیري از اساطیر کهن این مرز و بوم الگوهاي آرمانی را خلق کرده بهره

  .راي نیل به این اهداف باشندب

شود که شاهنامه تمایل وافري به  هاي شاهنامه، مشاهده می ها و داستان با مرور روایت«

جاي معرفی آرمان شهري خود پرداخته، به وصف غلو آمیز  معرفی الگوي مطلوب دارد، ولی به

  ).1381:196اصیل، (» .پردازد کهن الگوهاي اساطیري می
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  اي هنامهادبیات کهن و شا

هاي شاهنامه هیچ گاه در فرهنگ، باورها و نگاه مردم این سرزمین پایان  بازخورد حکایت

ي حکیمانه و قلم  هاي نقش بسته در اندیشه ها و اسطوره ها، افسانه ندارد و هر گوشه از حکایت

راه چون چراغی بر  هاي شاهنامه، هم ها و حکایت ي آن بزرگ مرد سترگ در قالب قصه جاودانه

  .نماید ظلمانی نوع بشر، از بشر اساطیري و کهن تا به امروز و آیندگان خود نمایی می

که، تعلّق به یک زمان   و آثار بزرگ نویسندگان جهان، اینها هاي نوشته یکی از ویژگی

که در این مقام و در حکایت اندرز و پند . باشد واحد نداشته و همیشه روشنگر راه نوع بشر می

 را یکجا در بر داشته ها ولی آن چه تمام این ویژگی. به گلستان سعدي نیز اشاره داشتتوان  می

و هیچ زمان براي مردم ایران و ایران زمین کهنگی به تن نخواهد نمود، واژگان، ادبیات و 

  . حکایات شاهنامه اي است که در خون و رگ هر ایرانی، از بزرگ و کوچک جریان دارد

  عجم زنده کردم بدین پارسـی    ن سال سیبسی رنج بردم در ای«

  »که تخم سخن را پراکنـده ام         نمیرم از این پس که من زنده ام

  . فردوسی 

ي اخالقی،  ي وي با ضحاك ماردوش یک آموزش و آموزه ي آهنگر و مبارزه حکایت کاوه

کند، کاوه  میسیاسی و اجتماعی است که مردم را به رویارویی با دیو بردگی و استعمار تشویق 

هاي اخالقی و انسانی، هم  در قالب شخصیتی مبارز، آگاه، بصیر و با شهامت و برخوردار از ویژگی

ي خود، مردم را به پیروزي و شکست به مبارزه و دادخواهی برخواسته و با رهبري عالمانه

  .رساند دشمن می

  

  نگرشی حماسی بر نهضت سربداران

ک ملّت و ظلم و کشتار و نسل کشی اینان، روایت تلخ از ي مغول و به تاراج بردن یحمله

هاي  هاي متعددي را در پی داشت؛ از جمله نهضت ها و نهضت تاریخ این سرزمین است که قیام

حرکتی آیینی و حماسی . موفّق بر علیه حاکمان ترك و مغول حرکت خودجوش سربداران است

شیخ خلیفه مازندرانی صوفی، .  ایجاد کردهاي آن را یکی از شیوخ متصوفه که اولین جرقّه

هاي خود پس از طی مسافت طوالنی و  اي که در جستجوي مکانی براي تبلیغ اندیشه وارسته

استقبال . سفر به شهرهایی چون سمنان و جوین، در مسجد جامع بیهق رحل اقامت انداخت
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اما مردم به دالیلی از . شتدور از انتظار مردم سبزوار از این عارف، مخالفت فقها را در پی دا

ي تشیع و گرایش به علما و صوفیه، فرصت مغتنمی به دست آوردند و در این میان جمله، سابقه

هدایت و رهبري مردم توسط شیخ خلیفه، سرانجام مرگ و . شیخ خلیفه از آن به خوبی بهره برد

هاي مردمی علیه  تپس از مرگ پر شبهه و شک شیخ خلیفه، حرک. شهادت او را در پی داشت

ویژه باشتینیان  تعالی او و جانشینش، شیخ حسن جوري، اهالی بیهق، به. ظلم و ستم ادامه یافت

  .را در قیام بر علیه مغوالن مصمم ساخت

حرکت اعتراضی برادران حمزه در مقابل ایلچی مغوالن و قتل او سرآغاز حرکتی شد که 

. که ابتدا چه کسی این نام را برگزید، اختالف است  ایندر. شود از آن به قیام سربداران تعبیر می

اگر «اما نقل مشهور عبدالرّزاق باشتینی است که پس از موافقت با برادران حمزه اظهار داشت 

توفیق بیابیم دفع ظلم ظالمان نماییم و اال سر خود را بر دار ببینیم که دیگر تحمل تعددي و 

دالیل دیگري براي این ). 55: 1393ه نقل از نعمتی، ، ب460: 1393گروسه، (» ظلم نداریم

مردم باشتین خروج کرده بودند علی : ((نامگذاري برشمردند؛ از جمله، نقل دولت شاه سمرقندي

ها بر دار کردند و تیر و سنگ  الصباح در بیرون ده باشتین داري نصب کردند و دستارها و طاقیه

  ).53: 1393به نقل از نعمتی، ))( هادندزدند و نام خود را سربداران ن بر آن می

رود که مظهر ظلم عالم را، در  به هر صورت، حکایت نهضت سربداران تا به آنجا پیش می

گونه دوام و قوام دشمن را در  و این. رسند عصر و دوران خود، به زیر کشیده و به پیروزي می

براي یک ملّت، با نام و عنوان گونه  اي ماندگار را این کن نموده و حماسه سرزمین خود ریشه

  .زنند رقم می» سربداران«افتخارآفرین 

توان تأثیر بسیاري از شاهکارهاي ادبیات کهن ایران، به ویژه در یک نگاه گذرا، می

  .نماییم شاهنامه را در این رخداد بزرگ تاریخی، مشاهده می

ا مرز شهادت، آگاهی از ي عارفان عامل به عمل ت پرستی، رهبري عالمانه یگانه, دادخواهی

و حکومتی جوانمردان، دادمردان، پهلوانان، دادخواهان با غیرت،  ظلم، قیام، رهبري نظامی 

 مردم در قیام، باور به رهبران خود، خودباوري  ها، یکپارچگی چشمی ها و علی چون عبدالرّزاق هم

اساطیري ما است که امروزه هاي  تمام حکایت از الگوپذیري از افسانه... مردم تا مرز پیروزي و

هاي آینده  اي جدید براي نسل ي عمل به خود پوشانیده و هر واقعه، خود قصه و افسانه جامه

ي اصول  مایه ي واقعی و حقیقی داشته که البتّه دست با این تفاوت که این رخدادها، جنبه. است
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ت امروز ما، در نگارش حال، حکای. ها کسب نموده است هاي خود را از همان افسانه و ارزش

  .ي ابتدایی، بسیار دیدنی و شنیدنی است ادبیات فارسی کودکان و نوجوانان کتب دوره

  

هاي آموزش در  ي ابتدایی دوره کتب فارسی دوره ي مغول و نهضت سربداران در حمله

  آموزش و پرورش ایران

وان ، شاهد عن21 در درس 1394در کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان سال 

ي  این درس به نام مغول شروع شده و با شرح و بسط حمله. هستیم» رحم کشورگشایان بی«

در درس . یابد رحم، ادامه می ي چنگیزخان بی مغول به جهان، از زمان خوارزمشاهیان و حمله

لذا، از همراهی . مذکور، نویسنده سعی دارد تأثیرگذاري ایرانیان بر حکومت مغوالن را نشان دهد

ران ایرانی با حاکمان مغول سخن گفته تا نشان دهد چگونه زیرکانه باعث شدند فرهنگ وزی

  .ایران حیات دوباره بیابد

در پایان سطري این مطلب ) علوم اجتماعی پایه پنجم دبستان( این کتاب 97در صفحه 

  :به چاپ رسیده است

ل، در بعضی از پذیرفتند؛ به همین دلی ها را نمی مردم مسلمان ایران حکومت مغول«

نویسنده با ذکر این . »هایی بر ضد حاکمان مغول صورت گرفت شهرها و روستاهاي ایران، قیام

اما . هاي قوم مغول بر ایرانیان را نشان دهد ها و ظلم نقل قول، در نظر داشته است، خونریزي

یخی موجب داستان تار«هاي تاریخی خواندیم که یک  چه خاطرمان باشد، در شرح داستانچنان

هاي کودکان در مورد حوادث گذشته و شناخت  برانگیختن غرور ملی، باال بردن سطح آگاهی

اي به  ي مغول، هیچ اشاره در حالیکه، در شرح این حکایت از حمله» .باشد مسایل امروز می

گونه در این  ي تاریخی، این دادخواهی قوم و ملّت نهضت سربداران نگردیده است و این واقعه

در جایی دیگر در کتاب فارسی . یابد ي ملّی و تاریخی پایان می س، بدون توجه به این حماسهدر

در » حماسه هرمز«شاهد درسی با نام و عنوان » بخوان و بیندیش«ي دبستان  ششم دوره

  . هستیم88 ـ 89صفحات 

ومت مقا  حکایت این داستان مقاومت هرمز و فرزندان او در مقابل مغول است که با کمی

ي خود توسط سپاهیان مغول در آتش  شوند و در کلبه به دست لشکر مغول به تیر بسته می

  .شوند سوزانیده و کشته می
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توان، مقاومت بی باکانه یک پدر و فرزندانش را که منجربه کشته شدن آنان  چگونه می

مقاومتی که . شد را به حکم یک حماسه به تصویر کشید، اما از مقاومت سربداران سخنی نگفت

  . کند غرور و احساس پیروزي را به مخاطب خود القا می

  

  گیري نتیجه

ساخت سریال سربداران در اوایل انقالب نشان از اهمیت این نهضت پیروزمندانه دارد که 

ي دینی، مذهبی، انقالبی ملّت ایران  هاي آن، سرمشق کالم جامعه ها و دیالوگ بسیاري از متن

باخته و سربدار،  پاك ترین نژاد بشر، قوم مغول، توسط مردمی رحم یه بیقیام یک ملّت عل. شد

کودکان و نوجوانان در کتب «حکایتی ماندگار است که از شرح و بیان آن براي گروه سنّی 

  .ایم غفلت نموده و غافل مانده» ي ابتدایی فارسی و علوم اجتماعی دوره

و مذهبی، رهبري رهبران دینی و اعتقاد دینی : هاي نهضت سربداران اعم از ویژگی

، رسم و آیین پهلوانی و دادخواهی در بین »شیخ خلیفه و عبدالرّزاق باشیتنی«از جمله،  مردمی 

مردم، وحدت و یکپارچکی مردم علیه ظلم و بیدادگري، صبر و مقاومت، شهادت و در نهایت 

ها  ت یکجا در افسانههاي نهضت سربداران است که باید این همه را به صور پیروزي، ویژگی

  .جستجو کرد

  

  :پیشنهادات

به حکم یک دستاورد بزرگ فرهنگی و «پژوهندگان در این مقاله، با اغتنام فرصت و 

ي یک داستان یا حکایت تاریخی با عنوان  ارائه، پیشنهاد مشخص خود را براي »آموزشی

ي  ران کنگرهاندارکا دست« به حضور »نهضت سربداران«یا » مردم سربدار«پیشنهادي 

تقدیم داشته تا به حکم یک ضرورت و با تدوین یک » هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران

وزارت محترم آموزش و پرورش دولت محترم «و کاربردي، به حضور  قطعنامه و خروجی علمی 

ي دبستان ارائه و  گذاري در کتب پنجم یا ششم دوره براي جاي» ایران جمهوري اسالمی

  .دپیشنهاد نمای

سازي و اماده داشتن متن این داستان،  نویسندگان و پژوهشگران این تحقیق، ضمن اماده

فارسی یا علوم (هاي پیشنهادي  افتخار تقدیم این حکایت تاریخی را براي درج در کتاب

  .نمایند به حضور تقدیم می) هاي پنجم یا ششم دبیرستان اجتماعی دوره
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  ئولوژیک دولت ـ شهر سبزوار عصر سربداران و توسعه ایده

  شهر قرون وسطی

  

  1دکتر محمدرضا شهیدي پاك

  2پرفسور کاظم جاجرمی

  

  چکیده

را  شهر ـ دولت خاطره ظهور و سقوط چندین، در دوره قرون وسطی تاریخ ایران و اسالم

رسد  ساسانیان میسقوط  پس از در ایران به دو قرنها  شهر دولت ـ  پدیده تاسیس.در خود دارد

 آنها  اهداف مشترك.تاسیس شد محلیهاي  در نقاط مختلف امپراطوري ساسانی حکومت که

پس از سقوط دولت ،  ایران.مذهبی و ملی مردم ایران بوده است ـ سیاسیهاي  خواستهتامین 

و یزد  تبریز ،نیشابور، سبزوار، سیستان،  هرات.محلی استهاي  تاسیس دولت نیز صحنه ایلخانی

هاي  دولتایرانی است که هاي  شهر ـ شاهد تاریخی بر پایی دولت چند شهر بزرگ دیگر و

از جمله ) م1385 / 788ـ م 1337/ 738( دولت محلی سربداران . کردندحکومت آنها بر، محلی

در   هجري738در  سربداران. از مردم بود آن میانه است که قدرتهاي  ایرانی سدههاي  دولت

پنجاه سال در محدوده ، شیعیهاي  زوار روي کار امدند و دوازده تن از امراي محلی و خاندانسب

 این دولت محلی عصر  تاریخ اسالم در.شهر حکومت کردند ـ این دولت شمال شرق ایران در

عرفان و تصوف ، ادبیات، حقوق و فقه اسالمی شاهد شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی در زمینه

خاستگاه ،  تشیع مبتنی بر مکتب عرفانی تشیع دوازده امامیئولوژي  ایدهتنها. ست اشهرسازيو 

 هاي شهرشناسی پژوهش .شهر و تمدن شهر سبزوار است، ـسیاسی و اجتماعی دولت  مذهبی و

 اقتصادي و هاي ه انواع خاستگا، و بروك ماکس وبرهاي  ه ومعاصر از جمله دیدگا دوره مدرن

                                                           
 تهران اسالمی زاد آدانشگاه. 1

 تهران اسالمی زاد آدانشگاه. 2
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 اهمیت بر واند  بررسی قرار داده را موردها   در پیدایش و توسعه شهرو نظامی سیاسی و مذهبی

 حاضراي  میان رشته پژوهش. اند کرده دیگر تاکیدهاي  ه خاستگاخاستگاه اقتصادي پیش از 

 را ئولوژي ایدهجایگاه ، سیاسی  وشناسی جامعه  علومهاي ه گا  دیدو  مصادر تاریخ اسالمبراساس

و نشان داده است که  کرده است بررسی دوره سربداران را زوار شهر سب ـدر نمونه دولت

در ها  و ظهور مجدد شهر و توسعه  پیش از خاستگاه اقتصادي در پیدایشئولوژي ایدهخاستگاه 

  . نقش داشته است قرون وسطی

  بیهق، تشیع، ئولوژي ایده، دولت محلی، قرون وسطی، شهرـ دولت ، سربداران :گان کلیديواژ

  

  :  تاریخی و جغرافیایی وپیشینه تحقیقمقدمه - 1

 :ژئوپلیتیکی نهضت آثار محدوده جغرافیایی سبزوار و - 1 - 1

تاریخ جهان هاي  وجود دولت هایی با محدوه جغرافیایی کوچک اما تاثیر بزرگ از واقعیت

محدوده کوچک جغرافیایی دولت محلی سربداران است  از جمله و در دوره میانه است ایران و

همسایه بود و اخرین بازمانده مغول در خراسان هاي  بر قدرت راي نفوذ ژئوپلیتیکیکه دا که

 واند  محققان محدوده جغرافیایی سربداران را مورد توجه خاص قرار داده. غربی را درهم شکست

 .ژئوپلیتیک در جغرافیاي سیاسی خراسان بوده است آثار این دولت داراي اند کردهتصریح 

که با وجود کوچک بودن محدوده  اند کردهاروپایی ایرلند مقایسه  دولت با را آن محدوده

 مستوفی ).35، 1379، رویمر(است  داراي نفوذ سیاسی باال در حوادث اروپا بوده آن جغرافیایی

 آن که بیهق والیتی است و شهرستان: نویسد می جغرافی دان معاصر سربداران )هـ 740د (

 این دولت ابتدا از .)213، 1381، مستوفی(اند  عشري  اثنیجا شیعه  آنو مردم سبزوار است

از سبزوار  آنها متصرفات اولیه، و در مدت کوتاهی سراسر خراسان را متصرف شدند آغاز باشتین

 شروع شد وبه فیروزکوه و رستمدار و طوس و، و جوین و اسفراین و جاجرم و بیا ر و خجند

قاین و قهستان را برممالک ، تون، طبس، ات ترشیزخواجه علی والی آنها خرین آمشهد رسید و

، 294، دولتشاه(و از خبوشان تا ترشیز شد  خو د افزود و قلمرو او از جام تا دامغان و تا سرخس

290 ،291 ،292(. 
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 : جایگاه تاریخی نهضت وتشکیالت مستقل اداري- 2- 1

سال از  پنجاه نزدیکا  آنهدوازده تن از اي از امراي محلی سبزوار که سربداران سلسله

 در نام ایلخانان مغول با اعالم سلطنت و ضرب سکه بدون ذکر، ق.  هـ788 تا 737حدود سال 

با استفاده از تشکیالت اداري بومی و اصطالحات ، سربداران. در تاریخ ایران ظاهر شدندآن 

 اصطالحات ادريبسیاري از  .زندگی شهري مردم خراسان را نیم قرن اداره کردند، اداري مستقل

محلی هاي  پرچمدار تاریخ ایران در عصر دولت آنها .اند آوردهرا متو ن تاریخی عصر تیموري آنها 

دیگر در تاریخ ایران واسالم وتشیع اثرگذار   این دولت کوچک محلی از هر دولت محلی.هستند

 نگاري تاریخز ا با اهمیتی  و بخش.صورت گرفته است آن بسیاري پیرامونهاي  بوده است و بحث

شخصیت سیاسی  ایرانی باهاي  دولت سربداران یکی از دولت. اختصاص دارد آن ایران به

در تاریخ ایران و اسالم ها  و انقالبها  در تاریخ جنبشاي   ویژهاست و جایگاه اجتماعی مستقل

  هجري737به صورت قیام علیه ظلم در دوره طغاي تیمور در  دولت این  هسته اولیه.دارد

طغا تیمور را که نقش اصلی در استمرار   این دولت موفق شد دولت مغولی.ظهور پیدا کرد

رهبران این . در هم بشکند  م1353/  ه 754داشت را به تاریخ  حاکمیت مغول در خراسان

عمر  بردند و  میدولت تا پایان ا ز در گیري خانگی بر سر قدرت و تهاجم همسایگان خود رنج

م با مرگ موید علی که مصادر و منابع از پیوستن او به 1386/ـ ه 758ر دولت سربداریه د

 .به پایان رسیداند  و انتقادات متفاوتی ارایه دادهها  تیمور بررسی

  

 :مصادر و منا بع تحقیق سربداران آسیب  پیشینه تحقیق و-  1 - 3

بویژه در ، مورخان تسنن معاصر حادثه و در منابع معاصر  سربداران بوسیلهنگاري تاریخ

و لذا مورخان . است ودر بوته محو و تحریف قرار گرفته آسیب دچار، گران نهضت آغازمورد

سرداران والیت " با تعبیر آنها .اند  آورده"تاریخ سربداریه" با عنوان رااي   ویژهفصل، ري تیمو

و تنمر چنین سربداران دالوربه تهور ": نوشتند شروع کردند و  سربداران رانگاري تاریخ، "بیهق

، فریومدي(" از روي روزگار محو نخواهدگشت آن کاري از پیش بردند که تا انقراض عالم ذکر

: قیام کرد و نوشت آنها به ضبط تاریخ )هـ900( سمرقندي و  )343ص ، 1ج ، حافظ ابرو ـ 346

ب رود چون تاریخ سربداران از حوزه ضبط مورخان بیرون رفته یمکن که اگر اطنابی در این با"

این جمله سمرقندي حاکی از التفات تام ، )289، 1382، دولتشاه ("خالی از فایده نخواهد بود 
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منشا پیدایش ، به تاریخ سربداران است و این بیان سمرقندي مورخان ایرانی قرن هشتم و نهم

، ومفقود تاریخ سربداران دوره تیموري از متن مستقل مبنی بر استفاده برخی مورخان فرضیه

به هر شکل مورخان . ) 10، 1365، آژند، 7، 1361  اسمیت- 21، 1351، پطروشفسکی(گشت 

 ضد مغولی و اثر گذار در تاریخ ایران واي  تاریخ سربداریه را به عنوان حادثه، تیموري و صفوي

با عنایت و  )هـ 910 (از جمله میر خواند، و مورخان عصر صفوي.ضبط کردند شیعیاي  واقعه

در تاریخ  "جمله را با آنها نگاري تاریخاو. اند آوردهر این رویداد تاریخ تشیع را تفصیل بیشت

 مورخان عصر تیموري نگاري تاریخ .)4437، 1380، میرخواند( آغاز نمود، سربداران مذکور است

 تسنن معاصر حادثه نگاري تاریخو صفوي در مورد سربداریه عکس العمل و درست نقطه مقابل 

در  کرت با سربداریه  آلورزي ستیزه و کینه  است که در هنگام)هـ779(طوطه از جمله ابن ب

تسنن و با عنوان  را در غالب نزاع تشیع و آن  جانبدارانهنگاري تاریخبا  او، اقامت داشت آنها دربار

او واژه ). 397، 2002، بطوطه ابن(کرده است  خراسان ذکر براي حذف تسنن در رافضه فتنه

 برده است و در این مورد لطریق را در مورد آغازگران نهضت سربداریه به کارشطار و قطاع ا

دیار که از جنگ با سربداران به عنوان جنگ  آن تاثیر مورخان تحت سرایی کرده است او افسانه

  . بوداند کردهمقدس سنی یا د

  

  : ضبط تاریخ سربداریه -4-1

به ضبط  قیام بر وجوب )هـ 996( ويدر توجه تت،  موفق سربداریهنگاري تاریخپایان این 

 متفاوت از گزارش ابن بطوطه نهضضت را آغاز گزارش خود در مور د او، تاریخ سربداران است

 اکابر مورخین در مصنفات خود احوال ایشان را بدین نهج ذکر ": نویسد  می است وآورده

در کمال اعتبار موسوم به بود اي  خواجه ـ است از قراي بیهقاي  که در باشتین قریهاند  نموده

پیش از او از جمله حافظ  مصادر گزارش تتوي که موید به تعداد بسیاري از. .خواجه فضل اهللا و

 ناقض او گزارش.اند کردهابرو و دولتشاه است که بر اعتبا رخانواده آغازگران نهضت تا کید 

 تتوي از .ته شده استبا تشیع امامیه نوش در فضایی از غرض ورزي گزارش ابن بطوطه است که

او گزارشی اجمالی .  را نوشته است" تاریخ الفی "، که تاریخ هزاره اسالم قرن دهم است مورخان

  سربداران بوسیله او این است کهنگاري تاریخ نکته قابل توجه .و جامع از نهضت سربداري دارد

است  شمرده ري و واجبرا ضرو آن نگاري تاریخ را بزرگترین رویدادعصر خود دانسته است وآن 
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 احوال چون تفصیل. است"سربداریه "ظم وقایع این سنوات خروج جماعت و از مع: نویسد  میو

 آن نهضت سربداران دارد که اطالعات آغاز ازاي   ویژه او گزارش.نوشتن واجب بود ایشان

ر در  این اث.)4483ص، 1382، تتوي(مشتمل بر گزارش منابع قبل از او است و دقیقتر است 

تاریخ  آسیب مورد استفاده منابع معاصر قرار نگرفته است و با این وصف،  سربداراننگاري تاریخ

به  فقط به علت رجوع نهضت در تحقیقات معاصر آغاز نگاري تاریخسربداران بویژه در مورد 

  ). ,49EI , IX , p(مصادري چون سفرنامه ابن بطوطه است 

  

  :ی ظهور سربداران وضعیت دولت ایلخانی در نزدیک-2

 : قدرت طلبی امراي محلی – 2 - 1

بازیچه دست امیرانی گردید که با  هنگام ظهور سربداران(دولت ایلخانی  تخت قدرت  

کردند و ایشان هر کدام یکی از شاهزادگان مغول را براي   مییکدیگر در کسب قدرت رقابت

با مرگ ابوسعید  ).237، 1266، مشکوه(دست خویش کرده بودند  الت اجراي مقا صد خود

از  شد و ثبات داخلی آغاز فروپاشی دولت ایلخانی و قتل خواجه رشیدالدین فضل اهللا )هـ 736(

 .بین رفت و دور جدیدي از ناآ رامی در ایران با انحطاط سلسله ایلخانی در حال روي دادن بود

و احتماال تضاد اي  یلهقبهاي  و کینه جوییها  در بار وحرم سلطنتی و شورشها  بزودي دسیسه

میان ایرانیان از یکطرف و ترکان ومغوالن از طرف دیگر که از لحاظ دین اسالم و و زبان ترکی با 

ثبات داخلی از میان رفت و در همه ایاالت تمایالت شدید به استقالل و ، یکدیگر مشترك بودند

ها  در هالل حاصلخیز مغول انا طولی و گرجستان سر از اطاعت بیرون کردند و .جدایی دیده شد

) 233، 1378، اشپولر( مظفر روي کار امدند  آل جالیر را تاسیس کردند و در فارس آل سلسله

، در حد فاصل سقوط ایلخانان تا ظهور تیمور و دور جدیدي از تاریخ ملوك الطوایفی در ایران

  .آغاز گردید

  

 :ملوك الطوایف هاي محلی و استقرار   سقوط ایلخانان و تاسیس دولت- 2 -2

در حد فاصل . تاریخ ملل و بویژه تریخ ایران و اسالم استهاي  دولت محلی از پدیده

سرزمین ایران شاهد ، انحطاط و سقوط دولت ایلخانی تا استقرا ر دولت تیموریان در ایران

 قدرت ملی .است آن شمال و جنوب برپایی چند دولت کوچک وبزرگ محلی در شرق و غرب و
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بزرگ ایران که هریک هاي  شهر متخاصم و رقیب تقسیم شد و جنگ بینهاي  ین دولتبین ا در

محلی از سویی باعث رونق تجارت هاي  دولت. گشت آغاز بودها  پایتخت یکی از این دولت

نامدار اي  ه چهر آنها  در عصر.پیشرفت علوم و صنایع بومی شدند بادي و آداخلی و عمران و

اما قدرت سیاسی در ایران ضعیف شد و ایران پس از ،  آمد پدیدتاریخ علم و فرهنگ ایران

-771(اشغال شد و سلسله تیموري  )هـ 809د ( به راحتی بوسیله تیمور بار دیگر چندي

ایران دولت جدیدي را در ایران روي کار هاي   با غارت و کشتار و ویرا ن ساختن شهر)هـ913

ایران را تاسیس  ملوك الطوایف کوچکهاي  لتسربداران در غرب خراسان یکی از دو. اوردند

بومی روي کار امد این هاي  کردند واین دولت نمونه کامل دولت محلی است که بواسطه نیرو

 ).514، 1381، باسورث( جماعا ت محلی در غرب ایران محسوب میشد  دولت نماینده کوشش

  از نوع استیالد و مردمیوالیت دولت محلی سربداران در اصطالح تشکیالت اسالمی دولتی با

 که مذهب جمعیت غالب و تشیع  بومی ومحلی و مردمیئولوژي ایدهکه مشروعیت خود را از 

محلی ایران در این دوره که یا از هاي  دولتحادثه بود کسب کرد به خالف سایر  محل جمهور

اکمیت دولت مبتنی بر ح استکفا و با والیت و امارت از نوع آنها مغول بودند و یا مشروعیت

   .ایلخانی بود

  

 : اهمیت سربداران در شکست هیمنه ایده ئو لوژیکی مغول- 2 - 3

کی مغول در جهان اسالم باعث از بین ئولوژی ایدهعملکرد  :ئولوژي ایده در برابر ئولوژي ایده

 شهرهاي ایران شد که چند قرن مرکز فرهنگ و و جابجاي اهمیت فرهنگی بسیاري از رفتن

، 1378، لمبتون( به نقاط دیگري از ایران منتقل شد آنها ی و اسالمی بودند و جایگاهتمدن ایران

استقرار و ثبات  موفق شد با بناي چند شهر سلطنتی باعث ایران ایلخانی در غرب دولت ).233

 الجایتو پس از تاسیس چندین شهر با عناوین سالطانی از جمله شهر سلطانیه زنجان و .شود

در ، و ساخت چال یا بغداد کوچک در کنار رود ارس و سلطان ابا د اولجایتوسلطان اباد چم 

اعالم مذهب تشیع  آن کئولوژی ایدهسلطانیه پایتخت جدیدي در ایران تاسیس شد که ویژگی 

دولت ایلخانی با بناي چند شهر .جا به عنوان مذهب رسمی دولت ایلخانی بود  آنامامیه از

رفتار اقوام ایرانی ، مرکز انتشار تشیع امامیه بودند و  داشتندکئولوژی ایدهسلطانی که پیام 

 و شهرسازيبا این وصف دولت ایلخانی در غرب ایران از راه . متعصب به تشیع را کنترل کرد
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خود را  ي حکومتها پایه ک دولت ایلخانیئولوژی ایدهانتخاب شهر سلطانیه به عنوان مرکز 

کی مغول در سلطانیه و مراغه دوپایتخت موقت ئولوژی یدهادر عین حال رفتار ، استحکام بخشید

در شرق ایران متفاوت بود و مغول  و از سویی وضعیت قدرت مغول. ناپایدار بود دولت ایلخانی

و هیمنه قدرت مغول   تشیع براي استقرار قدرت خود بهره بگیردئولوژي ایدهموفق نشد از 

شهري با ، سبزوار نهضت ایده ئو لوژیک در  این.بوسیله نهضت شهري سربداران در هم شکست

 سربداران با تصرف سبزوار نه فقط صاحب مرکز سیاسی .صورت گرفت غلبه مطلق شیعه امامیه

، ر ویمر(ک ارتباط برقر کردندئولوژی هاي ایده شدند بلکه با یکی از نهضتاي  قابل مالحظه

شیعه اما میه بود و پس از قم مرکز حیات فکري و فرهنگی ها  شهر سبزو ار قرن ) 33، 1378

تشیع  ک نخبگان محلیئولوژی  ایدهتحرکات .دومین نقطه با غلبه جمعیتی شیعه امامیه بود

سیاسی اجتماعی به همراه داشت و زمینه اصلی قیام سربداران است که  آثار امامیه در این شهر

   .کی مغول وپیروانش را در هم شکستئولوژی ایدههیمنه 

  

  :نهضت سربداران آغاز شناسی از  شرق نقد تصویر- 3

  :شناسی به تاریخ سربداران  استقبال گسترده شرق-  3- 1

 متفـاوتی  هاي ه دیدگا آنها نهضت سربداران در تحقیقات خاورشنا سان جایگاه ویژه دارد و      

 روسـی و فرانـسوي و انگلیـسی و المـانی از             شناسـی   شرق .اند  کردهدر مورد ماهیت نهضت ارایه      

 A.J.Silverster de( دو ساسـی  . انـد  پرداختـه  آنها تب خاورشناسی هستند که بهجمله مکا

Sacy(   1850 و دورن در 1789در) Doren.( . ، و بـــراون و  و در دوره معاصــر مینورســـکی

اسـمیت    وجـه اهمیـت پطروشفـسکی و       .انـد   پرداختـه  آن    دیگـر بـه    شناس  شرقو چند    اسمیت

از )  مGrousset, Rene) (1952(گروسـه  .ن اسـت سـربدارا  مـصادر  پرداختن و نقد و تحلیـل 

بـا عنـوان راهـزن یـاد      آنها  قرون وسطی معروف است از نگاري  تاریخکه به   ،  شناسان فرانسه  شرق

راهـزن و   اي    در خراسـان غربـی عـده      ": نویـسد   مـی  در مورد ابتداي کار سربداران      او .کرده است 

 ـهـ 738 / م 1337،  رفـت و و در سـال      غارتگر موسوم به عبدالرزاق در این هرج و مرج عمـومی            

گروسـه   ("تاسـیس نمـود   " سـربداران  "سلطنتی را بناماي  سلسله قلعه سبزوار را تصرف نمود و 

دولـت  " بـا عنـوان   آنهـا   انگلـیس از شناسـی  شـرق  تاریخ کمبریج اثري از مکتـب . )640،  1379

مخالفـان  ،   لمبتـون  این بیـان گروسـه و     ) 235،  1378،  لمبتون(یاد کرده است     "ن سربدار راهزنا
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 و موقعیـت  زیرا برخی از مصادر بوضـوح از اعتبـار و جایگـاه خـانوادگی عبـدالرزاق         بسیاري دارد 

ومنابع بسیاري در سده بیـستم       اند  کردهریشه فتوتی سربداران را ذکر       واند    شهري او سخن گفته   

ایرانـی   دار فتـوت   یـشه جریان ر  رابه آنها   منابع ایرانی ریشه  . اند  کردهرا شرح    میالدي این مطالب  

 آنهـا  و در تحلیل حرکـت ابتـدایی   اند دانسته را مبرا از این مسایل   آنها   واند     رسانده نی  ساساعصر  

  آنهـا هـاي  و در گـزارش . نبوده است  آنها   قتل و دزدي و راهزنی هدف اصلی و نهایی         که اند آورده

بسرداري   هجري 737شعبان   12امین الدین عبد الرزاق را در       ،  است که جماعت سربداران   آمده  

خود انتخاب کردند و و در ابتدا چون عدد وقدرت ایشان زیاد نبود قیام خـود را بـشکل دسـتبرد       

امـوال و  ، راه از ایـن  و. به قوافل و اموال کسانی که به ظلم و جور معـروف بودنـد شـروع کردنـد        

گروسـه بـا واژه      ). 466،  1379،  اقبال( اسبابی که براي حرکات بزرگتر الزم بود را فراهم اوردند           

 سـربداران  در مورد  سلسله و سلطنت  هاي     این کاربرد واژه   .یا دکرده است   آنها   سلسله سلطنتی از  

سربداران با اینکه خود را در بعـضی مواقـع          ،  زیرا به عقیده محققان   ،  اند  نیز تسامح امیزد انسته    را

 و سکه به اسم خود زدند بـا ایـن   دهآورسلطان یا نایب السلطان نامیده و نام خویش را در خطبه          

زمه زندگی درباري اسـت نداشـتند     وصف تمایلی به انجام تشریفات و شکوه جالل سازمانی که ال          

سلطنت بـدون شـا هـان     را داراي آنها و موروثی نبود آنها  قدرت در  و) 1056ص  ،  1377،  رفیع(

امـده   مهدي،  محمد،  سلطانهاي   واژه آنها   استقالل دوره در سکه ) 48،   1378،  رویمر( اند  نامیده

  . است

  

  :  ـ زمینه فتوت ایرانی در نهضت سربداران3 - 2 

 اجتماعی طبیعی -نهضت سربداران رابظه سیاسی  آغاز بسیاري از منابع بین فتوت و

 سا زمان یافته در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران استهاي  فتوت داراي ریشه زیرا اند کردهبرقرار 

کرد سیاسی اجتماعی فتوت در قرن هشتم هجري در نهضت سبزوار را به همین کار منابع و این

براي تحرکات  بدنبال بررسی ریشه سیستماتیک  این منابع.اند هرساندجریان نظامند تاریخ ایران 

یک تصمیم خالفتی و دولتی  را به آن واند  در قرون وسطاي متاخر بوده شبیه سربداران

 از آنها .اند سراغاز نظام بخشیدن به فتوت دانسته  خلفاي عباسی رااخرین و یکی ازاند  رسانده

در جمیع آنها ، که به علت گرایش او بدین طایفه اند کردهاهللا یاد  لدیناعهد خلیفه الناصر

 و از تعصب مذهبی و قتل و.داشتندها  و مهمانخانهها  ه ممالیک اسالمی تشکیالت زوایا و خانقا
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قرون وسطی در هاي   داشتند و مثل فرسان جاهلیت عرب و شوالیهغارت و دزدي نیز احتراز

مصادر اسالمی گرایش الناصر به فتوت را تصریح . اروپا متجلی به یک سلسله اخالق مردانه بودند

از وجوه عمده قیام سربداران روح فتوت و  ). 450، 1370، سیوطی -432، طباطبا ابن (اند کرده

 مساله فتوت ریشه در فرهنگ اصیل . جریان قیام ایفا کردجوانمردي بود که نقش اصلی در

تشیع و ایرانیت داشت و اکثر سربداران از سرچشمه این فرهنگ اصیل سیراب شده بودند 

بستند و   میاخوتهاي  فتوت با هم پیمانهاي  ه در راستاي سفر آنها )234،  1385نوذري (

یروي بازوانشان بانیان و حامیان نهضت بودند ن با صدق و صفا و جوانمردان شورانگیز با درویشان

فرهنگ  وعملکرد روند طبیعی، جریان یافتن فتوت به شکل سربداران). 216، 1376، نبئی(

برخی محققان خاورشناس از جمله . با بیشترین پیشینه سا سانی است بیهق در منطقه فتوت

 اند کردهرا بررسی  ی فتوتایرانهاي  ریشه جریان،  فرانسوي معاصرشناس شرق (Cahen) کوهن

). 252، 2010، کوهن(اند  دانسته ناشی از فتوت را در نقاط با پیشینه ساسانیهاي  و نهضت

قا بل قبول تري در مورد اغازگران  نقطه نظرات، منابع ایرانی با بررسی و تحلیل جزئیات رویداد

یاران او در ابتداي نهضت قرار عبدالرزاق و ، در دیدگاه دقیقتر این منابع، اند کردهنهضت ارایه 

بزرگان ، درلحظه نخست نهضت  این دیدگاه براساس.ندارند و بنیانگزار نهضت سربداران نیستند

ودر حقیقت جرات و شجاعت برادران حمزه و مردم . هستند آنها تشیع و مردم متعصب به

بود که مردم ، یعباشتین بر اثر تبلیغات شیخ خلیفه و حسن جوري و سایر درویشان وفادار تش

ولی رهبري  شد آغاز دیار را بیدار ساخت و این قیام غیر منتظره نبود که از باشتین آن مسلمان

فرصت داد تا وارد معرکه شده و از قیام مردم  عبدالرزاق نداشت و این کار به ماجراجویان مانند

   ).186، 1376، نبئی(به سود خویش بهره گیرند 

  

  :جمهوري شیعه  دولت خودگران و -3 - 3

 و ملویل Buchner)(بوخنر ، تعابیر مختلفی از سربداران دارند از جمله خاورشناسان

)MelilleC.P.(  در  )EI , IX , p, 47 ( موروثی با عنوان هاي  به خاطر فقدان گرایش آنها از

یاد  و دولت خودگردان ایرانی و یا نوعی الیگارشی) Republic Shiia(جمهوري شیعه 

خاورشناس معاصر  Bosworth)(باسورث  در نهایت به دیدگاه و )48،  1387، رویمر( اند کرده

نه ،  تعبیر کرد"باك هاي بی آدم"توان نا مشان را به   میسربداران که :باید اشاره کرد که نوشت 
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یکی  وایمر ).512ص ، 1381، باسورث(شیعی هاي  بود و نه یک جنبش هزار دولت راهزنان

محلی پس از فروپاشی ایلخانان است هاي  شناسان عالقمند به بحث در مورد دولتدیگر از خاور

عنوان   وایمر اطالق.واقعیت فرهنگی و مکان اجتماعی سربداران را مورد توجه قرار داده است که

توجیه این نظریه با مقتضیات : نویسد هارا مورد تردید قرار داده است و می آن دولت شطار بر

او . کند  میعقیده دولت شطار را رد آنها فرهنگیهاي  تاریخشان در بوته تردید است و تالش

شکوه فرهنگی سربداران در ارایه مهمترین متن ماندگار و کالسیک فقه و حقوق شیعه براساس 

ران را دلیل بر دولت شطار و توسعه معماري اسالمی و گرایش به شعر و شاعري بوسیله سربدا

اگر : نویسد  میرا عامل نقض نظریه پطروشمسکی دانسته است و آن دانسته است و آنها نبودن

دولت سربدار دولتی شطار نبود پس تفسیر نهضت انقالبی اجتماعی مورد نظر پطروشفسکی 

یده و ستم کشهاي  که پدیده قیام توسط بخش چگونه است ؟ این نظریه تا جایی درست است

استثمار شونده قابل پیگیري باشد لیکن در مور د شورش توده مولد با استثمار گران شواهد و 

  ).46، 1387، رویمر(مدارکی وجود ندارد 

  

  : فرضیه پطروشفسکی و فقدان مدارك کافی -3 -  4

خاور شناسان روسی در تحلیـل نهـضت سـربداران از قواعـد              پطروشفسکی و برخی دیگر   

نهـضت سـربداران را در چهـار         آنها   .اند  بتنی بر ما تریالیسم تاریخی کمک گرفته       م شناسی  جامعه

 ایـن تحلیـل مـادي و اقتـصادي          .مقتـضیات اقتـصاد سوسیالیـستی بررسـی کـرده اسـت            چوب

کـه مخـالف هرگونـه گـرایش ماتریالیـستی          ،  از رویدادي با ماهیت کا مال دینـی       ها    سوسیالبست

بوده است در نگاه اجمالی نخست از بـیخ و    و دوري از مادیاتبر دین آنها اند و بنیان نهضت  بوده

 .مــردود اســت، کــافی بــن باطــل اســت واز دیگــاه محققــان بــه دلیــل فقــدان شــواهد تــاریخی

  باسـانی .پطروشفسکی کوشـیده اسـت ایـن نهـضت را سرتاسـر حرکتـی دهقـانی جلـوه دهـد         

(Busani)              را روسـتایی دانـسته اسـت        نیز در مقاله دین در عهد مغول رهبر نهـضت سـربداریه

نهـضت ریـشه    دینی و نظـامی  کوشیده است براي رهبران  پطروشفسکی .)518،  1379،  باسانی(

اقتصادي ایران در هنگام نهضت سـربداران را در   ـ  مطرح کند واو ابتدازمینه اجتماعی روستا یی

حطاط اقتـصادي و    را در سه دوره توضیح داده است ویژگی این ادوار ان           دیگاه ماتریالیسم تاریخی  

روسـتایی و افـزایش مالکیـت خـصوصی مـشروط بـر       هـاي    زوال زندگی شهري و رشـد جنـبش       
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 کـشی  بهـره  جدیدهاي    و روش  دولتی و اجاره فئودالی   هاي    کشاورزي و افزایش مالیات   هاي    زمین

از جملـه جنـبش سـربداران     بـزرگ بـین روسـتائیان   هـاي   از روستائیان است که موجب شورش   

رغــم ظــاهر مــذهبی   ایــن جنــبش علــی.شــد )456، 1379، پطروشفــسکی(گردیــد  خراســان

وارد مبـارزه مـسلحانه بـه        خواهانه است و قشرهاي وسیع تولیدکننـدگان را در برگرفـت و            ترقی

،  اسـمیت - 119، 110، 1351پطروشفـسکی (خاطر منافع اجتمـاعی خـویش و بیگانگـان کـرد            

  . است) 1058، 1377 رفیع/  120، 1361

  

  :نظامی جوریه  -کتب سیاسی ـ عرفانی اصالت م-4

 :دوره سوم الهیات تشیع و بنیاد دولت سربداریه -  4 - 1

در ایران و جهان اسـالم اسـت         نهضت سربدارن بخشی از تاریخ تصوف و فلسفه و کالم           

تـاریخ تطـور و پیـشرفت    ،  محققـان  .منجر به تاسیس دولت شد     آنها   که تحوالت عرفانی در عصر    

هم  آن   که دوره سوم  اند    را به چهار دوره تقسیم کرد ه       ان شیعی تا دوره معاصر    کالم وعرف ،  فلسفه

در بخـش   . )52،  1389،  کـربن (زمان با پیروزي نهضت سربداران و تا سیس دولت شیعی اسـت             

بـا خلـق     امامیـه  شیعه دوره دوم نهضت فلسفی و کالمی     ،  و با حمایت دولت ایلخانی     ایران غربی

 روي  )هــ  726(نصیرالدین طوسی    بوسیله امام المتکلمین خواجه    یاتاثر کالسیک و ماندگار اله    

 دوره .تـدوین شـد   شیعه دوازده امـامی بوسـیله او     داد و مبانی نظري الهیات عام و الهیات خاص        

عرفـانی و  هـاي    فعالیـت . نهـضت سـربداران شـروع شـد     بـا  در شرق ایران عصر ایلخانی   آن   سوم

بـانی طریقـه شـیخیه    )  م1338 -هــ  739 د(سن جوري  ح شیخ،  سربداران ئولوگ  ایدهفرهنگی  

، 1379، سـانی  بـا (است  آن که آمیزه نظامی وسیاسی و اصالحات اجتماعی از ویژگیهاي   ،  جوریه

دوره سـوم تحـوالت     . در راس دوره سوم نهضت فلسفی و کالمی شیعه امامیـه قـرار دارد             ،  )519

 ثمـره   .عملـی و نظـري بـود       آثـار    داراي در ابتدا و انتهاي خـود      فلسفی و کالمی و عرفانی تشیع     

، )اللمعـه الدمـشقیه   ( تدوین مجموعه کالسیک فقه و مبانی حقوقی شیعه اتنی عشریه          آن   نظري

محـصول   و. شهیدثانی فقیه سربداران است که تاکنون متن درسی شـیعه امامیـه اسـت              بوسیله

 ستین تجربـه کامـل  تاسیس دولت دینی بر مبانی الهیـات شـیعه دوازده امامیـه نخـ      ،  تاریخی ان 

از اي  و بنیـاد دولـت صـفویه نمونـه    . دوره سوم است آغاز   در تاسیس دولت شیعه در تاریخ تشیع     

اکثـر محققـان در راسـتاي      را  تاسـیس ایـن دولـت      .دولت شیعه امامیه در پایان دوره سوم است       
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رد یـشه و عملکـ  اند ایـن پیـشرفت در  . انـد  شیعی عصر سربداران دانـسته     تحوالت عرفان و تصوف   

، نـوذري  -215،  1367،  نبئـی ( بـود   معرفت دوازده امام و وجود امام غایب        براساس شیعه امامیه 

1385 ،233(.   

  

  :ئولوژیکی شیخ حسن جوري   تحلیل نامه ایده-  4 -2

 ـ  تـرین نثـر سیاسـی    مهم، نامه محمد بیک پاسخ به حسن جوري در شیخ نامه تاریخی 

معتبر تاریخ سـربداریه اسـت کـه       از مدارك   است و  اجتماعی شیعه امامیه در قرن هشتم هجري      

در   زبـده التـواریخ    .مشخص کرده است  ،  در ایینه تاریخ   را به طور وضوح    آنها   کئولوژی  ایدهمواضع  

را به عنـوان    آن  ،   هجري با عنوان سواد مکتوب شیخ حسن به برادر ارغون شاه           739ذکر حوادث   

ایـن  ) 83ص  ،  1 ج،  1380،  حـافظ ابـرو   (ت   اسـ  آوردهمدرك معتبر و سند تاریخی لفظ به لفظ         

منـابع معاصـر    بـسیاري از . اسـت  گـران نهـضت   آغـاز   مـورد  ابـن بطوطـه در     افـسانه  ناقض نامه

بدون توجه به جزئیات ایـن نامـه کـه خطـوط             اسالمی الیدن  المعارف  از جمله دایره   شناس  شرق

 .انـد  کـرده هضت قضاوت ن آغاز در مورد خاستگاه و  ،  اصلی مواضع سربداریه را روشن ساخته است      

زتدگی علمی و   مشخص کرده است و ابتدا     در نامه مراحل نهضت سربداریه را      شیخ حسن جوري  

و همکاري با سربداریه را بیـان        خود را توضیح داده است و سپس علت ورود به سیاست           موزشیآ

مـن  ": ه استامد در مورد اغازگران قیام، تتوي و میر خواند   گزارش  براساس نامه ودر.نموده است 

از جمله مسلمانان اکنون امیـر وجیـه الـدین          ،  خواهی نخواهی با امیر مسعود همراه شدم       در اول 

است بدان قیام خواهیم نمـود       آن   در گویند که هر چه بهبود مسلمانان       می و اتباع ایشان   مسعود

ما م ائمـه و  و ت و از هر افریده که سخن حق با ما گوید خواهیم شنود و در بند صالح مسلمانانیم   

و الیت بیهق و نیشابور بدین اتفاق کردند که دفع این ظلم و طلـب صـالح و                   مشایخ و پیشوایان  

، 7 ج،  1382،   تتـوي  -4504ص  ،  8ج،  1380،  میرخواند( ...خالص مسلمانان واجب و الزم است     

مواضـع سیاسـی     متن نامه شیخ حـسن جـوري       با تحلیل  معاصر منابع ایرنی  برخی. )4488،  ص

 )178 ،1376،  نبئـی  (.انـد   کـرده را ذکـر     آنهـا    هـاي  و ویژگی  اند  کردهعی سربداریه را بیان     اجتما

 بنیانگزار سربداریه در برابر دولت مغـول       و ئولوگ ایده مواضع سیاسی  اصالت تفکر و   محتوي نامه 

سیاسـت   محققان این نامه را نـشانه اعتقـادات سیاسـی شـیخ مبنـی بـر یگـانگی دیـن و                    . است

 فتـاوي فقهـاي دربـاري      ناقض شخصیت و   را نکته جالب توجه این که تتوي این نامه       . اند  دانسته
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 متسنن سبزوار دانسته است که در برابر شیخ حسن جوري ایستادند و تزلزل و سـست عنـصري                 

مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت         ،  دانسته اسـت   بیتی که سبزوار را نماد ناپایداري      آوردن   را با ها    آن

جدایی کامـل مواضـع     ،  تر شیخ خلیفه استاد حسن جوري       پیش .)4486ص،  7 ج،  1382،  تتوي(

اعـالم کـرده     سیاسی خود از فقهاي وابسته بـه مغـول را در مـشاجره بـا بـزرگ متـصوف عـصر                    

مالقات شیخ خلیفه با شیخ عال الدوله سمنانی که نزد ابلخانان مغول مقـام وسـاطت داشـت                  .بود

دو کـه منجـر بـه ایـن شـد کـه              آن   کالمی بین  مشاجره و درگیري  ) 4374،  1380،  میرخواند(

نماد وسمبل جدایی مطلق عرفان شـیعی      ،  اعال بنا مد   مذهب  سربداریه مذهب خود را    ئولوگ  ایده

بـا تـصوف    سـران مـذهبی سـربداران    است و حاکی از مخالفـت  از تصوف رسمی و دولتی تسنن     

جنـگ    معاصر او در عصر    شیوخ صوفیه ترین    نامی نارضایتی شیخ خلیفه از تعلیمات    . رسمی است 

در مـصادر و   مباحث پر حاشیه عصر ایلخـانی اسـت کـه    از، بین مذاهب خمسه اسالمی در ایران    

، 1377،  رفیـع ــ    5201379،   باسانی ـ 1379،  اقبال( منابع تاریخ سربداریه منعکس شده است       

1045(.  

  

 : معاصردر نسل آن سازيز پدیده رابطه تاریخ و حافظه در خاطره سربداران و با- 5

 :  ماندگاري و نفوذ معنوي و اینده سازي سربدارا ن در ادبیات فارسی -   5- 1

نثر  اجتماعی شعر و ـ سربداران بخشی از تاریخ ادبیات ایران ویکی از موضوع سیاسی

مورد  که از عصر سربداران تاکنون بوسیله شعرا و نویسندگان و هنرمندان بارها.ایرانی است

درك شد واو  آنها  این رویداد ابتدا بوسیله شاعر معاصر.رار گرفته استاستفاده و بررسی مجدد ق

ي از شخصیت مذهبی و سیاسی اجتماعی و  به فهم رویداد سربداریه مباهات نموده است و ابعاد

 شخصیت و هویت دولت سربداریه در دیوان .را در دیوان خود منعکس ساخته است آنها فرهنگ

 J.Rypka)(ریپکا . ج  محققان بسیاري از جمله خاورشناس.یمین آشکار شده است بزرگ ابن

صاحب دیوان  او سا لها )ـ ه745د (فریومدي ).  ,969EI ,III ,p(اند  به ابن یمین پرداخته

 ام او .و در دربار مغول به منصب استیفا و تحریر طغرا بود )284، 1382، دولتشاه(خراسان بود 

دیوان او .. سربداران در تاریخ سیاسی ایران ماندگار شدبا گرایش به سربداران به عنوان شاعر

هاي  است او شاهد کشاکش و تاریخ سیاسی خراسان و اد ب ایران فرهنگ انعکاس بخشی از

ها  پیاپی امراي خراسان در عهد فترت میان ایلخانان و حمله تیمور بوده و گاه در این کشا کش
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او عقاید تشیع امامیه را با زبان شعر ) 954ص ، 3ج ، 2535، صفا(حضور داشته است ها  و جنگ

  .) صص1344، فریومدي( است آورده

  

  :  بازسازي تاریخ و حافظ بوسیله سربدارا ن-  5-  2

امروزه  comemorable)( آن بررسی چگونگی ارتباط بین تاریخ و حافظه و همراهی با

، تاریخ، شناسی مینه روانز دراي  حوزه تاریخ پژوهی است و داراي اهمیت میان رشته از مسایل

 نهضت سر بداران به بهترین شکل نگاري تاریخ این مسئله در .علوم اجتماعی و سیاست است

ارتباط بین تاریخ و حافظه و  بررسی تاریخ سربداران حاکی از وجود پدیده .فابل ارزیابی است

ارتباط بین خاطره و سربداران نشانه  .خاطره بسیار فعال بوسیله معاصران است امکان باز سازي

سربداران عالوه بر تاریخ داراي ماهیت  پدیده. تاریخ و کارکرد تاریخ در رفتار انسان معاصر است

بخشی از ،  این پدیده که اکنون به ادبیات پیوسته است.بسیار باال استاي  روانی و نفوذ خاطر ه

 آوردهتماعی را پدید اج ـ روانی ـ حوزه شعر حماسی شیعه و ایران است و کاربستی سیاسی

 اجتماعی و روانی ـ مسئله سیاسی، موضوعات همراهی با خاطره و بازسازي ان یکی از، است

 رویداد تاریخی .در تاریخ است آن مسلط امپراطوري و زیر پا گذاشتن هیمنه امکان شکست

ران در  این کارکرد سربدا.را به نمایش گذاشته است سربداران این موضوع را در کارنامه خود

در ا دبیات دوره ، چندین قرن پس از رویداد آن حافظه و کارکرد سیاسی اجتماعی زنده ساختن

موقعیت تاریخ و بازسازي حافظه در . قاجار و ادبیات نمایشی ایران معاصر به خوبی متجلی شد

 او .تبهار امده اس، ملک الشعراي عصر قاجار، بیان شاعر ایرانی در تحریک خاطره و تعیین رفتار

آزادگی یاد کرده است و هدف او همراهی  از سربداران به عنوان مثل اعال و نمونه تصور بر انگیز

او براي بیان شخصیت ازادي خواهان عصر . است با رویداد سربداران حافظه مردم معا صر ایران

  .را در خاطره معاصران خود باز سازي کرده است مثل سربداران، خود

  ر سبزواراند  آشقتند کز فشار و ظلم   سربدار آل دسرور احرار ایرانن
  ج
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  :ئولوژي  کارکرد ژئوپلیتک شهر سبزوار بوسیله ایده- 6

  : علت بقاي دولت شهر سبزوار پس از سقوط سربداران -  6- 1

و سبزوار با سـابقه شـهري کهـن          با جمعیت روستایی  ،  باشتین نقطه در نهضت سربداران 

در خراسـان    و،  اغاز گردیـد  ،  رنها زندگی شهري را تجربه کرده بودند      با انبوه جمعیتی که ق     ایرانی

 سـربداران ( ماورالنهر از جمله سمرقند بزرگترین نقطه شهري ماورالنهر        شهرهاي و در  حاکم شد 

، 1351،  پطروشفـسکی (ژئـوپلیتیکی داشـت      آثـار    داراي و کرمان  مازندران و شهرهاي  )سمرقند

جدیدي شد و چهره سیاسی اجتمـاعی و مـذهبی   هاي   رتو باعث سرنگونی و ظهور قد     ) 98،  10

هـا   فکري نهضت از سـال   رهبري.مناطقی در اطراف خود رادگرگون ساخت  بسیاري در هاي    شهر

جریـانی از ارتباطـات طبقـات جمعیـت شـهري       و نهضت در   پیش بخشی از جمعیت شهري بود     

گزارش هایی از ظهور وسقوط     در تاریخ خود     باستانی ایرا ساسانی   با ریشه  این شهر . شکل گرفت 

پیدا کرد و سـربداریه معمـاري ایرانـی و           با پیدایش سربداریه توسعه   ،  را دارد ها    بسیاري از قدرت  

 با بـار   آن   جا توسعه دادند و از جمله انباري در سبزوار بنا کردند که شتر بر بام               آن   اسالمی را در  

با تعمیر واحداث قنـات اقـدام کردنـد و     به اصالح ابیاري، )294ف  1382، دولتشاه (رفت  باال می 

 سبزوار و سایر نقاط را انجام دادند و با سقوط سربداران شهر سبزوار با               شهرسازياز  اي    دوره تازه 

به حیـات خـود ادامـه داد و ماننـد سـایر             ،  بسیاري که از جانب دولت تیموري دید       آسیب   وجود

که حتی به مقـام پایتخـت رسـیدند ولـی           ) مانند سالطانیه و ربع رشیدي    ( ایام ایلخانی هاي    شهر

 .نبـود ، بـاقی مانـد   آنهـا  هـاي  و ویرانه آثار ازبین رفتند و فقط پس از فروپاشی ایلخانی به سرعت 

علت بقاي شهر سبزوار در کاربستی که ابن خلدون براي ظهور و سقوط شهرها ارایـه داده اسـت         

 او به عملکرد مردم بادیه      .اد کرده است  از بادیه در تقابل با شهر ی        ابن خلدون  .قابل پیگیري است  

 او روند پیدایش و توسعه و شکوفایی و         .سخن گفته است  اند    که از فساد قدرت در شهر دور مانده       

چگـونگی بقـاي شـهر     ابن خلدون به.انحطاط تدریجی و مراحل سقوط شهرها را ذکر کرده است     

شهر را یـاري   آن شینانی باشند که به نوشته او اگر بادیه ن.پرداخته است آن  پس از سقوط دولت   

، 2ج،  1379،  مقدمه( .ماند  می باقی،  را بنا کرد ه است     آن   شهر پس از سقوط دولتی که      آن   دهند

به این شکل  کاربرد نظریه ابن خلدون در مورد شهر سبزوار پس از سقوط سربداران         ) 675،  710

 .س از شکست سربداران شدشهر سبزوار پ–دولت  شهر باعث بقاي ـ  وجود بافت روستا است که

مبتنـی  ،  حفظ شهر پس از اضمحالل قدرت دولتی شهر        شناسانه ابن خلدون   بیان جامعه براساس  
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سیاسـی اجتمـاعی و    بر عملکرد مثبت روستا در شهر و برقراري مکانیسم مثبت و فعال ارتبـا ط              

  .فرهنگی و اقتصادي بین شهر و روستا است

  

  :ئولوژیک شهر سبزوار  ه ایده ـ شهر از دیدگاه وبر و خاستگا2-6

 .شـهر اسـت     تفـسیري  شناسـی    و جامعه  شهرسازيخاستگاه شهر از مباحث تاریخ شهر و      

 از جمله ایـن محققـان       .اند  کردهمحققان این حوزه خاستگاههاي متفاوتی در خاستگاه شهر ذکر          

 را  ئولـوژي   ایـده است که به اهمیت خاستگاه مادي براي شهر قایـل اسـت و              ) Bairoch(بروك  

 اسالمی قـرون وسـطی  هاي   در دیدگاه وبر در مورد شهر   .)35،  1389،  بروك( نادیده گرفته است  

مـسئله امامـت و      در تحلیـل   وات و وبـر   شهر اسـالمی در دیـدگاه      .مطرح شده است  ئولوژي    ایده

 تفکیـک و   جمعیت تسن و تـشیع     از نزاع بین  اي    در حوزه  سلطنت الهی پیش از اسالم     خالفت و 

مدل وِیزه رهبري شیعه اثنی عـشري و          محققان بین  .اند  کردهارایه  اي    بندي ویژه   سیمتق و تحلیل

 بنا بـراین شـاید      ":  است   آورده آنها   یکی از ،  اند  مدل پادشاهی شهري ایرانی تناظر برقرار ساخته      

از الگـوي سـنتی شـاهان کـه در زمینـه            ،  فرهمند شیعی در باره رهبري    بتوان گفت این دیدگاه   

هـاي   بررسـی  .)171، 1380، ترنـر ( ."ري گـسترش یافتـه بـود بهـره بـرده اسـت            پادشاهی شـه  

ارایـه   است کـه در مـورد مـسئله جانـشینی    اي  از شهر اسالمی نتیجه آنها  سیاسی شناسی  جامعه

در .  بـوده اسـت    )ص(که مهمترین مسئله سیاسی اجتماعی جهان اسالم پس از پیـامبر             اند  کرده

هـاي    بر در مورد شهر    وهاي     سربداریه در چهارچوب دیدگاه    در نهضت  آن   شهر سبزوار و عملکرد   

بـر نـاقض نظریـه       قابـل بررسـی اسـت و دیـدگاه و          اسالمی در قرون وسطی و امامـت فرهمنـد        

قلمـداد   و باسانی است که نهضت سربداریه را نهضتی روسـتایی و شـورش دهقـانی     پطرشفسکی

از روند تحول شـهري  اي  هري و مرحله نهضت سربداریه در قالب دیدگاه وبر نهضتی ش        .کرده ا ند  

 از جملـه  ،  نهضت مورد توجه منابع معاصر نیز قرار گرفتـه اسـت           شهري  خاستگاه .در ایران است  

وین که خاستگاه شهري براي نهضت سربداران تصویر نموده اسـت و بعـد               محقق ایرانی دانشگاه  

 و از سـویی  .) 234، 1385،  نـوذري (هاي اصلی سربداریه برشمرده اسـت        شهریگري را از ویژگی   

زیـرا کـارکرد     بر شهري بودن نهضت سربداري تاکید میورزد      ،  ک شهر سبزوار  ئولوژی  ایدهخاستگاه  

نـشان   در مورد تاسیس دولت دینی شیعه امامیه در سیزوار بوقـوع پیوسـت و              تشیعئولوژي    ایده

 دوازده امـام کـه       نهضت سربداریه مبتنی بر امامـت فرهمنـد        ئولوژي   ایده وثیق بین  ارتباطی،  داد
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مـذهب   کاربست اصلی نهضت است با شـهر سـبزوار کـه دومـین نقطـه شـهري و محـل غلبـه                     

  .خاستگاه اقتصادي شهر است ناقض نظریه بروك در مورد نهضت شهري این، عشري است اثنی

  

  :گیري نتیجه -7

ست و  تاریخ سربداریه بخشی از تاریخ موثر در حافظه و رفتار در جوامع ایرنی واسالمی ا

 نگاري تاریخ، قرار گیردو چنانکه در متن پژوهش مالحظه شد همواره باید مورد بررسی مجدد

 متن بدون واسطه و  اما.شده است آسیب دچار واقعه سربداریه بوسیله مورخان معاصر حادثه

کارساز  آسیب در زمینه رفع نامه شیخ حسن جوري،  رویدادئولوگ ایده به جا مانده از مستقیم

براي حفظ حقیقت سربداریه اقدام  نزدیک به رویداد مورخان  است و از سویی برخی ازبوده

در نگارش رویداد ایرانی و اسالمی  صفوي عصر تیموري و  ایرانی و شیعینگاري تاریخ و اند کرده

شیعی قیام کردند و میرخواند در روضه الصفا بخش خاصی را به سربداران اختصاص داد و  و

هاي  از اصالت و ریشه آنها  سربداران ادعاي وجوب کرد ونگاري تاریخورد تتوي در م حتی

یاد  آسیب منفی ناشی از آثار مذهبی و مردمی قیام سربداران سخن گفتند و تا حدود زیادي

 در مقابل مواضع ابن بطوطه مغربی آنها نهضت دیدگاه آغاز در مورد شده را مرتفع ساختند و

شهر سبزوار در نیمه  کئولوژی ایدهامعه شنا ختی وسیاسی عملکرد کاربر د ج و اما.قرار گرفت

 شهر سبزوار به این است که توسعه شهري در ایرانهاي  تاریخ نهضت قرن هشتم هجري در

 .محل اسقرار تشیع دوازده امامی است سربداریه کئولوژی ایدهمکان وقوع رویداد نظامی و  عنوان

پژوهش حاضر بخشی از پروژه فوق .  در توسعه شهر استئولوژي ایدهخاستگاه  ازاي  و نمونه

 بوسیله 1392به راهنمایی پرفسور جاجرمی است که به سال  دکتري دانشگاه سوربن پاریس

  .نویسنده اجرا شده است
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  نقش حاکمیت طغاي تیموریان در ضعف و سقوط سربداران

  

  1سمرجانی صادقی حسندکتر 

  2احسانی حیدر

  

  چکیده

، و تـاثیر ایـن رویـداد بـر          )ق.  هــ    754(رویداد پایان حاکمیت طغاي تیموریان در سال        

ضـرورت و اهمیـت ایـن       . باشـد   مـی  قدرت و حاکمیت سربداران، مسئله اصـلی پـژوهش حاضـر          

بازشناسی جوانـب   . بررسی تحلیلی و منطقی رویداد فوق و اثرگذاري آن نهفته است          پژوهش، در   

هـاي    تـرین فایـده    و زوایاي مختلف رویداد مذکور و اثرات آن بر ارکان قدرت سـربداران، از مهـم               

متغیر مستقل موضوع، پایان حاکمیت طغاي تیموریان و کاهش         . شود  می بررسی حاضر محسوب  

این پژوهش، به روش تحلیلی درصدد کـشف   . رود  می وابسته آن به شمار   قدرت سربداران، متغیر    

مسیر و روال این پـژوهش بـا        . باشد  می روابط علی و معلولی بین متغیرهاي مستقل و وابسته آن         

  . طرح و ارائه چند سوال پیرامون موضوع به وضوح قابل دریافت است

که با ) ق. هـ754(اد را در سال آیا اساساً پایان حاکمیت طغاي تیموریان بر استرآب-1

توان به برچیده شدن تمام   مییک حرکت غافلگیرانه از سوي سربداران به وقوع پیوست را

  نظامات مغول در ایران و بویژه خراسان تعبیر نمود؟

کشته شدن طغاي تیمورخان در استرآباد حاکمیت دست پرورده وي   بعدها پس از-2

توان به   میچرا حاکمیت امیرولی را.  در این منطقه شکل گرفتیعنی امیرولی تقریباً بالفاصله

  نوعی استمرار حاکمیت طغاي تیموریان در منطقه دانست؟

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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استمرار دهنده قدرت طغاي تیموریان در خراسان و استرآباد چه هاي   حاکمیت-3

  تاثیري بر ضعف و کاهش قدرت سربداران داشت؟

  الدین پیرعلی  غیاثاسترآباد، امیرولی، سربداران، وي،یحیی کرا تیموریان، طغاي : کلیديگانواژ

  

  لهأطرح مس

مغول، امراي خراسان و بزرگان و اشراف آن خطه،   پس از مرگ ابوسعید آخرین ایلخان

 که نسب وي به جوجی قسار طغاي تیمورخان در مورد پادشاهی شخصی به نام ؛از ترك و مغول

رسید به منظور ادامه حاکمیت ایلخانان مغول اتفاق  ی م یعنی برادر چنگیز خان، بهادرییسوکابن

این سیاست خراسانیان در اوضاعسیاسی آن روز ایران بویژه منطقه خراسان تاثیراتی بس . کردند

سیاسی و نظامی خراسانیان در برابر هاي  این رویه از یک سو رقابت. مهم بر جاي گذاشت

 و از طرف دیگر، با ایجاد پیوند اتحاد میان ؛ایران را افزایش داد1مستقر در غربهاي  حاکمیت

 و امیران خراسان، کشمکش پایداري را براي تصاحب قدرت سیاسی در منطقه طغاي تیمورخان

تیمورخان و متحدان وي در چندین نوبت به غرب ایران لشکر کشی  بنابراین طغاي. بوجود آورد

  2. دندبا شکست مواجه شها  اما هر باردر این لشکرکشی. نمودند

 طغاي تیمورقیام سربداران نیز که از قریه باشتین سبزوار برخاست؛ از وقایع عمده زمان 

در قلمرو ،ستیزي شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري در خراسان مبارزات حق طلبی و ستم. بود

منجر به از   که؛ بود صورت گرفتطغاي تیمورخانجانی قربانی که دست نشانده  حکومتی

گسترش قلمرو .  شدطغاي تیمورخان سبزوار و نیشابور از دست عمال دست رفتن شهرهاي

را میان آنها و طغاي » اترك«و » بیه« ظاهرا دو نبرد مهم بنام ،حاکمیتی سربداران در خراسان

 و کشته شدن برادر طغاي  طغاي تیموریانکه نخستین جنگ هزیمت. تیموریان فراهم ساخت

و دومین جنگ نیز شکست مجدد طغاي تیموریان  ؛ داشتتیمورخان را در صحنه نبرد به همراه

  . در پی داشت را 3و فرار طغاي تیمورخان به مازندران

                                                           
  یان و چوپانیانجالیر. 1

  134. 36صص. دانشگاه فردوسی: مشهد. اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران). 1375( ابوالفضل، نبئی. 2

  .رفت  میخان به شمارطغاي تیمورگرگان و بخشی از مازندان قلمرو . 1
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. نبردهاي مذکور توازن قدرت را براي مدتی کوتاه در خراسان بهنفع سربداران تغییر داد

ات  از وي ناامید گشتند و به سمت خاندان کرت در هرطغاي تیمورخانزیرا، نه تنها متحدان 

متحدان خود هاي   از کمکطغاي تیمورخان بلکه از جهت اقتصادي نیز ؛گرایش پیدا کردند

به نام طغاي ) ق. هـ 742(و) ق. هـ 738(هاي  ضرب شده در سالي ها سکهاز . مایوس گشت

طغاي تیمور در سبزوار پیداست که سربداران علیرغم استقالل سیاسی در قلمرو خود حاکمیت 

 هر چند با تصرف سمنان از سوي 1.اند نوان سلطان خراسان به رسمیت شناختهبه ع را تیمورخان

 از جانب سربداران مختل طغاي تیمورخان شناسایی مالک الرقابی ،سربداران در مقطعی کوتاه

 وامیر مسعود سربدار به جاي او شیخ حسن کوچک چوپانی و سلیمان خان دست نشانده او ؛شد

؛ »مازندران«و » زاوه« ی در پی سربداران در  از دو شکست پ اما بعد؛را به رسمیت شناخت

 برگردد؛ و با شناسایی و )گرگان ( دوباره فرصت آن را یافت تا به استرآبادطغاي تیمورخان

  2.تحقق مالک الرقابی وي از سوي سربداران تا پایان دوره حاکمیتش در این منطقه استقرار یابد
  

 754 تا سال ق .هـ 745(تیموریان از سال ي  طغاروابط سیاسی و نظامی سربداران و

  )ق. هـ

طغاي توان دریافت که روابط سیاسی و نظامی   می با بررسی متون تاریخی این دوره

طغاي مسعود سربداري تا کشته شدن الدین   و سربداران از پایان دوره حکومت وجیهتیموریان

با این حال مورخان از . همراه بوده استبا ثبات نسبی در امور ) ق. هـ 754 ( در سالتیمورخان

طغاي بر اساس اولین گزارش، ظاهرا . اند ثبت سه گزارش در مقاطع زمانی متفاوت غفلت ننموده

لشکري را فراهم ) 745(مسعود سربداري در سال الدین   با دریافت مرگ وجیهتیمورخان

  3.اري از پیش نبرد که با مقاومت خواجه یحیی کراوي ک؛ و رهسپار سبزوار نمود؛ساخت

                                                           
؛ جان ماسوان 34ص . جامی: ، تهران6ترجمه یعقوب آژند، ج. تاریخ ایران دوره تیموریان). 1379( کمبریج. 1

ص . واحد مطالعات فرهنگی و تاریخی: داران، ترجمه یعقوب آژند، تهرانخروج و و عروج سرب). 1361( اسمیت

264 .263  

  .34. 36صص ؛ کمبریج، همان. 2

 چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ص ،1زبده التواریخ، تصحیح سید جوادي، ج). 1380( حافظ ابرو. 3

کوشش دکتر عبدالحسین نوایی، موسسه مطلع سعدین و مجمع بحرین، به ). 1372( عبدالرزاق سمرقندي؛ 171

  .234 ص ،مطالعات و تحقیقات فرهنگی
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بن فضل اهللا برادر امیر مسعود الدین  روایت دوم مربوط به زمان حکومت امیر شمس

 با آگاهی از ضعف امور داخلی سربداران در این دورهتصمیم گرفت تا طغاي تیموراستکه، ظاهرا 

اکمیت  به ح1علیالدین  به قلمرو سربداران هجوم برد؛ اما بعدها با دریافت اخبار رسیدن شمس

  2. سربداران از قصد خود منصرف شد

 و خواجه طغاي تیمورخان از برقراري صلح بین ،متون تاریخی این دوره اینکه در نهایت

دولتشاه سمرقندي در . اند دهند و حتی شرایط آن را ذکر نموده  میعلی گزارشالدین  شمس

ح کرد بر آن جمله والیت  صلطغاي تیمورخانخواجه با سلطان روزگار  «:نویسد می همین رابطه

  3» به تصرف او باشد،که بهتصرف خواجه مسعود بوده

توان پی برد کهحکومت سربداران در دورهحاکمیت   می،با کمی دقت در شواهد ایندوره

ي ها  جنگقبل یعنی در پیها   مدتعلی بهدلیل ضعف قواي نظامی که ازالدین  خواجه شمس

 موجب شد تا هم ،هاي داخلی  و نیز پرداختن به نابسامانی،زاوه و مازندران بدان دچار شده بود

  . و نیز شرایط آن را اینگونه بپذیرند صلح

  

  روابط سیاسی و نظامی خصمانه و مسئله توازن قواي  علل برقرار

 نیازمند طغاي تیمورخان پیش از بررسی حوادث دوران حاکمیت خواجه یحیی کراوي و 

چرا هیچ  اینکه ي مذکور هستیم وها دولترایی روابط خصمانه پاسخی قانع کننده در رابطه با چ

  . بر دیگري به طور قطعی پیروز شود یک نتوانستند در یک مصاف واقعی

 سبزوار و نیشابور به نام طغاي تیمور ضرب شده تا حدزیادي که در ییها سکهنخست، از 

 738 (ت سیاسی خودتوان پی برد که سربداران از همان مراحل نخستین اعالن موجودی می

                                                           
وي ازبزرگان سربدار و از طرفداران و مریدان شیخ حسن جوري بود و همچنین مردي با کیاست و فراست و . 1

روضه الصفا، تصحیح جمشید ). 1380(میرخواند؛ شجاعت و سیاست و در تمشیت مهمات مملکت نظیر نداشت

  .4512. 4516چاپ اول، اساطیر، صص ،5ج،رکیان ف

 ، چ چهارم،3 ج، به قلم استاد جالل الدین همایی،حبیب السیر). 1380(خواندمیر؛ 4515میرخواند،همان، ص . 2

  363 ص ،خیام

پژوهشگاه علوم انسانی و :  چاول، تهران، تصحیح فاطمه عالقه،تذکره الشعرا). 1385(دولتشاه سمرقندي. 3

  494 ص ،مطالعات فرهنگی
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و   را بر خراسانطغاي تیموریک سیاست سازشکارانه، نه تنها حاکمیت  با به کارگیري) ق.هـ

مناطق ذکر شده به رسمیت شناختند؛ بلکه پارا از این هم فراتر نهاده و بهطور مسالمت آمیز 

  1. پرداخت مالیات به او را نیز پذیرفتند

 را شکست دادند؛ اما طغاي تیموریان چندین نبرد سربداران در اینکه  با،گذشته از این

پی در پی در دو جنگ زاوه و مازندران به سرعت به هاي  با این حال، آنها نیز بدلیل شکست

عالوه بر  2.منطقه شروع عملیاتشان یعنی ناحیه سبزوار و احتماال جوین و نیشابور رانده شدند

دد در غرب ایران و سپس در مصاف با متعهاي   نیز در نتیجه شکستطغاي تیمورخاناین 

سربداران متحدان خود نظیر خاندان کرت هراتو خاندان جانی قربانی در طوس و قبایل ترك 

. پرداختند را از دست داد  مینژاد اراضی استپی اطراف هرات که در گذشته به او مالیات

توانند سر تا سر منطقه مذکور در موقعیتی قرار نداشتند تا بي ها دولتبنابراین، هیچ یک از 

بر همین . 3خراسان را تحت استیالي خود در آورند و قدرت خود را فراتر از مرزهاي آن بکشانند

 یا در واقع کشته شدن طغاي تیموریاناساس در سر تا سر این دوره تا پایان دوره حاکمیت 

جود این، آنها شاید به اما با و.  به نوعی میان دو دولت توازان قدرت برقرار بودطغاي تیمورخان

  . رفتند  مینیز به شماراي  دالیلی اغلب اوقات نسبت به همدیگر، خطر بالقوه

به همین . پروراند  می، عقیده باز پسگردانی حکومت ایلخانان رادر سرطغاي تیمورایلخان 

 و آنان کرد می هایش همچنان در کشمکش علیه سربداران پا فشاري جهت وي به رغم بدبیاري

از نظر وي . آورد که بایستی در اولین فرصت ممکنه نابود شوند  می شورشگرانی به شماررا

توان تحمل کرد ولی نباید آنان را به   میکند  میسربداران را با فشاري که شرایط تحمیل

  4.رسمیت شناخت

                                                           
ایلخانی   ظاهرا در نظر امیر مسعود، خراسان بخش جدایی ناپذیر از امپراتوري؛ 32. 33کمبریج، همان،صص . 1

 و سپس طغاي تیمورآمد که ماهیت اصلی آن تسنن بود و پیش از هر چیزي همه تحت سلطه   میبه حساب

  33. 34همین کتاب، صص. تحت سیادت آل چوپان قرار داشت 

  35 ص،بهمان کتا. 2

  38 ص،همان. 3

   همان صفحه،همان. 4
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از نظر سربداران نیز خوانین و امراي مغول که با وجود قبول اسالم همچنان یاساي 

 و عوارض و رسوم کشور داري را که مخالف قرآن و شریعت ها مالیات ،را به کار بستهچنگیزي 

 داشتند، چون بنا حق ریاست جامعه مسلمانان را غصب کرده ظالم شمرده  میبود معمول

  1. شدند و مقاومت در برابر آنها طبق قوانین شرع اسالم جایز بوده است می

 نفر بودند در 50000هاي ایالتی که حدودا  با واحدطغاي تیمورخان اینکه نهایتاً

 هزار 22000ازسوي دیگر سربداران تنها با در اختیار داشتن . کرد می زندگی )گرگان (استرآباد

 تهدید بالقوه دو طغاي تیموریاناما با داشتن تجارب دو پیروزي قاطع در مصاف با  6نفر،

 از سوي طغاي تیمورذیرش قدرت پرسد   میبنابراین به نظر. شدند  میرا موجباي  جانبه

 و منحصر شدن طغاي تیمورسربداران و اختالفات داخلی سربداران و نیز فرو ریختن متحدان 

قدرت وي به استرآباد و مازندران بعدها مانع از آن شد تا یکی از این دو قدرت در یک مصاف 

  . واقعی به طور قطعی بر دیگري فائق آید

  

  طغاي تیموریانح و بهبود روابط سیاسی سربداران و اصال حاکمیت یحیی کراوي و

 پهلوان یحیی کراوي در اواخر )ق. هـ 753 (علی در سالالدین  پس از قتل خواجه شمس

ي سیاسی و اجتماعی یحیی کراوي ها تالشظاهرا با . همین سال به حاکمیت سربداران رسید

به احتمال . غول رو به فزونی نهادقدرت سربداران در این دوره تا حدي در برابر بازماندگان م

 نسبت به آنها برانگیخته و یحیی کراوي را طغاي تیمورخانمسئله باعث شد تا ظن  زیاد همین

  2. نیز همانند اسالف وي به اطالعت پذیري از خود وادار نماید

برخی متون تاریخی این دوره با پرداختن بهمراحل نخستین برخوردهاي سیاسی یحیی 

گروهی نیز در ابتدا  3. به پیشقدمی یحیی کراوي در صلح اشاره دارنداي تیمورخانطغکراوي و 

ي ضرب شده ها سکهاز . 4اند صلح با سربداران پرداخته  به منظور برقراريطغاي تیموربه اقدام 

                                                           
  62پیام، ص :  چ سوم، تهران، ترجمه کریم کشاورز،نهضت سربداران خراسان). 1351(بطروشفکی. پ.آ. 1

  .251ص،حافظ ابرو، زبده التواریخ. 2

 تصحیح بر هاشم ،مجمع االنساب). 1363(شبانکاره اي؛ 496. 497دولتشاه سمرقندي، تذکره الشعرا، صص. 3

  .327امیر کبیر،ص: تهران،محدث، چ اول

  39 ص،3 همان؛ خواند میر، حبیب السیر، ج،حافظ ابرو. 4
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 در همین زمان پیداست که یحیی کراوي علیرغم میل باطنی، طغاي تیموردر سبزوار به نام 

 تالش کرد تا طغاي تیمور با به رسمیت شناختن مالک الرقابی و سیادت همانند اسالف خود

یحیی کراوي این اعتماد را با پرداخت مالیات و باج و خراج سالیانه به . اعتماد وي را بدست آورد

احتماال یحیی کراوي نیز همانند سران سربدار پیش از 1. طغاي تیمور تا حد زیادي کسب نمود

رسمی  علی، ظاهرا در ابتداي امر، تمایل چندانی به پذیرشالدین  سخواجه شم وي به ویژه

 نداشته؛ اما در اثر اصرار و پا فشاري وي سر به اطاعت گذاشته و هر سال طغاي تیمورخان

رسیده   میشده و از نزدیک به خدمت وي  میرهسپار اردوي خان در سلطان دوین استرآباد

  2.است

گونه و بهبود دهنده روابط سیاسی سربداران و  الحاصهاي  برخی از محققان از سیاست

و از آنبه عنوان طرحی براي پایان اند   توسط یحیی کراوي سخن بهمیان آوردهطغاي تیموریان

  3.اند   یاد کردهطغاي تیمورخانقدرت 

سربداران از دوره حاکمیت  زیرا. رسد ایننظریه به راحتی قابل پذیرش باشد  نمیبهنظر

 طغاي تیموریانداري بابکارگیري یک نوع روش سازشکارانه در برابر حاکمیت امیر مسعود سرب

 را به رسمیت شناختند و این سیاست خاص دوران طغاي تیمورخاندر اغلب اوقات سلطنت 

 طغاي تیمورضرب شده در سبزوار به نام ي ها سکهحاکمیت یحیی کراوي نیست این را از 

  . توان دریافت می

این سیاست  سربداران بارسد   میاریخی موجود نیز بعید به نظربا توجه به شواهد ت

 خواسته باشند وي را به قتل آورند و طغاي تیمورخاناردوي  حداقل تا پیش از ورود به

که یحیی کراوي در سیاست رسمی اي  اسمیت، به مشی تازه. بهحاکمیت وي پایاندهند

وده و ادامهمی دهد که، از زمان حاکمیت در پیش گرفته اشاره نمطغاي تیموریانسربداران علیه 

 به دست آورند؛ طغاي تیمورعلی سربداران قادر شدند تا استقالل خود را در برابر الدین  شمس

جهت یحیی کراوي تصمیم  به همین. تحرکی نظامی سربداران مانعادامه استقالل آنها بود  بیاما

طغاي ذارد و به اصالح و بهبود روابط با  را کنار بگطغاي تیمورگرفت؛ مقاومت نظامی در برابر 
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 طغاي تیموربنابراین وي پذیرفت تا با ضرب سکه و پرداخت مالیات سلطنت .  بپردازدتیموریان

  1. را به رسمیت بشناسد و حتی قبل از اعالم اطاعت و وفاداري بهخان، هدایائی براي او بفرستد

  

  طغاي تیموریحیی کراوي و مسئله کشته شدن 

 گونه روایت رو رهسپار شدن یحیی کراوي به استرآباد و خدمت خان را اینحافظ اب

بعد از آنکه رسل در میان شد و سفرا تردد نمودند خواجه یحیی به اسم ایل شدن و  « :کند می

 طغاي تیمورخانبه زمره مطیعان در آمدن با سیصد نفر مردان بهادر یک جهت متوجه اردوي 

  2»شد

تواندریافت که یحیی کراوي به هیچوجه نیروي کافی   میمذکوربا کمی دقت در روایت 

 به همراه نداشت وبه قول طغاي تیمورخانرا براي پرداختن به یک عملیات بزرگ در برابر 

هنگام . 3» روي به مازندران نهاد، صلح واقع شودطغاي تیمورخانبه عزیمت آنکه با «میرخواند 

برده به طوري   میدر آرامش و امنیت خاصی به سر طغاي تیمورخانورود یحیی کراوي اردوي 

 برود را طغاي تیمورخاناز جانب سربداران قصد یا سوء نیت نسبت به  اینکه که احدي احتمال

  . پروراند  نمیدر ذهن

و چون بدانجا رسید با مجموع مردان او ...  «:نویسد میحافظ ابرو در تایید مطلب فوق 

 در خرگاه طغاي تیمور راند و پادشاه طغاي تیمورخاناس بربسته و سالح پوشیده به درکری

از کید و . بحر آبادي با یک دو طالب علم در مجلس پادشاه بودندالدین   نشسته خواجه غیاث

طغاي  و از اتفاقات در آن ساعت از بهادران – نعوذ باهللا من آفات الغفالت -مکر ایشان غافل

زهی تفّرج قریب ده نوکري از قبججی و فرّاش و  و نوکران در حساب کسی حاضر نبود تیمور

 او غیر پیش او بودند و هیچکس را در این حالت خیال غدري و مکري در خاطر خواجه سر

  4»گنجاند نمی
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، نه تنها کسی خیال طغاي تیمورتوان پی برد که در اردوي   میاز متن مذکور به وضوح

اند؛ بلکه بدلیل اعتماد کامل محل گنج  نمیغدري و مکري را از سوي سربداران در خاطر

گذشته از این سربداران احتماال . استقرار خان در اردو نیز از بهادران و محافظان بهره مند نبود

  . مدت زمانی را که در اردوي خان سپري نمودند؛ به دالیلی نامعلوم مسلح باقی ماندند

 ؟در مورد این مسئله شدند  میآیا پیش از این سربداران غیر مسلح وارد اردوي خان

حتی در مورد تدارکات یا نیروي کمکی که در . ندارنداي  هاي تاریخی هیچنوع اشاره گزارش

هاي  بر اساس برخی نوشته. مواقع لزوم به یاري سربداران آید؛ متون تاریخی این دوره ساکتند

مانی که مطمئن وي، تا ز خواجه و نظامیان اندك همراه این دوره شاید به جرات بتوان گفت که

 و اطرافیان وي را به قتل آورند؛ به طغاي تیمورتوانند بر اردوي خان تاخته و  می نشدند که

آنها . احتمال نزدیک به یقین، پیش از این،تصور چنین اقدامی را به هیچ عنوان در سر نداشتند

 بسر تنها باآگاهی و شناخت کامل از وضعیت اردوي خان که در شرایط مطلوب نظر آنها

  1. میبرد؛دست به اقدامات بعدي خود زدند

میرخواند را در تکمیل گزارش حافظ ابرو درباره این رویداد هاي  شاید، بتوان نوشته

بر پایه . رسد  میحساب آورد؛ هر چند که در شرح رویداد و جزئیات آنمتفاوت بهنظر منطقی به

سه  )طوي (بداران به اردو، جشن به مناسبت ورود سرطغاي تیمورخانگزارش این مورخ،ظاهرا 

 را برقرار ساخته بود؛ تادر پایان سومین روز جشن بر سربداران تاخته و کار خود با آنها رااي  روزه

  دست به اقدامی بزند؛ این، یحیی کراوي وطغاي تیمورخان اینکه اما پیش از. یکسره کند

طغاي  دقیق و حساب شده، نظامیان سربداران بودند؛ که پیش دستی نموده و با یک نقشه

 به قتل رساندند و با تاختن بر دیگر افراد 3 یا آش کشیدن و پذیرایی2اثناي محاورات را در تیمور

سه روز  «:نویسد می میرخواند در همین رابطه.  را غافلگیر نمودندطغاي تیموریانحاضر در اردو، 

حبش و غیرهما از سربداران ترتیب دادند و در آخر روز سوم حافظ شغانی و محمد هاي  طوي

  هنوز که عهد و پیمان نکرده ایم و ایمان در میان نیامده در اثناي آش کشیدن ما:گفتند که

کنیم و پادشاه نیز اندیشیده بود که چون از طوي فارغ شود  دفع پادشاه را توانیم که می
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و در . صیر مکنید هرگاه من دست بر سر نهم شماتق:خواجه یحیی گفت که. سربداران را بگیرد

بنابراین، به 1. » هالك شدطغاي تیمورخانوقت کاسه نهادن حافظ شغانی ضربتی بر پادشاه زده 

طغاي دلیل ناگهانی بودن حمله سربداران، یا به عبارت بهتر، اصل غافلگیري، عالوه بر 

امادر حقیقت گروهی از جمله فرزندان و . ، بسیاري از قشون وي کشته شدندتیمورخان

از آن میان، کسانی که .  بناگزیر از معرکه گریخته و جان بدر بردندطغاي تیمورخانبستگان وا

 و طغاي تیمور نزدیک بودند؛ از جمله لقمان پسر طغاي تیمورتوانستند بگریزند؛ برخی بسیار به 

امیر ولی پسر شیخ علی هندو از امراي معتبر طغاي تیمورخان بود که در تحوالت بعدي در برابر 

و در حقیقت بعدها حاکمیت طغاي .  واقع شدندطغاي تیمورخانسربداران بسیار موثرتر از 

  . تیموریان را استمرار بخشیدند

بیرون  که در سربداران« :دهد  میطور گزارش این حافظ ابرو مرحله پایانی رویداد فوق را

وش آید به بودند چون ضرغام خون آشام شمشمیر کشیده چون بحر که از باد صرصر در خر

از خرد و بزرگ و ترك و تازیک .  عام گشتطغاي تیمورهیچ کس ابقا نکردند و قتل در اردوي 

 واقعه آگاه شد به  هر که از اینطغاي تیمورخانهر کس را یافتند بکشتند فرزندان و متعلقان 

دوي در همان جا به قتل آمد به یک لحظه ار هم دست افتاد هیجان من ناچار گریخت و آنکه به

پسران طغاي «کند   می سمرقندي نیز روایت2.»پادشاهی چنان ناچیز شد که از ایشان اثر نماند

  3.»تیمور و هر که توانست گریخت 

اولین نتیجه حرکت غافلگیرانه سربداران پس از قتل طغاي تیمورخان و پراکندهشدن 

میر مسعود یک زمانی از مناطقی را که ا قشون وي این بود که سربداران بار دیگر توانستند آن

 فصیحی خوافی، هاي براساس نوشته. آنها گرفته بود و بار دیگر از دست داده بودند تصرف کنند

استرآباد و شاسفان و بسطام و دامغان و سمنان و خوار و طابران بتصرف ایشان در ... « مناطق

  4. »آمد؛ و در قالع، کوتوال خود نشانده، مراجعت کردند

  طغاي تیموریان و استمرار حاکمیت ي تیمورخانطغاکشته شدن 
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 و پراکنده شدن قشون وي توسط سربداران که طغاي تیمورخانرویداد قتل ناگهانی 

شده  بیشتر به یک اتفاق سریع و مقطعی همانند است؛ تا به یک طراحی و نقشه برنامه ریزي

) ق. هـ754(ا در سال طویل مدت؛ برخی محققان را بر آن داشته تا رویداد تاریخی مذکور ر

نقطه پایان تمام ارکان حاکمیت مغول در ایران و خراسان تلقی بنمایند و یا به عبارت بهتر آن 

این محققان از نظر ارائه . را به برچیده شدن تمام بساط مغول در ایران و خراسان تعبیر نمایند

 شرق شناسان تقسیمهایشان راجع به رویداد فوق، به دو دسته محققان داخلی و  ه دیدگا

  . شوند؛ که در اینجا بهناچار به ارائه تفاسیر و تعابیر آنها خواهیم پرداخت می

 یکی از محققان ضمن پرداختن به این رویداد، در شرح پایانی، تفسیرش را اینگونه بیان

  1» آنها براي همیشه از بین رفتمغول در خراسان برافتاد و سلطه و بدین ترتیب نسل «:کند می

 و تاراج اردوگاه او توسط طغاي تیمورقتل  «:نویسد می یا دیگري در همین زمینه

شود زیرا قتل سلطان مغولی به دست فردي   میسربدارن نقطه عطفی در تاریخ ایران تلقی

  2».ایرانی، منجر به بر افتادن سلطه مغوالن از ایران گردید

ن مغول خود را براي همیشه  نظامی دشم–با یک حیله سیاسی «یحیی کراوي  اینکه یا

 ایرانی که بیش از یک قرن زیر فشار مغوالن بودندهاي  این حرکت براي توده... از پاي در آورد

  3.»بسیار خوشحال کننده بود

 طغاي تیمورخانرسد، تفسیرهاي فوق با وقایع بعدي که پس از کشته شدن   نمیبهنظر

از اینگذشته، شواهد موجود . زگاري داشته باشددر دوره حاکمیت سربداران براي آنها رخ داد، سا

 اینکه نهایتا. رساند  میمذکور را به اثباتهاي  تفسیر نیز تا حد زیادي منطقی نبودن

. رسد  میکه منطقی تر به نظر شناسان نیز در این رابطه نظرات متفاوتی را مطرح نموده شرق

اي تیموریان با قتل حاکم آن، تر شدن مسئله باید تحلیل نمود که هر چند طغ براي روشن

اقتدار سیاسی خود را در منطقه استرآباد، مازندران و شاید خراسان از دست دادند؛ اما این امر 

داخلی، نتوانستند موقعیت خود را در این هاي  زیرا بعدها، سربداران بدلیل گرفتاري. مقطعی بود
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 جانشینان بالفصل طغاي تیمورخان مناطق حفظ نموده، بلکه، به فاصله اندکی با ظهور یکی از

امیر پرورده تهذیب و برآورده تادیب « :بنام امیر ولی، که اتفاقا به قول عبدالرزاق سمرقندي

گذشته از . از دست دادند به سرعت، مناطق متصرف شده را1بود؛» )طغاي تیمورخان(پادشاه 

 و بخشهایی از ایران فعال  در خراسانطغاي تیموریاناین، هنوز متحدان یارقباي مغول و ترك 

رسد، بتوان سقوط سیاسی یک حاکمیت را به سقوط همه ابعاد آن   نمینظر بودند و نیز به

به عالوه، همانطور که از این به بعد بررسی خواهد شد؛ از اردوي . تعمیم دادهو تعبیر نمود

ولی، توانستند جان طغاي تیمورخان برخی از فرزندان، همانند لقمان و امیر زادگان همچون امیر

طغاي بدر برند و در تحوالت سالهاي بعد در برابر سربداران با بهچنگ در آوردن قلمرو 

 عمل نمایند و طغاي تیمورخان یعنی استرآباد و مازندران، مقتدرتر و موثرتر از خود تیمورخان

داختن به محقق برجسته روسی، با پر پطروشفسکی. سربداران را تا سر حد سقوط نیز پیش برند

آخرین تکیه گاه دولت مغولی ایلخانان  «:نویسد می  و اشاره به نتیجه آنطغاي تیمورقتل 

تردیدي نیست که سربداران . هالکویی بدون کوشش، و با آسانی به دست سربداران نابود گردید

ولی ... ویران ساختن این آشیان ددان و راهزنان کاري بزرگ و قهرمانیی برجسته کردند با

وط دولت ایلخانان موجب واژگون گشتن بساط سیادت مغوالن در سراسر ایران و کشورهاي سق

فئودالی ي ها دولتسنت هاو شیوه کشورداري مغوالن کم و بیش در . هم مرز آن نگشت

بخصوص آنجاییکه، زمام امور بدست اعیان صحرانشین و لشکري . خاورمیانه محفوظ مانده بود

جالیریان و متصرفات جانی قربانی در شمال خراسان  جمله در قلمروترك و مغول بوده و از آن 

  2.»این نفوذ به چشم میخورد

کند   می و پراکنده شدن قشون وي اشارهطغاي تیموراسمیت نیز، بعد از اشاره به قتل 

 -طغاي تیمور، سربداران در اشغال مناطق جدیدي که فتح نمودند و نیز در جانشینی  اینکهبه

  3.  به اشکاالتی برخوردند–نمود   می حلغیرقابل که
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 بعدها تا طغاي تیمورخانلقمان پسر  اینکه با « :نویسد می کمبریج نیز در همین باره

 براي همیشه، طغاي تیمور همچنان در پی تسلط بر خراسان بود؛ ولی سقوط )ق. هـ790( سال

  1. »باز پسگردانی امپراتوري ایلخانان خط بطالن کشید بر عقیده

 که مهم ترین و اصلی ترین نماینده تفکر طغاي تیمورا توجه به مطالب فوق، همانا، ب

رفت؛ در این راه نه تنها توفیقی حاصل نکرد؛ بلکه   میتجدید حیات سیاسی ایلخانان به شمار

بنابراین با قتل وي، فقط دست یابی به چنین هدف یا . جان خود را نیز در این راه از دست داد

از این رو، بعدها، همانگونه که بررسی خواهد شد؛ امیرولی .  بوته فراموشی سپرده شداعتقادي به

با برگزیدن   نخست، قصد آن راداشت تاطغاي تیموریانجانشین وي، پس از تصرف قلمرو 

نماید، اما به سرعت تغییر رویه داده و از آن صرفنظر  حاکمیت، همین عقیده را دنبال لقمان به

  . متفاوتی وارد جنگ با سربداران شدهاي  هنمود؛و با انگیز

  

  پی در پی سربداران دردوره حاکمیت حسن دامغانیهاي  ظهور امیر ولی و شکست

. گیریم  میابتدا با امیرولی، جانشین بالفصل طغاي تیمورخان پی اکنون سیر حوادث را

علی  د امیر شیخ، امیرولی فرزن اینکهمتون تاریخی این دوره به طور یکسان اشاره دارند به

هندوست، که از امراي معتبر طغاي تیمورخان بود و در دربار طغاي تیمور و به توسط او تربیت 

امیر شیخ علی هندو « :نویسد می نیز این مطلب را تایید نموده و میر خواندهاي  نوشته. یافته بود

رولی در حجرتربیت حاکم استرآباد پدر امیر ولی از امراي معتبر طغاي تیمور خان بود و امی

 امیرولی پس از 2. »افتاد   میپادشاه نشو و نما یافته آثار رشد و نجابت از ناصیه او مشاهده

این منطقه به امیر شبلی از . کشته شدن طغاي تیمور از استرآباد گریخته و به منطقه نسا رفت

رولی را به نکاح امیر شبلی خواهر امی. قوم جانی قربانی تعلق داشت و حاکم این منطقه بود

 امیرولی بار دیگر به 4 بعدها با تضعیف موقعیت سربداران در استرآبادو مازندران،3.خوددر آورد

                                                           
  39 ص ، جلد6 ، تاریخ ایران دوره تیموریان،کمبریج. 1

، حافظ ابرو؛ 366 ص ، جلد3 ، حبیب السیر، خواند میر،؛ همچنین4486 ج، ص5 ، روضه الصفا،میر خواند. 2

  314 ص،التواریخ زبده

  314 ص ، همان،حافظ ابرو. 3

  174ص ،  خروج و عروج سربداران،اسمیت. 4



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   678 

رسید؛ ظاهرا در حدود دویست نفر از هزاره »جالونو«و زمانی که به دهستان  مازندران برگشت

صریحا مشخص هاي تاریخی این دوره، زمان برگشت امیر ولی را  گزارش 1.پدرش بدو پیوستند

) ق. هـ 757(سکه به نام امیرولی در استرآباد که متعلق به سال  اما باتوجه به ضرب. اند نکرده

است؛ به احتمال قوي ظهور دوباره او در این ناحیه بایستی در همین سال یا کمی زودتر از آن 

  قلندر بود؛ که-بلنخستین برخورد امیرولی باسربداران، با حاکم استرآباد بنام علی  2.بوده باشد

به او رسید؛  هنگامی که خبر برگشت امیرولی. به فرمان حسن دامغانی در آنجا حاکمیت داشت

. اما شکست خورده و هزیمت نمود. سوار، براي مقابله با امیر ولی رهسپار شد) 500(با پانصد

با این . را شکستاین خبر در والیت مازندران شایع شد که، امیر زاده ولی آمد و لشکر سربداریه 

نیاز گشتند و از طرف   بیپیروزي لشکر امیر ولی از یک سو از اسب و سالح و آنچه محتاج بود

فی لها مخت مردم هزاره ایشان و متعلقان طغاي تیموري که در گوش« به قول حافظ ابرو  دیگر

سترآباد، به امیرولی پیش از تصرف ا 3.»شنیدند روي بدو نهادند بودند از هر طرف که این خبر

قلعه شاسمان به جنگ  کوتوال شاسمانیظن قوي، در دومین برخورد خود با سربداران با ابوبکر 

ابوبکر شاسمانی گریخت و به خراسان نزد . پرداخت و در این جنگ نیز بر سربداران پیروز شد

  داد؛ روي)ق. هـ 757(پیروزي که به احتمال بسیار قوي در سال  با این 4.حسن دامغانی رفت

 بدین ترتیب امیرولی یک بار دیگر با سازمان دادن به هزاره 5. به تصرف امیرولی در آمد استرآباد

 و تسخیر استرآباد و با دعوت از لقمان پسر طغاي طغاي تیمورخانو نیروهاي پراکنده 

تیمورخان به فاصله اندکی پس از کشته شدن طغاي تیمورخان، حاکمیت آنها را به صحنه 

هر چند که بعدها درصدد کنار زدن لقمان پادشاه پسر طغاي تیمور بر . یاسی باز آوردقدرت س

 تایید مطالب خواندمیر در. حاکمیت را در استرآباد و مازندران بدست گرفت آمد و خود رسما

                                                           
  4486 ص،همان، میرخواند. 1

  268ص ،  همان،اسمیت. 2

  314 ،همان حافظ ابرو،. 3
  

  4486 ص ، همان،؛ میر خواند315 ص ،حافظ ابرو، همان. 4

  176 ص، همان،اسمیت. 5
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زوایا مخفی بودند در ظل رایت امیر ولی  که در اتباع خاندان طغاي تیمورخان«:نویسد میفوق 

  1».جمع آمدند

به سبزوار رسید؛ احتماال حسن  سمانیچون خبر شکست سربداران و گریختن ابوبکر شا

 تحت فرماندهی ابوبکر شاسمانی به جانب استرآباد پنج هزار نفر را مجدداً) 5000( دامغانی

به شکست سربداران  روي نمود که فریقین  جنگی بین2در منطقه سلطان دوین. گسیل داشت

دلیل پیروزي امیرولی در این جنگ کاربرد حیله جنگی بوده که در  نتری گویا مهم. انجامید

  3. نتیجه آن ابوبکر شاسمانی و بسیاري از سربداران کشته شدند

فصیحی خوافی بر آن است کهمیان امیرولی و حسن دامغانی نیز به ظن قوي هاي  نوشته

 بار سربداران در دوره روي داده که در این جنگ نیز براي آخرین)ق. هـ759( نبردي در تاریخ

پیش از این، در برابر امیرولی شکست را تجربه هاي  حاکمیت حسن دامغانی همانند نوبت

درپی سربداران از قشون امیر ولی، تمام متصرفات سربداران، از جمله  پیهاي  با شکست 4.نمودند

اساس  بر. علق گرفتاستراباد و نواحی اطراف آن از حاکمیت سربداران بیرون رفت و به امیرولی ت

امیرولی در استرآباد قوي حال شده بتدریج بسطام و دامغان و سمنان و «خواندمیر هاي  نوشته

فیروز کوه را نیز بتحت تصرف در آوردو تا زمان رسیدن حضرت صاحبقران امیر تیمور گورکان 

ندران سابقا به همانگونه که پیش از این ذکر شد؛ استراباد و ماز 5».کرد می حکومت در آن بلده

 به نام لقمان برجاي مانده طغاي تیمورخاناز آنجاکه پسري از .  تعلق داشتطغاي تیموریان

بود؛ امیرولی در مراحل نخست حاکمیت خود در این مناطق ادعا کرد که در غیاب لقمان بن 

                                                           
  367 ص، همان،خواند میر. 1

ه دولتشا: ك .ر .در همین منطقه، سربداران طغاي تیمورخان را به قتل رسانده وقشون وي را پراکنده نمودند. 2

  497 ص ، تذکر الشعرا،سمرقندي

 ،؛ خواندمیر328 ص ، مطلع سعدین و مجمع بحرین،عبدالرزاق سمرقندي ؛316 ص ،حافظ ابرو، زبده التواریخ. 3

  367جلد، ص 3 ،حبیب السیر

 ص ،اسمیت، خروج و عروج سربداران: ك . ر،همین طور؛ 957. 958 صص ،فصیحی خوافی، مجمل التواریخ. 4

177  

 ص ، همان،حافظ ابرو؛ 4487 ج، ص 5 ، روضه الصفا،میرخواند: ك .؛ همچنین ر367 ص ، همان،رخواندمی. 5
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 1.مع کندخواهد هواداران او را دور خود ج  میطغاي تیمور نماینده عالیق او در مازندران است و

اما به . هاي تاریخی، وي حتی از لقمان براي امر سلطنت دعوت بعمل آورد براساس گزارش

و . امیر ولی وي راامر به بازگشت داد و خود بر تخت حاکمیت تکیه زد 2محض مراجعت لقمان،

لذت حکومت بر حق گذاري نعمت غالب آمد و کسی پیش او فرستاد کهشما «به قول میرخواند 

  3».اي دیگر قدم رنجه باید فرمودرا به ج

 امیرولی براي به چنگ آوردن قدرت و قلمرو از توان دریافت که  میاز مطالب ذکر شده

دست رفته طغاي تیموریان در ابتدا از هزاره آنها در همین راستا کمک گرفت؛ سپس با ادعاي 

باز گرداندن لقمان پسر طغاي تیمورخان به حاکمیت استراباد و مازندران یا در حقیقت به 

البته امیرولی . ا گسترش دهدجانشینی طغاي تیمورخان، توانست قدرت و حاکمیت خود ر

بعدها نیز چون در مقاطعی، از مناطق تحت حاکمیت خود در استرآباد و مازندران رانده شد؛ باز 

 که در امیرولی اما 4.هم با توسل به همین دستاویز قدرت خود را در منطقه استوار ساخت

ید؛ آ ازندران بشمار میحقیقت نماینده بالفصل حاکمیت طغاي تیموریان در منطقه استراباد و م

از دوره حاکمیت خواجه علی موید، نه تنها موجب کاهش قدرت و تسلط سربداران بر  در واقع،

نواحی اطراف آن شد؛ بلکه بعدها حاکمیت سربداران را در حوضه مرکز  استراباد و مازندران و

زوما به بررسی آن قدرت آنها یعنی سبزوار نیز با چالشهاي اساسی مواجه ساخت؛ که در اینجا ل

  . خواهیم پرداخت

  

  

  

                                                           
  40 ص ، همان،اسمیت. 1

زمانی که امیر ولی براي امر سلطنت از لقمان پس طغاي تیمور دعوت بعمل آورد احتماال لقمان در آناتولی . 2

یک و دولتشاه بعد از قتل پدر از خراسان گریخته ودر ساکن بود که شاید به همراه برادران خود بنام بابق ب

؛ اما شبانکاره اي معتقد است لقمان به الوس 175اسمیت، همان، ص : ك .ر. خدمت قرامانی ها و آرتاییها بودند

   330ص ، مجمع االنساب،شبانکاره اي: ك.ر. جغتاي در ماوراء النهر پناهگرفتهبود 

  316، همان،؛ حافظ ابرو4487 ص ، جلد5 ، روضه الصفا،میر خواند. 3

  192 ص، عروج و خروج سربداران،اسمیت. 4
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  هاي نخستین سربداران و امیرولی حاکمیت خواجه علی موید و کشمکش

 مسایل و مشکالت سیاسی و )ق. هـ 766(خواجه علی موید هنگامی که به قدرت رسید 

بایست، در این زمان یکی از   میبنابراین، به طور طبیعی. نظامی حسن دامغانی را به ارث برد

 بر استرآباد و مازندران بوده ترین مسائل دوران زمامداري خواجه، استقرار حاکمیت امیرولی ممه

عزیز و هوادارانش با فراغت خاطر،  ویشدادن به شورش در احتماال وي بعداز خاتمه. باشد

اما متون تاریخی ایندوره، هیچ نوع گزارشی را . امیرولی بپردازد فرصت آن را یافت، تا به موضوع

ضرب شدهدر استرآباد بنام ي ها سکهاز . اند ز زد و خوردهاي میان او و امیرولی ارائه ندادها

امیرولی  توان پی برد که سربداران با  می)ق. هـ 770( تا )ق. هـ 767 (سربداران در فاصله زمانی

ن از ضرب همچنی 1.اند استراباد به مناطق مجاور رانده نبردهایی را داشته و او را حداقل از منطقه

آید که امیرولی بدلیل احتماال مشخص بطور کامل از منطقه رانده نشده   میبرها  برخی سکه

در واقع ادامه قدرت . دانست  مینفع سربداران به علی موید مدارا با امیرولی را زیرا خواجه. است

ریان در غرب توسعه جالی امیرولی در این زمان در این منطقه، سپر مناسبی در برابر قدرت رو به

ي ها سکهاز  2.ساخت  میخاطر دولت آسوده از برخورد با آن شد و سربداران را  میمحسوب

. هـ 774( و نیز در خالل سال )ق. هـ770(ضرب شده پیداست که سربداران استرآباد رادر سال 

  3.  تحت اختیار خود داشتند)ق

  

   قلمرو سربدارانپیرعلی و امیرولی بهالدین  خواجه علی موید و حمالت غیاث

در اینجا بنا به لزوم تاریخی پیش از آنکه رویدادهاي بعدي سربداران و امیر ولی را 

 کرت بررسی نماییم؛ الزم است تا سیر حوادث و رویدادها را با برخوردهاي سربداران و دولت آل

ظامی آنها که پردازیم به چرایی روابط سیاسی و ن  میهرات، پیگیري نماییم؛ و در ابتدا به ناچار

خاندان کرت هرات، در دوره حاکمیت خواجه . شکل گرفت موید در دوره حاکمیت خواجه علی

                                                           
  که262. 311 صفحات ،کتاب مذکور: ك . ر،؛ همچنین184. 185صص ،  خروج و عروج سربداران،اسمیت. 1

  .هاست ارائه شده است  ي ضرب شده آورده که همراه با تصاویر سکهها سکهباره مشخصات  در مستقلی را مبحث

  185ان کتاب، ص هم. 2

   همان صفحه،همان. 3
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کرت، حمالت متعددي را به قلمرو  حسینالدین  پیر علی جانشین معزالدین  علی موید و غیاث

 به این برخوردهارسد   میگزارشهاي تاریخی این دوره، به نظر بر اساس. سربداران تدارك دیدند

آید که،گسترش قلمرو سربداران به   میحافظ ابرو براي  از نوشته. دالیل مختلفی روي داده باشد

سمت شرق از بسطام تا قلعه فرهادجرد، در حمالت چندباره خاندان کرت به قلمرو سربداران،در 

پیرعلی، ملک الدین  با وجود این، پیش از حاکمیت غیاث. تاثیر نبوده است  بیاین زمان،

را در اختیار داشت؛ از همین منطقه چند بار به 1عزالدین حسین نیز زمانی که قلعه فرهادجردم

پیر علی نیز همانند الدین  اکنون غیاث. نیشابور تاخته بود؛ اما حمالت وي موفقیت آمیز نبود

پیر علی بر مذهب الدین  از سوي دیگر غیاث2. سلفخود ادعاي تصرف نیشابور را در سر میپروراند

وي خواجه علی موید را به مذهب تشیع و . تسنن حنفی بود و مدعی رهبریت اسالمی نیز بود

بنابراین علماي نظامیه هرات فتوا دادند که بر ملک اسالم واجب است کهدفع . دانست  میروافض

  3.آن طایفه کند

 یکی از محققانهاي  عالوه بر منابع این دوره، شاید بتوان برخی دالیل را در تحلیل

پیرعلی به قلمرو سربداران الدین  اسمیت، با اشاره به تاخت و تازهاي غیاث.  جستجو نمودضرورتاً

پیر علی متوجه شد که درویشان و سربداران الدین  غیاث«نویسد میبه ویژه نیشابور در این زمان 

 شکست سربداران از وي در سال ،در دو خط مخالف قرار دارند بزرگترین پیروزي ملک حسین

رود که جانشین او نیز درصدد تجدید شاهکارهاي پدرش بوده   می بود و گمان)ق. هـ 743(

از  (وي نوه –رود کهوي، نوعی تنفر خانوادگی از سربداران داشته باشد   میهمچنین گمان. باشد

 4.»طغاي تیمور خان بود که سربداران او را به قتل رسانیده بودند )طریق مادرش سلطان خاتون

پیر علی را همانندامیرولی، تا الدین  ه به شواهد مذکور، شاید بتوان در این زمان غیاثبا توج

حدي منتسب به قدرت طغاي تیموریان دانست و یانماینده آنها در شرق قلمرو سربداران به 

                                                           
بر اساس نوشته اي مستوفی این ناحیه را روستاي فرهادان نامیده، که بر سر راه نیشابور به هرات و بین جاده . 1

   به نقل از مستوفی188 ص ،اسمیت، همان. سرخس به جام قرار داشته است

  437 ص بحرین، سعدین مجمع طلعم سمرقندي، عبدالرزاق ؛451ص التواریخ، زبده حافظ ابرو،. 2

   همان صفحات،همان منابع. 3

 ص، قیام شیعی سربداران،یعقوب آژند: ك.؛ همچنین ر186. 187 خروج و عروج سربداران، صص ،اسمیت. 4

  40 ص ، جلد6 ، تاریخ دوره تیموریان،کمبریج؛  202
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زیرا بعدها همچنان که بررسی خواهد شد؛ هر دوي آنها در مقاطعی، همزمان، به . شمار آورد

پیر الدین  بزوار و نیشابور هجوم آوردند که در نتیجه آن نیشابور به تصرف غیاثیاري هم، به س

پیر علی نیز همانند پدر الدین  - با این حال، غیاث. علی در آمد و از قلمرو سربداران جدا شد

آورد که به هر   میبزرگ خود طغاي تیمورخان شاید سربداران را شورشیان و یاغیانی به شمار

پیرعلی به دالیلی که ذکر شد از سال الدین  بنابراین غیاث. ستی نابود شوندطریق ممکن بای

پیر علی به ظن الدین  غیاث1. »و متوجه نیشابور شد لشکري ساخته گردانید «)ق. هـ773(

حدود نیشابور تاخت؛   در سه نوبت، در ابتداي هر سال به)ق. هـ 776(نزدیک به یقین، تا سال 

 اما بر اساس شواهد موجود،. ه علی موید، نتوانست کاري از پیش بردکه با مقاومت قشون خواج

زیادي را در هاي  به حدود نیشابور تاخت خرابی و ویرانی) ق. هـ776( در آخرین باري که ظاهراً

  2. منطقه به بار آورد

پیرعلی در حدود نیشابور و الدین  سپاه غیاثهاي  خواندمیر با اشاره به خرابی و ویرانی

ملک چند سال متعاقب لشکر به نیشابور که در تصرف کسان « :نویسد می فقهاي هراتسکوت 

خواجه علی موید بود کشیده از مراسم قتل و غارت و تخریب شهر و والیت دقیقه نامرئی 

نگذشت و در کرت سیم در ویرانی بیشتر مبالغه نمود و غالت مسلمانان چرانیده باغات را با 

عجب آنکه این حرکات ت باش بین صد ساله را از بیخ برکند و کاریزها زمین هموار کرده درختان

بفتوي ایشان متعرض والیت خواجه علی موید بود بدو الدین  نزد فقها آن زمان که ملک غیاث

 بار دیگر به همراهی امیر )ق. هـ 776(پیرعلی در اواخر سال الدین  غیات 3.»نمود  نمینامشروع

 پیرعلی نیشابور رادر محاصرهالدین  زمانی که غیاث. ابور تاخت به حدود نیش4شیخی اسکندر

                                                           
، مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تاریخ سالطین کرت، تصحیح میر هاشم محدث، تهران ).1389( حافظ ابرو. 1

  196ص

  438 همان،ص،عبدالرزاق سمرقندي: ك .؛ همچنین ر196. 198حافظ ابرو، همان، صص. 2

  388،ج3خواندمیر، حبیب السیر، . 3

منطقه را به قصد خراسان  این) ق .ه766(در سال  وي پسر امیر افراسیاب چالوي از بزرگان مازندران بود که. 4

الدین  ر اسکندر شیخی از مریدان سید قوامپدر امی. الدین پیرعلی درآمد  خدمت ملک غیاثترك گفت و بعدها به

الدین  امیر افراسیاب و سید قوام قتل رسیدو میان فرزندان به بعدها توسط همین سید قوام الدین. بود مازندرانی
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گرفت و سربداران را در این منطقه وادار به مقاومت نمود؛ از طرف دیگر امیرولی نیز از استراباد 

 1.محاصره خود در آورد قصد محاصره یاتصرف سبزوار راهی سرحداتآن شد؛ و این شهر را به به

علی موید در این برهه زمانی، از دو سوي، یعنی شرق و غرب قلمرو به یقین سربداران و خواجه 

 تاریخی اینهاي  نوشته. حاکمیتی اشان بطور همزمان مورد هجوم حاکمان مذکور قرار گرفتند

پیرعلی و امیرولی در حمله همزمان خود به قلمرو سربداران تا حدي الدین  دوره برآنند که غیاث

نیشابور را محاصره الدین  ملک غیاث« :نویسد می  در گزارش خودحافظ ابرو. نیز هماهنگ بودند

کرد و امیرولی سبزوار را و میان ملک و امیرولی سفرا تردد کردند و مکتوبات به یکدیگر 

  2.»فرستادند و هر دو لشکر از یکدیگر اندیشه مند بودند

 صراحت کافی و از چون، منابع تاریخی این دوره، به جزئیات رویداد فوق توجه ننموده

اما شاید، با . برخوردار نیستند؛ به همین دلیل شاید نتوان به نتیجه روشنی دست یافت

شناسی این دوره بتوان رویداد مذکور و جزئیات آن را تا حدي منطقی، تحلیل  گیري از سکه بهره

  بنام امیرولی در استرآباد ضرب شده)ق. هـ775(متعددي که در سال ي ها سکهاز . نمود

 وي، حاکمیت منطقه استرآباد را در برابر سربداران در دست داشته است؛ اما توان پی برد که یم

بنام امیرولی در استرآباد متوقف شده و هیچ ها  ضرب سکه) ق. هـ776(درنگ در سال  بی

  3. بنام وي در این سال در دست نیستاي  سکه

 )ق. هـ 776(ی موید در سال قلمرو حاکمیتی خواجه عل اینکه رسد، به دلیل  میبه نظر

پیر علی و امیر ولی مورد تهدید الدین  زمان از جانب دو حاکم هرات و استراباد یعنی غیاث هم

 خواجه بناچار تصمیم گرفت تا نیشابور را در همین زمان موقتا رها کند؛ و نخست، ؛قرار گرفت

امیرولی قرار گرفته بود  دتهدی مرکز حکومت سربداران یعنی سبزوار که در این زمان مورد به

منابع تاریخی این دوره در مورد زد و خوردهاي سربداران و امیرولی و یا جزئیات . توجه نماید

با این حال، از ضرب نشدن سکه در همین زمان در استرآباد . آن در حوضه سبزوار کامال ساکتند

                                                                                                                                                    
حافظ ابرو، تاریخ سالطین : ك .ر.خراسان پناه آورد  شیخی به اسکندر هایی بوجود آمد که در نتیجه آن درگیري

  198. 199 صص ،کرت

  199 ص ، تاریخ سالطین کرت،حافظ ابرو. 1

   همان صفحه،حافظ ابرو، همانکتاب. 2

  269 ص ، خروج و عروج سربداران،اسمیت. 3
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داختن به تهدیدهاي امیرولی، توان دریافت که، خواجه علی موید با پر  میبنام امیرولی، تا حدي

رود که وي را حتی از استرآباد نیز   مینه تنها وي رااز حوضه سبزوار دور ساخت؛ بلکه گمان

، استراباد شاهد ضرب سکه )ق. هـ 777(زیرا بعدها به فاصله اندکی یعنی در سال . رانده باشد

رهاسازي نیشابور در  1.دباش  میبنام امیرولی و حتی به طور منطقی حاکمیت وي در آن منطقه

) ق. هـ776 (درنگ، در همان سال  بیپیرعلیالدین  برابر خاندان کرت، موجب آن شد تا غیاث

منطقه را به آسانی تصرف نماید و امیر اسکندرشیخی را که سابقا ذکر آن گذشت به عنوان  این

 خی از مطالب فوقحافظ ابرو با تایید بر. حاکم خود بر آنجا بگمارد و به هرات مراجعت کند

نیشابور را الدین  امیرولی سبزوار ناگرفته به مازندران مراجعت نمود و ملک غیاث «:نویسد می

و این واقعه در . کرده به امیر اسکندر داد و مظفر و منصور به دارالملک هرات معاودت نمود فتح

  2. »بود] 776[شهور سنه ست و سبعین و سبع مائه 

  

  و تصرف سبزوار الدین شورش درویش رکن

 با حمالت خاندان کرت هرات به نیشابور و تصرف آن، و امیرولی به سرحدات سبزوار و

محاصره آن، هر چند که رانده شد؛ حکومت سربداران بیش از پیش رو به ضعف و ناتوانی رفت؛ 

این حکومت، از جهت امور داخلی، گرفتار شورش یکی از مخالفان خواجه علی  تا جایی که

وي پیش از . شد که در واقع یکی از مریدان شیخ حسن بوري بودالدین  بنام درویش رکن موید،

کمی ) ق. هـ 776(آنکه موفق به تصرف سبزوار شود؛ ظاهرا به یاري امیر اسکندرشیخی در سال

پیش از تصرف نیشابور توسط خاندان کرت هرات، قصد آن را داشت تا بر ضد خواجه علی موید 

.  در مقابل قدرت خواجه تاب مقاومت نیاورده و هر کدام به سویی گریختندشورش نماید؛ اما

با سیصد نفر به شاه شجاع مظفري در الدین  شواهد تاریخی این دوره بر آنند که،درویش رکن

پیرعلی حاکم هرات روي آورد؛ و از قضا، الدین  فارس پناه برد و امیر اسکندرشیخی نیز به غیاث

بود؛ و همانگونه که ذکر شد؛ پس از تصرف الدین  ر، همراه و مالزم غیاثبعدها در تصرف نیشابو

                                                           
  269 همان، ص،اسمیت. 1

  502 ص ،؛ حافظ ابرو، زبده التواریخ199 ص ،حافظ ابرو، تاریخ سالطین کرت. 2
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بعدها به یاري شاه الدین  رکن1. به حاکمیت آن منطقه گمارده شدالدین  نیشابور از جانب غیاث

شاه شجاع مظفري، شاید به این دلیل . روانهخراسان گردید )ق. هـ 778 (شجاع مظفري در سال

به احتمال . شتافت که نفوذ خاندان مظفري در منطقه فراهم شودن الدی به یاري درویش رکن

که از هاي  در این زمان از گرفتارهاي خواجه در برابر امیرولی و خرابیالدین  قوي، درویش رکن

 زیرا حافظ ابرو با اشاره به مطالب فوق. طریق وي به سبزوار رسیده بود نیک اطالع داشت

ها   در آمد جمعی درویشان که تبع او بودند و در گوشهچون به حدود خراسان «:نویسد می

پنهان شده یک یک بدو ملحق شدند و جمعی کثیر از سوار و پیاده بر او جمع آمدند و پیشتر از 

آن امیرولی به سبزوار آمده بود و خرابی بسیار به حال سبزوار و لشکر خواجه علی موید راه 

  2.»یافت

نمود به خراسان   میوي را همراهی با لشکري که الدین در هر حال هنگامی که رکن

رسید؛ توانست اتحاد و همراهی امیر اسکندرشیخی را نیز بدست آورد و به اتفاق هم عازم 

در داخل الدین  این نیروي متحد، به ظن قوي از سوي طرفداران درویش رکن. سبزوار شوند

درویش ) ق. هـ778( در سالبنابراین. شهر سبزوار نیز مورد پذیرش و حمایت قرار گرفت

خواجه علی موید در . و متحدان وي موفق شدند تا شهر سبزوار را به تصرف درآورندالدین  رکن

به همین دلیل از سبزوار گریخت و به دشمن سابق خود . برابر آنها در خود تاب مقاومت ندید

نیشابور و سبزوار منطقه و متحدان، عالوه بر الدین   رکن3.یعنی امیرولی در مازندران پناه برد

 خطبه و سکه بنام خود )ق. هـ 779(جاجرم و بحر آباد را نیز بتصرف در آوردند و در سال 

پیرعلی به نیشابور الدین  زیرا بزودي در مواجه با حمله غیاث.  اما حکومت آنها دیري نپاید4.زدند

امیرولی بر حاکمیت  و نیز استقرار مجدد خواجه علی موید به یاري )ق. هـ 781 (در سال

 در متون 5.و متحد وي شکست را پذیرفتندالدین  درویش رکن) ق. هـ 782(سبزوار در سال

  . و درویشان شکست خورده گزارشی ثبت نگردیده استالدین  تاریخی از سرنوشت رکن

                                                           
  502 ص،برو، زبده التواریخحافظ ا. 1

  515 ص ، همان،حافظ ابرو. 2

  181. 182؛ ظهیرالدین مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان ومازندران،صص515. 516همان، صص . 3

  516 ص ،حافظ ابرو، همان. 4
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  امیرولی و محاصره سبزوار وورود تیمور لنگ به خراسان وپایان حاکمیت سربداران

 و خواجه علی موید، بعدها گسترش نفوذ امیرولی رادر خراسان به همراهی امیرولی

با این حال کمک و یاري امیرولی بهخواجه براي نشستن مجدد بر سریر قدرت، . همراه داشت

زیرا خواجه علی موید . آن نگشت که براي همیشه روابط حسنه میان آنها برقرار بماند موجب

 شاید امیر ولی خیال. ؛ به امیرولی وقعی نگذاشتزمانی که بر حاکمیت سبزوار قرار گرفت

اما هنگامی که یورش تیمور . ؛ خواجه علی موید براي همیشه متحد او باقی خواهد ماندکرد می

 به جانب منطقه خراسان آغاز گردید؛ امیرولی و علی بیک جانی قربانی )ق. هـ 783 (در سال

از .  خالف تصور آنها به یاري امیرولی نشتافتتصمیم به مقابله با تیمور داشتند؛ اما خواجه بر

اما خواجه علی موید در برابر . مذکور سبزوار را در محاصره گرفتند ن آرو بعدها حاکم این

پس از ... علی موید« :نویسد میپطروشفسکی در همین رابطه . ایستادگی نمود محاصره آنها

.  متوسل شد و از وي یاري طلبیدتحمل چهار ماه محاصره به فاتح آسیاي میانه تیمور لنگ

بدیهی است که وي نه تنها از ترس امیرولی، بلکه براي مقابله با مردم کشور خویش به بیگانه 

درواقع توسل امیر موید به تیمور، .  شد– تیمور-متوسل ودست بدامان فاتح آسیاي میانه

 امر دست زد و میل خیانتی بدولت و کشور سربداران بود و با انگیزه منافع شخصی به این

 بر سریر شهریاري باقی -  حتی به بهاي غالمی تیمور بیگانه هم شده باشد–هر قیمتیه داشت ب

تیمور که پیش از این، هنگام ورود به خراسان، همراهی و اطاعت پذیري خواجه را  1.بماند

 اوایل  هر چند که)ق. هـ 784(دریافته بود؛ براي پاسخ به شجاعت و صداقت خواجه در سال 

 یورش تیمور به. ؛و به یاري خواجه علی موید سربداري شتافت2زمستان بود؛ وارد خراسان شد

خراسان از یک سو موجب شد تا امیرولی و علی بیک جانی قربانی از محاصره مرکز قدرت 

سربداران دست برداشته و عقب نشینی نمایند؛ و از طرف دیگر، ظاهرا این لشکرکشی تمام 

امیرولی بعدها توسط تیمور حتی از منطقه استرآباد . ن را براي وي به ارمغان آوردمنطقه خراسا

اما به همان اندازهکه شکست امیرولی و  3.هاي مازندران ناپدید شد نیز رانده شد و در پناه جنگل

                                                           
  94. 95نهضت سربداران خراسان،صص پطروشفسکی،. 1

  433جلد، ص3سیر، خواندمیر، حبیب ال. 2

  4702جلد، ص6؛ میرخواند، روضه الصفا، 436. 437همان، صص. 3
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 همان اندازه بهاطاعت پذیري خواجه علی موید از تیمور افزوده شد؛ به  میعلی بیک مسجل

با تیمور پیروزي او را به  راین، تا اینجا شاید، به تصور خواجه علی موید، همراهیبناب. شد می

داشت؛ اما در واقع این پیروزي به یاري تیمور، اضمحالل نهایی استقالل سربداران و  همراه

  . 1حاکمیت آنها رادر خراسان به همراه داشت
  

  دران  بر استر آباد و مازنطغاي تیمورحاکمیت لقمان پادشاه پسر 

 از دست امیرولی خارج شد و به تصرف امیرتیمور گورکانی )گرگان (چون استرآباد

 لقمان که ، خان دادطغاي تیموردرآمد؛ امیرتیمور اداره آن سرزمین رابه لقمان پادشاه پسر 

 برد؛ سرانجام به  میمدت مدیدي از ترس سربداران و امیرولی در اطراف و اکناف سرگردان بسر

تیمور پس از تصرف مازندران عالوه بر امارت گرگان، اداره آن سرزمین را . نده شدتیمور پناه

  )ه ق786(2. هم به لقمان پادشاه تفویض کرد
  

  )ق. هـ787(حاکمیت پیرك پادشاه، پسر لقمان 

جاي پدر  چون لقمان به مرگ طبیعی درگذشت؛ پسر او پیرك، از طرف امیر تیمور به

مازندران نهایت  وي در تصرف. نمود  میامر او پیرك، اطاعت نشست و تا تیمور زنده بود؛

 تالش نمود تا متصرفات خویش را توسعه ،بعد از مرگ تیمور. همکاري را با تیمور انجام داد

. وي مدتی از ترس شاهرخ به خوارزم گریخت. دهد؛ اما با میرانشاه پسر تیمور اختالف پیدا کرد

  . 3در مازندران در گذشت اینکه ه، دوباره به استرآباد آمد؛ تامیرانشا با دریافت خبر شکستها  بعد

  

  حاکمیت علی، پسر پیرك پادشاه بر مازندران

سپس به شاهرخ . گذرانید  میسلطان علی پسر پیرك نخست در شیروانات روزگار

چون خبر در گذشت پدرش را . هاي او به سیستان شرکت نمود تیموري پیوست و در لشکرکشی

                                                           
  194. 195اسمیت، خروج و عروج سربداران،صص. 1

  4702جلد، ص6میرخواند، روضه الصفا، . 2

ظفرنامه یزدي، تاریخ : ، به نقل از143. 144صص قرن هشتم، نبئی، اوضاع سیاسی اجتماعی ایران در. 3

  التواریخطبرستان، منتخب 
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ن شنید؛ به رستمدار مازندران برگشت و در آنجا به کمک کیومرث پادوسبانی در مازندرا

نیروهاي پدرش را جمع آوري کرد و درصدد تسخیر استرآباد برآمد؛ ولی موفق نشد و از حاکم 

بدین طریق . خورد و به قتل رسید و سر او را به هرات پیش شاهرخ فرستادند آن جا شکست

  2. 1موریان در استرآباد و مازندران به پایان رسیددوران حاکمیت خاندان طغاي تی

  

  گیري نتیجه

ه  با خالء قدرت سیاسی متمرکز که در پی مرگ ابوسعید ایلخان در ایران و مناطق آن ب

ویژه خراسان بوجود آمد؛ حکومتهاي سربداران و طغاي تیموریان را بر آن داشت تا با اهداف 

و ها  انگیزه. یاسی در منطقه خراسان تالش نمایند متفاوت، براي رسیدن به قدرت سکامالً

کوشید تا از ظلم و   میسربداران. اهداف متضاد این دو گروه، آنها را به ناچار در برابر هم قرار داد

بند و از طرف دیگر طغاي تیموریان سعی داشتندتا حکومت خالصی یاستم بازماندگان مغول 

به همین جهت از ابتداي تشکیل . سیاسی باز آورندایلخانان را به صحنه قدرت  پایان یافته

 )گرگان( در استراباد) ق. هـ754( تا قتل طغاي تیمور) ق. هـ738( حکومت سربداران در سبزوار

متعدد طغاي هاي  انداختند؛ که آن، شکست یی را به راهها  جنگدر برابر هم قرار گرفتند و

در موقعیتی قرار نداشتند تا بطور قطعی بر  با این حال، هیچ کدام. تیموریان را در پی داشت

ظاهرا تا حدي، پذیرش یکدیگر را بر ) ق. هـ 754(هر دو گروه تا سال . دیگري پیروز شوند

سربداران  یحیی کراوي،  در دوره حکومتق. هـ 754اما در سال . جنگ خونریزي ترجیح دادند

رکت غافلگیرانه وي را به قتل کشمکش با طغاي تیمورخان در یک حها   مدتتوانستند بعد از

بساط اند   اما قتل طغاي تیمورخان در استرآباد به مفهوم آن نبود که سربداران توانسته. آورند

کامل مغول را در ایران و بخصوص خراسان برچیده باشند؛ بلکه برعکس، بعداز قتل طغاي 

دلیل   کنند؛ بلکه بعدها بهتیمورخان نه تنها سربداران نتوانستند استرآباد و مازندران را حفظ

ضعف قدرت سربداران، کسانی همچون امیرولی و لقمان پسر طغاي تیمور که از مهلکه قتل 

 برگشتند و طغاي تیمورخاندرنگ به قلمرو از دست رفته   بیطغاي تیمورخان گریخته بودند؛

خود طغاي  رادر منطقه احیا نمایند و حتی مقتدرتر از طغاي تیمورخانموفق شدند حاکمیت 

                                                           
  14همان، ص. 1
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آنها بعدها، به همراهی ملک هرات یعنی . تیمورخان در برابر قدرت سربداران ظاهر شوند

پیر علی در دوره انتهایی حاکمیت سربداران، یعنی دوره حکومت خواجه علی موید الدین  غیاث

 به آنها نه تنها مناطقی را که سابقاً. هاي اساسی روبرو نمایند موفق شدند سربداران را با چالش

سربداران را در مرکز قدرت یعنی سبزوار به  تعلق داشت؛ تصرف کردند؛ بلکه توانستند، سربدارن

سرانجام . پیر علی بودالدین  محاصره خود در آورند؛ که نتیجه آن تصرف نیشابور بتوسط غیاث

هاي بسیار میان امیر ولی و خواجه علی موید بناچار رهبر سربداران خواجه  پس از کشمکش

و با ورود تیمور لنگ به خراسان بساط حکومت . لی موید، دست به دامان تیمور لنگ شدع

  . سربداران براي همیشه برچیده شد
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  تاثیر آن در اضمحالل این دولت  در میان سربداران وکشی خویشبررسی 

  

  1سمرجانی صادقی حسن دکتر

 2نژاد رحیمی مسعود
  

  چکیده

نهـضت آزادیـبخش قـرن چهـاردهم        تـرین     دولت سربداران که از آن به عنـوان برجـسته         

ل در منطقـه    مجموعه شیعی مذهب بودند که مدت پنجاه سا       ،  شود  می میالدي در خاورمیانه یاد   

این حرکت در واقع طغیان خشم فروخورده مردمی بود کـه بـه دنبـال               . خراسان حکومت کردند  

توانستند با اسـتفاده از خـالء قـدرت بـه         ،  هجوم هولناك چنگیز خان وحاکمیت مغوالن بر ایران       

یکـی از مـوارد   . حکومتی مستقل وایرانی ایجاد نماینـد   ،  وجود آمده پس از مرگ ابوسعید ایلخان      

داخلـی اسـت کـه در میـان        هـاي     سلـسله قتـل   ،  موثردر تضعیف و اضـمحالل دولـت سـربداران        

در هیچ  ،  که شاید به جرأت بتوان مدعی شد      اي    گونه  به. زمامداران این حکومت اتفاق افتاده است     

ایـن حجـم وسـیع     ،  تـشکیل گردیـده   کـه ازابتـداي ورورد اسـالم در ایـران           هـایی     یک از دولـت   

از مجموع دوازده امیري که بر سریر حکومـت سـربداران تکیـه         .  است کشی وجود نداشته   خویش

 در تـوان  مـی  علـت اصـلی ایـن امـر را    . هشت تن از آنان قربانی اختالفـات داخلـی شـدند        ،  زدند

متاسفانه ایـن اختالفـات     . دولت آنها به دو گروه سربداران وشیخیان جست وجو کرد         بندي    جناح

ین دولت بـیش از نـیم قـرن دوام نیـاورد و سـرانجام بـا            داخلی سربداران موجب گردید تا عمر ا      

در این پژوهش سعی گردیـده  .  کامل برچیده شودطور بهحمله تیمور گورکانی بساط این سلسله    

نقش آن در تضعیف ایـن دولـت مـورد    ، داخلی در میان امراي سربدارهاي   است تا با بررسی قتل    

 .بگیرد کنکاش قرار

                                                           
 دانشگاه حکیم سبزواري. 1

 دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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   سبزوار، شیخیان، کشی یشخو، سربداران:  کلیديواژگان
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  مقدمه .1

 .ایم  بر سر قدرت بوده   همواره شاهد نبرد  ،  مختلفهاي    وسلسلهها    در مطالعه تاریخ حکومت   

، کـشی   گرفـت و پـدر      می رفت که نزدیکان درجه اول را نیز در بر          می گاه این مسئله تا آنجا پیش     

سربداران نیـز   . شد  می اري راهی در جهت رسیدن به سریرسلطنت وشهری       کشی   و برادر  کشی  پسر

شـکل گرفتـه    .. دینمـداري و    ،  فتـوت ،  اخالقی شیعه نظیر آزادگی   هاي    علیرغم آنکه برپایه آمیزه   

گردید که از ابتـدا  هایی  کشی خویشمتاسفانه به دلیل وجود اختالفات مزمن داخلی دچار   ،  بودند

 در  تـوان   مـی را  هـا     ن قتـل  علـت ایـ   ترین    اصلی. تا انتهاي این دولت با آن دست به گریبان بودند         

آوردن  جدال دو گروه یا جناح قدرت طلب داخلی دانست که هرکـدام ازآنهـا درصـدد روي کـار                  

بـا کمـی مطالعـه در       . راس هرم حکومتی و کنارزدن جناح رقیب بودنـد         اشخاص مد نظرخود در   

بـین   به جـرات اظهـار داشـت در   توان  می احوال این دولت و با کمک گرفتن از محاسبات ریاضی         

انـد،   اسالم و چه در دوران اسالمی براین سرزمین حکمرانـی کـرده            که چه بیش از   هایی    حکومت

 جداي از هشت امیـر سـربدار کـه در         .  را در میان سربداران شاهد هستیم      کشی  خویشبیشترین  

کشته شدن رهبـران مـذهبی ایـن دولـت نظیـر شـیخ         ،  جریان اختالفات داخلی به قتل رسیدند     

سربدران به شـمار    هاي    کشی  خویش درجمله   توان  می ش عزیز مجدي را نیز    حسن جوري و دروی   

 تفاوت نگرش هریک ازحاکمان سربدار به مسئله حکومت را نیز         ،  البته در کنار جدال قدرت    . آورد

 نگرشـی کـه گـاه بـه دفـع سـلطه مغـوالن             ،  توان عنوان عامل تشدید این اختالفات دانـست        می

ا به عنوان یکی از حکام نیمه مستقل منطقه خراسان تثبیت           خواست خود ر    می اندیشید و گاه   می

  . داد  میزمانی شعار حکومت مستقل شیعی با تکیه برمسئله مهدویت را سر و، کند

  

  امیر عبدالرزاق  .2

نخستین قربانی اختالفات درونی سربداران موسـس ایـن حکومـت یعنـی امیرعبـدالرزاق         

 737 شـعبان سـال   12عبـد الـرزاق را در تـاریخ        ن  الـدی   جماعت سربداران امـین   . باشتینی است 

قیـام خـود را بـشکل      ،  بسردارى خود اختیار نمودند و ابتدا چون عدد و قدرت ایشان زیـاد نبـود              

شروع کردند و از ایـن راه امـوال و     ،  دستبرد بقوافل و اموال کسانى که بظلم و جور معروف بودند          

به وردند و اتباع عبد الرزاق و شوکت و قدرت او           اسبابى که براى حرکات بزرگتر الزم بود فراهم آ        

محمد وزیر خراسان غلبه کـرده او را کـشت و در   الدین    زیاد شد تا آنجا که بر خواجه عالء        تدریج
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 ،اقبـال آشـتیانی  ( . شهر سبزوار را تحت اسـتیالى خـود درآورده علـم اسـتقالل برافراشـت        738

یان شهرستانی بود و نسبش از جانـب پـدر بـه    عبدالرزاق از یک خانواده قدیمی اع   ) 469،  1384

 حضرت حسین امام سوم شیعیان و از طرف مادر به یحیی برمکی وزیـر ایرانـی هـارون الرشـید                    

 این امر را ترفندي از جانب وي براي مقبولیت          توان  می اما) 46،  1351،  پطروشفسکی. (رسید می

د جنبهء  توان  می   اسامی  انتخاب این  روشن است که      خوبیبه  ،  عام و جذب هواداران بیشتر دانست     

، ریـیس الـسادات    ( . خـانواده را مـسلّم سـازد        نمادین داشته باشد تا ایرانی و شیعی بـودن ایـن          

اصلی تشیع در ایـران و در عـین حـال از مراکـز             هاي    چراکه سبزوار یکی از کانون    ) 144،  1371

  )36، 1351، پطروشفسکی. (سنتهاي وطن پرستی در کشور بود

عالوه بـر   . الرزاق پس ازتسخیر سبزوار خطبه به نام خود خواند واعالم استقالل نمود            عبد

جاجرم وبیارجمند رانیزتحـت تـصرف خـود در         ،  اسفراین،  جوین،  سلطان میدان ،  رادکان،  سبزوار

اما حکومت وي دیري نپایید ودر جریان یک مشاجره به دسـت بـرادر       ) 140،  1363،  آژند( .آورد

 مــسعود صــحه       عــمل    بـر   تمام منـابع تـاریخی    . مسعود به قتل رسید   لدین  ا  خویش امیر وجیه  

نویسند کـه عـبد الـرّزاق   تراشند و می  می  شرافتمندانه  اي   انگیزه  گذارند و براي این برادرکشی      می

  بـود   آمـده   سربداران  و به اسارت اي زیبا بود  وزیر را که بیوه هندويالدین  بر آن بود تا دختر عالء 

  ) 147، 1371، رییس السادات( .به زور بـه زنـی بـگیرد

 حبیـب الـسیر  ) 82/1، 1380، حـافظ ابـرو  (اکثر قریب به اتفاق منابع نظیر زبده التواریخ   

تـاریخ کـشته شـدن      ) 4485،  1384،  تقوي و قزوینی  (تاریخ الفی    و )358/3،  1380،  خواندمیر(

  .اند ذکر کردهق .  هـ 738ماه ذي الحجه سال 12وي را 

اما در وراي اقدام مسعود دراین برادرکشی به غیراز عمل ناجوانمردانه عبدالرزاق و اهانـت           

رچـه محـتمال عبـدالرزاق بـر اثـر          گ.  نکات مهم دیگري را نیز مـد نظـر داشـت           توان  می به برادر 

طلبی و نامجویی در راس سربداران قرار گرفت ولی اعیان خراسان وي را سـردار روسـتاییان                  جاه

امـوال ایـشان را بـه غـارت بـرده و      ، را کـشته هـا    روستاییانی که فئـودال   . شمردند  می کننده مقیا

مسعود بر خالف برادر نـشان داده       الدین    این درحالی بود که وجیه    . کردند  می قصورشان را تصرف  

اولیـه  هـاي     پیـروزي  )53،  1351،  پطروشفـسکی . (بود که هواخواه روش مالیم ومعتدل تر است       

، بـه غیـر از تـوان نظـامی         و میران محلی خراسان را نسبت به آنها حساس کرده بـود          سربداران ا 

طریـق آن دفـع      را از  دیپلماسی داشتند تا دشـمنان خـود       سربداران احتیاج به اسلحه سیاسی و     
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 مسعود کـه مثـل بـرادرش خـود را       . دیپلمات نبود  و لیکن عبدالرزاق یک نفر سیاستمدار     و کنند

 نـسبت بـه عبـدالرزاق کـه سیاسـت متنـاوب شکـست و              ن نسپرده بود  کورکورانه به دست طغیا   

او . توانـست سیاسـت گـسترده امکـان پـذیري را درپـیش گیـرد             ،  پیش گرفته بود   در پیروزي را 

با توجه به هدف    ،  دریافته بود که با وجود عبدالرزاق کنارآمدن با این مخالفین امکان پذیر نیست            

  دریافت چرا بـرادرش را     توان  می هاي خراسان  با قدرت آمیز   گشایش سیاست مسالمت   مورد او در 

نه به خاطرتوهینی بودکه نسبت به اوشده بلکه به خاطر این بود که مـانع اصـلی      . به قتل رسانید  

با توجه به نظرات ذکرشـده  ) 125، 1361، اسمیت( .را براي برقراري دوباره روابط از میان بردارد      

ودتایی دانست که شاید از ابتداي برقراري سربداران قـصد        این عمل مسعود رامی توان به مثابه ک       

. محمد راه را براي اجراي آن هموارنمود     الدین    اجراي آن را داشت و پیشامد مربوط به دختر عالء         

قتل عبدالرزاق به غیر ازموارد ذکرشده تاثیر منفی دیگري نیز در دولت سربداران بر جاي نهـاد و   

  .  بین سردمداران این حکومت بود درکشی خویشآن شکسته شدن قبح 

  

  :تیمور اي  محمد .3

. تیمورسومین امیر این دولـت بـود      اي     دربین سربداران محمد   کشی  خویشدومین قربانی   

مسعود و امیـر عبـد الـرزاق بـود و او را امیـر      الدین    محمد آیتیمور یکى از نوکران پدر امیر وجیه       

، همینکه خبـر قتـل امیـر مـسعود رسـید        . ه بود مسعود از جانب خود به نیابت در سبزوار گذاشت        

، اقبـال آشـتیانی   .(محمد آیتیمور بجاى او نشست و قریب دو سـال بـه اسـتقالل امـارت میکـرد                 

شیخیان باوي مبارزه آغاز کردنـد      ،  محمد نماینده جناح میانه رو بود     اي    از آنجا که  ) 472،  1384

سـردمدار  ) 69، 1351، پطروشفسکی.(متهمش کردند که درویشان پیش او قدر وقیمتی ندارند    و

علی بودکـه از جملـه نجبـا سـربداران بـه            الدین    خواجه شمس ،  تیموراي    تحرکات شیخیان علیه  

در نظـر وي وهمفکـرانش امـارت شخـصی کـه سـابق بـراین غـالم بـوده باعـث                      . رفت  می شمار

سـی  و برگـشت سیا    تیمور با ترکیب مقاومـت نظـامی      اي    هرچند که . سرشکستگی آنان شده بود   

مـع الوصـف درمقابـل دشـمنان        ،  توانسته بود دشمنان خارجی سربداران راسرجاي خود بنـشاند        

  )151، 1361، اسمیت.(علی دروضعیت بسیار ضعیفی قرار داشتالدین  داخلی و بویژه شمس

متوجـه قلـع نهـال      ،  على که بصفت اصالت و جاللت اتـصاف داشـت         الدین    خواجه شمس 

ناگـاه  ،  و مریدان شیخ حسن جورى را با خود متفق سـاخته حیات او گشت و جمعى از درویشان 
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گفت عجب حالتى است که درویـشان       . تیمور درآمد و او را مخاطب گردانید       اي  مجلس محمد ه  ب

با وجود آنکه مهم تو و خواجه تو بـیمن تقویـت ایـن فرقـه       ،  را پیش تو اصال قدر و قیمت نمانده       

نمـائى و موافـق      ل و اوباش را برایـشان تقـدیم مـى         پیوسته اراذ ،  واجب التعظیم تمشیت پذیرفته   

تیمـور متحیـر مانـده و       اي    محمـد . على نیز امثال این سخنان بر زبان آورده       الدین    خواجه شمس 

آغاز مالیمت کرده گفت من تـا غایـت هـیچ           ،  چون سالحى با خود نداشت و کسى پیش او نبود         

آن چـه   ،  ام اهتمـام بتقـدیم رسـانیده     درویشى را نرنجانیدم و در ضبط این مملکت لوازم سعى و            

حاال صالح باشد آنچنان میکنم ایشان گفتند برخیز و بـاین خانـه دراى کـه مـا حکومـت تـو را                       

  )363/3، 1380، خواندمیر( .خواهیم نمی

علی الدین    العاده شیخیان ودرراس آنها شمس     فوق  بیانگر قدرت نفوذ   توان  می این گفتگورا 

تیمـور و حتـی     اي    حکومـت ،  علـی الـدین     تـا آنجـا کـه شـمس        ،را درحکومت سربداران دانـست    

  .داند  میمسعود را نتیجه همکاري این فرقه با آنهاالدین  وجیه

محمد پیروان خود را گرد آورد به درویشان گفـت          اي    علی ازبیم آنکه  الدین    خواجه شمس 

ربدار بـه نـام   نویسنده ذیل محمود شبانکاره نیز به یکی از سران سـ        . تا از پی وي رفته بکشندش     

، پطروشفـسکی . (محمد را به قتل رساند    اي    ،  برد که به اتفاق درویشان      می موالنا حسن آهی اسم   

علی باز کـرد ولـیکن شـرایط        الدین    تیمور راه را براي به قدرت رسید شمس       اي    قتل) 70،  1351

ت علـی بتوانـد قـدرت را بـه دسـ     الدین  سیاسی و نظامی و اجتماعی هنوز طوري نبود که شمس  

لذا به اشاره وي سربداران شخصی با نام کلو اسفندیاررا به شـهریاري             ) 161،  1363،  آژند( .گیرد

  . برگزیدند

  

  کلو اسفندیار. 4

وران رئـیس و     هردسـته از پیـشه    ،  آیـد  طورى که از فحواى کتب تاریخى آن عـصر برمـى          

علـى  الـدین     شـمس ) 338/2،  1382،  راونـدي (.نامیدنـد  مـى » گلو«پیشکسوتى داشتند که او را      

اما بواسطه آنکه مردم قتل محمد آتیمور را حمل بـر غـرض             ،  هرچند که ضمنا طالب ریاست بود     

. نـشینى را بـر سـلطنت ربـع مـسکون برابـر نمیکـنم        گفت من درویشى و گوشه،  دنیوى ننمایند 

هر تیمور در ش  اي    کلو اسفندیار بعد از قتل    .مناسب آن که کلو اسفندیار را بحکومت اختیار نمایند        

بنابر آن چـون بـر مـسند    . سبزوار شهریار شد و او نه اصلى داشت و نه نسب و نه فضل و نه ادب  
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کرد و شیوه ظلـم   جهتى مردم را سیاست مى ریاست نشست طریقه ناستوده تکبر پیش گرفته بى       

در تمـامی منـابع تـاریخی سـربداران ازکلـو      )363/3، 1380، خواند میـر  .(آورد و تعدى بجاى مى   

پس از یک سـال      .اند  به بدي یاد شده و به نوع سیاست او دراداره حکومت خرده گرفته             اسفندیار

. ي به دست لشگر سربدار یا به دیگر سخن توسط جناح هوادارن جناح میانه رو کشته شـد                 اند  و

 کردنـد کـه مـردم فرومایـه را میـدان داده و حقـوق و انعـام لـشگریان را                مـی  اینان وي را متهم   

دانندکـه    مـی علـی الـدین   ن قتل در نتیجه تحریکات پنهانی پنهانی خواجه شـمس   ای. پردازد نمی

، 1351،  پطروشفـسکی . (کرده اسـت    می خواهان زمامداري بوده ولی به ظاهر این قتل را تخطئه         

مولف تاریخ الفی قتل کلـو اسـفندیار را نتیجـه پـشیمانی جماعـت جوریـه دانـسته و آنهـا                     ) 72

تیمـور   آن روز که محمـد آى     «کلو اسفندیار به آنها     چند که پاسخ    هر. داند  می رامسئول این عمل  

مستقیم به عمق اختالفـات     اي    اشاره» .من دانستم که در شما مروت و وفا نیست        ،  را قصد کردید  

 نیـز    آنهـا . علـی درقتـل وي دارد     الدین    موجود دردولت سربداران والبته نقش بارز خواجه شمس       

است که از خانه بیـرون رودامـا محمـد حـسن شمـشیرى و               کلو خو ،  زبان به دشنام وي گشودند    

  )4538، 1384، تقوي وقزوینی.(چماقى بر وى زده او را هالك کردندالدین  فخر

  

  علی الدین  خواجه شمس. 5

امیرسربداردردوران میـانی ایـن حکومـت    ترین   متنفذ توان  می علی را الدین    خواجه شمس 

بـه عنـوان یکـی ازاعـضاي کلیـدي      ، نبـرد زاوه وي بعد از شهادت شیخ حسن جوري در   . دانست

رفـت و نقـش انکارناپـذیري در انتخـاب کلـو اسـفندیار و                 مـی  جماعت دراویش شیخیه به شمار    

 وي را پـس از    تـوان   مـی  کـه اي    گونه  به .نصراهللا برادر امیر مسعود به سردمداري سربداران داشت       

اجه که از مـردم قریـه چـشم بـود           این خو . قتل امیر مسعود رئیس واقعى سربداران به شمارآورد       

بـا  ،  بفراست و دانائى و کفایت اشتهار داشـت و او بـار دیگـر اسـباب رونـق کـار سـربداران شـد                       

 .طغاتیمور خان صلح کرد و والیاتى را که امیر مسعود از او گرفته بود بطغاتیمور مـسترد داشـت                  

بـین خـود و     . ید کـرد  روش خلفاى راشدین را تجد    ،  وى کمابیش ) 473،  1384،  اقبال آشتیانی (

کرد و همه مردم بـدون       ها با یکى دو تن از یاران حرکت مى         در کوچه ،  اى ایجاد نکرد   مردم فاصله 

، کـرد  شویان گفتگو و معاشرت مـى      با همه طبقات حتى با مرده     ،  واسطه به وى دسترسى داشتند    

، فحشاء و شرابخوارى و استعمال مـواد مخـدره را منـع نمـود             ،  تجمل و تشریفات را محکوم کرد     
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کرد تا جـایى     در عین آزادمنشى متخلفین را به سختى سیاست مى        . وضع خزانه را بهبود بخشید    

 :که

نامه  وصیت،  اى بود که هرکس را از ارباب و لشکرى که طلب کردى            گونه  بهسیاست او   ... «

منهیان و جاسوسان به هر   ،  سن اداره منطقه نفوذ خود    وى براى ح  » .نوشتندى آنگاه نزد او رفتند    

با تمام کوششى که او در      . فرستاد تا جریان امور را از کلى و جزئى به اطالع او برسانند             والیت مى 

باز اعمال او مـورد موافقـت کامـل جنـاح افراطـى             ،  دوران پنجساله زمامدارى خود به عمل آورد      

علی به جناح   الدین     زیرا با توجه به اینکه خواجه شمس       )338/2،  1382،  راوندي.(نبود سربداران

، پطروشفـسکی . (ولی به روي هم مشی سیاسی وي روشن نبوده است         . تندرو سربدار گرویده بود   

1351 ،73 (  

قربانی شدت    اظهار داشت وي   توان  می علیالدین    باتوجه به شیوه حکومت خواجه شمس     

و سران سربدار ازسـخت  ) 161، 1361، اسمیت(.عمل خود در زمینه تقویت اخالقیات شده است     

 متفـق قتـل وي را بـه    طور  بهمنابع  )177،  1363،  آژند.(گیریهاي بیش ازحد او متنفر شده بودند      

، او مسئول تمغاي سبزواربه شمار میرفت     . دهند  می یکی از نوکران وي به نام حیدر قصاب نسبت        

غى بروى باقى شـده و خواجـه محـصالن    در اواخر ایام حیات خواجه محاسبه حیدر را نوشته مبل      

وخته بود از او بستاندند و چون حیدر را چیزى در دسـت نمانـد و                اند  تعیین کرده تا هرچه حیدر    

تشدد محصالن کم نشد روزى فرصـت یافتـه شـمه از عجـز و اضـطرار خـویش بعـرض خواجـه            

 زن خـود را  در جـواب گفـت   ،  دهنده بود  على مردى فحاش و دشنام    الدین    خواجه شمس . رسانید

در خرابات نشان و از آن ممروجه دیوان بهم رسان حیدر از شنیدن ایـن سـخن اشـک از دیـده                      

على را با خود مخمر گردانید و از این باب شمه با خواجـه              الدین    روان ساخته قتل خواجه شمس    

یحیى کراوى ظاهر ساخته رخصت یافت و نماز شام بقلعه باال رفته در وقتى کـه خواجـه یحیـى               

على بود زبان دادخواهى برگشاد و گفت ایخواجه بحال من ترحم           الدین    ر مجلس خواجه شمس   د

. علـى زد کـه از پـشتش بیـرون آمـد           الدین    نماى و پیش دویده خنجرى بر سینه خواجه شمس        

زنـد خواجـه یحیـى آواز بـرآورد کـه پهلـوان              حسن دامغانى قصد کرد که حیدر قصاب را زخمى        

. امـر بنـا بـر استـصوات شماسـت          ایخواجه ندانـستم کـه ایـن         حسن دست نگاهدار حسن گفت    

کـه عمـل حیـدر قـصاب در لفافـه علـت             این امر نشانگر این اسـت       ) 363/3،  1380،  میرخواند(

خصوصی ولی به احتمال قوي وي آلت فعل لشگریان یا به دیگر سخن جناح اعتـدال سـربداران                  
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ی توان کنار زدن رقیب قدرتمندي هـم        قصد آنها را از این کارم     ) 77،  1351،  پطروشفسکی. (بود

  .علی و برگرداندن حکومت به دودمان مسعود دانستالدین  چون خواجه شمس

  

  یحیی کرابی. 6

مسعود الدین    یحیی کرابی از روستاي کراب ازتوابع بیهق و یکی از نوکران و مقربان وجیه             

 انده جناح میانـه رو شـمرده    بود بنابراین وي از نمایندگان اعیان سربدار و بزرگ زاده و دست نش            

مهمترین رویداد طول دوران حکومـت یحیـی ازبـین بـردن            )77،  1351،  پطروشفسکی( .شد می

سربداران که از ابتدا در صـدد رهـا سـاختن       در این زمان    . بقایاي حکومت ایلخانیان در ایران بود     

خـان آخـرین امیـر    طغـاتیمور  ، کشور از قید تسلط مغوالن و خوانین محلی وابسته به آنها بودند    

  . دار مغول را در سراپرده خویش به خاك و خون کشیدند داعیه

درون حکومتی  هاي    کشی  خویشاما یحیی کرابی نیز هم چون بیشتر امراي سربدارقربانی          

چون مدت چهار سال و هشت ماه از حکومت خواجه یحیى بگذشت و مملکتش معمور و             . گردید

فرصت نگاهداشـته  الدین  برادر زنش عالء) 759(بعمائه آبادان گشت در سنه ست و خمسین و س   

در وقتى که خواجه سواره بدهلیز سراى خود درآمد برجست و بر پس اسب او نشـست و خنجـر            

بر پهلویش فرو برده خواجه هم در آن گرمى دست پس برده او را بگرفت و هردو راکب از مرکب            

 .ال قاتـل و مقتـول از عـالم انتقـال کردنـد            افتاده خواجه یحیى قاتل خود را زخمى زد و فى الح          

  معهـذا ایـن چنـین      انـد   ارائه نـداده  اي    براي قتل او هیچ گونه انگیزه     ) 363/3،  1380،  خواندمیر(

علـی و یحیـی کرابـی    الـدین   نمایدکه پیروان مسعود که درزمان حکومت سخت کوش شمس   می

، اسـمیت ( . مقتـنم شـمردند    ساکت شده بودند این زمان رابراي بازگشت به اوضاع زمان مـسعود           

یک نکته مسلم است که در میان بزرگان و اعیـانم سـربدار و بالنتیجـه در صـفوف                   )171،  1361

مـسعود  الـدین     جناح میانه رو آن عده کثیري میل داشتند که حکومت به دسـت اخـالف وجیـه                

خواجه رساندکه این دسیسه زیرسر       می وقایع بعدي سربداران  ) 86،  1351،  پطروشفسکی. (بیفتد

چرا کـه همـین افـراد بعـدا در ایـام            . نصراهللا اتابک امیر لطف اهللا و نیز حسن دامغانی بوده است          

  )185، 1363، آژند.(حکومت حیدر قصاب در قلعه اسفراین ماوا گزیده و علیه او وارد عمل شدند
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  حیدرقصاب. 7

ـ ،   اگرچه پس ازقتل یحیی کرابی حکومت به دست ظهیرالدین کرابی افتـاد            ی درواقـع   ول

ظهیرالـدین راپـس ازچهـل    ، سرانجام حیـدر . تصمیم گیرنده اصلی در دولت وي حیدرقصاب بود  

پهلوان حیدر قـصاب چـشمى قاتـل    . روز حکومت برکنار کرده و خود به جاي او بر تخت نشست           

ماه حکومت داشـت و      سال و یک   على و سپهساالر اردوى خواجه یحیى یک      الدین    خواجه شمس 

ایـن  ) 474،  1384،  اقبال آشتیانی ( . را در عهده پهلوان حسن دامغانى گذاشت       سپهساالرى خود 

کــاررامی تــوان بزرگتــرین اشــنباه وي دانــست چــرا کــه حــسن دامغــانی از نزدیکــان خواجــه  

حیـدر  . علی بود و به هنگام قتل وي توسط حیـدر قـصد کـشتن وي را کـرده بـود                   الدین    شمس

و عـالوه بـرآن بزرگتـرین مـشکل وي دردوران           قصاب دربین سربداران عـزت چنـدانی نداشـت          

طرفـداران جنـاح میانـه رو       . حکومتش رقیب قدرتمند وصاحب نفوذي چون امیر لطـف اهللا بـود           

 مسعود واگذارگردد و در مقابـل نیـز       الدین    سربدار بیشتر مایل بودند که حکومت به اخالف وجیه        

 دسـت حیـدر عمـال دسـت از        علـی بـه     الدین    جناح تندرو سربداران به دلیل قتل خواجه شمس       

خواجـه نـصراهللا اتابـک امیرلطـف اهللا پــسر     ، در زمـان حیدرقــصاب . حمایـت او برداشـته بودنـد   

حیـدر نیـز وي را در قلعـه    . مسعود در اسفراین بر ضد حیـدر دسـت بـه شـورش زد        الدین    وجیه

صراهللا قـرار   اما در این زمان ودرحالیکه حیدر درآستانه پیروزي بر ن         . اسفراین به محاصره در آورد    

قتلوق بوغا غالم ترك خویش را اغوا کرد تـا حیـدر قـصاب را بـه     ، پهلوان حسن دامغانی   ،  داشت

حسن دامغانی باقتل حیدر قصاب با یـک تیـر دونـشان    ) 84، 1351، پطروشفسکی. (قتل برساند 

 علی را بگیـرد و هـم اینکـه قـدرت را بـه خـانواده               الدین    حیدر را کشت تا انتقام قتل شمس      : زد

  )188، 1363، آژند.(مسعود برگرداند

  

  اهللا  امیرلطف. 8

با توافق صورت گرفته میـان پهلـوان حـسن دامغـانی و نـصراهللا      ، پس ازقتل حیدر قصاب   

. امیر لطف اهللا پسر امیر مسعود بـه زمامـداري سـربداران انتخـاب شـد               ،  مسعودالدین    برادروجیه

الـدین   ریه گردید چه او فرزند امیر وجیـه جلوس خواجه لطف اللّه اسباب مسرت طرفداران سربدا    

هـا کردنـد و نثارهـا        بهمین مناسبت در جلـوس او شـادي       ،  مسعود مشهورترین امراى ایشان بود    

چنانکـه پـس   . دادند لیکن پهلوان حسن دامغانى نفوذ کلى داشت و بر خواجه خود تحکم میکرد        
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گیـران    حـسن بـر سـر کـشتى    از گذشتن یکسال و سه ماه چون بین خواجه لطف اللّه و پهلـوان      

سبزوار و تعصبى که هریک نسبت بیک دسته اظهار میکردند اختالف شد پهلوان حسن خواجـه                

، اقبال آشـتیانی . ( بقتلش رساند762دژ دستجردان محبوس کرد و در آخر رجب  لطف اللّه را در   

 به خانـدان    با سقوط لطف اهللا امکان استقرار سلطنت در میان سربداران که متکی           ) 475،  1384

  )174، 1361، اسمیت.(ازمیان رفت، مسعود باشند

  

  پهلوان حسن دامغانی .9

ایـن فرقـه    هاي    کشی  خویشپهلوان حسن دامغانی آخرین امیر سربداري است که قربانی          

. وي در طول دوران سربداران همواره در میان نفرات رده باالي حکـومتی حـضور داشـت       . گردید

علی وي ازمالزمان حکومـت وي بـود ودر زمـان حیـدر قـصاب بـه        الدین    زمان خواجه شمس   در

اما قدرت اصلی وي درزمان امیرلطف اهللا بود که عنـوان اتابـک امیـر را     . سپهساالري لشگر رسید  

سرانجام نیز با کنار زدن لطـف اهللا و قتـل وي            . داشت و در واقع عمال حکومت در دست وي بود         

  . به عنوان شهریاري سربداران رسیدرسماً

. بـود ق  .  هـ   762مهمترین چالش حکومتی درزمان وي شورش دراویش شیخیه درسال          

هواخواهان طریقت حسن جوري یعنی پیروان جناح افراطـی سـربدار بـه مخالفـت               در این زمان    

پهلوان حسن دامغانی پرداختند و رهبر آنها درویش جدي وبا حـرارت بـه نـام عزیـز مجـدي بـا         

. شـد کـه وي یکـی از شـاگردان حـسن جـوري بـود         مـی حـسوب پیرو این طریقـت م    ترین    نفوذ

درویش عزیز درمشهد دست به شورش زد و قلعه طـوس راتـسخیر             ) 86،  1351،  پطروشفسکی(

در ،  قلعهرابه محاصره درآورد و پس ازغلبه ازکـشتن وي صـرف نظـر نمـوده               پهلوان حسن . نمود

  .رداما وي را به اصفهان تبعید ک، ظاهربه وي هدایایی اهدا نمود

 ولـی کـه       امیر  پهلوان حسن دامغانی در اواخر حکومت خویش بـا شـشهزار سـوار بجنگ          

 . کـرد  نـشینی   پس از طغا تیمور در استرآباد بحکومت رسیده بود رفتولی شکست خـورد و عقـب               

 آن احـوال خـواجه عـلی موید سبزواري نیز در دامغـان قیـام نمـود و امیرنـصراله عامـل                     مقارن

 خـویش را جهـت آوردن     کسان  محمود رضا یکی از کرد و ضمناً     بـیرون   آنـجا  ا از پهلوان حسن ر  

 بـودن سـبزوار را      خواجـه علـى خـالى     ) 115،  1348،  پرویـز ( .اصفهان فرستاد ه   عزیز ب  -درویش

مغتنم دانسته باهمکاري درویش عزیز آن شهر را تصرفکرد و خواجه یوسف سمنانى را کـه وزیـر    

 خواجه علـی بـراي از بـین بـردن حـسن             .ص امیر لطف اللّه بقتل رساند     بقصا،  پهلوان حسن بود  
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اوبه سران سپاه حسن نامـه نوشـت کـه اینـک خزانـه را بـین          : دامغانی به دو وسیله متوسل شد     

 کنم و اگردیربیایید بی نصیب خواهید ماند و درثانی زن وبچه و اهـل و                می اطرافیان خود تقسیم  

ت پـس سـر حـسن دامغـانی رابیاوریـد واز ایـن دو نعمـت        مال شماتحت اختیار من اسـ      عیال و 

 پـس از  ق  .  هـ   766سرانجام پهلوان حسن دامغانی درسال      ) 193،  1363،  آژند.(برخوردار گردید 

  .سال حکومت به دست سران سپاه خویش به قتل رسید چهار

  

  گیري نتیجه. 10

 قرن سلطه خود    در مطالعه تاریخ سربداران متوجه خواهیم شد این حکومت در طول نیم           

بیشتر قربانی اختالفات داخلی شد که میان دو حزب داخلی ایـن دولـت              ،  بر مناطق شرقی ایران   

در ، رفـت   مـی جناح میانه رو سربداران ودروایش شیخیه که جناح تندرو بـه شـمار    . وجود داشت 

ران کـشته شـدن زمامـدا   . متمادي داشتندهاي    طول این دوران همواره با یکدیگربرخوردها ونزاع      

بـا تـابو   .باشد  میسربدار آنهم در این حجم وسیع خود نشان دهنده عمق اختالفات در این دولت           

مسعود در ابتداي ظهوراین حکومـت انجـام داد و بـرادرش رادرطـی یـک              الدین    شکنی که وجیه  

 دربین سربداران شکسته شـده      کشی  خویشقبح عمل   ،  مشاجره به ظاهرساختگی به قتل رسانید     

 مراین دولت شاهد هستیم که سران سربدار گاه به دست طرفـداران جنـاح رقیـب و                تا پایان ع   و

ایـن درحـالی بـود کـه        . شـدند   مـی  حتی دربعضی موارد به دست ناراضیان همفکر خـود کـشته          

مـذهب شـیعه    رفتند که ازلجاظ ایدئولوژیک پیـرو      می سربداران با توجه به اینکه دولتی به شمار       

آل کـرت   ،  جانی قربانیان ،  طغاتیمور: در همسایگی خویش مانند   دشمنان مذهبی بسیاري    ،  بودند

را داشتند ونبردهاي مداوم با این دشمنان در کنار اختالفات داخلی سبب تضعیف سـربداران              ... و

عالوه براین امور تفاوت نگرش زمامداران سربدار به امر حکومت نیز از عوامـل فزاینـده               . شده بود 

تـرین   عضی ازامراي سربدار مانند عبدالرزاق و یحیی کرابی اصلی      ب. سربدران بود هاي    کشی  خویش

شاخصه حکومتشان نبرد با مغوالن و ازبین بردن بقایاي آنان بود در حالی که برخی دیگر ماننـد               

خواستند حکومت خـود      می علی با آنها صلح کرده وتنها     الدین    مسعود وخواجه شمس  الدین    وجیه

این درحالی بود که دراویـش شـیخیه کـه پیـروان شـیخ        . ننددر مناطق شرقی ایران تثبیت ک      را

کومـت  ح( سوداي ایجاد یـک تئوکراسـی      به تبعیت ازمراد خود   ،  آمدند  می حسن جوري به شمار   

متاسفانه این عوامل دست به دست هم داد تا عمر ایـن دولـت               .شیعی را در سرداشتند   ) مستقل

 کامـل   طـور   بهمور گورکانی بساط این سلسله      بیش از نیم قرن دوام نیاورد و سرانجام با حمله تی          

  .برچیده شود
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  نمودار از روي اصلی

  

  

  )ق. هـ(بازشناسی اندیشه مهدویت در ایران طی قرون هفتم تا دهم 

   سربدارانبا محوریت نهضت

  

  1ملیحه عابدینی
  

  چکیده

آیـد و همـواره از جملـه          مـی  اصلی نظام ارزشمند تشیع ناب در شمار      ي     شاکله ؛مهدویت

گردد که در     می در ایران زمین قلمداد   ي تاریخ اسالم    مباحث بحث برانگیز و قابل تأمل در عرصه       

  . ایی یافتهاي قرون میانه این سرزمین تجلی ویژهنهضت

 »مهدویت در نهـضت سـربداران     ي    اندیشه ازمندي    واکاوي بهره «پژوهش حاضر با عنوان     

اجتمـاعی و اقتـصادي     ،  مذهبی،  بر آن است تا با مداقه و تجزیه و تحلیل شرایط مختلف سیاسی            

گرایانـه   ي اتخاذ ایدئولوژي خاص چنین قیام هایی را به مبحث مهدوي   زمینه،  ورانحاکم بر آن د   

توان تئوري دانـشمند مـسیحی هرایـر دکمجیـان در خـصوص               می در این راستا  . را کاوش نماید  

ي دوران بحـران پدیـد آمدنـد کـه در           گیر  وقوع رستاخیز قیام هایی بنیادگرایانه که در پی شکل        

تمـسک جـست کـه در ذیـل آن ایـن پرسـش              ،  فرهمند شکل گرفتند  ي رهبري   گیر  سایه قدرت 

اسـالمی  هـاي   بنیادین را مطرح نمود که از چه روي مهدویت و اندیشه مبتنی بـر آن در نهـضت       

  . خاص پیدا نمودایی  جلوه، ایران آن اعصار

آیـد کـه در پـی ایجـاد           می پژوهش در پی اثبات این فرضیه بر      ي    در حوزه ،  نوشتار حاضر 

، اسالمیهاي   رهبران برخی نهضت  ،  ق.  ایران طی قرون هفت تا ده هـ      ي    ان در جامعه  محیط بحر 

مهدویت یافته و لذا آنـان      ي    پاسخ بنیادگرایانه به مشکالت موجود را در اندیشه       ،  همچو سربداران 

با واشـکافی محـیط بحـران و شـرایط خـاص آن در      ، در این سیر. به این اندیشه تمسک جستند   

ي   پاسخ بنیادگرایانه ،  دکمجیاني    در تطبیق آن با نظریه    ،   هجري قمري  10 تا   7ایران طی قرون    

                                                           
 دانشگاه باقرالعلوم. 1
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سـان   مهـدویت همـراه گردیـد و بـدین    ي  بـا اندیـشه  ، ایرانی سربداران ـ  اسالمی رهبران نهضت

  . اصلی در پژوهش حاضر به اثبات گردیدي  فرضیه

  . گرایی فیصو، نهضت، طبقاتی تضاد، مشروعیت، سربداران، مهدویت:  کلیديواژگان

  

  لهأبیان مس

و تعالیم اعتقـادي  ها  آموزه ي بنیادي هر مذهبی را پر واضح است که در هر دین و شالوده 

تـوان مهـدویت و    مـی ، ي معنـوي شـیعه   با شناخت کامل از شـالوده ، شک  بی .دهد  آن تشکل می  

ن بنیـان  جایگـاه ایـ  . اصـول اسـالمی جـاي داد   ترین    ي اساسی   ي حاصل از آن را در زمره        اندیشه

هاي فراوانی گردید که نمود بـارز آن در ایـران             دچار کش و قوس   ،  اعتقادي در فراز و نشب زمان     

اسـالمی بـا تأسـی بـه      ـ  هاي ایرانی چرا که نهضت، طی قرون هفت تا دهم هجري هویدا گردید

هـاي اعتقـادي شـان مطـرح      آن را یکـی ازبـن مایـه   ، هاي خـویش  ي مهدویت در خیزش   اندیشه

بـا  ،  هـاي مـذکور     نهـضت ،  به هر ترتیـب   . توان سربداران اشاره نمود     دکه از آن جمله می    نمودن  می

ي زمانی که     اما چرا درآن برهه   ،  هاي اعتقادي شکل گرفتند     رویکرد مهدوي گرایانه در کنار آموزه     

هاي ملوك الطوایفی کوچک وبزرگی همچون ایلخانان و دولت تیموریـان             مقارن با حضور سلسله   

جـاي  ها  در کنار سایر آموزهها  در بطن محور اعتقادي این خیزش ایی    چنین اندیشه . ددر ایران بو  

هـاي گونـاگون    به راستی شرایط حاکم بر آن دوران و موقعیـت ایـن سـرزمین در عرصـه     . گرفت

تمـسک  ایی    به چنین اندیشه  ها    مذهبی و اجتماعی چگونه بود که این نهضت       ،  سیاسی،  اقتصادي

ضمن واشکافی  ،  ش رو دارید بر آنست تا با گذري هر چند کوتاه و مفید            نوشتاري که پی   جستند؟

ي  اسـالمی سـربداران کـه بـا اندیـشه      ـ  نهـضت ایرانـی  ، ي ایران آن روزگـار  و کنکاش در جامعه

مورد تحلیل قرار دهد و به چرایی علل این نوع از رویکـرد خـاص               ،  مهدویت همراه گردیده بودند   

  . معنوي چنین خیزشی پاسخ دهد

  

  پرسش اصلی پژوهش

طـی قـرون هفـت تـا دهـم          ،  هاي اسالمی همچون سربداران     چرا رهبران برخی از نهضت    

  ي مهدویت تمسک جستند ؟  هجري به اندیشه
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  هاي پژوهش فرضیه

، ق.هــ ي ایران طی قرون هفت تا ده  ي اصلی در پی ایجاد محیط بحران در جامعه     فرضیه

ي  د گرایانـه بـه مـشکالت موجـود را در اندیـشه     پاسـخ بنیـا  ، هاي اسـالمی  رهبران برخی نهضت 

  . مهدویت یافته و لذا به آن تمسک جستند
  

  ها  متغیر

  . ي مهدویت  تمسک به اندیشه:متغیروابسته. 1    

، ایجاد مقـدمات ظهـور  ، از جایگاهی خاص در میان مردممندي    بهره :متغیرمستقل. 2    

 . نارضایتی از وضعیت موجود

  

  پرسش فرعی پژوهش

گیـري    چـه تـأثیري در شـکل      ،  سیاسی و مذهبی ایـران    ،  اجتماعی،  شرایط اقتصادي  .1    

  گرایانه سربداران داشت ؟  نهضت مهدوي

) ق. هــ قرون هفت تا ده     (گرایانه سربداران در ایران      گیري نهضت مهدوي    روند شکل . 2    

 و فرجام آنها چگونه بود ؟ 

  

  بیان مفاهیم

  : نهضت از نظر لغوي ، مفهوم جنبش

حـالتی کـه    . باشـد    مـی  1)حرکت و تکان  (در فارسی به معناي     ،  (Movement)بش  جن

، النهـضه ،  الحرکـه (در عربـی بـا نـام        . باشـد   مخالف سکون است و داراي پویـایی و فعالیـت مـی           

  .  معرفی شده است2)االهتزار

  

  

                                                           

 .257ص ، 1373،  انتشارات اسالم:تهران، فرهنگ جامع فارسی، علی سیاح،  علی اکبر دهخدا.1

 .220ص ، 1375،  انتشارات اسالم:تهران،  فارسی به عربی)2(گ دانشگاهی فرهن، علی سیاح. 2
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  : در اصطالح 

 سیاسـی  حرکت یا رفتار گروهی نسبتاً منظم و بادوام براي رسیدن به هـدف اجتمـاعی ـ   

  . 1. معین و بر اساس طرحی معین که ممکن است انقالبی و یا اصالحی باشد

  

  2reform:اصالح 

مردم مشارکت فعال دارند ولی به لحاظ ماهوي تفاوت بـارزي میـان             ،  در جنبش و اصالح   

دهد در حالی که      آن دو وجود دارد؛ بدین معنی که جنبش به دلیل مخالفت با حکومت روي می              

جـایگزینی و   ،  هـدف جنـبش   ،  از طـرف دیگـر    . پـذیرد   انب خود حکومت صورت مـی     اصالح از ج  

و همسو کـردن مـردم بـا    ها  اما اصالح در جهت تبدیل مخالفت، باشد  رسیدن به قدرت حاکم می    

  . باشد سیاستهاي حاکم می

 

  (Revolution movment)3جنبش انقالبی

ي رفـع ناسـازگاري    لهجنبشی است سخت و ناگهانی براي ایجاد نوآوري هـایی کـه وسـی            

آید که اوالً؛ ناسازگاري جامعه بر اثـر   زمانی پیش می، چنین جنبشی. شوند  اجتماعی پنداشته می  

هـاي آن بـه نهایـت برسـد و ثانیـاً؛ مـردم بـه شـدت از           روي ندادن جنبش اصالحی و یا کاستی      

یمـی روي   در چنین وضعیتی است که تحول عظ      . ناسازگاري جامعه در رنج بوده و متشکل شوند       

  . دهد می

  

  4:ي اصالحی  هاي اسالمی بر اساس اندیشه و انگیزه نهضتبندي  تقسیم

  . هاي مدعی اصالح طلبی یکسان نبوده است جنبش

                                                           

 .430ص ، 1383،  نشر چاپار:تهران، چاپ اول، فرهنگ علوم سیاسی مینو افشاري نژاد ؛ ، علی آقا بخشی. 1

   .575ص ، همان. 2

چاپ ، الملل بط بینفرهنگ روا، غالمرضا علی بابایی. 592ص ، پیشیننژاد؛  مینو افشاري، علی آقا بخشی. 3

  .104 ص 1383،  مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه:تهران، سوم

: تهران، چاپ دوم، اسالمی معاصرهاي  تاریخی و اجتماعی جنبشهاي  ریشه، حسین کاظمی کرهرودي. 4

 .99ص ، ش1381، انتشارات گویه
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  . ي اصالح داشته و واقعاً هم مصلح بوده اند  برخی داعیه)الف

 مدعی اصالح امور هستند ولی در واقع مفسدند و در ادعـاي خـود             ها     برخی از نهضت   )ب

  . کردند اینها بیشتر براي پیشرفت کار خودشان چنین ادعایی می. صادق نیستند

امـا در مـسیر اصـلی    ، ي اصـالحی داشـتند   در آغـاز انگیـزه   ها،  گروهی دیگر از نهضت )ج

  . مبارزه منحرف شدند

  

  تئوري هرایر دکمجیان

ا در   گـروه اسـالم گـر      184هرایر دکمجیان با مطالعه و بررسی بـیش از          ،  محقق مسیحی 

ي  نظریـه ، هاي اسالمی معاصر ي جنبش ها  ویژگیو  ها    و زمینه ها    براي شناخت ریشه  ،  جهان عرب 

دهـد او بـراي بررسـی علـل ظهـور و رسـتاخیز فکـري و سیاسـی در                      مشهور خویش را ارائه می    

رسـتاخیز را در کـشورهاي   ،  شناسـانه  ي تاریخی مختلف؛ بر اساس یـک دیـدگاه جامعـه          ها  دوران

 سـاله اسـالمی در شـرایط        1400داند که در طی تاریخ        با یک حرکت دوري می    اسالمی منطبق   

توان به محیط بحران نام برد به عنوان پاسخ متقابل به بحران در جامعـه رخ              خاصی که از آن می    

آگاهی کامل و دقیقـی را بـه مـا          ،  ي تحلیل غربی از رستاخیز اصالحی     ها   روش از نظر او  . دهد  می

هـاي اسـالمی را مـورد تحلیـل و            ن بایستی با نگرش اسالمی چنین نهـضت       بنابرای،  دهد  ارائه می 

  . بررسی قرار داد

هـاي    نهـضت  بنابر اعتقاد دکمجیان همان گونه کـه ذکـر گردیـد یـک ویژگـی برجـسته                

 و  »رکـود «هـاي پـی درپـی         ي آنهاست بدین ترتیب که دوره       گرایش و خصوصیت دوره   ،  مذهبی

هاي   توان ارائه داد که به موجب آن مظاهر و جلوه           ي علّی می  یک الگو . گیرند   را در بر   »رستاخیز«

اجتماعی و سیاسی همزمـان   ،  ي بحران شدید روحی   ها  دورانرستاخیز و تجدید حیات مذهبی با       

وقوع رستاخیز و تجدید حیات بنیادگرایانه بیـشتر همـراه          ،  در واقع در طول تاریخ اسالمی     . است

موجودیت جامعه اسالمی و یا وحدت و انسجام روحی      ،  نبا آشفتگی بزرگ بوده است که در اثر آ        

ي ها دوراندر ،  این پویایی دوري بحران و رستاخیز     . آن در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است        

 العمـل  عکـس ظهور یک پاسـخ و  ، مختلف تاریخی قابل تشخیص است که در هر مرحله ازسقوط       

تحـت رهبـري افـراد      ،  هاي اسـالمی    یشهتجدید حیات طلبانه به شکل بازگشت به گذشته و به ر          
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توان بـه     ي محیط بحران در دیدگاه دکمجیان؛ می      ها  ویژگیاما از جمله    ،  گیرد    فرهمند شکل می  

  : شش ویژگی اشاره نمود 

 ضـعف   ) تضاد طبقاتی؛ ه   ) آشوب و فشار؛ د    ) بحران مشروعیت؛ ج   )ب.  بحران هویت؛  )الف

  1. بحران فرهنگ)نظامی؛ و

هـاي   وقوع دو یا سـه بحـران    ،  هاي مختلف تاریخ اسالم     در اغلب دوره  دیدگاه دکمجیان    از

هاي رستاخیز فکري و سیاسی را به دنبال داشته باشد وعـالوه بـر                کافی بود تا حرکت   ،  گانه شش

هـاي اسـالم      گیري و تداوم حرکت     نظیر رهبران فرهمند فکري و سیاسی در شکل         بی آن بر نقش  

هاي اسالمی را بـه خـوبی    ظریه دکمجیان ابعاد داخلی گرایش ن،  گرایی را نمی توان نادیده گرفت     

امـا از  ، باشد هاي اسالمی بنیاد گرایانه اسالمی معاصر می    ي جنبش   کند و اگرچه درباره     تبیین می 

هـاي    هاي مورد بحث در این تئـوري بـر موضـوع مـورد نظـر بـا نهـضت                    آنجا که برخی از مؤلفه    

توانـد مـورد    لـذا مـی  ،  قابل انطبـاق اسـت  ق. هـ دهم  اسالمی ـ ایران قرن هفت تا گراي مهدوي

  . گیرد استفاده قرار

هـاي بنیـاد      العمـل   عکـس و  هـا     پاسـخ ،  هاي تاریخی هستند    بحران هایی که مبتنی برپایه    

  :باشند   شامل ارکان زیر میالعمل عکساین . شوند گرایانه را موجب می

  . عه رهبري متعهد به تغییر و تحول معنوي یا انقالب جام)1

عقایـد  ،  ایدئولوژي معتقد به ظهور یک منجی و در بر دارنده راهی براي نجات ارزشـها         )2

  . و اعمال کهن و اصیلی که براي شکل دادن به نظم بنیادگرایانه ضروري است

 شخصیت معترض که تحت تاثیر محیط بحران و نفوذهـاي متقابـل ایـدئولوژي بنیـاد         )3

  .شکل گرفته استگرایانه 

و طبقات اجتماعی مستعد پاسـخگویی بـه درخواسـت       ها    ان و مستمعین؛ گروه    مخاطب )4

هاي روانی ـ فرهنگی و مواضع خاص اجتماعی ـ اقتصادي خود    گیري بنیادگرایانه از طریق جهت

  . در جامعه و نظم اقتصادي جهان

                                                           
 انتشارات :تهران، چاپ اول،  احمديحمیدي  ترجمه، اسالمی در جهان عربهاي  هرایر دکمجیان؛ جنبش. 1
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هـاي   هاي بنیاد گراي تحت رهبـري شخـصیت      و جنبش ها    در گروه : ها     جنبش نهضت  )5

از خود جلوه گـر  ، هاي رفتاري از التهاب و شور معنوي گرفته تا فعالیت انقالبی         ه نمونه فرهمند ک 

  . سازند می

و مظاهر سیاسـی جنـبش بنیـادگرا و رغبـت و گـرایش آنهـا بـه                  ها    جلوه: ها   حکومت )6

 پاسخ حکومت به صورت سرکوب خشونت بار یا هم سازي با جنبش             العمل  عکسباعث  ،  خشونت

تجدید حیات یا سقوط آینده جنبش بنیادگرایی بـه ماهیـت           . شود  دن آن می  و به همکاري طلبی   

الزم بـه   . هاي بنیـادگرا بـستگی دارد       تحریک خارجی و کیفیت رهبري جنبش     ،  سیاسی حکومت 

کـشمکش طبقـاتی بـه ضـعف     ، آشوب و فـشار ، مشروعیت، هویت(که از شش بحران ،  ذکر است 

تنها دو بحران مشروعیت و تـضاد     ،   دکمجیان  مطرح شده از سوي هرایر     )نظامی و بحران فرهنگ   

  . طبقاتی یا اقتصادي بر موضوع و دوران مورد نظر قابل تطبیق است

  

  ق. هـبحران در ایران طی قرون هفت تا دهم 

  : محیط بحران

امـا  ، ایران زمین در طول تاریخ پر فرازو نشیب خود شاهد هجوم اقوام مختلفی بوده است      

نظیـر اسـت      بی ي این تهاجمات    منظومه ر اوایل قرن هفتم هجري در     رحمانه مغوالن د    بی یورش

فاجعه هول انگیزي نزد مسلمانان بود که بـدون شـک تـا آن              ،  هاي میانه   استیالي مغول در سده   

مـورخ مـشهور آن   ، زمان جهان اسالم چنین تلخ کامی را تجربه نکرده بود تا آنجا کـه ابـن اثیـر               

کـردم    چند سال بود که از ذکر این حادثـه خـودداري مـی            « :نویسد    در این باره چنین می    ،  عصر

افزون بر آن ایـن  ، 1»...شمردم و از یاد آوري آن اکراه داشتم زیرا آن را بسیار بزرگ و هولناك می  

. دانـد  مـی تـر   یورش مغوالن را از رفتار بخت النصر با اسرائیلیان و ویرانی اورشلیم اسفناك       ،  مورخ

گرچه . 2داند   هجوم مغوالن را بسان قیامت می      طبقات ناصري  در   قاضی منهاج السراج جوزجانی   

 ...غزهـا و  ،  غزنویـان ،  این سرزمین از دیر باز عرصه تاخت و تاز اقوام مختلفی همچون سلجوقیان            

                                                           

 .126 و 124صص، 26جلد ،  الکاملابن اثیر ؛. 1

 به 92ص ، 1363، تهران؛ دنیاي کتاب، چاپ اول، جلد دوم، منهاج السراج جوزجانی؛ طبقات ناصري، قاضی. 2
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رعب و وحشت حاصل از این یورش بر دل مردم بدان انـدازه            . بود اما این تهاجم چیز دیگري بود      

هراس و بیم با دلهاي به دو نـیم نـه روي قـرار و نـه پـشت بـه              اهالی در حصار در     «نمود که     می

جنایـات ایـن قـوم    . 2»لشکري به سان مور و ملخ که هر فوج از آن همچو دریایی مـواج     «. 1»فرار

اي «: سرکش تا بدانجا بود که چنگیز به هنگام هجوم هول انگیزش ایرانیان را چنین خطاب کرد          

از مـن  . بزرگـان شـما کـرده انـد    ، اید و این گناهان بزرگ قوم بدانید که شما گناهان بزرگ کرده     

هـاي   اگر شما گنـاه   ،  من عذاب خدایم  ،  گویم به سبب آنکه     بپرسید که این سخن به چه دلیل می       

 این هجوم در پی خود شـرایط      . 3»بزرگ نکردتی خداي چون من عذاب را بر سر شما نفرستادي          

. ی فراتر از مرزهاي آن سرزمین بـاقی گـذارد         ي ایرانی آن روزگار و حت       دهشت آوري را بر جامعه    

ي   سـقوط خالفـت پانـصد سـاله       ،  قتل عام ساکنان مناطق مورد هجوم     ،  ویرانی شهرها و روستاها   

ي خود اقتصاد ایران بر آن اتکاء داشت          از بین رفتن مزارع کشاورزي که به نوبه       ،  عباسی در بغداد  

، گسـست اجتمـاعی   . حطاط کـشیده شـود    همگی دست به دست هم داد تا ایران از هر نظر به ان            

اقتصادي و حتی فرهنگی میان قوم غالب و مغلوب شکاف عمیقی را در تبعـات مختلـف      ،  مذهبی

هـاي ایلـی      و گـرایش  هـا     منـد ایلخـانی مبتنـی بـر سـنت          غیرنظام اجتماعی پدید آورد حکومت   

گمـی گردیـده    ایی در مواجه با مردمی که داراي تمدن و فرهنگ کهن بودند دچار سر در               عشیره

این در حالی است که پس از فروپاشی دولت ایلخانی هر تکـه از سـرزمین ایـران در دسـت                     . بود

هنوز هجوم و قتل و غارت مغوالن از خاطر مردمان نرفتـه بـود   . سران طوایف مختلف قرار گرفت 

  . که تیمور و خاندانش از نو این ارمغان شوم را در یادها زنده کردند

  

  :بحران مشروعیت 

ي مغوالن بر ایران در آغاز حذف قـدرت خوارزمـشاهیان را درپـی                 پیامد هجوم مقتدرانه  

گیـري    ي چهل ساله در تشکیل دولتی یکپارچـه و نیرومنـد و بـه دنبـال آن شـکل                    داشت؛ وقفه 

که خلق و خوي صحرا گردي داشت همگی دست به دست           ایی    مند ایلی عشیره   حکومت غیرنظام 
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ي یکجانشین ایرانـی بـه اثبـات     ولت ایلخانان مغول را از سوي جامعه  هم داد تا عدم مشروعیت د     

هاي دینی با مردمان سرزمین مغلوب و بـدنبال آن            برساند نا همسانی مذهبی مغوالن در گرایش      

بـر ایـن عـدم    ، تساهل و تسامح مذهبی حکام ایلخانی در تمایلـشان بـه آیـین و مـذهب خـاص           

ي ایرانـی مغـوالن کـافر غاصـب حکومـت بـر               معـه افـزود چـرا کـه از دیـدگاه جا           مشروعیت می 

آمدنـد کـه    ي عناصر نامتناجس مهاجمی به شمار مـی  سرزمینشان سیطره یافته بودند و در زمره   

. اجتماعی و مذهبی هیچ سنخیتی بـا ایـشان نداشـتند          ،  اقتصادي،  هاي مختلف سیاسی    در عرصه 

مغـوالن را بـه طمـع آن        ،   آن ي مفتوحه و در نزد مردمان     ها  زمینعدم توجه به مشروعیت در سر     

هاي خود که همانا سیطره کامل بر جهان بود پایگاه خالفت را نیز در                داشت تا در جهت خواسته    

ي آنان از     چرا که تا آن دوران جایگاه سیاسی ایشان به همراه مشروعیت تعریف شده            ،  هم بکوبند 

بنابراین احـساس نیـاز   ، دیدگر در قراقورم تأمین و تعیین می  ،  سران مغول ،  سوي شوراي قورلتاي  

زیـرا یگانـه   ، نمـود  ي مسلمین نزد آنان غیر موجه مـی         به کسب مشروعیتی دیگر از جانب خلیفه      

ي سیاسی آنان      بود که اندیشه   »یاساي چنگیز «شد    قانونی که از سوي مغوالن محترم شمرده می       

  گردید در این قانون خالصه می

خانقـاه نـشینی و      بود چرا که گسترش تصوف و     دوران تیموریان نیز از این امر مستثنی ن       

ي ایرانـی بـه همـراه     ترویج آن از سوي تیمور هیچ گونه مشروعیتی را بـراي او در بطـن جامعـه                

ي ملـی و مـذهبی        جامعه ایی که هویت زخـم خـورده       . نداشت وبرظلم وستم اوصحه نمی گذارد     

، با چنین وضـعیت جدیـدي     این بار در جهت مقابله      ،  دانست  خویش را مدیون حضور مغوالن می     

، چـرا کـه ایـن نـوع دیـدگاه       ،  تجلی یافت گرایی    کسوت تصوف را انتخاب نمود و در لباس صوفی        

تصوف نوعاً طرز فکر و بازتابی بـود کـه          ،  در حقیقت . 1پاسخی منفی نسبت به شرایط موجود بود      

ذیرفت کـه   پ  نسبت به اوضاع اجتماعی تحقق می     ،  گرفت این بازتاب    علیه جریان موجود شکل می    

. گـشت  معنوي و مذهبی طبقات مختلف جامعه اسالمی ساري و جاري مـی    ،  در عملکرد فرهنگی  

بـر خـالف نظـر برخـی از دیـن       ،  باید اذعان نمود که این نگرش از نظر منشأ و مبنا و نیز هـدف              

ایدئولوژي ایـن دو  ، گیرد و حتی در بعضی ادوار تاریخی شناسان با تشیع در یک جایگاه قرار نمی     

اما گاهی نیز این دو ایدئولوژي بـه سـوي همگرایـی بـا هـم پـیش       ، گردد رقه از هم تفکیک می    ف
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روند تا آنجا که در اوایل قرن چهارم هجري قمري ما شاهد همکاري فـراوان میـان متفکـران                  می

اما این همگرایی به میزان خشک اندیشی و قـشري گـري   ، اسماعیلی و برخی از صوفیان هستیم     

ي تسنن بسته است به این معنا که به هر میزان تعصب نابخردانه در این فرقه                  فرقهدر مواجهه با    

ا ایـن بـاور را کـه       . 1گـشت   یافت به همان اندازه گرایش به تشیع و تصوف بیـشتر مـی              فزونی می 

تـوان    مـی گرایـی     هاي صوفی   خالفت خلفاي سنی فناپذیر است ممکن گردید؛ به طور کلی پیامد          

  : چنین بر شمرد 

   دنیاگریزي از جامعه و حوادث و تحوالت آن؛)الف

  فرهنگی و سیاسی؛، اجتماعی، هاي اقتصادي  رکود فعالیت)ب

   افزایش فقر و فساد؛)ج

   . ...تناسخ و، الوهیت، هاي غلو آمیز حلول  رواج اندیشه)د

زدند که خود سرتاسـر دنیاپرسـت بودنـد و در             تمامی پیامدهاي فوق را صوفیانی رقم می      

کردنـد و افکـار مـردم     سـکوت اختیـار مـی    ،  ي حکومت و رضایتمندي حکام زمان       ستهجهت خوا 

شـرایط نابـسامان و بحـران       ،  به این ترتیب  . بردند  کوچه و بازار را معطوف به خود و به خلسه می          

ساز تحوالتی در جامعه گردیـد کـه در جـاي     بستر و زمینه، زاي مذهبی قرون هفت تا ده هجري 

شد براي هم سویی تشیع در کنار تصوف تا آنجا که           هایی    زمیناین حادثه    .پردازیم  خود بدان می  

ي   علمـاي شـیعه   ،  در ایـن میـان    . 2برخی از بزرگان دربار ایلخانی بدین اندیشه تمـسک جـستند          

دوازده امامی از خالء به وجود آمده توانستند بهترین بهره را ببرند این در حالی بود که استیالي                  

ندیشه را به شدت متأثر از خود ساخت شرایط مذکور نزد نخبگان سیاسـی و         مغول بر ایران این ا    

مذهبی بسیار نامناسب ومتشتت بود به طوري که جامعه را بـه سـمت سـوي سـازش ناپـذیري                    

عـدم مـشروعیت سیاسـی دولـت ایلخـانی و           . وستیز با دولتمردان بیگانه رهنمـون مـی سـاخت         

سـر آغـاز پیـدایش      ،  ي ایرانیان    در میان جامعه   حکومت تیموریان و نهادهاي حاکم از سوي آنان       

                                                           
حات و حواشی و تعلیقات به کوشش با تصحی، 1ج ، مناقب العارفین، احمد العارفیالدین  شمس، افالکی. 1
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هاي مردمی فراوانی گردید که در پی ایجاد عدالت اجتماعی و تشکیل حکومت اسـالمی ـ    نهضت

  . ایرانی برآمدند

  

   )تضاد طبقاتی( بحران اقتصادي 

گیري مغوالن نظام نوینی از  همزمان با قدرت، در بررسی و ارزیابی شرایط اقتصادي ایران

 پیامد، تغییر سیستم اقتصاد کشور از کشاورزي به دامداري. م اقتصادي پایه گذاري شدسیست

ي ها زمیني از میان رفتن اکثر  گردد این مقوله نتیجه گیري مغوالن محسوب می قدرت

سپاهیان مغول و احشام آنان با . حاصلخیز کشاورزي بود که با هجوم لشکریان مغول پدید آمد

، نمودند افزون بر آن ي بایر و مراتع میها زمینآنان را تبدیل به ، صلخیزگذر از این اراضی حا

ییالق و قشالق قبایل مغول و تبدیل شدن اکثر اراضی به شکارگاههاي اختصاصیِ سران ایلخانی 

. چنین تغییري را در سیستم اقتصادي کشور که بر مبناي کشاورزي بود منعکس ساخت

اما مهمترین عاملی که ، زد  نیز بر این امر دامن میها چاهو ا ه کاریز، هاي آبیاري تخریب شبکه

نمود؛ نوع خاص زندگی مغوالن بود که مبناي چادر نشینی داشت و  این تحول را منعکس می

اتکا به کشاورزي در چنین شرایطی . داد پرورش دام را اساس تمدن بیابانگردي خویش قرار می

ه کامل سران مغول و بعدها ایلخانان به اقتصاد متکی در معرض نابودي قرار گرفت چرا که توج

هاي متعدد ساکنان روستاها که اکثراً کشاورزان بودند  قتل عام. گردید بر دامداري معطوف می

هاي سنگین بر محصوالت  این عرصه را با فقدان نیروي کار مناسب مواجه ساخت تحمیل مالیات

رار داد تمامی این عوامل دست به دست هم روستاییان را در موقعیت دشواري ق، کشاورزي

از ، داد تا بنیان اقتصاد کشاورزي ایران ویران گردد ویرانی شهرها و روستاهاي مختلف ایران می

هاي آبیاري و قناتها رکود فعالیت کشاورزي را  ي حاصلخیز کشاورزي و شبکهها زمینمیان رفتن 

گوناگون از سوي حکام ایلخانی بر مردم سریعاً افزایش داد به طوري که تحمیل مالیاتهاي 

گردید این رکود فعالیتهاي  شهري و روستایی که بر مالیاتهاي قبل از تهاجم مغوالن افزوده می

هاي متعدد مردم به دنبال  قتل عام، افزون بر آن. گردید اقتصادي را بیش از پیش موجب می

از رونق افتادن بازارهاي . شدخود کاهش جمعیت و فقدان نیروي فعال کار مناسب را باعث 

که به دنبال ایی  بیکاري را در جامعه رواج داد به گونه، داخلی و تجارت خارجی و صنایع بومی

میان ، خود فقر عمومی را منجر گردید این مسائل بر شکاف طبقاتی و تضاد و سیع حاصل از آن
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این بحران اقتصادي خود بنابر، افزود ي ایرانی می دولتمردان ایلخانی و تیموري و جامعه

  . ي حاکم و اقشار محکوم گردید در ایجاد تضاد طبقاتی میان جامعههایی  زمین

  

  محیط بحران» تئوري هرایر دکمجیان«

  
  

  تضاد طبقاتی بحران فرهنگ فشار/آشوب ضعف نظامی بحران مشروعیت بحران هویت

  

  

  

  ي فرهمندرهبر ایدئولوژي معتقد به پاسخ بنیادگرایانه

  ظهور یک منجی

  

  

  شخصیت بنیادگرا

  

  هاي بنیاد گرا جنبش

  رفتار اسالم گرایانه

  مخاطبان مورد نظر

  

  محیط بحران

  

  

  

  

   شرایط اقتصادي شرایط اجتماعی شرایط مذهبی شرایط سیاسی
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  قتل عام مردم  ـ فقدان منابع کشاورزي ـ عدم مشروعیت ـ سقوط خالفت عباسی ـ 

 ـ کمبود نیروي فعال کار ـ تدبیري در حکمرانی  بی ـمذهبی گوناگونگرایشات  ـ 

تحمیل مالیاتهاي جدید  ـ ویرانی شهرها حاکمان ایلخانی و تیموري از سوي حاکمان ایلخانی

  ازروستاها

  گسترش فقر و  ـ گسترش تصوفو تیموریسوي ایلخانان ـ 

  فساد  بحران پول ـ حذف وزراي نخبه از ـ 

  دنیا گریزي  ـ ویرانی شهرها و روستاها  ـي قدرت صحنه 

  عدم امنیت وگرایش به تصوف منفی  ـ 

  

  

  

  

  پاسخ بنیادگرایانه

  رهبري فرهمند ایدئولوژي معتقد به ظهور منجی

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  سربداران 
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  نهضت سربداران

ي مردمانش نسبت به  که از دیر باز مشخصهایی  ي باشتین؛ منطقه قریه، سبزوار، بیهق

تشیع اثناعشري آنان بودکه از همان آغاز فتح این سرزمین از سوي ، نشین مناطق سنیسایر 

ي  محدوده. ي آیین جاودان و بدون تحریف از سوي مردمان آن برگزیده شد مسلمانان به منزله

از ، از جام در شرق تا به دامغان به غرب، این سرزمین در دوران آغازین قرن هشتم هجري

  1.گردید از جنوب به ترشیز منتهی میشمال به خبوشان و 

بود که ایی  به سانجرقه،  هجري قمري737ي باشتین به سال  شورش محلی در قریه

ي ایلخانی را در دل مردمان آن منطقه شعله ور  آتش زیر خاکستر متأثر از حکومت غاصبانه

ي در هم تنیده نهضتی واحد که در دو غالب فکري با اهداف و اعتقادات مجزا و تا حدود. ساخت

، سیاسی، در تقابل با شرایط نابسامان اقتصادي، در یکدیگر که به عنوان مقاومتی منفی

طیف پیشگام این قیام را زمینداران و خرده مالکانی تشکیل . اجتماعی و مذهبی رخداد

ی ي مالیات دادند که به همراه دهقانان و رعایاي زیر دست خود علیه قوانین و ضوابط ظالمانه می

» سربدار«سر به شورش برداشتند و خود را  ... و»قالن« و »قتلعه« و »تمغا«و اجتماعی همچون 

آمد و با  نامیدند که عبدالرزاق اولین رهبر آنان بود که بر خواسته از قشر پهلوانان به شمار می

ت آغاز گر این نهض، هاي مختلف مردم در والیت بیهق نفوذ سیاسی و اجتماعی در میان گروه

به عنوان یکی از ارکان اصلی ، همواره به حضور این گروه در نهضت سربداران. گردند قلمداد می

بایست توجه خاص نمود چرا که بعدها آغازگر جنبش سربداران کرمان به  این تشکل انقالبی می

   2. شکل گرفت»پهلوان اسد کرمانی«رهبري پهلوان نامی به نام 

گروه ، اصنافکم بضاعت، وران ت شهري؛ همچون پیشهي فرو دس جامعه،  در این میان

صوفی مسلک گرد آمدند که تمایالت و  ي دادند که تحت لواي شیخ خلیفه دوم را تشکیل می

هاي شیعی اثناعشري آمیخته با تصوفی دنیا گرایانه داشتند وبعدها به نام جناح شیخیه  نگرش

                                                           

 .184ص ، 1338،  نشر پدیده:تهران، چاپ دوم، یبه همت محمد رمضان، تذکره الشعراءدولتشاه سمرقندي ؛ . 1

ص ، 1364،  امیر کبیر:تهران، چاپ اول، به تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی، تاریخ آل مظفرمحمود کتبی ؛ . 2

162. 
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جوانمردان نیز در این نهضت نبایست البته از حضور اهل فتوت و ، نزد همگان شناخته شدند

  . چشم پوشید

هاي مختلف اقشار شهري و روستایی و تعامالت آنان با یکدیگر اساس  حضور گروه

سازد   طبقاتی این نهضت را خدشه دار می–ي کامل پطروشفسکی در تحلیل اقتصادي  نظریه

ي مردم بر  ی و قیام تودهي طبقات مبارزه براساس، ي آن نهضت سربداران که بر پایهایی  نظریه

ضد زمینداران فئودال تحقق یافته بود؛ البته طرح این نظریه از سوي یک محقق مارکسیستی 

 دالیل خروج و عروج سربداراناسمیت در کتاب ، م، به دور از ذهن نیست که در رد آن ج

؛ عبدالرزاق نماید و بر این اساس طبق نقل منابع دست اول متقن و غیرقابل انکاري را ذکر می

ي  در حالی که در چنین قیامی مطابق با نظریه. آید ي زمینداران به شمار می باشتینی در زمره

 عبدالرزاق و غیره ـ دقیقاً نمایندگان محلی این فئودالیسم؛ یعنی، رود  انتظار می، پطروشفسکی

ي  رودست جامعهي طبقاتی گروههاي ف  از این رو مبارزه1». گیرند آماج خشم دهقانان قرار«ـ 

گیري این نهضت زیر سوال  داران بزرگ روستایی و شهري در اساس شکل ایرانی بر ضد زمین

هاي خاص  رود و ظلم و ستم ایلخانان و بدنبال آن تقابل و تضاد ایرانیان با آنان در نگرش می

، خیهاما در قیاس با شی، گیرد ي اهداف کلی رهبران این نهضت قرار می مذهبی شان سر لوحه

منافع اقتصادي را بر تمایالت مذهبی مقدم ، مسعودالدین  عبدالرزاق و پس از او وجیه

شاگرد ، شیخ حسن جوري، امیر مسعود، روضه الصفا، داشتند تا آنجا که بنا به نقل از مورخ می

ي افزایش نفوذ معنوي در میان مردم شهر و روستاي آن  ي شیخ خلیفه را به بهانه برجسته

به نوعی کسب مشروعیت دینی در جهت تحقق اهداف سیاسی و اقتصادي از زندان منطقه و 

   2.ارغون شاه رهانید و بدو مقام بخشید

سازد؛ راه یـافتن اعتقـادات و     هاي هم عصرمستثنی می     آنچه این نهضت را از سایر خیزش      

تـشیع  ي سیاست و بدنبال آن تحقق دولتی شیعی مبتنی بر گرایـشات               باورهاي شیعی در جرگه   

اثناعشري است که براي نخستین بار در آن شرایط توانست دولتی را بنیـان نهـد و از آنجـا کـه                      

پایبندي زیادي از خود نشان نمی دادند       ،  ایلخانان در گرایش به ادیان مختلف و حتی دین اسالم         

                                                           

 .120-119صص ، 1361،  بی نا:تهران، چاپ، یعقوب آژندي  ترجمه، خروج و عروج سربداران اسمیت؛ . م.ج.1

 .604ص ،  کتاب فروشی خیام:تهران، چاپ، 5جلد ، روضه الصفاخواند؛ خواند شاه میر . 2
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اسالم سنی را ترویج    ،  و تا حدودي در مقاربت با مملوکان مصر و کسب مشروعیت از سوي مردم             

اسالم سیاسی شیعی باوري بود که تا آن زمـان کمتـر مجـال حـضور در اجتمـاع آن      . نمودند  می

روزگار را داشت که با خیزش اقتصادي زمینداران بومی روستایی در هم آمیخت و دولت شـیعی                 

و هـا     ي بارز نهـضت سـربداران را از سـایر خیـزش             نمود عینی پیدا کرد؛ این مشخصه     ،  سربداران

ل خود که توان استقرار دولت شیعی را در کف نداشتند به گونه ایی خاص متمـایز              هاي ماقب   قیام

، نهضتی عدالت خواهانه که در خصوص کلیات و آموزشـهاي اعتقـادي جنـاح شـیخیه               . سازد  می

و ظهور مهدي موعود در سر داشتند؛ گرایشی        گرایی    گیري و تمایل خاصی به سمت منجی        جهت

ي آن دوران بـود و پیـشگام ایـن             مذهب رسـمی فقهـاي برجـسته       که در تضاد و تقابل فراوان با      

  . ي مذکور کسی جز شیخ خلیفه نبود اندیشه

  

  شیخ خلیفه 

بزرگـان  ، بر خواسـته از سـرزمینی کـه در ادوار مختلـف تـاریخ     ،  ي مازندرانی   شیخ خلیفه 

بـر تمـامی   ي ناب تشیع را      شیعی اثناعشري را در خود پرورش داده بود وهماره اعتقاد به اندیشه           

ي  ي ذهنـی در زمینـه   این شخصیت با چنین پیشینه   . بخشید  و معارف دینی رجحان می    ها    آموزه

ي شیعه پـرور شـهرت داشـت          دیار دیگري که از دیر باز به منطقه       ،  اعتقادات به سرزمین سبزوار   

ي خانقاهی کرد که شعاري جز دنیاگریزي و سـازش   پاي نهاد و پاي در کفش صوفیان عزلت زده  

 خـود معلـول   ،  ایـن اصـول   ،   وضعیت موجود را در اذهان مـردم نمـی پروراندنـد و در حقیقـت               با

هاي سیاسی خاص آن دوران بود وبه دنبال حکمرانـی ایلخانـان و سـپس تیموریـان بـر           ثباتی بی

هـاي زود گـذر محلـی و          ط سلـسله  ظهـور و سـقو    . ي ایـران حـاکم گردیـده بـود          ساختار جامعه 

مذهبی و اجتمـاعی    ،  ثباتی اقتصادي   بی  نابسامانی سیاسی و بدنبال آن     الطوایفی نیز بر این    ملوك

صحه گذارد و چنین شد که پرورش افکار و باورهاي اعتقادي منحرف آمیخته شده بـا تـصوف و                   

  . هاي پیرامون در میان مردم جاي باز کرد رویکرد خانقاه نشینی به دور از رخداد

امـا ایـن بـار شـیخ     ، هم سو با امیال و اهداف قدرت حاکمه بـود   ها    این آموزه ،  در حقیقت 

 شـیعی دربرابـر ایـن انحطـاط جریـان فکـري         –و آرمانهـاي صـوفی      ها    خلیفه در بطن و اندیشه    

ایستادگی نمود وبا مخالفت و ممانعت بزرگان تصوف مواجه گردید تا بدانجا که فقهاي زمـان بـا                  

ستند فقهایی که شیخ خلیفه را شخصیت صـوفی بـا           خون او را مباح دان    ،  گرایش بر مکتب تسنن   
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دانستند؛ او را مروج تفکرات مخـرب در جهـت تحریـف افکـار اذهـان مـردم                    تمایالت شیعی می  

.  نبـود )عـج (کردند که آن چیزي جز خبر از ظهور قریب الوقوع منجـی و امـام زمـان       قلمداد می 

گرفـت و    شریعت شـیعی جـاي مـی      ي یکی از اصول اساسی و بنیادي        الهی که در زمره   ایی    آموزه

شیخ خلیفه با دور اندیشی بخردانه در سرزمین شیعی پرور همچون سبزوار آن رامطرح نمود که                

 و سخن گفتن از آن نیـز دیـن جـداي از             1»حدیث دنیا «به مذاق فقهاي اهل سنت خوش نیامد؛      

البته ،  ح گرداند قرار داد و اسالم سیاسی شیعی را مطر       ها    ي عملکرد حکومت    سیاست را در جرگه   

اما مـا را  ، هاي شیخ خلیفه به طور کامل و واضح در منابع ذکري به میان نیامده  از تعالیم و آموزه   

همین بس که فقهاي آن دوران خونش را مباح دانستند و شاگرد خلفش بـر تقـوا و پرهیزکـاري         

 بـود کـه بـر تـشیع         نمود و خواهان ترویج عقایـد او        شهره بود تعالیم استاد را بر همگان ذکر می        

  . گردید اثناعشري استوار می

  

  شیخ حسن جوري 

، آوازه شـهرت شـیخ حـسن جـوري        ،  ي مازندرانی   ي شیخ خلیفه    از میان مریدان برجسته   

خورد این شهرت از آن روي بود که شـیخ حـسن جـوري توانـست                  بیش از سایرین به چشم می     

عمـل کـشاند کـه در ایـن راه نیازمنـد        ي    به صحنه ،  ي بالقوه    را از عرصه   »تئوري اسالم سیاسی  «

بدان هـدف   ،  ي دعوت شیخ خلیفه در شهرهاي مختلف خراسان         همراهانی بود و توانست با ادامه     

موافقان و ناراضیان نسبت به شرایط موجود کـاري بـس           ایی    این سازماندهی و گرد هم    . فائق آید 

حکومـت ایلخـانی نیـز در پـی     اکنون دیگر . هاي فراوانی کرد دشوار بود و شیخ را متحمل مرارت   

آنان خطـري جـدي بـراي حکومـت         ،  چرا که در این دوران    ،  حذف یاران شیخ خلیفه برآمده بود     

از خانـدان جـانی قربـان       ،  امیـر ارغونـشاه   . آمدنـد   ایلخانی در شرق و شمال شرقی به شـمار مـی          

ج متهم سازد   از آن جمله بود که سرانجام توانست شیخ حسن را به خرو           ،  حاکم نیشابور ،  ایلخانی

  2.و او را دستگیر نماید

                                                           
 .605ص ، 5همان؛ جلد . 1

، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، مطلع السعدین و مجمع البحرین عبدالرزاق سمرقندي؛الدین  کمال. 2

 .154 - 149صص ، 1353،  انتشارات طهوري:تهران، چاپ اول
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فصل جدیدي از زندگی سیاسی را فراروي شیخ حـسن جـوري قـرار داد               ،  این دستگیري 

او ،  نافرمانرواي نهضت نوپاي سربدار   ،  اهللا الدین مسعودبن فضل   چرا که در این زمان بود که وجیه       

است و بـه نـوعی او را در   ي نهضت کمک خو   دست ارغون شاه آزاد کرد و از شیخ براي اداره          را از 

جایگاه رهبر معنوي و دینی نهضت سربداران قرارداد تا از این طریـق بتوانـد مـشروعیت الزم را                   

  1.براي نهضت و نیز روند موفق آمیز آن کسب نماید

ائتالف میان جناح سیاسی و جنـاح مـذهبی نهـضت سـربدارنرقم خـورد و                ،  در این زمان  

البتـه ایـن    .  ایدئولوژي مـذهبی ایـن خیـزش قـرار گرفـت           جزء رکن اساسی  ،  ي مهدویت   اندیشه

 اندیشه بیشتر بر عقاید جناح شیخیه که رهبري آن راشیخ حسن بر عهده داشت حـاکم بـود؛ او                  

توانست با ایجاد تشکیالتی منسجم و منظم از میـان طرفـدارن و پیـروان خـویش در شـهرها و                     

ناطق مختلف شمال شـرق در جـذب   روستاهاي مختلف آن را استحکام بخشد که هجرت او به م      

 و  2اکثـر منـابع آن عـصربه حـضور پـر رنـگ پیـشه وران               . و ازدیاد پیروانش کمک فراوان نمـود      

تـوان بـه قـشر     از جملـه آنمـی  .  در جرگه یاران شیخ حسن تأکید فـراوان دارنـد          3صاحبان حِرف 

ـ                  »فتیـان «جوانمردان یا همان     اگون  اشـاره نمـود کـه غالـب آن صـاحبان حـرف و مـشاغل گون

پهلوانان هر محله در فراز و فرود این جنبش یـاد نمـود کـه از              شایسته است از  . درشهرها نبودند 

  .  اشاره کرد»عبدالرزاق باشینی«توان به  آن جمله می

، و انتظـار مهـدي موعـود   گرایـی   شیخ حسن جوري با شـعار منجـی       ،  در پرتو این اندیشه   

آزادي خواهـان بـه دنبـال آن         ي  هدفی که همـه   . نمود  ستیزي را دنبال می    و ظلم  گستري عدالت

گرداندنـد و ازایـن رو    بستند و در شهر می می بودند تا آنجا که مردم هر روز جمعه اسبی را آذین        

شمردند؛ پس این دعوت به حقیقت از تعـالیم شـیخ حـسن بـراي                 خود را منتظر دادگرنهاي می    

نامش را در دفتـري  ، آمد وي او در میهر کس که به پیر«. مردم آن دیار واضح وآشکار بوده است   

ي او باشـد و   منتظـر اشـاره  ، وقت اختفاست و در وقت کارزار، االن: گفت  کرد و به او می    ثبت می 

  4»گیرد سالح به دست
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از جمله اصـول عقایـدي بـود کـه همـواره          ،  ي مهدویت و منجی گرایی      تمسک به اندیشه  

 توجهی ویـژه و خـاص مبـذول داشـتند کـه      بدان،  )عج( شیعیان پس از غیبت کبري امام زمان        

کمتـر مجـال تـرویج چنـین        ،  هاي مختلـف بـا رویکـردي سـنی محـوري            و سقوط سلسله   ظهور

را در جامعه باعث گردیده بود و اما شیخ حسن جوري توانست با پرداختن بدان راه را           ایی    اندیشه

، الوقوعش مهدي و ظهور قریب    براي مبارزه با ظلم و ستم ایلخانان هموار سازد و با تأکید بر قیام             

توجـه بـه مهـدویت درآن    . داد نوید رهایی و شرایط حضور را در مبارزه با ظالمان به همگان مـی           

ي مغـوالن و دولـت    فرساي ناشی از حملـه  دوران و انتظار ظهور منجی در شرایط سخت و طاقت        

 )عـج (مهـدي   ،   اثناعشري ایلخانی و قلع و قمع تیمور بدور از ذهن نبود؛ چرا که در تعالیم تشیع              

کند که ظلم همه جا را فرا گرفته باشد کـه ایـن شـرایط در نظـر شـیخ حـسن                        زمانی ظهور می  

  . گردید و نمودي عینی داشت جوري و پیروانش کامالً احساس می

ي والیت نیز داللـت   توانست بر مسأله   توجه به ظهور منجی و مهدي موعود به تنهایی می         

دانست وحکومت عدالت محور را       می یت امام معصوم را بر مردم ضروري      داشته باشد که همانا وال    

اصل دیگر نگرش شیخ حسن جـوري؛ یعنـی   ، گرداند و از این طریق در پرتو تحقق آن محقق می  

حکومت و والیت معنا نداشت و این دو نه        ،  سیاست و فقاهت  ،  جدایی و افتراق میان دین و دولت      

توانستند حکومتی مبتنی بر مکتـب تـشیع را تـشکیل دهنـد و             در برابر هم بلکه در کنار هم می       

آل کرت همسایگان شرقی ایـن منطقـه       . امکان بروز نیافته بود   ،  این نبود حقیقتی که تا آن زمان      

بعـدها ایـن حکومـت       گیري روي گردان بودند و      که بر مکتب تسنن گرایش داشتند از آن قدرت        

تی شیعی گردید که توانسته بود حکومتی نـو   عاملی مهم در جهت تضعیف نهض     ،  ملوك الطوایفی 

و نبردهاي فـراوان امـراي آل کـرت خـود بـه مثابـه               ها    بنیاد را تأسیس نماید؛ چرا که کشمکش      

گردیـد وسـرانجام    ي سیاسی و کاهش قدرت این حکومت محسوب می    عاملی مهم در ضعف بنیه    

اح شیخیه فرمان قتـل او را   گیري جن   در همین نبردها بود که امیر مسعود سربداري از بیم قدرت          

  1.صادر نمود

قتل شیخ حسن جوري به مثابه آتشی بود که دامان این نهضت و تفرقه میـان پیـروان و                   

در نتیجه سستی بنیادهاي آن را در دراز مدت باعث گردید زیرافقدان رهبري شیخ حسن که به                 
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ي   انگیـزه ،  گردید   می ي شخصیتی کاریزماتیک معنوي در میان یاران و طرفدارنش محسوب           مثابه

والیـت و جهـان بینـی       ،  پیروي از جناح شیخیه را در نیل به اهداف شان که همانا تحقق عدالت             

از این پس کامالً    ،  این انشقاق و دو دستگی بارز     . ي آن بود به مخاطره انداخت       مهدویت سر لوحه  

  . در این دو جناح تا براندازي کامل نهضت سربدران ادامه داشت

  

  سی نهضت سربداران جناح سیا

از صـنف   ،  امیـر عبـدالرزاق   ،  همانگونه که قبالً ذکر گردیـد     ،  اولین رهبر سیاسی سربداران   

بر عهـده گرفـت و علیـه     رهبري این جنبش مردمی را، شد پهلوانانِ زمیندار سبزوار محسوب می   

ي   طـه محمد وزیر به پا خواست که این همراهی زمینداران سـبزوار نق           الدین    حکومت محلی عالء  

هـاي    چـرا کـه در اکثـر قیـام        ،  آیـد   هاي از این گروه به شمار می        تمایز این نهضت با سایر نهضت     

ثروتمندان شـهري   ،  داشتند  هاي تحت فشار اقتصادي سر به شورش بر می          قشرها و گروه  ،  مردمی

اما رهبري عبدالرزاق که پهلوانی متمول بـود آن   ،  بردند  کاري خویش سر فرو می     در الك محافظه  

نمود گرچه در مورد شخصیت اخالقـی او عقایـد ضـد و نقـیض                 مستثنی می ها    ا از سایر نهضت   ر

  1.وجود دارد

اما میان او و قواي عالءالـدین محمـد وزیـر و شکـست آنـان کـه بـه دنبـال آن تـسخیر                       

همگی حکایـت از  ،  و اعالم استقاللش از حکومت مرکزي      ق. هـ 737سبزوارایجاد گردید به سال     

امـا سـرانجام در   ، نمـود   گیري از شرایط موجود را منعکس می        ت کامل او در بهره    فراست و سیاس  

مـسعود بـه    الـدین     شود و امیر وجیه     مسعود به دست او کشته می     الدین    اختالف با برادرش وجیه   

ي رهبـري   یازد که او نیز از کیاست واالیـی در عرصـه   ریاست سیاسی نهضت سربداران دست می     

ي اشـتراك اهـداف میـان رهبـري           که او توانـست اولـین نقطـه       ایی    ونهنهضت برخوردار بود به گ    

سیاسی و جناح مذهبی به ریاست شیخ حسن جوري را بیابد و شیخیان را در احقاق عـدالت بـا                    

شیخ حـسن جـوري را بـا    ، هاي قدرت خویش خود همراه سازد و در جهت کسب مشروعیت پایه       

اما شهرت فراوان شیخ حسن بـر امیـر         ،  اه نماید خود هم داستان سازد؛ و پیروانش را با خود همر         

او را به قتل رساند که این همان بـذر     » جنگ زاوه «مسعود گران آمد و در پی حذف بر آمد و در            
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زیرا این جنگ بـه  ، نفاق و افتراق جناح سیاسی و شیخیان و اولین جرقه شکست این نهضت بود             

ي مذهب بـه اتمـام         و چه در مقوله    ي سیاست   نفع آل کرت دشمن اصلی سربدران چه در عرصه        

امیر مسعود در پی جایگزین معنوي بـر        ،  گرچه پس از قتل شیخ حسن جوري و فقدان او         . رسید

آمد اما این امر نتوانست خال ء وجود شیخ حسن را پر نماید و سـرانجام یـاران جـوري از قـواي                       

ین در مازندران و شکست در    نبردهاي وا پس  ،  این مسئله و افزون بر آن     . امیرمسعود جدا گردیدند  

حکومتی کـه سراسـر بـه نبـرد بـا      . ي امیر مسعود را در هم پیچید طومارحکومت هفت ساله ،  آن

  . ي پیرامون آنان گذشتها زمینسران مناطق اطراف خراسان و گسترش سر

هاي مـداوم آنـان در دوران کوتـاه مـدت             گیري جانشینان مسعود پس از او و قتل          قدرت

 تنازع فراوان میان جنـاح سـربداران و گـروه انـدك شـیعیان در میـان آنـان و          حکومت شان نیز  

محمـد آي تیمـور و پـس از او     . ي اضـمحالل کـشید      این نهضت را به ورطـه     ،  موجودیت سیاسی 

دادنـد و   علی از آنجمله اند که هر کدام به یک گروه تمایل نشان مـی      الدین    کلواسفندیار و شمس  

دال قدرت را در میان این دو جناح ایجاد نماید؛ گرچه شخـصیتی  کمتر کسی از آنان توانست اعت  

ي  علی سربداري در راه تثبیت حکومـت خـود اقـدامات فراوانـی در زمینـه          الدین    همچون شمس 

، عمران و آبادانی انجام داد که از دیدگاه مورخان پنهان نماند          ،  اجتماعی،  اصالحات امور اقتصادي  

عاقبـت بهانـه اي در      ،  ات که به سود همگـان نمـی گردیـد         گیري در اجراي این اصالح      اما سخت 

نیـز جـاي پـاي او نهـاد و          ،  یحیی کراوي ،   جانشین او  1. گردید ي قدرت   جهت حذف او از صحنه    

اما مهمترین اقدام او قتل طغا تیمـور خـان آخـرین          ،  علی را در پی گرفت    الدین    اصالحات شمس 

قلمرو متـصرفات سـربداري بـسیار وسـعت         ،  م که در طی این اقدا     2بازمانده سلطنت ایلخانی بود     

  3.گرفت

ي پهلوانان    زمامداري کوتاه مدت حیدر قصاب وحسن دامغانی که در مرتبه         ،  پس از یحیی  

نتوانست حکومت سربداران را قوت بخشد چرا که همواره کش و قـوس بـا جنـاح                 ،  جاي داشتند 

به امور داخلی و خـارجی بـاز        رؤساي سربدران را از توجه      ،  گیري آنان   شیخیان و هراس از قدرت    
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گیـري جنـاح      بـدلیل قـدرت   ،  در این مجال شایسته است که این نکته را بازگو کنـیم           . داشت  می

جناح شیخیه در حاشیه اقتدار این نهضت که به سان حکومتی نسبتاً قـوي و               ،  سیاسی سربداران 

اش در هاي درویـش عزیـز جـوري در اعـالم حکومـت مـذهبی           مستقل تبدیل شده بود و تالش     

 علـی مؤیـد در      1. به جـایی نرسـید     )عج( ي طوس و تبریز و ضرب سکه به نام امام مهدي            منطقه

زمان زمامداري طوالنی مدتش توانست از حضور او به عنـوان رهبـر شـیعیان بهـره بجویـد و بـا           

 او در جلـب نظـر   2.درویش از در دوستی در آید که این مـساعدت چنـدان بـه طـول نینجامیـد                 

اسبی « از هیچ کاري فرو گذاري ننمود چنانکه به نقل از منابع خواجه علی مؤید                شیعیان منطقه 

 خواهـد  )عـج (چرخاند کـه ظهـور حـضرت مهـدي         کشید و آن را در شهر می        به زین هر روز می    

هاي او در رواج تشیع در خراسان و امنیـت و رفـاه مردمـان چـشم                   ؛ اما نمی توان از تالش     3»بود

سوي حکام وقـت تـا آن دوران و پـس از آن وجـود نداشـت روابـط                   چنین عملکردي از    . پوشید

محمد الدین    شیخ شمس ،  درویش عزیز جوري با علماي شیعه خارج از کشور همچون شهید اول           

 را به نام سلطان علی مؤیـد        المعه الدمشقیه  در جبل عامل لبنان که کتاب        )ق. هـ 786(،  مکی

، مندرج در آن کتاب عمل نمایند     ،  طبق فتوایش ي او     ي تحت سلطه    تألیف کرد تا شیعیان منطقه    

دولت سربدارن و مناطق تحت سلطه اش را به ایـن قـدر    ،  گیري تیمور گورکانی    هر چند با قدرت   

گـر چـه در   ،  قدرت واگذار نمود و بدین وسیله طومار حکومـت سـربداران در هـم پیچیـده شـد                 

بر حکام تیمـوري نیـز هـستیم        هاي ضعیف در برا     ما شاهد برخی از مقاومت    ،  هاي پس از آن     سال

  . که شورش دوران شاهرخ از آن جمله است

هـاي مقـارن و قبـل از آن مـستثنی             نهضتی که سـربداران خراسـان را از سـایر خیـزش           

گرددکه بر گرفته از خیزش روستاییان و قشر شـهریان بـود و         آن باز می   4سازد به بعد مردمی     می

هـاي   عدالتی کـه بـر گرفتـه از تعـالیم و آمـوزه       بیفی باي من آرمان آن مبارزه علیه ظلم و مقابله  

ي   سـر لوحـه   ،  هـاي منحـصر نهـضت سـربداران در خراسـان            و ویژگی ها    این مشخصه . تشیع بود 
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حکومت ،  ق. هـ 751حکومت سادات مازندران    . ي پس از آن قرار گرفت       هاي عدالت خواهانه    قیام

. هـ 767نهضت سربداران سمرقند    ،  ق. ـه 775قیام سربداران کرمان    ،  ق. هـ 772محلی گیالن   

ي  نداشـتند و از محـدوده  ایـی    فرا منطقـه   هاي مذکور و واپسین آن تأیید       در حالیکه قیام   . ... و ق

  . ي تحت تسلط خود فراتر نرفتندها زمینسر

  

  گیرينتیجه

ایـن حقیقـت را   ، حضور مداوم اقوام بیگانه در این سرزمین در ادوار مختلف تـاریخ ایـران   

ي  اجتماعی و مذهبی حـاکم بـر جامعـه   ، اقتصادي، سازد که شرایط و اوضاع سیاسی       کس می منع

ي  اما هجوم مقتدرانـه  ،  گرفت  همواره دست خوش دگرگونی و تغییرات محسوسی قرار می        ،  ایرانی

غزها و پیـشتر از آن      ،  غزنویان،  نظیر بود به طوري که سلجوقیان       بی قوم مغول در نوع خود بسیار     

ي ورود    اقوام مذکور در آستانه   .  ورود خود به این سرزمین از این امر مستثنی بودند          مسلمانان در 

رنج و محنت را کمتر بر مردم تحمیل نمودنـد در حـالی             ،  خرابی و ویرانی  ،  قتل و غارت  ،  به ایران 

جـز کـشتار و خرابـی قائـل         ایی    دانستند و براي خود وظیفه      که مغوالن خود را بالي آسمانی می      

هـاي مـداوم    چند پارگی کشور در دست حکام محلی و جنـگ     ،  ر چنین اوضاع نابسامان   د. نبودند

گیـري ایلخانـان مغـول کـه هماننـد          و بـدنبال آن قـدرت     تر    ي افزون ها  زمینآنان در تصاحب سر   

نـه تنهـا وضـعیت سیاسـی را         ،  آمدند  عنصري نامتجانس سیاسی و اجتماعی مهاجم به شمار می        

 اوضاع افزود چرا که زمان الزم بود تـا ایـن مهاجمـان بـر اوضـاع      بلکه بر وخامت ،  بهبود نبخشید 

داخل و خارج کشور فائق آیند و تأخیر چهل ساله در تشکیل حکومت سیاسی نیـز نتوانـست از                    

  . بکاهد ...هاي سیاسی اجتماعی مذهبی و هاي مختلف در عرصه نابسامانی

هـا   ومغلوب درطی این سال گسست اجتماعی وتمایز فرهنگی فراوان میان دو گروه غالب  

همـواره شـکافی عمیـق و       ،  دوران پس از آن تا روي کار آمدن صفویه و اسـتقرار ایـن سلـسله                و

. ي ایرانـی باعـث گردیـد        نمایان در مناسبات مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگـی را در جامعـه            

، برگرفتـه از خـصائص صـحراگردي   ، هـاي عـشیره اي   مبتنـی بـر گـرایش     ،  حکومتی غیر نظامند  

کشمکش مداوم سران مغول و ترکمان در داخـل قلمـرو تحـت سـلطه و جنـگ و سـتیز میـان                       

ایلخانان و ممالک مصر در ماوراي مرزها همگی شـرایط و خـصوصیات جامعـه اي بحـران زده را       

ي تصوف بـود   اندیشه، شاهد بر این مدعا. نمود مهیا و در زندگی مردم این مرز و بوم منعکس می        
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شد که بدنبال آن رکـود        می فی نسبت به شرایط موجود در جامعه برشمرده       که بسان پاسخی من   

ناهماهنگی در عملکرد دولتـی و      . زد  فرهنگی و سیاسی را رقم می     ،  اجتماعی،  فعالیتهاي اقتصادي 

افـزود همچنـین تـرویج     هاي حکومتی برخی از ایلخانان بر این اوضاع نابسامان مـی     گیري  تصمیم

حکومتی غیر نظـام منـد را       ،  خبگان برجسته ایرانی از صحنه قدرت     حذف ن ،  فساد و رشوه خواري   

گی کـشور بـه دسـت سـران         در این آشفته بازار بر سر قدرت سران مغول و چند پاره           . زد  می رقم

ي ایرانی در برابر این شرایط ناهمگون قد علم نکرده بـود کـه تیمـور        هنوز جامعه ،  الطوایف ملوك

اقتصادي و مـذهبی  ، اجتماعی، ود و شرایط بحران زاي سیاسیبا ظهور خود بر وخامت اوضاع افز      

اي که جانشینان پس از او نیز در مواجهه با قبایل و طوایف قدرتمنـد داخلـی و            گونه را رقم زد به   

ایجـاد محـیط بحـران در طـی         . بکاهندها    خارجی و سران آنان نتوانستند از شدت این نابسامانی        

ي  ي مـصیبت زده  جامعـه ، مختلف زندگی فـردي و اجتمـاعی  هاي  نابسامانیها و تشطط در عرصه    

گیـري و تحقـق عـدالتی فراگیـر رهنمـون سـاخت        ایران آن روزگار را به سـمت و سـوي شـکل           

توانست به هـرج و مـرج ناشـی از ایـن              می ي واالي مذهبی راهکاري بود که       ایدئولوژي و اندیشه  

ري را در آن شـرایط ناپـسند و   کـا  تهاجمات پاسخی مثبت دهد که سیاسـت انفعـالی و محافظـه     

ي  داد اندیـشه  ي سیاسی تشیع بود که چنین راهکاري را ارائه می     اندیشه دانست و این    مذموم می 

داد و عدالتی     و معیارهاي مطابق با آن نوید می      ها    ي اسالمی با سنت     دینی که نوید برپایی جامعه    

اسـی و در آمیخـتن تـشیع و    بخشید کـه در راسـتاي اضـمحالل خالفـت عب          گیر را تحقق می     فرا

ي ایـن معیـار و     ي مهدویت در جرگه     تصوف با یکدیگر این امر میسر گردید در این راستا اندیشه          

گرفت که پاسخی به وضعیت نامتعادل موجود در بستر زمان و سوق دادن جامعـه                 مالك قرار می  

نیز پذیرفته شـده  به سمت و سوي ظهور منجی نهایی بود این آموزه در نزد برخی از فرق تسنن          

بود که در پرتو آن و با هدایت رهبري فردي فرهمند و محترم و معتقد به ظهور مهـدي موعـود                     

  . شد براي ظهور نهایی بر شمرده میایی  گردید که در حقیقت مقدمه این امر ممکن می

ي اثنا عـشري را از   و اصول شیعه  ها    نوعی بازگشت به ریشه   ،  در بررسی جنبش سربداران     

هاي داخلی و خارجی در این سرزمین همانند هجوم           بحران. نماییم   رهبران آن مشاهده می    سوي

این دوران را از سایر اعصار پیش و پس         ،  مغوالن و تیموریان و نیز سقوط پایگاه خالفت عباسیان        

ظهور چنین نهضت هایی بـا ایـدئولوژي کمـال طلـب بـود کـه       ، خود متمایز نمود که حاصل آن    

مطلـوب و مـورد پـسند همگـان از سـوي      ایی  آن شرایط نامطلوب به سان اندیشه   مهدویت را در    
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هـاي شـیعی را در میـان          گرچـه آرمـان   ،  نهـضت سـربداران   . مطرح گردید ها    رهبران این نهضت  

اما از نظر خواستگاه و پایگاه مردمی و دینی با یکدیگر تفـاوت داشـتند؛               ،  پروراندند  پیروانشان می 

ر اصـل از اعـضاي طبقـات و اصـناف شـهري و روسـتایی متـشکل                  د،  پیروان نهـضت سـربداران    

شدند و تقریباً در رویکرد اعتقادیشان هم سو با یکدیگر بودند این در حالی اسـت کـه تمـایز                      می

در کنار تسلط وحشیانه مغوالن و      . آشکاري میان رهبران دو جناح شیخیه و سربداري نمایان بود         

سربداران به رهبري شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري کـه           خیزش  ،  ي مالیاتی   ایجاد نظام ظالمانه  

آمدند و همچنین گروه سربداري بـه رهبـري       ي صوفیان و عرفاي آن روزگار به شمار می          در زمره 

ي  نقطـه ، مسعود از اربابان زمیندار بـه همراهـی پهلوانـان و اهـل فتـوت     الدین  عبدالرزاق و وجیه  

ي  نه پدیـد آوردنـد زیـرا پـس از مـدتها اندیـشه      عطفی در مبارزات شیعیان علیه ستم و جور زما      

ي عمـل   مهدویت در جریان این جنبش و در ایدئولوژي جناح شیخیه از ماهیت بالقوه به صـحنه        

  . وارد گردید

انتظار موعود نهایی با جریان ظلم ستیزي بیگانگان در برقراري ائتالفی مذهبی ـ سیاسی  

تماعی سازماندهی شـده گردیـد کـه از سـوي           در میان مردم نضج گرفت و تبدیل به حرکتی اج         

، ي شیعی دنبال شد و سرانجام این ایدئولوژي با تحوالت سیاسـی بـسیار               رهبران فرهمند جامعه  

امـا از صـراط مـستقیم       ،  تبدیل به یکی از اصول حکومت شیعی سـربداري گـشت          ،  در آن دوران  

ین عامل باعث شد تـا از       خارج نشد و در چارچوب و قالب شعارهاي کلی و مبهم گم نگردید؛ هم             

ـ سیاسی و حتی اقتصادي سربداران خراسان در جناح شیخیه بعدها به خیزشـی         نهضت مذهبی 

کـه نهـضت حروفیـه بـدان        ایی    نا معقول و نامقبول در نگرش مهدوي گرایانه تعبیر نگردد مؤلفه          

  . پایبند نبود

استوار گرایی    جیارکان اصلی نهضت مشعشعیان بر من     ،  پر واضح است که در نگرشی ژرف      

بـدان نیازمنـد   هـا   ي آن روز به دلیل شرایط بحران زا در تمامی عرصه گردد؛ باوري که جامعه    می

بـود بـراي   ایی  شاید مقدمه، نهضت شیعی که سرانجام آن حکومت شیعی صفوي قرار گرفت    . بود

ایگان ظهور و بروز دولت صوفی صفوي و مجالی براي خود نمایی حکومتی مستقل در کنار همس               

 را )کالسـیک (هاي اسالمی دوران گذشته  توان نهضت به طور کلی می  . سنی مذهب این سرزمین   

ویژگـی هـایی     که قبل از مواجه با دنیاي مدرن در جهـان اسـالم شـکل گرفتنـد؛ داراي چنـین                  
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ي قرون هفت تا دهم هجري قمري در ایـران       هاي مهدوي گرایانه    دانست که تا حدودي با نهضت     

  . مطابقت دارد

  . ـ مذهبی بودندایی  معموالً ناشی از اختالفات فرقه. 1

  )دردست عالمان دینی بودند(گرفتند ي شریعت شکل می درون چارچوب نهادینه شده. 2

 . گرفتند می گاهی به منظور مخالفت با عملکرد حاکمان و فساد حکومت صورت. 3

 عوامل بیرونـی ماننـد اسـتعمار        هاي آنها بیشتر درونی بود      و محرك ها    ممیزه ها،  انگیزه. 4

 1. گیري آنها نداشت نقشی در شکل

ي جغرافیـایی و نیـز احیـاء شـرایع دینـی و               توان به محـدودیت منطقـه       می،  عالوه بر آن  

هـاي    هاي اسالمی طی قرون هفت تا دهم هجري به عنوان شاخـصه             نهضتگرایی    ي اصالح   جنبه

گرا جـاي داد     هاي اصول   بداران را در قالب جنبش    توان سر   اصلی آنها اشاره نمود در این راستا می       

هـاي   عرصـه  گیـري در  قـدرت ، که عالوه بر اجراي احکام دینی به صورت تکامل یافته در جامعـه     

مختلف سیاسی و اقتصادي را خواستار بودند و بـه نـوعی دیـن را در اجـراي فـرامین و قـوانین                       

دادند   م سو با شریعت اسالمی قرار می      حکومتی دخیل دانسته و دستورات دولتی را در راستا و ه          

  . نه در مقابل یکدیگر

  

  

  

  

  

                                                           

 :تهران، چاپ دوم، اسالمی معاصرهاي  تاریخی و اجتماعی جنبشهاي  ریشهحسین کاظمی کرهودي؛ . 1

 .59ص ، ش 1383، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
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  هاي مربوط به تاریخ سربداران و پژوهش منابع بررسی

  

  1محمد عبدالملکی

  2شیوا دودانگه

  

  چکیده

 چیرگـی  صد و بیست سال    پس از  جنبش شیعی سربداران در قرن هشتم هجري قمري،       

 سـبزوار  و باشـتین  در مردمـی  جنبـشی  آسـیا،  منـاطق  از بـسیاري  و ایـران  بر مغول و تاتار قوم

 تـاریخ  در قیـام  ایـن . داد رخ آنان عامالن و مغول فرمانروایان تعدي و ستم بود که علیه   خراسان

 و بـود  ایـران  بـه  اسـالم  ورود از پـس  شـیعی  تمـام  نهـضت  نخـستین  زیرا است، نظیر کم ایران

 در ایـران   شـیعه  مـذهب  نمـودن  تثبیـت  و دیگـر  شیعی هاي  قیام براي را راه قیام این همچنین

هـاي مربـوط      اریخ سربداران از این حیث بررسی منابع و پژوهش        با توجه به اهمیت ت    . کرد هموار

 بیـشتر  داریم، سربداران با رابطه در ما که کهنی منابع. به تاریخ این حکومت امري ضروري است      

 این به دسترسی و استفاده ناخواه خواه این اند و   نشده چاپ و هستند تاریخی کهن و خطی نسخ

انـد    رسـیده  چاپ به که کهن هاي  کتاب این از دیگر برخی و کند  می سخت همگان براي را کتب

 مـشکل  .نـشده اسـت    انجام نیز کار این متأسفانه که دارد دوباره بازنویسی به احتیاج متنشان اما

 هـا   آن بـه  تـوانیم   مـی  سـربداران  حـوزة  در ما که منابعی از بسیاري متأسفانه که است این دیگر

راه  حرکـت،  این از خود هاي  تحلیل در نیز کتب این شتربی که هستند غربی منابع کنیم، استناد

 منـابع،  ایـن  بیـشتر  .دهنـد  نشان را قیام این وجودي حقیقت اند  نتوانسته و اند  رفته اشتباه به را

از میان منابع دسـت اول   . اند  تحلیل و بررسی کرده    اقتصادي هاي  حوزه در صرفاً را سربداران قیام

و، تاریخ طبرستان مرعشی، جلد اول سفرنامۀ ابن بطوطه، مجمـل        توان به جغرافیاي حافظ ابر      می

                                                           
  دانشگاه تهران. 1

  دانشگاه تهران. 2
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هـاي جدیـدي نیـز از جملـه عـروج و              پژوهش. اشاره کرد ... فصیحی و روضۀ الصفاي میرخواند و     

خروج سربداران، نوشتۀ اسمیت، قیام شیعی سربداران نوشتۀ آژند، تـاریخ تـشیع نوشـتۀ رسـول             

هـا پرداختـه     به تحلیل و بررسی این منـابع و پـژوهش     انجام شده که در این مقاله     ... جعفریان و   

  . شود می

  هـاي جدیـد، تحلیـل       نگاري، منابع دسـت اول، پـژوهش        تاریخ سربداران، تاریخ   :کلیدي گان  واژ

 .منابع

  

  :مقدمه 

شناخت منابع و مآخذ در علوم انسانی به ویژه تاریخ یکی از راهکارهاي اساسی در جهت 

اخت منابع از سویی و تحلیل منابع از سوي دیگر نگرشی جامع و شن. فهم بهتر موضوعات است

تاریخی؛ شناخت هاي  پژوهش یکی از اصول مهم. دهد  میپژوهش مورد نظر به دست مانع از

در . باشد  میآنها و میزان مورد اعتماد بودن منابع دست اولبندي  دسته، منابع موضوع پژوهش

بلکه ، توان اعتماد نمود  نمین جهت که دست اول استتاریخی صرفاً به منبعی از آهاي  بررسی

چکونگی کسب اطالعات ، محیط پیرامونی مؤلف، بایستی شرایط اجتماعی سیاسی عصر مؤلف

هاي  بررسی و تحلیل متون تاریخی یکی از روش، شناخت.  را مد نظر قرار داد...مدرج در کتاب و

تواند مثمر ثمر   مییک مورخ بسیار هاي شدن پژوهشتر  بسیار خوبی است که در جهت علمی

کارها در تحقیقات تاریخی شناخت منابع است و تا زمانی این کار ترین  یکی از اولیه. واقع شود

موضوعات و بندي  صورت نگیرد پرداختن به دیگر مراحل تحقیق از جمله فیش برداري و دسته

در رشته تاریخ و به ویژه تاریخ حساسیت شناخت منابع . باشد  نمیتحلیل جامع آنها امکان پذیر

. امري بسیار ضروري استاند  اسالم و ایران که همواره گروهی به تخریب گروه دیگر کوشیده

جدید نیز یکی دیگر از هاي  توجه به پژوهش، فارغ از منابع دسته اول در تحقیقات تاریخی

ي  تواند دریچه  می حاضراز پژوهشگري تاریخی در عصراي  گاهی تحلیل و یا مداقه .ستها بایسته

، ها توزي البته کینه. ه تاریخی فراهم سازدبسیار خوبی را براي فهم بهتر یک عصر یا یک پدید

هاي  متأسفانه در برخی پژوهش، که از روحیه علمی به دور استها  و بدخواهیها  کج فهمی

مک شایانی را به تواند ک  مینیزدار  جدید نمود پیدا کرده است که شناخت این تحقیقات جهت

هاي  حکومت سربداران که یکی از دوره. تاریخی بکندهاي  ما در عدم تکیه بر آنها در پژوهش
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بروز مذهب . شود بنا به دالیل فراوانی مورد اهمیت بسیاري است  میمهم تاریخ ایران محسوب

مهم پرداختن تشیع و مبارزه با ظلم و ستم در عرصه جامعه از این رهیافت یکی از دالیل بسیار 

بنابراین . پس از خود گذاشتهاي  باشد که تأثیر خود را در دوره  میبه این مقطع تاریخی مهم

هاي  براي شناخت هرچه بهتر حکومت سربداران ناگزیر از شناخت منابع دست اول و پژوهش

در این مقاله که به دو بخش منابع دست اول حکومت سربداران . جدید در این خصوص هستیم

و تر  سعی در چنین نیازي براي پرداختن هر چه روشن، جدید تقسیم شده استهاي  پژوهشو 

  .به این دوره مهم شده استتر  شفاف

 :توان به دو بخش تقسیم نمود  میمربوط به تاریخ سربداران راهاي  و پژوهشمنابع 

  

  :منابع دسته اول :الف

بن هللا محمد بن عبداهللا بن محمدعبداابن بطوطه ابوي   سفرنامه:بطوطه  سفرنامه ابن- 1

، ملل، یکی از آثار بسیار خوب در زمینه شناخت اقوام) ق703- 779(ابراهیم بن یوسف طنجی 

وي در سفرنامه خود به تفضیل به بیان شرح . ادیان و مذاهب مختلف نقاط جهان اسالم است

وطه یکی از منابع سفرنامه ابن بط. خود پرداخته استهاي  و سیاحتها  حال و خالصه مسافرت

تواند باشد که به صورت مختصري به ذکر ماجراي سربداران و   میدست اول تاریخ سربداران

 متعدد آنان با طغا تیمور و نائبش ارغون شاه را بیانهاي  شکل گیري این گروه و جنگي  نحوه

کند و   نمیضعف این منبع این است که به تفصیل از سربداران و جنگ مذکور صحبت. کند می

ابن  ).464- 466 :1370، ابن بطوطه(بسیار خالصه و گذرا به ذکر تاریخ سربداران پرداخته است

 ها قسمتبطوطه با اینکه سنی مذهب است و به نفع آل کرت سو گیري دارد ولی در بعضی از 

مطالب او در باره صداقت و راست کرداري پیروان شیخ حسن . مجبور از ابراز واقعیت شده است

. توصیف او از روابط سربداران و ال کرت و طغاتیمور هم ارزشمند است. میت زیادي دارداه

  ).434- 436:همان(تاریخی که او براي جنگ زاوه داده اشتباه است

امیردولت شاهبن عالءالدوله بختیشاه الغازي السمرقندي نویسنده  : الشعراه تذکر-2

). 217- 257: 1338، سمرقندي( نموده است تألیف ق. هـ896این اثر است که آن را در سال 

نوشت تاریخ سربداران از بین رفته بود چرا که   میزمانی که دولتشاه تاریخ سربداران خود را
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 »ن از حوزه ضبط مورخان بیرون رفتهچون تاریخ سربدارا« :گوید که  میخود او در آغاز مطلبش

. ن را بدست آورد و در کتابش بگنجاندبا این وصف دولتشاه توانسته مطالبی از آ )207 :همان(

یک کتاب شعرو شاعري را به تاریخ آنها اختصاص ، او به دلیل از بین رفتن اطالعات سربداران

دولتشاه وقایع را تا شکست درویش عزیز به دست علی مؤید و کشتار درویشان پی . داده است

اثر وي فاقد اطالعات مربوط . است گرفته سپس مطالبی راجع به حکومت علی مؤید عنوان کرده

 داراي مطالبی ها قسمتبا این همه کتاب دولتشاه در بعضی . است. 782-ه765هاي  به دوره

و نیز ارزیابی او از  علیالدین  مثال مساله بناسازي شمس.  فاقد آن استمیرخوانداست که اثر 

 مطالب دولتشاه ).216-212:همان(که ارزیابی جالبی است، اوهاي  سلطنت علی مؤید و کار

دولتشاه مطالب . هم آمده استمیرخوانددرباره سربداران به وضوح همان مطالبی است که در اثر 

مجزایی هم در قسمت دیگر کتابش راجع به کشته شدن طغاتیمور دارد که با مطالب حافظ ابرو 

  ). 178:همان(کند  می تطبیقمیرخواندو 

مرعشی که این اثر را در نیمه الدین  هیرظ:  تاریخ طبرستان و رویان و مازندران- 3

الدین  قرن نهم تالیف کرده است مطالب یک دست و مفصلی راجع به لشکر کشی امیر وجیه

 :112، مرعشی(شود   نمیمسعود به مازندران و قتل او در آنجا ذکر کرده که در سایر منابع دیده

مرعشی . کند  میر سربداران بیاناو در این اثر مطالبی راهم در مورد اوایل کا). 102- 1850

ظالمانه اقتصادي هاي  قیام سربداران را به صورت یورش خراسانیان مظلوم علیه سیاست

برداشت و دیدگاه ). 102- 103:همان( عالءالدین محمد و امراي ترك نژاد مطرح کرده است

  دیدهمرعشی در مطالب خود راجع به سربداران یک برداشت ویژه است که در سایر منابع

  . شود نمی

ه به 840تالیف ابن عربشاه است که در سال :  عجائب المقدور فی نوائب التیمور-4

مطلب عربشاه در خصوص سربداران مربوط ). 28- 31: 1356، ابن عربشاه(نگارش در آمده است 

 . به ایام متقدم تیمور و آمدن او به خراسان و تسلیم خواجه علی مؤید در مقابل او است

 بنابراین . کند در هیچ منبعی ارائه نشده است  میاتی که ابن عربشاه در این زمینه عرضهاطالع

 اطالعات جالبی در زمینه خصوصاً، این منبع در خصوص سربداران خالی از ارزش تاریخی نیست

  . تسلیم خواجه علی مؤید به امیر تیمور دارد
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 مجمل التواریخ است که احمد خوافی نویسنده تاریخالدین  فصیح : مجمل فصیحی- 5

مطالب این اثر که یک تاریخ عمومی است و بیشتر به صورت . به مجمل فصیحی معروف است

 فصیحی مطالب خود را درخصوص . پذیرد  میه پایان845در تاریخ ، سالشمارانه عرضه شده

 چگونگی از.  وي. تاریخ سربداران به اختصار بیان کرده و آنها را سال به سال عرضه نموده است

او نسبت به سایر . ظهور جنبش سربداران سخنی نگفته و آن را مختصراً یاد آوري نموده است

. سالشماري مفصلی راجع به وقایع عرضه کرده و این یکی از محاسن اثر او است، مورخین

چرا که اوالً گزارش او یک به یک با ، گم شده است» تاریخ سربداران« ترین منبع او یعنی مهم

به سازمان درویشان صحبت زیادي  ثانیاً مثل دولتشاه راجع کند؛  می تطبیقمیرخواندرش گزا

 تطابق میرخواندعلی دقیقا با مطالب الدین  نکرده است؛ثالثاً مطالب فصیحی در مورد قتل شمس

به عنوان ). 84:1339، خوافی(اند  رساند که هر دو از یک منبع استفاده کرده  میدارد و این

افی در جلد سوم از اثر خویش به تعدادي از وقایع از تاریخ سربداران اشاره نموده که از نمونه خو

و درویش محمد الدین  به قتل درویش امیر کمال« .ه772جمله آنها اینکه در ذیل وقایع سال 

، پیرعلی کرت آمدندالدین  هندو که ایشان بوقت قتل درویش عزیز جوري پیش ملک غیاث

گرفتن «  اشاره دارد به. ه781و یا درسال ). 967:همان(»...صد ایشان داشتخواجه علی مؤید ق

علی مؤید که پیشتروالی سبزوار بود و اورا بیرون الدین  امیر ولی سبزوار را و دادن به خواجه نجم

کرد و بدو  و سبزوار را جهت او مستخلص کرده بودند و او التجا بامیرولی برده بود و امیرولی

و از این دست وقایع را مؤلف در اثرش بسیار بیان نموده که در طی ). 978 :همان( »داد

  . به توضیح آنها پرداخته است.... ، ه788، ه783سالهایی چون 

.  که در هفت مجلـد اسـت یـک تـاریخ عمـومی اسـت          میرخواندتألیف  :  روضۀ الصفا  -6

ایشان بر بعضی از دیـار      خروج وعروج سربداران و تسلط      «بخش مربوط به سربداران که با عنوان        

مطالـب  ). 600-625 :تـا  بـی ،  میرخوانـد ( مشخص شده در جلد پنجم آن آمـده اسـت          »خراسان

  : در خصوص تاریخ سربداران از مطالب زیر تشکیل شده استمیرخواند

   بحثی درباره آغاز جنبش سربداران-1

  قضیه قریه باشتین با دو روایت مختلف  -2

  مسعود الدین  اق و قتل او و حکومت امیر و جیه وقایع دوره امیر عبدالرز-3

   ذکر شیخ خلیفه و ارادت شیخ حسن به او -4
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   رهایی شیخ حسن از زندان توسط مسعود -5

   نامه شیخ حسن به محمد بیک- 6

  تیمور اي  و جلوس محمدالدین   صحبت درباره نهایت کار وجیه-7

   ذکر حکومت کلو اسفندیار سربدار-8

  علی سربدار  الدین سربدار و نیز خواجه شمسالدین  حکومت امیرشمس صحبت درباره -9

  کراوي و حیدر قصابالدین   ذکر حکومت خواجه یحیی کراوي و ظهیر-10

  .  بحثی درباره حکومت خواجه علی مؤید به اتفاق درویش عزیز جوري-11

جلد است که تاریخ عظیم حافظ ابرو به نام مجمع التواریخ در چهار  :  التواریخه زبد-7

این اثر به . بنا به دستور بایسنقر پسر شاهرخ تیموري تالیف یافته و به نام او نیز معروف است

قسمت اول در واقع مکمل :شیوه سالشمارانه تالیف شده است و از دو قسمت تشکیل شده است

ه است و این بخش هم در 830ظفر نامه شامی است وقسمت دوم شرح سلطنت شاهرخ تا سال 

مطالب و مواد . آید که به صورت سالشمارانه است  مییقت قسمت پسین مجموعه بشمارحق

 . حافظ ابرو در کتابش راجع به سربداران نسبت به منابع دیگر او ترمیم و تکمیل شده است

مطالب مربوط به وقایع اوایل تاریخ سربداران همه و همه بدون تغییر از مجموعه اقتباس شده 

 حاوي مطالب و موادي است که . ه745- 759لتواریخ حافظ ابرو راجع به دوره  ولی زبدة ا. است

مطالب جدیدي است که حافظ ابرو ، و گویا این اطالعات، شود  نمیدر آثار دیگر حافظ ابرو دیده

این اطالعات به صورت مختصر تحت . از آنها استفاده کرده است» زبده التواریخ«در تألیف 

ه و شامل خلع و جلوس و مرگ حکام سربداري و توضیح مختصر در عناوین ساالنه مرتب شد

  . باره آنها است

 تـآلیف یافتـه و در آن عـالوه بـر     ـهـ 823 این اثر در سـال       :  جغرافیاي حافظ ابرو   -8

. بحثی هم در خصوص تاریخ خراسـان آمـده اسـت      ،  شرق اسالمی ي  ها  قسمتبررسی جغرافیایی   

 ،  آل کـرت  ،   خود صحبتی هم در باره طغـا تیمـور خـان           حافظ ابرو در قسمت تاریخی جغرافیاي     

ذکر خروج سـربداران و     « عنوان تاریخ سربداران جغرافیاي او       . جانی قربان و غیره دارد    ،  سربداران

او در ایـن قـسمت بحـث مفـصلی دارد راجـع بـه اوایـل                 . نام دارد »ابتداي حکومت و دولت آنها      

و تعالیم او و نامه وي به محمـد   خ حسن جوري سربداران؛زندگی شیخ خلیفه و شهادت وي ؛ شی       

وشکست علی   بیک و خروج امیر عبدالرزاق سربدار و جنگ او با علی گاون برادر طغا تیمور خان               
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گاون و کشته شدن او و جنگ زاوه بین سربداران و آل کرت و شـهادت شـیخ حـسن جـوري و                       

بـی و نیـز صـحبتی در بـاره     کشته شدن طغاتیمور خان به دست سربداران در روزگار یحیـی کرا   

هـا   کـرت ایـن   پیر علی کرت در مبحث مربوط به آل الدین    غیاث علی مؤید و اختالف او با خواجه      

مطالبی است که حافظ ابرو در جغرافیاي خود راجع به سربداران آورده یعنی حافظ ابرو در واقع                 

د آورده که عبـارات آن  به صورت یک کاسه در جغرافیاي خو    تمام مطالب مجموعه خود را تقریباً     

جغرافیا خطی کتابخانه ملـک  ، جغرافیاي حافظ ابرو (جز در چند جا طبق النعل تکرار شده است          

  ).تهران

  

  :منابع دسته دوم ) ب

الحسین الدین  بن همامالدین  تاریخ حبیب السیر تألیف غیاث:  تاریخ حبیب السیر- 1

یخ ایران و به ویژه در دوره تیموریان است منابع در تارترین  یکی از مهم )880- 942(خواندمیر 

هاي   مؤلف در جلد سوم از اثر خویش به بیان سلسله. نماید  میق بیا ن930که وقایع را تا سال 

 در ذیل بیان وقایع این دوران به ذکر . مغول و تیموري تا اوایل عهد صفوي اختصاص داده است

گردد و   می تاریخ جنبش سربداران نیزنماید که شامل  میمحلی اقدامهاي  تواریخ حکومت

محاربه امیر شیخ علی کاون با امیر مسعود سربدار و  نگارنده در اثرش به بیان وقایعی هم چون

 کشته شدن شیخ علی در معرکه پیکار و انجام روز گار امیر مسعود در والیت رستمدار

م تسخیر هرات و گرفتار شدن مسعود به عزالدین  امیر وجیه وقایع دیگري چون توجه. پردازد می

. مورد تأکید این مورخ است) 360: 1380، خواندمیر(آفات و بلیات ترین  شیخ حسن به معظم

الدین  وي همچنین احوال شیخ حسن جوري و نجات او از زاویه مهجوري و احوال امیر وجیه

یان وقایع دوران توان گفت که این اثر به خوبی به ب  می).358:همان(نماید   میمسعود را بیان

  . پردازد  میگوناگون و به فراخور حوادثي ها قسمتسربداران در 

- 736(اي  تألیف محمد بن علی بن محمد شبانکاره:  مجمع االنساب شبانکاره اي-2

تاریخ عمومی است که حوادث ایران را ي  است که از جمله آثار نگاشته شده در زمینه) ق 697

 مؤلف در مورد تاریخ سربداران در اثر خویش به بیان حوادثی هم . دگیر  میدوران مغول در بر تا

پردازد   میچون ذکر وزراي خراسان و اعقاب ایشان که به دست سربداران به قتل رسیدند
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وي همچنین به توضیح سرداران والیت بیهق که همان سربداران و ). 326: 1363، اي شبانکاره(

  ). 347- 349:همان(پردازد  میشیخ حسن جوري و اتباع او بودند

 محمد اسفزاري کهالدین  تألیف معین:  روضات الجنات فی اوصاف مدینه الهرات- 3

نماید و از  بندي می  روضه فصل26کند و آن را طی   میهجري بیان875تاریخ هرات را تا سال 

 حوادث دوران سربداران به وقایعی چون والدت امیر تیمور و آغاز جنبش سربداران اشاره

مسعود سربدار و الدین  امیر وجیهي  در چمن اول از روضه هشتم حوادثی مانند محاربه. کند می

، اسفزاري( کند  میحسن را بیان حسین و کشته شدن شیخالدین  شیخ حسن جوري با ملک معز

آورد وبه بیان حوادث   نمیمؤلف در اثرش صحبت زیادي از سربداران به میان). 53- 56: 1338

  . کند  می این حکومت بسندهمحدودي از

عبدالرزاق سمرقندي نویسنده این اثر است که : مطلع السعدین و مجمع البحرین-4

 ق. هـ830پذیرد و وقایع آن تا سال   میمطالب آن با نام ابوسعید تیموري حامی نویسنده پایان

 را در ق. هـ704-807مجلد اول وقایع سالهاي .  این کتاب در دو مجلد است. گردد  میرا شامل

 منظور نظر ما در اینجا . شود  میرا شامل ه807- 875 مجلد دوم وقایع سالهاي . گیرد  میبر

حافظ ابرو  مجلد اول است که عبدالرزاق سمرقندي بیشترین مطالب آن را از زبده التواریخ

 اطالعات او در خصوص سربداران همان اطالعاتی است که به صورت . اقتباس کرده است

 مورخین بعدي گاهی اوقات براي ترتیب مطالبشان . ارانه در زبده التواریخ آمده استسالشم

  . راجع به سربداران از او سود جسته اند

و تاریخ نگارستان  قزوینی مؤلف تاریخ جهان آرا قاضی احمد غفاري: آرا  تاریخ جهان- 5

ه تالیف کرده و در آن مطالبی را در خصوص 972وي تاریخ جهان آراي خود را در سال . است

او در ). 219-  221: 1343، غفاري(کند   میسربداران در حرف چهارم در ملوك سربداران بیان

و رهبران تألیف نموده مطالبی در زمینه سربداران . ه959کتاب تاریخ نگارستان نیز که در سال 

  . مذهبی آنها عرضه کرده است

  

  :منابع عمومی ) ج

که به ) ق790- 851(علی یزدي الدین  ظفرنامه شرف :یزديالدین   ظفرنامه شرف- 1

 تیمور و فتوحات امیر تیموري  حاوي احوال تاریخی خانواده، ظفر نامه تیموري هم معروف است
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برعلیه مغوالن خروج کرد   سربداران کهمؤلف در اثرش به درگیري محمود تارابی از. باشد می

به شکست سربدارن از ملک حسین حاکم کِرت در هرات  ).291: 1387 ، یزدي( راند  میسخن

  بوده و منجربه کشته شدن شیخ حسن جوري گردیده نیز سخن742که از حوادث سال 

  ). 293:همان ( گوید می

 جغرافیایی اطالعات ارزشمندي این اثر. تألیف محمدبن نجم بکران است: نامه  جهان-2

اطالعات این اثر در خصوص مناطق و اقوام و . در باره اعالم جغرافیایی دوران سربداران دارد

 . این عهد از اهمیت زیادي برخوردار است چرا که سایر منابع فاقد این اطالعات هستندهاي  شهر

قی جهان اسالم جایگزین شده و شرهاي  این کتاب در زمانی تألیف یافته که مغوالن در سرزمین

  . براي خود اردو و الوس و یورت تشکیل داده بودند

نوشته گی لسترنج نیز از منابع : خالفت شرقیهاي   جغرافیاي تاریخی سرزمین- 3

معتبر جغرافیایی است که با استفاده از سایر منابع آن را تألیف کرده است و اطالعات 

توان شمایی از   می با مراجعه به این اثر. یی این عهد داردارزشمندي در زمینه مسائل جغرافیا

  . و وضع راهها و ارتباطات ترسیم کردها  اوضاع جغرافیایی این عصر و روابط شهر

تألیف حمد اهللا مستوفی است که یکی از آثار با ارزش در خصوص :  نزهۀ القلوب-4

طالعات تاریخی خوبی در رابطه با این اثر عالوه بر مطالب جغرافیایی ا. دوره مورد بحث است

  . باشد تواند بسیار مفید  میسربداراندارد که براي پژوهشگران این دوره

تألیف ادوارد براون است که در فصل چهارم با عنوان دوره :  تاریخ ادبیات ایران- 5

یی که به دست تیمور منقرض شدند بعد از شرح و بسط ها تیموري در قسمت مربوط به دودمان

. پردازد  می سلسه آل مظفر و آل جالیر به توضیح درباره سربداران در سبزوار و ملوك کُرتدو

وي . کند  میهم بیاني  به دلیل نزدیکی زمانی موجود در بین این دو حکومت آنها را در دنباله

از تاریخ اي  کند و فقط به خالصه  میبیان» استانلی لین پول«سربداران را از زبان ي  سالله

در پایان به توضیحی درباره  و) 735- 736 :1339، براون(کند  میاسی سربداران بسندهسی

  . پردازد  مینابودي سربداران به دست تیمور

ي  تألیف عباس اقبال آشتیانی است که در اثر خویش به توضیح فاصله:  تاریخ مغول- 6

پردازد و   میاست ایلخانیکه بین مرگ ابو سعید بهادر خان تا نابودي آخرین نامزد اي   ساله20
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سپس درباره ظهورو سقوط . هم به تشکیل پنج سلسه در نقاط مختلف ایران دارداي  اشاره

اطالعاتی درباره دوره  مختلفي ها قسمت در . )366:1365، آشتیانی(کند   میسربداران صحبت

و اتفاقات امراي سربداري ، تشکیل سربداران، طغاتیمور، کند؛ سربداران  میمورد بحث بیان

گوناگون در زمان هریک و توأمان با این حوداث وقایع مربوط به سالطین تیموري موضوعاتی 

 این اثر از منابع مهمی است که . )465- 478:همان(است که در این منبع بدانها اشاره شده است

  . باشد  میدر زمینه سربداران و تاریخ سیاسی آنها حائظ اهمیت

نطنزي نیزاز جمله آثاري است که مطالبی در الدین   معیناثر: منتخب التواریخ-7

 تألیف شده اطالعات مجملی ق. هـ817در این کتاب که در سال . رابطه با تاریخ آل مظفر دارد

 این اثر مواد بسیار جالبی در باره سربداران سمرقند ارائه. در خصوص افراد سلسله آل مظفر دارد

این اثر همچنین .  پژوهش از اهمیت زیادي برخوردار استدهد که براي بررسی موضوع مورد می

  . باشد  میمطالبی هم راجع به طغا تیمور دارد که بسیار جالب توجه

تألیف شیرین بیانی است که در آن به به بررسی سلسله آل جالیر :  تاریخ آل جالیر-8

از البه الي مجموع پردازد و   میاقتصادي و فرهنگی، اجتماعی، از زوایایی چون تاریخ سیاسی

توان به اطالعات جزئی درباره دوره مورد   میدهد  میاطالعاتی که مؤلف درباره این سلسه ارائه

  . مطالعه هم هرچند به صورت محدود دست یافت

تألیف دکتر حسینقلی ستوده که در دو جلد به نگارش در آمده :  تاریخ آل مظفر-9

مجاور هاي  ا به صورت تفضیلی نسبت به سایر سلسله مؤلف در این اثر تاریخ آل مظفر ر. است

بررسی کرده است و بحث بسیار مفیدي را هم در باره اوضاع اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی 

  . اختصاص داده استها  این سلسله

  

  :تحقیقات جدید ) د

تألیف : ایرانیان در قرن هشتمهاي   تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش- 1

قت از زمره تألیفات جدیدي است که در مورد قیام سربداران به نگارش در آمده عبدالرفیع حقی

 وي این اثر را از زمان استیالي مغوالن بر ایران آغاز نموده و سپس به تبیین اوضاع ایران . است

 آشکاري را هم که بر ضد ایلخانان به وجود آمده را بیانهاي  پردازد و قیام  میدر آن برهه زمانی
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 :دهد  میاطالعاتی بدین شرح در اختیار خواننده قرار سپس )92- 91 :1363، حقیقت( .دکن می

اولیه آن و رهبران مذهبی قیام و هاي  جنبش و فضاي فکري حاکم بر آن و کانونهاي  زمینه

-231:همان( دهد  میاوضاع سیاسی هریک از امرا که هر یک را به طور کامل شرح و بسط

 آثاري است که اطالعات ذي قیمتی درباره این قیام به پژوهشگران ارائهاین اثر از جمله ). 147

  . دهد می

تألیف میر سید شریف راقم سمرقندي است که وقایع عمده تاریخ و :  تاریخ راقم-2

شود   میه شامل1054تا سال 36 7سال وفات عده بسیاري از سالطین و امرا و بزرگان را از سال

.  است و در این کتاب وقایع تاریخی به ترتیب سنواتی آمده استه تألیف شده1113که در سال 

، راقم(مؤلف قسمتی را به ذکر جماعت سربداران و مکان ایجاد این جنبش اختصاص داده

دیگر به بیان جلوس هر یک از امراي هاي  است و به طور مجمل در بخش) 8- 9: 1380

ه صورت اجمالی اطالعات ضروري و اساسی این اثر ب. کند  میسربداران و تاریخ فوت آنها اشاره

 ).11-12:همان (کند   میدر مورد این جنبش را به خواننده منتقل

تألیف محمد حسن امانی است که در ضمن معرفی : فقیه سربداران،  شهید اول- 3

پردازد که   میشهید اول و اینکه او همان محمد است که لقب شهید اول گرفته به ذکر این نکته

به سربداران و اي  اشاره در قسمت جایگاه شهید در دمشق. فقیه سربداران نیز بوده استنگارنده

نوع ارتباط شهید اول با آنها و ارتباط خاصی را که خواجه علی مؤید از آخرین امراي سربدار با 

  ).90- 91، همان(دهد  میوي داشته را توضیح

یف رسول جعفریان است تأل: تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجري-4

در . کند  میتشکیل شده و مذاهب هریک از آنها را بیانهاي  که آغاز تشیع در ایران و حکومت

بعد از » تشیع در ایران«فصل هشتم که به قرن هشتم هم آن را اختصاص داده تحت عنوان 

ربه  در موردفضاي موجود در جامعه که منج، صحبت درباره حکومت ایلخانان و مذهب آنها

ایجاد جنبش سربداران گردید و هسته اولیه آن و تاریخ حکمرانی هر یک از امرا و ارتباط آنها با 

سیاسی سربدار و جریان دیگري هاي   وي مذهب سربداران و جریان. کند  میشهید اول را بیان

). 680: 1375، جعفریان(کند   میرا در فضاي فکري سربداران مطرح» شیخیان«هم با نام

این اثر ). 682:همان(پردازد   میایجاد شده در زمان امراي سربدارانهاي  ین به ذکر سکههمچن
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از جمله منابع مهمی درباره قیام سربداران است که اطالعات بسیار گسترده و جزئی را از این 

   . دهد  میسلسله در اختیار مخاطب قرار

 از جمله تحقیقات جدید این اثر که تألیف یعقوب آزند است: قیام شیعی سربداران- 5

پیرامون قیام سربداران است که داراي اطالعات گسترده و تخصصی در باره این سلسله است و 

مذهبی و ، ابتدا از اوضاع سیاسی.کند  میهر یک از عناوین را طی یک فصل جدا گانه بیان

ي رابه و فصل بعد) 15: 1363، آژند(کند   میاجتماعی ایران مقارن قیام سربداران صحبت

: همان(رهبران مذهبی قیام اختصاص داده و هریک را به طور مفصل شرح و بسط داده است

 سپس در بخش دوم و در طی فصول بعدي در مورد قیام سربدارانِ سمرقند صحبت ).71

 آن زمان که مصادف با این دوره بودند هم صحبتهاي  وي از دیگر قیام). 217: همان(کند  می

ین اثر از آثار بسیار جامع در این زمینه است که این قیام را به صورت شفاف در واقع ا.کند می

   . کند  میوکامل بیان

مؤلف از . است» ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی«تألیف :  نهضت سربداران خراسان- 6

 ایجاد یک جریان یا جنبش باشد را مورد بررسی قرارهاي  ترین بحث که همان زمینه ابتدایی

سپس کانون  ).31-42 : 351، پطروشفسکی(پردازد   میاین قیامهاي   معرفی زمینهدهد و به می

هم به سبزوار دارد اي  اشاره دهد و همچنین  میاصلی آن یعنی شهر بیهق را مورد ارزیابی قرار

بعدي هاي  در فصل). 43- 52، همان(که به عنوان دژي براي قیام تازه ظهور سربداران بوده است

به مواردي از ). 52-57:همان(کند   میدولت سربداران در خراسان اشارههاي  گامبه بیان اولین 

وضعیت سربداران بعد از مرگ و ، تاریخ سربداران هم چون پیدایش دو جریان در میان سربداران

مؤلف حتی از ). 77:همان(پردازد  میهالکوئیان و وضعیت آنها در بعد از سقوط ساللهالدین  جیه

 جود در میان خود سربداران غفلت نورزیده و مطالبی را درباره آن هم بیانشدت مبارزات مو

در پایان کتاب از انقراض سربداران و انعکاس این موقعیت بر دیگر شهرها از ). 86:همان (کند می

  .  کند می جمله مازندران و گیالن و کرمان هم صحبت

 که از دیدگاه غربی است» جان ماسون اسمیت«تألیف :  خروج و عروج سربداران-7

بخش مربوط به منابع و مآخذ و بخش مربوط به تاریخ : نگارش یافته و از دو بخش تشکیل شده

نویسنده در خالل . این کتاب استي ها قسمت تحلیل منابع و مآخذ سربداران از اهم . سربداران

 ماده خام تاریخی عصر سر بداران نیز پرداخته و از آنها به عنوان یکهاي  تحلیل منابع به سکه
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قسمت مربوط به تاریخ . یی به اثر او بخشیده استها سود جسته است و همین مسأله تازگی

 در آخر . سربداران که به چندین قسمت تقسیم شده به صورت تحلیلی عرضه گردیده است

کتاب بخشی هم دارد راجع به مسایل مختلف جغرافیایی و زبان شناسی این عهد و نیز 

این کتاب هم با اینکه از . این دوره که بخش پر محتوایی استهاي  در خصوص سکهاي  ضمیمه

، نظر تحلیل و کاربرد منابع و اینکه نویسنده سعی کرده تا حدي به ماهیت مذهبی قیام پی ببرد

اهمیت دارد ولی در نهایت با بینش غربی نوشته شده و لذا نویسنده با همه تالشش نتوانسته بر 

  ).1361:خروج و عروج سربداران، اسمیت(  دست یابدعمق این قیام

تألیف سید محمد علی  :  تفحصی در تاریخ سربداران خراسان و مازندران-8

این اثر در مجموع به دو فصل تقسیم گردیده و هر فصل را به یکی از . شهرستانی است

،  خلیفهشیخ ، سربداران اختصاص داده و فصل اول را به سربداران خراسانهاي  شاخه

اتحاد اندیشمندان و ، مسعود سربدارالدین  سلطنت امیر وجیه، خروج عبدالرزاق، طلبان ریاست

و حکمرانی هریک از امرا و شاعر سربدار و ها  تاریخ سیاسی سربداران و جنگ، طلبان سلطنت

سپس فصل بعدي رابه سربدران ) 17-107: 1375، شهرستانی. (کند  میمواردي دیگر را بیان

طور مفصل به بیان زوایاي این  کند و به  میگیري آنها و تاریخ سیاسی آن رابیان ندران و شکلماز

   . پردازد  میشاخه از سربداران

 ایلیاپاو لوویچ«مؤلف این اثر :  کشاورزي و مناسبات ارضی ایران در عهد مغول-9

ره سربداران به است که این اثردر دو مجلد به چاپ رسیده و در جلد دوم دربا» پطروشفسکی

توضیح پرداخته اما این اثر مؤلف گویی با آثار دیگرش در این زمینه تفاوتی ندارد و بدون کم و 

از جمله اثر وي که داراي شباهت زیاد با این کتاب .کاستی همان اطالعات را ارائه نموده است

موشکافانه و ولی به هرحال به صورت . توان به نهضت سربداران خراسان اشاره کرد  میاست

  . پردازد  میدقیق به توضیح دوره مورد بحث، گسترده

  

  :گیري  نتیجه

هاي  تاریخی شناخت منابع و پژوهشهاي  اصول پژوهشترین  از آنجا که یکی از اولیه

ي  مرحله. این مقاله در راستاي این مهم گام برداشته است، مربوط به موضوع مورد تحقیق است
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سی و تحلیل همه منابع و تحقیقات گردآوري شده است که در روش برر، بعد از شناخت منابع

تاریخ سربداران که یک نهضت مذهبی و . تواند کمک شایانی به محقق نماید  میتحقیق

، عقیدتی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی مهم سده هشتم هجري است ابعاد سیاسی

مختلف در تاریخ سربداران در هاي  هطبیعی است که این شاخ. نظامی و حکومتی فراوانی دارد

این مسأله براي پژوهشگري که بخواهد در یک . منابع تاریخی از هم تفکیک نشده و پراکنده اند

بنابراین به دست دادن شناخت منابع . جنبه از این نهضت مهم تحقیق کند مشکل بزرگی است

  .  امري ضروري بودمربوط به سربداران در قالب یک مقاله علمیهاي  و مأخذ و پژوهش

منابع عمومی و تحقیقات جدید به طور کلی همه آن ، منابع دست دوم، منابع دست اول

نگارنده با تفکیک این منابع و . منابعی است که درباره تاریخ سربداران در این مقاله آمده است

ط به معرفی و تحلیل هر منبع به طور خاص دریچه جدیدي را فرا روي مطالعات تاریخی مربو

  . سربداران ایجاد کرده است
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  بررسی و تحلیل آیین نمادین اسب چوبی؛ آیینی بزمی و رزمی

  نهضت سربداران در

 
  1مجید عسکري

 3مریم حاجیلو، 2زاده تقی  ملک سیما

  

 :چکیده

غیور مردمی بودند برخاسته از دیار بیهق که براي دفاع از سرزمین و دین و ، سربداران 

 " دهیمدهیم اما تن به ذلت نمی سربدار می" ایمانشان در برابر قوم وحشی مغول وتاتار با شعار

جرم محسوب ، داشتن سالح و آموختن فنون مبارزه، آن هم در اختناقی که. به پا خاستند

در مراسم ، براي آموزش رزم، میت و غیرت بودندحقهرمانان پهلوانی که مسلح به سالح . شد می

ن آیینی نمادین نشانگر مقاومت و اسب چوبی بعنوا. از آیین اسب چوبی استفاده کردند، بزم

ي گردآوري مطالب و این مقاله که با شیوه. پایداري مردم این مرز و بوم مطرح و شناخته شد

به ، گیري از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع معتبر و مستدل ارائه شده استبهره

 ظاهر بهآیینی که .  استبررسی و تحلیل آیین سنتی اسب چوبی در قیام سربداران پرداخته

رسمی که همچنان . پرداختاي رندانه به آموزش رزم میبه شیوه، مراسم بزم بود ولی در واقع

این آئین توسط . شود برگزار می ـدیار سربدارانـ هاي ملّی و مذهبی در سبزوار در مراسم

نده است و نشان از قدمت هنرمندان بزرگ این دیار ترویج و توسط جوانانزنده و پویا به یادگار ما

  . دارد پرگهربر این مرز و بوم و تاثیر آن

   . سربداران؛آیین نمادین؛ اسب چوبی؛ بزم و رزم :واژگان کلیدي

                                                           
 کارشناس مدیریت آموزشی. 1

  روانشناسی تربیتی کارشناس ارشد. 2

  دیپلم ریاضی. 3
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  مقدمه

ها و در قوم، تاریخ گواه است که همواره با یورش و تاخت و تاز کشوري بر کشور دیگري

تو مردم بومی به هر طریق ممکن هاي بسیاریرخ داده اسهاي مختلف فراز و نشیبفرهنگ

ایران که ، در این میان. اندآستین همت به حفظ و حراست از هویت ملّی و میهنی خود باال زده

در تمامی دوران و اعصار ، ي ابریشم قرار داشته و شاهراه ارتباطی بین غرب و شرق بودهدرجاده

- و همه،  گاهی با تک تک مردمشو. با کشورهاي بیگانه و یغماگر دست و پنجه نرم کرده است

اند؛ به دفاع از هویت ي تاخت و تاز اقوام و ملل مختلف بودهکهعرصه، ها و والیاتشي شهرستان

سرودن اشعار ، مختلفی از جمله نوشتن کتب مختلفهاي  آنان از راه. و ملیت خود پرداخته است

هاي تجسمی و همچنین کاربرد نمایشها و انواع هنرهاي سراییبا داستان، و نیز، ملّی و مذهبی

گ وآیین و رسوم ملّی خود هاي دشمن و حفظ فرهنهنري و سنتی به مقابله با حربه

 متفاوت درام، حرکات موزون و هايهاي مختلف و فرماز همین رهگذر گونه«. اند پرداخته

 از خاستگاه اعتقادي در بین ملل متأثر، هاهاي نمایشی و بسیاري از انواع بازيکارناوال، ها رقص

هاي سرور انگیز مربوط به اعیاد و باید افزود که بخش وسیعی از نمایش. و دینی و مذهبی است

  )355: 1 ج، 1383، نصري اشرفی(». ها نیز از این قاعده مستثنی نیستجشن

ولی ، همواره دست خوش غارت و تهاجم بوده است، جاي سرزمین ایران اگرچه جاي

از نزدیک دستی بر آتش مبارزه با متجاوز و ، ها و والیاتش بیش از سایریننبرخی از شهرستا

که ، از جمله استان خراسان. انداند و بیش از سایر شهرها خون و خسارت دادهیغماگر داشته

فراز و ، ي ابریشمترین نواحی است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر جادهیکی از قدیمی

ردپایی بر ، به طوري که هر کدام از آن وقایع تاریخی. گذرانده استهاي بسیاري از سر  نشیب

ترین رخدادهایی است دوران سربداران یکی از مهم. این قسمت از ایران به جاي گذاشته است

اي به ایستادگی و مقاومت سر برافراشتند سربداران در زمانه. که این سرزمین به خود دیده است

فرهنگ و هنر و کتاب نیز . ي تاخت و تاز خود کرده بودندن را عرصهایرا، که قوم ویرانگر مغول

. گردِ ویرانی نشاند،  مغولسم اسبان، بر شهرهاي آباد از یورش آنها جان سالم به در نبرد و

درست در زد و خورد و یورش و تهاجم و تعرض این قوم وحشی بود که گروهی از مردم بیهق 

جود نهادند و با رهبري شیخ خلیفه در مقابل این قوم قد علم ي وپا به عرصه) سبزوار کنونی(

پهلوانانی که به یاري غیرت و همت به پا خاستند و از خون خود گذشتند تاشرف و . کردند
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ي عدالت مجسمه، هاي بزرگ و قهرمانان ملّینهضت، اگر چه تا بوده. رنگ زندگی بگیرد، آزادي

 مجسم در آوردند؛ ولی گاهی این آثار به صورت مکتوب و و آزادگی شدند و سر از آثار مکتوب و

مردم نفوذ کنند و  )شفاهی( اند در فرهنگ و آیین و آداب فولکلورمجسم نیستند؛ بلکه توانسته

مردانی دلیر شوند و گاهیبه آیین یا نمادي سمبلیک هاي بزرگسینه به سینه شرح حماسه

  . تبدیل گردند

. شوندادها براي هدف خاصی به نمایش گذاشته میهرچند هر کدام از رسوم و نم

. نقش مهمی در بررسی و مطالعات هنري و تاریخی دارد، نمادپردازي و از طرفی معناکاوي آن

معناکاوي و بررسی نقش و ، هاي دست یابی و فهمیدن اهداف و مقصود هنرهایکی از راه

 کنکاش از هنرهاي سنتی و توان بانمادهاي موجود در آداب و رسوم هر قومی است و می

از جمله آیین اسب چوبی که همچنان  )1389، بهمنی(. نمایشی به این هدف دست یافت

آیینی که اگرچه قدمت آن . هاي این مرز و بوم مشاهده کردتوان نمایش آن را در بیشتر بزم می

 و نهضت سربداران ن مربوط به زمان مغوال و رونق آنراگیرياوجولی ، دانندچند هزار ساله می را

توان منسوب به دوران جاي پرسش است که آیا آیین نمادین اسب چوبی را می. کنندعنوان می

شده است و هدف اصلی از انجام آن چه سربداران دانست؟ این آیین به چه دلیل به کار گرفته 

 بزمی؟ در شده است؟ آیاآیینی رزمی بوده است یاآیین اسب چوبی چگونه اجرا می بوده است؟

این تحقیق سعی بر آن است که ارتباطی بین هنر نمایشی و نماد و تاریخ این مرز و بوم برقرار 

. شود و به معناکاوي و بررسی آیین نمادین اسب چوبی در نهضت سربداران پرداخته شده است

ده است ي هر دوره بوبزرگترین مایه و خصیصه، هنري که در سراسر تاریخ پر فراز و نشیب ایران

 . و توانسته فرهنگ و آداب و رسوم گذشتگان را براي آیندگان به میراث گذارد

علی رغم تالشها و پیگیریهاي نویسندگان این مقاله و با وجود مراجعه به ، با کمال تاسف

مراکز اسناد و کتابخانهی ملی و کتابخانههاي عمومی و تخصصی در شهرستان سبزوار و استان 

 و تاریخ عامه " مردم شناسی"و گشت و گذاري در بین کتب و مجموعه مقاالت ، همدان و البرز

.  بدست نیامده است"اسب چوبی"و فولکلور مردم ایران هیچ منبع معتبر و مستدلی از آیین 

این در حالیست که اسب چوبی یکی از آیینهاي سنتی مرسوم در سبزوار با قدمتی بیش از هزار 

در ردیف میراث ، به عنوان نخستین اثر، هاي آیینی و نمایشیساله است؛ که در گروه هنر
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 به ثبت رسیده است و 79به شماره ، 1388 بهمن ماه 18ي  در مورخه، معنوي خراسان رضوي

  . سبزوار نیز غرفهاي به معرفی آیین اسب چوبی اختصاص یافته استشناسی  در موزه مردم

  

  قیام و نهضت سربداران

ها جنگ داخلی بین خان، پس از مرگ ابوسعید ایلخان مغول، آیدچنان که از تاریخ برمی

تا اینکه در . گذاردیابدو خودسري و ستمگري آنان رو به فزونی میو امیران محلّی شدت می

شود و این درست زمانی است که طوغاي تیمورخان به ایلخانی برگزیده می، ق737آغاز سال 

خ حسن جوري جانشین شیخ خلیفه گذشته بود و قیام و ظهور شی، مدتی از دعوت شیخ خلیفه

شیخ حسن ) 1380، ؛ افشار آرا1351، پطروشفسکی؛ 1378، رضایی(. سربداران ظاهر شده بود

با تکیه بر اصول و « کند کهجوري اهداف خود را از قیام علیه ظلم و ستم این گونه بیان می

سلمین به پا خواسته و با یاري افراد دیگر براي رفع ظلم و ستم از سر معشري  تعالیم تشیع اثنی

  :چرخدتعالیم وي بر چهار محور می. قیام کرده است

  . با تاکید بر مسأله والیتعشري   تشیع اثنی-1

  .  تأکید بر جهانبینی مهدویت-2

  .  جدایی ناپذیري دین و دولت از یکدیگر-3

لت بین رعایا با توجه به ي جوانب و گسترش عدل و عدا مبارزه با ظلم و ستم در همه-4

ستیزي و عدالت  ي سیستممسألهعشري  ایدئولوژي مهدویت تشیع اثنی. عشري اصول اثنی

وران دار و پیشهنارضایتی روستاییان زمین )218 :1384، قدیانی(» . گستري را در پی داشت

نیز رفتار مالیاتی مغول که صبر و شکیب را از همه برده بود؛ و  هاي1شهري از رسوم و یاسا

در کنار بی حرمتی به حریم یک خانواده در ، عمال دیوان مالیاتی و مطالبات غیر مشروعش

، عبدالرزاق،  ایلچی مغول5که با قتل . باشتین ـ از قراي سبزوار ـ مردم آن روستا را برانگیخت

 و 1351، پطروشفسکی(. رهبري نهضت را به عهده گرفت، یکی از مالکان و متنفذان باشتین

                                                           

به . نی فرمانروایی، حکومت، قانون، تنبیه و کیفرکلمه اي هم مغولی و هم ترکی است، به مع:  یاسا و یاساق.1

هاشم رجب زاده، سرگذشت حاکمان مغول ایران زمین تا آمدن . یاسا رساندن به معنی کیفر دادن و اعدام است

: ، تهران)تلخیص و بازنویسی کتاب جهانگشاي نادري اثر عالءالدین عطا ملک جوینی(هوالگو و فتح بغداد 

 .20، ص 1386میراثبان، 
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به زودي عنوان قیام سربداران را به خود ، ي مردمی داشتاین قیام که جنبه «)1380، افشارآرا

، ي یارانِ این جنبش بود که با این لقبي فداکارانهنام سربداران برگرفته از روحیه. گرفت

طاب به امیر عبدالرزاق باشتینی خ. دادندآمادگی خود را براي فدا شدن و سرِ دار رفتن نشان می

ها بردار داري نصب کردند و دستارها و طاقیه، الصباح در بیرون ده باشتین و علی: مردم گفت

و نیز خطاب به مردم اظهار  ....زدند و نام خود را سربدار نهادندکردند و تیر و سنگ بر آن می

سر خود ، ديبه مر. کشته شویم، اي عظیم در این مقام پدید آمد؛ اگر ما مساهله کنیمفتنه: کرد

 چون سبزوار )169: 1386، جعفریان(» . را بردار دیدن هزار بار بهتر که به نامردي کشته شدن

مرکز و پایگاه نهضت و قیام شد و دولت سربداران ، و بیهق که از قدیم کانون تمایالت شیعی بود

، افشار آرا و 1351، پطروشفسکی(. با دعوت شیخ خلیفه در همان منطقه رونق گرفت

عناصر حکومتگر دولت سربداران مرکب از دو . مداري سربداران نیز چشمگیر استندی)1380

توان آنها را به جناح مذهبی و رهبران نظامی شیخیان و سربداران که در واقع می. جناح بود

این نوعی انقالب مذهبی و اجتماعی در پی داشت و ، حکومت سربداران در خراسان. تعبیر کرد

که نتایج آن ، هایی ادامه دادندپایان دوران حیات سلسله سربداري با فراز و نشیبروند را تا 

ها بعد از فروپاشی حکومت آنها به بار نشست و حکومت صفویه را همراه با رسمی ساختن  سال

سربداران یاسایمغولی را کنار نهادند و . در سرتاسر ایران به وجود آوردعشري  مذهب تشیع اثنی

ی کردند در پیشبرد امور برابر شرع عمل کنند چنان که عوارضی را که مطابق به تقریب سع

انقالب سربداري در سبزوار ، با رهبري عبدالرزاق«) 1384، قدیانی(. موازین شرع نبود لغو کردند

) طغاتیموریان و آل کرت(هاي سنّی مجاوري دولتپا گرفت و به یک قدرت واقعیِ تهدید کننده

مذهب تشیع در اکثر شهرها آشکار شد و در تمام .  اکثر بالد شورش برخاستو در، تبدیل شد

گفتنی است که خواجه علی مؤید ) 302: 1380، افشار آرا(» . مخالفی باقی نماند، نواحی اطراف

 داري در میان مردم نفوذزادگی و دینکه آخرین امیر سربداران است و به سبب بزرگ، سبزواري

، السالمظهار عالقه به مذهب تشیع و سعی در ترویج مناقب ائمه علیهمداشته و به مناسبت ا

در جنگی تیرخورد ، سرانجام، کوشیدبه ترویج مذهب شیعه می او که بسیار. شهرت یافته است

  )1380، افشار آرا(. ي سربداري با قتل او به پایان رسیدو وفات یافت و سلسله
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  دارانعلل و عوامل تاریخی قیام و نهضت سرب

اقوام ترك و مغول که مابین حدود شرقی ایران و چین و ، همزمان با ظهور چنگیزخان

چنگیزخان مایل به برقراري . شدندبه قبایل مختلفی تقسیم می، داشتند سیبري جنوبی سکونت

اي با خوارزمشاه به قبول معاهده،  ق615روابط تجاري و داد و ستد با خوارزمشاه بود و در 

، محمود نامی از مردم مسلمان ماوراءالنهر، طرف مذاکرات خوارزمشاه. در دادچنگیز تن 

جمع کثیري از بازرگانان با مقدار ، از آن پس. ي چنگیز بود که معاهده را پذیرفتفرستاده

از مرز شهر اترار ـ در کنار سیحون ـ ، از مغولستان به عزم ماوراءالنهر، بهاهنگفتی کاالهاي گران

مادر ، حاکم شهر اترار که از اقوام ترکان خاتون، غایرخان. شوندخوارزمشاه میوارد سلطنت 

سلطان محمد خوارزمشاه بود؛در اموال این بازرگانان طمع ورزیده و به سلطان محمد گزارش 

ی دستگیر  مغولان هیئت پانصد نفره بازرگاندر نتیجه. کند که این هیئت بازرگانی جاسوسندمی

 چنگیز مبنی درخواستدر مقابل ،  محمدتدبیرهاي بعدي سلطانوء ساز زدن و با سرب. شوندمی

 عام قتلهمچنین،  و نیز قتل حاکم اترار به عنوان تنبیهی آزادي کاروان بازرگانان مغولبر

روشن شده و امپراتوري خوارزمشاهی جنگ بین دو کشور هاي آتش اولین شعله، بازرگانان

رفتار سلطان خوارزم به خشم آمده وءخان مغول که از س. گرددیي تاخت و تاز مغوالن معرصه

 محمد فرارسلطانو ، یورش وحشیانه مغول. کشدمیبه ایران لشکر ،  م1217/  ق 614و در 

 که يمغوالن به هر دیارتاریخ گواه است که . دکنمیویرانی این تهاجم را چند برابر ، خوارزمشاه

به نحوي که . نداهها پرداخت  اموال و ویرانی کامل شهر و آباديغارت، شدند به کشتار نفوس وارد 

 در چندین. ه استخراسان و عراق عرصه کشتار و ویرانی مغوالن شد، در کوتاه مدتی ماوراءالنهر

ه دگزاربه ویرانی و تباهی رو ، هاي عظیمی از جهان اسالم بخش، سال حضور این قوم وحشی

پایان  در تاریخ به جاي گذاشته است که یامدهاي مهمی پمغوالنفتح ایران به دست . است

  )1384، رشیدالدین فضل اهللا(. از آن جمله است عباسیان و انقراض خالفت اسماعیلیان کار

معادل ، ق.   ه750 تا 654است که از سال  مغول  ازي انام سلسله ایلخانیان یا ایلخانان

. اندهبود ولمغ چنگیزخان فرزنداناز و اند هکرد  میالدي در ایران حکومت می1335 تا 1256

. ایلخانان در ابتدا دین بودایی داشتند اما به تدریج به اسالم گرویدند )1387، اقبال آشتیانی(

، حکومت ایلخانان در ایران. هاي اسالمی برگزیدند ایلخانان مسلمان خود را سلطان نامیده و نام

ق و معنویات و رواج دکان زوال اخال.  داشته استاي از افول و انحطاط ایرانیان را به همراه دوره
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بر پریشانی اوضاع و ، اندوزدار شدن مدعیان و متشبهان و کارگزاران ناشایست و مالریا و میدان

ي امور از در چنین اوضاع نابسامانی که شیرازه. ه بودهاي اجتماعی هر چه بیشترافزودنابسامانی

شاهد ، سرزمین ایران، رت آنان ضعف و زوال قدبیرون بوده است؛ با ایلخانان دست سردمدار

هاي مردمی و انقالبی با  الطوایفی در عرصه فرمانروایی از یک سو و نهضت ظهور دوباره ملوك

به رغم سازگاري مغوالن با «) 1380،  افشار آرا(. بوده استماهیتی ضد دولتی از سوي دیگر

هر بار که .  بیرون نرفتي آنان از دل ایرانیانهیچگاه کینه، شرایط ایران در طی هشتاد سال

به ویژه ، هاي درونی ایرانیانکینه، گذاشتاي سر به ستمگري میامیري از مغوالن در منطقه

ي قیامی را بر ضد شد و زمینهزنده می، خراسانیان که سخت از حمالت آسیب دیده بودند

 مردم برگی از تاریخ و زندگیِ، سربداران  نهضت)168: 1386، جعفریان (».کردمغوالن فراهم می

تا ، ق738 و 737هاي شایان ذکر است که سربداران از سال. باشد میاوضاعآن به تنگ آمده از 

 مغول و ملّاکین بزرگ ریشه دوانده است هاي ق با قیام مردم سبزوار و خراسان علیه خان788

، راوندي(. هایی از لحاظ حرکت تاریخی و وسعت و گسترش استو از جمله معروفترین نهضت

  )1384، ؛ قدیانی1367

  

  ي جغرافیایی قیام و نهضت سربدارانمنطقه

ترین و از نظر   میالدي خروج سربداران خراسان از لحاظ وسعت بزرگ چهاردهمدر قرن

هاي دیگر  بخش خاورمیانه بود و بالتردید تأثیر حتمی در جنبش ترین نهضت آزاديی مهمتاریخ

، روزنامه جام جم(. سمرقند و ناحیه رود زرافشان، گیالن، نهضت مازندران: داشته است از جمله

 و خصوصاً بزوارـس گرایی و شیعه پروري مردمانیکی از بیشترین مظاهر روحیه شیعه) 1390

توان در جریان وقوع نهضت یکی ازنقاط اوج روحیه وفاداري آنان به رهبران دینی تشیع را می

 شد موجب که ايروحـیه همان. کرد مشاهده هـجري هـشتم قرن در سربداران ـ مذهبیملی 

ن آ تشیع برجسته نوعالمان و حانیرو از که سربداران معنوي رهبر اولین مازندرانی خلیفه شیخ

شد ترك منطقه مازندران راکه خود یکی از مراکز اصلی تشیع ایران محسوب می، زمان بود

برسد و در میان مردم حق جوي این  سبزوار منینؤنموده و فرسنگ ها راه را بپیماید تا به دارالم

با نگاهی به . اش بیابدهاي روشن گرانهیی امن و مناسب براي تدریس و ارائه اندیشهشهر مأوا

رسیم که بخش بزرگی از رهبران و اندیشمندان  به این دریافت می، تاریخ نهضت تشیع در ایران
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سرشناسانی چون ، هاي پنجم و ششم و هفتم هجري به ویژه در قرن، شیعیان دوازده امامی

یا » الدین امین«معروف به ) طبرستانی(شیخ طبرسی ،  بن ابی القاسم آملیشیخ ابوجعفر محمد

 ...ابن شهرآشوب و ، فضل بن حسن طبرسی، ابومنصور طبرسی، ابونصر طبرسی، »االسالم امین«

منطقه مازندران محیطی بوده براي تجمع شیعیان . اند برخواسته) مازندران کنونی(از طبرستان 

اي قرار  ه علویان را به عنوان رهبران جامعه اسالمی در جایگاه ویژههایی ک و گسترش اندیشه

  )1392، خبرگزاري فارس(. دادمی

  

  اهمیت قیام سربداران

  :توان تبیین کرد اهمیت نهضت سربداران را ازچند جهت می

، ی مذهبهی به توسط سلجوقیان سنّوی اینان پس از برافتادن دولت شیعی مذهب ب)الف

 50 و به مدت ه شیعی بودند که به قیام دست یازیدند و تشکیل حکومت دادندنخستین گرو

  )1390، روزنامه جام جم(. سال برخراسان و نواحی آن حکومت کردند

به تقریب در درازناي . ي نهضت سربداران مردمی بودن آن استبارزترین خصیصه) ب

. انداي شکل گرفتهیلی و عشیرهحکومت ها در بیشتر مواقع بر پایه قدرت ا، تاریخ کهن ایران

مردمی  اما قیام سربداران جنبشی کامالً. هاي مردمی نیز در تاریخ ایران اندك شمارند جنبش

اي شکل گرفت و توانست به حکومت نیز دست هاي قبیله بود که بدون یاري جستن از حمایت

عی حالت نهضتی و نو، در واقع چون دولت سربداران در قالب یک انقالب مردمی بود. یابد

در این نهضت به خصوص مشارکت . انقالبی به خود گرفت و تا آخر همان ویژگی را حفظ کرد

بسیار داراي ، اصناف و صاحبان حرف و گاه نیز بردگان فراري، تهیدستان شهري، کشاورزان

  )1384، قدیانی(. اهمیت است

تقال موروثی قدرت استوار هاي حاکم در ایران همواره بر پایه ان ادامه حیات سلسله) ج

اي اما حکومت سربداران هیچگاه این ویژگی را به خویش ندید و انتصاب حاکم به گونه. بود

شاید بتوان گفت نوعی دموکراسی مردمی در میان سربداران . شد انتخاب ازسوي مردم انجام می

هاي شاهی و ان سلسهکه در می، تا پایان ادامه داشت، نبودن توارث در امر جانشینی. حاکم بود

  . اي نو و ابتکاري جدید بودمسأله، امیري آن روزگار
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دار سپهساالر و تحصیل، امیر، ي سه قدرتي حکومت سربداران بر پایهنوع اداره) د

حتی از مسایلی نظیر کاخ سازي که از مظاهر . شد و چندان گسترده نبودمالیاتی اداره می

و بسیاري از امیران سربداري .  این دوره اثري وجود ندارددر، ي شاهی بودحکومت تثبیت شده

  )1386، جعفریان(. اي داشتندزندگی ساده و صوفیانه

ظلم ، هاي اجتماعیتوان نارساییدالیل سیاسی ـ اجتماعی بودن این نهضت را می) ه

، هدداما دالیل مذهبی که بدان رنگ مذهبی ـ سیاسی می. دستگاه حاکمه و فساد دربار دانست

ي اول رجعت به قوانین صدر اسالم و قیام علیه مذهب دولتی و در مرحله دوم مبارزه در مرحله

  )1384، قدیانی(. ي دولتی مانند یاسا بودبر ضد قوانین تحمیل شده

  

  ي ایرانابعاد اجتماعی نهضت سربداران در جامعه

افکار سربداري در . بوداي چشمگیر  ایران تا اندازهياثیر نهضت سربداران بر جامعهت

حکومت شیعی مرعشیان . رواج فراوان یافت، گیالن و مازندران، نواحی ساحلی دریاي مازندران

ترین تأثیر قیام روشن، در واقع. مازندران در واقع تقلیدي بود از حکومت سربداران خراسان

وجه . ندران استتأثیر آنان در همین جنبش وحکومت مرعشیان ماز، سربداران در تاریخ ایران

به مذهب تشیع ، هاطی قرن، مشترك مازندران با سبزوار در آن بود که مردم هر دو منطقه

حکومت سادات کیایی گیالن نیز در واقع با الهام از سربداران خراسان موجودیت . بند بودندپاي

 از عالمان ي سمرقندي کهبه رهبري موالنازاده، مردم شهر سمرقند، 767 و 766در سال . یافت

. نهضت سربداران در کرمان نیز منعکس شد، عالوه بر اینها. بر ضد مغوالن قیام کردند، دین بود

س نهضت سربداران کرمان قرار أدر ر، که مردي دیندار و پرهیزگار بود، خراسانیپهلوان اسد 

رمانیان هرچند که سرانجام مقاومت دلیرانه ک، گرفت و به مبارزه با حاکمان مظفري پرداخت

هایی با آمال سربداران خراسان در فرارود نیز گروه. شکسته شد و پهلوان اسد سر به دار داد

توان گفت تمام  به عنوان یک نتیجه می. تحرکاتی نمودند اما حرکتشان با موفقیت همراه نشد

ت از لحاظ ترکیب اجتماعی و معتقدا، هایی که در سده هشتم هجري در ایران وقوع یافت نهضت

. اي انعکاس جنبش مزبور بودبه نهضت سربداران خراسان نزدیک و تا اندازه، و تمایالت

  )1386، جعفریان(
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تاثیري که سربداران بر شهرهاي دیگر گذاشتند فقط منوط به ابعاد اجتماعی نبود بلکه 

ازهنرهاي آنان بر ابعاد فرهنگی و هنري این مرز و بوم نیز تاثیر گذاشته و توانستند با استفاده 

دیگر هاي  نمادینی که به کار می بردند به بسیاري از اهداف خود برسند و آن را در دوران

، گیردي سربداران اوج میقبل از پرداختن به آیین اسب چوبی که در دوره. جاویدان گردانند

  . نیاز است که به خاستگاه آیین ها و نمادها اشاره گردد

  

  بی  مذه- هاي سنتّیخاستگاه آیین

گردند و ها نسل به نسل و سینه به سینه میها و پهلوانیاي خاطرات جنگدر هر جامعه

. آیندهایی حماسی و غلوآمیز ـ مانند داستان ایرانی رستم و سهراب ـ درمیگاهی به صورت

روند؛ ولی هایی از ابهام و خیال فرو میدر میان هاله هاي اجتماعیاگرچه خاطرات نهضت

 و به هایی شدهها و افسانهي آیینزاینده، دث اجتماعی نیز مانند تحوالت طبیعیهمواره حوا

اگرچه . آیندهاي ملّی و مذهبی به اجرا درمیصورت نمایش و شبه نمایش در مراسم

ي اما به مرور جنبه، اندهاي اعتقادي ـ مذهبی بودهها داراي ریشهها و نمایشترین آیین برجسته

هاي متفاوت مورد استقبال بینیها و جهانه و از سوي اقوام مختلف و با دیدگاهفرا مذهبی یافت

ها منشأ و خاستگاه اصلی آیینی ـ مذهبی آنها در قرار گرفته است؛ تا جایی که در گذر قرن

هاي پیشینیان ها را جزء سنّتگونه آییني اقوام و طوایف ایني فراموشی قرار گرفته و همهبوته

با تکامل . اندبر اجراي آنها پاي فشرده،  نموده و به عنوان خاطره و هویتی هم ذاتخویش تلقی

هاي مربوط به آنها آیین، جوامع و کشف و برمال شدن بسیاري از رمزها و رازها و اسرار ناشناخته

  )1ج، 1383، نصري اشرفی(. نیز با تغییر در برخی مبانی خود به حیات خود ادامه دادند

هاي مربوط به هاي مربوط به سوگ و آیینها را به دو گروه آیینآیین« کهگفتنی است

هاي ملّی و حتی فراملّی یافت و ها جنبهبرخی از آیین. اندجشن و سرور و اعیاد تقسیم کرده

  )319: همان (». هاي کشاورزي و دیگر مراسم گردیدگاه اعیاد و یا جشنتعدادي دیگر تجلّی

  

  نماد و نمادین

، شیء، اي است که نشانگر یک اندیشهنشانه) که مظهر و سمبل هم نامیده شده (نماد

تواند یک شیء مادي باشد که شکلش بطور نماد می. تواند باشدچگونگی و جز اینها می، مفهوم
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) 1389، بهمنی(. کند پیوند داشته باشدي قرارداد با چیزي که به آن اشاره میطبیعی یا بر پایه

ها را از سایر آنچه انسان. بردنگر هدف و مقصودي باشد که فردي آن را به کار میتواند نشامی

ها انسان. ها در ساختن و کاربرد نمادهاستقابلیت عظیم انسان، سازدحیوانات متمایز می

توانند در مورد تصورات انتزاعی بیندیشند و از میان چند عمل پس از بررسی دست به  می

ها در فرایندهاي اجتماعی به صورت نمادین انسان) 1382، کریمی(. دانتخاب و اقدام بزنن

کنند و بر دهند و دیگران این نمادهاي معنی دار را تفسیر میمعناهایی را به یکدیگر انتقال می

ها از بنابراین انسان) 1380، ریترز(. دهندي تفسیرشان از این نمادها واکنش نشان میپایه

نماد چیزي . ي انتزاعی با واقعیت داردنمادها رابطه. کدیگر در ارتباطندطریق این نمادها با ی

نشیند و بر آن کند و به عبارت دیگر بجاي واقعیت میاست که معنی چیز دیگر را بیان می

تر زبان مکتوب یا شفاهی قواعد مشترك و از همه مهم، حرکات، هاعالمت. کندداللت می

  )1377، رابرتسون(. هایی از نماد است مثال

مظاهر و ، کنند؛ نمادهایی که بنابر تعریفها همواره در چارچوب نمادها عمل میانسان« 

به . هاي رفتار آدمی هستندها و شیوهي احساسهاي عینی هستند که منعکس کنندهنشانه

مشت . کندهاي درونی خویش از نمادها استفاده میبشر براي نشان دادن خواسته، عبارت دیگر

شکل گیري نمادها . نشانه و نماد قیام و مقاومت و پرچم نماد هویت یک ملّت است، گره گرده

بدین صورتی که فردي آن را با هدف خاصی به . تواند به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه باشدمی

نـشأ به طور کلی م. کندبرد و یا اینکه ناآگاهانه با توجه به شهود دل آن را تولید میکار می

اند نمادها روابطی کامالً قراردادي هستند و یا این که روابطی نهادینه شده: نمادها دو نوع است

، اياشاره، توان درقالب کوچکنمادها را می. اندپذیرش عام پیدا کرده، که در طول زمان

کرد ارزش نماد به خاطر همین کار، در حقیقت. حرکتی و کالمی ارائه کرد، ايکنایه، تصویري

   )18 : 1389، بهمنی( ». آن است

مانند ( ها با استفاده از نمادهافرآیند تعامل بین انسان: اند نمادین را اینگونه تعریف کرده

ي مید مطرح شده است ي تعامل نمادین که به وسیلهدر نظریه)1380، بیرو(. )زبان و عالمات

در جهان . توجه کرده است) يتفسیر( و جهان نمادي) واقعی(به دو عامل جهان فیزیکی 

روي اینکه مردم چطور معناها و ، افراد در ارتباط با دیگران به ویژه در ارتباط با محیط، نمادي

افراد از این نظر بازیگر هستند که . کنند تاکید داردها را براي جهانی که در آن زندگی میارزش
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و گفتگو ) هااي ساختن معناها و مفهومبه عنوان راهی بر(به طور فعال در تفسیر و خلق نمادها 

این دیدگاه بیان . شونددرگیر می، کننددرباره زندگی روزمره آنها و جهانی که در آن زندگی می

کنند و دارد که مردم معناي نمادین را به اشیاء و رفتارهاي خودشان و دیگران مرتبط میمی

و بر مبناي معانی که این اشیاء دارند رفتار کنند این معانی را در ارتباط با یکدیگر منتـقل می

  )1389، سلگی(. کنندمی

  

  سب نمادي از نجابت و زیباییا

زیرا اسب تیزتک ترین جانور اهلی .  به معنی دونده و تیزتک است"اس"از ریشه اسب  

 که بر اثر تحوالت زبان هریشه واژه سواري هم در واژه اسب است و در اصل اسب باري بود. است

سب که آن را نمادي از نجابت و زیبایی ا. ه استاختی به مرور زمان به صورت سواري درآمدشن

ترین حیوانات اهلی در دنیاي اساطیر ایران باستان به ترین و اصیلرنقش یکی از پ؛اندذکر نموده

هاي حضور اسب در فرهنگ و تاریخ کهن ایران در جلوه) 1385، صالح پور(. آیدشمار می

الواح سیمین و زرین دوره ، هاسنگ نبشته، هاآن گونه که بیشتر کتیبه. نی متجلی استگوناگو

هاي گلی هخامنشی گواه اهمیت و توجه خاص به این حیوان زیباي اساطیري است و در کتیبه

) 1392، شریفی؛ ضرغام(. هاي عالی کشور ایران عنوان شده استدوره داریوش نیز نام اسب

، این توجه و اهمیت به اسب. اي داردنگ اسالمی نیز مقام و جایگاه ویژهسب همچنین در فرها

به دامنه موسیقایی اقوام مختلف ایرانی نیز نفوذ کرده است و از آنجایی که اسب و سوارکاري در 

رد ویژه داشته و این حیوان همواره زندگی و فرهنگ مردمان نواحی مختلف ایران اهمیت و کارکِ

هاي مهم بخشی از مقام، ها بهترین همراه و همدم مردمان بوده استو سوگها و سور در جنگ

هاي حضور و نقش زیباشناسانه اسب اختصاص یافته در موسیقی برخی از اقوام ایرانی به جلوه

تی است که در فرهنگ ایرانی براي این حیوان قائل اصالت و اهمی، اي از پاکیو این نشانه. است

  )1385، رصالح پو(. اندهبود

هایی نیز به دیگران بدهند توانند آموزشها از طریق این نمادها و تعامل نمادین میانسان

مطالعه در فرهنگ اقوام و «. هاي بـعدي منتقل کنندو به صورت آیین و رسوم آن را به نسل

یشی به آوازها و مراسم نما، هاکند که با گذشت زمان آیینهاي آنها آشکار میها و نمایشآیین



 761  بررسی و تحلیل آیین نمادین اسب چوبی؛ آیینی بزمی و رزمی درنهضت سربداران

: 1ج، 1383، نصري اشرفی(» . مضامین و منظورهاي متفاوت و مشخّصی تفکیک و تجزیه شدند

  . اي از این نمادهاست آیین اسب چوبی نیز نمونه)318

  

  آیین اسب چوبی

شده هایی که حدود سه تا چهار هزار سال قبل در این شهرستان اجرا میسبزوار در آیین

اسب چوبی یکی از . ت که آیین اسب چوبی از آن جمله استاي اسداراي نمادهاي برجسته

 به 1388هاي سنتی مرسوم در سبزوار با قدمتی بیش از هزار ساله است که اواخر سال آیین

منشاء این نمایش اگر «. عنوان اولین اثر در ردیف میراث معنوي خراسان رضوي به ثبت رسید

ي آیینی داشته و به مرور  که در اصل جنبهمسلم است. اي از ابهام قرار داردچه در هاله

 این ]ها در[شخصیت. هاي متنوعی از آن استخراج شده استهایی بر آن افزوده شد و فرم پیرایه

) 158: 1380، درویشی(»ايهاي قوي حماسی و اسطورهنمایش نمادین هستند و داراي جنبه

 نقاط مختلف کشور از جمله سبزوار هاي سنتی که همراه با آواهاي محلی درها و رقصآیین لذا

در هریک از حرکات و ابزارهاي به کار رفته در این . شود ریشه در تاریخ هر دیار دارداجرا می

هاي گیري آن و ضرورتشکلأ  نهفته که گویاي سر منش و مفاهیمیها معانیها و رقصآیین

هاي محلی که در راین رقصبناب. اندها را پدید آوردهها و آیینزمانی است که این رقص

گونه  آن، معنا و از سر لهو و لعبشوند حرکاتی بیهایی مانند اسب چوبی سبزوار اجرا می آیین

 قويِي  بلکه نشان از غناي فرهنگی دارند که سبزوار با پیشینه؛پندارند نیستکه برخی می

   .فرهنگی خود از این قاعده مستثنی نیست

گیري آیین اسب چوبی سبزوار را مربوط به اوجن سبزوار کارشناسان و باستان شناسا

، با وجود اختناق حاکم بر جامـعه، در زمان حکومت مغوالنچرا که. دندانزمان مغوالن می

شد تنها راه این هاي پهلوانی به جوانان داده نمیهاي رزمی و تمرین منش آموزشياجازه

آنکه مغوالن به حدي از گستاخی رسیده بودند از طرفی به دلیل . ها بودآموزش از طریق رقص

، هاي عروسی حمله کرده و با کشتن دامادکه به صورت گروهی یا تک نفره به مراسم و جشن

مردم سبزوار براي آمادگی در مقابل چنین تجاوزاتی با برگزاري مراسمی ، دزدیدندعروس را می

البته شایان ذکر . اندهکردندرین میجنگیدن و نحوه مقابله با دشمن را تم، همچون اسب چوبی

در سرزمین مغوالن ، بعنوان روشی در همسر گزینی، هاي سایر اقواماست که دزدیدن عروس
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، رواز این. شایع بوده است در حالی که در سرزمین متمدن ایران این رسم منفور بوده و هست

رزمی ،  و نمایش بودنوجه بزم عالوه بر، اجراي آیین اسب چوبی در مراسم جشن و عروسی

  . براي آمادگی دفاعی و تجهیز افراد براي مقابله با حمالت احتمالی مغوالن بوده است

ر این نوع مراسم اسب چوبی نمادي از یک تک سوار است که اگر تک سوار دوست د

اسب چوبی نمادي از  .رودشود و اگر دشمن باشد توسط مردم از بین میباشد از آن استقبال می

صیت منفور در پوشش حکومت مغول هم دانسته شده که همیشه در پایان مغلوب و مردم شخ

ها در سایر سرزمین) 1391، پایگاه خبري ـ تحلیلی سبزوار پیام(. گرفتنداین نابودي را جشنمی

، در مراسم مختلف شمنی« . شودهایی برپا میي زمین نیز چنین مراسمو دیگر مناطق کره

نشینان  پوست و مراسم متفاوت زار در میان آفریقاییان و ساحلپوست و سرخمیان اقوام زرد 

 فارس پیوسته یک نکته مد نظر قرار دارد که دفع نیروهاي شر و جلب نظر دریاي عمان و خلیج

در همین ارتباط عناصر متعدد و متفاوتی در باور . دهدنیروهاي خیر اساس آن را تشکیل می

یک دسته از . عناصري که به دو گروه مشخّص قابل تفکیکند. شوندلق میافراد شکل گرفته و خ

یابند و گروهی دیگر به رحمت و برکت تجلّی می، هاي مهربانیاین نیروها در هیئت فرشته

. ي آنهاستصورت اهریمنان شومی که مرگ و نابودي مردان و زنان قبیله تنها هدف و انگیزه

ستایش و ، به حمد و ثنا، ي خود علیه خدایان بیدادگر و شرورنیروهاي دادگر و خیر در مبارزه

ها و حرکات نمایشی و بازي، هارقص، این حمایت از طریق آوازها. حمایت افراد قبیله نیازمندند

 سطح در نمایش این )315: 1ج، 1383، نصري اشرفی(» . آیدهاي ویژه به عمل میو آیین

سبزوار است ولی در ، آیین زیبااین   مبداءدارد اما یمختلف و متعدد راویان خراسان استان

بیارجمند و حتی ترکمنستان و تاجیکستان هم این ، نیشابور، هاي اطراف مثل بردسکن شهر

 باورهاي و محیط حسب اما است یکی روایات و ها گونه تمام در قصه اصل. شودمراسم اجرا می

این مراسم نه . شده است تغییر دستخوش حرکات و آهنگ نوع و اجرا در استان مختلف مناطق

آموزش اصول رزمی ، طورکلی ها بوده بلکه بهتنها آموزش رزم براي مقابله با دزدیده شدن عروس

  . بوده تا از این طریق مردم شهرها بتوانند از خاك و سرزمین خود دفاع کنند

  

  اجزا و نحوه ساخت اسب چوبی

چوبی  درباره اسب "ها ن سرودها و سکوتاز میا" در کتاب )1380 (محمدرضا درویش

، رقصنده و یاچوب باز، حضور نوازندگان سرنا و دهل، وجوه مشترك تمام این اجراها«. نویسدمی
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هاي الوان و رنگین پوشیده اسبِ چوبی که با پارچه. باشدشمشیر به دستِ داخل اسب چوبی می

با ظاهر وحرکاتی مضحک حضور دارد و در برخی از اجراها یک غالم سیاه . و تزیین شده است

 »کنندمی بازي چوب او با چوبی اسب گرداگرد، باز چوب یا رقصندهدر برخی دیگر تعدادي 

یک ، اسب چوبی از دو مستطیل و دو دایره که محیط بر مستطیل است) 78: 1380، درویشی(

گیرد و نیز دو بند قرار میشود و بازیگر در آن  گفته می'برـقل'دایره که در اصطالح محلی به آن 

در اطراف . تشکیل شده است، دهد بازیگر قرار میيکه به اسب وصل شده و آن را بر شانه

اي قرار دارد که تا روي پاي بازیگر کشیده شده و مانع از دیدن پاي او فضاي مستطیل پارچه

گر اجزاي آن چوبی  از پارچه و دیسر اسبمعموالً، شودگردن اسب به بدن آن وصل می، شودمی

گیرد و با حرکات پا و فریاد همراه با سازها و آواهاي محلی است و بازیگر در میان قلبر قرار می

 حرکات و شور گرفتن و ضربات چوب بازي بازیگر دقیقاً، پا، حرکات دست. کندنقش آفرینی می

همچنین . ستحالت یک شمشیر زن یا حرکاتی مانند زمان درو گندم و شکرگزاري خداوند ا

اي مانند سرنا و ساز هم استفاده براي ایجاد توازن در حرکت اسب چوبی از سازهاي کوبه

اسب « : ي محمود بیهقی چنین آورده شده استدر دایره المعارف بزرگ سبزوار نوشته. شود می

هاي آن پاي اجرا کنند و دستهایی که به شکل کره اسبی درست میچوبی عبارت از چوب

هاي مخملی رنگارنگ و مجري هم لباسی باشد و دو پا هم بعد از آن بر روي آن پارچه میکننده

 )کردندالبته در زمان قدیم صورت را هم آرایش می(در همان زمینه به تن دارد و سر را پوشانده 

 که  ـ زیرااو با شمشیري در دست دارد همچون جنگاوري که با اسب به دشمن حمله کند

 با نواختن دهل و ـ ...جنگند با او می ...باشد که سربداران با چوب ومی مغول از ينماد معتقدند

افتاد و دیگران هم با دست زدن هلهله کنان مجلس را  به جوالن می"سونناي به گوش"سورنا 

   )1386، بیهقی( ». بخشندرونق می

 گردیده طرحم دیگر ايگونه به باشتین سـربداران يحـماسه، چوبی اسـب نمایش در

آالیش دستار سفید بر سر بسته که  هاي معمولی روستائی ساده و بیمردمانی با لباس. است

هاي سبزي که شال. رساندحرکت سیاسی و مذهبی آنان را به رهبري روحانی مجاهد مبارز می

هایی بر دست دارند که در آن آنان چوب. بر کمر بسته و نشان از سادات پاك شیعه بوده است

ها با سواره شد و با همین چوبتنها سالح روستائیان و حتی مردم شهرها مـحسوب می، زمان

اي خبري ـ رزمی و در این نمایش از دهل به عنوان کوبه. پرداختندبه مبارزه می نظام قوم مغول
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ي سوز دل مردمی سلحشور و آزاده که در خالل شورآفرین و از سرنا به عنوان بیان کننده

. رساندند استفاده شده استهاي خود را به گوش دیگر یاران میحرف ....ها وسوگواري، هاجشن

  )1369، کارگري(

اسب چوبی بزرگترین نماد همبستگی و پیوند در سبزوار است و رسد که به نظر می

نه تنها سبزوار جغرافیایی کنونی بلکه اقلیم فرهنگی سبزوار است که ، منظور از سبزوار در اینجا

جنوبی و ، براساس گسترش فرهنگ سربداران از منطقه شمال ایران تا مناطق شرقی

گیري گسترش فرهنگی سبزوار در شود و اوجهایی از کشور روسیه سابق را شامل می قسمت

آیین اسب چوبی هنوز هم در مناطقی از سبزوار از جمله در مراسم . دوران سربداران است

، هاي آیینیید نوروز و همچنین در یکی از بزرگترین نمایشایام ع، هاعروسی، جشن و سرور

 در آخرین چهارشنبه سال در برخی روستاها از جمله 'غم بارا شادي بیا'میدانی با عنوان 

 تا کنون توسط هنرمندان شهرستان سبزوار در 'اسب چوبی 'آیین . شودروستاي طبس اجرا می

م فجر و حتی درکشورهاي آلمان و روسیه به جشنواره فیل، کشوري، ايهاي منطقهجشنواره

  )1391، تحلیلی سبزوار پیام- پایگاه خبري(. اجرا در آمده که افتخاري براي این شهرستان است

  

  تأثیر و وجه نمایشی اسب چوبی

ها و ي رشادتحکایت اجراي نمایش و به کار گرفتن هنر براي عنوان کردن خاطره

 شنیدن کی "المثلت و معضـالت جامـعه مصـداق ضـربها و گفتن دردها و مشکالدلیرمردي

بخش و ي بصري لذّتاه قوهها و درك بشر از رچرا که توانایی.  است"بود مانند دیدن

خود را با بازیگران در ، در نمایشی که تماشاگران« . سایر کارهاي هنري است تر ازبخش نتیجه

هایی توانند در قبال واکنشمی، اً حضـور دارندو بازیگران که شخص، بینندمکانی واحد روبرو می

، العادهاي که جماعتی انـسانی به خود مـعرفتی خارقواکنش کنند؛ جامـعه، اندکه بر انگیخته

هاي آن ي زندگی و چون و چراکردنداران شیوهآینه، نه فقط بدین سبب که بازیگران. یابندمی

ها و قبول یا رد و موافقت یا انکار خویش را در  واکنشرو که تماشاگرانبلکه از این، اندجامعه

هاي مختلف نقشی بدین جهت نمایش. داردابراز می، نمایانندقبال تصویري که از وي به وي می

اي و فرهنگش و هویت و خصوصیتش بس عمده در فهم و ادارك تصویر سرزمینی و جامعه

  )9 :1374، ستاري(». شاید بیش از هر نقد حال دیگر آن جامعه، دارد
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را ها و مشکالت خودش سختی،  توجه به اینکه نوشتن و ساختن و بازي کردن نمایشبا

 نمایشی تا یافتن و آماده کردن از انتخاب بازیگر و آماده کردن متن و آهنگ و نوا و اشعار، ددار

هاي شانهساختاري متشکل از ن، ؛ نقش بازیگر ...اجراي نمایش وی به عنوان صحنه براي محل

هاي گفتار و اطوار و حرکات و سکنات و رفت و آمدها و طرز رفتار و نشانه: بس گوناگون است

از اشیائی ، هابازیگر براي بیان بعضی از نشانه، به عالوه. اش و غیرهکردار و اشارات صورت و جامه

 و حرکاتش و کند؛ همچنان که از اطوارکاله گیس استفاده می، موي چسبانده شده، چون جامه

باز قالب نمایش و شبه ، هابا توجه به تمامی این سختی. جویدسود می، صدا و چشمانش و غیره

هاي مشکالت روز و آسیب، کما اینکه.  براي بیان بسیاري از مطالب استنمایشی بهترین شیوه

ه در دیدن لذّتی کچرا که . توان به خوبی نشان داد است که میجامعه را در قالب درام و هنر

به عالوه اینکه کتب و مقاله را . نیست ...کتاب و مقاله و کندن یایک تئاتر و نمایش است در خو

 نمایش و هنر را ذات و فطرت آحاد  ولیتوانند بخوانند؛فقط طیف خاصی از افراد جامعه می

هزار یینهـهنر گنج، ودشوقتی از در نمایش وارد میچون آدمی . بشري خواهان و خواستارند

 و قابل  قوييکارکه ،  ...دا و نور و شعر و حرکات نمایشی و صبا طرح و رنگ و ، شود میرنگ

  . اي را جلب نمایدي افرادخواهد شد که قادر است توجه هر گروه و سن و سلیقهفهم براي همه

اگر راهی بهتر از نمایش و نشان دادن ، لذا به یادگار گذاردن و بیان و نگارش تاریخ

کرد و نهضت عاشورا در قالبی سواي هنر خوانی هرگز رشد نمیتعزیه و تعزیه، بدون شک، شتدا

د؛  دارمرز وبومادبیات نمایشی که ریشه در تاریخ و فرهنگ و هنر این ، رواز این. شدعرضه می

  با نمایش اسب چوبیتوانسته است در کنار دیگر آثار فاخر هنري ذهن و زبان بیننده رااین بار

چرا که . بر بیننده بگذاردقابل توجهی ر یثتأهاي گوناگونی که دارد سخیر کند و با جلوهت

هاي انسانی و از جمله پایدارترین و شاید هم برترین آنهاست؛ نمایش یکی از نخستین فعالیت«

ي ظهور ي انـسانی از طریق نمایش به منصهترین قدرت خالقهترین و ثـمربخشو حقیقتی

ترین و بلکه حقیقی، هاي سنتی تنها زبان و بیان یک قوم و یک ملّت نیستمایشن. رسـد می

یعنی داد و ستد احساسات و ، تنها داد و ستد آزاد، ترین گواهی تمدن است؛ و در جهانزنده

  )25:همان ( ».هاستاندیشه

 نمادي از ستم ستیزي و نبرد با  که کارکِردي حماسی و دفاعی دارد؛اسب چوبی

با سواره به چوب ، در نمایش اسب چوبی گاه دو سوار یا پیادگانی چوب در دست. ن استدشمنا
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نمایش اسب چوبی با استفاده از . استي رزم صحنهترسیمی از ، صحنه که پردازندبازي می

 آواي دهل و سرنا  وشدهموسیقی فولکلور به شکل موزیکال و معموالً به همراه دهل و سرنا اجرا 

توان گفت به جرأت می )1390، قدیمی، پور حسین(. آوردرا به یاد می و رزم ضرباهنگ جنگ

بلکه برخاسته از ، هاي تئاترها و صحنهنه در اردوگاه، هایی همچون اسب چوبیخاستگاه نمایش

حمیت و دلیري و غیرت مردمانی است که در اعصار و قرون کوشیدند تا فرزندانی جنگجو و 

 تربیت - شان به معنی تمام کلمه وطن-شان استقالل و ناموس و شرفسلحشور براي دفاع از 

موجب شد که مردم به ، هایی مخصوصاً در دوران تجاوز و تعرض مغوالنچنین نمایش. کنند

ي چیزهایی را که بر اثر مقتضیات جدید حیاتشان ویران گشته و لطمه خورده خود آیند و همه

گونه بدین. و دوام حیات و پیوستگی آنرا بازیابندبود؛ مجدداً حیات بخشند و پایندگی 

ي آرزوها و خاطرات است و حساسیتی را که ممکن استبه تحلیل هاي سنتی رویاننده نمایش

ي شنیدن چیزي و یا هاي زنده فقط وسیلهنمایش. کندرا از نو زندهمی، رفته و یا نابود شود

ي آماده ساختن و زیستن حیات خویش به بلکه فرصت و مجالی مغتنم برا، وقت گذرانی نیست

آداب ، هاي عینی و معمولی با استفاده از بازينمایش اسب چوبی نتیجه« . تمامی و کمال است

سازها و نوع به کارگیري آنها در قالب یک نمایش پرتحرك و بدون ، هاي بومیورزش، و رسوم

به تمامی آنانی که اهدافی پلید هشداري است ، اجراي این نمایش. کالم و در عین حال گویاست

پرورانند و سرنوشت را علیه این مرز و بوم و مردم آزاده و مسلمان کشور ایران در سر می

، کارگري( » . خواري و بدبختی و نیستی نخواهد بود، متجاوزین به این آب و خاك به جز ذلت

1369 : 271 (  

  

  گیرينتیجه

ي آیین نمادین اسب چوبی را مربوط به دورهخاستگاه ، هااگرچه بسیاري از سبزواري

هاي فشانیدانند؛و بر این باورند که اسب چوبی به پاس جانمغوالن و نهضت سربداران می

هاي مختلفی نظیر سردمداران نهضت سربداران همچنان پابرجا و جاویدان است و در مراسم

اموش کرد که هدف اصلی و اساسی آید؛ نباید فرهاي ملّی و مذهبی به اجرا در میاعیاد و جشن

ي این نمایش چه پیشینه، آموزش رزم در بزم بوده است، براي به نمایش درآوردن اسب چوبی

نماد و نشانگر ، اش باشدنمادین به قرن هفتم هجري بازگردد و چه تاریخی هزار ساله پشتوانه
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، کالسِ درسِ جنگاوري .ریشه در تمرین رزم و حماسه و میهن دوستی داردرزم و دفاع است و 

رسم شمشیر زنی و اسب دوانی ، دیدهاي رزم را نصحنهبایستی  است که دختران و پسرانیبراي 

بیشترهنرنمایی و چوب بازي و تکنیک حمله و ، نمایشاسبچوبیچرا که . و سلحشوري بیاموزند

  . است تاصحبت و داستان سرایی دفاع

ذشتگان سلحشوري است که به دیگران ایثار بهایی از گگران، میراث هنري، اسب چوبی

ترین هنرهاي توان از قدیمییادگاري که آن را می. دهدو فداکاري و آزادگی را آموزش می

هایی ها و فرهنگنگهبانان سنّت، نمایشی و زندهبا وجه  مردمی و مذهبی و رزمی دانست که

بیش از پیش در ، هاي آیینیشچنین نمای. کنداست که خطر سیالب مبتذالت آن را تهدید می

نمایش اسب چوبی نه . امري اساسی است، براي دوام غنا و تنوع فرهنگ انسانی، تاریخ بشریت

آید بلکه پیوند تنگاتنگی بین هنر و تنها نمایشی براي تفریح است و نوعی هنر به شمار می

رسد رو به نظر میاز این. اندآنچنان که گویی تار و پودشان را به هم تنیده. مردم وجود دارد

ي فکر و فرهنگ سربداران بوده بهترین راه براي اشاعه، اجراي شبه نمایشی چون اسب چوبی

ي ظهور مردانی از جنس کوه را منصههاي بزرگي نبردها و دلیريچنان که یاد و خاطره، است

بدون شک بی بود که اگر راهی گیراتر و بهتر از اسب چوتوان گفت به جرأت می. گذارده است

 اصالت و راگ. داد قرار میمورد استفادهبراي نشان دادن مقاومت سربداران تاریخ آن مسیر را 

 رنگ باخته این آیین سنّتی، قطعاً، اي پشت آیین اسب چوبی نبودفکر اساسی و حساب شده

  . هاي تاریخی به فراموشی سپرده شده بود و در گذر از حفرهبود
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   :توصیفی سربداران، شناسی موضوعی کتاب

  نهضت سربداران سبزوار در گذر تاریخ

  

 1تبار عفت عمادي

  2اعظم موذن

  3آبادي محمد دولت

  

   :چکیده

اثر حاضر با انگیزه معرفی و گردآوري آثار منتشر شده درباره سربداران سبزوار تهیه شده 

 تقریبا تمامی منابع فارسی مرتبط با شناسی از نوع موضوعی بوده و شامل است که یک کتاب

 .باشد می ...ها و مصاحبه، فیلم ها، نامه پایان، مقاالت،  کتابها:شامل، موضوع سربداران سبزوار

ها و سایر منابع  پایان نامه ها، مقاله، ها شیوه تنظیم آن ابتدا با تفکیک بر اساس نوع منابع؛ کتاب

   .ساس تنظیم الفبایی نام مولفین آمده استو در داخل هر کدام از منابع مذکور بر ا

 6 عنوان پایان نامه و 11 مقاله و 75 عنوان کتاب و تعداد 90شناسی شامل  این کتاب

باشد که به معرفی توصیفی این منابع  می . ...مصاحبه و، عنوان؛ سایر موارد شامل سخنرانی

راهنمایی براي سایر محققانی که به امید این که این اثر بتواند به عنوان  .پرداخته شده است

 . قرار گیرد،  باشند"سربداران"مایل به تحقیق و پژوهش در زمینه 

 سبزوار، شناسی کتاب،  سربداران:واژگان کلیدي

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

 دانشگاه حکیم سبزواري. 2

 دانشگاه حکیم سبزواري. 3
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  مقدمه 

دانش بشري مدیون هزاران هزار کتابی  .کتاب بزرگترین دستاورد فرهنگی بشر است

کتاب تداوم معرفت علمی انسان  .رد آمده استاست که در طول تاریخ با رنج و تالش فراوان گ

  .انجامد هاي تمدنی می است که سرانجام به تراکم دانش و بروز دگرگونی

و ، توصیف، تفسیر، و به معنی تشریح1شناسی یا کتابنامه معادل واژه بیبلیوگرافی کتاب

   .رسد سال می 2500بررسی کتاب است و پیشینه این اصطالح که ریشه یونانی دارد تقریبا به 

شناسی به صورت یا سیاههاي منظم از آثار مکتوب یک نویسنده و یا یک موضوع  کتاب«

و جز ، زمان انتشار، شکل، که داراي یک یا بیش از یک ویژگی مشترك است مانند زبان، خاص

  ».گردد آن نیز اطالق می

ل همگان از مسائل مورد قبو، شناسی و کاربرد آن در پژوهش اهمیت و ضرورت کتاب

کمتر پژوهشی بدون تکیه بر منابع و آثاري که در آن زمینه نوشته شده است به سامان  .است

پس ، از همین رو .کند شناسی به تعیین موضوع و حدود و ثغور آن کمک می کتاب .خواهد رسید

 .مراجعه به منابع براي گردآوري اطالعات است، مسئلهترین  اساسی، از انتخاب موضوع پژوهش

نابراین هر پژوهشگري براي به سامان رساندن پژوهش خود به مطالعه و بازبینی کلیه آثار ب

از به هدر ، مربوط به موضوع مورد نظر نیاز دارد و آگاهی از آنها افزون برافزایش غناي پژوهش

   .نماید ها پیشگیري می ها و دوباره کاري رفتن فرصت

آنها ترین  کاربردهاي بسیاري هستند که عمدهها داراي  شناسی کتاب، اما از نظر کاربرد

  :عبارتند از

  .اي براي انتخاب کتاب و دیگر منابع در زمینه مورد نظر وسیله .1

   .هاي مربوط به یک موضوع شناسی نوشته وسیله گردآوري اطالعات کتاب .2

   . .و، هاي دیگر جوامع بهتر از دانش موجود و تجربهگیري  اي براي بهره وسیله .3

   .ها اي براي اعتالي سطح کیفی پژوهش وسیله .4

   .هاي زیر تقسیم گردد تواند به یکی از صورت ها می شناسی کتاب، از نظر شیوه تنظیم

                                                           
1. Bibliography 



 773  نهضت سربداران سبزوار در گذر تاریخ: شناسی موضوعی، توصیفی سربداران کتاب

ها یا ب اساس  ها یل بر اساس عنوان کتاب بر اساس نام مولفان کتاب، تنظیم الفبایی

 موضوع آن

  .شود لفبایی تنظیم میهاي دانش بشري به صورت ا در آن رده، اي تنظیم رده

گیرد و براي مقاصد معینی  که کمتر مورد استفاده قرار می، تنظیم تقویمی یا تاریخی

  .رود هاي خطی به کار می هاي قدیمی و نسخه چون صورت کتاب

زمانی آسان و از نظر  ...و، نشریات، استفاده از مطالب منابع گوناگون و متنوع مانند کتاب

   .شود که این منابع درست به کار گرفته شود رفه میصرف وقت مقرون به ص

 نهضت :توصیفی سربداران، شناسی موضوعی کتاب"شناسی حاضر با عنوان  کتاب

 با انگیزه معرفی و گردآوري آثار منتشر یافته در باره سربداران "سربداران سبزوار در گذر تاریخ

، ی مرتبط با موضوع سربداران سبزوارکه شامل تقریبا تمامی منابع فارس سبزوار تهیه شده است

و شیوه تنظیم آن ابتدا تفکیک ، باشد ها می و مصاحبه، فیلم ها، پایان نامه، مقاالت،  کتابها:شامل

و در داخل هر کدام از ، ها و سایر منابع پایان نامه، مقاالت، یعنی کتابها، بر اساس نوع منابع

  . فین آمده استمنابع مذکور بر اساس تنظیم الفبایی نام مول

 
  ها کتاب

 .1365،  امیرکبیر:ران ه ت .د  آژن وب ق ع  ی ه ت وش ن/  داران رب  س ام ی ق - 1328،  وب ق ع ی، د آژن .1

    .نقشه،  جدول:  ص115  

 .1363،    ره ت س  گ:   ران ه ت .د  آژن وب ق ع ی /  داران رب  س ی ع ی  ش ام ی ق - 1328،  وب ق ع ی، د آژن .2

      .ودار م ن،  ه ش ق  ن:   .  ص386  

 .یعقوب آژند/ هاي مردمی در قرن هفتم و هشتم هجري  قیام - 1328،  وب ق ع ی، د آژن .3

   .ص118 .1365،  امیر کبیر:تهران

 سپاه :صادق آئینه وند؛ تهران/ هاي شیعه در تاریخ اسالم  قیام ـ صادق، آئینه وند .4

   .نقشه : . ص97 .)تا بی(، پاسداران انقالب اسالمی

 :تهران .ترجمه جعفر شعار، حوقل ابن/ صوره االرض  ـ محمد بن حوقل، ابن حوقل .5

   .ص528 .1340، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
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/ عجایب المقدور فی اخبار تیمور  ـ ق854-791، احمدبن محمد، ابن عربشاه .6

 .ج1 .1370،  علمی و فرهنگی:تهران .ترجمه محمدعلی نجاتی، احمدبن محمد ابن عربشاه

  )گذاري بدون شماره(

 .محمد ابراهیم احمدي/ سیماي سبزوار سرزمین سربداران ـ محمد ابراهیم، احمدي .7

   .نقشه،  مصور: . ص189 .1375،  نبوغ:قم

  وب ق ع  ی ه م رج ؛ ت ت ی م  اس ون اس م ان ج/  داران رب  س روج  و ع روج خ ـ سنم ان ج،  ت ی م اس .8

     .ودار م ن،  دول ج، ور ص م: .  ص328    .1361،    موسسه انتشارات و چاپ، ه تهراندانشگا : ران ه ت .د آژن

برتولد / تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی  ـ  م1990 - 1911، برتولد، اشپولر .9

   .نقشه .ج2 .1377،  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی:تهران .ترجمه جواد فالطوري، اشپولر

برتولد اشپولر؛ ترجمه محمود / تاریخ مغول در ایران ـ م1990- 1911، برتولد، اشپولر .10

   .ص553، شش .1372،  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی:تهران .میرآفتاب

 .1347،  امیر کبیر:تهران .عباس اقبال/ تاریخ مغول  ـ 1334 -1275، عباس، اقبال .11

   . ص624

المعارف   انتشارات دایره:نتهرا .تالیف علینقی امین/ تاریخ سبزوار  ـ علینقی، امین .12

   .نمونه،  نقشه:ص 679، شصت و یک .1382، اسالمی

)/  داران رب  س ه  ب ژه  وی ی اه گ ا ن ب ( ران  ای خ اری  در ت ی ع ی  ش اي ه ش ب ن ج ـ  ی ل ع،  زاده ن ی ام .13

  ودار م ن،  ه ش ق ن، ور ص م .  ص324 .1384، ر ه د م ی  ام:زوار ب س . زاده ن ی  ام ی ل  ع ده ن س وی ن

،  امیرکبیر:تهران، ترجمه حسن انوشه، باسانی، آ/ تاریخ ایران کمبریج ـ .آ، باسانی .14

   .جدول، مصور .ج .1386

 .ادموند باسورث؛ ترجمه فریدون بدره اي/ یهاي اسالم سلسله ـ ادموند، باسورث .15

   . ص358 .1371 . موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی:تهران

کارل بروکلمان؛ / تاریخ ملل و دول اسالمی ـ م 1956 -1868، کارل، بروکلمان .16

   . ص612 .1383، ی و فرهنگیعلم :تهران .ترجمه هادي جزایري

 .به اهتمام برشچفسکی، نجم بکران بن محمد/ جهان نامه  ـ محمد بن نجم، بکران .17

   .ص141 .1965، ]بی نا[ :مسکو
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 :تهران .ن بوا؛ ترجمه محمود بهفروزيلوسی/  )انیموریت(  مغولخیتارـ  لوسین، بوا .18

   . ص304 .1384، آزاد مهر

 / با ذکر اسناد و مأخذ آنتیاز آغاز مشروط( رانی اخی تاراتیکل ـ عزیزاهللا، اتیب .19

   . ص633 .1370،  مللراثیموسسه م :تهران .اتیبعزیزاهللا 

 :هرانت .شیرین بیانی/ مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران  -1317، شیرین، بیانی .20

  ودار م ن،  ه ش ق  ن:  . ص371 .1379، انتشارات سمت

زید بیهقی معروف به  بن علی ابوالحسن/ تاریخ بیهق  ـ ابوالحسن علی بن زید، بیهقی .21

   .ص392 .1390،  اساطیر:تهران .با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار فندق؛ ابن

   .ج .1383،  آژند:سبزوار، محمود بیهقی/ بزرگ سبزوار المعارف دایره ـ محمود، بیهقی .22

 کتابستان :مشهد .محمود بیهقی/ هاي پایدار سبزوار شهر دیرینه ـ محمود، بیهقی .23

   .ص320 .1370، مشهد

 :تهران .عباس پرویز/ قیام ایرانیان در راه تجدید مجد و عظمت ایران ـ عباس، پرویز .24

   . ص190 .1351، انتشارات مطبوعاتی علمی

اسالم در ایران از هجرت تا پایان ـ م 1977 - 1898، ویچایلیا پاولو، پطروشفسکی .25

  . ص565 .1354،  پیام:تهران، ایلیا پادلوویچ؛ ترجمه کریم کشاورز /قرن نهم

 رانی اي اقتصاد- ی اجتماعخیتارـ م 1977 - 1898، ایلیا پاولوویچ، پطروشفسکی .26

 :تهران،  آژندعقوبیترجمه  ؛  ت ی م  اس نو اس  م ان ج،  ان  ی ارل ک،  ی ک س ف طروش پ . پ .ا /در دوره مغول

   .ودار م ن،  دول ج، ور ص  م: .  ص193، ط .1366، اطالعات

 .اي /نهضت سربداران خراسانـ م  1977 - 1898، ایلیا پاولوویچ، پطروشفسکی .27

   .ص119 .1351،  پیام:تهران .پطروشفسکی؛ ترجمه کریم کشاورز .پ

پل پلیو؛ / » شهیی چائووانی«مغوالن  ي سرخیتار ـ م1945 - 1878، پل، پلیو .28

   . ص114، ل .1382،  دانشگاه تهران:تهران .یانی بنیریترجمه ش

  ان ان م ل س ز ورود م (رانی در اي عشری اثنانیعی شیاسی سخیتار ـ پروین،  آذریترکمن .29

   . ص408 .1383، سی شیعه شنا:تهران . آذریترکمنپروین )/  ه وی ف  ص ت وم ک  ح ل ی ک ش ا ت  ت ران  ای ه ب
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، ونی همالمیتکناصر /  نگاهکی در رانی اخیتار  ـ1315، ناصر، تکمیل همایون .30

   . ص119 .1381، یهاي فرهنگ  دفتر پژوهش:تهران

 دانش و :تهران .رسول جعفریان/ تاریخ ایران اسالمی -1343، رسول، جعفریان .31

  جدول،  مصور: .ج5 .1377، اندیشه معاصر

رسول / تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوي  - 1343، رسول، جعفریان .32

   . ص949 .1385،  انصاریان:قم .جعفریان

  ک ل طام ع   ن دی الءال  ع ف ی ال ت/  ی ن وی  ج اي ش گ ان ه  ج خ اریت ـ عطاملک بن محمد، الجوینی .33

  اي ی  دن: ران ه ت . ی ن زوی  ق اب وه دال ب  ع ن دب م ح ر ما ت راس ؛ وی ی ن وی ج د ال م ح م  ن ب د م ح م   ن دی اءال ه ب   ن ب

    .ج3  - 1382،   اب ت ک

 : دي ی  رش خ واری ت ال  ع ام  ج ل ذیـ ؟ق 834 - 763، عبداهللا بن لطف اهللا، حافظ ابرو .34

 انجمن آثار : ران ه ت . ی ان ی ا ب اب ب ان  خ ام م ت اه  بحافظ ابرو ؛ / يهجري قمر) 781 -  703 ( ع ای  وق ل ام ش

    . نمونه: .ص358 .1350،    ملی

تالیف حافظ / زبده التواریخ ـ ؟ق 834 -763، عبداهللا بن لطف اهللا، حافظ ابرو .35

   .ج4 .1372،  وزارت ارشاد:تهران .ابرو ؛ به تصحیح کمال حاج سید جوادي

 .1363،  الش  ت:ز ری ب ت . ی گ ی  ب ن س  حابراهیم/  داران رب س - 1336، ابراهیم،  ی گ ی  ب ن س ح .36

   .ص200

،   مدرسه:تهران  .ابراهیم حسن بیگی/  قیام سربداران - 1336، ابراهیم،  ی گ ی  ب ن س ح .37

      .ص34  .1394

هاشم معروف / هاي شیعی در تاریخ اسالم  جنبش -1919، هاشم معروف، الحسنی .38

   . ص640 .1371، ن قدسهاي آستا  بنیاد پژوهش:مشهد .الحسنی؛ ترجمه محمدصادق عارف

هاي ایرانیان در  تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش -1313، عبدالرفیع، حقیقت .39

      . ص351   .1360،   آزاد اندیشان:تهران .)رفیع(تالیف عبدالرفیع حقیقت/ قرن هشتم هجري

 در  ان ی ران ی ا اي ه ش ب ن ر ج گ  و دی داران رب  س ش ب ن  ج خ اری ت -1313، عبدالرفیع، حقیقت .40

     . ص351   .1363،   علمی: ران ه ت، ) ع ی رف ( ت ق ی ق  ح ع ی رف دال ب  ع ف ی ال ت/  ري ج  ه م ت ش  ه رن ق



 777  نهضت سربداران سبزوار در گذر تاریخ: شناسی موضوعی، توصیفی سربداران کتاب

 در  ان ی ران  ای اي ه  ش ب ن ر ج گ  و دی داران رب  س ش ب ن  ج خ اری ت -1313،  ع ی رف دال ب ع، حقیقت .41

   .ص348 .1374،  ش وم  ک: ران ه ت، ) ع ی رف ( ت ق ی ق  ح ع ی رف دال ب  ع ف ی ال ت/  ري ج  ه م ت ش  ه رن ق

 .عبدالرفیع حقیقت/ هاي فکري ایرانیان تاریخ نهضت -1313،  ع ی رف دال ب ع، حقیقت .42

   .ج .1361،  مولفان و مترجمان:تهران

ترین  هاي مذهبی مذهبی در ایران از کهن تاریخ جنبش - 1313،  ع ی رف دال ب ع، حقیقت .43

   .ج2 .1375،  کومش:تهران .عبدالرفیع حقیقت/ زمان تا عصر حاضر

هاي ایرانیان در  تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش -1313،  ع ی رف دال ب ع، حقیقت .44

        .ص392   .1390،   کومش:تهران .)رفیع(تالیف عبدالرفیع حقیقت/قرن هشتم هجري

بداران شامل داستان واقعه باشتین نخستین قیام سر -1313،  ع ی رف دال ب ع، حقیقت .45

 .)رفیع( پژوهش و نگارش عبدالرفیع حقیقت/ حرکت متشکل شیعیان دوازده امامی در ایران

     . مصور: .ص34 .1359،   همگام:]جا بی[

پژوهش و نگارش / سربداران خراسان ... قیام:هاي ملی ایرانیان جنبش ـ امید، حالج .46

     .نقشه،  مصور:  .ص200   .1389،  انآور  به:تهران .امید حالج

 جهاد :مشهد .محمد کاظم خواجویان/ تاریخ تشیع ـ محمدجواد، خواجویان .47

   . ص142 .1376، دانشگاهی

تالیف / تاریخ حبیب السیر ـ ق942- 880، غیاٍث الدین بن همام الدین، خواندمیر .48

   . ج4 .1353، بخانه خیام کتا:تهران .غیاث الدین خواند میر؛ با مقدمه جالل الدین همایی

  ی ل ع دال ب  ع ه ت وش ن/  ران  ای ه  ب ول غ  م  اردوي وم ج ه -1310،  ی ل ع دال ب ع،  ب ی غ ت دس .49

   . ص524 .1367،  م ل ر ع ش  ن: ران ه ت . ب ی غ ت دس

 .دولتشاه سمرقندي/ تذکره دولتشاه  ـ ق9قرن ، بن بختیشاه دولتشاه، دولتشاه .50

   . ص232 .1366 ، پدیده:تهران

ظر  ر ن دا؛ زی خ ر ده ب اک ی ل  ع ف ی ال ت/  ه ام ن ت غ ل ـ 1334 -؟1258، ر ب اک ی ل ع، دا خ ده .51

،  ران ه  ت اه گ ش  دان: ران ته .نامه دهخدا موسسه لغت] با نظارت[؛  دي ی ه ر ش ف ع ج،  ن ی ع د م م ح م

    .ج .1377،   روزنه: انتشارات و چاپ ه س وس م
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،  امیرکبیر:تهران .مرتضی راوندي/ تاریخ اجتماعی ایران - 1292، مرتضی، اوندير .52

   .نقشه،  مصور: . ج10 .1373

  ی طف ص  م ده ن س وی ن/  رده  در دو پ ه ام ن ش ای م  ن: داران رب س -1329،  ی طف ص م،  ت دوس ان م رح .53

   .ص48] .بی تا[:] ران ه ت[ . ت دوس ان م رح

 مصطفی :نویسنده/  داران رب  س ه ام ن ش ای م ن - 1329،  ی طف ص م ، ت دوس ان م رح .54

   .ص47 .1357،  شباهنگ:تهران .رحماندوست

،  اقبال:تهران .عبدالعظیم رضایی/ تاریخ ده هزار ساله ایران ـ عبدالعظیم، رضایی .55

   . ج4 .1387

 .ل رضويتالیف ابوالفض/ سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان، شهر ـ ابوالفضل، رضوي .56

      لجدو،  مصور:     .ص480    .1388،   امیرکبیر:تهران

 - دوران سلطه مغول :خواهانه در ایران هاي اجتماعی عدالت نهضت ـ شاپور، رواسانی .57

 .1393   ،  چاپخش:تهران .شاپور رواسانی/  ...هاي اجتماعی قسمت چهارم نهضت، دولت سربداران

     . ص152   

حسن بیک روملو؛به اهتمام  /احسن التواریخـ ؟ق 985  ـ973، حسن، روملو .58

   . ص934، 32 .1349،  بنگاه ترجمه و نشر کتاب:تهران .عبدالحسین نوایی

      .ص39   .1392،   شاهد نیک:رشت .مهرداد رونقی/ سربداران ـ مهرداد، رونقی .59

 . وب ک ن  زری ن ی س ح دال ب  ع ف ی ال ت/  ران  ای ردم  م خ اری ت - 1301،  ن ی حس دال ب ع، کوبزرین  .60

      .ج2 .1380 – ٬1377  ر ی ب رک ی  ام:   ران ه ت

 . وب ک ن  زری ن ی س ح دال ب  ع ف ی ال ت /  ران  ای اران روزگ - 1301، ن ی حس دال ب ع، کوبزرین  .61

      .ج3      .1374 -  1375،      ن خ  س:   ران ه ت

 .ساندرز؛ ترجمه ابوالقاسم حالت/ مغولتاریخ فتوحات  - 1910، جان جوزف، ساندرز .62

   .نقشه، مصور: . ص326 .1372،  امیرکبیر:تهران

حمزه /  سرگذشت شیرین سربداران:بانوي سربدار ـ 1349 -1275، حمزه، سردادور .63

     .ص] 367[   .1394   آهنگ فردا:تهران، سردادور
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ع مطلع السعدین و مجمـ  ق 887- 816، عبدالرزاق بن اسحاق، سمرقندي .64

 پژوهشگاه علوم انسانی و :تهران .به اهتمام عبدالحسین نوایی، عبدالرزاق سمرقندي/ البحرین 

   .ج .1383، مطالعات فرهنگی

 .مولف احمد شاهد)/ نثر و مثنوي(سیري در زندگی سربداران  ـ احمد، شاهد .65

      . ص181   .1388،   آستوئن:اسفراین

محمد بن علی بن محمد / النسابمجمع ا - ؟697، محمد بن علی، اي شبانکاره .66

   .ج2 .1381،  امیرکبیر:تهران .شبانکاره اي؛ به تصحیح میر هاشم محدث

اي بر نمایشنامه   مقدمه:تشیع سرخ و تشیع سیاه ـ 1356 -1312، علی، شریعتی .67

 انجمن اسالمی :هاي اسالمی دانشجویان در اروپا  اتحادیه انجمن:تهران .علی شریعتی/سربداران

    . ص30 .1351   ، ان در آمریکا و کاندادانشجوی

،   س وم  ق: ران ه ت . ی ان ب ع ا ش رض/  ران  ای ی اع م ت  اج خ اری  ت ی ان ب م -1317، ا رض،  ی ان ب ع ش .68

    . ص242   .1371

 /تفحصی در تاریخ سربداران خراسان و مازندران - 1316، محمدعلی، شهرستانی .69

   . ص313 .1375،  سکه:تهران .محمدعلی شهرستانی

)/ تا آغاز سده دوازدهم هجري(تشیع و تصوف  - 1927، کامل مصطفی، الشیبی .70

   . ص446 .1359،  امیرکبیر:تهران .کامل مصطفی الشیبی؛ ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو

 عزالدین بن  عبداهللا/ الحضره  تاریخ وصاف ـ اهللا فضل عزالدین بن عبداهللا، شیرازي .71

موسسه ،  دانشگاه تهران:تهران   .نژاد تصحیح تحشیه علیرضا حاجیان،  مقدمهاهللا شیرازي؛ فضل 

    . نمونه: .ج .13    ، انتشارت و چاپ

زیرنظر احمد صدر حاج / المعارف تشیع دایره - 1296، احمد،  سید جواديحاجصدر  .72

   .ج .2137، شط بنیاد خیریه و فرهنگی :تهران .سید جوادي؛ کامران فانی؛ بهاءالدین خرمشاهی

اجتماعی  ـ ها درباره جنبش سیاسی  برخی بررسی:سربداران ـ مسعود، طبري .73

        . ص432   .1391،   شلفین:ساري .مسعود طبري/ سربداران خراسان

/ تاریخ مفصل اسالم و تاریخ ایران بعد از اسالم ـ 1368- 1285، حسین، عمادزاده .74

   . در یک مجلدج2 .1374،  اسالم:تهران .حسین عماد زاده اصفهانی
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احمدبن محمد فصیح ؛ به تصحیح محمد / مجمل فصیحی ـ احمدبن محمد، فصیح .75

   . ص420، سی و یک .1342،  باستان:مشهد .فرخ

 و  ف ی ال ت /  ول غ  م  در دوره ران  ای دن م  و ت گ ن ره ف،  خ اری ت -1342، عباس، ی ان دی ق .76

 .رنمودا،  س ک ع، جدول،  مصور:  . ص256  .1384،   وب ت ک  م گ ن ره  ف: ران هت . ی ان دی  ق اس ب  ع ردآوري گ

،  داري  ده: ران ه ت . ی ف طی  ل وش ان ی  ک ی اش ق  و ن ه ت وش ن/  داران رب س ـ کیانوش، لطیفی   .77

  ) ی گ رن(ور  ص م .  ص16 .1363

  آن/  ران  ای ه ان ی  م خ اری  در ت ول ح  و ت داومت -1912، آن کاترین سواین فورد، لمتون .78

     .ص470، هفت  .1372،   ی  ن: ران ه ت .د  آژن وب ق ع  ی ه م رج ؛ ت ن ت ب م ل

 .کاظم مدیر شانه چی/حکومت شیعه سربداران - 1306، کاظم، مدیر شانه چی .79

   .1374،  دانشگاه فردوسی:مشهد .یادنامه ابوالفضل بیهقی

؛ با نظارت   تالیف منوچهر مرتضوي/ مسایل عصر ایلخانان - 1308، منوچهر، مرتضوي .80

،  انتشارات،  دانشگاه تبریز:تبریز .موسسه تاریخ و فرهنگ دانشگاه تبریز، و تنظیم محمدعلی پرغو

       . نمونه:    .ص416  .1391

  راض ق ا ان  ت ان ت اس ار ب  از روزگ ن ی  زم ران  ای خ اری ت ـ 1374- 1297، محمد جواد، مشکور .81

    . ص456    .1366،   ی راق  اش:  ران ه ت .ور ک ش واد م دج م ح  م ف ی ال  ت / ه اری اج ق

محمدجواد / هاي اسالم  تاریخ شیعه و فرقه ـ 1374- 1297، محمد جواد، مشکور .82

   . ص253 .1355،  اشراقی:تهران .مشکور

 :تهران .ي عباس مخبر دیوید مورگان؛ ترجمه/  ها مغول -1945، دیوید، مورگان .83

    .نقشه،  مصور: ص280 .1371،  کزنشرمر

  ران  ای ی گ ن ره  و ف ادي ص ت اق،  ی اع م ت اج،  ی اس ی  س والت ح  ت خ اریت ـ حسین، میرجعفري .84

  وم ل  ع ب ت  ک ن دوی  و ت ه ع طال  م ان ازم  س: ران هت . ري ف ع رج ی  م ن ی س ح /  ان ان م رک  و ت ان وری م ی  ت در دوره

،     ان ه ف  اص اه گ ش  دان: ان ه ف مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ اص، ) ت م س(ا  ه اه گ ش  دان ی ان س ان

    .رودا م ن،  ه ش ق ن :.  ص381،  ده   .1393

الدین خواندمیر شهیر به میر  برهان/ تاریخ روضه الصفا ـ برهان الدین،  خواندمیر .85

   .ج .1339،  خیام:تهران .خواند
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 از :اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجري -1316، بوالفضلا، نبئی .86

، 12 .1384،  دانشگاه فردوسی:مشهد .ابوالفضل نبئی/ سقوط ایلخانیان تا تشکیل تیموریان

   .ص214

 هجري 817 و 816 تألیف : ی ن ی ع  م خ واری ت  ال ب خ ت ن م ـ 9قرن ،  ن دی ال ن ی ع م، نزيط ن .87

 : ران ه ت .  اوبن  ژان ح ی ح ص ت ؛ ب) معروف به آنونیم اسکندر (نزيط  ن ن دی ال ن ی ع  م ه  ب بو س ن م/ قمري

    .ص492 .1336خیام؛ 

   .1380،  خجسته:تهران .عزت اهللا نوذري/ تاریخ اجتماعی ایران ـ عزت اهللا، نوذري .88

  ران  ای ه  ب ول غ  م وم ج  ه ی خ ریا ار ت ن ی م  س ن ی  اول االت ق  م وعه م ج م ـ ویراستار، وهاب، ولی .89

،  ارات ش ت  و ان اپ ز چ رک م،  ی ت ش ه د ب ی ه  ش اه گ ش دان :تهران . ی  ول اب ار وه ت راس وی/   آن اي ده ام ی و پ

   .ج2 .1379

  وراي ظر ش رن ؛ زی ی د رزاق ری  ف ازي رس وی ص ري؛ ت ج  ه ن س ح م /  داران رب س ـ  ن س ح م،  ري ج ه .90

          .  ص111      .1385،      مدرسه:    ران ه ت . ی وزش  آم ک م  ک ارات ش ت ر ان ت  دف ی اس ن ارش ک

  

  ها مقاله

خراسان تا  سربداران  مؤثر در نخستین مرحله از نبشعواملبررسی .آذر، آهنچی .1

زمستان (، 176ش ،  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهراندانشکده مجله .تشکیل دولت

   .138 - 117 ص :)1384

بهمن (، 120ش ، )تعلیم و تربیت( و پرورش آموزش جلهم .سربداران. عبدالمحمد، آیتی .2

   .11 – 6ص :)1349

ش ، هفق مجله .باغستانی  محمدمترجم ؛ها رابطه فقیهان شیعی با دولت.فؤاد، ابراهیم .3

   .256 – 211 ص :) 1379تابستان  (، 24

ش ، ماهنامه مهرنامه .سربداران تلفیقی از هنر اسالمی و ایرانی بود .اکرم، احقاقی .4

   .162ص:)1393دي و بهمن (، 39

   .46 ص :)1384 تیر (، 23 ش، ماهنامه خواندنی .ربرزین تا سربدارانذاز آتشکده آ .5
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هاي محلی ایران در قرن هشتم هجري و مساله  حکومت .فریدون، الهیاري .6

، 2ش ، تاریخیهاي  فصلنامه پژوهش .علی رسولی، مرتضی نورائینویسنده همکار ت؛ مشروعی

   .1ص:)1389تابستان (

 و 240ش ، وحیدمجله .بعد از اسالم سبزوار اوضاع سیاسی . نقیسید علی، امین .7

   .96 – 89ص  :)1357نیمه دوم شهریور و نیمه اول مهر (، 241

تاریخ اجتماعی شیعیان ایران و عراق در نیمه دوم قرن هشتم  .محمد، انورفیاضی .8

   .124 – 95ص :) 1387پاییز  (، 19ش ، اریخ اسالم در آینه پژوهشتله مج .هجري

، 13سال ،  ه ن آدی مجله . ران  ای خ اری  از ت ده  ش وش رام  و ف ک اری  ت ی ی ه وش گ .ز روی پ،  ی ای اب ب .9

   .47  ص :)1377وروز ن(، 126و 125ش 

آذر (، 243ش ، یغما جلهم .تاریخ و کنگره تاریخ .محمد ابراهیم، باستانی پاریزي .10

   .509 – 497ص :)1347

مهر (، 66ش ، تدبیرله مج .کارآمدگیري  تاثیر ترس بر تصمیم .محمد، زاده باقري .11

  .59 – 42ص :)1375

، 163  ش،  ی گ ن ره  ف ان ه ی ک .د ن قر م  س داران رب  س اره  درب ی ات ق ی ق حت .ان م ق ل،  اف ت م ای ب  .12

   .47 – 46  ص :)1379  ت ش ه ب اردی(

، 161  ش،  ی گ ن ره  ف ان ه ی ک .ی ان ورک ور گ م ی رت ی ور ام  ظه ی گ ون گ چ .ان م ق ل،  اف ت م ای ب .13

   .63– 58  ص :)1378د  ن ف اس(

 - 254ص :)1315تیر (، 178ش ، ارمغان مجله .بحث انتقادي و ادبی و اجتماعی .14

262.   

   .63 – 60ص :)1363خرداد (، 36ش ، دانشگاه انقالبمجله  .هایی از تاریخبرگ  .15

ش ، ان ه ی ک .داران رب  س ت ض ه  ن ه ی ق ف،  د اول ی ه ش . م ی درح م ح م،  ان دری ان دي م ح م گ ی ب .16

   .6  ص :)1372 آذر (16

از ورود (فعالیت سیاسی شیعیان اثناعشري در ایران  .پروین، ترکمنی آذر .17

 ص :) 1384زمستان (، 12ش ، شناسی شیعه مجله .مسلمانان تا تشکیل حکومت صفویه

175 – 212.   
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ش ، شناخت مجله .موقعیت شیعیان ایران در دوره ایلخانان .پروین، ترکمنی آذر .18

  .142-  127ص :) 1380پاییز  (، 31

آذر و اسفند (، 24 و 23ش ، تاریخیهاي  بررسی مجله .سربداران .عباس، پرویز .19

   .118-  101ص :)1348

نقش دولت شیعی سربداران خراسان در گسترش تشیع و  .روح اهللا، پرهیزکاري .20

   .31  ص:)1392زمستان (، 13ش ، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی .تمدن اسالمی

 .کشاورز کریم نویسنده .در خراسان سربداران نهضت .پ .اي، پطروشفسکی .21

   .224 – 124:)1341 (فرهنگ ایران زمین جلهم

  ت ض ه  ن اب ت  از ک ی زارش گ،  ان ی ران  ای ان ی  در م ی ک س ف طروش پ . ول رس،  ان ری ف ع ج .22

   .65 – 57  ص : )1378د  ن ف سا،  ن م ه ب(، 60  ش،  ش ژوه  پ ه ن آی مجله . ان راس  خ داران رب س

، 201ش ، کیهان فرهنگی لهمج .رديآیین فتوت و جوانم .اسماعیل،  واالحاکمی .23

   . .33 – 28 ص : )1382تیر (

خرداد  (، 133ش ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا مجله .عصر فترت .محمد، نیا حسن .24

   .37 - 32ص :) 1388

ش ، مجتمع آموزش عالی مجله .نقش علماي شیعه درباره صفویه .اکبر علی، حسنی .25

   .152 – 119ص :) 1378تابستان  (، 2

 .تاریخ اجتماعی شیعیان ایران در نیمه نخست قرن نهم هجري .علی، پور حسین .26

   .82- 59ص :) 1386زمستان  ،16ش ، الم در آینه پژوهشتاریخ اس مجله

 :بیهقی  حسین  بن بازخوانی زندگی علمی و آثار حسن .حسن،چی شانه زاده حسین .27

ص  :)1386 تابستان(، 14ش ، تاریخ در آینه پژوهشمجله  .)عالم شیعی قرن هشتم هجري(

81 –96.   

قرون هفتم ( صوفی در ایران -هاي شیعی  تبیین نظري نهضت .حسن، حضرتی .28

پاییز (، 6ش ، مطالعات تاریخ اسالم مجله .ناصح ستوده حسننویسنده همکار  .ق. هـتا دهم 

   .74 – 51ص :) 1389
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  :)1345شهریور  (33ش ، وحید مجله .سربداران نهضت .عبدالرفیع، حقیقت .29

   .751 – 744ص

 محمودرضا نویسنده همکار .تشکیالت اداري سربداران .هوشنگ، خسروبیگی .30

- 56 ص :)1392بهار و تابستان (، 2 ش، سال اول، محلی ایرانهاي  پژوهشنامه تاریخ .اسفندیار

73.   

تاریخ اجتماعی شیعیان ایران و عراق در نیمه اول قرن هشتم  .مجید، جزي رباط .31

   .128 – 97  ص:) 1386تابستان (، 14ش ، مجله تاریخ اسالم درآیینه پژوهش .هجري

  .18ص  :)1385 آذر 15(، رسالت روزنامه .نهضت سربداران .الف، رحیمی .32

کیهان  مجله .اي فراسوي مرزها اندیشه، جوانمردي. مرتضی، رشیدي آشجردي .33

   .57 – 54ص :)1380تیر (، 177ش، فرهنگی

پاییز (، 3ش ، فصلنامه مشرق موعود .مهدویت در میان سربداران .رسول، رضوي .34

   .99 ص :)1386

طالعات و تحقیقات فصلنامه م .يعلی سبزوار شورش سلطان .امیرتیمور، رفیعی .35

   .14- 1ص :)1386تابستان (، 16ش ، تاریخی

، 42ش، کیهان اندیشه مجله .از نصیحۀ الملوك تا سلوك الملوك .کاظم، روحانی .36

   .82 – 79ص :)1364مهر و آبان (

، 11ش ، کیهان اندیشه جلهم .اصناف و پیشه وران در تاریخ ایران. کاظم، روحانی .37

   .83 –70ص:)1366فروردین و اردیبهشت (

، شهیهان اندیه کمجل .در جهان اسالم سربداران انعکاس نهضت .کاظم، روحانی .38

   .120 -95ص  :)1369خردادوتیر  (، 30ش

آذر و (، 27ش ، کیهان اندیشه مجله .سربداران تحلیلی بر نهضت. اظمک، روحانی .39

   .108 تا 90 ص :)1368دي 

، 21ش ، کیهان اندیشه .دینی ایران، تحلیلی بر نهضتهاي سیاسی .کاظم، روحانی .40

   .100 – 88ص :)1367آذر و دي (
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مجله  . نهضت پهلوان اسد خراسانی:هاي پهلوانی ایران نهضت .کاظم، روحانی .41

   .879 – 876ص :)1346مهر (، 46ش ، وحید

تابستان (، 68ش ، مطالعات اسالمی جلهم .خاندان زنگی فریومدي .قنبرعلی، رودگر .42

   .179 - 163ص  :)1384

، ة مشکو مجله .تاریخ اسالم خواجه عبدالرزاق سربداري .حسین، السادات رییس .43

   .148 – 143 ص:)1371بهار (، 34ش 

ص :) 1369پاییز  (، 28ش ، ة مشکو مجله .شیخ خلیفه .حسین، السادات رییس .44

143 - 147.   

، 27ش، ة مشکو همجل .سربداران هاي نهضت علل و انگیزه .حسین، رییس السادات .45

   .184 - 179ص :)1369تابستان  (

 آن در هاي تکوین و تحول جامعه هزاره و فراز و نشیب .غالمحسین، زرگري نژاد .46

، یخ و جغرافیاکتاب ماه تار مجله .هاي ایران در دوره صفوي و قاجار مناسبات با حکومت

   .81 – 64ص :) 1380خرداد و تیر  (، 45 .44ش

 :)1342شهریور  (، 182ش، یغما مجله .ارزش میراث صوفیه .عبدالحسین، زرینکوب .47

   .80 – 65ص

   .30ص  :)1393 اردیبهشت (، 465ش ، ماهنامه شاهد جوان/ سبزوار و سربداران .48

 :)1374 آذر 11(، 766ش ، 17سال ، سروش/ اي تاریخی روایت حماسه، سربداران .49

   .15 - 10ص

 :)1367اسفند (، 160ش ،  فرهنگیکیهانله مج .تشیع ایرانیان .ابراهیم، سیدعلوي .50

   .19 – 16ص 

 :)1388مهر (، 104ش ، موعودمجله  .شیعیان سربدار .اسماعیل، شفیعی سروستانی .51

   .41 – 40ص 

، پژوهی فصلنامه تاریخ .قتحلیلی بر ماهیت حکومت سربداران بیه .مینو، رزادهصد .52

   .100 ص :)1383پاییز (، 20ش 
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معه مطالعات جا .هاي اجتماعی آن پیدایش تصوف و زمینه . اهللاحشمت، طبیبی .53

   .90-55 ص:)1369زمستان  (، 4ش ، شناختی

نقش دین در به قدرت رسیدن تیمور و سیاست خارجی  .نساسا، طهماسبی  .54

   .110- 93ص:)1385پاییز (، 28ش ، تاریخ روابط خارجی مجله .وي

، 50  ش، د ج س م مجله .  اسالمی اي ه ت ض ه  ن ی ده ان ازم د و س ج س م . ل ض ف وال اب،  ی ن دی اب ع .55

   .59 – 52  ص :)1379ر  ی ت، رداد خ(

   .8 ص :)1377آبان 6(، قدس مجله .سربداران در آینه تاریخ .لیال، فرد عبدي .56

  ان  آب28(،  ات اطالعروزنامه  .داران رب  س ش ب ن  ج ون رام ی  پ ی ش ژوه پ .دی ام،  زاده م ظی ع .57

   .6  ص :) 1381

ش ، معرفت کالمی مجله .هاي مهدوي جریان شناسی جنبش .اسماعیل، علی خانی .58

   .205 – 173ص :)1389پاییز  (، 3

تاریخ اسالم در آینه  مجله .سربداران درابطه دین و دولت نز .مهدي، فتحی نیا .59

 208- 181ص :) 1388پاییز (، 23ش، پژوهش

 .درآمدي پیرامون بر آیندهاي سیاسی ـ اقتصادي یورش مغول .محمد، قراگز لو .60

   .269- 260ص :)1384خرداد و تیر  (، 214و 213ش ،  اقتصادي-سیاسی  اطالعات مجله

، 153ش ، کیهان فرهنگی مجله .مروري بر نتایج یورش مغوالن .محمد، قراگز لو .61

   .60-  56ص :)1378تیر  (

پاییز  (، 57و 56ش ، ة مشکو مجله .خراسان از اسالم تا کنون .محمدرضا، قصابیان .62

   .220 – 203ص :)1376و زمستان 

اجتماعی و فرهنگی ، و تحوالت سیاسی سربداران دولت .حسین، مرادي نسب .63

 – 143ص :)1382زمستان (، 244ش ، تاریخ اسالم در آینه پژوهش مجله .در قرن هشتم

166.   

 / ق783 تا 736(بحران مشروعیت در حکومت سربداران  .مدرس سعیدي .64

 :)1393تابستان (، 2ش ، سال ششم، تاریخیهاي  فصلنامه پژوهش .)م1381 تا 1336

   .142-125 ص
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، 133ش ، 14سال ، کیهان فرهنگی مجله .سربداران قیام .محمد سعید، مدنی .65
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 )صوفیه، فقهاء(تعیین ارتباط بین حکومت سربداران و علماء 

  هاي شیعی و عرفانی با آموزه

 
  2آقاجانی رضا محمد ،1عراقی عشقی مهتاب

  4عرب ، همایون3واثق رضا  احمد

  

  چکیده

شود این حکومت  حکومت سربداران اولین حکومت مردمی شیعه در ایران محسوب می

 هاي سنی مذهب و نیز هجوم واستیالي مغول بر  برقراري حکومتها براي اولین بار پس از سال

قیام سربداران را یک نهضت . خود مذهب شیعه را رسمیت بخشیدند ایران، در محدوده قلمرو

کنند که امراي آن توانستند در مدت کوتاه حکومتشان،  موفق و اثرگذار شیعه معرفی می

آنان به . هاي دوران مغول را جبران کنند ادي خرابیهاي بسیاري به بار آورند و تا حد زی آبادانی

فکر بهبود زندگی مستضعفین و وستم دیدگان شهري و روستایی بودند و دراین زمینه 

هاي دوازده  سبزوار پایتخت حکومتشان سکه شهر هاي خوبی به دست آوردند و در موفقیت

یه دنبال شد ومذهب شیعه صفو راه آنها بعدها توسط حکومت قدرتمند. امامی را ضرب کردند

از نفوذ عالمان صوفیه استفاده کرد و به  سربداران ابتدا. رسمیت پیدا کرد همه کشور، در

حکومتش قوام داد درچنین محیطی، عالمان تنها راه حفظ این حکومت و نیز ترویج مذهب 

م عالمان به بنابراین، هم حکومت براي حیات خود به عالمان نیاز داشت و ه. تشیع واقعی بودند

نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردي و . منظور ترویج تشیع به حکومت سربداران نیاز داشتند

                                                           
  دانشگاه آزاد اراك .1

 دانشگاه آزاد اراك .2

 دانشگاه آزاد اراك .3

 دانشگاه آزاد اراك. 4
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نظر ماهیت و روش توصیفی همبستگی می باشدکه بااستفاده ازمطالعات میدانی به بررسی  از

. از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدها براي گردآوري داده. پرداخته است وضعیت موجود

 و با SPSSبوسیله نرم افزار ها  از طریق آلفاي کرانباخ بدست آمد، داده85/0 نامه پایایی پرسش

تجزیه و  Anova  وهاي کلموگروف اسمیرنوف، پیرسون، رگرسیون خطی استفاده از آزمون

وجود  بین حکومت سربداران و فقهاء رابطه مثبت و معنادار: تحلیل شدند و نتایج نشان داد که

بین حکومت سربداران و . ین حکومت سربداران و صوفیه همبستگی مثبت وجود داردب. دارد

  . هاي شیعی و عرفاتی رابطه وهمبستگی مثبت وجود دارد آموزه

   علماء، صوفیه، فقهاء، حکومت سربداران: کلیديواژگان

  

  مقدمه

علیه حکام سبزوار مانند قم از دیرباز مرکز شیعیان بود و در عین حال پایگاه و جایگاهی 

هر ). 24ص ،1358 حقیقت،( وقت که بیشترین آنها چشم به خالفت عباسیان در بغداد داشتند

 »رافضی«گان آن را  داد، آن را بدعت و برپاکننده عصیان و جنبشی که در سبزوار روي می

. دخواندن گرا می مگر نه این است که در سیر تاریخ اسالم، شیعیان را رافضی و بدعت. نامیدند می

اند اما آنچه مهم است این  اگر چه پهلوان عبدالرزاق را اولین امیر حکومت سربداري دانسته

خوبی آشکار و متجلی است، شیعیان سبزوار هر  است، در جنبش سربداران، نقش تشیع به

گردانیدند و ظهور امام غائب را انتظار  بامداد جمعه، اسبی را به آذین وزین بسته و در شهر می

مگر نه این است اینگونه تظاهرات دینی که جنبه سیاسی شدید داشت خوشایند . یدندکش می

. زدند در حقیقت شیعیان سزاوار با این کارشان، دست به عصیان و قیام می. عمال ایلخانان نبود

خود نوعی آمادگی سیاسی جهت قیام بود  )عج(اسب گردانیدن در شهر بعنوان انتظار امام زمان

با آنکه شیعیان در اقلیت بودند اما کمتر . طلبیدند ل عمال ایلخانان را به مبارزه میکه با این عم

آمدند و مأمورین دولت هم از غارت و یغماي شهرها و محالت  با عمال حکومتها کنار می

غارت محله معروف کرخ بغداد که محل سکونت و زندگی . کردند نشین کوتاهی نمی شیعه

داد به تکرار روایت شده است، این غارتها که بیشتر از روي تعصبات شیعیان بود در تواریخ بغ

 ،1358 مرتضوي،( آورد نمی عقیدتی بود، جز ویرانی شهرها و بالد، اثر و نتیجه دیگري بدست

جنبشی که سربداران بنا نهادند، یک نهضت و حرکت مذهبی بود با الهام از فرهنگ ). 312ص



  .....هاي شیعی با آموزه )صوفیه، فقهاء(تعیین ارتباط بین حکومت  سربداران و علماء 

 

793 

به همان اندازه که سربداران آشکارا . مردان پاکباخته اسالمتشیع راستین و مکتب اهلبیت و راد

کرت نیز خود را  نمودند، در مقابل، همسایگان شرقی یعنی آل پروا از مذهب شیعه دفاع می و بی

دانستند و بر اثر همین اختالف مذهبی و عقیدتی بود که نبرد  حامی و مدافع اهل تسنن می

سبزوار در آستانه نهضت سربداران . ها به طول انجامید و سالها  کرت با سربداران سال امیران آل

از شهرهایی بود که در آن شیعیان آزادانه از والیت و محبت خاندان پیامبر اکرم و اهلبیت سخن 

گفتند و در اثر ستم عقیدتی دیر سالی که بر آنها تحمیل شده بود از سب و لعن  می

در مساجد شهر سبزوار به - آن گفته خواهد شدکه ذکر احوال -هراسیدند و شیخ خلیفه نمی

 او که از مریدان شیخ بالوي مازندرانی بود به زعم علماي وقت از مذهب. پرداخت تبلیغ می

تردیدي نیست مقصود از این مذهب ناحق همان مذهب تشیع . گفت سخن می »ناحق«

شبی در مسجد جامع راه و رسم شیخ خلیفه بر علماي وقت خوش نیامد و گویا او را . باشد می

راه شیخ خلیفه را دنبال کرد و زمینه »شیخ حسن جوري«مرید و شاگردش. شهر مصلوب یافتند

سان سبزوار در قرن هشتم  بدین). 54،ص1351کشاورز،(را جهت قیام سربداران فراهم ساخت

از سویی عمال ایلخانان از . اي شگفت داشت هجري و در آستانه نهضت سربداران، چهره

نه ستم بارگی کوتاهی ننموده و از سویی دیگر شیعیان هر هفته اسبی را در شهر یدك هیچگو

وران  پیشه. زدند دست به نمایش سیاسی می) عج(کشیدند و به عنوان انتظار ظهور امام زمان می

و اصناف هم با صوفیان و در اویش آزاده در تماس بودند و نیز پهلوانان و عیاران شهر، مدافع 

درحقیقت قیام شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري و . مخالف عمال ایلخانی بودندضعیفان و 

همگامی پهلوان عبد الرزاق باشتینی با آنها، زمینه را براي بسیاري ازنهضتهاي آن عصر و پس از 

نامیدند و  آن، فراهم ساخت کار بدانجا رسید که امیران خودکامه هر مبارزي را سربدار می

طلب و  جو، آشوب مورخین درباري وقت هم سربداران را فتنه). 87-67ص ،1354 راوندي،(

. کردند را مسخر بیارجمند و جاجرم و اسفراین و جویننامیدند سربداران  می )راهزن( شطار

.  به نام خویش فرمودسکه نیز خود را امیر نامید و بر مسند حکومت تکیه زد خطبه و عبدالرزاق

، الدین مسعود وجیه و برادرش عبدالرزاق هجري در پی نزاع پیش آمده بین 738در سال 

شت  در راس ایشان قرار داقربانی ارغونشاه جانی که خراسان امیران. عبدالرزاق بقتل رسید

اجالس کردند و قرار گذاشتند تا سه سپاه در روز و ساعت معین به هنگام نیمروز به یکدیگر 

 هر یک را الدین مسعود وجیهسربداران به رهبري . پیوسته سپس یکجا به لشکریان سربدار بزنند
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کوشید تا وحشت و  بیهوده امیر ارغونشاه. مار کرده غنیمت فراوان بدست آوردند جداگانه تارو

 گشتند نیشابورحراس به سپاهیان راه نیابد و در آخر خود نیز گریخت و سربداران سربلند وارد 

 یعنی ترکان بر ایرانیانروزي این روز را روز پی. ( خواندسلطان خود را الدین مسعود وجیهو 

 فرار کرد و فرزندش اترك به ساحل میر ارغونشاها. شمارند  میترك و مغولصحرانشینان 

، زاوه، سرخس، نیشابور متواري شد و کوپت داغهاي  هاي دامنه شمالی کوه محمدبک در واحه

 و جام و از مشرق به دامغان بدست سربداران افتاد و حدود قلمرو آنان از مغرب به جام و طوس

 براي جلب توجه الدین مسعود امیر وجیه.  رسیدترشیز و از جنوب به خبوشاناز شمال به 

.  دادعلوفه نفر از ایشان را وارد دستجات لشکري کرد و مستمري دائم و 12000روستائیان 

الدین  وجیه خراسان نگذشت که ترك و مغول و امیران ارغونشاهچیزي از پیروزي سربداران بر 

.  محبوس بود و به خواري روز میگذراند آزاد کنددژ را که در حسن جوري ناگزیر شد مسعود

 مسجد جامع سبزواردر .  بسیار حرمت میکردشیخ حسن ظاهراً به الدین مسعود امیر وجیه

گویی در دولت . آوردند ن را بعد از وي میالدی ضمن خطبه نام شیخ را نخست و نام وجیه

سلطان  یا سیاسی و دیگري شیخ حسن یعنی روحانیسربداران دو رییس وجود داشت، یکی 

کردند ولی  الدین مسعود متفقاً کار می در آغاز شیخ حسن جوري و وجیه. الدین مسعود وجیه

بزودي چنانچه انتظار میرفت بین ایشان اختالف نظر پیدا شد و بدین طریق دو جریان در میان 

 و درویشیرو یا سربداري و دیگري افراطی وتندرو یا  یکی اعتدالی و میانه: دسربداران پیدا ش

الفات داخلی سربداران از نظر دشمنان ایشان پوشیده نماند ولی این اختالفات هنوز اخت. شیخی

ول، ایلچی نزد  آخرین ایلخان مغطوغاي تیمورخان. ( مانع از آن نمی شد که مشترکاً عمل کنند

 فرستاد و تکلیف کرد که سر به اطاعت وي نهند ولی ایشان الدین مسعود وجیه و شیخ حسن

 با سپاهی از صحرانشینان مغول طوغاي تیمورخان). 112-111،ص1367آملی،(قبول نکردند

عازم حرب با سربداران شد و شیخ حسن و امیر مسعود نیز با سه هزارو هفتصد تن به طرف 

طوغاي .  ساخته و ایلچی پیش پادشاه فرستادندلشکرگاه گرگانن شدند و کنار آب  روامازندران

مشتی روستایی میخواهید ما را مامور امر خود گردانید و مردم را فریب « : پاسخ دادتیمورخان

یان یافت و سپاهیان ایلخان  هجري با پیروزي کامل سربداران پا742این پیکاردرسال » دهید

پس از آن بعضی ازمالکان . پراکنده شدند و امیر علی کاون، برادر طوغاي تیمورخان کشته شد

 الدین مسعود وجیه،مطیع )کوهستان (قهستان از جمله امیرمحمد صاحب خراسان فئودالو
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 بسط خراسانپس از این فتح نمایان سربداران کوشیدند تا قدرت خود را در سراسر . شدند

  ). 1012- 1346،1001روحانی،( دهند

  

  :عوامل و علل اجتماعی جنبش سربداران

هاي اجتماعی آن در قرن هشتم هجري  در باب تصوف و جنبه:تصوف، خانقاه، زاویه

 و .ند جو دانسته سخن فراوان است، گروهی تصوف دوره سربداران را تصوفی عصیانگر و ستیزه

گزین، اگر چه برخی از صوفیان روح تسلیم و احتیاط داشتند  گروهی آن را انزوا پسند و عزلت

داوري در باب کارنامه صوفیان سخت دشوار است . اي از آنها هم مبارز و گستاخ بودند اما پاره

آنچه هست تصوف دوره سربداران و یا حداقل اینکه تصوف قلمرو سربداران، تصوف مبارزه و 

اي از آنها  اند، پاره پرست و شکمباره و دنیا خواه بوده ش بوده است، اگر گروهی از صوفیان مالتال

بدون شک از ویژگیهاي تصوف دوره سربداران، نقش و جنبه اجتماعی . اند زندگی مردمی داشته

در قرن هشتم هجري مانند دیگر ادوار اسالمی بازار . آن است، حرکت بسوي مردم و براي مردم

رباطها . اي مریدي چند داشت و یارانی هم هر صوفی. گرم بوده است اط و خانقاه و لنگر سخترب

اي   خانقاهی، لنگري و زاویه اي محل رفت و آمد جوانمردان، جوانان و مریدان بود، در هر محله

ي افسانه گونه حاالت ها داستان، سخن ا سماع و یا ها خانقاهاگر در برخی از . چند وجود داشت

. آموختند و شناگري را هم می»اداب حرب«اي از آنان شد، در پاره مشایخ صوفیه گفته می

آمد و شد .  رواج فراوان داشتها خانقاهي عامیانه و حاالت بزرگان صوفیه در ها داستانبازگوئی 

، نفوذ سیاسی و اجتماعی صوفیان را دو چندان ها خانقاهبرخی از بزرگان دولت و سیاست به 

اند اما بیشتر آنها دنیا گریز و  اي از آنان با اعیان و امیران در ارتباط بوده ، گر چه پارهنمود می

مریدان شنیدن کرامات منسوب به مشایخ سخت . مردم خواه و اهل ستیز و عصیان، بودند

اي از مریدان را به دلشورگی و اضطراب وا  داشتند، چه بسا نفوذ صوفیان پاره خوش می دل

 آستانه جنبش سربداران، شهر سبزوار داراي چندین خانقاه و رباط بود که توسط در. داشت می

دادند معیشت خود و همراهان را  آنها از وجوهاتی که مردم می. شد صوفیان اداره می

اي بوده است براي جوانمردان و   در دوره سربداران بهانهها خانقاهاینکه آیا . گذراندند می

 اینگونه ها خانقاهوران که بوسیله آن به اهداف سیاسی و اجتماعی خود برسند؟آیا همه  پیشه

آنچه هست نگرش صوفیان در کیفیت اداره . در این باب تأمل فراوان الزم است اند؟ بوده
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اندوز بنا نهاده بودند،  اي از صوفیان مال  که پارهآغازي.  و زوایا تأثیر داشته استها خانقاه

اي از  اي شد براي درویشان قرنهاي بعد، مانند صفویان که از خاك به کاخ رسیدند و پاره وسیله

صوفیان مبارز هم زمینه را براي جنبش اجتماعی و اقتصادي حروفیه فراهم ساختند که سراپا 

ان جنبش سربداران بیشتر صوفیان سبزوار اهل خالصه سخن اینکه در آست. رنگ مذهبی داشت

در سراسر دوره جنبش سربداران جاي پا و اثر درویشان و . گزین اند و بیدار و ره مبارزه بوده

 نارضایتی مردم ایلخان ابوسعیددر آخرین سالهاي حکومت . صوفیان مبارز آشکار و پیداست

 آن زمان واعظی پدید آمد که کوشید  به حد اعال رسیده بود و هم درخراسانروستا و شهر در 

واعظ مزبور یکی از شیوخ . تا نهضت ناراضیان را سامان دهد و از لحاظ فکري رهبري کند

بسیاري ازمورخین از :جوانمردان یا اهل فتوت. شیخ خلیفه بود به نام مازندران و از مردم صوفیه

اند و آنچه مسلم است اینکه در جنبش  وران و اهل خانقاه سخن گفته ارتباط جوانمردان با پیشه

جوانمردان که بیشتر آنها از صنعتگران و اهل . سربداران جوانمردان یافتیان، نقش مؤثر داشتند

شتم، نه فقط در ایران بلکه دربالد دیگرمانند آسیاي صغیر، سوریه و اند، در قرن ه حرف بوده

یا »جوانمردان«این گروه در ایران، به نام. اند شمال افریقا تشکیالت و محافلی چند داشته

اند و در آسیاي  معروف شده »صعلوك« و »شطار«و نیز گهگاه، به نام  »اهل الفتوة«و یا »فتیان«

هایی چند  در باب جوانمردان و یافتیان، فتوت نامه. اند یاد گردیده »رادرب« یا »اخی« صغیر به نام

 در این میان خصوصاً. در دست هست که بیشتر آنها به فارسی است و بعضی به عربی و ترکی

هایی که به ترکی نوشته آمده داراي اهمیتی بسزا است که در ایران کمتر شناخته  نامه فتوت

یی بودند که در جنبش سربداران ها سازمانو  ها گروه مردان یکی ازجوان از آنجا که. شده است

اند، در اینجا بگونه اختصار، از آراء و اندیشه اهل فتوت سخن به میان خواهد آمد  دخالت داشته

توان اندیشه و اهداف مشترك اهل فتوت  می)چه فارسی یا عربی و ترکی( ها نامه و در تمام فتوت

پرسیدند که فتوت چیست و فتی   وقتی از جوانمردان می.یر مشاهده نمودرا با کمی تغییر و تعب

کردار باشد و از دروغ بهراسد و به  فتی یا جوانمرد آن است که راست :گفتند می کیست؟

در اینجا نباید نقش پهلوانان را . ضعیفان به دیده شفقت بنگرد و با نفس خویش در ستیز باشد

اند که  اي پهلوانانی چند بوده اي و ناحیه  در آن زمان در هر محلهدر جنبش سربداران از یاد برد،

و »عبد الرزاق باشتینی«مؤسس سربداران، پهلوانی بود به نام. نفوذ سیاسی و اجتماعی داشتند

این پهلوانان که »اسد کرمانی«برپاکننده جنبش سربداران کرمان هم پهلوانی بود مبارز به نام 
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زورگویان زمان بودند، در میان مردم محبوبیتی بسزا داشتند و برخی یار و یاور ضعفا و دشمن 

در قرن هشتم هجري . از این پهلوانان از مریدان مشایخ صوفیه بوده و با خانقاه ارتباط داشتند

نه فقط در سبزوار بلکه در سراسر ایران نقش جوانمردان آشکار و مشهود است و همه جا سخن 

باره ایلخانان، کمک به مستمندان   ضعیفان، دفع و رفع عمال ستمدستگیري. از جوانمردان است

در قرن هشتم هجري در سراسر دنیاي اسالم . و ضعیفان از کارهاي جوانمردان و پهلوانان بود

اجتماعی -باالخص ایران و آسیاي صغیر، جنبش جوانمردان به عنوان حرکت اصیل سیاسی

 جوانمردان در آنکارا و قیصریه و قونیه، در قرن مورخین عثمانی، از حکومت. شناخته شده بود

  . اند یاد کرده»غازیان«ها و»اخی«اند و نیز از هشتم، به تفصیل سخن گفته

  

  مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق

ي ها خانقاهاز شکوه »ابن بطوطه«. اند و اهل اجالل و شکوه اندوز بوده صوفیان مال

هاي ایران و دیباي رومی  دارد که مفروش از قالی یبه تفصیل سخن م)آسیاي صغیر( آناطولی

کندومریدان  ي با شکوه هرات یاد میها خانقاههم از زوایا و » اسفزاريالدین  معین«. بوده است

 در واقع تصوف در قرن هشتم چهرهاي متضاد و گوناگون داشته و در آن زمان در. اند چند بوده

 »شیخ حسن جوري«پرست بودند و برخی هم مانندبسیاري ازدرویشان، دنیا. اوج واعتال بود

اي از صوفیان از مردم گریز داشتند، برخی از آنها به مردم پیوستند و در  اگر پاره. و عاصی مبارز

در آن زمان، یک چهره تصوف چهره اوج است و جالل،و چهره دیگر آن سقوط . کنار آنان بودند

صوفیان از مال موقوفه به مکنت وجاه رسیدند و اي از  سقوط از این جهت که پاره. مالل است و

افزا بود ودرحقیقت مریدان را از لباس اخالص بدر  آور و رنج این براي مردم آزاده سخت مالل

اند و  وران و اهل خانقاه سخن گفته بسیاري از مورخین ازارتباط جوانمردان با پیشه. آورد می

جوانمردان . ردان یافتیان، نقش مؤثر داشتندآنچه مسلم است اینکه در جنبش سربداران جوانم

اند،در قرن هشتم، نه فقط در ایران بلکه در بالد  آنها از صنعتگران و اهل حرف بوده که بیشتر

این گروه در . اند دیگر مانند آسیاي صغیر، سوریه و شمال افریقا تشکیالت و محافلی چند داشته

 و »شطار« و نیز گهگاه، به نام »اهل الفتوة« و یا »فتیان«یا  »جوانمردان«به نام ایران،

نهضت . اند گردیده یاد »برادر« یا »اخی«به نام آسیاي صغیر در و اند معروف شده »صعلوك«

نکته اش این است که این اولین و ترین  سربداران از چه جهت براي ما اهمیت دارد؟مهم
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این . و توانست حکومت تشکیل دهد اددر ایران به راه افتها  نهضتی بودکه علیه مغولترین  موفق

 آینده سیاسی ایران که این کشور در حالی بودکه جماعت قیام کننده شیعیان بیهق بودند و در

ازسویی دیگر باید توجه کرد . یابد  ساله سربداران اهمیتی مضاعف می50حکومت شود شیعی می

ي رقیب شیعه اثنی عشري ها گروهکه با فروپاشی خالفت عباسی و اسماعیلیان استیالي مذهبی 

 دیالت راب،. (خودي نشان دادن این جریان با سربداران فراهم شد"بهم خورده بودو جا براي

با دستگاه حاکمه ها   ضمن اینکه روحانیت سنی درطول حکومت دوم مغول1)362- 37، 1964

 رحرفی نو ودر واقع مردم منتظ. رامشروعیت بخشیده بودها معامله شده بودو تسلط مغول وارد

  . حرکتی نوین درقالب مذهبی بودندکه سربداران آن برآمده ازانتظار بودند

  

  فرضیات

  . و مثبتی دارددار  شاخص حکومت سربداران با علماء رابطه معنی. 1

 . و مثبت دارددار  حکومت سربداران با صوفیه و فقهاء رابطه معنی. 2

  . داران تاثیر مثبت داردافزایش آموزش شیعی و عرفانی بر حکومت سرب. 3 

  

  تحقیقشناسی  روش

اما از . باشد روش انجام تحقیق حاضر بر مبناي هدف تحقیق از نوع نظري و کاربردي می

هاي   در این تحقیق برآورد و تخمین.لحاظ روش و ماهیت در دسته تحقیقات علی قرار دارد

ها، ترکیب  روش تخمین مدلگیرد و   صورت میSPSSها با استفاده از نرم افزار  آماري مدل

 در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر حکومت .باشد  سري زمانی میـدادهاي رگرسیون 

 شهر خراسان 3صوفیه، فقهاء در ایران براي  هاي عرفانی، آموزه هاي شیعی، سربداران بر آموزه

  . باشد مورد بررسی واقع شده است هاي آماري می بین چند سالی براساس داده

  

  ها یافته

براي معین کردن اینکه هرکدام از فرضیات چه قدر در حکومت سربداران تاثیر داشته از 

  . آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده می کنیم

                                                           
1 . dilotraB V 
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   ضرایب رگرسیون آزمون رگرسیون -1جدول 

  ضرایب استاندارد نشده

  مدل
B Std. Error 

ضرایب 

استاندارد 

  شده

آماره 

t)(  

سطح 

  داري معنی

 حکومت سربداران :فرضیات وابسته

 379/0 883/0  269/0 237/0  مقدار ثابت

 009/0 650/2 179/0 060/0 160/0  هاي شیعی آموزه

 003/0 062/3 195/0 078/0 239/0  هاي عرفانی آموزه

 000/0 878/3 291/0 081/0 314/0  علماء

 002/0 095/3 218/0 070/0 214/0  صوفیه

  

ترین عامل مؤثر بر حکومـت سـربداران وعلمـاء،             نشان می دهد که مهم     2ه   جدول شمار 

لیکن . ترین تأثیر مثبت را نشان داد       هاي شیعی و عرفانی است زیرا درکنار بقیه عوامل مهم           آموزه

هـاي   آموزه. هاي شیعه نیز تأثیر مثبت درجه دوم را بر حکومت سربداران و علماء نشان داد      آموزه

حکومـت سـربداران     چهـارم را بـر    بت درجه سوم و فقهـاء تـأثیر مثبـت درجـه             عرفانی تأثیر مث  

  . اند داشته

  ها روابط همبستگی بین متغیر  آزمون فرضیات و- 2جدول شماره

 ...آزمون با اطمینان

 درصد

سطح 

 داري معنی

میزان 

 همبستگی
 شماره  فرضیات

 1 حکومت سربداران 67. 0 02. 0 95%

 2 ي عرفانیها آموزه 56. 0 013. 0 95%

 3 هاي شیعی آموزه 78. 0 0 95%

 4 صوفیه 013. 0 06. 0 95%

 5 فقهاء 024. 0 084. 0 95%
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  ها یج آزمون فرضیات وروابط همبستگی بین متغیرا نت-3جدول شماره

  نتایج آزمون  فرضیه  ردیف

1  
هاي شیعی همبستگی  بین حکومت سربداران و آموزه

  .معناداروخطی وجود دارد
  تایید

2  
 و هاي عرفانی همبستگی معنادار بین حکومت سربداران و آموزه

  .خطی وجود دارد
  تایید

3  
بین حکومت سربداران و صوفیه همبستگی معناداروخطی وجود 

  .دارد
  تایید

4  
بین حکومت سربداران و فقهاء همبستگی معناداروخطی وجود 

  .دارد
  تایید

  

هاي عرفانی و  آموزه، علماء و  بین حکومت سربداران3 با توجه به جدول شماره

  .  رابطه معنادار مثبت وجود داردشیعی

 

  مدل الگو

  تخمین تابع حکومت سربداران در ایران

با بررسی مطالعات تجربی که به بررسی حکومت سربداران پرداخته اند، در خصوص 

 ایران هاي شیعی و عرفانی در تصریح الگویی جهت بررسی حکومت سربداران و علماء بر آموزه

  :توان به صورت زیر ارائه نمود می) این تحقیق(

             )هاي شیعی آموزه: (مدل اول -1

             )هاي عرفانی آموزه: (مدل دوم -2

             )صوفیه: (مدل سوم -3

  )فقهاء: (مدل چهارم -4

باشد و در مدل اول متغیر   بیانگر استان میi نشان دهنده زمان، tها  که در این رابطه

هاي عرفانی، در مدل  در مدل دوم متغیر وابسته آموزه. باشد هاي شیعی می وابسته نیز آموزه
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و متغیر . سوم متغیر وابسته صوفیه و در مدل چهارم تعداد فقهاء در نظر گرفته شده است

  . گردد به صورت زیر بیان میها  مستقل ارائه شده در تمامی این مدل

 از نسبت تعداد افراد حکومت سربداران به کل این شاخص: (U) حکومت سربداران 

  . آید حکومت سربداران فعال بدست می

  

  مدل تحلیلی تحقیق

با توجه به مطالعه کارهاي انجام شده در زمینه حکومت سربداران ساختار مدل طی 

هاي شیعی و عرفانی در  براي بررسی حکومت سربداران و علماء بر آموزه) 1390 - 1392(دوره 

  :شود ه صورت زیر در نظر گرفته میایران ب

CRit= f(, Uit,)  
هاي عرفانی،صوفیه و  هاي شیعی،آموزه که در این مدل متغیر وابسته عبارتست از آموزه

  :فقهاء به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت حکومت و متغیرهاي مستقل

 نسبت تعداد افراد حکومت سربداران به کل جمعیت حکومت (U) :حکومت سربداران 

  . آید به دست می) استان(

  

  هاي رگرسیونی  تخمین مدل

ها وخطاي اخالل  تخمین معادله بستگی به فروضی دارد که در باره عرض ازمبداء، شیب

  . توان اتفاق بیفتد  در یک دسته بندي کلی چندین حالت می.دارد

طول در طول زمان و مقاطع ثابت بوده و جزء خطاي اخالل در ها  عرض ازمبداء، شیب - 

  . زمان براي افراد مختلف متفاوت باشد

ي انفرادي فرق ها گروهثابت هستند اما عرض از مبداء در میان ها  ضرایب شیب - 

  . کند می

ي انفرادي و زمان ها گروهباشند، اما عرض از مبداء در طول  ثابت میها   ضرایب شیب- 

  . کند تغییر می

  . کند ي انفرادي فرق میها گروهن در میا) ها عرض از مبداء و شیب( همه ضرایب - 

  . کند ي انفرادي و زمان تغییر میها گروهعرض از مبداء همانند ضرایب شیب در میان  - 
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شود هر یک از حالتها نسبت به حالت قبلی خود پیچیده تر  همانگونه که مشاهده می

باال با استفاده از و تخمین معادله ها  توانیم با ادغام داده  حالت اول را به راحتی می.شود می

 برآورد نماییم که نتیجه تخمین، عرض ازمبداء و شیب ثابت (OLS)حداقل مربعات معمولی 

  . باشد براي همه واحدها انفرادي و همه زمانها می

  

  اثرات زمانی 

توان براي تأثیر اثرات  شود، می متغیرهاي مجازي براي محاسبه اثرات استانی استفاده می

این تغییر تابع رگرسیون در طول . که تابع رگرسیون در طول زمان تغییر کندزمانی اجازه داد 

مثال براي دوره زمانی تابع را به .  صورت گیرد...زمان به خاطرعواملی مانند پیامدهاي خارجی و

  :صورت زیر نوشت

Yit = ٠+ ١٨٨ + Xit + Uit  

  

  )هاي شیعی آموزه( مدل اول 

  به روش اثرات ثابت) هاي شیعی آموزه: تغیر وابستهم( نتایج حاصل از مدل -4جدول 

  هاي مهم آماره  احتمال مربوطه  tآماره   ضریب  متغیر

C 
**62/2  03/2  04/0  

78/1 =F  

73/0 =R٢  

96/1 =D. W  

LU  
*57/0  10/3  004/0    

C  :عرض از مبدأ  

  %1معناداري در سطح *: 

  %5معناداري در سطح **: 

  

  )هاي شیعی آموزه: متغیر وابسته(مدل اول 

 درصد و با اطمینان باالي 1شود، متغیر حکومت سربداران در سطح  چنانچه مالحظه می

 به دست آمده و احتمال Fمعنی داري کل مدل با توجه به آماره . هستنددار   درصد معنی99
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آماره ضریب تعیین بیان . گیرد  درصد مورد تائید قرار می5درسطح ) 04/0(مربوط به آن 

شود که بیانگر   درصد تغییرات توسط عوامل حکومت سربداران توضیح داده می73کند که  می

بوده وعالمت آنها دار  با توجه به اینکه متغیرهاکامالً معنی. قدرت برازش نسبتاً باالي مدل است

آماره مربوط به دوربین . باشد، پس مشکل همخطی در مدل وجود ندارد مورد انتظار نظري می

حکومت سربداران با . دهد وجود خود همبستگی را مورد تایید قرار میواتسون نیز عدم 

  . و مثبتی دارددار  هاي شیعی رابطه معنی آموزه

  

  )هاي عرفانی آموزه:متغیر وابسته(مدل دوم 

  به روش اثرات ثابت) هاي عرفانی آموزه: متغیر وابسته( نتایج از مدل -5جدول 

  هاي مهم رهآما  احتمال مربوطه  tآماره   ضریب  متغیر

C 
**68/2  02/2  04/0  

39/3=F  

64/0 =R٢  

94/1 =D. W  

LU  
**20/0  99/1  03/0    

C :عرض از مبدأ  

  %1معناداري در سطح *: 

  %5معناداري در سطح **: 

  

 درصد و با اطمینان 1هاي عرفانی نسبی در سطح  شود متغیر آموزه چنانچه مالحظه می

معنی داري کل مدل . هستنددار   درصد معنی5سطح بوده و متغیردر دار   درصد معنی99باالي 

 درصد مورد تایید 1در سطح ) 03/0( بدست آمده و احتمال مربوط به آن Fبا توجه به آماره 

هاي   درصد تغییرات مربوط به آموزه64کند که  آماره ضریب تعیین بیان می. گیرد قرار می

. یانگر قدرت برازش خوب مدل استشود که ب عرفانی توسط حکومت سربداران توضیح داده می

باشد، پس  بوده و عالمت آنها مورد انتظار نظري میدار  با توجه به اینکه متغیرها کامالً معنی

آماره مربوط به دوربین واتسون نیز عدم وجود خود . مشکل همخطی در مدل وجود ندارد
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ک افزایش یک درصدي در با توجه به ضرایب متغیرها، ی. دهد همبستگی را مورد تایید قرار می

در این . شوند هاي عرفانی می  درصدي در آموزه20/0متغیر حکومت سربداران منجر به افزایش 

هاي عرفانی داشته  شود که حکومت سربداران بیشترین تاثیر بر آموزه گونه بیان می مدل این

  . است

  

  )صوفیه :وابسته متغیر(مدل سوم 

  به روش اثرات ثابت) صوفیه:  وابستهمتغیر( نتایج حاصل از مدل -6جدول 

  هاي مهم آماره  احتمال مربوطه  t آماره  ضریب  متغیر

C 36/2  75/0  45/0  

33/6 =F  

71/0 =R٢  

08/2 =D. W  

LU  
***19/0  77/1  001/0    

C :عرض از مبدأ  

  %5معناداري در سطح **: 

  %10معناداري در سطح ***: 

  

 بدست آمده و Fا توجه به آماره شود، معنی داري کل مدل ب چنانچه مالحظه می

آماره ضریب تعیین . گیرد  درصد مورد تایید قرار می1در سطح ) 001/0(احتمال مربوط به آن 

 درصد تغییرات مربوط به صوفیه توسط حکومت سربداران توضیح داده 71کند که  بیان می

دار   متغیرها کامالً معنیبا توجه به اینکه. شود که بیانگر قدرت برازش نسبتاً باالي مدل است می

آماره . باشد، پس مشکل همخطی در مدل وجود ندارد بوده و عالمت آنها موردانتظار نظري می

در میان . دهد مربوط به دوربین واتسون نیز عدم وجود خود همبستگی رامورد تایید قرار می

   .متغیر مستقل اثرگذار بر صوفیه، حکومت سربداران بیشترین تاثیر را دارند
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  )فقهاء: متغیر وابسته(مدل چهارم 

  به روش اثرات ثابت) فقهاء: متغیر وابسته( نتایج حاصل از مدل - 7جدول

  هاي مهم آماره  احتمال مربوطه  tآماره   ضریب  متغیر

C 
*94/1  41/8  000/0  

28/2 =F  

78/0 =R٢  

78/1 =D. W  

LU  
*46/0  81/4  000/0    

C :عرض از مبدأ  

  %1معناداري در سطح *: 

  %5معناداري در سطح **: 

  

 بدست آمده و Fشود، معنی داري کل مدل با توجه به آماره  چنانچه مالحظه می

آماره ضریب تعیین . گیرد  درصد مورد تایید قرار می5در سطح ) 000/0(احتمال مربوط به آن 

ده  درصد تغییرات مربوط به فقهاء که توسط حکومت سربداران توضیح دا78کند که  بیان می

بوده دار  با توجه به اینکه متغیرها کامالً معنی. شود که بیانگر قدرت برازش باالي مدل است می

آماره . باشد، پس مشکل همخطی در مدل وجود ندارد و عالمت آنها مورد انتظار نظري می

  . دهد مربوط به دوربین واتسون نیز عدم وجود خود همبستگی را مورد تایید قرار می

  

  يگیر نتیجه

شاخص حکومت سربداران با تمامی متغیرهاي وابسته رابطه « :با توجه به فرضیه اول

هاي شیعی و عرفانی رابطه  حکومت سربداران با آموزه«و فرضیه دوم » و مثبت دارددار  معنی

افزایش آموزش شیعی و عرفانی بر حکومت «و همچنین فرضیه سوم » و مثبتی دارددار  معنی

متغیر توضیحی حکومت سربداران در سطح یک درصد و با » ت داردسربداران تاثیر مثب

ترین عوامل تاثیرگذار بر  توان گفت یکی از مهم می. هستنددار   درصد معنی99اطمینان باالي 

بطوري که در . هاي شیعی و عرفانی در شهرهاي مختلف خراسان حکومت سربداران است آموزه



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   

 

806 

این نتایج . تبیین تغییرات و نوسانات داشته استمتغیر توضیحی الگو بیشترین سهم را در 

هاي  حاکی از آن است که در شهرهایی از خراسان که از حکومت باالتري برخوردارند، آموزه

هاي شیعی و عرفانی  باشد و حکومت سربداران تاثیر مثبت بر آموزه شیعی و عرفانی بیشتر می

 . داشته است
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 هاي صوفیانهنقش مذهبی کارگزاران حکومتی در رشد اندیشه

  )از ورود مغوالن تا مرگ امیر تیمور گورکانی(

   
  1دکتر سید احمد عقیلی

 2فاطمه میربلوچ زهی زیروکی

  

  چکیده

هایی که در جامعۀ قرن هفتم تا نهم هجري در ایران به قدرت رسیدند داراي  حکومت

تر آنکه از سوي مشایخ متصوفه که در آن روزگار در حال کسب  مشروعیت مردمی نبودند و مهم

بودند به کارگزاران حکومتی مجبور . شدندقدرت و نفوذ روزافزون در میان مردم بود، تهدید می

-عنوان قدرت سیاسی برتر آن روزگار، با صوفیان به عنوان قدرت مذهبی برترجامعه به رقابت 

اندیشیدند تا طبقۀ در حال قدرت را ران باید تدبیري میدر چنین شرایطی کارگزا. بپردازند

مانند حکومت سربداران از صحنۀ رقابت حذف کنند یا او را مانند بسیاري از مشایخ صوفیه آن 

آمدند و ها برمی در اکثر موارد، کارگزاران حکومتی در پی سازش با آن. دوره با خود همراه سازند

کردند؛ بر این اساس کارگزاران  ه مشروعیت بود را حل میاز این طریق مهمترین معضل خود ک

حکومتی در راستاي نیل به هدف مورد نظر خویش در جهت رشد اندیشه صوفیانه به اجراي 

 پژوهش حاضر .پردازد ها می هایی متوسل شدند که مقاله حاضر به بررسی این سیاستسیاست

طالعه تاریخی نحوه کسب مشروعیت بر آن است با رویکردي توصیفی ـ تحلیلی بر مبناي م

هاي صوفیه قرن هفتم تا نهم  کارگزاران حکومتی عصر ایلخانی و تعامل آنان با مشایخ و سلسله

  . هجري را بررسی و تبیین نماید

                                                           
  بلوچستان دانشگاه سیستان و.  1

  بلوچستان دانشگاه سیستان و.  2
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  .ایلخانان، تیمور، تصوف، مشروعیت، خانقاه:  کلیديگاناژو

 مقدمه

قابـل توجـه گـرایش صـوفیانه در          رشد   ،  از پیامدهاي بارز و مهم حمالت مغوالن به ایران        

به واقع مهمترین واکنش اجتماعی به حمـالت مغـوالن، پیـدایش و گـسترش               . جامعه ایران بود  

هایی که بر خالف ادوار گذشته کـامال مـستقل از سـاختارهاي             طریقت. هاي صوفیانه بود  طریقت

بـود کـه    هـاي مردمـی فاجعـه زده        آمد و پاسـخی مـستقیم بـه نیاز        رسمی مذهبی به وجود می    

خانقاه بـه مکـانی آرام بـراي آنـان     . شان نیز در آستانه سقوط بود شان از هم پاشیده و دین      دولت

   .این زمینه ها باعث رغبت وگرایش گروههاي مختلف به متصوفه گردید. تبدیل شد

به ایران، آنان درصدد تعامل با اهل       ) مغوالن وتیموریان (با ورود کارگزاران حکومتی بیگانه    

بایست با عقاید مذهبی      زیرا براي کسب مشروعیت از جانب مردم، از یک سو می          . رآمدندتصوف ب 

 هر چند داعیه    -شدند و از سوي دیگر قدرت گرفتن تصوف به جریانی اجتماعی            مردم همراه می  

گردید تا از نظر قدرت سیاسی به مثابـه یـک رقیـب              باعث می  -قدرت سیاسی هم نداشته باشد      

به همین جهت موقعیت اجتماعی ویژه صوفیان براي اهل قدرت و سیاست            . دبالقوه نگریسته شو  

هاي صوفیانه کـه     به سخن دیگر، کارگزاران حکومتی به دلیل قدرت و نفوذ اندیشه           .خطرساز بود 

هاي صوفیانه عالقه   شان بود و براي رسیدن به اهداف سیاسی خود به رشد اندیشه           حاکم بر زمانه  

گیري از این امتیازات آزادانه توانستند در داخل و خارج ایـران  ف با بهرهاهل تصو. دادند نشان می 

  .به تبلیغ اندیشه صوفیانه بپرداخته و به تشکیل حکومتی در دل حکومت دیگر موفق گردیدند

محور اصلی پژوهش حاضر، بررسی وتحلیل نقش کارگزاران حکومتی به عنوان عاملی 

بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخی در . باشدمیهاي صوفیانه مهم در جهت رشد اندیشه

خور به این سواالت است که کارگزاران حکومتی با توجه به امکانات و توانایی که در اختیار 

نمودند؟ و در راستاي رسیدن به آن داشتند، از تعامل با مشایخ صوفیه چه اهدافی را دنبال می

  اهداف چه اقداماتی را انجام دادند؟ 

ومتی بـه دلیـل قـدرت و نفـوذ          فرضیه اصلی قابـل طـرح آن اسـت کـه کـارگزاران حکـ              

شان بود، کوشیدند تا براي رسیدن بـه اهـداف سیاسـی            ي که حاکم بر زمانه    هاي صوفیانه  اندیشه

 به رشداندیـشه هـاي صـوفیانه    -ترین آن کسب مشروعیت و جلب نظر مردم بود  که مهم-خود  

اعطـاي امتیـازات گونـاگون در عرصـه سیاسـی، مـذهبی،              بـا    به همین جهـت   . مساعدت نمایند 
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اقتصادي و اجتماعی به اهل تصوف باعث افزایش قدرت، ثروت و نفوذ آنـان گردیـده و در رشـد                    

هم که  اي    آن دسته از مشایخ و طریقت هاي صوفیانه       .هاي صوفیانه نقش موثر ایفاء نمایند     اندیشه

  .  از میان برداشته می شدند-ند سربدارانمان –با مقاصد وامیال آنان  همراه  نبود 

بایست خاطر نشان کرد که تحقیقات وسیعی در باب  در خصوص پیشینه تحقیق می

اهللا صفا،  که آثار پطروشفسکی، سعید نفیسی، ذبیحتصوف و سیر تاریخی آن به نگارش درآمده

زن و تعدادي دیگر از کوب از تحقیقات قبلی و در تحقیقات اخیر، لئورناد لویعبدالحسین زرین

نویسندگان که در این مقاله به مناسبت از نظراتشان استفاده و ارجاع شده، بسیاري از زوایاي 

اما رسایل و کتب مذکور بیشتر تصوف را . اند گوناگون این جریان فکري را تفسیر و توضیح داده

اند و کمتر توجهی   نگریسته– که همان عرفان نظري است –اش از وجه فالب سیاسی وفرهنگی

کمبود چنین . اند هاي صوفیانه نمودهبه نقش مستقل کارگزاران حکومتی در رشد اندیشه

  .شود هاي تحقیقات تاریخی محسوب می هایی از ضرورت پژوهش

هایی کارگزاران در نقش مذهبی در جهت رشد اندیشه صوفیانه به اجراي سیاست

   :متوسل شدند، که عبارتند از

  

  سازيونق و گسترش خانقاهرسیاست  - 1

نهم  تا هفتم  مذهبی و اجتماعی قرن، اقتصادي ، خانقاه یکی از مهمترین مراکز سیاسی

 زیر را مملکت سراسر که بود وسیع تشکیالت با نهادي داراي که رفتمی شمار به هجري

 شرایط این پس .نشود یافت خانقاهی که نبود روستایی و شهر هیچ در و داشت خود پوشش

اي براي آنان قائل شوند و پیر خانقاه را هاي وقت حالت رسمیت گونه کرد که حکومتایجاب

 و از )42: 85 ، اشراقی ( دهندلقب شیخ الشیوخی بدهند و در اعداد و مناصب رسمی کشور قرار 

د مآدرخانقاه با تمام ملحقات آن به صورت نیمچه درباري است که  زمان به بعد این

    .)119: تا بیگولپینارلی، (

 نیاز اجتماعی مردمی است که در ، کارگزاران در پی آگاهی از این امر که خانقاه   

 جسم خویش را از کشتار دشمن ، ها و مشایخ مردم در پناه خانقاهومعرض تهاجمات قرار گرفته 

سطحی  با عملی آگاهانه در ،گرفتندداشتند و هم از لحاظ روحی در خانقاه آرام میمحفوظ می



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   

 

812 

پاسخی به حمایت از خانقاهها  که با پیگیري سیاست تالش کردند  ایرانوسیع در همه مناطق 

   .دهندنیاز اهل تصوف و مردم جامعه 

 ثروت و ،  زیرا با قدرت. یافتمقبولیت زیادياین سیاست در بین کارگزاران حکومتی 

 .آمد کار به اجرا در میایناه امکاناتی که کارگزاران در اختیار داشتند در یک برهه زمانی کوت

توانست برایشان به ارمغان داشته باشد که حتی   اثر و نتیجه دراز مدتی را میهاساخت خانقاه

   .گذاشتمیبعد از مرگ او نامی نیک و اثر ماندگار براي نسل آینده خود به یادگار 

ذهبی دوره  حیات مهاي چشمگیریکی از ویژگیرا ها رشد و توسعه خانقاهدر واقع 

ها به دستور ایلخانان و وزراي آنان حائز اهمیت شده  ساختن خانقاه.توان دانستایلخانان می

دهد  که نشان میهاي زیادي در این خصوص بنا کردند مکانخان و وزیرانش چنانکه غازان.بود

انان رکم و همچنین حهتا چه میزان توجه و اقبال عمومی نسبت به این تشکیالت چشمگیر بود

   .نگریستندوقت نیز با نظر مساعد و موافق به آنها می

خان شروع و تا زمان سازي به صورت طرحی عظیم از زمان غازانسیاست خانقاه

 در مجموعه شنب غازانی ؛خان بنا به فرمان غازان، ق.هـ702 در سال .جانشینانش ادامه یافت

 و قصبات و والیات عراقین و فارس و  پس از آن هم در جمیع قري.تبریز خانقاهی ساخته شد

   .)208 :1319 ، رشیدالدین همدانی ( ساختندکرمان و آذربایجان مساجد و خوانق می

و چون خانقاه و مدارس و مساجد و “ که خان چنان بودرونق کار صوفیان در عهد غازان

شاهرات هر طائفه فرمود و وظائف و مساخت و اوقاف معین میالبر در هر موضعی میدیگر ابواب

در نظر آورد و فرمود که چگونه است از فقها و متصوفه دیگر طوائف هست و از آن سادات 

  ).251 :1329 :ابن بزاز ( ”نیست

خان یعنی  و دو ایلخان بعد از غازانبودخان نغازانبه مندي به تصوف منحصر این عالقه

و در ساختن اند   متصوفه بودهسلطان محمد خدابنده و سلطان ابوسعید نیز حامی تصوف و

 چنانکه خانقاه .ندخان پیروي کرد غازان، خانقاه و رعایت اهل طریقت از سلف بزرگ خود

 :1319 ، رشیدالدین همدانی ( کرد  محمد خدابنده بنا کرد و موقوفاتی براي آن تعیینراسلطانیه 

میان آنان نفوذ یابد و به  این اقدام به جهت جذب اهل تصوف به سوي خود بود تا بتواند )196

   .ود پشتیبانی بیابددوستی و یاري آنها براي رسیدن به اهداف خ
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الدین محمد جوینی صاحب خواجه شمس .این سنت در میان وزراء ایلخانی ادامه یافت

الدین هارون هم  خود شرففرزند و به )196 :1339 ، مستوفی ( در تبریز خانقاهی ساخت ، دیوان

 پس از او هم خواجه .)39 :1351 ، براون ( دنالدین را از نو ساز خانقاه شیخ فخرتوصیه کرد که

باعالقه فراوانی موضوع  ، )از وزراي عارف مسلک عهد ایلخانی ( همدانیاهللا  الدین فضلرشید

ها و تامین هزینه جاري آنها به تصوف را مورد توجه قرار داد و اموال بسیاري در ساختن خانقاه

 خواجه عالوه بر کمک مالی فراوان به مشایخ تصوف در مجتمع ساختمان ربع رشیدي .دبرکار 

 و همچنین در مجموعه بناي محمد  )342 :1324 ، رشیدالدین همدانی ( واقع در شهر تبریز

 هاي شهر بغداد بناي خانقاه.ساختهاي بسیار  خانقاه، )183 :همان (خدابنده واقع در سلطانیه 

   . از اقدامات اوست)183 :همان ( و همدان )233 :همان (

 آنان را .دادار ربستگان او را هم در مسیر تصوف ق ، عالقه فراوان خواجه به مسلک تصوف

الدین محمد و همسرش که نواده  از جمله جانشین او خواجه غیاث، ختسااز بانیان خانقاه می

الدین اردبیلی هنگام و شیخ صفیالدین سهروردي بود در تبریز خانقاهی داشتند  شهابشیخ

کند و الدین وارد شده و خواجه از او استقبال میمسافرت به تبریز به خانقاه همسر خواجه غیاث

 بدیهی است که گرایش خانان مغول به سلک ).463 :1329 ، ابن بزاز (بوسد دست او را می

 زیرا وزیران عهد .بوده استتمایل وزراي ایرانی به جهت تصوف عالوه بر اقتضاي زمان بیشتر 

   .کردندهاي خانقاهی اقدام میمند بودند و در بنیاد کانونایلخانی غالبا به آیین تصوف عالقه

 به سبب توسعه و  نیز کارگزاران حکومتی عصر فترت، پس از انقراض حکومت ایلخانان

ه و در ضمن بناي  به مسلک طریقت ابراز عالقه کرد، رواج آیین تصوف و موقعیت اجتماعی آن

مظفر و کارگزاران حکومتی آل .ندختپرداساختن خانقاه نیز میبه  ، مراکز مختلف اجتماعی

زیرا نهضتی را که  . مدارس و خانقاه داشتند، جالیر توجه خاصی به بناهاي مذهبی مساجد آل

و سنت کردند با ساختن خانقاه در اقصی نقاط ایران شروع عصر ایلخانی کارگزاران حکومتی 

الدین امیر مبارز  .گسترش قابل توجهی پیدا کرد  در این دوران رشد و، وقف در آنها رایج شد

محمد بن مظفر براي جلب نظر همگان به سوي خود در نزدیکی دروازه سعادت یزد و قریه شیر 

 همچنین ).114 :1342 ، جعفري (کند در نواحی یزد خانقاهی ساخته و امالکی بر آن وقف می

در شهر یزد خانقاهی  ق.هـ 720الدین محمد در سالالدین وزیر سلطان مبارزواجه کمالخ

  ).70 :3 ج، 1340 ، مستوفی بافقی (ساخته و مزارع و امالکی بر آنها وقف کرد 
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دستش از جام و کنارش از دالرام هرگز خالی  ، شاه شجاع در عین آنکه به تبعیت از ذوق

 به همین جهت قصد داشت که خانقاهی در .ز جدي تمام داشتنبود در مراعات امور شرعی نی

مکه بسازد و آرزو داشت که جسد او پس از مرگ بدان خاك مقدس منتقل کنند و براي تهیه 

الدین کتبی را به مکه فرستاد و او سرانجام خانقاه را به اتمام  غیاث، مقدمات به همین منظور

  .)22 :1364 ، کتبی (شد رسانید اما جسد شاه شجاع در آنجا دفن ن

در مورد خانقاه سازي سلسله کارگزاران حکومتی اتابکان فارس و لرستان که آنان به 

؛ اتابک اقتضاي موقعیت زمانی و مکانی به تصوف و مراکز مسکونی صوفیان توجه داشتند

 ، اندمیرخو ( کنده خانقاهی بنیاد مییسازد و تکالدین سنقر از اتابکان فارس خانقاهی می مظفر

 .)563: همان (کند  و اتابک مظفرالدین خوانق و ابنیه موجود را بازسازي می)560 :2 ج، 1354

 زاویه 160الدین احمد به مقام اتابکی لرستان رسید و قریب بر الدین بعد از برادرش نصرنصرت

 :1357 ، نیآشتیا ( پایتخت خود بنا نمود )ایذه ( باب در ایذج 34در شهرهاي مختلف از جمله 

457.(   

کانی در دورانی پا به عرصه سیاست گذاشت که دنیاي اسالم به خصوص در تیمور گور

 مشایخ فراوانی در گوشه کنار این .بخش شرقی آن غرق در عالم تصوف و گرایش خانقاهی بود

. ندورزیدشماري به آنان ارادت می مریدان بی.بزرگ حضور داشتندي هاسرزمین در خانقاه

 هر جا که .گذاشتیمور به خاطر پیشبرد اهداف سیاسی خود به دراویش و بزرگان احترام میت

 .کردهایی را وقف آن میها به ساختن خانقاه می پرداخته و قریهرسید حتی در بیابانمی

به  چنانچه در قرن هشتم بنا به درخواست خود .دادخانقاهاي قبلی را تعمیر و توسعه می

هم در سمت شرقی و ف از اعقاب شیخ جام دستور داد خانقاهی در مقابل ضیاءالدین یوس

ي گسترده بود که اسازي در دوره تیموریان به اندازه  این حرکت خانقاه.آرامگاه شیخ بنا کرد

توان صدها خانقاه را که توسط کارگزاران حکومتی تیموري تحت سیطره آنان ساخته شده می

  ).348 :1390 ، آکا(شمرد رببود 

ها و زاویه و نیز احترام و حیثیت مشایخ بسط و  تصوف بر اثر ازدیاد خانقاه، به این دلیل

هاي متعددي از صوفیان با آراء و عقاید اي که در قرن هفتم تا نهم سلسله به گونه.توسعه یافت

   .رفتندها مختلف وجود داشتند که هریک به راه خود میمتفاوت و مشرب



   صوفیانههاينقش مذهبی کارگزاران حکومتی در رشد اندیشه

 

815 

هاي منفی آن روي دیگر پیامد ،  و برزن تنها یک روي سکه بوديهر کوساخت خانقاه در 

 خانقاه که در آغاز کار به این نیت در تصوف اسالمی دایر شده بود که فقیر را یاري کند و .است

گو در ذات و صفات و وعموم را پناه دهد و عرفا در آنجا به بحث در مراحل سیر و سلوك و گفت

ها هاي فساد تبدیل شد و صوفی نماها در مراکز خانقاه بتدریج به مکان، وصل و عشق بپردازند

تصوف از قالب .به نوعی حکومت مذهبی پرداختند و به حیف و میل فتوحات مشغول شدند

چنانچه منابع  . در آمد و به نفس پرستی و جاه طلبی آلوده شد)خدمت و طهارت (اصلی خود 

خت انتقاد کرده و آنها را به رویشان روزگار خود را سها و د وضع خانقاهتاریخی این دوره

 راحت طلبی و گدائی متهم ساخته و حقیقت جویان و ،  دروغ بافی،  نیرنگ، بازي  حقه، گیري مار

 آنان بر حذر داشته و به سیر و سفر و مطالعه در آفاق و انفاس تشویق  خوردنگول سالکان را از

    . )328 :1370 ، مرتضوي (اند  کرده

  

  آزادي بیان رونق و رواج -2

 که از متصوفه داشتند مردم را به اصول و عقاید یهایکارگزاران حکومتی با حمایت

هاي کوچک و بزرگ مردمی در سطح شهر در هر کوي و برزنی دسته.کردند میتصوف مشتاق

جوان حضور ها از پیر و  در این مناظره.شدندو گو مشغول میشد که به بحث و گفتتشکیل می

پرداختند و آنان در تشکیل چنین جلساتی در سطح شهر کردند و به تبادل اطالعات میپیدا می

   .کرداین امر به گسترش سریع تصوف میان اقشار مختلف جامعه کمک می. بودندآزاد 

 بلکه این بار بزرگان دین .گرفت فقط در میان مردم صورت نمیاتاین مناظرات و مباحث

نشستند و از وگو میدادند که با یکدیگر به بحث و گفتود جلساتی را تشکیل میدر میان خ

 به مناظره مذهبی میان بین کارگزاران در این .شدگونه جلسات اعتقادي بسیار تشکیل میاین

کردند و گاهی نیز خود به داده و آنان را براي ادامه کار تشویق میعالمان بزرگ دین بهاء می

 مهم مذهبی يها بدین ترتیب یک سلسله بحث.کردندر  مناظرات آنان شرکت میعنوان ناظر د

  ).283 :1349 ، کربالئی (پیوست به وقوع می

 آنان .دادنداهل تصوف با برخورداري از آزادي عمل به خود اجازه هر گونه صحبتی را می

نشستند به صحبت میگونه احترامی به آنان پروا و بدون هیچدر محضر کارگزاران حکومتی بی

 گاهی اهل .دادندبدون اینکه توجهی به جاه و مقام آنان داشته باشند به رفتار خود ادامه می
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  نیز کارگزاران.پرداختندکردند که به پند و نصیحت کارگزاران میتصوف چنان جراتی پیدا می

اري ددي به آنان خودبه دلیل جایگاه و احترامی که براي آنان قائل بودند از هر گونه پاسخ تن

   .کردندمی

احترامی به او توجهی  شیخ در کمال بی.شاه شجاع در یزد به زیارت شیخ علی رفت

 شاه شجاع به شیخ سالم کرد و دست او را بوسید و شیخ رو به او کرد و گفت تو در یزد .نکرد

گر به یزد دیبارخواهی؟ شاه شجاع نیز از این حرف ناراحت شد و در جواب گفت پس چه می

الدین معین (ی زیرا به زودي خواهی مرد یتوانی به یزد بیاشیخ گفت تو دیگر نمی .خواهم آمد

  ).233 :1 ج، 1326 ، یزدي

 که از ، الدین ابوبکر تایبادي یکی از امراي خود را نزد شیخ زین، امیرتیمور گورکانی

 .کار مهمی نیست مرا با امیر : داد شیخ پاسخ. فرستاد و در خواست مالقات کرد، اقطاب زمان بود

 چرا پادشاه خود را : تیمور گفت. شیخ او را نصیحت کرد.تیمور مجبور شد خود نزد او برود

 او را نصیحت کردم اما قبول نکرد و الجرم : ارشاد نکردي؟ جواب داد)الدین کرتملک غیاث (

 تعالی با عدالت سلوك ننمایی ایزد تعالی شما را بر وي گماشت و اگر تو نیز با بندگان خداي

که کیست آن شخص که او را بر من د  امیر تیمور فرمو.دیگري بر تو مستولی خواهد شد

  ).533 :3، ج1333 ، خواندمیر ( جناب موالنا گفت عزرائیل .دهدء استیال

  

   محضر اساتید بزرگرواج و رونق حضور از  - 3

 فضاي آموزشی اهل تصوف .داهل تصوف از شرایط آموزشی مناسبی برخوردار شدن

الدین ابوالحفض توانستند از حضور مشایخ بزرگی چون شهابطوري فراهم شد که آنان می

مند بهره و غیره الدین کبري بنیانگذار طریقه کبرویه نجم، سهروردي موسس طریقه سهروردیه

 .کردندر میها سف مریدان براي استفاده از محضر علماي بزرگ به اقصی نقاط سرزمین.شوند

 مشایخ .دادندمیهاي مرشد خود گوش فرا مریدان در جلسات درس با جان دل به صحبت

   .ندبزرگ شاگردان بزرگی نیز تربیت کرد

 با نهایت فقر و ق.هـ557از روي تحقیق پیش از سال عمر سهروردي الدین شهاب

اهللا که در بغداد رباطی ویژه عبدالقادر بن عبد  ابوالنجیب،  به عموي خود، درویشی و تجرد تمام

 پیوست و به ریاضت و کسب معرفت پرداخت و از دست وي خرقه ، یاران خود برآورده بود
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پوشید و سعادت حضور در کالس درس شیخ عبدالقادر گیالنی را پیدا کرد و روزگاري دراز 

 سرانجام  .ها به خود داد تا از وجود مشایخ بزرگ دیگر بهره گیردپارسایی ورزید و رنج

 :1383حقیقت،  (رفتند قبله و کعبه ارشاد گشت و صوفیان زیادي به جانب او الدین  شهاب

219(.   

 موسس فرقه ، ولیاهللا   معروف به شاه نعمت، اهللا بن عبداهللا بن محمد نعمتالدین  سید نور

شیخ شیرازي و علم بالغت را نزد الدین  مقدمات علوم را نزد شیخ رکن. نعمت اللهیه است

خوارزمی آموخت و اصول فقه را الدین  مکی و کالم و حکمت الهی را نزد سید جاللالدین  شمس

نزد قاضی عضدالدین خواند و پس از تکمیل علوم و فنون براي دیدار بزرگان و عارفان و اهل 

و  ماوراءالنهر ،  بلخ،  مدینه،  مکه،  دیار مغرب،  میل به سیاحت و مسافرت کرد و از مصر، حق

خراسان و مخصوصا سمرقند دیدن کرد و با عارفان و دانشمندان مالقات و صحبت نمود و به 

   ).206 :1372 ، سجادي (کرمان باز گشت 

که آنها در مدت زمانی کم مریدان بسیاري را گرد ند یخ با تدریس به افراد سبب شدامش

ور در جلسات درس او مرید آمدند با حض افراد بسیاري که به سمت مشایخ می.دنخود جمع نمای

- گرفتند و تا آخر عمر خود را پایبند به مرشد خود میوي گشته و تمامی امور دینی را فرا می

دادند که آنان خود بزرگترین مشایخ عصر خود این مشایخ گاهی مریدانی را پرورش می. دانستند

تند و این چرخه جساز محضر همان مریدان افراد دیگري بعدها بهره می. شدندمبدل می

 در ایام جوانی رفتاردبیلی با شوق یادگیري سلوك و معالدین  شیخ صفی. همچنان ادامه داشت

وي، اما قبل از . رفتلدین بزغش به شیراز ا و به نیت دیدار با نجیبدر پیش گرفتراه سفر 

 آوازه شیخ تا اینکه نام. بار دیگر شیخ مدتی را در خانقاه ابوخفیف ماند. در گذشته بودشیخ 

زاهد گیالنی را شنید و درصدد برآمد تا از محضر درس او بهره ببرند و به گیالن رفت و موفق به 

 و جانشین شیخ زاهد گیالنی گشت و  داماد او بعدها .شاگردي در محضر استاد گرانقدر شد

  . )7- 6: 1389سیوري،  (کسب کرد براي خود مریدان فراوانی

 .است مطالب بسیاري نوشته شده اردبیلیالدین  خ صفیتعداد مریدان شیي درباره

 یکی از شیوخ نقل کرده است .اند  مریدان وي را دوبار هزاران هزار و هشتصد هزار دانسته، بعضی

 در سه ماه ، هاي بین تبریز و مراغه به نام راه پرنیق تعداد مردم را نگاه کردمکه در یکی از راه

 مریدان شیخ عالوه بر .ه خدمت حضرت شیخ اردبیلی آمده بودندسیزده هزار مرید به این راه ب
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اند  ایران در ترکستان و چین نیز پراکنده بودند که در ترکستان تعداد آنان را پانصد نفر دانسته

   )707 :1371 ، بیانی (

    صوفیانهکتبو رونق انتشار  -4

زمینه تصوف منتشر  کتب زیادي در ، اهل تصوف با آزادي عملی که در اختیار داشتند

مشایخ برآن شدند تا براي آشنایی  ،  هنگامی که تصوف در میان اقشار جامعه نفوذ یافت.کردند

 .مریدان تصوف نسبت به تمامی اصول و عقاید و رسوم عبادي به تالیف و تصنیف کتب بپردازند

ختیار عموم تمام مشایخ در طول حیات خود کتب بسیاري به یادگار گذاشتند که در ا تقریباً

 مریدان با اختیار داشتن این کتب به تمامی اصول تصوف واقف شده و .گیرد مندان قرارعالقه

 بعدها این کتب در مدارس تدریس شدند و در .دنپاسخ نمادیگر هیچ سوالی براي هیچ کس بی

   ).168 :3 ج، 1369 ، صفا ( ند کالم و فقه جاي گرفت، ردیف سایر کتب مثل فلسفه

هاي سودمند در زمینه تصوف تالیف نمود که از عمر سهروردي کتابلدین ا شهاب

 باب در ذکر عقاید و آداب و شرح اصالحات 63 عوارف المعارف است  مشتمل بر ، ترین آنها مهم

هاي فراوانی است که تالیف کرده است اهمیت شیخ عالءالدوله سمنانی به کتاب  .صوفیان است

 از رسائل او به اي مجموعه.تصوف و شریعت را جمع کندآراء  و ضمن آنها کوشیده است تا

 در نماز و آنچه بدان ،  سرسماع:عنوان مصنفات فارسی چاپ شده که شماري از آنها عبارتند از

 کتاب چهل . در جهاد و برخی از مسائل صوفیان دیگر،  حج و شرایط آن،  شودمربوطنماز 

 :1366 ، سجستانی (  از شاگردان نگاشته استکیهاي شیخ است که یمجلس که تقریرات درس

30-56(.  

بسیاري از کتب صوفیان با حمایت کارگزاران حکومتی جاست که حال نکته مهم در این

تعداد زیادي از آنان با  ،  در میان کتبی که از صوفیان به جا مانده است.نوشته شده است

صوفیان کتب خود در مقابل . آمده است کارگزاران وقت آن روزگار به رشته تحریر در مساعدت

 ،  در بسیاري از کتب.شان کردنداتمام تقدیم از را براي جبران به نام آنان نوشتند و بعد

که آنها با حمایت کارگزاران و فرصتی که در زیرا  .کارگزاران حکومتی را مدح و ستایش کردند

ري دست زنند و چه بسا در رشد توانستند به چنین امر خطی نمی، اختیارشان گذاشته بودند

   . انجام دادندی بزرگ کارگزاران خدمت، اندیشه صوفیانه
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ابوالعطاء محمود بن علی بن محمود خواجوي کرمانی از شاعران صوفی الدین  کمال

مسلک بود که خواجوي با بسیاري از وزیران و شاهان زمان خود ارتباط داشته و آثار خویش را 

 مثنوي هماي و همایون را به نام ، در بغداد ق.هـ732 از جمله در سال .دبه نام آنان تصنیف کر

 ).187 :تا بی، سمرقندي ( به پایان رسانید ، محمدالدین   غیاث، سلطان ابوسعید و وزیرش

اوحدالدین بن حسین اوحدي مراغی اصفهانی عارفی صوفی مسلک بود و در بسیاري از علوم 

 بیشتر شهرت .لوك و مراتب و مدارج تصوف آشنایی داشتزمان خود تبحر یافت و سیر و س

هاي شیرین و لطیف است و قسمتی از آن  مثنوي جام جم اوست که از مثنوي، اياوحدي مراغه

 اجتماعی و تربیتی را در بر دارد که او خود را به ،  بقیه کتاب مسائل اخالقی، در باره تصوف است

و به نام سلطان ابوسعید بهادر خان اهللا  یدالدین فضلمحمد بن خواجه رشالدین  مساعدت غیاث

  ).183 :1372 ، سجادي (به نظم در آورد 

 ، وقتی که حافظ شیرازي داراي مقام در علم شد و مراحل سیر و سلوك را هم طی کرد

 او نیز در ، مورد توجه بزرگان زمان قرار گرفت و کارگزاران حکومتی او را مورد تکریم قرار دادند

 از میان آنها باید از شاه شجاع و شاه منصور از آل مظفر نام . بسیاري از آنها را ستوده است، شعر

 همچنین سلطان احمد بن شیخ اویس ایلکانی که در بغداد حکومت داشت مورد ستایش .برد

الدین   اما وي بیش از وي از حاجی قوام.سحق اینجو هم ممدوح او بود ابواال.خواجه قرار گرفت

حسن تعماجی حمایت الدین   صاحب عیار کالنتر شیراز و وزیر شاه شجاع و حاجی قواممحمد

    )196 :همان (دید و از آنان مغتنم شد و در اشعارش از آنان زیاد یاد کرده است 

  

  سیاست آزادي عمل - 5

 مردم با .ی براي برخورداري آزادي عمل را فراهم نمودایاستقبال مردم از تصوف زمینه

گرایانه و انقطاع  مذهبی و اجتماعی جامعه به افکار انزوا،  اقتصادي،  اوضاع آشفته سیاسیمشاهده

از دنیاي فانی و گذرا روي آوردند و از سوي دیگر این طرز فکر که فتنه مغول امري قهري و 

رسد که در این دوره در  چنین به نظر می.را به وجود آوردمشیت جبرگرایانه در میان مردم بود 

 توده مردم به دنبال دارویی شفابخش بودند ، گرایانهگرایانه و جبرثر غلبه این دو گرایش انزواا

 این گرایش آنان را از قیود دست و پا گیر زندگی و از تفکر درباره ).15 :1367 ، زنجانیعمید  (

یچ تکلف التصوف ترك التکلف و ه“ :دادشان میرهانید و تسکین می، آنچه از دست داده بودند
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 ، 1348 ، میهنی ( ” چون به خویشتن مشغول گشتی از او بازماندي.ترا بیش از تویی تو نیست

 بیش از پیش به تصوف روي آوردند که با تعالیم معنوي و شیوه سلوکی ،  از این رو)216 :2ج

 .دادها زندگی یاري میبخشید و آنان را در دشوارياي میخود به زندگی آنها غنا و عمل تازه

را ایجاد کرد که کارگزاران حکومتی دست اهل   زمینه، این استقبال و گرایش عمومی به تصوف

  .هایشان باز گذارندتصوف را در فعالیت

کارگزاران حکومتی با واگذاري امتیازات گوناگون و آزادي عمل به اهل تصوف یک هدف 

 کارگزاران بر این امر .یان جامعه بود آنان در مات حمایت گرانه کردند و آن هم تبلیغدنبال می

 و همه تحت رندواقف بودند که مشایخ به عنوان مرشد بر روي مریدان خود تسلط کامل دا

 بنابراین آنان براي کسب رضایت اهل تصوف به یک ).99 :1389 ، راهدار (تبعیت او هستند 

 اهل .شدرگزاران محسوب آزادي عمل آنان مهمترین اقدام سازنده کا ، زدنددست سري اقدامات 

تصوف در این روزگاران براي تبلیغ آیین خود به مناطق مختلف در داخل و خارج از ایران سفر 

 در جهت رشد اندیشه صوفیانه  راکردند در این بین به بازگویی اقداماتی که کارگزاران حکومتی

ان تاثیر گذاشتند و همگان را  پرداختند و بر دید و نگرش مردم نسبت به کارگزار، اندانجام داده

   .به تبعیت و وفاداري با حکومت دعوت کردند

مردم   اهل تصوف افکار.این بار اهل تصوف به نفع کارگزاران حکومتی وارد عمل شدند

 است عاقل و دور اندیش ، گونه پرورش دادند که هر کس بر مدار کارگزاران چرخدجامعه را این

 ،  کوته نظران،  و هرکس با کارگزاران ستیز کند از اوباش)354 :2 ج، 1373 ، رشیدالدین همدانی (

 حتی آنان حمله کارگزاران .شود می محسوب)68 :1387 ، جوینی ( انگر فتنه و ازاحمق

حکومتی به ایران را جزء تقدیرات خداوندي تعبیر کردند و همه را به تسلیم شدن در برابر اراده 

 ، گیري از دخالت در امور دنیایی بودهاي صوفیان که به نوعی کناره آموزه.خواندندخداوند فرا 

 و مردم رابه سکوت در مقابل ظلم کارگزاران دعوت اندتوانست پیروان خویش را به انزوا کش

     .ها به نفع کارگزاران ختم شدهاین آموزدر نهایت  .کند

 ؛نداز آزادي عمل برخوردار شدشان هاي مذهبیاهل تصوف در فعالیت   از سوي دیگر، 

 سبب  تا دوره تیمور زیرا نبود تعصبات مذهبی در این روزگاران به خصوص در دوره ایلخانان

واین امر پیامدهاي خطر آفرینی براي  اهل تصوف شد به نفعهاي مذهبی رونق فعالیت
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در ذیل به کارگزاران داشت که یکی از مهم ترین آنها تشکیل طریقت هاي صوفیانه بود که 

   .توضیح مختصر این سیاست پرداخته می شود

  

  

   هاي صوفیانهطریقترونق و رواج  - 6

 .فضاي تاریخی قرن هفتم تا نهم هجري سبب شکل گیري طریقت هاي صوفیانه گردید

ها و مساجد در رونق بود و سلطه عرفان و تصوف در وجوه مختلف زندگی مردم بیش از خانقاه

وري بهره . آنان از آزادي عمل از جانب کارگزاران برخوردار بودندچنینهم.خوردپیش چشم می

ی پرداختند که از این طریق یهاکه به تشکیل طریقت جا رساند اهل تصوف را بدان،این امتیاز

 نظریات و عقاید ، ها آنان با تشکیل این چنین طریقت.مریدان بسیاري گرد هم فراهم نمایند

ي پیش رفتند که ها به گونه این طریقتسرانجام.ا منتشر ساختندمذهبی خود را در همه ج

هاي تصوف که از قرن هفتم تا نهم هجري طریقه .براي کارگزاران حکومتی خطر آفرین شدند

  : کنیمشمارند که در ذیل به برخی از مهمترین آنها اشاره میآمده بیدر ایران به وجود 

  

  :سربداران  - 1 – 6

از دست   زیرا.ل در نهایت براي کارگزاران حکومتی خطر ساز شد آزادي عمسیاست

تدریج گسترش یابد و از ه  سبب شد که دامنه نفوذشان ب صوفیاندادن کنترل اعمال و رفتار 

که بر علیه کارگزاران سر به شورش رفت  کار آنان تا آنجا پیش .خارج شوند دست کارگزاران

ضت سربداران خراسان و مازندران است که با رهبري ها نه از مهمترین این حرکت.ندداشتبر

مرعشی توانست با الدین  شیخ حسن جوري و سید قوام ، بزرگانی چون شیخ خلیفه مازندرانی

 پیروان زیادي را از توده مردم زجر کشیده بدست آورد و به تدریج بر دامنه نفوذ ، تکیه بر تصوف

 در بتوانده ویژه خراسان و مازندران توسعه دهد و خود بیفزاید و آن را در نقاط مختلف ایران ب

  . ادعاي قدرت کندحکومتی مقابل کارگزاران 

قیام صوفیان سربداري نخستین حرکت سیاسی نظامی مذهب شیعه به صورت گسترده 

اي سربداران با تصرف سبزوار نه فقط صاحب مرکز سیاسی قابل مالحظه. شودمحسوب می
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سبزوار تعداد زیادي از . ردند کبرقرارارتباطهاي ایدئولوژیکشدند بلکه با یکی از نهضت

هاي عارفی از شان از چندي پیش با موعظه مذهبیاعتقادشیعیان را در خود جاي داده بود که 

 الدوله سمنانی گذرانید تحریک شده بودمازندران به نام شیخ خلیفه که مدتی را در خدمت عالء

 و شاگرد شیخ خلیفه، به نام شیخ حسن جوري در سبزوار،  مرید).34: 1351 پطروشفسکی،(

 طوس، خراسان، نیشابور و ابیورد به ارشاد پرداخت و سربداران سبزوار را همراهی و تقویت کرد

  ). 160:1380سجادي،(

، سرانجام او را کردندهاي او را خطري بالقوه براي خود احساس میاهل تسنن که فعالیت

به هر حال طریقه او را شیخ حسن جوري ادامه ).37:همان( داشتند د بربه نحوي از سر راه خو

پهلوان عبدالرزاق و درویش عزیز جوري،رهبران این قیام امثال درویش هندوي مشهدي،. داد

عدالتی و اعتقاد حیدر قصاب همگی از طبقات پایین اجتماع بودند که با شعار ستیز با فساد و بی

عشري نقش از نهضت سربداران به بعد تشیع اثنی.  قیام کردند)عج(امام مهدي به ظهور

نهضت سربداران معاصر . هاي بعد در ایران شداین قیام سرآغاز بسیاري از قیام. سیاسی ایفا کرد

نهضت . زعامت خانقاه اردبیل را بر عهده داشتصفوي بود با زمانی که شیخ صدرالدین 

 و یخ خلیفه با آنجا روابط دیرینه داشت در برگرفتسربداران، همچنین مازندران را که ش

این در زمانی بود که .دولت سربداري سادات را در آن ناحیه بوجود آوردنوعی

از پس)4488:5ج ،1385 میرخواند،( عسکري حسنمرعشی منسوب به امامالدین قوامسید

 خی از شاگردان شییکعشري در خراسان در نزد سیدعزالدین سوغندي،تعلیم تعالیم اثنی

اما بروز اختالفات محلی و ظهور . حسن جوري به مازندران برگشته و به ارشاد مردم مشغول بود

مردم گیالن به رهبري سیدعلی کیا که در نزد . ممکن ساختتیمور ادامه این نهضت را غیر

 کمک رانمازند سادات از و برخاست مبارزه به وقت حکام علیه کردمی تلمذ الدینقوامسید

  .عشري بود در گیالن ایجاد کردمبتنی  بر تشیع اثنیکه را کیا آل حکومت و طلبید

براین . کیا بودقابل ذکر است که اسماعیل صفوي به مدت پنج سال تحت حضانت آل

عشري، در حرکت سیاسی از  حرکت سیاسی شیعیان در زنجیره اعتقادي شیعه اثنیاساس،

تمایل صوفیان صفوي به تشیع به این اعتبار بوده است .  مشهود استسربداران تا صفویه کامالً

که حکومت سربداران خراسان و سادات مرعشی مازندران و گیالن را دریافته بودند و کم کم 

  .)54:1389تمیم داري،(پیوندي میان تشیع و تصوف بر قرار کردند 



   صوفیانههاينقش مذهبی کارگزاران حکومتی در رشد اندیشه

 

823 

عشري چگونه از دوره اثنیتوان این مسئله را استنتاج نمود که تشیع از مطالب فوق می

 نظامی زده و راه براي روي کار آمدن صفویان هموار ساخت -سربداران دست به حرکت سیاسی

  .عشري را مذهب رسمی ایران اعالم نمایندتا مذهب تشیع اثنی

  

  طریقت حروفیه-2- 6

که به وسیله د ی که در قرن هشتم شکل گرفت طریقت حروفیه بویهااز جمله طریقت

بن حسینی اهللا   موسس طریقت شیخ فضل.از صوفیان شیعه در ایران به وجود آمداي  فرقه

استرآبادي موقعیت را براي اهللا   شیخ  فضلق.هـ779و  ق.هـ 788استرآبادي بود که در سال 

 بدین وسیله .نشر عقاید خود مناسب دید و مذهب خود را به نام طریقت حروفیه افشاء کرد

 نهضت حروفیه از سلسله صوفیان شیعه بود که در .ریزي کردي را پی از صوفیگريمکتب جدید

پرداختند و خاص خویش هاي دینی و مذهبی  آنان به تبلیغ اندیشه.عصر تیمور رواج یافت

 را دستگیر و به شیروان تبعید کرد و در حروفیاهللا   فضل،  تیمور.ندمریدان بسیاري جمع کرد

 به قتل رساند و بدین سبب حروفیون کینه و ق.هـ 797ر سال آنجا میرانشاه پسر تیمور او را د

 ، نژادکیانی (دشمنی خاصی به دودمان تیموریان پیدا کردند و سخت با آنان مبارزه پرداختند 

1366: 188 – 189(  

  

  طریقت نعمت الهیه-3- 6

اهللا ولی بود  که یکی از مشهورترین مشایخ صوفیه در  شاه نعمتموسس این طریقت

اهللا ولی به حدي بود که در یک روز نود هزار کس  نفوذ معنوي شاه نعمت. تیموریان بوددوره

گرفت و دیگري دامن و همچنین یک صحرا به  نفري دست آن حضرت را می، بیعت کردند

اهللا   کثرت ازدحام خالیق باعث شد که امیر تیمور گمان برد که شاه نعمت.اي بیعت نمودنددفعه

بهانه کثرت مریدان به ترك سمرقند وادار به  او را ،  از این رو امیر تیمور، دداعیه سلطنت دار

 خانقاه و باغ و حمام ، ساخت و وي پس از چند گاهی در کرمان رحل اقامت افکند و در ماهان

  .)1361:122 ، کرمانی (بنا نهاد 
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  سیاست حضور در مراسمات مذهبی -7

ترین اجزاء عناصر اعمال دینی ریشه در ستهمراسم مذهبی به عنوان آشکارترین و برج

گونه که در بررسی و مطالعه سیر حرکتی  همان.ها و هنجارها مذهبی هر دوره دارد ارزش، اصول

   .توانیم مشاهده کنیمانسان از اول خلقت او می

عتقد بر مداشتند که کارگزاران با حضور در مراسم دینی و عبادي بر همگان اثبات می

 این .کنندمی هستند و در کنار احترام به اهل تصوف در مراسمات مذهبی آن شرکت این آیین

اطمینان خاطر بر مردم سرزمین و اهل تصوف بود که در کمال آرامش خاطر در کنار سیاست، 

 پذیرش این اعتقاد قلبی کارگزاران نسبت به .کارگزاران خود به ادامه مراسمات عبادي بپردازند

  .شدتشان محسوب میاان مشروعیت دینی در پی داشت و تاییدي بر اعتقادآیین تصوف برایش

 از .حضور کارگزاران حکومتی در مراسم مذهبی نشانگر احترام به اهل تصوف بوده است

آنجایی که مراسمات مذهبی براي هر آیینی ارزشمند است با حضور صاحبان قدرت در آن 

 حضور کارگزاران در مراسم .شودنیز مشخص میمیزان احترام و نفوذ آن آیین مراسم مذهبی 

   .شد باعث جلب نظر و نزدیکی طرفین میمذهبی 

توان به این م یک سرزمین می کارگزاران حکومتی بر مردتاثیربراي درك بیشتر در باب 

الدین درباره نظام حکومتی بر این باور بود که سلطان ناشایسته  موالنا جالل.حکایت بسنده کرد

کشاند و اصالح مملکت و ملت بستگی به خصلت او معه و مملکت را به فساد و تباهی میکار جا

کند و ایشان حکم حوضی را دارند که مردم به  خوي پادشاهان در مردم اثر می:گفت می.دارد

ها نیز چنین  آب لوله، هاي وابسته به آنند و بر حسب آنکه حوض پاك یا آلوده باشدمثابه لوله

 در نزد وي دو .کندستایند و بدها را نکوهش می پادشاهان خوب و شایسته را می.دخواهد بو

 فرعونیان و سلیمانیان که گروه اول مظهر پادشاهان بد و گروه دوم :وجود داردحاکم گروه 

اي که بین صالح و  با پذیرش اصل الناس علی دین ملوکهم رابطه.اندمظهر پادشاهان خوب

   ).644 :1364 ، زرین کوب ( ماند از نظر دور نمی، طان وجود داردفساد مردم و فساد سل

 مراسم دینی که اهل .رسیدمراسمات مذهبی با دعا براي کارگزاران حکومتی به پایان می

به  ،  دعا در حق کارگزاران حکومتی که بانی مجلس بودندا ب، پرداختند اجراي آن می بهتصوف

 که در این شب سماعی باشد که اکابر و اعیان بغداد حاضر جمعات مقرر شده“ .رسیداتمام می

شوند  مشروط بر آنکه چون سماع آخر شود دعاي بانی که پادشاه غازان اهل و مسبب که این 
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 ).40- 39 :1319، رشیدالدین همدانی (”ضعیف است بفرمایند انشاهللا در معرض اجابت افتد

   :موارد ذیل خالصه کردتوان در اهداف کارگزاران را از این سیاست می

 آیین این سرزمین گرویدند با هکارگزاران که از دیاري دیگر به این سرزمین آمدند و ب-1

 علم و .شدندمی اصول و مبانی اعتقادي تصوف و اسالم بیشتر آشنا هحضور در مجالس مذهبی ب

ا علمی کامل وگو با اهل تصوف بافزودند تا در بحث و گفتآگاهی خود را نسبت به تصوف می

   .در مقابل آنان حاضر شوند

سوي ه  تا نظر اهل تصوف و مردم را بندکارگزاران با اجراي این سیاست بر آن بود-2

 و مقبولیت عامه را هادامه سلطنت به همراهی آنان نیازمند بودزیرا براي خود جلب نمایند 

   .نمودندمیکسب 

تحت نظر گرفتن اعمال را   صوفیانهکارگزاران از شرکت در مراسماتمهمترین هدف  -3

 زیرا کارگزاران حکومتی با حضور در این مجالس شخصا .توان دانستو رفتار اهل تصوف می

 تا مبادا عملی یا صحبتی خالف آنان از سوي اهل تصوف که شدندمیاعمال آنها را نظاره گر 

  . سر زند، شان را به خطر اندازدسلطنت

 

   صوفیه براي شرکت در مجالس حکومتی سیاست دعوت از مشایخ  -8

در مجالس حکومتی نیز  اهل تصوف ، عالوه به حضور کارگزاران در مجالس مذهبی

و   مراسم عزا،  مراسم تدفین،  مراسم تاجگذاري: آنها در مراسمات مختلف.حضور فعال داشتند

مات از اقشار  در این مراس.کردندهاي درباري شرکت میتولد کارگزاران و همچنین مهمانی

 مشایخ نیز به عنوان طبقه مذهبی حضور به عمل میاز  ، ندشدمختلف کشوري دعوت می

 ،  با این اقدام. در محضر مقامات کشوري در مسائل روز حکومتی شرکت داشته باشنداآوردند ت

 از امتیازات و موقعیت توانستندمی آنان وشد میها احساس نقش فعال آنان درتمامی عرصه

   .جتماعی بیشتري بهره مند شوندا

 ،  تیمور در بلخ با حضور موثر سید برکت، پس از فتح بلخ و پایان قدرت امیرحسین

 رسما به تخت پادشاهی ماوراءالنهر جلوس ، سیدالمعالی و سید علی اکبر از خان زادگان ترمذ

ماء در مراسم  حضور سیدبرکت و دیگر عل،  در واقع).419 :3 ج، 1333 ، خواند میر (کرد 
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 افزایش احترام مشایخ در نزد تیمور ، تاجگذاري به منزله تایید شرعی حکومت تیمور و در نتیجه

    .بود

 از تمامی اقشار .شدمراسم تدفین کارگزاران با حضور تمام طبقات جامعه برگزار می

 .شدندمین حاضر جامعه از فقیر تا غنی از اشراف تا کشاورز در مراسم تدفین و وداع با کارگزارا

 او طی سفري که به ري داشت بیمار شد و . دار فانی را وداع گفتق.هـ 703خان در سال غازان

 همه مردم تبریز از درویش و غنی و علما مشایخ و پیر و جوان . در گذشتق.هـ 703در شوال 

 ، آیتی ( دند دفن کر رابه استقبال آمدند و خلق کثیري بر او نماز گذاردند و در گنبد خاص او

1383: 247 – 248( .   

 عارف چلبی نواده مولوي سال .مراسم تدفین محمد خدابنده با حضور مشایخ برگزار شد

 مردم )861 :1375 ، االفالکی ( به هنگام مرگ محمد خدابنده به سلطانیه رسید ق.هـ 715

ر خالف رسم مغول  عارف چلبی را از کرامات صوفیان دانستند و ب حضور، مقارن مرگ اولجایتو

 شیوخ تصوف و بزرگان ایالت ، داشتندکه مراسم سوگواري و مویه و زاري را به حد افراط برپا می

 به دعوت عارف چلبی به رقص و سماع پرداختند و برقراري ، که در سلطانیه جمع شده بودند

 مولوي و مجلس سماع در عزاي سلطان ایلخانی و انتشار خبر ورود با عزت و احترام نواده

   ).858 :همان (شرکت او در مراسم تدفین به اهمیت تصوف سنتی و معتدل افزود 

 نوه و ولیعهد "جهانگیر الدین   سلطان محمد بن غیاث" در مراسم سوگ تسید برک

 وقتی خبر مرگ ولیعهد به .تیمور شرکت کرد و دستار از سر برداشت و شیون و سوگواري کرد

 از ت حوادث زمان او را از پاي در آورد و در این زمان بود که سید برکتیمور رسید دیگر تند باد

 مشایخ بسیاري از ،  در مراسم سوگواري.ها کردراه رسید و او را در آغوش گرفت و بسیار گریه

به درگاه تیمور آمدند و به او تسلیت گفتند و   ترمد و سمرقند،  بخارا،  کش، سرزمین ماوراءالنهر

 براي اینکه به تیمور تسلی بخشند به موعظه و .عزیز از دست رفته شریک کردندخود را در غم 

  .)1229 :2 ج، 1387 ، یزدي (خواندن قران مشغول شدند 

 فضالء و علما و مشایخ را ،  سلطانیه را تمام کرد، سلطان محمد خدابندهکه هنگامی 

 چون سفره غذا .ر یافتند در این مجلس حضوالدین   شیخ عالءالدوله و شیخ صفی.دعوت نمود

 ، الدین اردبیلی و شیخ عالءالدوله سمنانی در دو طرف سلطان نشستند شیخ صفی، پهن کردند

 بعد از .الدین اردبیلی از این غذا نخوردند و شیخ عالءالدوله سمنانی تناول فرمودندشیخ صفی
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الدین ت شیخ صفی بعضی از ارباب خباثت و اهل حسد به خدم، ن آمدندوآنکه از مجلس بیر

اردبیلی آمدند و گفتند که چرا شیخ عالءالدوله سمنانی از این غذا خورد مگر احتزازي از حرام 

 ، شودها متغیر نمی شیخ عالءالدوله دریایی است که به این:الدین فرمودند کهندارد؟ شیخ صفی

 که : آمده گفتهمان شخص به خدمت شیخ عالءالدوله .هرچند که این طعام حرام بوده باشد

 شیخ : شیخ عالءالدوله فرمود که.الدین چرا از این اطعام نخورد با آنکه شما خوردیدشیخ صفی

 :1329 ، کربالئی (نشیند نالدین به منزله شاهباز بلند پروازي است که بر هر مرداري صفی

288( .  

  

  سیاست زیارت قبور -9

رار حکومت ایلخانی و اسالم آوردن  در ایران پس از استقمذهبیاحترام و اعتبار قشر 

 این فزایندگی نیروي روحانیان بستگی به طرز فکر .سالطین آن و بعد از آن به اوج خود رسید

 از نظر آنان یک روحانی نه تنها از قدرت ماوراءالطبیعی برخوردار .دینی کارگزاران و مردم داشت

جهان خاکی از ها  انسان رساندن و واسطه که توانایی راندن بالیا و مصائب آسمانی را داشت، بود

هاي کارگزاران به ایران این از این رو در تاخت و تاز.  عالم علوي و دور کننده ارواح پلید بودهب

طبقه روحانی از هر گروه و تعلق به هر مذهب تا حدود بسیاري از خشم و قتل و غارت مصون 

ران اهمیت خاصی کسب اد و در نزد کارگزگردیپرداخت عوارض و مالیات معاف میاز ماند می

 بیش از هر زمان دیگر از زمین مردم راه گم کرده و بال کشیده که، از طرف دیگر. کردمی

ی ئبردند و در نزد آنان ملج به جانب روحانیان روي می، کنده و به آسمان چشم دوخته بودند دل

نیز ترام به اهل دین متوفی شان نبود بلکه اح این احترام مختص زمان حیات.جستندمی

مشایخ در قید حیات نیز بیشتر  به شیوخ در گذشته،  تعظیم و احترامیشد حتگذاشته می

   .بود می

 بر .توان مشاهده کردالدین اردبیلی می به آرامگاه شیخ صفی رااي از این احترامنمونه

 هر .یخته بودندوال به زیر آالدین زنجیرهاي بزرگی از چپ و راست و از باروي آرامگاه شیخ صفی

توانست خویشتن را به درون رسید یا میجنایتکار و محکومی که دستش به این زنجیرها می

 حتی شخص شاه نیز ، ماند و هیچکسمیمحوطه آرامگاه اندازد از هر گونه آسیبی در امان 

 به همین سبب .دور از آنجا بیرون آورز یا او را به ، توانست به جان وي گزندي برساندنمی
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رفتند و خویشتن را به رضاي بسیاري از اینگونه مردم براي حفظ جان خویش به اردبیل می

   .)978: 3 ج، 1371 ، فلسفی(کردند خاطر در آنجا مبحوس می

 با تحقیق . استان زیارت قبور و سفر براي آن، از جمله سنت بارز عارفان و صوفیان

 زیارت مدفن شیخ و .متصوفه بسیار فراوان استو ارات عرفا توان به این نکته رسید که مز می

 جامی در .دهندبیتوته کردن در آن بخشی از آدابی است که مریدان و معتقدان به وي انجام می

 زیارتگاه است و مریدان براي ،  از قبور صوفیانی نام برده است که قبرشان، کتاب نفحات االنس

 ، جامی ( ق.هـ261 ابویزید بسطامی : این افراد عبارتند از.روندتبرك به زیارت آن قبور می

 )437 ، همان ( شیخ احمد جامی )499 :همان (ابوبکر تایبادي الدین   موالنا زین)269 :1370

   )671:همان ( پایگذار سلسله نقشبندیه بندیه خواجه بهاءالدین نقش

نت زیارت قبور اقدام کارگزاران براي رشد اندیشه صوفیانه به ترویج سبراین اساس 

 ،  بزرگ و برگزیده و بزرگداشت اهداف عالی و سازنده آناني زیارت انسانها،  از یک سو.کردند

ن به زبان و نسل به نسل به هاي آنها زبا  و اهداف و آرمانشتدایادشان را زنده نگه می

ها امکان وانسراها و کار از سوي دیگر به لحاظ وجود راه.فتیاهاي بعدي انتقال می انسان

ساخت می فراهم ، داشتندهاي محدودي از مردم که توان و فراغت الزم را میمسافرت براي گروه

هاي سیاسی و نظامی به گوشه نشینی و خدمت در بارگاه و حتی موجب گرایش برخی چهره

به زیارت قبور اهل تصوف تشویق  از این روست که کارگزاران مردم را .شدصوفیان می

 به تبع پادشاهان خود به مصداق الناس علی دین ملوکهم به زیارت قبور  نیز مردم.کردند می

  . رفتنداهل تصوف می

 خواجه رشیدالدین نوشته است .رفتخان مرتب به زیارت قبور مشایخ صوفیه میغازان 

 سلطان تربت و – السالم ساکنه علی –در اوایل حال در خراسان به زیارت مشهد مقدس «که 

 »بود رفته آنجا اولیاي دیگر و ابوالخیر ابوسعید شیخ و خرقانی ابوالحسن ، بسطامی بایزید

از امور همچنان متوفی بر این عقیده بودند که بزرگان بسیاري از افراد  )208 :1319 ، همدانی(

ع  حتی اگر در عالم واق.زندگان حمایت خواهند کرددنیا آگاه هستند و با قدرت روحانی خود از 

  .باشندشان براي پیشبرد اهدافتوانستند کمک مهمی  می، شدندموجب بهبود وضع آنها نمی

 زیرا در .کوشید از کلیه شرایط براي موفقیت و کسب قدرت استفاده کند می نیزتیمور

 یشخصی را با صوفیان  پیوندوي .اواخر قرن هشتم هجري جهان اسالم را تصوف فرا گرفته بود
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آمد به مالقات صوفیان  مید تیمور هر جا فرو.حفظ نمود ، ان آن روزگار بودندکه صاحب اختیار

 به هر )158 :1387 ، الشیبی (کرد  قبور مشایخ را زیارت میونهاد رفت و انان را حرمت میمی

- میارادت اظهار  که به مشایخ اهل تصوف رصورت تیمور از روي حقیقت یا از روي حیله و تزوی

 دینداري و رعایت احترام به قبور  در او یعنی شاهزادگان و امیران و سرداران نیز زیر دستان.کرد

   .کردندتاسی میبه او مشایخ 

کردند که جسدشان را در کارگزاران حکومتی در ادامه سیاست زیارت قبور وصیت می

 همگان نشان از ایمان نسبت به اهل تصوف را بر اوال ،  این اقدام.کنار قبور مشایخ دفن کنند

 آخر .دانستندمیمقام خود را برابر با مقام اهل تصوف آنکه با این اقدام  دوم .ساختمیآشکار 

 هرچه قبر نزدیکتر . گذارندينامی نیک بر اذهان مردم بر جاکوشیدند آنکه با این اقدام خود می

   .یافتند مقام و منزلت بیشتري می، شدبه قبر شیخ دفن می

 این گورستان .آباد در نزدیکی تبریز وجود داردگورستان شاديقبر سلطان اویس در 

 .کیلومتري استخر قرار دارد2 کیلومتري جنوب شرقی تبریز و 6قدیمی در قصبه پینه شلوار در 

 دفن گردد ، شدنددفن میدر گورستانی که تنها دانشمندان و مشایخ و علما وصیت کرد تا او 

  ).51 :1354 ، بیانی (

 از آنجایی که سید برکه در نزد تیمور ارج و مقامی .ین سیاست را ادامه دادتیمور نیز ا

 بعدها . وصیت نمود که جسدش را بعد از مرگ در کنار قبر او به خاك بسپارد، بس بلند داشت

  )87-86 :1378 ، دانی (بسیاري از امیر زادگان تیمور در آنجا دفن گردیدند 

  

  گیري نتیجه

 مختلفی هايها و برنامه رشد اندیشه صوفیانه به اجراي سیاستکارگزاران حکومتی براي

نبود تعصبات  .گرفتند سیاست خانقاه سازي را پی،  در عرصه مذهبیبه عنوان مثال .پرداختند

اهل  هاي مذهبیمذهبی در این روزگاران به خصوص در دوره ایلخانان سبب رونق فعالیت

ها سفر گ به اقصی نقاط سرزمین علماي بزر مریدان براي استفاده از محضر.تصوف شد

   کتب زیادي در زمینه تصوف منتشر،  اهل تصوف با آزادي عملی که در اختیار داشتند.کردند می

 . توجه کارگزاران حکومتی به تشکیل طریقت اقدام کردندذیل در که آنان آن تر مهم .کردند

به عنوان .  بوداتشان نزد مردم بر اعتقاددن نهامهر تاییداز اتخاذ این سیاست ها کارگزاران غرض 
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داشتند که آنها معتقد بر این آیین با حضور در مراسم دینی و عبادي بر همگان اثبات میمثال 

 بر مردم سرزمین و اهل تصوف بود که در ي اطمینان خاطراز سوي دیگر این اقدامشان، .هستند

 پذیرش این . مراسمات عبادي بپردازندکمال آرامش خاطر در کنار کارگزاران خود به ادامه

اعتقاد قلبی کارگزاران نسبت به آیین تصوف برایشان مشروعیت دینی در پی داشت و این عمل 

هاي اعمال شده از جانب مشایخ نیز با سیاست .شدتاییدي بر اعتقادتشان محسوب می

اي نقش کرده و از رگزاران ایفکارگزاران توانستند در عرصه حکومتی به راحتی در کنار کا

ها گسترش اندیشه صوفیانه در میان  نتیجه این سیاست.گونه محدودیت برخوردار نباشند هیچ

  . تمامی اقشار جامعه بود
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  یمین از قرآن و حدیث هاي تأثیرپذیري شعر ابن بررسی شیوه

  

  1فغانی احمد دکتر

  3بهلولی حسینی جواد، 2مهرآبادي رضا

  چکیده

ي سرودن   فریومدي از شاعران شیعه مذهب عصر سربداري است که در زمینهیمین ابن

در . رود شمار می هسرایان ادب فارسی ب ترین  قطعه قطعه دستی توانمند داشته است و جزء نامی

به چشم ... دیوان اشعار وي مضامینی چون اخالق، پند و اندرز، مبارزه با مفاسد اجتماعی و 

ق با ظهور حکومت شیعی .هاي مذهبی قرن هشتم هـ تردیدي نیست که گرایش. خورد می

بازتاب . ي یاد شده، گذاشته است سربداران تأثیري ژرف در ادبیات این سرزمین در دوره

 فریومدي نمود قابل توجهی یمین ابنهاي شیعی در دیوان اشعار  هاي سربداري و گرایش دیشهان

جا که شعري را به شیخ  دارد، زیرا وي نیز از جمله پیروان و حامیان این حکومت بوده، تا بدان

از جمله . ترین رهبران نهضت سربداران خراسان تقدیم نموده است حسن جوري، یکی از مهم

توان بازتاب  قدر دیار سربداران را می هاي شیعی در اشعار این شاعر گران  بارز گرایشنمودهاي

توان در موارد زیر  نمود این تأثیرپذیري را می. قرآن و حدیث در دیوان اشعار وي برشمرد

) 4تضمین، ) 3، اقتباس) 2،  و اصطالحات قرآنی و حدیثیگاناستفاده از واژ)  1: خالصه کرد

رویکرد ) 8، تأویل) 7، تفسیر) 6،  آیات و احادیثي هبرگردان یا ترجم) 5 ،حلّي  شیوه

پژوهنده در این مقاله بر آن بوده است تا به . تلمیح) 9، زیباشناسانه و ذوقی به آیات و احادیث

 فریومدي، یمین ابنهاي تأثیرپذیري شعر   تحلیلی به بررسی چگونگی شیوه–ي توصیفی  شیوه

  .  از قرآن و حدیث، بپردازدشاعر عصر سربداران،

  .عصر سربداران، حل، تأویل، تلمیح هاي شیعی فریومدي، قطعه،گرایش یمین  ابن:واژگان کلیدي

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

 دانشگاه فردوسی مشهد. 2

  دانشگاه حکیم سبزواري. 3
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  مقدمه. 1

به ؛  زمان، با فکر و فرهنگ قرآنی و حدیثی پیوند یافته استگذرزبان و ادب فارسی، در 

 الهام منبع ترین اصلی تر دقیق  عبارت به و ترین مهم از بیانی دیگر، قرآنکریمو احادیث نبوي یکی

 ادب پیرامونی که امروزه ان براي پژوهشگررو از این .روند شمار می به فارسی  ادبیات در تأثیر و

هاي قرآنی و  ها و آمیزه  جز شناخت آموزهگریزي و گزیري ،دنپرداز فارسی به کند و کاو می

  . ماند حدیثی باقی نمی

هاي قرآن و حدیث در شعر فارسی آثار   جلوهي ه در زمینهاي اخیر  در سالگفتنی است

 فریومدي از جمله شاعرانی است که به دلیل یمین ابن .ارزشمندي به نگارش درآمده است

ي دوازده امامی را در ایران  هاي شیعه  مذهبی در عصر سربداران که پایه-فضاي باز دینی 

وي افزون بر . اید دینی خویش بپردازدمستحکم ساختند، به خوبی توانسته است به بیان عق

اظهار ارادت به خاندان عصمت و طهارت و تبلیغ مذهب شیعه، به بازتاباندن آیات الهی و 

 یمین ابندر این پژوهش بر آنیم تا پس از معرّفی . احادیث در شعرش نظر داشته است

هاي شیعی عصر  ایشفریومدي، به بیان چگونگی تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی و تبیین گر

هاي تأثیرپذیري از قرآن و حدیث در شعر، بیان  سربداران بپردازیم و افزون بر بررسی شیوه

هایی استفاده  گیري از آیات الهی و احادیث در اشعارش از چه شیوه  در بهرهیمین ابننماییم که 

  .نموده است

  

   فریومديیمین ابن. 2

ق در .هـ 685، در سال یمین ابننامی به الدین  نامیر فخرالدین محمود، فرزند امیر یمی

پیرامون تاریخ درگذشت وي روایات و سخنان فراوانی . ي فریومد دیار سربداران زاده شد قصبه

ق به دیار باقی شتافته است . هـ769تر مورخان برآنند که وي به سال  آمده است، اما بیش

ترین  سخنور نامدار در یکی از آشفتهاین «گفتنی است که  ).3/957: 1371صفا، : ك.ر(

هاي دیگر این سرزمین  زیسته و شاید محلّ زندگی او از والیت هاي تاریخ ایران می دوره

  ).3: 1347ناتل خانلري، (» تر بوده است پرآشوب
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اش قراد داده، از این راه  وي از جمله شاعرانی است که شعر خویش را در خدمت عقیده

در سراسر . ندان عصمت و طهارت را بیش از پیش به اثبات رساندکوشیده است حقّانیت خا

  . ، ارادت وي به خاندان امامت و والیت نمایان استیمین ابندیوان 

  :به باور برخی از مورخان

تر   در انواع فنون شعري و صناعات ادبی، شعر سروده، اما بیشیمین ابن

لحاظ مضامین اخالقی و شهرت وي در ادب فارسی به خاطر قطعات اوست که از 

انسجام، سادگی و رسایی، . اجتماعی و عرفانی، از شهرت فراوانی برخوردار است

 در سبزوار و فریومد یمین ابنقسمت آخر زندگی . ترین ویژگی شعر اوست مهم

 در یمین ابن. گذراند گیري می ها، روزگار را به قناعت و گوشه در این سال. گذشت

گیر، دهقان و معتقد به آداب و مبانی اخالق بود  و گوشهپیشه  اصل، مردي قناعت

 یمین ابنکالم . و این موضوع از قطعات اخالقی معروفش واضح و آشکار است

فروشی و اثبات اشرافشان بر علوم،  ي او که براي فضل دوره برخالف شاعران هم

 و اغلب سخت و دشوار بود، در کمال سادگی و روانی و عاري از هرگونه تکلّف

صفا، (ي خراسانی بوده است  ي سبک ساده فروشی و به تمام معنی، دنباله فضل

1371 :3 /957.(  

 ادیبی است فاضل، شاعري است زاهد، درویش مشرب و عارف یمین ابنکه  خالصه آن

هدایت، : ك.ر(از اکابر عرفا و از بزرگان سیر و سلوك . مسلک با صفات حمیده و اخالق پسندیده

1316 :279.(  

به باور .  براي سرودن اشعارش دانستیمین ابنتوان قالب آرمانی  قطعه را می    

در این قطعات کوتاه پرمعنی، شاعر . در ارزش قطعات او جاي شک نیست«: کوب زرین

ها  کند که غالب آن هاي دقیق و سنجیده را در قالب تمثیالت و تشبیهات قوي بیان می اندیشه

» توان شمرد زگار کم مانند میرو آن را در بین گویندگان اصالت دارد و از این حیث او

 4700 قطعه است که در مجموع 849 دقیقاً یمین ابنتعداد قطعات  ).272: 1389کوب،  زرین(

  .گیرد ي اشعار دیوان وي را دربرمی بیت از مجموعه
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  تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی. 3

گیري از  ن و نویسندگان این سرزمین در بهرهبا ورود دین مبین اسالم به ایران، شاعرا

ها و  همت گماشتند و سروده) علیهم السالم(ي اطهار  و ائمه) ص(آیات الهی و سخنان پیامبر 

گفتنی است تأثیر . هاي خویش را با کالم خدا و خاندان عصمت و طهارت آذین بستند نوشته

یابد، چرا که این تأثیرپذیري در شعر  اي خاص تعلّق نمی قرآن و حدیث در ادب فارسی به دوره

سرایان عارف مسلک سبک عراقی به خوبی و روشنی  شاعران عصر سامانی و غزنوي و نیز سخن

  . نمایان است

چون کسایی،  گیري از آیات، روایات و احادیث در شعر شاعران شیعی مذهب هم بهره

تري دارد؛ زیرا این بزرگان  شنمود بی...  و یمین ابنفردوسی، ناصرخسرو، سید حسن غزنوي، 

گیري از آیات الهی و احادیث نبوي، بیش از  ي شعر و ادب فارسی برآن بودند تا با بهره عرصه

پیش بر حقّانیت مذهب خود، تشیع، صحه گذارند و چه بسا همین کاربردها، روح و جان 

  . بسیاري از مردم عصر آنان را به مذهب شیعه سوق داده است

  

  هاي شیعی عصر سربداران گرایش. 4

طور   گویاي آن است که وي برخالف شاعران پیش از خود، بهیمین ابنخوانش اشعار 

این مهم گویاي . اشاره کرده است) علیهم السالم(و امامان معصوم ) ع(صریح به نام حضرت علی 

 به هاي پادشاهان و حکّام نسبت ي مغول و سقوط بغداد، سختگیري آن است که پس از حمله

جا که بعضی از ایلخانان مغول تحت تأثیر  تر شد و یا از بین رفت، تا بدان مذهب شیعه کم

ساز ظهور و بروز  وجود چنین فضایی در این عصر زمینه. شیعیان، این مذهب را پذیرفتند

به بیانی دیگر، . هایی چون نهضت سربداران خراسان و سادات مرعشی در مازندران شد نهضت

دار ساخته بود و به دلیل  عد و وجود فساد و ظلم، ذهن مسلمانان بیدار را جریحهشرایط نامسا

ي مبارزاتی شیعیان در ایران و نیز ارشاد  ویژه سابقه هاي مذهبی و به دار بودن اندیشه ریشه

هایی بارز از اعتقاد مردم به موازین  ها، نشانه هایی صورت گرفت که در تمامی آن مشایخ، قیام

. شود چون مبارزه با ظلم و فساد دیده می می و خاصه مذهب شیعه و دالیلی هممقدس اسال

هاي  ها و آرمان هاي شیعی حکومت سربداران را مطابق با اندیشه  که گرایشرو آنیمین نیز از  ابن

هاي مذهبی خود را در قالب حمد و ستایش خداوند،  خویش دیده بود، بدانان پیوست و  اندیشه
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خائفی، (بازگو کرد ) علیهم السالم(ي اطهار  و ائمه) ع( ، امام علی)ص(رسول اکرم مدح و منقبت 

گفتنی است وي در برخی قصاید خود به مدح رهبران و امیران سربداري از ). 304: 1380

  .الدین علی پرداخته است جمله شیخ حسن جوري و تاج

  

  ارش از قرآنو احادیث در اشعیمین ابنهاي تأثیرپذیري  شیوه. 5

اند و نیز به شهادت  نویسان و محققان معاصر گفته چه تذکره  با توجه به آنیمین ابن

  : اي با مطلع وي در قصیده. اشعارش، شاعري شیعه مذهب بوده است

  اي دل ار خواهی گذر بر گلشن دارالبقا

  خواهی که پاي از راه حق یکسو نهی ورنمی

  که نیست از مرتضی جو زان مصطفی شرع راه

  تضی را دان ولی اهل ایمان تا ابدمر

  بعد از او درراه دین گر پیشوا خواهی گرفت
  

  جهد کن کز پاي خود بیرون کنی خار هوا  

  ي وثقاي شرع مطصفی دست زن در عروه

  شهر علم مصطفی را در به غیر از مرتضی

  [...]چون ز دیوان ابد دارد مثال انّما 

  بهتر از اوالد معصومش نیابی پیشوا
                        

  )8: 1363یمین،  ابن  (

دهد و شیعه  به نیکی و روشنی ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان می

وي در این قصیده بر خالف شاعران پیشین به طور . رساند مذهب بودن خویش را به اثبات می

گمان شیعه  بی .ده استاشاره کر) علیهم السالم(و امامان معصوم ) ع(صریح به نام حضرت علی 

هاي  نشینی وي با آیات و احادیث، وي را بر آن داشته است تا آموزه  و همیمین ابنمذهب بودن 

هاي تأثیرپذیري از قرآن و  طور کلّی شیوه به. قرآنی و حدیثی خویش را در شعرش بازتاب دهد

  :توان در موارد زیر خالصه کرد احادیث را می

به عبارت  هایی است که ریشه قرآنی و حدیثی دارند؛ مقصود، واژه  :اثرپذیري واژگانی. الف

واژگانی مثل موسی، . رفت دیگر اگر قرآن و حدیث نبود، این واژگان در اشعار شاعران به کار نمی

عیسی، آدم، نوح، فرعون، صبر، وادي ایمن، کوه طور، هدهد، یعقوب، بیت االحزان، توبه نصوح، 

   …حمود، یار غار وسحر بابل، غلمان، مقام م
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  ادریس و جم مهندس، موسی و خضر، بنّا
  

   دروگر2، نوح و لَمک1روح و فلک مزوق 
                      

 

  )276: 1387خاقانی، (

یعنی یک اثر، شکل و قالب خود را از قرآن گرفته باشد؛ نظیر   :اثرپذیري قالبی. ب

ها اتفاقی  توان گفت این شباهت هت دارد و نمیمثنوي موالنا که ساختار آن با قرآن بسیار شبا

ها حاصل عمري همدلی و همراهی و انس او  ها و همسانی است؛ بلکه باید گفت این شباهت  بوده

بندي جز آیه و سوره  قرآن به ظاهر تقسیم: ها عبارتند از برخی از این همسانی .با قرآن است

شود و مثنوي با  شروع می» اقرء«قرآن با لفظ ندارد، مثنوي نیز فقط به چند دفتر تقسیم شده؛ 

  …، مثنوي وحی درونی موالنا است و)ص(قرآن وحی الهی است بر پیامبر ؛»بشنو«لفظ 

  کند بشنو این نی چون شکایت می
  

  کند ها حکایت می یـــــاز جدای 
             

 

  ).19: 1389مولوي، (

اي قرآنی یا حدیثی را بدون تغییر  گزارهمنظور این است که شاعر،   :اي اثرپذیري گزاره. ج

  .یا با اندك تغییر درشعر خود بیاورد

  .اي به قرآن یا حدیث دارد یعنی شاعر در شعر خود، اشاره  :اثر پذیري تلمیحی. د

راستگو، : ك.ر (…، حل و تحلیل وتفسیريمانند تأویلی، : هاي متفاوت دیگر اثرپذیري. هـ

1381 :53.(  

 و گوناگون اشکال و احادیث به کریم قرآن ایم، آیات  دریافتهیمین ابنر با واکاوي در اشعا

 بیات ضمنا در را ها آن مختلف، هاي شکل وي به و یافته تبلور یمین ابندیوان اشعار  در متنوع

 و اصطالحات قرآنی و گاناستفاده از واژ )1: ها عبارتند از ترین آن است که مهم آورده خود

) 6،  آیات و احادیثي هبرگردان یا ترجم) 5، حلّي  شیوه) 4تضمین، ) 3، اقتباس) 2، حدیثی

مجال،  این در. تلمیح) 9، رویکرد زیباشناسانه و ذوقی به آیات و احادیث) 8، تأویل) 7، تفسیر

 شواهدي کدام، هر با متناسب یاد شده خواهیم پرداخت و سپس موارد به تعریف هریک از ابتدا

  : ذکر خواهد شدینیم ابندیوان  ابیات از

  

                                                           
 ).315: 1380کزّازي، (» نقّاش«. 1

  ).315: 1380کزّازي، (» نوح پور لَمک«. 2
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   و اصطالحات قرآنی و حدیثیگاناستفاده از واژـ 1  ـ5

 قرآنی و ي ریشهکارگیري واژگانی است که  در این شیوه شاعر و نویسنده در پی به

آنان با استفاده از این روش افزون بر تیمن و تبرّك بخشیدن به سخن خویش، . حدیثی دارند

گیري از این شیوه در  بهره. تر جلوه دهند دارتر و اصیل را ریشهتوانند افکار و اعتقادات خود  می

 :هاي فراوانی دارد  نمونهیمین ابنشعر 

  آدمي  شمع نبوت چراغ دوده
  

  احمد مرسل مثلّث قمران را   
               

  )7: 1363، یمین ابن          (

   را طوبیاگر تو جلوه دهی قامت چو 
  

   را ز خلد باز ندانند دار دنیی  
   

  )8: 1363، یمین ابن  (

  خضرایزدراکه باز از ظلمت حرمان چو  منّت

  کلیمچون  بودم اندر تیه حیرت مدتی هم

  وار یعقوب، الحزن بیتگرچه بودم ساکن 

   دم که وصف ذات اوعیسی خلقِ محمدآن 

  نماید راستی شعر بر وي عرضه کردن می

  ، اما ولیکسقَرگرچه در صورت سفر باشد 
  

  ي حیوان مرا  نما شد بخت سوي چشمهره  

   همت پرتو یزدان مراطوربرد سوي 

  [...]ي احزان مرا   برد بخت از کلبهیوسفنزد 

  [...]مرا  در نکو گویی کند مشهور چونحسان

  [...] مرا موسی عمران با سامريچو سحر  هم

   مراي رضوان روضهاین سفر بگشاد در، در 
  

  ).11-12: 1363، یمین ابن (

  خلد و نزهت سلسبیلفاي ص

  منظرگاه باال چون ببینند ز

  وزیر شه نشان کز رشح کِلکش
  

   رااألمین وحخاطر نگذرد ر به  

  [...] را ماء معینروان در زیر او 

   راحور عینسواد عین زیبد 
   

  )316: 1363، یمین ابن      (

  

   اقتباس- 2- 5

فرهنگ : ك.ر (اخذ کردن، آموختنمعناي گرفتن،  بهو اقتباس مصدر عربی از باب افتعال 

همایی در معناي لغوي و اصطالحی این واژه الدین  جالل). ي اقتباس ذیل واژه: 1375فارسی، 

 از اي پاره چه چنان است، گرفتن فروغ و نور پرتو معنی به لغت اصل در اقتباس«: آورده است

 .کنند روشن را دیگري چراغ اغی،چر ي شعله از یا برافروزند، دیگري آتش  آن با و بگیرند را آتش
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 که است آن ادب اهل اصطالح در و گویند اقتباس را دیگري از یکی ادب، و هنر علم، فراگرفتن

 معلوم که آورند نظم در چنان و بگیرند را معروفی بیت یا مجید اهللا کالم از آیتی یا حدیثی

 .)383: 1371همایی، ( »انتحال و سرقت نه است، اقتباس قصد باشد

تفاوت در .  نیز قرابت دارد که در ادامه به تعریف آن خواهیم پرداختقتباس با تلمیحا

که در تلمیح فقط  آید، درحالی اقتباس، همه یا بخشی از آیه یا حدیث میدر «: این دو باید گفت

شود تا ذهن خواننده یا شنونده را در کشف مفهوم سخن به تالش  به آیه یا حدیثی اشاره می

با صنعت ارسال مثل جمع چنین در برخی موارد  هماقتباس . )31: 1383راستگو،  (»وادارد

شود یا معنایی غیر از معناي  شده تغییري داده می گاه به ضرورت وزن، در کالم اقتباس. شود می

  ). 391: 1371همایی، : ك.ر (گردد اصلی از آن اراده می

)  الف:شود دو صورت دیده می به نیمی ابندیوان  و احادیث در قرآن آیات از اقتباس

  .قرآن و یا حدیث ي آیه یک از قسمتی اقتباس) اي، ب واژه اقتباس

 :مانند قرآن و حدیث کلیدي و مهم ترکیبات و ها واژه اقتباس) الف

  که شوم هوشیار  مستم و امید نیست، زان
  

  الستهوش نیاید بلی، مست صبوح   
  

  )203: 1363، یمین ابن   (

 ، به روز میثاقی اطالقشود کار برده می به که در فارسی به صورت اسم "اَلَست"ي  واژه

بسته شد و در آن خدا از ) در عالم ذر( هاي بندگان ها یا جان گردد که بین حق تعالی و نطفه می

طور  این میثاق را عرفا، به. بندگان بر خدایی خود گواهی گرفت و بندگان نیز بدان گواهی دادند

برند و   می بسیار نزدیک حق تعالی و جان عاشقان حق به کاري براي بیان رابطه اختصاصی

وإِذْ أَخَذَ ربک مِنْ بنِی آدم مِنْ ظُهورِهِم ذُریتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسِهِم  «ي اشاره دارد به آیه

و هنگامى را که ؛ وا یوم الْقِیامۀِ إِنَّا کُنَّا عنْ هذَا غَافِلِینَأَلَست بِرَبکُم  قَالُوا بلَىشَهِدنَا أَنْ تَقُولُ

 آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که ي پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریه

] امر[ تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این "چرا، گواهى دادیم": آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند

  1. »یمل بودغاف
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  ز آنک آدم به زمان جست بر او تقدیمی 
  

  آید   میعصیالجرم در حقش آیات   
   

  )77: 1363، یمین ابن(

فَأَکَلَا مِنْها فَبدت لَهما سوآتُهما «: ي  در بیت باال مقتبس است از آیه"عصی"ي  واژه

]  درخت ممنوع[گاه از آن  آن؛ وعصى آدم ربه فَغَوىوطَفِقَا یخْصِفَانِ علَیهِما مِنْ ورقِ الْجنَّۀِ 

هاى بهشت بر  خوردند و برهنگى آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگ

  .1»تآدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رف]  این گونه[و . خود

  خصم تو را ساختست، سوخته به  چهراگ
  

  قُود سنگ و آدمیش وبه آتشی که بود   
  

  )59: 1363، یمین ابن(

 بیست و چهارم سوره بقره و آیه ششم ي در آیات متعددي از جمله آیهي وقود  واژه

  : به کار رفته است تحریم ي سوره

»ةُ اُعِدالحِجار و هاَ النّاسقُودالَّتِی و لُوا فَاتَّقُو النّارلَنْ تَفْع لُوا وتَفْع لِلْکافِرِینَفَاِنْ لَم پس ؛ ت

ها هستند، و   از آن آتشى که سوختش مردمان و سنگ- توانید کرد و هرگز نمى-اگر نکردید 

  .2»براى کافران آماده شده، بپرهیزید

کَۀٌ غِلَاظٌ علَیها ملَائِ یا أَیهاَ الَّذِینَ آمنُوا قُوا أَنْفُسکُم و أَهلِیکُم نارا وقُودهاَ النّاس و الحِجارةُ«

اید، خود و  اي کسانی که ایمان آورده ؛شِداد لَا یعصونَ اللَّه ما أَمرَهم ویفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ

]  آتش[بر آن : هاست حفظ کنید از آتشى که سوخت آن، مردم و سنگي خود را خانواده

 به آنان دستور داده سرپیچى چه خدا از آن. اند  ] گمارده شده[سختگیر ] و[فرشتگانى خشن 

  .3»دهند چه را که مأمورند انجام مى کنند و آن نمى

  :قرآن و حدیث ي آیه یک از جزیی یا قسمتی اقتباس) ب

  آن حی الینام که ذات وي از ازل 
  

  دارد فراغ تا ابد از نوم و از ثبات  
  

  )22: 1363، یمین ابن  (

                                                           
 .121/ طه. 1

 .24/ بقره. 2

 .6/  تحریم.3
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 فِی لَهما نَوم ولَا سِنَۀٌ تَأْخُذُه الْقَیوم لَا لْحی هوا إِلَّا ه إِلَاللَّه لَا«: ي این بیت ناظر است به آیه

 مولَا خَلْفَه ما و أَیدِیهِم بینَ ما بِإِذْنِهِ یعلَم إِلَّا عِنْده شْفَع َالَّذِیی منْذَ الْأَرضِ فِی ما و السماواتِ

هو  و حِفْظُهما یؤُده ولَا الْأَرض و السماواتِ کُرْسِیه وسِع ماشَاء إِلَّابِ لْمِهِعِ مِنْ بِشَیءٍ یحِیطُونَ

ظِیمالْع لِیخداست که معبودى جز او نیست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبک او را ؛ الْع

کیست . ر زمین است، از آنِ اوستچه د ها و آن چه در آسمان گیرد و نه خوابى گران؛ آن فرو مى

چه در  چه در پیش روى آنان و آن آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آن

کرسى . یابند چه بخواهد، احاطه نمى و به چیزى از علم او، جز به آن. داند پشت سرشان است مى

  .1»نیست، و اوست واالى بزرگها بر او دشوار  ها و زمین را در بر گرفته، و نگهدارى آن او آسمان

  

   تضمین-3- 5

 بدیع، علم در و است آوردن در  چیزي ضمن در و گنجاندن« یعنی لغت تضمین در    

 در را  حدیثی و آیه یا دیگري نوشته یا شعر از عبارتی یا بیت سخنور،  که است این از عبارت

 شهرت دلیل به که  آن مگر ندک می ذکر نیز را آن گوینده نام و بیاورد خود نوشته یا شعر ضمن

  ).23 :1383راستگو،  (»نباشد آن ذکر  به ضرورتی او فراوان

  آفتاب از عکس جام روشنش بر روزنش 
  

  بالحجاب  تورات حتّی نهان رخ خوش شخوکرد  

 )16: 1363، یمین ابن      (

 إِنَّه أَواب نِعم الْعبدوهبنَا لِداوود سلَیمانَ  و«:  است"ص"ي  بیت فوق برگرفته از سوره

 ادالْجِی افِنَاتالص شِیهِ بِالْعلَیع رِضإِذْ ع   یبنْ ذِکْرِ ررِ عالْخَی بح تببفَقَالَ إِنِّی أَح

و سلیمان را به داوود ؛ ردوها علَی فَطَفِقَ مسحا بِالسوقِ والْأَعنَاقِ  حتَّىتَوارت بِالْحِجابِ

]  طرف[که ی هنگام  بود] و ستایشگر[کار  به راستى او توبه. اى چه نیکو بنده. بخشیدیم

 من دوستى اسبان را بر واقعاً«: گفت]  سلیمان[  هاى اصیل را بر او عرضه کردند غروب، اسب

  مت شددر پس حجاب ظل] هنگام نماز گذشت و خورشید[یاد پروردگارم ترجیح دادم تا 

ها و گردن   پس شروع کرد به دست کشیدن بر ساق،"را نزد من باز آورید] ها اسب[ ": گفت
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 اسبان کردن عرضه از داستانى دراین سوره.1»]اها در راه خد و سرانجام وقف کردن آن[ها  آن

تر  در بیش. است گردیده گوناگونى تفسیرهاى موجب و شده ذکر سلیمان نزد در تندرو و بادپا

: اند ین تفاسیر، آن حضرت را متهم به انجام عملی ناپسند که همانا غفلت از یاد خداست، نمودها

 آمده، تمامی این تفاسیر را رد تنزیه األنبیاء و  بحاراألنوار،تفسیر نمونهچه در  اما آن

  : تنزیه األنبیاءي سید مرتضی در  به گفته.کند می

امبر را مورد مدح قرار دهد، چگونه ممکن است خداوند در آغاز این پی

سپس بالفاصله کار زشتی به او نسبت دهد که او مشغول سان دیدن اسبان بود و 

ها نیز به  ي او به آن اسب نماز را فراموش کرد؟ بلکه ظاهر این است که عالقه

فرمان پروردگار و امر و دستور او بوده است، زیرا خداوند ما را نیز دستور به 

 ساختن آن براي جنگ با دشمنان داده است،  ش اسب و آمادهنگهداري و پرور

مکارم شیرازي به نقل از سید (چه مانعی دارد که پیامبر خدا نیز چنین باشد

  ).274: 1371مرتضی، 

 با ذکر چند دلیل تفاسیر نادرست پیرامون این آیه تفسیر نمونهمکارم شیرازي نیز در 

  :را رد کرده است

ید صریحاً در آیات نیامده، در حالی که  خورش"شمس"ي  کلمه) 1

 به "ها"تر این است که  صریحاً ذکر شده است و مناسب) الصافِنات الجِیاد(ها اسب

  چیزي باز گردد که صریحاً در آیات آمده؛ 

ها   ظاهرش این است که محبت این اسب"عن ذِکرِ ربی"تعبیر به ) 2

 "عن"ي  ه برطبق تفسیر اخیر باید کلمهک ناشی از یاد و فرمان خدا بوده در حالی

ها را بر محبت پروردگارم ترجیح   باشد، یعنی من محبت اسب"علی"به معنی 

  دادم و این معنی خالف ظاهر است؛

آن را بر من باز  ("ردوها علَی"ي  تر جمله ها عجیب ي این از همه) 3

با چنین لحنی که با با آن لحن آمرانه است، آیا ممکن است سلیمان ) گردانید
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کند از خدا یا فرشتگان او بخواهد که خورشید را  گذارانش صحبت می خدمت

  برگردانند؛

 گرچه در برابر قدرت خدا محال نیست، اما "رد شمس"ي  مسأله) 4

  توان آن را پذیرفت؛ مشکالت روشنی دارد که جز در موارد قیام دلیل روشن نمی

که این  شود، در حالی لیمان شروع میآیات فوق با مدح و تمجید س) 5

  انجامد؛ آیات طبق تفسیر اخیر به مذمت او می

اگر نماز واجب ترك شده توجیه آن مشکل است و اگر نماز نافله بوده ) 6

  ).276 -277/ 19: 1371مکارم شیرازي، ( چه لزومی دارد؟ "رد شمس"

  فراخ دستی ز اندازه مگذران چندان

   زبونی کننه نیز پیرو امساك را

   وسط گزین که گزیده است سید عربی
  

  که آفتاب معاشت بدل شود به سها  

  چنان که دامن همت دهی ز دست رها

  "خیرُاألُمورِ أوسطُها"بدین حدیث که 
   

  )317: 1363، یمین ابن                 (

رین کارها بهت ؛خیرُاألُمورِ أوسطُها«: مصرع آخر بیت سوم تضمین دارد به حدیث نبوي

  ).1481ح : 1360، نهج الفصاحۀ(» ست که به اعتدال نزدیکتر است اآن

  مهوش   اي  مایی  کز آن گوید  یمین ابن  گرش
  

  گفت » سلمانُ منّا«رنجد چو پیش از ما نبی   چرا  

  )212: 1363، یمین ابن          (

 سلمان، از ؛بیتِسلْمانُ مِنّا أَهلَ الْ«: بیت یاد شده تضمین شده است به حدیث

  ).427/ 2: 1350؛ طبرسی، 121/ 10: 1388مجلسی، (» ما اهل بیت است

  

   حل- 4- 5

 به که است، نوشته و سخن در مثل و احادیث تو آیا الفاظ بردن کار به ادیبان اصطالح در

 توان می سخن دیگر به و شود خارج اصلی عبارت و وزن از دیگر، مناسبات و شعري  هاي ضرورت

منظور از این به بیانی دیگر، ). 34: 1383راستگو، : ك.ر(است  اقتباس نوعی حل که گفت

اثرپذیري آن است که آیه یا حدیث شکسته شود و اجزاء و الفاظ آن به صورتی بریده و از هم 

 آیه یا حدیث از هم ي ههاي تشکیل دهند اي که واژه گونه گسسته در کالم به کار گرفته شود، به
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یا مقدم و مؤخر شود، یا قسمتی از آن حذف شود، یا تغییراتی صرفی یا نحوي در آن دور افتد، 

  .ایجاد شود

  ام در تیه آرزو دهن آز بسته
  

  نگشایم ار به من همه سلوي و منّ رسد  
  

  )371: 1363، یمین ابن            (

کُلُوا مِنْ طَیباتِ  السلْوى ا علَیکُم الْمنَّ ووظَلَّلْنَا علَیکُم الْغَمام وأَنْزَلْنَ«: ي اشاره دارد به آیه

و قْنَاکُمزا رم ونَا وا ظَلَمونَ مظْلِمی مهاى که به شما روزى  هاى پاکیزه خوراکی؛ لَکِنْ کَانُوا أَنْفُس

  .1»داشتند بر ما ستم نکردند، بلکه بر خویشتن ستم روا مى]  لى آنان[ایم، بخورید و داده

  مده دل ز دست از غمی هست و خوفی

  ه ایزد چنین گفت در وحیِ منزَلن
  

  که آید دو چندانت شادي و یسرا  

  "مع الیسرِ عسرا"، "مع العسرِ یسرا"
  

  )325: 1363، یمین ابن                 (

  العسرِ یسرافَاِنَّ مع« :إنشراحي   است از دو آیه پنجم و ششم سورهبرگرفتهمصراع آخر 

 سرا؛رِ یسالع عآرى، با دشوارى، آسانى است  اِنَّ م   پس چون فراغت یافتى، به طاعت

 مقصود خود و رعایت تقابل دو جمله و مراعات قافیه، در آیه تصرّف بیانشاعر براي .2»درکوش

  .کرده است

  

   آیات و احادیث و تفسیر هترجم - 5- 5

که اصل آیه یا حدیث را به عربی در   به جاي اینر یا نویسندهشاع اي، در اثرپذیري ترجمه

شاعر و در این شیوه گاه . گرداند  آن را به فارسی بر میبرد، خویش به کار ي هکالم و نوشت

آورد و گاه  اش می  آن را در نوشتهي هنویسنده هم اصل آیه و حدیث و هم صورت ترجمه شد

 به شاعر یا نویسنده،  تفسیريدر اثرپذیري. کند تفا میاک آیه و حدیث ي هتنها به آوردن ترجم

کند تا شرح و تفسیري نیز بر آن بیفزاید  کند، بلکه سعی می  آیه یا حدیث بسنده نمیي هترجم

  .تر سازد تا معنی و مفهوم آیه یا حدیث را براي خواننده و شنونده روشن
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  ي آخرت است  این جهان مزرعه
  

  بکار هرچه خواهد دلت اي دوست   
  

  )244: 1363، یمین ابن          (

این ؛ الدنیا مزْرعۀُ اآلخِرَةِ«: اي است از این حدیث مصرع نخست بیت یاد شده، ترجمه

  ).112: 1363فر،  فروزان:  و نک109/ 107: 1388مجلسی، (»  است آخرتدنیا کشتزار

  ز انفصام  ي وثقی که دایم باد ایمن عروه
  

  لّ عالم هیچ نیست غیرشرع مصطفی در ک  
  

  )23: 1363، یمین ابن                       (

 ال اِکْراه فِی«: وششم سوره بقره است وپنجاه مأخوذ از آیه دویست» عروه وثقی«ترکیب 

ک بِالعرْوةِ الوثْقی الَ قَد تَبینَ الرُّشْد مِنَ الغَیِ فَمنْ یکْفُر بِالطّاغُوتِ و یؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ استَمسالدین  

لِیمع مِیعس اللّه لَها و هدایت از گمراهى مشخص شده . در دین هیچ اجبارى نیست؛ انْفِصام

پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خداى ایمان آورد، به چنان رشته استوارى . است

  .1»خدا شنوا و داناست. چنگ زده که گسستنش نباشد

 )ص( که شاعر منظور از آن را شرع مصطفی عروة الوثقیاي است از  نهبیت، تفسیر گو

  :دانسته است

  کنند خلق خدا که خدمت دادار می

  قسمی شدند از پی جنّت خداپرست

  قوم دگر کنند پرستش ز بیم او

  اند  دوجهت قطع کرده جمعی نظر ازاین

  چون غیر خویش مرکز هستی نیافتند

  روند است راه حق که سوم فرقه می این
  

  کنند هستند بر سه قسم که این کار می  

  کنند و آن رسم و عادتی است که تجار می

  کنند وین کار بندگانست که احرار می

  کنند  بر کار هر دو طاایفه انکار می

  کنند بر گرد خویش دور چو پرگار می

  کنند سیر و سلوك راه به هنجار می
  

  )381: 1363، یمین ابن                     (

اِنَّ قَوما عبدو اللّه رغْبۀً فَتِلک عِبادةُ «: ابیات ذکر شده، ترجمه و تفسیر این حدیث است

التُّجارِ و اِنَّ قوما عبدوا اللّه رهبۀً فتِلک عبادةُ العبِیدِ و اِنَّ قوما عبدوا اللّه شُکْرا فَتِلک عبادةُ 

اجران ت عبادت این که کنند می عبادت) بهشت به (رغبت و میل وير از را خدا گروهی؛ األَحرارِ

 و است بندگان عبادت این و پرستند می) دوزخ از (ترس روي از را خدا است، و گروهی

                                                           
 .256/ بقره. 1



 849  هاي تأثیرپذیري شعر ابن یمین از قرآن و حدیث بررسی شیوه

 است آزادگان عبادت این و کنند می عبادت) پرستش شایستگی و( شکر  روي از را خدا گروهی

  ).17/ 6: 1377 شهري، محمدي ري(» است عبادت بهترین که

  

  تأویل - 6- 5

 براي دستیابی به روح و ریشه و باطن حقیقت، از رویه و گاهی شاعران و نویسندگان 

ظاهر ان به آن. زنند ها می  و دست به تأویل و تبدیل آنگذشتهپوسته و ظاهر آیات و احادیث 

ها  آنو رموز کرده، بلکه به دنبال راهیابی به بطون و متون و کنوز  آیات و احادیث قناعت نمی

  .پردازند می

  کلّ یوم هو بود فی شأن

   خلق را زندگی گر از جان است
  

  هست او را قرار در قرآن  

  عاشقان را حیات، جانان است
  

  )609: 1363، یمین ابن                           (

ر  بیست و نهم سوره الرّحمان و دي ، بخشی از آیهاولعبارت قرآنیِ به کار رفته در بیت 

به بیان چگونگی حال عاشقان حق تأویل رسد شاعر آن را   به نظر می.وصف حق تعالی است

ها و  هر کس که در آسمان؛ یسأَلُه منْ فِی السماواتِ و األرضِ کُلَّ یومٍ هو فِی شَأْن«: کرده است

  .1»زمین است سائل درگاه اوست، و او هر روز در کارى است

  

  شناسانه و ذوقی به آیات و احادیثرویکرد زیبا -7- 5

نویسنده با آیات و احادیث برخوردي ذوقی شاعر یا مقصود از این اثرپذیري آن است که 

هاي قرآنی و حدیثی بر  ها و قابلیت و بالغی داشته باشد، یعنی با استفاده از ظرایف و زیبایی

خویش بیفزایدي ت نوشتهبالغت و ادبی .  

  مح او در روز رزم کند با جان خصمان ر می
  

  کند با پیکر دیوان شهاب  چه در شب می آن  
  

  )20: 1363، یمین ابن                       (
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  روشن   میگردد  روان  ساغر،  ز ابریق از سوي
  

  زبهر دفع دیو غم، تو پنداري شهاب است این  
  

  )146: 1363، یمین ابن(                       

و لَقَد جعلْنا فِی السماءِ برُوجا و زینّاها «: ي  از عناصر آیهبیات باال، در ایمین ابن

به ؛  اِالّ منِ استرَقَ السمع فَأَتْبعه شِهاب مبِینٌ و حفِظْناها مِنْ کُلِّ شَیطانٍ رجِیمٍ لِلنّاظِرِینَ

و آن را از هر تماشاگران آراستیمهایى قرار دادیم و آن را براى  یقین، ما در آسمان برج

مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابى روشن او اى حفظ کردیم شده  شیطان رانده

ها اندوه به   است که در یکی از آنبهره بردهبراي ساختن دو تصویر متفاوت ، 1»ندک را دنبال مى

 پادشاه به شهاب و دشمنان او به ، زدا به شهاب تشبیه شده و در دیگرینیزروشنِ اندوه  میدیوو

در این نوع کاربردها، عناصر دینی در خدمت بیان ذوقی و به بیانی دیگر د؛ ان دیو همانند گشته

کنند و در هر حال حاکی از میزان اِشراف    می هنري اثر را تقویتي گیرند و جنبه ادبی قرار می

  .هاي دینی هستند شاعر بر آموزه

  

   تلمیح- 8- 5

ي لَمح به معنی اشاره کردن، آشکار ساختن و به  ح مصدر باب تفعیل و از ریشهتلمی

: ك.ر(گیرد   جاي می2ي علم بدیع ي تلمیح که در محدوده آرایه. ي چشم نگریستن است گوشه

 یا شاعر که تــاس آن « تلمیح: شود از دیدگاه شمیسا چنین تعریف می) 58: 1389اعال، 

 ،مشخص حال شرح ،واقعه ،حدیث و آیه ،تانــداس و قصه به ،دخو خنــس ضمن در نویسنده

  ).31: 1383راستگو، : ؛ نک67: 1388وحیدیان کامیار، (کند»  اشاره مشهور شعري و مثل

هاي خود، اهدافی دارند که در یک نگاه  گیري از تلمیح براي بیان خواسته شاعران با بهره

  :ها عبارتند از ترین آن کلّی، مهم

  ایجاز و اصل اقتصاد کالم؛رعایت. 1

 تشبیه و همانندسازي؛. 2

 انگیزي؛ ایجاد خیال. 3
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 استحکام و استواري کالم؛. 4

 حسی و تصویري کردن شعر؛. 5

 نمایی و اغراق؛ بزرگ. 6

 تأثیرگذاري بر مخاطب؛. 7

 ).59: 1389اعال، : ك.ر(ایجاد زیبایی در سخن . 8

  یعنی که شب  هر زمانی سوي این دیو سیه
  

  شد تیر زرین شهاب  از کمان چرخ می  
  

  )18: 1363، یمین ابن                       (

که  مگر آن؛ إِلَّا منِ استَرَقَ السمع فَأَتْبعه شِهاب مبِینٌ«:ي بیت فوق تلمیح دارد به آیه

  . 1»داد و شهابى روشن تعقیبش کرد دزدانه گوش مى

  وز عید از شب قدر است نقش فرّخی بر ر
  

  کشد از مشک بر یاقوت ناب  چه کلکش می آن  
  

  )19: 1363، یمین ابن                       (

شب قدر بهتر از هزار ؛ لَیلَۀُ الْقَدرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهرٍ«: ي بیت یاد شده تلمیح دارد به آیه

  .2»ماه است

  راه شرع مصطفی از مرتضی جو زآنکه نیست 
  

  طفی را در به غیراز مرتضی شهر علم مص  
  

  )8: 1363یمین،  ابن (                      

أنَا مدینَۀُ العِلمِ «: فرمایند که می) ص(این بیت اشاره دارد به حدیث پیامبر گرامی اسالم 

العِلم ن أرادها، فَمباب لِیفَ وعأتِ البابنشآن که دا. من شهر دانشم و علی، دروازه آن است؛ لی 

: 1388مجلسی، : ك.؛ ر3/126: تا حاکم نیشابوري، بی(» دروازه در آید] این[خواهد، باید از  می

40/200.(   

  است  یپاك مصطف ذات مظهرنورنخستین،
  

  مصطفی کو اولین و آخرین انبیاست   
  

  )38: 1363، یمین ابن               (

  :اشاره دارد به این احادیث نبوي

                                                           
 .18/ حجر. 1

 .3/ قدر. 2
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 »َلُ ما خَلَقمجلسی، («   است  بوده  خدا آفرید، نور من  را که  چیزي خستین؛ ن اهللاُ نورياَو

1388 :1/97.(  

 »ِو الطّین ینَ الماءب ماً و آدنَبی گاه که آدم بین آب و خاك بود من نبی بودم آن؛ کُنت «

  ).97/ 1: 1388؛ مجلسی، 525/ 6: 1371فخر رازي، (

  به فرمان مصطفی  است مؤمن که هرکس
  

  موالش اگر عناد ندارد علی بود   
  

  )44: 1363، یمین ابن                       (

هرکه من موالي اویم پس علی ؛ من کُنت مواله فَهذا علی مواله«: اشاره دارد به حدیث

  ).101: 1382نسائی، (» موالي اوست

  گه نشان علم  بی مرد آن بود که درگه و
  

    وشیار و مستجوید به هر دیار ز هر ه  

  )331: 1363، یمین ابن              (

فَإِنَّ طَلَب الْعِلْمِ فَرِیضَۀٌ علَى اُطلِبوالعِلم و لَو بالصین«: بیت باال نیز گواه این حدیث است

» دانش را بجوئید اگر چه در چین باشد زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است؛ کُلِّ مسلِم

  ).180/ 1: 1388مجلسی، (

  

  گیري  نتیجه

توان به ظهور حکومت  ها می ي آن عصر پرآشوب مغول آبستن حوادثی بود که از جمله

ي دوازده امامی را در  هاي شیعه با روي کار آمدن این حکومت که پایه. سربداران اشاره کرد

تند ایران استحکام بخشید، شاعران و نویسندگان شیعه مذهب، بیش از هر زمان دیگري توانس

 به منظور حمایت از سربداران به یمین ابن. ها و باورهاي شیعی خویش بپردازند به بیان آرمان

علی، الدین  آنان پیوست و در مدح رهبران و امیران سربداري از جمله شیخ حسن جوري و تاج

 .هاي شیعی خود پرداخته است اي سروده، در جاي جاي اشعارش به بیان اندیشه اشعار مدحیه

و مدح ) ص(پرستی، ستایش پیامبر  ترین بسامد آیات و احادیث در یگانه  اشعار وي بیشدر

این شاعر شیعه مذهب سربداري به . است) ع(ویژه امام علی  به) علیهم السالم(اطهار  ي ائمه

هاي گوناگون از آیات الهی و احادیث در سرایش اشعارش بهره برده است؛ وي گاه تنها به  شیوه

اقتباس ) الف: ي اقتباس را به دو صورت اي از قرآن و احادیث بسنده کرد، گاه شیوه هآوردن واژ
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وي . ي سرودن شعرش قرار داده است مایه اقتباس بخشی از آیه یا حدیث دست) واژگانی و ب

ي ترجمه و  اي موارد، به تضمین و حلّ آیات و احادیث پرداخته، گاه از شیوه چنین در پاره هم

هاي تأثیرپذیري قرآنی و حدیثی وي  ي دیگر شیوه تأویل نیز از جمله. رده استتفسیر بهره ب

الم الهی و سخنان معصومین  در برخی موارد براي بالغت اشعارش از کیمین ابن. است

گیري وي از قرآن و احادیث  ي دیگري از بهره تلمیح نیز شیوه. سود جسته است) السالم علیهم(

  .است
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  منابع

مرکز طبع و نشر : وند، چاپ اول، قم مهدي فوالد ي محمد  ترجمه،)1386 (قرآن کریم .1
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اصغر حلبی،  ي علی ، ترجمهغیبتفسیر کبیر مفاتیح ال، )1371(فخر رازي، محمدبن عمر  .12

 .اساطیر: تهران

 .امیرکبیر: ، چاپ سوم، تهراناحادیث مثنوي، )1363(، بدیع الزمان فر فروزان .13
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ي  حمیدرضا شیخی، دورهي  ، ترجمهمیزان الحکمۀ، )1377(شهري، محمد  محمدي ري .15

 .دارالحدیث: ، چاپ اول، قم)6ج( جلدي 15

 .میرکبیر ا:،تهراننهمپچا،)1375 (سیرفا فرهنگ مد،مح ،معین .16

، )19ج( جلدي 27ي  ، چاپ دهم، دورهتفسیر نمونه، )1371(مکارم شیرازي، ناصر  .17

 .قم: دارالکتب اإلسالمیه

 به تصحیح نیکلسون، چاپ دهم، ،مثنوي معنوي، )1389(الدین محمد  مولوي، جالل .18

 .بوستان: تهران

ي  ي سخن، دوره ، مجله»یمین ابنششصدمین سال درگذشت «، )1347(، پرویز خانلري ناتل .19
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 .جاویدان:  پاینده،  چاپ شانزدهم، تهرانابوالقاسمي  ، ترجمه)1360(نهج الفصاحۀ  .21
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  کرت تحلیلی بر مناسبات سربداران و آل

 
 1فارابی شهین

 

  چکیده

از ، نهضت سربداران. باشد اجتماعی زمان خود می، مولود عوامل سیاسی، وقوع هر نهضت

زمانی که مناسبات خارجی این نهضت مورد بررسی و تحلیل . جمله مصادیق این سخن است

در آخرین کرت،  آلرن هشتم از جمله هاي محلی ق بررسی حکومت، شک ، بیگیرد قرار می

داراي اولویت ، مرحله حیات سیاسی ایلخانان مغول که قدرت مرکزي روي به ضعف نهاده بود

  . است

، خواه ناخواه، به عنوان ارکان اصلی نهضت سربداران، و تقویت فرهنگ تشیعستیزي  ظلم

ع خود قرار داد و منجر الشعا  در منطقه افغانستان کنونی را تحتکرت آلحکومت سنی مذهب 

  . به نوعی درگیري مذهبی شد

 کرت آلبه نوعی بر اساس عملکرد رهبران سربداري و ملوك ، محور اصلی پژوهش حاضر

 گردید که با شکست دولت ق. هـ 743 در سال "زاوه"است که منجر به نبرد فاجعه آمیز

، ی به آن پرداخته خواهد شدبه صورت تحلیل، سؤاالتی که در این رابطه. سربداري خاتمه یافت

پیامد این نبرد چه تأثیري بر دولت سربداري داشت و باعث ، عبارتست از این که از لحاظ داخلی

مذهبی رهبران این دولت شد؟ از لحاظ خارجی نیز چه ، چه تغییراتی در موازنه قدرت سیاسی

 این که باعث چه هایی را براي دشمنان سربداري در منطقه فراهم کرد؟ و در نهایت فرصت

  تغییراتی در روند نهضت سربداران گردید؟

   مناسبات سیاسی،کرت آل، سربداران: کلیديواژگان 

  

                                                           
  دانشگاه پیام نور واحد مشهد. 1
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  :مقدمه

رسماً به ، به دلیل نداشتن وارث قانونیق، . هـ 736پس ازمرگ ابوسعید ایلخانی در سال 

توان  ن سال را میای، از نظر برخی از مورخان معاصر مغول. حکومت ایلخانی مهر خاتمه زده شد

 والدت امیر تیمور و، عالوه بر انقراض ایلخانان، زیرا. به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران دانست

یکی ، هایی ها و شورش جنبش، دراین زمان. آغاز جنبش سربداران نیز در همین سال اتفاق افتاد

بارزات قومی و ها که چیزي جزم این جنبش. پس از دیگري ویا هم زمان به وقوع پیوست

از جمله . الطوایفی انجامید محلی و نظام ملوكهاي  سرانجام به پیدایش سلسله، طلبی نبود قدرت

مولود ، این دولت. دولت شیعی مذهب سربداران بود، هایی که مقارن این ایام بوجودآمد دولت

تاري مأموران  در قریه باشتین سبزوار در اعتراض به بد رفق. هـ 733انقالبی بود که در سال 

، دولت غوریان در افغانستان کنونیهاي  بر ویرانه، کمی آن طرف تر. مغولی صورت گرفت

، ها حفظ نمود دولت خود را از ویرانی،  با اظهار اطاعت از مغوالنکرت آلحکومت سنی مذهب 

در . ضمن این که موقعیت کوهستانی این منطقه نیز به ایمن ماندن آن تا حدودي کمک کرد

 به تنهایی محور سخن کرت آلهاوساختار حکومتی سربداران و یا   پژوهش چگونگی ویژگیاین

مذهبی طرفین مورد ، مناسبات سیاسی، بلکه در حوزه روابط خارجی این دو دولت. نیست

 در مناسبات این دو ق. هـ 743با توجه به این که نبرد زاوه در سال . گیرد بررسی قرار می

مورد بحث ، شود از زوایاي مختلف تالش می، باالیی برخوردار استحکومت محلی از اهمیت 

عبارتست از ، به صورت تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد، سؤاالتی که در این رابطه. قرار گیرد

پیامد این نبرد چه تأثیري بر دولت سربداري داشت و باعث چه ، این که از لحاظ داخلی

هبی رهبران این دولت شد؟ از لحاظ خارجی نیزچه مذ، تغییراتی در موازنه قدرت سیاسی

هایی را براي دشمنان سربداري در منطقه فراهم کرد؟و در نهایت این که باعث چه  فرصت

  تغییراتی در روند نهضت سربداران گردید؟

  

  هاي محلی قرن هشتم  نگاهی اجمالی به حکومت

.  به رقابت پرداختندهاي محلی براي قدرت نمایی قدرت، در اواخر حکومت ایلخانان

امیراالمرا و حاکم برگزیده ، امیر شیخ علی بن قوشچی، سران ایلخانی در خراسانترین  قوي

الطوایف  نیرومندترین سران ملوك، پطروشفسکی) 320، 1363اي،  شبانکاره(. ایلخانان بود
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شهد و ابیورد را م، طوس، داند که نواحی نیشابور خراسان را امیر ارغون از قبیله جانی قربانی می

 طغاي تیمور در استرآباد و گرگان و، امیر عبداهللا موالیی در قهستان. به تصرف خود درآورد

 و) 32:1351، پطروشفسکی(. عالءالدین محمد در سبزوار و جوین هر کدام سپاهی داشتند

 به دلیل[ق، . هـ 736آخرین ایلخان مغول در سال ، با مرگ ابو سعید) 104:1361، مرعشی(

طلبانه بیشتر شد و طوایف  هایاستقالل تالش]دوران فترت در ایران آغاز شد، نداشتن فرزند ذکور

، 1363اي،  شبانکاره(. مختلف سر به شورش برداشتندهاي  محلی به بهانه دیگر مغول وگروههاي

320(  

  

  :تاریخی نبرد زاوههاي  مقدمات و زمینه

شاهد نبردي میان دو دولت ،  هجري743در سیزدهم صفر سال ، ي تاریخی زاوه منطقه

 سربداران در غرب و دولت شیعیمذهبشیعی و سنی حاکم بر خراسان بزرگ بوده است؛ دولت 

نبردي است که اهمیت ، جنگ زاوه. در شرق خراسان) کرت آل( آل کورت مذهب سنی

به ، وراي در منطقه شرق کش  گستردهتأثیراتاي دارد و نتایج آن  ایدئولوژیک و سیاسی ویژه

 شیخ –را باید در شهادت رهبر فکري و مذهبی شیعی ، کلید جنگ زاوه. همراه داشته است

آفرین در آن  هاي نقش  این رویداد بر سرنوشت نبرد و طرفوتأثیر - نیشابوري جوري حسن

زاوه همچنین نام کهن شهر . استتربت حیدریه هم اکنون نام روستایی در نزدیکی ، زاوه. جست

الدین  قطب و از آن زمان به نام، احتماالً تا پیش از قرن نهم هجري بوده استه تربت حیدری

تربت به ، الدین حیدر و بعدها تربت حیدري نام گرفت و سرانجام حیدر به تدریج تربت قطب

  )12566: 8 ج، 1377، هخداد(. دمعروف شحیدریه 

میر مسعود شیخ حسن جوري و ا، پس از تسخیر خراسان و جرجان توسط سربداران

به منظور رهایی سراسر خراسان ازیوغ دست نشاندگان مغول و گسترش حوزه ، باشتینی

به عزم تسخیر هرات و بالد غرجستان و جبل که در تصرف ملک معزالدین ، متصرفات خود

برانداختن ، از جمله دیگر اهداف سربداران، غیر از این هدف. حرکت کردند، حسین کرت بود

 : 176، حقیقت(. د که در ترویج و تقویت مذهب تسنن بسیار تالش داشتند بوکرت آلسلسله 

1374(  
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 ملک معزالدین بود که از، پادشاه هراتکرت،  آلدر زمان حمله سربداران به حکومت 

حاکم ایلخانی  (وي از یاران صدیق طغاتیمور خان مغول.  طول مدت حکومتش بود771 تا 732

  . شد محسوب می) خراسان و جرجان

اگرچه تا این .  بودق. هـ 736آغاز حکومت ملک معزالدین حسین حدوداً مقارن سال 

اما به هر حال ) 164:1372، سمرقندي (کرد چهار سال بود که بر هرات حکومت می، وي، سال

والدت امیر تیمور و آغاز جنبش ، مرگ ابوسعید ایلخانی(سه واقعه مهم ، از آنجا که حافظ ابرو

توان نقطه عطفی براي  لذا این سال را می، کند وعاً در این سال ذکر میرا مجم) سربداران

نسخه خطی ، به نقل از حافظ ابرو 5 زیرنویس ص :1339، اسفزاري(.  محسوب نمودکرت آل

  )کتابخانه ملک

خصوصاً که . مرد مدبري بود که توانست مانع انحطاط دولت مرکزي شود، ملک معزالدین

دولت مرکزي ایران دچار ضعف گردید و این فرصت را براي ملک ، دبعد از مرگ سلطان ابوسعی

حاکم  (طغاتیمورخان، در این زمان. معزالدین بوجود آورد که به استقالل کامل دست یابد

 مداخله کرت آلتوانست در امور حکومتی  نیز که دچار ضعف شده بود و دیگر نمی) خراسان

ملک ، بر این اساس. چه بیشتر با ملک کرت بر آمددر اندیشه ایجاد ارتباط دوستی هر ، نماید

  )245:1366، محمد غبار(. ازدواج نمودالدین  با ملک معز) دختر طغاتیمور (خاتون

ممتازترین ، ملک معزالدین کرت را باید به لحاظ تدابیرخاص سیاسی درکنترل حوادث

ترین  طوالنی،  حکومتوي در مجموع با مدت قریب به چهل سال. فرد این خاندان به شمار آورد

البته ناگفته نماند که یکی از جریاناتی که باعث .  را به عهده داشته استکرت آلدوران حکومتی

، زیرا از این به بعد. سقوط دولت ایلخانان بود، شد وي با سهولت بیشتري به استقالل دست یابد

معزالدین همچنین . نیاز به مشروعیت بخشی از سوي خان مغول را نداشتند، دیگر ملوك کرت

هرات را به عنوان دژمستحکم تسنن در برابر ، به لحاظ مذهبی با شکست دولت شیعی سربداري

  . پایگاه شیعی سبزوارحفظ کرد

 به 791 تا643 بلکه از سالله غوریانی بود که از دیربازازسال. او از اشغالگران مغول نبود

ا از اهل تسنن متعصبی بودند که عقاید و افکار ه آن. فرمانروایی خود در شرق ایران ادامه دادند

ورزیدند و در نزاع فی مابین  شمردند و با آن خصومت می شیعیان رافضی را بدعت در دین می

فرمانروایان مغول و ایلخانانی ، شایان ذکر است. گرفتند جانب مغوالن را می، سربداران و مغوالن
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 در امور اداري و، احکام شریعت مقدس اسالمتوجه به قوانین و  ، بیکه مسلمان شده بودند

کردند و این  بر اساس یاساي چنگیزي عمل می، ها و عوارض خصوصاً اخذ مالیات، کشورداري

البته ملوك کرت نیز خود را مقید به مراعات . گناهی نابخشودنی بود، عمل از نظر سربداران

. کردند ت اسالمی را بیشتر رعایت میدر مناطق تحت نفوذ خود مقررا نیز ها آن. دیدند نمی یاسا

  )46:1378، شهرستانی(

تحقیر آمیز بود که اي  نامه، که در واقع به عنوان زمینه اصلی وقوع این نبرد شداي  جرقه

  . به ملک معزالدین حسین نوشتند) شیخ حسن و امیر مسعود(رهبران سربداري 

  :خواند میر در کتابش متن کامل نامه راچنین آورده است 

در خرابی ، کند و خود را ملک اسالم نام نهاده ملک حسین که دعوي مسلمانی می"

حکم شرع اینست که . تر نیست ما را هیچ دشمن از وي قوي. نماید والیت مسلمانان سعی می

باشید که به تقویت شما کارهاي نامشروع و ایذاي  اکنون شما دزدان دین می. دزد را دست ببرند

 وقتی "... د و اگراز این افعال ناپسندیده مرتدع نشوید جنگ را آماده باشیدمسلمانان وجود گیر

شیخک جوري ما را از حرب «: ملک در پاسخ چنین گفت، ایلچیان این خبر را آوردند

. سپسرد غضب شد و فرمان داد تا رسوالن را به قتل رساندند. من خود پدر حربم. ترساند می

  ». د و فرسنگی زاوه اتفاق افتادپس از این موضوع بود که جنگ در 

لشکر شیخ حسن پنج هزار مرد بود ومتابعان . از طرفین خلق بسیار به قتل آمدند... «

سپاه ملک منهزم شدند و خدمتش ، ملک قریب سی هزار بودند و بعد از کشش و کوشش بسیار

که هم خواهر زاده خواجه معین جامی ، اما شیخ االسالم، نیز خواست که فرار بر قراراختیار کند

شخصی نصراهللا ، در این اثنا. توقف فرماياي  و هم داماد ملک بود عنان او بگرفت و گفت لحظه

تأمل   بیمسعود زخمی مهلک بر شیخ حسن زده مسعودالدین  جوینی نام به اشارت وجیه

غالب ، ملک بعد از آن که مغلوب شده بود. نصراهللا راکشته خزانه بر گرفت و روي بر گریز نهاد

گشت و شیخ را از معرکه برگرفته به سبزوار بردندو در جوار مزار پیرشیخ خلیفه که پیرو مرشد 

الدین  اند که چون شیخ حسن جوري و امیروجیه او بود دفن کردند و بعضی از مورخان گفته

مسعود در والیت بیهق متمکن گشتند هواي تسخیر هرات در دماغ ایشان استیال یافته بر آن 

امیر مسعود را گفت که اگر من در ، ت در حرکت آمدند و پیش از وقوع حرب شیخ حسنسم

توقف روي بر تابی و چون متجنده ملک حسین از هیبت   بیاین معرکه کشته شوم تو باید که
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سراسیمه شده با معدودي چند بر  سربداران از هیبت سربداران روي برتافتند و ملک متحیر و

ها بر پاي کردند و شیخ حسن و امیرمسعود را  علم، کوفتهها  که نقاره  فرموداي رانده و پشته فراز

ملک مردم خود را که قریب سیصد نفر بودند . نظر بر آن پشته افتاده متوجه آن جانب گشتند

از غیبت روي نماید و اي  شاید که لطیفه. بر حرب تحریص نموده گفت یک بار دیگر حمله کنید

فال شیخ . زخمی برشیخ حسن زده او را از پاي درآورد، از سربداراندر این اثنا شخصی هم 

امیر مسعود بنا بر وصیت ، امیر مسعود بنا بر وصیت شیخ حسن راست آمده، حسن راست آمده

شیخ حسن راه انهزام پیش گرفت و لشکرملک از عقب سربداریه شتافته و بسیاریاز پاي در 

این حادثه در سیزدهم صفر .  آفاق شایع و منتشرگشتآوردند و آوازه این فتح مبین در اقطار

  )682- 681 :1339، میر خواند(. »روي نمود) ق. هـ 743 (مایه ثالث و اربعین سبه

دیوان نفیس و منحصر به فرد ابن یمین ، شایان ذکر است که در گرماگرم نبرد زاوه

مفقود شد و ،  افتاده بودکرت آلدر زمانی که وي به اسارت ، )شاعر معاصر سربداران (فریومدي

اي  به طوري که نامه. تأثیر قرار داد وي را تحت، این مساله به شدت. بعدها هم هرگز پیدا نشد

، آنچه که امروز از این دیوان باقی است. رابطه براي ملک معزالدین کرت فرستاد شکوه آمیز

  )182 و 181: 1374، حقیقت (باشد وري ذهنیات بزرگان از اشعار ابن یمین میآگرد

کتاب روضات الجنات آورده است که در  در برخی از دیگر مورخان از جمله اسفزاري

در اولین . مسعود سربداري رخ دادالدین  دونبردمیان ملک معزالدین و وجیهق، . هـ 743سال 

اما در دومین . توانست تعداد کثیري از جنگاوران هرات را به قتل رساندالدین  وجیه، درگیري

با شکست مواجه الدین  سپاه وجیه، )شیخ حسن جوري (با کشته شدن رهبرمذهبی، ريدرگی

با امراي ، ملک معزالدین، پس از خاتمه موضوع سربداران) 8-12 : 2 ج، 1339، اسفزاري(. شد

جنگ چهل روزه امیر قزغن و ، ها یکی از این درگیري. خراسان و ماوراءالنهر درگیري پیدا کرد

براي صلح این دو بوجود اي  زمینه، نتیجه باقی ماند  بیاین جنگ که) 16:مانه(. معزالدین بود

محمدباقر ، مدتی کوتاه. توسط غوریان ازحکومت کنار رفت، معزالدین پس از این جریان. آورد

آخرین ) 20 و 19 :همان(. جانشین او شد و مجدداً حکومت هرات به معزالدین رسید، کرت

اکثراً به پیروزي  ها این درگیري.  در قهستان بود»اسلمش بیگ «با، هاي معزالدین درگیري

.  به علت یک بیماري العالج در گذشتق. هـ 771در سال ، وي سرانجام. انجامید معزالدین می

  )25 :همان(
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 :تحلیل نبرد زاوه 

. نوعی نبرد مذهبی و سیاسی است نه ملکی، از لحاظ ماهیتکرت،  آلنبرد سربداران با 

. دانست مقدم میاي  جنگ با این خاندان را برهر مساله،  خاطر مسایل مذهبیشیخ حسن به

خواست  می، مسعود نیزچون تحت فشارشیخ حسن و حامیان تندرو او قرار گرفته بودالدین  وجیه

نخستین نقشه اوبر ، بر این اساس. ها بکاهد با گسترش این جنگ و ادامه کشتار از فشارهاي آن

، در آغاز نبرد. تعیین کرد، لک سربداري بودومأموري را براي این کارسپس م، چیدن شیخ حسن

قبل از ، مسعود بوداما مأمور گماشته امیر مسعود در گرماگرم آن نبردالدین  پیروزي از آن وجیه

قتل ) 193:4 ج، میرخواند(. مأموریتش را انجام داد و شیخ حسن را به قتل رساند، هر اقدامی

سپاه سربداران را درمقابل کرتیان دچار از هم ، ر مذهبی سربداريشیخ حسن به عنوان رهب

سپاه سربداري . باعث افزایش روحیه و تجدید قواي سپاه کرت شد، این مساله. گسیختگی نمود

  )194:1376، نبئی(. پیروزمیدان شدکرت،  ، آلتحت تعقیب قرار گرفت و در نهایت

تاجیکان و غوریان  «نویسد که از  نفر میتعداد افراد ملک حسین را سی هزار، حافظ ابرو

تعداد نفرات سپاه ملک حسین را صد و بیست ، بطوطه ابن. اند بوده»و مغوالن نکودري و بلوچان

. نویسد هزار نفر پیاده و سواره و تعداد سپاهیان سربداران را صد و پنجاه هزار نفر سواره می

 شیخ حسن پنج هزار مرد بود که متابعان لشکر «نویسد میر خواندمی) 436 و 435 :بطوطه ابن(

  »)4 ج، میرخواند(. ملک قرب سی هزار کس بودند

شهرستانی از این همه اختالف آماري که در نقل قول این دو مورخ وجود دارد در 

شاید . بطوطه کجا پنج هزار میر خواند کجا و صد و پنجاه هزار ابن، گوید وي می. شگفت است

اما اختالفات فاحش رقم سپاه سلطان . امیر مسعود را جدا کرده باشندلشکریان ، این دو مورخ

 )46:1378، شهرستانی (حسین را چگونه باید توجیه کرد؟

درباره واقعیت نبرد زاوه که منجر به شهادت شیخ حسن ، محقق روسی، پطروشفسکی

سؤال  «ت؟حقیقت واقعه چنین بوده اس آیا «:نویسد می، جوري و باالخره شکست سربداران شد

رسد که بدگمانی پیروان شیخ حسن تا حد  اما به نظر می. توان به درستی پاسخ داد او را نمی

روابط دو جناح مذهبی و سیاسی سربداران در آستانه نبرد . زیادي درست و به جا بوده است

 رویان و، ظهیرالدین مرعشی در کتابش تاریخ طبرستان. زاوه بسیار رو به تیرگی گذاشته بود

و مریدي در آن دیار  ن وقت شیخیآدر ... »:گوید آید درباره شیخ حسن می مازندران بر می
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، پطروشفسکی( » ...شهرت تمام داشت و زمام اختیار آن والیت در اکثر امور به دست شیوخ بود

32:1351(  

 لذا برتري با قدرت معنوي شیوخ بودکه در اختیار شیخ حسن بود؛، براساس این سخن

در جریان این جنگ نشان . مسعود از جان وي بیمناك بودالدین  ب نیست که وجیهجاي تعج

اما وي نتوانست با این . در نتیجهخیانت وغدر مسعود بوده است، قتل شیخ حسن، داده شد که

  )180:1374، حقیقت(. انسجام جناح شیخیان را بر هم زند، کار

دندو پس از این شکست هرگز اگرچه به ظاهر وبه لحاظ فیزیکی سربداران شکست خور

اذعان ، اما قریب به اتفاق منابع تاریخی، نتوانستند در خراسان قدرت گذشته خود را احیا کنند

علل و عوامل پیروزي نیز ازهر جهت مساعد به . دارند که در این نبرد سربداران نیز پیروز شدند

نفري توغاي تیمور بودند وهم ترازسپاه هفتاد هزار  ضعیفکرت،  آلهم نیروهاي . رسید نظر می

. تر و بیشتر ازنیرویی بود که در جنگ با توغاي به کار گرفته بودند بسیار قوي، قواي سربداران

یکی از گماشتگان ، امیر مسعود، اما همین که جنگ با نتیجه برتري سربداران رو به پایان بود

  )47:1378، شهرستانی(. خود را مأمور کرد تا شیخ حسن را به قتل رساند

 

  :پیامدهاي نبرد زاوه

  :پیامدهاي داخلی

بدبین شدن گروه درویشان نسبت به امیر مسعود و نظامیان در نتیجه تبدیل شدن  - 

  هاي مختلف سربداري به نفاق و تفرقه اتحاد و دوستی گروه

  از نظامیان) درویشان (قطع شدن حمایت حامیان شیخ حسن - 

  هاي سیاسی و مذهبی درویشان منه فعالیتمحدود و ضعیف شدن اختیارات و دا - 

  مواجه شدن دولت سربداري با اختالفات و اغتشاشات - 

کاهش یافتن نیروي نظامی سربداري با کشته و اسیر شدن شمار زیادي از نیروهاي  - 

  )195:1376، نبئی( این جناح

  

  :پیامدهاي خارجی

  ران به سمت شرقجلوگیري از پیشروي و توسعه متصرفات و نفوذ سیاسی سربدا - 
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 اعتبار ساختن شهرت سربداران به عنوان یک حکومت معنوي شیعه در سبزوار بی - 

  ممانعت ازرکود و سقوط مذهب تسنن در شرق خراسان -

  کرت آلبخشیده شدن اعتبار سیاسی و مذهبی به  - 

  حفظ برتري ترك و مغول بر تاجیکان در شرق خراسان - 

  :ر هرات دراین رابطه چنین سروده استکه یکی از شعراي دربااي  گونه به

  زديـوز تیغ یلی گردن شیران ن    گر خسرو کورت بر دلیران نزدي

  زديـــیک ترك دگر به ایران ن    رــاز بیم سنان سربداران تا حش

  )194:4 ج، 1339، به نقل ازمیر خواند، همان(

  

  : دردوره حکومت خواجه علی مویدکرت آلتداوم اختالفات سربداران و 

. آخرین امیر سربداري بود،  حکومت کردق. هـ 783  تا766خواجه علی موید که از سال 

معنوي ، شخصی را با نام درویش عزیز مجدي به عنوان رهبر دینی، او براي جلب حمایت مردم

به درویش علی به عنوان یک ، به محض تثبیت حکومت خواجه علی. نهضت خود انتخاب کرد

موضوع حکومت خواجه علی به واقعه کرت ارتباط پیدا ، که باعث شد اي مساله. مانع نگاه شد

، ... حسینیان مقدم و(.  بودکرت آلاصرار درویش عزیز درباره انتقام خون شیخ حسن از ، کند

کشته شدن شیخ حسن را به دست سپاه هرات ذکر ، اش بطوطه در سفرنامه زیراابن) 117:1385

سپاهی به همراهی ، خواجه علی، بر این اساس) 436:2 ج، بطوطه سفرنامه ابن(. کرده است

روانه جنگ با معزالدین حسین کرت نمودو تصمیم گرفت درویش را به هالکت ، درویش عزیز

  . رساند

. به سران سپاه خود نوشت مبنی بر این که درویش راتنها گذاشته و بازگردنداي  او نامه

اما خواجه علی که از نفوذ او در . حرکت کرددرویش عزیزبا تعدادي از حامیانش به سوي عراق 

از یارانش کشته اي  درویش و عده، نیرویی به تعقیب او فرستاد که در این درگیري، هراس بود

مزار شیخ خلیفه و شیخ ، خواجه علی پس از این پیروزي) 366:3 ج، 1362، خواندمیر(. شدند

در ، )از مریدان شیخ حسن(الدین  درویش رکن، در نتیجه کسانی همچون. حسن را تخریب کرد

 به مخالفت با خواجه علی برخاستند که البته خواجه علی پیروز شد ودرویش ق. هـ 778سال 

امیر ولی با سپاه زیادي به . پناه برد) حاکم استرآباد (به اصفهان گریخت به امیر ولیالدین  رکن
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داد و خواجه علی بار دیگر در و مریدان او را شکست الدین  کمک خواجه علی آمدو درویش رکن

  )367:همان(.  سبزوار را فتح کردق. هـ 780سال 

 

  گیري نتیجه

پیدایش دولت انقالبی شیعی سربداري در خراسان و پیروزي آن دولت برخوانین مغول 

حسین کرت به منزله زنگ خطري محسوب الدین  براي ملک معز، در حوزه مناسبات خارجی

ادعاي رهبري مسلمانان سنی مذهب در خراسان ، در آن زمان، نزیرا ملک معزالدی. شد می

گسترش نهضت تشیع در خراسان بر خالف ، با این وصف. خواند داشت و خود را ملک اسالم می

همان گونه که در متن این پژوهش . ها بود خواست حکام غیر شیعی ملوك هرات و پیروان آن

 به اوج ق. هـ 743 در سال »زاوه«ردي به نام اختالفات مذهبی این دو دولت در نب، بیان شد

سربداران قرین موفقیت بودند اما بااوج گرفتن ، در آغاز، هرچند در این جنگ. خود رسید

سربداران و شدت یافتن رقابت رهبران مذهبی و سیاسی این دولت و اي  اختالفات درون فرقه

به الدین  یافت و ملک معز خاتمه کرت آلنتیجه نبردبه نفع ، کشته شدن شیخ حسن جوري

به لحاظ داخلی و خارجی بسیاربراي ، پیامدهاي این جنگ. عنوان فاتح میدان اعالم شد

محدود شدن دامنه ، مواجه شدن سربداران با اغتشاشات داخلی. غیر قابل جبران بود، سربداران

سنن در ممانعت از رکود مذهب ت، تجدید حیات سیاسی دشمنان سربداران، فعالیت درویشان

از جمله این ، ها در شرق خراسان شرق خراسان و حفظ برتري ترك و مغول در برابر تاجیک

  . شود پیامدها محسوب می

توان چنین پنداشت که با توجه به سقوط حاکمیت تسنن بغداد در سال  به یقین می

ته احساس آزادي بیشتري در مقابل حاکمان وقت خود داش،  که باعث شد شیعیانق. هـ 656

شمردند و به  این موقعیت را غنیمت می، سیاسی سربداري رهبران مذهبی و اگر، باشند

چه بسا به فاصله ، هاي داخلی شوند توانستند مانع تداوم این آشفتگی هاي مختلف می روش

رسید که در  کردند و قدرتشان تا حدي می  را جبران میکرت آلکوتاهی شکست خود در برابر 

  . ایستادگی کنند ر نیزحمالت تیمو برابر
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 مطالعه علل ظهور و افول انقالب سربداران از منظر فرهنگی

  

  1دکتر رضا کشاورز

  2سید مهدي دلبري

  :چکیده

همیشه به عنوان یک مکتب     ،  در طول دوران پر فراز و نشیب خود       ،  فرهنگ و تفکر شیعی   

ین زمـ که در تاریخ ایـران ، هاي بزرگی چون سربداران بوده  آفریننده حماسه ،  پیشرو و الهام بخش   

ي شـیعیان بـود کـه در        طلبانـه هاي حـق  از مهمترین قیام  ،  انقالب سربداران . جاودانه مانده است  

هاي سـترگ مـذهب شـیعه و بـه مـدد مقاومـت و       عدالتی و تحقق آرمان راستاي دفع ستم و بی    

خیزش مردمی علیه نظام جور و ظلم انجام گرفت و در بستر فرهنگی و مذهبی و با بـرانگیختن                   

برخی موانع موجب تزلزل و     ،  ستیزي به فرجام مطلوبی رسید و با این وجود         و بیگانه  غیرت دینی 

کاووش در مورد چگونگی بـروز      . شکست این حماسه افتخارآفرین بعد از گذشت نیم قرن گردید         

این انقالب حماسی و دینی از نگاه فرهنگ شیعه و اینکه چه عوامل فرهنگی برگرفته از فرهنـگ    

ین انقالب نقش داشته و چه عوامل فرهنگی آن را در سراشیبی سـقوط قـرار                تشیع در پیدایش ا   

سـاز  هـاي فرهنگـی زمینـه     از مهمترین مولفـه   . در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است       ،  داده

ي گـسترش فرهنـگ تـشیع و    توان به سابقهبطور اجمال می، انقالب و حماسه تاریخی سربداران    

نفوذ معنوي رهبران مذهبی سـربداران و رهبـري انگیـزه           ،  شیعیهاي فرهنگ   حاکم بودن آموزه  

حاکم بودن فرهنگ انتظار و اندیشه مهدویت و وجـود  ، قرابت و اتحاد تصوف و تشیع ،  بخش آنان 

اتحـاد و بـرادري و جانفـشانی و         ،   فرهنگـی همچـون روحیـه جـوانمردي        -هاي مهم دینی  مولفه

 فرهنگی را براي خیزش مردمی علیـه دشـمن          که توانست بستر مناسب   ،  ستیزي اشاره نمود   ظلم

بـا ایـن وجـود تغییـر        . گـذاري سلـسله سـربداران فـراهم نمایـد         مغولی و چیرگی برآنان و پایـه      

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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باعـث گردیـد کـه      ،  رویکردهاي فرهنگی که در ابتداي قیام از آرمانهاي این انقالب مردمـی بـود             

هایـت افـول ایـن نهـضت     مـسلک فـراهم گـردد و در ن      پذیري این حکومت شیعی   ي آسیب زمینه

که از آن جمله عواملی همچون عدم سـازماندهی ایـدئولوژیکی و         ،  خجسته سربداري محقق شود   

تغییـر  ،  هاي دینی و فرهنگی سربداران    ناامیدي مردم از حصول آرمان    ،  فرهنگی انقالب سربداران  

فرهنـگ  رنگ شدن حاکمیـت   کم،  طلبیزیستی به توطئه و جاه    الگوهاي فرهنگی صداقت و ساده    

خواهی تشیع و روحیه تسلیم حاکمان در اواخر حکومـت ایـن دولـت شـیعی            ایستادگی و عدالت  

  . بیش از دیگر عوامل موثر بوده است، مذهب

  . افول سربداران، ظهور، انقالب، فرهنگ سربداران، راناسربد: کلیديواژگان 

  

  ):طرح مسئله(مقدمه. 1

هـاي جاویـد مردمـی یکـی از      یخی و حماسه ایران اسالمی با داشتن فرازهاي برجسته تار      

دولـت  . ت گرفته از فرهنگ دینـی اسـت       ٔکه نشا ،  هاي دنیاست   ها و تمدن  پرافتخارترین فرهنگ 

سـتیز  و ایـن مـرز و بـوم ظلـم         ساز تـشیع      تاریخ حماسه این  بخشی از   به عنوان   شیعی سربداران   

رین عـاملی کـه در کنـار        تـ مهـم . درخشدسالیان ساالست که بر تارك تاریخ و فرهنگ ایران می         

زمینه ایجاد و به ثمر نشستن یـک انقـالب یـا    ، برخی اقتضائات تاریخی و عوامل درونی و بیرونی   

 آشـکار  الگوهـایی  فرهنگ از این نگاه شامل. هاي فرهنگی آن استزمینه، نمایدقیام را فراهم می  

 سیاسـی حاصـل    گیابـد و فرهنـ    مـی  انتقـال  واسـطه نمادهـا    بـه  اسـت کـه    رفتـار  از ناآشکار و

و ) 1391،  کرمـی (اسـت    سیاسـی  در ابعـاد نظـام     ارزشـی  و احساسی،  شناختی هاي گیري جهت

، شـریف (اسـت    آنهـا  بـه  هاي وابسته  رزشخصوصاً  و به    سنتی عقاید شامل فرهنگ اصلی هسته

 و الگوهاي نمادین رفتاري در عنفـوان انقـالب سـربداران            ها  ارزشتردید این عقاید و     بی. )1381

درواقع حماسه انقالبی و مردمـی سـربداران بـر        . اي بر پیروزي آن داشته است     کنندهتعییننقش  

 که منشأ ظهور این دولـت اسـالمی وشـیعه مـذهب در            ،  بنیان هایی دینی و فرهنگی استوار بود      

توانست تداوم بسیار بیشتري بیابـد      می،  ماندها باقی می   که اگر بر همان بنیان     ؛زمین گردید ایران

تـري بـه اهتـزاز در آورد و بتوانـد سـهم بیـشتري از تـاریخ                  م خود را در قلمـرو گـسترده       و پرچ 

به هر صورت کاوش در چگونگی بروز این انقالب         . این مرز و بوم را از آن خود سازد        هاي    حکومت

از منظـر  ، دینی و حماسی که با تکیه بر خیزش مردمی علیـه جـور و ظلـم بـه سـرانجام رسـید           



 871  مطالعه علل ظهور و افول انقالب سربداران از منظر فرهنگی

هاي فرهنگ تشیع در ایـن انقـالب        ه چه عوامل فرهنگی برگرفته از شاخص      فرهنگ شیعه و اینک   

و درس  بـسیار مهـم  ، نقش داشته و اینکه چه عوامل فرهنگی آن را در سراشیبی سقوط قرار داد          

تواند مورد توجه و پژهش واقع      می،  آموز است و به عنوان رهیافتی فرهنگی به این نهضت شیعی          

هـاي  هاي بعدي شیعه و الگو شدن آن در تاریخ جنـبش      راي قیام الهام بخشی این حماسه ب    . شود

مطالعـات  ،  گفتنی است با توجه بـه اهمیـت تـاریخی سـربداران           . اسالمیبر اهمیت آن می افزاید    

نسبتاً زیادي با موضوعات متعددي در خصوص این نهضت انجام گرفته و با این وجود مطالعـه و                  

نگی کمتر مورد توجه قرار گرفتـه و نیـاز بـه تامـل و               پژوهشی با هدف واکاوي قیام از منظر فره       

بـه علـل    ،  از اینروست که تحقیق و مطالعـه حاضـر        . شوداحساس می بعدتحقیق بیشتري در این     

گیري و نیـز سـقوط ایـن        ظهور و افول انقالب سربداران از منظر فرهنگی که از ارکان مهم شکل            

  . خواهد پرداخت، نهضت است

 

  ه مطالعهروش تحقیق و پیشین. 2

کـه  ،  بودهجمع اوري اطالعات کتب و مقاالت مرتبط         در این مقاله مبتنی بر     روش تحقیق 

تحلیلـی  ،  بـا روش توصـیفی    ،  درواقعـاین پـژوهش   .  است از آنها بهره گرفته شده     بصورت اسنادي 

موضـوع  ،  و پیـشینه مطالعـاتی  تحلیل اطالعات منـابع تـاریخی  مطالعه و انجام گرفته و از طریق     

بیـشتر مطالعـات انجـام یافتـه در     . لعه را از ابعاد مختلف مورد تفحص قـرار داده اسـت         مورد مطا 

صرفاً یک مطالعه تـاریخی بـوده و در اینجـا مطالعـاتی کـه              ،  خصوص حماسه و انقالب سربداران    

 . مورد توجه قرار گرفته است، باشداجتماعی و دینی می، مرتبط با ابعاد فرهنگی

همواره برمبـارزه   ،  است که درطول تاریخ پرفرازونشیب خود     از افتخارات مذهب شیعهاین     

، مقابله باظلم وستم در تمامی شکل هاي آن پافشاري کرده است وپیروان راستین ایـن مکتـب       و

 انـد این راه هرگونه رنج وسختی وخسارتی راازجان ودل پذیرا بوده و بردبارانـه تحمـل نمـوده        در

هاي قیام خود را به جان      دشواري،  اه احیاي مکتب تشیع     سربداران نیز در ر   . )1386،  بابا صفري (

در تمـامی  .  بـه ذلـت و حقـارت ندادنـد    تـن امـا  ، خریدند و تا پاي جان رفتند و سر به دار دادند   

تـرین   فرهنگی را مهـم    بعدتوان  هاي مردمی عوامل متعددي دخیل هستند و می       ها و قیام  انقالب

 بیان شـد کـه عـالوه بـر        ) 1388(اي توسط حسنی    مطالعهدر  . ساز آنها تلقی نمود   عامل و زمینه  

تـوجهی بـه    بـروز نارضـایتی بـه دلیـل بـی       باعـث نیـز   و فرهنگی   عوامل فکري   ،  عوامل اجتماعی 
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بـه جهـت وجـود آمـوزه هـاي انقالبـی و       ، در نحوه تکوین انقـالب   شده و    ي دینی مردم  ها  ارزش

بخـش   بزرگتـرین نهـضت آزادي     هـضت سـربداران   ن.  نقش برجسته اي دارد     این عوامل  گراتحول

 پنجـاه که در مقابل هجوم ویرانگرانه مغـوالن بـه مـدت            ،  مردمی قرن هشتم هجري در آسیا بود      

اولین حکومـت شـیعه دوازده امـامی ایـران را بـه پـایتختی         ،  سال ایستادگی کرد و در این مدت      

 کـه  دارانسـرب  جنـبش . )1363،  حقیقت ( خراسان تأسیس نمود   يدر خطه دارالمومنین سبزوار   

 اختـصاص  خـود  بـه  زمـین را   ایران ق.  ه 788 تا 736 هاي سال تاریخی صفحات ايعمده بخش

، خـویش  مـذهب  رقیب سنی  رانی درحاشیه،  صوفی -شیعی گفتمان از نمادي عنوان به،  بود داده

حـضرتی و   (سـاخت    خود نام به را مغول ایلخانان حکومت انقراض افتخار که پیشرفت جا بدان تا

جنـبش  : هاي آینـده منطقـه ماننـد        تأثیر دولت سربداران بر جنبش    ناگفته نماند   . )1389،  ناصح

تـوان     و همچنین نوع اداره جامعه توسط ایشان را می         مرعشیانجنبش  ،  جنبش نقطویه ،  حروفیه

 در  و) 1388،  ضـابط  (اجتماعی و فرهنگی در آن عصر دانـست       ،  ترین منشأ تحوالت سیاسی     مهم

در گوشـه و کنـار ایـران سـر          ،  ري که پس از فروپاشی دولـت ایلخـانی        پرشماهاي    میان حکومت 

، مـذهبی هـاي     از لحاظ خاستگاه اجتماعی و نیروهاي حامی و گرایش        ،  دولت سربداران ،  برآوردند

توان دستاورهاي مهم این حماسه     می. )1393،  سعیدي (منحصربه فردي است  هاي    داراي ویژگی 

ایجـاد فـضاى بـاز      ،  ت مغوالن و پیروزى بر آنان     هن اُب شکست،  ایجاد حکومت شیعى در خراسان    را  

 دخالت عالمانِ دیـن در اداره   وگسترش فرهنگ تشیع، برقرارى عدالت اجتماعى  ،  سیاسى جامعه 

تـرین منـشأ تحـوالت       مهم بایدو تأثیر دولت سربداران بر جنبش هاى منطقه را          برشمرد  جامعه  

، دولت سـربداران . )1387، مرادى نسب (ستدر آن عصر دانایران سیاسى و اجتماعى و فرهنگى    

مکـان  ،  بـه لحـاظ نـوع دیـن و مـذهب      اسـت کـه    شیعی امامی در ایـران    هاي    از نخستین دولت  

تـوان  ه مـی  تا جـایی کـ    ،  داشتهدو چندان   اهمیتی  ،  هاي شروع قیام  ها و انگیزه  آرمان،  جغرافیایی

هاي مـذهبی و فرهنگـی      یریشه در دگرگون  ،  تشکیل دولت صفویه و تغییر مذهب در ایران       گفت  

دولت سربداران در محیطی    . )1392،  پرهیزکاري(نده بود که دولت سربداران به وجود آور     ،  داشت

مـذهب سـنی داشـتند و از طـرف          ،  کرت  از جمله دولت آل   ،  هاي اطراف   شکل گرفت که حکومت   

حکومـت و   این  تنها راه حفظ    ،  عالمان تشیع واقعی  ،  در چنین محیطی  . مغولها نیز در فشار بودند    

هم حکومت براي حیات خـود بـه عالمـان نیـاز داشـت و هـم       ،  بنابراین. مذهب بودند این  ترویج  

  . )1388، فتحی(عالمان به منظور ترویج تشیع به حکومت سربداران نیاز داشتند
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  یانقالب سربدارانساز و پدیدآورندههاي فرهنگی زمینهترین مولفه مهم. 3

 تحوالتی است کـه دریـک جامعـه بـه منظورمقاومـت در     ازجمله تغییرو، و انقالبجنبش  

گیري درشکل،  هاي حاکم برآن جامعه   اي ازاندیشه  مجموعه  و گیردحاکمان زمان صورت می    برابر

د هـ دتـاثیر خـود را نـشان مـی        ،  و الگوي دیـن محـوري درآن دوره       دخالت داشته   ها  این جنبش 

تحوالت اساسی و مهمـی در اوضـاع        جنبش سربدار و تشکیل دولت آنها باعث        . )1392،  عباسی(

که در تاریخ قلمرو اسالمی تقریبا بـی سـابقه و کـم    ، اجتماعی و مذهبی شرق ایران شد ،  سیاسی

مراحل نخستین قیام و عوامل موثر در چگونگی سیر تطـور آن            ،  درست به همین دلیل   . نظیر بود 

گیـري  یـابی شـکل   یشهرسدرو به نظر می   ) 1384،  آهنچی(تا تشکیل دولت اهمیت بسزایی دارد       

گیـري آن رهنمـون     تواند ما را به ماهیت این قیـام و عواملـشکل          می،  این انقالب از نگاه فرهنگی    

هـاي  ریـشه در آرمـان  ، سـتیزي خواهی و ظلمدستاوردهاي مهم این قیام و از جمله عدالت . سازد

انـد و  پویا آموختهبه رهروان این مذهب ، )ع(فرهنگی و دینی تشیع دارد که پیشوایان معصوم ما  

ایـن  ، )1390(کـه بـه اعتقـاد بـاقی    ، بخـش اسـت  به عنوان عنصري انگیزه» عدالت«از آن جمله   

همواره با شعور انسانی در بعد نظر و با شـور و احـساس در بعـد    ، در سنن دینی  تِتاکید شده   عدال

نـاگون  عوامـل گو  . هـاي وجـود آدمـی را در نوردیـده اسـت            و همه الیـه    استعمل درهم تنیده    

تـوان  سازي و پیشبرد انقالب غرورآفرین سربداران می      زمینه،  بخشیتوان در انگیزه  فرهنگی را می  

کننـده ایـن انقـالب      کـه پدیدآورنـده و هـدایت      ،  ترین آنها که در اینجا به برخی از مهم      ،  برشمرد

  . اشاره خواهد شد، مردمی است

  

 رهنگ شیعیهاي فسابقه گسترش فرهنگ تشیع و ترویج آموزه. 3. 1

هـاي عمـده تـشیع در    از دیربـاز از پایگـاه  ،  و به خصوص ناحیه سبزوار    خراسانسرزمین   

سابقه . و مهد فرهنگ و تمدن شیعه و خواستگاه شیعیان غیور بوده است           منطقه به شمار می رفت    

 به مهاجرت علویان    بنا بر شواهد تاریخی و اجتماعی     ،  گسترش فرهنگ تشیع در قلمرو سربداران     

 آن امـام رئوفـو      هجـرت . گـردد  خراسـان برمـى    بـه ) علیه السالم ( حضور امام رضا    صدر آنان  و در 

) 1382(مرادي نـسب  .  موجب شد مردم خراسان تحت تأثیر فرهنگ شیعه قرار گیرند          نزدیکانش

همـی  یمپشتوانه، علویانو و سادات ) علیه السالم (حضور امام رضا  بر این مطلب صحه گذاشته که       

در ایـن خطـه از      اعتقادي تشیع   فرهنگی   و سبب تقویت مبانی      هفرهنگی بود در جبهه سیاسی و     
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یافتـه  در طول تـاریخ ادامـه   ) علیهم السالم (این خط فکرى و سیره عملى ائمه      زمین شده و    ایران

ي عطفی در تاریخ تشیع ایران و دوستی اهـل  ي مبارك تاریخی که نقطه   در واقعاین پدیده  . است

نقشی به سزا داشـته و از تاثیرگـذارترین    تشیع و معارف اسالمی      در گسترش فرهنگ  ،  بیت است 

تردیـد فرهنـگ    بـی . باشدعوامل فرهنگی دخیل در ایجاد حماسه جاوید و اسالمی سربداران می          

هـاي  و در حرکـت  و ظلم پذیري نداشـته  تهیچ نسبتی با ظلم   ،  تشیع از همان ابتدا و بدو ظهور      

توان در حماسـه همیـشه      وج آن را می   بارز بوده است که ا    اي پیشرو و م   همواره جبهه ،  طلبانه حق

هاي اسـالمی نظیـر انقـالب سـربدران         که واالترینالگو براي جنبش   ،  جاوید عاشورا مالحظه نمود   

خطـرى بـراى ادامـه      مـانع و    ایـن فرهنـگ را همیـشه        ،  حاکمان ستمگر و دین گریز    . بوده است 

ـ        حاکمیت خود بر مـردم مـى دانـستند         ه دلیـل وجـود فرهنـگ ایـستادگی و           و از همـین رو و ب

  . اندبردههمواره شیعیان در طی تاریخدر مظلومیت و سختی بسر می، ستیزي مذهب ظلم

  

 جانفشانی و ظلم ستیزي ، اتحاد و برادري، وجود روحیه جوانمردي. 3. 2

کـه  ،   بـود   و ایثار و ازخودگذشتگی    روح فتوت و جوانمردي   ،  از وجوه عمدة قیام سربداران    

 ایرانی داشت و اکثر رهبران سـربدار ایـن ویژگـی را دارا            فرهنگ ر فرهنگ اصیل تشیع و    ریشه د 

 نـشان از اعتقـاد      کـه ،  زیستندنهایت سادگی می  عین زورمندي و پهلوانی در      در  بیشتر آنان . بودند

در قرن هشتم   ،  )1380(ي میرخواند   بنا به گفته   از دیگر سو  . داشتقلبی آنان به فرهنگ برادري      

 که یـار    یپهلوانان جوانمردان و    ؛ و قابل توجه بود    نقش جوانمردان آشکار  ،  ر سراسر ایران  هجري د 

آنانبـا  در میـان مـردم محبوبیتداشـتند و برخـی از            ،  و یاور ضعفا و دشمن زورگویان زمان بودند       

جـوانمردان  گذشـتهکتابهایی در وصـف      در ادوار   گفتنـی اسـت     . بودنـد ارتباط صوفیه   در  مشایخ  

نامه سلطانی نوشته مال حسین واعظ      از جمله فتوت  و  نامه معروف شدند     به فتوت   که هتدوین شد 

امیـر  و از جملـه   گروهی از جوانمردان مشهور به سـربداران  که در آن به شرح    ،  کاشفی سبزواري 

پرداخته شـده اسـت ونکتـه       ،  بود  از پهلوانان و کشتی گیران      که )فرمانرواي سربداري (عبدالرزاق  

، بخشندگی و سخاوت  ،  انصاف و دادگري    ،   پاك دامنی و پارسایی    بهوانمردان   ج اینجاست که این  

تـوان ایـن    و مـی  )1380،  میرخوانـد (انـد ستیزیمشهور بوده  وتعهد و ظلم   ایثار و از خود گذشتگی    

کـه بـا نظـام سـلطه     ، فرهنگی و اجتماعی دانست  ،  هاي مهم دینی  مولفههاي اخالقی را از     ویژگی

.  ناسـازگاري بـا آن حکومـت را در مقـام عمـل رقـم زده اسـت                   و سـر   چنگیزي سازش نداشـته   
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زندگی خود را از    خود را با مردم عادي برادر و برابر می دانستند و            پیشکسوتان حماسه سربداران    

 و  بعـد مردمـی ایـن قیـام     نـشان از  ویژگـی داشتند و این   حکومتی دور می   تجمالتی و تشریفات  

اتحـاد و   ،  تردیـد روحیـه بـرادري     بـی . ي قیـام دارد   استیالي فرهنـگ و اخـالق شـیعی در ابتـدا          

تـرین عوامـل پیـروزي انقـالب        از مهـم  ،  رحمانه قـوم مغـول    یکپارچگی در برابر ستم و هجوم بی      

 نیـز در  ،  ابن یمین که مذهب تـشیع داشـت       شود و ادبیات آن زمان و اشعار        قلمداد می  سربداران

رهنـگ جهـاد و شـهادت ودفـاع از     از دیگـر سـو وجـود ف      . مـوثر بـود    سربداران   جنبشپیشرفت  

زد و ایـن فرهنـگ در       در سرتاسر قیام مردم سـربداران مـوج مـی         ،  آرمانهاي دینی و خاك میهن    

 بـه اوج    1357تا اینکه در انقالب اسالمی سـال        ،  همچنان وجود داشت    ،  هاي تاریخی ایران  برهه

  . خود رسید

 

 نفوذ معنوي رهبران مذهبی سربداران. 3. 3

 در دل   با حمایت و نیـروى معنـوى عالمـان دینـى کـه            در واقع   ن هشتم   سربداران در قر  

 و در اصـل رهبـري دینـی ایـن انقـالب را بـه        برخودار بودندآنان از پشتوانه مردم جاي داشته و  

 حمایـت   بـدون دولت سربداران   . توانستند بر دست نشاندگان ایلخانى پیروز شوند      ،  عهده داشتند 

شک نقش شیخ مازندرانی و     بی. گرفتو دینیموجودشکل نمی  رهبران مذهبی و پیشینه اعتقادي      

شیخ حسن جوري در پیدایش این قیام کمتر از سران سربداري نیست و آنان بودنـد کـه بـستر                    

بـا سـران و رهبـران    ، تا مردم با تمـام وجـود و بـا بـذل جـان       ،  حماسی این قیام را فراهم کردند     

ساز و مبارز قوم سربداران پیش از آنکه خـود          همردم حماس . نظامیعلیه دشمن بیگانه همراه شوند    

ن جـوري   تـابع روحـانیونی چـون شـیخ مازنـدرانی و شـیخ حـس              ،  را تابع فرماندهان قیام بدانند    

-که آنان را براي مبارزه با جور زمانه و بازآفرینی آیـین و حکومـت شـیعه فـرا مـی                ،  دانستند می

آغـازگر حماسـه    ،  بـود  بیهـق  والیـت  اکابر از امیرعبدالرزاق نخستین امیر سربداران که    . خواندند

اکثرآنهامریدشیخحـسنجوري بـه عنـوان      ،  )1368(روستایی بودکه به اعتقاد روحانی     سربدران در 

زمینـه و رهبـري مـذهبی نهـضت         در تاریخ بسیار ذکر گردیده کـه        . پیشواي و مقتدایشان بودند   

اینان بودند که مکتـب     و نمودندشیخ حسن جوري فراهم     به خصوص   سربداران را شیخ خلیفه و      

پروا از مذهب شـیعه    بیناپذري آن را در آن عصر ظلمت و ستم احیا نمودند و             علوي و شعار ذلت   

بـا  (  مازنـدران  هاي بعد از آن و از جمله قیام سادات و مرعشیاننهضتکردند و در واقع      دفاع می 
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ز نظـر ایـدئولوژي و      ا،  )رهبري سید عز الدین که در مکتب شیخ حسن جوري تعلیم یافتـه بـود              

. که عالم مبارزي چون شیخ حسن جوري بنیان نهـاد ،   بود  سربدرانی  همان قیام  يعقیدتی دنباله 

این نفوذ معنوي شیخ مازندرانی بود که به عنوان عالم دینی و رهبـر مـذهبی و شـیعی مـسلک                     

 و خود   ام کنند گفت خداوند از عالمان تعهد گرفته تا در برابر ظلم قی          یپیوسته م ،  )1375،  بلخی(

ایـن شـیخ وارسـته و از        . کـرد مـی سـتیز و غـارتگر مغـول        و مردم را ملزم به جهاد با قـوم دیـن          

اما با اعتقـادي راسـخ بـه تعـالیم تـشیه و مبـانی               ،  درویشىبه ظاهر    در زى    هرچند،  گذشته جان

در مـساجد شـهر   ، حاکمان وقت و شیوخ دربـاري نبـود  ، اعتقادي که مورد پذیرش علماي تسنن    

پرداختو جان خویش را در همین مسیر و همـین مکـان فـدا نمـود و شـیخ                    سبزوار به تبلیغ می   

-حسن جوري نیز با خروج از سبزوار با هدف تبلیغ تشیع از شهري به شهري دیگر هجـرت مـی       

تـر و   تر و پیـروزي آن نزدیـک      تا دامنه قیام گسترده   ،  نمودنمودند و تعقیب و زندان را تحمل می       

شـیعی   پایـه گـذار حکومـت     و  حرکـت اصـلى قیـام       از اینرو باید اذعان نمود کـه         .تر شود قطعی

تبیـین درسـت   (فرهنگـی  بایـد نقـش    ونعالمان دینى بر عهده داشتند، سربداران را از این منظر  

آن اجتمـاعى و سیاسـى       تدر سـیر تحـوال    ،  عالمان دیـن را   ) فرهنگ شیعه و احیاي تفکر تشیع     

  . برهه تاریخی نادیده انگاشت

  

قرابت و اتحاد تصوف و تشیع و نقش محوري مسجد به عنوان پایگاه فرهنگـی و         . 3. 4

  مذهبی

 دنیاپرسـت    و صوفیان زمان سربدران عزلت نشین و یـا حتـی           بسیاري از درویشان  گرچه  

 مـردم نار کدر  انقالبی و   ،  مبارز،  شیخ حسن جوري  همچون روحانی محبوبی چون    برخی   اما،  بودند

بوده ) ع(مهد دین و آیین اهل بیت     سبزوار را که    ،  سربداران.  درویشی نبود   و مرامشان مرام   بودند

مرکـز حکومـت خـود قـرار     ، هاي نخستین اسالمی به تشیع اشـتهار داشـتند   مردم آنجا از قرن و  

 برقـرار    و مـودت   رابطـه ارادت  ،  دار خاندان والیـت بودنـد     انی که دوست  م و با صوفیان و مرد     دادند

. نمـود مسیر پیروزي قیام را هموارتر می     ،  نزدیک به هم آنان در اوایل قیام       و تبعاً اعتقادات     کردند

نخـستین دولـت شـیعی مـذهب        به عنوان   ،  دولت سربداران خراسان  در این راستا گفته شده که       

عناصـر تـشیع و تـصوف بـا عنـصر           از تلفیق   ،   به پایتختی دارالمومنین سبزوار     و مستقل در ایران  

 تشکیل شده بود و از این لحاظ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات سیاسـی     گرایی و فتوت ایرانی    ملّی
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گروهـی خمـوش و     ،  در بـین صـوفیان    . )1388،  ضابط (آید  و اجتماعی این سرزمین به شمار می      

، منوچهري(ناپذیر ي از آنان چون شیخ خلیفه عصیانگر و تسلیم        ا   پاره اما،  منزوي و شکمباره بودند   

اي در سربدران نقـش عمـده  عصر در  ،  محورشیعه  و  گرا    مردم،  صوفیان روشن ضمیر  این  . )1358

شمار   خلیفه هم از رجال صوفیه و هم از علماي شیعه به            که شیخ   با این  پیروزي سربدان داشتند و   

، او صـوفی نبـود    )روضـۀ الـصفا   اشاره شده در کتاب     (الشیعه     مستدرکات اعیان  اما به نقل  ،  آمد  می

ا مبارزه با ظلم و جور حاکمـان زمـان و          دن به هدفش که همان    اي براي رسی    بلکه تصوف را وسیله   

 با رویکرد حرکت فرهنگی و اجتماعی منطبق با دیـن            تصوف بعدها. قیام نمود ،  احیاي تشیع بود  

بایـد اذعـان    . مذهب صفویه بازي کرد   ي را در تأسیس و تکوین سلسله شیعی       ا  نقش عمده ،  اسالم

نجا که فاصله بین این دو طیف بیشتر گشته و علمان           آ،  داشت که در دوران حکمرانی سربدراران     

، و رهروان دینی و صوفی مسلک و سران حکومتی هر یـک راه خـود را از دیگـري جـدا دانـست             

بـه  ، از دیگر سو نقـش مـسجد را  . گشتتر میها افزونانشقاق در قدرت سربدران بیشتر و توطئه      

پایگـاه  مـسجد   . ایـد نادیـده انگاشـت      معتـرض نب   مـردم عنوانخواستگاه وحدت و قیام و اجتمـاع        

بـه  ،  شـده بـود   ستیز شـیعه    دو رهبر مذهبی انقالب سربدارانو تبیین فرهنگ ظلم       استوارى براى   

ویژه آنکه شیخ مازندرانی مسجد جامع سبزوار را کانون بیداري و انقالب قـرار داد و مـردم را بـا                     

که بـه ظاهراسـالم را پذیرفتـه و در          -ناپذیري در برابر حاکمان مغول      آیین واقعی اسالم و تسلیم    

ویژه سبزوار  دعوت می نمود و شیخ جوري نیز در شهرهاي مختلف و به           ،  -عمل ستم پیشه بودند   

  . گرفتبه عنوان پایگاهی فرهنگی و مبارزاتی بهره می، از مسجد

  

  فرهنگ انتظار و اندیشه مهدویت. 3. 5

ک پشتوانه روحی و امیـد معنـوي و       ی،  همواره در طی تاریخ براي شیعیان     ،  فرهنگ انتظار 

اعتقـاد  این فرهنگ و . اي براي ابراز نارضایتی از حاکمان غیر دینی و ستمگر بوده و هست      مقدمه

 در هـم در جنـاح شـیخیان و    که هـم    ،  عشري است   از جمله اصول اصلی تشیع اثنی     ،  به مهدویت 

برانگیختـه و    موجـود    ظلـم وفـساد   مـردم علیـه     ،  جناح سربداران وجود داشت و با همین اعتقاد       

این فرهنگ هم در ابتداي قیام سرنوشـت سـاز بـود و هـم در دوران حکومـت              . شدندهدایت می 

یکـى از   ،  )1380(به گفته میرخواند     سربداران و سالیان آخر این حکومت مورد توجه؛ تا آنجا که          

تـر  زنـده را  ) عـج (هـدى مسئله مهدویت و انتظار ظهور حضرت م      ،  به نام علی مؤید   امیران سربدار   
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اى در ابتداى   اسب زین کرده  ،  صبحگاه جمعه یا هر  و دستور داد که هر صبحگاه و شامگاه          ساخته

، ی حرکتـ در واقع چنین. بى مرکب نباشد، ظهور کند) عج(تا اگر امام زمان  ،  شهر آماده نگه دارند   

صـبح و شـام بـه    سازند و را با فرهنگ انتظار قرین بود تا به مردم     و پیام آور    یک حرکت نمادین    

و ایـن   و با امید به ظهور راه دشوار دولـت شـیعی را دنبـال نمودهـ                باشند) عج(فکر امام زمانشان  

 تـرویج واقعیت مسلم است که    این یک . رندگذارکاب حضرت   در   پاى   کهآمادگى را داشته باشند     

 نخستین شـعائري   از،  )ع(ن   فرهنگ انتظار و تشویق مردم براي ظهور امام زما         اندیشه مهدویت و  

تر از همه علماي آنان بود و بعـدها         بود که مورد توجه و اهتمام پیشکسوتان قیام سربدران و مهم          

حـسن جـوري       شـیخ  ان شـاگرد  سـط ونیز در زمان حکمرانی دولت سربدران نیز وجود داشته و ت          

 اسالمی نیز   در انقالب همیشه امت شیعه را پویا و امیدوار نگه داشته و           ،  این فرهنگ . یافتترویج  

تـاریخی عاشـورا و انتظـار       ایجاد هویت انقالب اسـالمی بـر دو رکـن مفهـومی           . نمود داشته است  

هاي تقریباً مـشترکی    که ویژگی » بازشناسی هویت انقالب اسالمی   «در تحقیقی با عنوان   ،  يمهدو

  . )1387، کوشکی(ثابت شده است ، با انقالب سربداران دارد

 

  هاي افول نهضت سربدارانرویکرد فرهنگی بهزمینه. 4

 وجود اختالف در ارکان حکومت و دوري از رهبران مذهبی. 4. 1

، ترین عوامل دخیل در سستی ساختار حکومت سربداران و اضمحالل دولـت آنـان        از مهم 

اختالفات درونی و دوري از رهبران مذهبی بود و نه تنها بین امراي سربدار کشمکش و اخـتالف               

که نسبت به رهبر پاك طینتی چون شیخ حسن جوري نیز کـم لطـف               ،  مدآتا حد نزاع پیش می    

تثبیت  سربدار از همان آغاز      گذاران و سران  خود خواهی برخی از بنیان     و    حکومتی گرایش. بودند

روحـانیون  هـا شـد و آنـان را بـه دو دسـته جنـاح                  باعـث دودسـتگی در بـین آن        ،حکومت آنان 

اي  و دسـته   دو جناح .  تقسیم کرد  )رهبران نظامی  (ارانسربدامیران  و  ) رهبران مذهبی (سربداران

 اختالف ونزاع بینـشان کـه بیـشتر از سـوي امیـران         اما،  در بعضی اصول با هم توافق داشتند      که  

آنگونه کـه سـمرقندي   . شد میاسالمی نوبنیاد  جنبش این حکومت و سبب تضعیف ،  نمود داشت 

یـن حکومـت بـه دو بخـش امیـران سـربدار و             بناي نهاد دوگانه قدرت در ا     ،  بیان نموده ) 1338(

مقام امیـر قـرار داشـت و جنـاح شـیخیه کـه              ،  جناح سربداریه که در راس آن     (دراویش شیخیه   

خود بزرگترین مانع ثبـات و بقـاي آنـان تـا زمـان              ،  )پیرامون رهبر مذهبی خود گرد آمده بودند      
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سـاز   زمینهربداران بود و خود که از امیران دولت سامیر مسعود . بود،  تیمور که برآنان چیره گشت    

از زندانی که به خاطر مبارزاتش زندانی شده بودفراهم آورده بـود تـا   ،  راحسن جوري  آزادي شیخ 

اي وي را از پـاي درآورد و ایـن اولـین گـام      چندي بعد بـا توطئـه     ،  رهبري قیام را به وي بسپارد     

 سربداران  رانان دولت  تاریخ حکم  به گواه . امراي سربدار در سراشیبی و افول نهضت سربداران بود        

به قتـل   در اداره حکومت با یکدیگر اختالف بسیار داشتند و بسیاري از آنان با توطئه یاران خود                 

بـا  ) 1393(چندان گرایشی به روحانیون نداشتند و اعتقاد سعیدي        ،  ي نهضت رسیدند و در ادامه   

اجتماعی سربداران کـه ناشـی از   درمیان پایگاه ، ي شیخ حسن جوريوجود نفوذ درخور مالحظه 

قابـل  ، مشارکت او در قدرت سیاسی، هاي موعودگرایانه وي بودگرایش هاي مردم گرایانه و وعده     

 مقـام و ، امیر وقـت دولـت سـربدران   ، آفرینی وي در قیام سربداران   مالحظه نبود و با وجود نقش     

 . از سر راه برداشتجایگاهی در حد شیوخ متعارف صوفیبرایش قائل بود و عاقبت وي را 

  

 عدم سازماندهی ایدئولوژیکی و فرهنگی انقالب سربداران. 4. 2

 ،بـه جـاي حاکمـان مـستبد و سـتمکارمغول       ،  روي کارآمدن حاکمان مردم مدار سـربدار      

هـاي    گرچه در ترویج و گسترش مذهب شیعه تاثیرگذار بود و الهـام بخـش بـسیاري از حرکـت                  

با این وجود به دلیـل فرصـت کوتـاهی کـه            ،  المی ایران گشت  انقالبی و مهم ترین آن انقالب اس      

رهبران مذهبی این قیام داشتند و عدم توجه به روش آنان در جریان حکومـت و عـدم پـشتوانه                

این انقالب آن طور که باید نتوانست از نظـر ایـدئولوژیکی و        ،  فقهی در زمان بیشتر امراي سربدار     

ي ایـران بـه   امروز نگاه احتـرام آمیـز تـاریخ و جامعـه     .اش دست یابدفرهنگی به جایگاه شایسته   

-مـی  ،شیعی است هاي    که برگرفته از آموزه   ،  به خاطر حرکت نمادین ظلم ستیزي آن      ،  سربداران

از . باشد و نه ایجاد یک ایدئولوژي حکومتیکه بتوان براي یک دولـت اسـالمی از آن الگـو گرفـت        

اعتقادات فقهی معلوم و مشخص در میـان        کم و    مح  یک ایدئولوژي  شود که فقدان  اینرو گفته می  

مبنـاي  البته باید اشاره نمود کـه       . استنظام آنان   از عوامل فروپاشی    ،  رهبران و پیروان سربداران   

 بـاور بـه مـذهب شـیعه     اصـول مـستحکمی همچـون   ، شیخ حسن جوري   و فرهنگی   مذهبی رتفک

دیـن و سیاسـت و مبـارزه بـا ظلـم و             پیوند جدایی ناپذیر    ،  اعتقاد به مسئله انتظار   ،  دوازده امامی 

احـساسات دینـی بـود کـه      ،  افزایی محتـواي ایـن تعـالیم      ؛ اما بیشتر از آگاهی    استبداد بوده است  

و شرایط مناسـبی بـراي توسـعه     سرنوشت سربدران را با پیروزي مردم بر حکومت مغولی رقم زد          
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یکـی وجـود    ،  ایـن منظـر   تنها نقاط قوت این قیام از       .  اعتقادي این حماسه پیش نیامد     -فرهنگی

، که با وجود استواري   ،  مذهبی و روشن دو عالم روحانی نخستین روزهاي انقالب بود          دیدگاههاي

به خاطر مقتول شدن آنان پایداري چندانی نداشت و دیگر کتـاب ارشـمندي اسـت کـه توسـط                 

کـه درعـصر    -اهمیـت کتـاب لمعـه     . نگاشـته شـد   شیعیان خراسان   شهید اول براي این دولت و       

به قدري اسـت    ،  -به درخواست امیر این حکومت و توسط شهید اول تالیف شده است           ،  بدارانسر

هاي علمی شیعی قرار گرفته و شرح و حواشـی  که محور بسیاري از دروس و مباحث فقهی حوزه      

 متعددي توسط فقیهان برجسته دوران بعدي همچون شهید ثانی برآن کتاب نگاشته شده اسـت          

هـاي سـربداران بـا        جنـگ هاي متعـدد همـسایگان و       هجمه اید افزود که  ب. )1392،  پرهیزکاري(

،  نیافتنـد   کامـل   فراغت هانزاعاز این    هیچگاهسربداران   نیز مزید بر علت گردیدو     مخالفان خارجی 

 وقـوي  دولت یکپارچهبتوانند بنیان دینی و سیاسی حکومت خودرا مستحکم نمایند و با ایجاد     تا  

بـد نیـست    . هاي خود را پیاده کنند       آرمان در نهایت ،  نگی و عقیدتی  فره،  از نظر بنیادهاي فکري   

اشاره شود که سربداران در ساماندهی تشکیالتی و ایجاد ساختاري منظم و منسجمحکومتی نیز              

ابـراز داشـتند    ،  )1392(آنطور که باید قوي ظاهر نشدندو در این راستا خسرو بیگی و اسـفندیار               

اختالفـات داخلـی    ،  منازعات آنان با دشمنان و مهم تر از همه        کوتاهی دوره حکومت سربداران و      

  . اجازه شکل گیري یک نظام اداري کارآمد و با ثبات را نداد

  

 هاي دینی و فرهنگی سربدارانناامیدي مردم از حصول آرمان. 4. 3

در کنار تاکید سران سربداران بر آیین شـیعه و حـاکم بـودن عـدالت و فـرایض مـذهب                     

اقبـال مـردم را بـه       ،  زیستی که از تعالیم اسالمی اسـت       و ساده  جوانمردي يوحیهوجود ر ،  تشیع

باعث به ثمـر نشـستن تـالش ایـن سـران و             ،  نمود و همین حمایت مردمی    سوي آنان بیشتر می   

قراوالن قیام گشت و تبعاً مردم به امید تحقـق شـعارهاي اولیـه ایـن قیـام و انقـالب و بـه                        پیش

امـا ایـن    ،  اي نهادنـد  هنگ و آیین شیعه گـام در چنـین عرصـه          بسط فر  خصوص تحقق عدالت و   

. از صـفحه سیاسـت حکمرانـان سـاقط گردیـد     ، شعارها زودتر از ساقط شدن حکومت سـربداران  

سـران نظـامی بـا خـود و     دلیل اختالفات داخلـی     حکومت سربداران به  همانطور که اشاره گردید     

شعایر دینـی    نتوانست،  مذهبی و معنوي   و دوري از رهبران      جنگ با دشمنان خارجی   ،  روحانیون

ی مردمـ و  بسیاري از هـواداران نهـضت       ،  به همین دلیل  .  ظهور رساند  ي منصه کنندگان را به      قیام
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ایـن واقعیتـی تلـخ      . ناامید شـدند  ،  آفرین بودند ی نقش عی ش امیقاین   نماد   نی مهمتر به عنوان  که

، خـاطر آن دسـت بـه قیـام زدنـد      که بـه   مهمیيها ارزشاصول و   يهمه سربداران به است که   

  این نهال نورسته شـیعی      زوال  و نهایت   همراهی مردم  و عدم نرسیدند و این باعث دلسردي آنان       

نبایـد  . بخـش بـاقی مانـد   گشت؛ هرچند که حماسه اولیه آن براي همیشه تاریخ جاودان و الهـام       

 قلمـرو تحـت     یدرآبـادانی بـسیار   ،  مـدت کوتـاه حکومـت سـربداران       نادیده گرفت که در همـان       

 عـدالتی و بهبودزنـدگی    به مبارزه بـا ظلـم و بـی        سربدار   وتوجه امراي    صورت گرفت حکومتشان  

تـا حـدود زیـادي    ، هـا تو روستا و تعدیل مالیا    روستائیان و طبقه محروم شهر      و معیشت   زندگی  

 هـاي درون طلبـی و کـشمکش  وجود اختالف و جاه، اما چنانکه اشاره گردید  ،  نمودقابل توجه می  

امید مردم را از آنان کم نمـود        ،  رانی شایسته عدم تحکیم فرهنگ شیعی و خأل حکومت      ،  حکومت

که به مردم پشت نمود و از تیمور براي بقاي حکـومتش کمـک              ،  و در زمانآخرین امیر این دولت     

در نهایـت عـدم     . دیگر مردم دیار سربدران از وي قطع امیدکردنـد        ،  خواست و سرسپرده وي شد    

هـاي دینـی و     عملی فرهنگ و آیین شیعه و پشت کردن سران سربداران به آرمـان            فراگیر شدن   

موجـب از دسـت دادن      ،  ناپذیري ومبـارزه بـا ظلـم      ها ذلت فرهنگی این قیام و در راس آن آرمان       

  . ي سربداري در گرداب سقوط شدپشتوانه مردمی و افتادن سلسله

  

 طلبیه توطئه و جاهزیستی بتغییر الگوهاي فرهنگی صداقت و ساده. 4. 4

هـاي مهـم حاکمـان دولـت        زیـستنن از ویژگـی    بودن و ساده  مردمی،  طلبی  حس مساوات   

طلبـی و  جاه، باخت و به جاي آنکه به تدریج رنگ ، بود هاي این قیام آرمانسربداران و از جمله     

خـود را    اگرچـه رهبـران سـربدار  . دادرقابت بر سر قدرت و گاه توطئه و قتل بیشتر رخ نشان می 

ه و در میان مردمشان با سادگی و مهرورزي و به دور از هـر گونـه ظلـم       دانستجدا ن جدا از مردم    

امـا  ،   که شاید اقتضاي حکومتشان بوده و شـاید بـه دلیـل اعتقاداتـشان              ؛تعدي معاشرت داشتند  

، هاي تاریخی این دوره پنجاه ساله حکـومتی       در بسیاري از برهه   ،  دربین افراد نزدیک به حکومت    

بازگو کردن این مطلب نه از جهت خـرده گـرفتن بـر    . خوردصداقت و سادگی کمتر به چشم می  

که به عنوان مشق دولتمـردي و درس گـرفتن از ایـن انقـالب               ،  این امیران مبارز سربداري است    

در غالـب پادشـاهان      کـه    دولتـی  و شکوه و جالل       درباري انجام تشریفات . ارزشمند مردمی است  

، امـا وجـود میـل بـه حکمرانـی     ، ر بین اغلب فرمانروایان سربداران مشهود نبـود    د،  شوددیده می 



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   882 

عنـصر  . برخی از آنان را تا گرداب خیانت و قتل برادارانشان نیز به گواه تاریخ نویسان پـیش بـرد             

که با رهبـران مـذهبی کـه        ،  طلبی در بین برخی از امیران این دولت نه تنهادر بین خودشان           جاه

نیز مشهود بود و از اینـرو از سـخت گـرفتن و تعـدي بـر پیـروان شـیخ          ،  شتنددانرقیب خود می  

از اینرو باید گفت از آن صداقتی که در ابتـدا بـا آنـان داشـتند و                  . کردندجوري نیز گاه پروا نمی    

با سوار شدن بر مسند حکومت کمتر خبر بـود و اینکـه گفتـه               ،  براي تثبیت حکومت بهره بردند    

  چـون  ؛گري بوده است چندان درست نیست     مبارزه با صوفی  ،  تارهاي تند اینگونه رف  شود علت می

بلکـه برخـی از     ،  جوري و مریدانش با تـشیع سـر ناسـازگاري داشـتند            جایی قید نشده که شیخ    

  نفوذ و قدرت معنـوى و مـادى        از ترس ) از جمله آخرین فرمانرواي سربداران    (حاکمان سربداران   

این روش نادرسـت را در      ،  لیغ دین و نه تصوف بودند     مریدانش که در پی تب     شیخ حسن جوري و   

  . با اوج و فرودي در نهایت تشدید گشت هاي بعدي نیزپیش گرفتند و این رویه در دوره

  

 ناپذیريکم رنگ شدن حاکمیت فرهنگ ایستادگی و تسلیم. 4. 5

دفاع محکـم   مردم دیار سربداران با ایستادگی و       ستیز بوده و      ماهیتاً بیگانه ،  قیام سربداران 

بـراي  ،  طوغاتیمورخانتفوق بر    با   توانستند،  و شرافتمندانه در مقابل هجمه و ظلم دشمن بیرونی        

با ایـن  . دهندخاك ایران خاتمه سرزمین خراسان و   نظامی مغوالن در    ،  همیشه به سلطه سیاسی   

 فرهنگ ایـستادگی و روحیـه تـسلیم ناپـذیري در    ، وجود در اواخر حکومت این سلسله سربداري    

حملـه تیمـور    د آخرین حاکم سربدار وقتی با       ؤیعلی م تا آنجا که    ،  کم رنگ باخت   حاکمان آن کم  

به جاي تأسی از امیران نخـست سـربدار و بنیانگـذران            ،   می شود   وي مواجه  قدرتبه خراسان و    

نمودهـو بـه عنـوان    از او استقبال با ذلت ،  این نهضت و ایستادگیو قیام در مقابل این دشمن جدید         

در میـان   ی که بارزترین خصیصهجوی ستیزه و وح جهاددر واقع ر. شود تسلیم او می   شاندهدست ن 

فرهنـگ غنـى تـشیع      این در حالی است که    . از بین رفت  در این اواخر    ،  انو امراي آنان بود   سربدار

 ستیز شیعه  و در صدد تحقق فرهنگ عدالت محور و ظلم          در ستیز با حاکمان جور و ستم       همواره

هم قدرت نظام سربدران    ،   آخرین امیر سربدران   نشاندگیدستتسلیم شدن و    . د بود بوده و خواه  

پـذیري و عـدم     و هم محبوبیت و پشتوانه مردمی آنان را کم نمود و این ویژگی ناشایـست ذلـت                

شـرایط سـقوط   ، هاي اولیـه نداشـت  استقامت که جایی در فرهنگ و آیین مذهب تشیع و آرمان        

  . گ و تمدن ایران را فراهم ساختاین جنبش سترگِ تاریخ فرهن
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  گیرينتیجه. 5

منبعـث از   ،  آید این اسـت کـه بـستر فرهنگـی قیـام سـربداران             آنچه از این تحقیق برمی    

، سازشیعه و با الگویابی از حماسه بزرگ عاشورا بود وایـن جریـان مهـم تـاریخی                فرهنگ حماسه 

فرهنگ تشیع و به خـصوص اصـل   اي ه درواقع انقالبی بود با رویکري حماسی و با تأسی از آموزه  

تـاریخ حاکمـان   . که در راستاي تحقق آرمانهاي تشیع تحقق یافت ،  ناپذیري در مقابل ظلم    تسلیم

، مردي در آن مـوج مـی زد      شیعی و معنویت و جوان    هاي    انگیزه،  سربداران علیرغم اینکه در ابتدا    

کرد و این وضـعیت  الب را فراهم ي افول این انقکه زمینه، اما بعدها دچار حوادث بغرنجی گردید 

نه از جانـب مردمـی      ،  گرفتبیشتر از جانب خود این حاکمان و امیران دولت سربداران منشأ می           

مهمتـرین  ، نظـر بـه اینکـه در ایـن تحقیـق     . کـشیدند که بار سنگین این حماسه را به دوش می       

ه قـرار گرفتـه و      سـاز و پدیدآورنـده انقـالب سـربداران مـورد توجـ            هـاي فرهنگـی زمینـه     مولفه

رویکردهاي فرهنگی موثر بر افول نهضت سربداران نیز از زاویاي مختلفی مورد بررسی و تحلیـل                

نباید فقـط از نگـاه تـاریخی و وقـایع     ، توان گفت که علل ظهور و افول یک انقالب را می،  گردیده

ایی را بایـستی از     هها و انقالب  بلکه ریشه چنین جنبش   ،  مترتب برآن انقالب مورد توجه قرار داد      

هاي فرهنگـی ظهـور و سـقوط    هاي این مقاله با بررسی مولفه  یافته. منظر فرهنگی جستجو نمود   

گیرد و  گویاي این واقعیت است که هر انقالبی در یک بستر فرهنگی شکل می            ،  سلسله سربداران 

یـان  در جر، هـاي دینـی  چنانچه عوامل فرهنگی بسترساز یک انقالب مردمـی مبتنـی بـر آمـوزه     

بقاي آن انقالب   ،  رنگ شود هاي اولیه قیام کم   تداوم نداشته و کنار گذاشته شود و آرمان        حکومت

داراي ، برخی از عوامل فرهنگی همچون مقاومـت و جانفـشانی در راه حـق   . به خطر خواهد افتاد  

هستند و آنچـه اکنـون       هاي مشابه بوده و   نقش کلیدي در ظهور انقالب سربداران و حتی انقالب        

همانـا  ، هـا بـر زبـان باشـد    فروغی جاودانه یابد و پـس از گذشـت قـرن   ، راناباعث شده نام سربد   

ایستادگی در مقابل ظلم تا سر حد جان باختن است و این بارزترین عنصر فرهنگی تاثیرگذار بـر       

نقـش  ،  ناپـذیري و بیگانـه سـتیزي      ذلت این ویژگی . خلق این نهضت شیعی و مردمی بوده است       

و دوران دفاع مقـدس نیـز       57ار خود را در به ثمر رسیدن انقالب بزگ اسالمی سال            قابل انک غیر

هاي مهم  وجود مولفه ،  هاي فرهنگ شیعی  عوامل مهم دیگري نظیر ترویج آموزه     . ایفا نموده است  

نفوذ معنوي رهبران مذهبی سربداران و حاکم بودن فرهنگ انتظـار      ،  روحیه جوانمردي و برادري   

در راسـتاي    نیـز  -که از منظر فرهنگی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت          -و اندیشه مهدویت    
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از منظر رهیافـت فرهنگـی بـه علـل افـول         . سزایی داشته است  پیروزي نهضت سربداران نقش به    

اگرچه تصمیم به داشتن حکـومتی عاالنـه   ، انقالب سربداران باید گفت که امراي دولت سربداران  

دادنـد و در جهـت      فرهنگی آن عالقـه نـشان مـی       هاي    شیع و آموزه  و مردمی داشتند و به دین ت      

، ایجاد نظام اجتماعی عادالنه و تخفیف در مالیات و برخی اصالحات تالش نمودنـد             ،  زیستیساده

و دور شدن از رهبري معنوي قیام و توجـه کمتـر             نیل به قدرت و دنیا طلبی        به جهت  اما گهگاه 

کـه در نهایـت باعـث شـد ایـن           ،  امساعدي را فراهم نمودند   شرایط ن ،  هاي فرهنگ تشیع  به آموزه 

توانـست در تـداوم تـاریخی و     به سرانجام خوبی کـه مـی      ،  انقالب سترگ و خوش فرجام در ابتدا      

باید اذعان نمود کـه انقـالب       . نرسد،  بقاي بیشتر و ماندگارتر این خیزش اصیل شیعی تجلی یابد         

نـوان بـرگ زرینـی بـر تـاریخ ایـران همـواره              در همین حد نیـز بـه ع       ،  همیشه جاوید سربداران  

ارزشـمند   بعد بـا تکیـه بـرآن پیـشینه    هاي  شیعیان در دورههاي   درخشیده و الهام بخش حرکت    

از اینرو باید ضمن الگو گرفتن و مباهات کردن بـه ایـن فـراز قابـل تحـسین                   . تاریخی بوده است  

درس گرفت و متوجـه     ،  -موفق نبود  که آنگونه که باید      -از تجربه حکومت داري آن      ،  تاریخ ایران 

هـاي  هاي مردمی همچون سربداران هرچند مبتنی بر پاکترین و واالتـرین آرمـان            بود که انقالب  

حکومتش چندان دوامـی    ،  اش فاصله بگیرد  اگر از مبانی فرهنگی و دینی     ،  اسالمی و تشیع باشند   

  . چیند برمیبساط آن را، ي دشمنانگیري ملت و تند باد هجمهآورد و کنارهنمی
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  ي جغرافیایی سربداران ازآغاز تا افول نهضت گستره

  

  1زاده عفت قلی

  

  چکیده

آید که در   میوقایع تاریخی خراسان به شمارترین   ظهور دولت شیعی سربداران، از مهم

در قرن  نهضت نخستین جرقه. خراسان آغاز و گسترش یافت و در همانجا به خاموشی گرایید

نهضت  د، اینواقع در چهار فرسنگی جنوب غربی سبزوار رخ داهشتم هجري در دهکده باشتین 

در حقیقت . قبل آماده اشتعال و گسترش بودها   مدت ناراضیان شیعه مذهب خراسان ازاز سوي

 همگانی در یک نهضتبراي روشن کردن آتش اي  واقعه باشتین که شرح آن خواهد رفت بهانه

،  اسفراین،)جوینبیهق، ( سبزوار  از جملهراسانتمام نواحی خزمان کوتاهی خراسان بود که در 

گرگان و مازندران تجاوز کرد و در سمرقند و کرمان و دیگر گرفت، و حتی از را در برنیشابور 

در این پژوهش برآنیم تا .  پیوست به وقوعیان با نام سربدارانهایی در دوره تیمور  قیام،شهرها

ربداران و پس از آنان بررسی نماییم و دریابیم که گستره ي جغرافیایی سربداران را در دوره س

  اندیشه هاي این نهضت تا چه حد در ایران و دیگر نقاط گسترش یافته است؟

  . سربداران، خراسان، سبزوار، اسفراین، نیشابور، ایلخانان:گان کلیديواژ

                                                           
 دانشگاه آزاد مشهد. 1
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  مقدمه - 1

 بعنوان نماینده پس از حمله مغوالن به ایران و نابودي خالفت عباسی در بغداد، مغوالن

رسمی تسنن مانع از شکوفایی تشیع بودند و با مرگ ایلخان ابوسعید مبارزات فراگیري در 

سران سربداران در زمره افرادي بودند که توانستند . سراسر ایران بر سر کسب قدرت درگرفت

  .بخشهایی از خراسان و دیگر نقاط را زیر سیطره خود درآورند

 باز مرکز شیعیان بود و در عین حال پایگاه و جایگاهی علیه سبزوار مانند قم از دیر

آنچه در این مقاله . آنها چشم به خالفت عباسیان در بغداد داشتندترین   حکام وقت که بیش

مهم است این است که؛ در جنبش سربداران، نقش تشیع به خوبی آشکار است و این جنبش به 

 گستره ي جغرافیایی وسیعی نه تنها در خراسان علت عقاید عدالت خواهی و آموزه هاي تشیع

عده زیادي به پیروي از . بلکه در بیشتر نقاط ایران داشت، و سبب قیامهاي مردمی دیگر گردید

  . سربداران سبزوار بر حکام وقت شوریدند

  : سواالت مورد بحث

 ؟کند میآیا مذهب تشیع در گستره ي جغرافیایی سربداران نقش اساسی ایفا  )1

هایی  کومت ایلخانی در ایران موجب شد که در بیشتر نقاط علیه این دولت بیگانه قیامآیا ح )2

  به تبعیت از سربداران صورت بگیرد؟ 

  

   بحث-2

  وجه تسمیه سربداران -  1 -2

، بیشتر مورخان براین باورند که قیام کنندگان باشد  میسربداران به معنی سر بر داران

ودند که عمال ایلخانان، ستمگر و ظالمند ویا تن به ظلم نمی باشتین و سبزوار بر این عقیده ب

نهند، یعنی اگر براي دفع ظلم سرشان بر دار   میکنند و یا سر بر دار  میدهند و ظالمان را دفع

حافظ ابرو در ). 102: 1345، مرعشى(بدین سان به سربداران معروف گشتند. رود باکی ندارند

اگر توفیق یابیم و رفع ظلم ظالمان نماییم واال سر «: سدنوی  میوجه تسمیه سربداران چنین

در ). 73: 1370حافظ ابرو، (» خود را بر دار خواهیم که دیگر تحمل تعدي و ظلم نداریم

اگر خدا ما را توفیق . کنند جمعى مسلط شده ظلم مى«السعدین آمده که سربداران گفتند  مطلع
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. ود بر دار اختیار داریم و تحمل جور و ستم نداریمدهد رفع ظلم و دفع ظالمان کنیم و اال سر خ

  . )176-177: 1383،  سمرقندى(» خود را به این نام خواندند لقب سربدارى پیدا شد چون

عبداللطیف قزوینی در لب التواریخ و نیز حافظ ابرو، گفتۀ دولتشاه سمرقندي را تایید 

ه چرا باید اطاعت روستازاده نماییم، و در خواجه عبدالرزاق گفت دنیا بهم آمد: گویند  مینموده و

شب بر سر خواهرزاده عالءالدین محمد رفتند، او را بقتل آوردند، روز دیگر در بیرون ده، داري 

 حافظ ابرو، ؛178: 1314قزوینی، (»زدند، دستارها برآن آویختند و خود را سربدار نامیدند

1370 :73(   

  

  داراناوضاع ایران در آستانه نهضت سرب -2-2

تقریباً تمامی .  تهاجم گسترده اي را به ایران آغاز کردق. هـ  654هالکوخان که در سال 

ایران در معرض تاخت و تاز قوم مغول قرار گرفت و نه تنها تمامی شهرهاي ایران بلکه بغداد 

پس از مرگ .پایتخت خلفاي عباسی و مرکز تسنن و ترویج آن نیز به دست مغوالن سقوط کرد

خان، سلطۀ مغوالن بر ایران همچنان ادامه یافت و بخش هاي سرزمین ما تحت حاکمیت هالکو

  .ایلخانان مغول درآمد

 سلطان ابوسعید  یکی از ایلخانان مغول که نهضت سربداران در زمان او تکوین یافت،

بهادرخان فرزند اولجاتیو بود که پس از مرگ پدر در سلطانیه بر تخت سلطنت جلوس کرد و به 

  ).478/ 5: 1373، میرخواند(مک حکام متعدد به ادارة کشور پرداختک

ابوسعید حکومت خراسان را به امیرعلی بن قوشچی سپرد تا به یاري چند تن از 

؛ اسمیت، 531/ 5: 1373، میرخواند( این ایالت پهناور بپردازد هاي متنفذ، به ادارة  شخصیت

مراء و حاکم برگزیده ایلخانان در منطقه علی قوشچی، امیراال امیر شیخ). 107/ 1: 1361

 .)320: 1363 اي، شبانکاره(خراسان بود 

الزم به توضیح است که در زمان حکومت مغوالن بر ایران با توجه به از بین رفتن بساط 

خالفت عباسیان و همچنین براندازي محافل فرقۀ اسماعیلیه، عالمان شیعی فرصت تبلیغ پیدا 

با تبلیغات وسیعی که انجام دادند، ) عشري اثنی(ه شیعیان دوازده امامی شیعیان به ویژ. کردند

عشري را مذهب رسمی کشور اعالم  توانستند حتی براي مدتی هر چند کوتاه مذهب تشیع اثنی

این پیروزي که در زمان اولجاتیو رخ داد، مرهون زحمات و تبلیغات علماي شیعی به ویژه . کنند
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  ).87 : 1384، زاده امین(مطهر حلّی بود ابنخواجه نصیرالدین طوسی و 

  

  شیخ خلیفه در سبزوار- 2-3

در دوره حکومت ابوسعید، که زندگی مردم ایران زیر سم اسبان ایلخانان و حکام فراوان 

قدم در خراسان نهاد که شیخ خلیفه نام ) ع(شد، مردي از عاشقان علی ابوسعید لگدمال می

ان بنیانگذار نهضت سربداران محسوب نمود، وي جوانی را با تو  میشیخ خلیفه را به حق. داشت

» بالوي زاهد«مدتی به محضر شیخ . تحصیل علوم دینی گذراند و به توفیق حفظ قرآن نایل آمد

هاي ضد اجتماعی زاهد آملی  اش با آموزش  وآمد کرد، ولی چون روح تشنه در شهر آمل رفت

الدوله سمنانی را  الدین عالء یز مالزمت شیخ رکنسیراب نشد، به سمنان مهاجرت کرد و مدتی ن

الدوله از او پرسید که به کدام مذهب از مذاهب اربعه مقید است و شیخ  روزي عالء. اختیار نمود

الدوله دواتی را که در پیش  عالء. ها باالتر است جویم، از این مذهب پاسخ داد که آنچه من می

 .فت و بدینسان هجرتی دیگر آغاز شدبرداشت و به سر خلیفه کو روي داشت، 

شیخ خلیفه که از زندگی در سمنان در این مدت بیشتر به رنج و محنت مردم آگاه شده 

اش براي برپایی عدالت و براندازي ظلم و جور با الگوگیري از مذهب تشیع بیشتر شده  و انگیزه

  ).87 : 1384، زاده امین( بود

اهللا محمودي گردید،  الدین هبۀ مالزم خواجه غیاثاین بار رهسپار بحرآباد شد و مدتی 

 ).605/ 5: 1373، میرخواند(اما خواجه نیز او را همراهی نکرد و این بار رهسپار سبزوار شد 

شیخ . هاي ضدجور پیشگام خراسان از دیرباز کانون تشیع بوده و همواره در خیزش

 .آغاز کردخلیفه در مسجد جامع سبزوار سکونت گزید و دعوت خویش را 

که در سبزوار عارفی بنام و صاحب نفوذ کالم وجود نداشت و همچنین به  به دلیل این

او که . هاي شیخ خلیفه از طرف مردم صورت گرفت علّت تشیع مردم، استقبال خوبی از اندیشه

و ) ع( خصوصاً امام علی-دانست، با پیروي از ائمه اطهار  فقط نشستن و وعظ کردن را جایز نمی

) عج(کرد و مردم را به ظهور امام مهدي   مبارزه با فسق و فاسقان را تبلیغ می- ) ع(ام حسینام

او تبلیغ خود را « بنابراین ).97 : 1384، زاده امین(داد  و برکندن ریشه ظلم و ستم بشارت می

در سبزوار، در بخش بیهق خراسان آغاز » خواهانه صلح«به شکل اندرزهاى صوفیانه با پندار 

  )230: 1361 و دیگران،گرانتوفسکی( »دکر
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هاي شیعی او، فقهاي شهر را  افزایش گرایش مردم سبزوار به شیخ خلیفه و نشر اندیشه

هاي متعدد، فتوا دادند که  آنان پس از نشست. به شدت عمل و تدارك توطئه قتل او واداشت

بوسعید نوشتند و آنان این مطلب را براي سلطان ا. شیخ مهدورالدم است و قتل او واجب

ابوسعید هم که گویا همچون فقهاي شهر از نفوذ معنوي . خواستار اجراي حکم و فرمان او شدند

من دست به خون «: درویشان و محبوبیت شیخ در نزد مردم سبزوار باخبر بود، در جواب نوشت

الدین  ثغیا الحسینی، (»آالیم و حکّام خراسان به موجب شرع شریف عمل نمایند درویشان نمی

 شیخ با دریافت این پاسخ، فقهاي سبزوار بر قتل). 3/359: 1362، )خواندمیر(الدین  بن همام

 .خلیفه راسخ شدند و او را شبانه در مسجد جامع سبزوار به دار آویختند

  

 باشتین و سبزوار در آستانه نهضت -2-4

ه اهالی آن تحت  روستایی کوچک در نزدیکی سبزوار بود ک باشتین در دوره مورد بحث،

 12در روز . هاي شیخ حسن جوري قرار گرفته بودند و منتظر اشارت وي بودند تأثیر آموزش

متصدي امور مالیات طوغاي (الدین محمد هندو   هجري، پنج تن از ایلچیان عالء737شعبان 

حسین، هاي حسن و  براي گرفتن مالیات وارد این روستا شدند و در خانه دو برادر به نام) تیمور

ایلچیان خوردند و بعد . ها تهیه کردند این دو برادر از روي اکراه شرابی براي آن. شراب طلبیدند

حسن و حسین . شاهد خواستند و چون پاسخ منفی دریافت کردند، زنان خانه را طلب کردند

تیغ آنگاه . دهیم دهیم، ولی تن به این فضیحت نمی که چنین دیدند، گفتند که ما سر بر دار می

 ).312: 1382سمرقندي، (کشیدند و ایلچیان را کشتند و خود را سر به دار نامیدند 

 قیامی که اگرچه ریشه  بدینسان با حرکتی انفعالی، قیامی شتابزده تحقق یافت،

گرفت، اما در ارتباط  ایدئولوژیکی خود را مستقیماً از تعالیم شیعی شیخ حسن جوري می

به همین . کرد ریزي می ت وسیعی نبود که شیخ حسن آن را پایهسازمانی با تشکیال مستقیم 

اش در  جهت نیز شیخ حسن در مدت سه سالی که در فاصله قیام باشتین و زمان دستگیري

پرداخت، تماسی با باشتیان  شهرها و روستاهاي مختلف به تهیه مقدمات قیامی عمومی می

  .برقرار نکرد و به پیگیري برنامه خود پرداخت

اي  زاده اهللا باشتینی که فئودال زمان با قیام باشتین، عبدالرزاق فرزند خواجه فضل هم

درباره چگونگی راه یافتن عبدالرزاق . مقرّب درگاه سلطان ابوسعید بود، وارد زادگاه خویش شد
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الدوله یکی از برادران عبدالرزاق در دربار  امین: اند که به دربار سلطان ابوسعید، مورخان آورده

وجوي کسی است که بتواند  روزي سلطان به اطرافیان خویش گفت که در جست. ابوسعید بود

الدوله عبدالرزاق برادر خویش  امین. با ابومسلم پهلوان دربار کشتی بگیرد و او را بر خاك نشاند

 فرستادگان ابوسعید او را از باشتین به سلطانیه آوردند و او توانست بر ابومسلم. را معرفی کرد

 مقارن قیام ).312: 1382سمرقندي، (غلبه کند و به این وسیله مقرّب درگاه ابوسعید شود 

وي مالیات این شهر را . باشتین، عبدالرزاق از طرف ابوسعید مأمور وصول مالیات کرمان بود

آنگاه چون پولی در دست . ها را صرف عیاشی کرد جمع کرد و چون مردي عیاش بود، همه پول

 نزد سلطان ببرد، به باشتین روي آورد تا از طریق فروش امالك پدر پولی تهیه کندنداشت که 

  ).40: 1351پطروشفسکی، (

، سلطان ابوسعید درگذشت و چون پسري ق. هـ  736االول سال  در روز پانزدهم ربیع

  ).534/ 5: 1373، میرخواند(جانشین او اطاعت نکردند » ارپاخان«نداشت، ایران و حکام بالد از 

طوغاي تیمورخان از جمله حکامی بود که ادعاي . حتی برخی از حکام ادعاي سلطنت کردند

. کرد او از نوادگان چنگیز بود و بر نواحی اطراف گرگان و کالبوش حکومت می. سلطنت کرد

/ 1: 1361اسمیت، (امیرعلی قوشچی از جمله کسانی بود که سر به اطاعت طوغاي تیمور نهاد 

109.(  

رزاق وقتی وارد باشتین شد، با خبر مرگ ابوسعید و قیام برادران حمزه مواجه  عبدال

در همین زمان فرستادگان عالءالدین محمد براي دستگیري حسن و حسین به باشت . گردید

عبدالرزاق مردم را تشویق به دفاع از آنان و تمرد در مقابل عالءالدین محمد کرد و به . آمدند

الدین بگویید که ایلچیان فضیحت کردند و مقتول  ردید و به عالءفرستادگان وي گفت بازگ

  ).41: 1351پطروشفسکی، (گشتند 

دیرى نپائید سربداران شهر سبزوار را به تصرف درآوردند و آنجا را مرکز حکومت خود 

ى نخست قیام، سربداران سرتاسر باختر خراسان را با شهرهاى ها سالقرار دادند و در همان 

  ).232: 1361 ودیگران،گرانتوفسکی( طوس به قلمرو خود افزودندنیشابور، 

به این ترتیب باشتیان در مقابل عالءالدین ایستادگی کردند و عبدالرزاق نیز رهبري آنان 

  .را به عهده گرفت
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اي کوچک نداشت، هزار تن مأمور  عالءالدین که انتظار چنین قیامی را از مردم قصبه

سربداران که جسارت یافتند، به . ستاد، اما این عده شکست خوردندمسلح براي سرکوبی آنان فر

تعقیب عالءالدین پرداختند و سرانجام او را در نزدیکی گرگان و و در حال فرار دستگیر کردند و 

 ).312: 1382سمرقندي، ( آن کُشتند و بدین ترتیب بر سبزوار مسلط شدند پس از

رهبري قیام باشتین و شکست عالءالدین عبدالرزاق پس از تحکیم موقعیت خود در 

دختر که به اندیشه . محمد، به اندیشه ازدواج با دختر بیوه عالءالدین که دستگیر شده بود، افتاد

عبدالرزاق پی برده بود و از ازدواج با او اکراه داشت، از سبزوار گریخت و عبدالرزاق برادرش 

الدین رسید و  مسعود چون بر دختر عالء. ختالدین مسعود را براي دستگیري او روانه سا وجیه

خواست او را دستگیر کند، با التماس شدید او مواجه شد و در نتیجه از برگرداندن او منصرف 

عبدالرزاق از این عمل برادر سخت خشمگین شد و . شد و با دست خالی به سبزوار مراجعت کرد

ا به قتل رساند و رهبري سربداران را به دستی کرد و برادر ر  اما مسعود پیش به او حمله کرد،

  ).314: 1382سمرقندي، (عهده گرفت 

  

  سربداران در اسفراین - 2-5

الدین اسفراینی از عرفاي مشهور آن  تکودار سومین ایلخان مغولی ایران توسط کمال

وي نخستین ). 1/535: 1370ابن بطوطه، (عصر به دین اسالم مشرف شد و لقب احمد یافت

ولی مسلمان در ایران بود و به دنبال اسالم آوردن او، گروه زیادي از بزرگان مغول نیز ایلخان مغ

تکودار در حکومت خود با مخالفت ارغون شاه مواجه شد و ارغون پس از نجات از . اسالم آوردند

زندان گروهی را به جانب اسفراین که در این زمان تکودار در نزدیکی آن بود؛ فرستاد تا وي را 

تکودار از این نقشه آگاه شد و بجانب آذرباییجان حرکت کرد اما سرانجام . قتل برساننده ب

  ).78: 1346وصاف الحضره، (دستگیر و به دستور ارغون مقتول گشت

در زمان حکومت غازان خان، امیرنوروز بیگ پسر ارغون شاه در خراسان علیه او طغیان 

همدانی، ( چند نوبت جنگ میان طرفین واقع شدکرد و در نیشابور، جوین، اسفراین و ارغیان 

  ). 28: ق. هـ 1358

اي از مردم بیگناه نیز   روستاها ویران و مزارع آنها غارت شد و عدهها درگیريدر این 

 که در ینگچه سو بین غازان و امیر نوروز اتفاق ها درگیريدر جریان یکی از این . بقتل رسیدند
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در . راه ارغیان به اسفراین آمد و مدتی در این شهر توقف کردافتاد، غازان بعد از پیروزي از 

 کیلومتري غرب اسفراین وارد شد 15مسیر بازگشت از اسفراین بروستاي کسرق واقع در 

در این زمان نورالدین عبدالرحمن کسرقی اسفراینی عارف نامی ). 28: ق. هـ 1358همدانی، (

. نقاه ابوبکر اتکانی مشغول ارشاد مریدان بودقرن هفتم و هشتم هجري در این روستا و در خا

غازان خان نسبت به این عارف اسفراینی ارادت زیادي داشت و مکاتباتی بین این دو وجود 

غازان خان تحت تاثیر ارشادات و اندرزهاي این شخص، ) 84: 1378متولی حقیقی، .(داشت

 خدمت به مردم از خود کوششهاي رفتاري متفاوت با رفتار سایر ایلخانان با مردم داشت و براي

هاي پایانی حکومت ایلخان ابوسعید، امیر محمود اسفراینی  در سال. قابل توجهی نشان داد

آخرین سکه ایی . ضرب شده استهایی  بنام این فرد نیز در اسفراین سکه. حاکم اسفراین بود

رواي مغولی ایران که از مغوالن در اسفراین ضرب شده مربوط به طغاتیمورخان آخرین فرمان

  ).  262: 1351پطروشفسکی، ( است

 مردم اسفراین ق. هـ 738در هنگام حکومت طغاتیمور خان، با قیام سربداران در سال 

نیز به سربداران پیوستند اما با بروز اختالف بین امراي سربداري اسفراین، اسفراین بمدت یک 

الدینی  عث شد تا خواجه علی شمس باها درگیرياین . شد  میدهه بین آنان دست به دست

اي تیمور، کلواسفندیار، ریاست  الدین مسعود، محمد چشمی که بعد از عبدالرزاق و وجیهه

هاي  به همین دلیل در سال. سربداران را بدست آورده بود، ناگزیر از مسالحه با طغاتیمور شد

البته ). 262-1/263: 1361اسمیت، (شد  میحاکمیت او در اسفراین، سکه بنام طغاتیمور ضرب

الدین علی سربداري در اسفراین ضرب شده که دربر گیرنده اسامی  بنام خود شمسهایی  سکه

اسفراین در این زمان مورد توجه امراي ). 265/ 1: 1361اسمیت، (خلفاي راشدین بوده است

 یحیی الدین علی، با مرگ شمس. سربداري قرار گرفت و در آنجا پایگاه مستحکمی برپا کردند

در این زمان کراوي بقصد مسالحه با طغاتیمور، خان مغول به گرگان . کراوي جاي او را گرفت

در روز سوم مهمانی فردي از مردم شقان که از سرداران . طغاتیمور از آنها استقبال کرد. رفت

ر  طغاتیمواتفاقاً. سربداري بود، پیشنهاد کرد که خان مغول را در همان مجلس بقتل برسانند

بنابراین قرار شد در هنگام کشیدن غذا سرداران سربداران بر طغاتیمور . هم، چنین فکري داشت

ظ ضربتی بر در وقت کاسه نهادن، حاف«: کس را زنده نگذارند و دیگران حمله کنند و هیچ

خان هالك شد و لشکریان بگریختند و پسران پادشاه و امرا هر یک به  پادشاه زده، طغاتیمور
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تادند و اموال فراوان بدست سربداران افتاده، یحیی به ضبط مازندران مشغول طرفی اف

کراوي حاکم بعدي سربداران الدین  از خواجه ظهیر). 5/620: 1373میرخواند، (»گشت

در زمان امارت پهلوان حیدر قصاب ). 114: 1363آژند، ( در اسفراین ضرب شده استهایی  سکه

قدرت رسید و در اسفراین مستقر شد، نصراهللا باشتینی در سال کرابی به الدین  که بعد از ظهیر

بر او یاقی گشت و با پنج هزار مرد جنگی دژ اسفراین را به مدت یکماه محاصره .  هـق761

از سوي دیگر پهلوان حیدر قصاب با همراهی و همکاري محمد حیطابادي و غالم خود . کرد

ق نصراهللا باشتینی، خواجه لطف اهللا پسر خواجه قتلوق بوقا، پهلوان حیدر را کشته و به اتفا

مسعود را که در اسفراین بود به امارت برداشتند و سر پهلوان حیدر قصاب را از اسفراین به 

  ).284: 1382سمرقندي، (سبزوار فرستادند

با پیدایی اختالف بین خواجه لطف اهللا و پهلوان حسن دامغانی، خواجه لطف اهللا توسط 

به دستور پهلوان حسن .  در قلعه دستگردان زندانی و سپس به قتل رسیدرقیب دستگیر و

  ).265: 1361اسمیت، ( دامغانی در اسفراین سکه بنام او ضرب زدند

  با قتل پهلوان حسن دامغانی توسط خواجه علی موید، امارت سربداران به این شخص 

که نیز بنام خود ضرب کرد و خواجه علی موید در اسفراین خطبه به نام خود خواند و س. رسید

وي در این راستا علما و فقهاي . برآن شد تا تشیع را در حوزه حکومتی خود گسترش دهد

شیعه را از نقاط مختلف به اسفراین فرا خواند اما با درویشان حسنیه منسوب به شیخ حسن 

که بنام خواجه علی موید براي نخستین بار در میان امراي سربداري س. جوري دشمنی داشت

در میان شهرهاي تحت حاکمیت سربداران، ). 266: 1361اسمیت، (دوازده امام شیعه ضرب کرد

  . اسفراین بعد از سبزوار به لحاظ جمعیت و تاثیر گذاري، مقام دوم را داشته است

. مقارن حکومت خواجه علی موید، امیر تیمور گورکانی در سرزمین فرارود ظهور کرد

 سربداران باعث شد تا برخی از مخالفین خواجه علی موید به دشمنان او اختالفات داخلی دولت

فشار این مخالفین و حامیان آنها در خارج از دولت سربداري باعث شد تا خواجه . پناهنده شوند

. علی در برابر حمالت علی بیگ جانی قربان و امیر ولی حاکم مازندران به تیمور لنگ پناه ببرد

و سربداري را از خواجه علی موید گرفت و به رقیبان او یعنی حسنیه تیمور حکمرانی قلمر

در این اثنی امیر ولی سبزوار و اسفراین را در اختیار خود گرفت و بدین گونه عمال . واگذار کرد

 ). 206- 207: 1363آژند، (عمر حکومت سربداران به پایان رسید
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   نیشابور در آستانه نهضت سربداران-2-6

ه یست که در طول تاریخ بخصوص پس از اسالم حوادث و صدمات زیادي بنیشابور شهر

وقایعی که بر سر این شهر آمد؛ حمله مغول در ترین   خود دیده و دوباره احیا گشته است، از بد

 به این شهر بود، بطوریکه به گفتۀ اسفزاري مولف کتاب روضات الجنات فی ق. هـ  618سال 

بانه روز شمارش مقتوالن به طول انجامید و یک میلیون و  ش12مدت ،  اوصاف مدینه هرات

: 1338اسفزاري، .(هفتصد و چهل و هفت هزار مرد به استثناي زنها و اطفال به شمارش درآمد

1/326-324(  

ثمر  حاصل و بی  خالی از سکنه و بیها سال ،پس از حمله مغولسرزمین حاصلخیز نیشابور

خان  اخر دوران فرمانروایی مغول غازاندر او. ت نمی شد و در دهات آن محصولی کشدافتاده بو

 اقدام نمودند و نیشابور چه در زمان آنها و چه در ایام حکومت  احیا آنو سلطان ابوسعید براي

 سربداران عمارات و مساکنی ساخته شد و مردم از گوشه و کنار دهات و مزارع را دایر کردند

اوکتاى نیز فرمان داد که ر از فرمانروایان ایلخانی، به گفته اشپول ).348: 1346الکهارت، (

،  ، گنجه بسیارى از شهرها را، که در زمان چنگیز خان طعمه آتش شده بود چون بخارا، هرات

  )446: 1365اشپولر، .(ترمذ، و نیشاپور را دوباره بسازند

 مغرب چون شهر قدیم نیشابور به کلی از میان رفته بود شهر جدید را در طرف شمال و

 دارالعلم عالم اسالمی و قبله گاه انام ها سالشهر قدیم به وجود آوردند اما آن نیشابور قدیم که 

بود با آن همه رجال و شخصیتهاي بزرگ معدوم و نابود شده بود و دیگر نمی توانست به جاي 

هزاران  زلزله پیکر شهر را درهم کوبید و پس از آن نیز).348: 1346الکهارت،  (خود بازگردد

نفر در این حادثه از بین رفتند و چنان ترس بر بازماندگان از زلزله غالب آمد که این شهر 

  )211: 1355موید ثابتی، (. بردند  میمصیبت بار را ترك کرده و روزها در نواحی اطراف به سر

بطوطه از نیشابور غازان خانی گذر کرده است آنجا را دمشق   که ابنق. هـ  735در سال 

ي نیشابور و بازارهاي وسیع و پر کاالي آن ها آب هاي فراوان و میوه ها و باغو خواند   میوچکک

  ).396: 1376ابن بطوطه،( ستاید  میشهر را

برد که در نیشابور   مینام در مجمع االنساب از شخصی بنام امیرحسن زرکشاي  شبانکاره

در نیشابور .  والیت نیشابور بود که از ساداتامیر حسن زرکش«: گوید  میقیام کرده است و
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یعنی نتوانست کاري (.سرکشى کرد و آخر االمر نیشابور بازگذاشته التجا به سرداران سبزوار کرد

بعد . به قلعه خبوشان فرستادند] وى را[و از آنجا ) از پیش ببرد و به سربداران سبزوار پناه آورد،

»  را مستخلص کردند و او را بقتل آوردنداز آن پادشاه طغاتیمور و ارغون شاه، حصار خبوشان

 ).346: 1363اي، شبانکاره(

پس از شهادت شیخ خلیفه، مریدان وي بدون کمترین تردید و با سفارش قبلی شیخ که 

احساس خطر کرده بود، به ممتازترین شاگرد شیخ خلیفه یعنی شیخ حسن جوري دست ارادت 

از شهادت استاد به سراغ او خواهند آمد، دانست دشمنان پس  شیخ حسن جوري که می. دادند

پس همراه . مصلحت چنان دید که از همان فرداي شهادت شیخ خلیفه، از سبزوار خارج شود

 ).605/ 5: 1373، میرخواند(اي از مریدان، سبزوار را ترك کرد و عازم نیشابور شد  عده

 تعالیم شیخ هاي فرهنگی براي بسط در شهرهاي خراسان به همان اندازه که زمینه

شهادت شیخ خلیفه . خلیفه فراهم بود، خطر تهاجمی گسترده علیه هر حرکتی نیز وجود داشت

به رهروان راه او و به خصوص به شیخ حسن جوري این تجربه را آموخت که تکامل و توسعه 

نهضت و موفقیت رهبري و مصون ماندن از توطئه دشمن، مستلزم هجرت مداوم و در عین حال 

هاي نسبتاً  اي، شیخ حسن پس از مرگ استاد مهاجرت با چنین تجربه. کاري است پنهانرعایت 

نخستین شهري که شیخ پس از خروج از . طوالنی و متعددي را به شهرهاي مختلف انجام داد

هاي کوتاهی با  وي در سر راه خود به نیشابور که مالقات. سبزوار بدان قدم نهاد، نیشابور بود

شان، به مریدان  شت، همه جا ضمن دعوت و تبلیغ مخفیانه آنان و ثبت اسامیروستانشینان دا

فرمود که آدات حرب مرتب داشته، موقوف اشارت  کرد که حاال وقت اخفاست و می توصیه می

 ).606/ 5: 1373، میرخواند(باشند 

شیخ حسن پس از دو ماه و یک روز توقف در نیشابور، چون محل اخفایش معلوم شده 

 حدود یک - شیخ سفري طوالنی . جا عازم ابیورد و خبوشان گردید روانه مشهد شد و از آنبود، 

بعد از خراسان عازم . بعد از آن دو ماه در خراسان توقف داشت.  به عراق انجام داد- سال و نیم 

جا عازم خواف و قهستان گردید و  سپس از آن. ترکستان شد و مدتی را در بلخ و ترند گذراند

وي که . از کرمان به مشهد مراجعت کرد و باالخره به نیشابور بازگشت. م به کرمان رفتسرانجا

 از راه قهستان عازم عراق عجم شد و مدتی در دستجرد  دید، توقف در خراسان را صالح نمی

در این زمان ارغون شاه تصمیم به دستگیري . توقف نمود و مدتی بعد به مشهد مراجعت کرد
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غون شاه بر شهرهاي یازر، نسا، ابیورد، خبوشان، طوس و مشهد و نیشابور امیر ار. وي گرفت

دیده به قصد حجاز از مشهد خارج شد، ولی  شیخ حسن که خطر را نزدیک می. تسلط داشت

شاه که به دنبال او بود، در راه قهستان و نیشابور او را دستگیر و روانه زندان کرد  ارغون

  ).609/ 5: 1373، میرخواند(

  

 تصرف نیشابور توسط سربداران-2-7

شاه و تصرف نیشابور؛ در  گیري دولت سربداران و توسعه قلمرو ایشان، غلبه بر ارغون اوج

امیرمسعود که در ابتدا حضور شیخ حسن جوري . الدین مسعود اتفاق افتاد زمان حکومت وجیه

ن شیخ حسن از دید و از طرفی براي آزاد ساخت را در کنار خویش به مصلحت قدرت خود می

شاه آزاد کند و  زندان زیر فشار سربداران قرار داشت، تصمیم گرفت تا شیخ را از زندان ارغون

 ).608/ 5: 1373، میرخواند(چنین نیز کرد 

حضور شیخ حسن در کنار مسعود، بر اعتبار قدرت روحی سربداران افزود و در نتیجه 

پس از انتشار .  غلبه و نیشابور را تصرف کنندشاه  بر ارغونق. هـ  739آنان توانستند در سال 

شاه و تصرف نیشابور، طوغاي تیمورخان که در گرگان و بخشی از نواحی  خبر کشته شدن ارغون

کرد و همچنان در اندیشه جانشینی ابوسعید بود، تصمیم به  شمال غربی خراسان حکومت می

این .  سپاهی روانه سبزوار کردسرکوبی سربداران گرفت و برادرش امیرعلی کاون را در رأس

 هجري از سربداران که رهبري آنان را شیخ حسن جوري و امیرمسعود 741سپاه در سال 

سربداران پس از پیروزي بر این سپاه، روانه جنگ با شخص . دار بودند، شکست خورد عهده

جبور به فرار طوغاي تیمور شدند و پس از غلبه بر سپاهیان وي در ناحیه رود اترك، طوغاي را م

 ).314: 1382سمرقندي، (به الرو رودبار کردند

  

 شهادت شیخ حسن جوري-2-8

شاه و شکست طوغاي تیمور، روانه جنگ با حسن کرت  سربداران پس از غلبه بر ارغون

امیرمسعود که اینک وجود شیخ حسن را با آن نفوذ . راند، شدند که بر هرات حکم می
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اي تدارك دید و مخفیانه به یکی از نزدیکان خود دستور   توطئهدید، اش به زیان خود می معنوي

 ).614/ 5: 1373، میرخواند(داد که در گرماگرم جنگ، شیخ حسن را به قتل رساند 

شهادت شیخ حسن، جریان جنگ را به زیان سربداران تغییر داد و موجب شکست 

ل در تدارك آن بود؛ با به این ترتیب نهضتی که شیخ حسن جوري سالیان سا. امیرمسعود شد

اي جز موافقت با وضعیت  قیامی شتابزده به دست عناصري غیر اصیل افتاد و شیخ چاره

بینی نشده را نداشت و شاید نیز در اندیشه حرکت دادن نهضت در جهت اهداف اصیل و  پیش

هی هاي خود بود که به شهادت رسید و به این ترتیب حرکتی اصیل از درون رو به تبا برنامه

 .هاي رهبري پیمود گذاشت و با شهادت شیخ، راهی کامالً جدا از اندیشه

ق به قتل رسید و پس از او رهبري و حکومت سربداران به .  هـ745امیرمسعود در سال 

اگرچه در زمان بعضی . دست ده تن دیگر افتاد که یکی پس از دیگري قدرت را به دست گرفتند

لمرو آنان تفاوتی کلی با نقاط دیگر داشت و پاکی و طهارت از امراي سربدار، اوضاع داخلی ق

آیین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق «بطوطه  خاصی بر سربداران حاکم بود که به قول ابن

ریخت و تا صاحب آن پیدا  هاي طال و نقره در اردوگاه ایشان روي خاك می گرفت که سکه

که سربداران  یا این) 390: 1376ابن بطوطه، (».کرد شد، کسی دست به سوي آنان دراز نمی نمی

به اندیشه ) 242: 1363حقیقت، ) (آخرین امیر با هفده سال اسیري(در زمان خواجه علی مؤید

شیخ شمس الدین محمد مکی (شهید اول . ریزي روابط خویش براساس فقیه شیعی افتادند پایه

ا براي آنان نوشت و ارسال کرد،  ر اللمعۀ الدمشقیهکتاب مشهور) از علماي شیعی جبل عامل

گیري کنند و تحقق  اما امیران سربدار هرگز نتوانستند اهداف شیخ حسن و شیخ خلیفه را پی

  .بخشند

دولت سربدار تا زمان حمله تیمور به ایران دوام داشت و باالخره در اثر هجوم او برچیده 

  .شد و از بین رفت

  

  ندران در مازمرعشیالدین  نهضت سید قوام -2-9

سادات مازندران از نیمه دوم قرن سوم هجري، در طبرستان و مازندران دست به قیام 

همه جانبه زدند و مدت شصت و شش سال در آن نواحی حکومت کردند و هشت نفر از علویان 



»المللی سربداران  بین  کنگرهش علمی همایمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   900 

مهجوري، ( منقرض گردیدند 316در سال ر به حکومت رسیدند که سرانجام به دست آل زیا

1345 :1/89 (.  

 -دشیرارالدوله   حسام یکی از باوندیان به نامق. هـ  635مله مغول در سال  از حپس

نظر .  ابوالملوك اردشیر دعوي حکومت نمود و مازندران را به تصرف آورد،الملوك لقب داشت ابو

 محل آمد و شد حکام مغول بود، آمل را مرکز ، که ساري دارالملک سالطین دماوند بودبه اینکه 

 بدین ترتیب .)3/336: 1362خواندمیر، ( مدت دولتش دوازده سال بود وحکومت خود ساخت

دومین طبقه از ملوك باوند بجاي آنکه ساري را مرکز حکومت قرار دهند آمل را جهت این 

  .مقصود برگزیدند

با طغاتیمورخان مبارزه ها   مدتابوبکر بازاري که از طرف سربداران حاکم مازندران بود و

کرکشی پهلوان حسن دامغانی به مازندران بدست طغاتیمورخان کشته کرد، در هنگام لش

  ).292 اي، شبانکاره(شد

الملوك   و بعد از او شمس)3/336: 1362خواندمیر، ( در گذشت747 سال درالملوك  ابو

و در این سال حکام اباقاآن پسر هالکو، او را به قتل . حکومت کرد665 تا 647محمد از سال 

 با مغوالن در کشاکش 675علی را به حکومت نشاندند و او تا سال الدوله  الءآورده و برادرش ع

یزدگرد بر تخت نشست و قدرتی بدست آورد، و اکثر نواحی مازندران را الدوله  بود و بعد از او تاج

بگرفت و شهر آمل را که در اثر حمله مغوالن ویران شده بود دوباره آبادان ساخت تا اینکه در 

بیست و سه سال افسر اقبال  وي در گذشت)711-702( زمان سلطنت غازان خان  در698سال 

 حاکم 714شهریار بجاي او تا سال الدوله  ریپسرش نص) 3/336: 1362خواندمیر، (بر سر نهاد

خواندمیر، ( شانزده سال بر مسند ایالت متمکن بود، وي )104: 1370روحانی،  (مازندران بود

1362 :3/336(.  

شاه کیخسرو بر الدوله  رکنالدوله   تاجدیگري مانند حکام باونديالدوله نصیرپس از 

 و بجهۀ تردد و آمد شد امراء ترك اهل و عیال و اطفال و ،)728- 714(مسند حکومت نشست

اموال خود را برستمدار فرستاد و در آن والیت قریه خریده مسکن آن جماعت گردانید وفات 

 و )3/336: 1362خواندمیر، (و مدت دولتش چهارده سال بود دست داد 728در سنه الدوله  رکن

هر )750- 734(حسن الدوله  و فخرشش سال صاحب افسر بوده  که )734- 728( شرف الملوك

 فخرالدوله که خاتم ).104: 1370روحانی،  (کدام با مشکالت فراوان بر آمل حکومت داشتند
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ود سربدار در ایام دولت او بوقوع ملوك باو نداست بر تخت حکومت نشست و قضیه امیر مسع

پیوست و مقارن آنحال بالء وبا در مازندران شایع شده بسیارى از آل باوند بدان علت فوت شدند 

 حسن و بعضى از اوالد صغار او از آنقوم شخصى متعین زنده نماندالدوله  چنانچه غیر از فخر

  ). 3/336: 1362خواندمیر، (

 شخصى بنام افراسیاب چالوى خروج کرد و آخرین پادشاه باوندي را ق. هـ  750درسال

پیرنیا و ( فرمانروائى یافتو زمام امور را در دست گرفت و بر آمل، ساري و اطراف آن کشت 

  .)628: 1382اقبال آشتیانی، 

مرعشى که در الدین   در ایام خروج چالوى یکى از سادات حسینى یعنى سید قوام

افراسیاب چالوى نیز در حلقه مریدان او داخل شد تا . د احترام مردم بود قیام کردمازندران مور

شاید حرکت زشتى را که از او در قتل آخرین پادشاه باوندى سر زده بود بشکلى از یاد مردم بدر 

  )628: 1382؛ پیرنیا و اقبال آشتیانی، 239- 1/238: 1345مهجوري،  (.ببرد

ها جست و با نفوذ   وضع پیش آمده جهت امیران، بهرهازالدین  در حقیقت سید قوام

روحانی،  (کالمی که در میان مردم آن دیار داشت زمینه را براي یک قیام همگانی آماده ساخت

1370 :104.(  

دوامى نکرد چه افراسیاب کمى بعد سید را الدین  ارادت افراسیاب چالوى بسید قوام

عاقبت در جنگى که بین .  مریدان سید بیش از پیش شدندبزندان انداخت و چون او را رها نمود

خود حاکم الدین   بقتل رسید و سید قوام  درگرفت افراسیاب760سید و افراسیاب در سال 

پیرنیا و اقبال (اى تشکیل داد که ایشان را سادات علویه قوامیه میخوانند  مازندران شد و سلسله

  .)628- 629: 1382آشتیانی، 

آمد و در ارشاد مردم  از سادات زاهد، عارف و پرهیزگار به شمار میالدین  مسید قوا

از مناهی و معاصی «این خاندان:الدین مشغول بود و پدرش هم مقتداي مردم بود و به قول ظهیر

، سید الدین مراد سید قوام). 327: 1345مرعشی، ( »اند الحرام بوده مجتنب و محترز و زائر بیت

در مکتب الدین  سید عز. آمد  بود که از مریدان شیخ حسن جوري بشمار میسوغنديالدین  عز

بواسطه شیخ حسن جوري لباس «:نویسد مرعشی در این باره می .شیخ حسن جوري تعلیم یافت

فقر که نساجان کارخانه عنایت الهی بافته بودند و به سوزن معرفت یزدانی بر هم دوخته در 

  .) 3/323: 1349مدرس تبریزي، (»ر خراسان مشغول بودندبرداشت به ارشاد و اهل هدایت د
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مرعشی در مازندران و سربداران خراسان رابطه نزدیک بر قرار بود، الدین  بین نهضت سید قوام

دیگر اینکه، نهضت سادات را مانند جنبش سربداران گروهی از دراویش و صوفیان رهبري 

 در تأسیس و تکوین سلسله صفویه بازي اي را خصوصا که بعدها تصوف نقش عمده.نمودند می

  .اند تأثیر از نهضت سادات مازندران نبوده که این صفویان بی.کرد

 که سال فوت اوست قسمت 781 تا 760به کمک پسران خویش از الدین  سید قوام

مهمى از گیالن و فیروزکوه و کالرستاق و نور و کجور حتّى هزار جریب و قزوین را مطیع خود 

که الدین  چهارده پسر داشت و چون او مرد پسر بزرگترش سید کمالالدین   سید قوام.ساخت

 امیر ولى 782جانشین پدر نیز او بود به استراباد و گرگان یعنى قلمرو امیر ولى حمله کرد و در 

 .) 629: 1382پیرنیا و اقبال آشتیانی، (را مغلوب و بخراسان منهزم کرد

  

  دسربداران سمرقن -10 -  2

هرچند از  )767(نهضت سمرقند که سی سال پس از خروج سربداران سبزوار روي داد

حیث منشا و نتایج با آن تفاوت داشت به احتمال قوي از همان واقعه الهام گرفتو نیز به همان 

سبب به همان نام خوانده شد این نهضت نه بر ضد حاکمیت وقت بلکه بر ضد دشمنان آن روي 

 وقتی هجوم دشمن دفع شد، ، صالبت سمرقند را از هجوم دشمن نگه داشتداد، و با قدرت و 

چون سرکردگان نهضت از جمله موالزاده سمرقندي، در تسلیم به بازگشت مجدد حاکمیت 

تردید و مقاومت نشان دادند، اقدام آنها در دفاع از شهر از جانب حکام وقت نوعی تهور فضوالنه 

گویند -  خوانده شدند و به شدت معروض مجازات گشتندسرکردگان نهضت هم یاغی. تلقی شد

فقط موالزاده سمرقندي به شفاعت تیمور از مجازات معاف ماند اما نهضت بدان سبب که 

ساخت   می را معروض تزلزل-  حکومت امیرحسین برادرزن تیمور فرمانرواي ماوراءالنهر- حکومت

  .)537: 1384زرین کوب، (و به شدت و یا خشونت فرو نشست

در جنبش سربداران سمرقند مذهب نقش اصلی را ایفا کرده و از انگیزه هاي اصلی قیام 

سمرقند در مقابل حمله مغول بوده است، موالنازاده به قصد تحصیل علم از بخارا راهی سمرقند 

 مذهبی دیگري همچون موالنا خردك بخاري و ابوبکر نداف - و رهبران سیاسی. شده  است

از اسامی این اشخاص موقعیت ) 3/406: 1362؛ خواندمیر، 35- 6/36: 1373میرخواند، (بودند

براي روساي اصناف بکار میرفت و در » کلو«شود، در این دوره اصطالح  میشغلی آنها مشخص
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میان پیشه وران رواج داشت و موالنا اصطالحی بود که براي طالبان علوم دینی و درباره علما 

  )1/428: 1370ابن بطوطه،(ص مسجد جامع سمرقند بودرفت و سنگر این اشخا  میبکار

چون : التواریخ معینی درباره موالنازاده و چگونگی رهبري قیام چنین آمده در منتخب

لشکر ماوراء النهر از مغول منهزم شدند و از غایت خوف که داشتند ماوراء النهر را به طرح 

چنان گرم شد که آتش در نهاد گذاشته از آب جیحون گذشتند، و خبر رسیدن لشکر مغول 

اندیشى خود به اتفاق  سمرقندیان افتاد، مجموع وضیع و شریف و خاص و عام به جهت مصلحت

روى به مسجد جامع نهادند و از غایت رعب و خوف که بر ایشان مستولى شده بود به غیر از 

تحصیل علم به شخصى از بزرگزادگان بخارا به اسم . دانستند که چه کنند تضرع و زارى نمى

سمرقند آمده بود و اندك وجودى در میان مردم عوام داشت، چون مردم را مضطرب حال بدید 

کار عجزه : برخاست و دلیرانه قدم بر منبر نهاد و به باال رفت و روى به اکابر شهر کرد و گفت

ش وجود کسى که متضمن امور عالم شود و شغل سردارى به گردن گیرد و کجا معا عوام، بى

و مالک اصلى ملک در . میسر شود، خاصه امروز که اختاللى چنین به حال عالمیان روى نمود

خداوند  مدت امن باج و خراج تصرف کرد و امروز که دشمن قوى روى نمود رعیت بیچاره را بى

روا نباشد که کافران جزیه مسلمانان بخورند و پوشیده رویان . گذاشته سالمت خود اختیار کرد

در جمیع . پس فکرى کلى در این باب کردن واجب است. عصمت اسالم را به برده ببرنددار ال

  ادیان مبرهن و بر همه عالمیان روشن است که جهاد و دفع اذیت از خود کردن و غم صالح

مسلمانان خوردن همچون اداى نماز پنجگانه و روزه ماه رمضان فرض است و مجموع اسالمیان 

 معامله را از شما بزرگان -  عز شأنه- روز جزا آفریدگار. ودن واجبرا در این باب مدد نم

اى چنین که به  نماید و عهده بلیه کدام یک به این امر خطیر قیام مى. بازخواست خواهد کردن

  . گیرد؟ هرکه هرچه در دل دارد بگوئید گردن مى

بکلى از اقدام ها کردند، اما خواص و مجموع بزرگان  عوام الناس به اتفاق او را تحسین

اى همان تیغ  بعد از لحظه. یک متعهد این امر نگشتند  نمودن این شغل اجتناب نمودند و هیچ

اى مسلمانان، من خود : از میان برکشید و بر گردن خود نهاد و روى به طرف عوام کرد و گفت

بار   یکگوئید؟ عوام به را فداى شما کردم و این شغل بزرگ هالک را متضمن شدم، شما چه مى

-183: 1336نطنزي، (غلو کردند و به اتفاق دعوت او را قبول کردند و بر بیعت او درآمدند

182.(  
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نخستین اقدام موالنا زاده همراه با سایر رهبران، خلع ید از بزرگان و محتشمینی بود که 

و مردم پیش او حاضر شده و دفتر کدخدایان و مجردان « :احتمال خیانت از سوي آنها میرفت

زاده   دومین اقدام موالنا).6/35: میرخواند(»غربا بدست آورد و در دروازه ها مستحفظان بازداشت

و سرهاي . سراي کوچه باغها را چنان بند کرد که سوار در نتواند آمد«: سنگربندي شهر است

بند را به تاالرها محکم کرده تیرکشهاي مورب سرتاسر کوچه فرو بارید و قولی کرد که هیچ 

. فریده شبها به خانه نرود و اگر جایی جنگ سخت واقع شود مقام خود نگه داشته به مدد نرودآ

از سر دیوار و پس دیوار با مغول کالجه نکند، ودر چهار حد کمانداران جلد تعیین  کرد جهت 

کمک ویک راه خالی گذاشته، جمعی را در کمین نشاند و خود با پانصد پیاده تیرانداز در پایان 

  .)332: 1382سمرقندي، (»چه باغ ایستادکو

موالنازاده . گاه گذشته به محلى که موالنازاده بسته بود رسیدند لشکر مغول از کمین

سواران از تهور تاجیک و مردانگى پیادگان . ریزان کردند بار تیرباران و سنگ بفرمود تا به یک

بار ناگاه از طرف دیگر  به یک. دافروز عنان تافتن رجاله متعجب مانده از سهم تیر و سنگ آتش

نشین از سر جان برخاسته از هرجاى فروجستند و سواران مغول را به ضرب سیاه  پیادگان کمین

کردند، بعضى مجروح و مقتول همچنان منکوب و مخذول روى به فرار  چوب و قلماسنگ پى

نهاده او را به امامى و سمرقندیان گردن اطاعت به طوع و رغبت بر خط فرمان موالنازاده . نهادند

  .امیرى قبول کردند

موالنا زاده پس از این پیروزي از پاي ننشست و چند نفر را تا کناره جیهون براي تفحص 

از سوي . در حال مغول فرستاد تا از کیفیت اعمال دگرباره ي مغوالن اطالعاتی کسب نماید

ه سرکردگی عباس بهادر تا حد خزار دیگر تیمور هم پی از آگاهی از این قضیه، چندین سوار را ب

حاکم فراري (گسیل داشت تا از کم و کیف قضایا مطلع گردد و مسایل را به اطالع امیرحسین

عباس بهادر بر سر راه به فرستادگان موالنا زاده برخورد و یکی از آنها را به . برساند) سمرقند

  ).227: 1336نطنزي، (اسارت گرفت و پیش تیمور برد

 از اطالع از جزییات کار سمرقندیان، مجموع اخبار را مرتب نوشته و همراه تیمور پس

سواري پیش امیرحسین فرستاد و خود نیز در پی آن سوار شده، همراه قشون خود سوي 

امیرحسین در این ایام، پس از شکست از قوم جته مغول در ییالق شیرتو ( .امیرحسین رفت

چند روز بعد ). قشون خود در حوالی بلخ جایگزین شده بوداقامت داشت و امیر تیمور نیز همراه 
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. تیمور به ییالق شیرتو رسیده و با امیرحسین درباره قضیه سربداران سمرقند به مشورت نشست

خبر شکست مغول از سمرقندیان به قدري آنانرا متوحش ساخته بود که براي رفع این مانع 

را نداشتند آنها براي از میان برداشتن این مانع یاراي رودررویی مستقیم نظامی با سمرقندیان 

امیرحسین که زمانی حاکم سمرقند و همه کاره آنجا بود و پس . به حیله سیاسی دست یازیدند

نامه . از شکست از مغوالن فرار به سوي هند را در سر میپروراند، به این حیله جامه عمل پوشاند

 و فرمان حکومت سمرقند و نیز یرلیغ معافیت استمالت آمیزي نوشته و همراه خلعت و شمشیر

. از مالیات را به موالنازاده سمرقندي و مردم فرستاد و استقالل سربداران را به رسمیت شناخت

پس از آن براي جلب اطمینان خاطر سربداران تصمیم گرفتند که امیر تیمور با کوچ و بنه خود 

  ).232: 1336نطنزي، (الی سراي بروداز جیحون بگذرد و امیرحسین نیز جهت قشالق به س

دانستند که در زمستان نمی توانند از عهده تسخیر سمرقند برآیند از این رو این   میآنها

تصمیم را به این دلیل گرفتند که هم اطمینان سربداران را جلب کرده باشند و هم اینکه در 

بداران سمرقند در مقابل حیله واکنش سر. فصل بهار با فرصت زیاد کار سربداران را فیصله دهند

آنها که اعمال حیله گرانه امیرحسین را باور کرده . امیر حسین و امیر تیمور با صداقت توام بود

بودند از رسیدن تحف و هدایا و فرمان حکومت و یرلیغ معافیت مالیات شادمان گشته و هر چه 

»  گرفته و سر به عیوقها آبسدر آن معامله از خود ح« بیشتر به قدرت جمعی خود پی برده و 

  .)334: 1382سمرقندي، (انداختند 

جواب آنها در مقابل حیله امیر حسین و امیر تیمور با صداقت و درستی همراه بود چون 

تیمور نیز براي جلب بیشتر . یک عده را همراه با تحف و تبرکات به نزد تیمور فرستادند

یی را بنزد آنان فرستاد تا سربداران هر چه بیشتر اطمینان آنان در آن زمستان چندین بار امرا

: 1336نطنزي، (تسلی یابند و به خواب خرگوشی فرو روند و خوف و حجاب از میان برخیزد

232.(  

در آغاز بهار، امیر حسین با لشگریانی از بلخ، بدخشان، قندوز، بقالن، اندخود، شبرغان،   

فرستاد که ما را بر شما اعتماد واثق است تا ما عازم سمرقند شد و  به سربداران سمرقند پیام 

ها چنین  اطالع از نیرنگها و نقشه سربداران هم بی. نرسیم به استقبال نیایید»کان کل«به ناحیه

  ).118: 1370روحانی، ( کردند
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رسیدند سربداران جهت استقبال آمدند و » کان کل« چون امیر حسین و امیر تیمور به

 دو امیر، سربداران را باز گردانیدند تا اینکه بار دوم مردم سمرقند به آن.هدایا تقدیم داشتند

سان، نهضت  بدین.امیر حسین دستور داد همه را در بند آوردند.رسیدند»کرتاس« ناحیه

سربداران سمرقند بدون اخذ نتیجه درستی به پایان آمد و موالنازاده هم پس از آن راه انزوا در 

  )9-10 :1362خواند میر،(پیش گرفت

توان در برابر ستم پایداري  موالنازاده به مردم سمرقند و دیگر بالد نشان داد که می

ولی اثرات سیاسی آن .نهضت سربداران سمرقند خود انعکاس قیام سربداران خراسان بود.نمود

بعدها که . گیر و قابل توجه بود ریز چشم در مقاومت مردم شهرهاي ایران در برابر تیمور خون

ر رقیب سیاسی خویش امیر حسین را از میدان سیاست و حکومت بدر کرد و سوداي تیمو

مردم ایران هم .تر از هجوم مغول به ایران نمود جهانگردي در سر پروراند حمالتی وحشیانه

 را در برابر او نمودند که نمونه آشکار آن قیام و مقاومت سربداران سبزوار ها مقاومتترین   شدید

  .بوده است

  

  سربداران کرمان - 11 -2

ملکه  .پهلوان اسد مانند دیگران پهلوانان و جوانمردان تحمل ستم نتوانست کرد

از سویی اهل دیوان  بکند، توانست مخدومشاه، مادر شاه شجاع تحمل جوانمردان را نمی

 خودکامگی مادر شاه  وندکرد مستوفیان که خدمه بودند از هیچگونه ظلم و ستم خودداري نمی

کنکاش میان پهلوانان از سویی و عمله مادر شاه شجاع از .نبودمورد تأیید پهلوان اسد هم شجاع 

سویی دیگر آغاز گشت که این تنشها منجر به مبارزه علنی پهلوان اسد علیه عمال شاه شجاع 

  .گردید

سلیمان شاه در شیراز بدگمان شد و او را الدین  شاه شجاع به وزیر خود خواجه قطب  

الدین  امیر غیاث .محمود را کور کرده روانه کرمان نمودالدین  داخت و پسرش امیر غیاثدر بند ان

چون به کرمان آمد پهلوان اسد را به عصیان و نافرمانی دعوت نمود و پهلوان کینه شاه شجاع را 

  .)123: 1370روحانی، (در دل گرفت 

ادر شاه شجاع که امیر سیورغتمش اوغانی بر« : آورده است کهعبد الرزاق سمرقندي

 جهت نبود و به اتفاق شاه یحیی هر روز سوادي سلطنت در دماغ اسد  هرگز با پادشاه یک
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فرستادند که بر مزاج شاه اعتماد  ها به تزویر می نهادند و از زبان امراي شاه شجاع، نامه می

  .)217: 1382سمرقندي، (» ننماید

الدین  اي نداشت، و همچنین امیر غیاث هامیر شاه یحیی که در یزد بود با شاه شجاع میان

کردند و از قول امیران شاه شجاع براي پهلوان اسدنامه  محمود، پهلوان اسد را تحریک می

ها مداوم ادامه  تحریک .)86- 87 : 1364کتبی،( نمودند فرستادند و او را تشویق به قیام می می

اي  پهلوان اسد در پی بهانه. بودي اقتصادي و سیاسی هم مزید بر علت شده ها بحرانداشت و 

داد خاتمه  گشت تا قیام را علنی نماید و به جنگ سرد خود که علیه مخدودمشاه انجام می می

گیري  اي سبب شد تا نهضت اسد خراسانی آغاز و گسترش یابد و آن اینکه کشتی حادثه.دهد

رمانی که معروف به گیر ک بنام پهلوان شمس چکچک به کرمان وارد شدو در روز عید با کشتی

ملکه مخدومشاه  .پهلوان رئیس بود کشتی گرفت و شمس که پهلوانی از اهل خراسان بود بیفتاد

مادر شاه شجاع که کرمانی بود خوشحال گردید و به پهلوان رئیس خلعتهاي فراوان داد و به 

: 1370حانی، رو(دستور وي پهلوان را بر اسبی سوار کرده و در بازار و محالت شهر بگردانیدند

124.(  

پهلوان اسد که از بازیهاي سیاسی ملکه مخدومشاه آگاهی یافته بود ناراحت شده به رغم 

مادر شاه، فرمان داد که پهلوان خراسانی را سوار کرده با گروهی از خراسانیها در بازار 

مین گیري که ز کشتی«:مخدومشاه چون عمل و رفتار اسد را دریافت متغیر شده گفت.بگردانید

خورده چه معنی دارد در بازار بگردانند و کرمانیان را گفت بروید خراسانیان را بزنید و از بازار 

برانید و در آن روز میان مردم کرمان و خراسان در میان بازار نزاع شد، چند نفر از طرفین 

  ).215: 1352وزیري کرمانی،  (»دار شدند مقتول و زخم

 مخدومشاه در صدد بر آمد که پهلوان اسد و خراسانیان را کار بدانجا رسید که ملکه مادر

از اکابر کرمان براي فرونشاندن الدین  گویند که خواجه محمد کرمانی ملقب به قطب .تنبیه کند

 :خشم مخدومشاه به وي گفت که شما را نیازي بر این نیست که رنج را بر خود متحمل سازید

 »ها را بگویم تا قصر را بر سر اسد خراب کنندها و برزگر اگر مرخص فرمایید من مقنی«

  .)86-87 : 1364کتبی،(

سان اغتشاش آغاز شد و پهلوان اسد مبارزه را آشکار نمود و درصدد قیام برآمد و  بدین

نوشت که پهلوان اسد دست به شورش زده و کرمان را از  هر چه مخدومشاه به شاه شجاع می
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پنداشت که پهلوان اسد با  کرد، و می اع باور نمیقلمرو فرمانروایی خارج نموده شاه شج

این شاهزادگان نزد .نماید شاهزادگان قراختایی که در دربار ملکه مخدومشاه بودند بدرفتاري می

 را بر خود دشوار دید و فرار را بر قرار ترجیح رمخدومشاه کا.نمودند مخدومشاه از اسد سعایت می

 نمود  و هنگامی که ملکه مخدومشاه عزم خروج از کرمان داد، از گواشیر به بلوك سیرجان آمد،

  ).124: 1370روحانی، (

پهلوان اسد چون شهر را خالی دید بناي عمارت و قالع نمود و مخدومشاه هر چند به 

کرد و اسد چون پیروزي خود را  گفت که پهلوان اسد طغیان نموده است باور نمی شاه شجاع می

  .اران سبزوار خود را سربدار نامیدنزدیک دید به پیروي از سربد

السعدین اگر چه با سربداران میانه خوبی ندارد، به این  عبدالرزاق سمرقندي مؤلف مطلع

جناب «:راند  می و آشکار از رابطه سربداران کرمان با سربداران سبزوار سخنکند میمسأله اشاره 

احی کرمان حشري جمع ساخت و پهلوان به عمارت قالع و بارو پرداخت و از طرف خراسان و نو

از متموالن کرمان و متعلقان مادر شاه شجاع مال بسیار گرفت و داعیه کرد که او قرین خواجه 

  .)218: 1382سمرقندي، (»در خراسان، او نیز در کرمان سربدار باشد)امیر سربداران( علی مؤید

یس پسر بزرگ شاه شجاع راه پیروزي براي پهلوان اسد بازگردید و در همین هنگام سلطان او

که مادرش خواهر امیر سیورغتمش بود از پدر روي گردان شد از شیراز به جیرفت آمد، در آنجا 

ما فرزند خود اویس را به حکومت «:توقیعی مجعول به امر شاه شجاع براي اسد فرستاد که

  ).215: 1352وزیري کرمانی، (»کرمان فرستادیم پهلوان اسد باید به شیراز بیاید

 :پهلوان اسد چون نامه را دریافت، دانست که نامه جعلی است و در جواب فرستاد که

 : 1364کتبی،(» اي میان من و پادشاه هست اگر آن نشانه در میان آید شهر تسلیم شود نشانه«

87(.  

تواند به هدف برسد با لشگریان زیاد عازم  شاهزاده اویس، چون دید از این راه نمی

پهلوان اسد روز بروز .نزد شاه محمود عم خود رفت که در آنجا حکومت داشتاصفهان شد و به 

گشت و بر استقالل خود افزود و سرانجام با شخصی که از طرف شاه شجاع  نیرومندتر می

اي از یاران مخدومشاه را بازداشت  کوتوال قلعه بود نبرد کرد و با منجنیق  قلعه را بگرفت و عده

  ).215: 1352وزیري کرمانی، (بط نمودکرد و خزاین زیادي را ض
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اي از  بنابراین نه فقط عده.روایی احتیاج به خزانه داشت  پهلوان اسد براي تحکیم فرمان

در حقیقت .یاران مخدومشاه را در بند آورد بلکه اموال عده زیادي از ثروتمندان را مصادره کرد

محمد الدین   با اموال خواجه عالءپهلوان اسد همان کاري کرد که پهلوان عبد الرزاق باشتینی

  .وزیر خراسان نمود

هنگامی که نهضت پهلوان اسد به گوش شاه شجاع رسید پیش از اینکه لشگر به کرمان 

فراش را به سفارت نزد شاه محمود به اصفهان فرستاد که الدین  رسد سفیري به نام حاجی بهاء

اع این بود که شاه محمود به پهلوان منظور شاه شج.رابطه دوستی و مودت گذشته تجدید گردد

شاه شجاع چون از سوي شاه محمود آسوده خاطر شد عازم کرمان گردیدو از .اسد کمکی نرساند

  ).216: 1352وزیري کرمانی، (آمد آنجا به بم 

هدف نهضت پهلوان اسد کوتاه کردن دست شاه شجاع و عمالش از کرمان و دفع ظلم 

 اجتماعی با الهام از نهضت سربداران بود، قیامی که - سیاسیاین نهضت یک قیام. ظالمان بود

  .نمودند مردم مسلمان و مقاوم کرمان با پهلوان اسد بودند و از او به سختی حمایت می

پهلوان اسد چون آمدن شاه شجاع را شنید درصدد مستحکم ساختن قالع شهر برآمد و 

و قبول نکرد و به ماهان وارد گردید و رسوالنی جهت فسخ عزیمت نزد شاه شجاع فرستاد، ولی ا

  ).216: 1352وزیري کرمانی،  (آباد در یک فرسخی کرمان وارد شد پس از آن در شاه

 شد، امراء بزرگان لشگر شاه شجاع تا نزدیک با روي شهر حمله آوردند و تا جنگ شروع

ان شهر حمله آوردند و کنار پل دروازه درآمدند و از بارو و پشت دروازه به تیر و زوبین به لشگری

 )88 : 1364کتبی،(نزدیک بود که لشگریان پاي بر پل دروازه نهند و به داخل شهر وارد گردند 

پیاپی نامه براي !! شاه شجاع به این علت که خداي ناکرده آفتی پیش آید و رعایا قتل گردندو

 فتح شهر، برادر خود فرستاد که از تصرف شهر بازگردند و براي شاه منصور و سلطان بایزید می

 و جمعی از امراء و عساکر را بنشاند و متوجه شیراز گشتالدین   عماد احمد معروف بهسلطان

  .)89 : 1364کتبی،(

علت مراجعت شاه شجاع از .کند میاما واقعیت مطلب این نیست که محمود کتبی ذکر 

هاي نهضت  که در انگیزهاي بود که در شیراز علیه وي نموده بودند، چنان کرمان همانا توطئه

 پهلوان اسد براي پیشرفت .نمود پهلوان اسد آمده بود، شاه یحیی وي را از یزد تحریک می

شاه یحیی با توافقی که با شاه شجاع  .کارش به شاه یحیی نامه نوشت و از وي کمک خواست
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 در شیراز بود اي به پهلوان خرم که نامه.توانست از این راه کاري از پیش ببرد نموده بود نمی

چون مولد و منشأ تو نیز خراسان و پهلوان اسد خراسانی است لهذا واجب چنان «نوشت که

  ).216: 1352وزیري کرمانی، (»نماید که پهلوان اسد را در این واقعه مدد کنی می

در این میان، پهلوان اسد از خواجه علی مؤید آخرین امیر سربداري کمک خواست و او هم صد 

  .ح به ریاست پهلوان غیاث تونی از سبزوار به کمک وي فرستادسوار مسل

کشید و براي  کرد و سلطان احمد دست از محاصره نمی پهلوان اسد همچنان مقاومت می

داد و به هیچ کس اجازه خروج یا ورود به خروج یا ورود  فتح شهر منتهاي شدت را به خرج می

 توانست به داخل شهر ببرد احدي یک من بار نمیراهها کما کان بسته بود و.داد به شهر را نمی

  ).218: 1352وزیري کرمانی، (

محاصره انعکاس شدید در داخل شهر بوجود آورده و مردم در خطر قحطی و گرسنگی 

حال اهالی متوطنه شهر بد شد، قحطی هائل و «:به قول مؤلف تاریخ آل مظفر .قرار گرفتند

ماندگان ضربت قهر کاري گشت و نان چنان شیرین غالئی عظیم بدین درماندگان شهر و فرو

رسید تا رخصت  آمد که جان غمگین هر مسکین در طلب آن به لب رسید و دست بدان نمی

حاصل شد که عجزه و فقیران و ضعفه و مسکینان از شهر بیرون روند که بیرون رفتند، بعضی 

 : 1364کتبی،(» ر ندیدنددر نیکویه هالك شدند و بعضی متفرق شدند که دیگر روي این دیا

89(.  

در آن وقت دوازده .پهلوان اسد دستور داد که فقراء و مساکین را از شهر بیرون راندند  

هزار نفر از فقراء از دروازه غار سهر که در جهت شمال شرقی گواشیر است بیرون کرده و این 

گروهی که به . دادسلطان احمد ایشان را غذاي کافی.فقیران به اردوي سلطان احمد پیوستند

وزیري (خدمت سپاهی آگاه بودند به لشگر بگرفت و بازماندگان را در اطراف شهر متفرق ساخت 

  ).218: 1352کرمانی، 

 سقوط شهر کرمان  وسان محاصره اقتصادي، پهلوان اسد را در تنگنا قرار داد بدین

: 1370روحانی،  (.ان بودپهلوان اسد هر روز به امید لشگر آذربایجان و اصفه .نزدیک شده بود

130.(  

در این وقت تمامی آذوقه و علوفه تمام .کرمان همچنان در محاصره شدید اقتصادي بود  

اي جز مصالحه   با بحران اقتصادي و کمبود مواد غذایی روبرو گشت، چارهاسد شدیداً .شده بود
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شاه به شهر درآمد و پس پهلوان علی. ندید و تقاضاي مالقات پهلوان علیشاه مزینانی را نمود

را الدین  طرفین مصالحه نموده و طبق مصالحه قرار بر این شد که پهلوان اسد قلعه موالنا صدر

که در میان شهر بود تسلیم کند و خود پهلوان اسد در قلعه کوه بماند تا رسوالن از شیراز بر 

 و د روانه شیراز گردیدپهلوان علیشاه با صد سوار در قلعه اقامت گزید و پسر پهلوان اس.گردند

پهلوان علیشاه براي جلوگیري از شورش مجدد در تمام قالح و برجها و باروها قواي مسلح 

در این زمان قحط و غال در کرمان آن قدر شدت یافته بود که مردم شهر یک من زرینه .گذاشت

  .)90 : 1364کتبی،(گرفتند دادند و یک من غله می به سپاهیان می

علیشاه براي اینکه . دانست با ورود پهلوان علیشاه سقوط وي حتمی است پهلوان اسد می

از نفوذ پهلوان اسد بکاهد به تمام اطراف کرمان نماینده فرستاد تا علیه اسد دست به تبلیغ 

دید، گاهی  اي جز تسلیم نمی اسد حیران و سرگردان بود که چه کند و چاره.سیاسی بزنند

د را برداشته راه خراسان در پیش گیرد و یا بر علیشاه دست یافته اندیشید اموال و ذخایر خو می

  ).132: 1370روحانی، (اعالم استقالل نماید

اي  دید، با این حال درصدد توطئه اگرچه پهلوان علیشاه سقوط پهلوان اسد را نزدیک می

 اگر علیشاه به خاتون حرم اسد پیام داد.برآمد و همین توطئه سبب قتل پهلوان اسد گردید

پهلوان اسد را از این جهان آسوده کند به حباله نکاح شاه شجاع درخواهد آمد و بانوي سراي 

قهرمان و بازیگر این توطئه موالنا جالل االسالم بود که با حرم پهلوان اسد .وي خواهد شد

  .)220: 1382سمرقندي، (محرمیت داشت

 

  نتیجه گیري- 3

 تقویت به آنان. بود خود عصر در جتماعىا و سیاسى هاى تحول منشأ سربداران دولت

 و آنان، بر پیروزى با و پرداختند ایلخانى نشاندگان دست با رویارویى و خراسان در شیعى دولت

 .انداز شد طنین جا همه در طلبى استقالل و خواهى آزادى فریاد وحشت، و رعب فضاى شکستن

از ظلم مغوالن بود که موجب شد در در واقع چنانکه در متن مورد بحث قرار گرفت، حکومت پر 

نقاط ذکر شده سر به شورش نهاده و علیه حکومت ظلم قیام کنند، البته نباید از نظر دور داشت 

 ها زمین مردم، میان در آنان نفوذ واقع در. که حس بیگانه ستیزي نیز در این قیام موج میزند

  .کرد فراهم را نقالب
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 از خود حکومت تثبیت و تحکیم براى سربدار انامیر سیاسى، هاى تحول اثر در گرچه

 قتل به مىدیدند، خود اهداف مانع را آنان وقتى و مىکردند استفاده نفوذشان سبب به آنان

 در اینجا نکته دیگري که قابل ذکر است این است که سربداران آنگونه از ابتدا .رساندند مى

د چرا که بیعدالتی و ظلم در میان حکام شروع به قیام کردند از بیعدالتی و ظلم مصون نماندن

سربداري فراوان بوده و براي بدست آوردن قدرت یکدیگر را به هالکت میرساندند تا بتوانند بنام 

 قدرت ترکیب نوعى حکومتشان، مدت در سربداران کارهاى ترین مهم از .خود سکه ضرب نمایند

 دیگر بخش و سیاسى، و ظامىن نیروهاى دست در قدرت از بخشى که بود حکومت در دینى

اگر  .داشتند عهده بر را جامعه معنوى و دینى رهبرى آنان که بود دینى عالمان اختیار در قدرت

هاي  چه در رفتار و عملکرد حکمرانان سربداري، نقاط منفی و زشت و سیاهی همچون رقابت

 ربدارانسیاسی وجود داشت که در تضعیف و از هم پاشیدگی حکومت و انقالب شیعی س

میابیم که این  هاي این دولت شیعی در تاثبر نبود، اما با برسی مجموع عملکرد و سیاست بی

نهضت . هاي دیگر داشته است دولت نقش بسزایی در گسترش تشیع در خراسان و سرزمین

  .سربداران مازندران و سمرقند و کرمان تحت تاثیر سربداران خراسان و سبزوار قرار گرفت
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  کرت آلسربداران و  مذهبی ـ آثار و پیامدهاي مناسبات خصمانۀ سیاسی

  

  1يمحمد میمر

 2يشاطر لعل یمصطف
  

  چکیده

نهضت مذهبی و آزادي ترین  توان مهم می، قیام سربدارانِ خراسان را از نظر تاریخی

 .دیگر نیز داشتهاي  بخش ایران در دوران فترت به شمار آورد که تأثیر حتمی در جنبش

 و جانی کرت آل، طغاتیموریه، محلیِ سربداراني ها حکومتگیري  محل شکل، خراسان بزرگ

گاه روابط  سیاسی وهاي  تنش، ها درگیري، قربانی بود که بنا به دالیل و عوامل مختلف

سربداران از درون مردم جوشیدند و با اتکاء به نیروي مردم و تشیع . کمرنگی داشتندي  دوستانه

در این بین حکومت سنی مذهب . یاست منطقه را تحت نفوذ خود قرار دادند سعشري اثنی

منظر انتخابی پژوهش حاضر با .  نیز جهت کسب قدرت سیاسی به تکاپو برخاسته بودکرت آل

 ـ پاسخ به این پرسش است که مناسبات غالباً خصمانه مذهبی، تحلیلی ـ روش توصیفی

نوشتار حاضر ، مدهایی را به دنبال داشت؟ در این راستا چه آثار و پیاکرت آلسیاسی سربداران و 

تحلیلی بر آن است تا نشان دهد که این مناسبات خصمانه در نهایت  ـ با تکیه بر روش توصیفی

از سویی آشفتگی اوضاع . منجر به ضعف و در نتیجه زوال و سقوط این دو حکومت گردید

دولتی شیعی فراگیر در گیري  ر در شکلعدم تحقق وحدت سیاسی و تأخی، اقتصادي و اجتماعی

 بود که نهایتاً زمینه براي ها حکومتمذهبی این  ـ سیاسیهاي  ایران از پیامدهاي قطعی جدال

حکومتی متمرکز هر چند مستعجل در گیري  ورود امیرتیمورگورکانی به خراسان و تحقق شکل

 . هم با اتکاء به یک یورش خارجی فراهم شد آن، ایران

  .مناسبات، خراسان، کرت آل،  سربداران:کلیديگان واژ

                                                           
 دانشگاه فردوسی مشهد .1

 دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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  مقدمه ـ 1

تاریخ سیاسی ایران در قرن هشتم هجري قمري یا در حد فاصل هاي  یکی از ویژگی

محلی متعددي است که در چهار هاي  وجود سلسله، زوال ایلخانان تا روي کار آمدن تیموریان

در کنار قدرت ،  در خراساندر این میان در شرق ایران و. ایران تشکیل شدندي  گوشه

که از ، حکومت سربداران با به قدرت رسیدند، ها طغاتیمور و جانی قربانی، کرت آلهاي  نمایی

سربداران اگرچه از . جانب شمال با حکومت طغاتیموریه با مرکزیت استرآباد همجوار بودند

اما از یک نظر ، جهت وسعت مملکت و قدرت و دوام دولت و عظمتِ آثار مقام شامخی نداشتند

 عشري اثنیصفویه اعتباري خاص یافتند؛ مذهب تشیع ي  در تاریخ ایرانِ قبل از تشکیل سلسله

که با اتکاء بر این مذهب به صورت یک ایدئولوژي حاکمیت توانستند قیام خود را در جامعه 

ش و نفوذ آن بعد انقالبی آن را به بار بنشانند و باعث گستر، هدایت کرده و در خالل نیم قرن

بویژه رقابت بر سر تصرف ، با این حال مسائل ارضی و گسترش قلمرو. در سایر نواحی گردند

تفاوت و تباین مذهبی و همچنین رهایی سراسر خراسان از زیر یوغ مغوالن از جانب ، خراسان

  نیز در تاریخکرت آل. ساخت  میبرخورد و تنش هایی را بین طرفین گریز ناپذیر، سربداران

تا جایی که دو تن از ، به فرصت طلبی و پیمان شکنی نیز مشهور بودند، عالوه بر استحکام قالع

امراي بزرگ و شورشگر عصر ایلخانی یعنی امیر نوروز و امیرچوپان را با خدعه و نیرنگ به قتل و 

مجوار ههاي  هرچند تحقیقاتی اندك درباره روابط سربدارن با سایر قدرت. تحویل ایلخانان دادند

این مقاله بر آن است تا زوایاي پنهان و آشکار مناسبات این دو حکومت ، صورت پذیرفته است

سربداران گیري  از این رو در ابتدا به بیان کلیاتی در باب قدرت. محلی را بررسی و تحلیل نماید

زاوه و مذهبی به ویژه عوامل و نتایج جنگ ، و آغاز مناسبات سیاسیها   و سپس زمینهکرت آلو 

  .سرانجام به پیامدهاي این مناسبات پرداخته خواهد شد

  

  کرت آلسربداران و گیري  قدرت ـ 2

  سربداران  ـ2 ـ 1

 در روستاي باشتینِ سبزوار به قدرت ق.هـ  737در ، سربداران پس از سقوط ایلخانان

اهللا  لدین فضلا ملقب و موسوم به شهاباي  از قریه بیهق بودکه خواجهاي  باشتین قریه. رسیدند

، رسید  میو از طرف مادر به یحیی بن خالد برمکی) ع(که نسبش از جانب پدر به امام حسین
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). 3/353: 1353، خواندمیر؛ 4493 /5: 1380، میرخواند(در آن جا صاحب نفوذ بود 

نصراهللا و  الدین، وجیه، عبدالرزاق الدین، امین: پنج پسر به ترتیباهللا  فضلالدین  شهاب

پس از مرگ ابوسعید ایلخان و رفتار مشهور و معروف ایلچیانِ . داشتاهللا  فضللدین ا شمس

، عالءالدین محمد، که به قتل ایلچیان منجر گردید، عالءالدین محمدوزیر خراسان در باشتین

بیش از پنجاه سپاهی را به ، جهت دستگیري عامالن قتل یعنی حسن حمزه و حسین حمزه

که کارگزار اهللا،  فضلالدین  فرزند شهاب، رن این حوادث عبدالرزاقمقا. باشتین اعزام نمود

علیه قواي ، مالیاتی سلطان ابوسعید در کرمان بود به باشتین مراجعت کرد و رهبري مردم

وي در رویارویی با قواي عالءالدین محمد پیروز شده و با . محمد را بر عهده گرفتالدین  عالء

فتنه عظیم درین دیار بوقوع پیوست و اگر ما مساهله « که گردآوري مردم روستا اعالم کرد

» کنیم کشته شویم و بمردي سر خود بردار دیدن هزار بار بهتر که بنامردي به قتل رسیدن

   1.شدند» سربدار«بدین جهت ملقب به ). 5/4495: 1380، ؛ میرخواند357، همان(

یکی از کارگزاران ، الرزاقدهند که امیر عبد  میبرخی مؤرخان گزارش، در همین رابطه

به قتل رساند و براي فرار از ، در روستاي باشتین، حکومتی را که به احتمال مامور مالیاتی بود

با نام و نشان مختلف و گاه ، متنوعهاي  ایلخانان با وضع مالیات. قیامی را سامان دید، مجازات

عامالن دیوانی و .  قرار دادندبار گرانی بر دوش مردم، بدون نظارت مرکزي و مدیریت سنجیده

از آن جا که . گرفتند  میتازه از مردمهاي  مالیات، و ترفندياي  هر سال به بهانه، مامورین دولت

اما خراسان بیش ، محدود به خراسان نبود، اگرچه اخذ مالیات، این عامالن در کارشان آزاد بودند

سرحدي که اغلب تحت حکومت جانشین  هاي محل غارت بود؛ چرا که به ایالت، از سایر والیات

شد   میاختیارات بیشتري در امرِ مصرف درآمد مالیاتی داده، گرفت  میایلخان وقت قرار

گروهی از جوانان را ، به همین دلیل عبدالرزاق). 97: 1368، روحانی ؛75: 1374، حقیقت(

 اعالم ق.هـ  737اطراف خود جمع کرد که ضمن پذیرش سرداري وي در دوازدهم شعبان 

اگر خدا ما را توفیق دهد رفع ظلم ودفع ظالمان کنیم والّا سر خود بر دار اختیار کنیم «: کردند

                                                           
افتاد و او و ها  دالرزاق بر سر زباناز همین کالم و شعار عب» سربدار«ي  اغلب بر این باورند که وجه تسمیه. 1

  ).243: 1374؛ حقیقت،134: 1363آژند،(معروف گشتند » سربداران«پیروانش به  
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؛ عبدالرزاق 2/8: 1338، ؛ اسفزاري81/ 1: 1380، حافظ ابرو(» و تحمل جور وستم نداریم

  ).176: 1372، سمرقندي

مازندران به نام ي  وفیهیکی از شیوخ ص،  در کنار امیر عبدالرزاق رهبر نظامی سربداران

در صحنه حیات سیاسی این حکومت مطرح می ، به عنوان رهبر فکري سربداران، شیخ خلیفه

شیخ و مقتداي ایشان آن بود که در ممالک مازندران درویشی پاکیزه روزگار بود شیخ «گردد 

رآن را شیخ خلیفه از جوانی به تحصیل علوم اسالمی پرداخت و ق). 174، همان(» خلیفه نام

به آمل نزد ، سپس ترك تحصیل کرده. تعمق و تفکر نمود، حفظ کرد و در تفسیر و تاویل آیات

الدوله  نزد شیخ عالء، از آنجا. مرید وي شد، شیخ بالوي آملی از مشایخ معروف آن عصر رفته

به کدام مذهب از مذاهب اربعه مقیدي؟ «: از وي پرسیدالدوله  روزي شیخ عالء.  رفت1سمنانی

دواتی را که در ، شیخ عالء الدوله. »طلبم از این مذهبها باالتر است  میشیخ آنچه مناي  :گفت

 نزد 2شیخ خلیفه از سمنان به بحرآباد، بعد از آن. کنارش بود محکم بر سر شیخ خلیفه زد

ولی چون مقصود خود را نزد وي نیافت به سبزوار از ، حموي رفتاهللا  هبۀالدین  خواجه غیاث

کرد و به   میقرآن را با صداي بلند تالوت. در مسجدي ساکن گشت، مهم تشیع آمدههاي  کانون

اما فقها و طرفداران . زیادي مرید و معتقد به وي شدندي  بنابراین عده. پرداخت  میعبادت

او را انکار و از نشستن در مسجد منع و گفتار و رفتار وي را به ابوسعید ایلخان گزارش ، حکومت

، آالیم  نمیمن دست به خون درویشان«: ابوسعید در پاسخ گفت. ار قتل وي شدندو خواست

در بیست و دوم ربیع ، در پی این فرمان. »حکام خراسان به موجب شرع شریف عمل نمایند

/ 5: 1380، میرخواند(شیخ خلیفه را در مسجد سبزوار حلق آویز یافتند ق، .هـ  736االول 

طبیعی ). 175: 1372، عبدالرزاق سمرقندي ؛359 ـ 3/358: 1353، خواندمیر ؛4500 ـ 4499

توانسته مریدان بی شمار شیخ خلیفه را براي حرکتی سیاسی که مدتی بعد   میبود که این قتل

  .بسیج کرده باشد، آغاز شد، در باشتین

یکی از مریدان و . ادامه یافت، نهضتی که او برپا کرده بود، پس از قتل شیخ خلیفه

. او را به ثمر رسانیدهاي  را دنبال کرد و تالش راه شیخ، او به نام شیخ حسن جوريشاگردان 

                                                           
ترین  ابوالمکارم احمدبن محمدبن احمد بیابانکی سمنانی ملقب به عالءالدوله، یکی از درخشانالدین  شیخ رکن. 1

  ایل قرن هشتم هجريچهره هاي رهبران فکري ایران در اواخر قرن هفتم و او

  از قراء جوین. 2
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شیخ حسن در قریه جور از قراي نیشابور به دنیا آمد و در آن مکان به تحصیل علوم دینی 

وعظ و بیان و تبلیغ شیخ خلیفه را شنید و از مریدان خاص شیخ ي  پرداخت تا این که آوازه

مریدان او به دور شیخ حسن جمع شدند و از او ، خ خلیفه کشته شدچون شی. خلیفه گشت

 ؛210: 1366، دولتشاه سمرقندي. (راه او را دنبال نماید، خواستند تا با قبول جانشینی مرادش

، مؤیدعلی   خواجهق.هـ  766در سال ). 3/359: 1353، ؛ خواندمیر3/69: 1339، فصیح خوافی

در سبزوار به قدرت رسید و ، مخالفان این جماعت بودکه به ظاهر درویش و در معنی از 

به استقبال وي رفت علی  خواجه، )ق.هـ  783(که امیر تیمور گورکانی به خراسان آمد  هنگامی

 ؛1/238: 1336، ؛ یزدي85: 1363، شامی(و در حدود نیشابور به لشکر تیمور پیوست 

 ق.هـ  788تا این که در ،  تیمور بوددر خدمتها  وي در تمامی یورش). 30: 1370، عربشاه ابن

، غفاري(» آباد لرستان زخمی خورده بدان درگذشت و آن فرقه بدو منتهی شدند در خرم«

؛ عبداللطیف 20: 1380، ؛ راقم سمرقندي217: 1366، ؛ دولتشاه سمرقندي221: 1343

 نهضت ساختار قدرت در، مهمی که باید بدان اشاره نمودي  نکته). 302: 1363، قزوینی

، محلی در خراسان و حتی سایر نقاط ایرانهاي  در حالی که مؤسسان سلسله. سربداران است

، سیاسی و حتی خویشاونديِ خود به ایلخانانهاي  بیشتر به اصل و تبار چنگیزي و یا وابستگی

قلمرو حکومتی که .  بودعشري اثنیآیین تشیع ، مبناي قدرت سربدارانِ سبزوار، تکیه داشتند

متفاوت بود و در واقع از نظام سلطنتی در آن خبري ها  با سایر نظام، داران ایجاد کردندسرب

ساخت سیاسی و درونی دولت ، به عبارت دیگر. نبود؛ بلکه حکومت و قلمروي بدون شاه بود

کرد؛ چرا که از   نمیبود که ایجاد نوعی سلسله مراتب شاهنشاهی را ایجاباي  سربداران به گونه

، تتوي(دانستند   میدر این قیام شرکت داشتند و همه خود را در قدرت شریکهر قشري 

  ).158: 1363، آژند ؛27: 1379، ؛ تاریخ کمبریج7/4617: 1382

اجتماعی به شمار گیري  یک نهضت اصالحی با جهت، نهضت سربداران را،  پطروشفسکی

به مهدویت و نیز تالش براي طبقاتی بود و در آن اعتقاد ي  مبارزه، آورده که ویژگی بارز آن

براي مثال برخی ). 98: 1351، پطروشفسکی(کم اهمیت بودند هاي  مشخصه، ایجاد نظام الهی

کنند که وضع معیشت عمومی قلمرو   میاشارهعلی  الدین مؤرخان به دوران خواجه شمس

، رعایادولت را بهبود بخشید و در امر گسترش عدالت و عدم تبعیض در بین ي  خویش و خزانه

). 297: 1363، ؛ عبداللطیف قزوینی5/4516: 1380 ،میرخواند(سختگیري به عمل آورد 
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ي ها حکومت، چنانچه سربداران به فکر قدرت موروثی هم بودند، همچنین باید یادآور شد که

فرصت تکاپو در این عرصه را ، کوتاه مدتِ و مستعجل چند ماهه و چند ساله و اختالفات داخلی

  .کرد  میلباز آنان س

  

  کرت آل ـ 2 ـ 2

اول قرن هفتم هجري تا ي  از نیمه دسته اي از فرمانروایان محلی بودند که، کرت آل 

آنان در مقام فرودستان و تابعانِ مغول و . اواخر قرن هشتم هجري در شرق ایران قدرت داشتند

، تا نواحی سندهرات تا بلخ و سیستان و از سوي دیگر در شرق ، از پایتخت خود، ایلخانان

رسد که نسب ملوك کرت به سلطان سنجربن ملکشاه   میاین گونه به نطر. حکومت کردند

در مدح ملک ، در مثنوي ربیعی پسر قاضی فوشنجی، مؤید این سخن این که. رسد می، سلجوقی

  : فخرالدین آمده

  واسـطه ملــک سکنــدر توئی           قاعده دوده سنجــــر توئی

  دــملک سکندر به تو دارد امی           زتوخواهد نویـددوده سنجر 

  )4/3686: 1380، میرخواند ؛367/ 3: 1353، خواندمیر(

فرزند الدین  ملک رکن، گردد  مینام وي مطرح، کرت آلاولین امیري که در حکومت 

 558 (1محمدسام غوريالدین  عزالدین وزیر و نایب کل سلطان غیاث. عزالدین عمر مرغنی است

را که حصاري محکم «، 2»خیسار«ي  حکومت قلعه، عزالدین از طرف سلطان. بود) ق.هـ  599ـ 

عثمان الدین  تاج، به برادرش) 38: 1349، حافظ ابرو(» است و مقام ملوك کرت بوده است

خیسار و حکومت بعضی از بالد غور از ي  کوتوالی قلعه، عثمانالدین  بعد از فوت تاج. مرغنی داد

 الدین، ملک رکن). 26: 1381، هروي(رسید الدین  به ملک رکن الدین، ان غیاثطرف سلط

                                                           
حکومت داشته اند، با  )مابین هرات و غزنه( کوهستانی غوري  سالطین و امراء غوري که همواره بر ناحیه. 1

 .خراجگزار غزنویان بودند) ق. هـ  543-401( سلطان محمود غزنوي به قلمروشان، حدود یک قرن و نیمي  حمله

اوج قدرت سیاسی و . سوري به استقالل رسیدندالدین  ط بر غزنه، توسط سیف با تسلق. هـ  543اما در سال 

الدین  با مرگ شهاب. محمد استالدین  محمد و سلطان شهابالدین  مربوط به دوران سلطان غیاثها  نظامی آن

 . متصرفات غوریان به دست خوارزمشاهیان افتادق. هـ  602محمد در سال 

 اقع در شرق هرات و جنوب مروروداز قالع سرحدي غرجستان، و. 2
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ي  اعتباري مخصوص به هم رساند و دخترزاده الدین، ازدواج با دختر سلطان غیاثي  بواسطه

خراسان ، نقل است زمانی که چنگیزخان. محمد کرت را ولیعهد خود قرار دادالدین  خود شمس

/ 3: 1353، خواندمیر(خیسار و والیت غور بود ي  حاکم قلعه ین،الد ملک رکن، را تصرف کرد

: به او سپرد، خیسار و والیت غور را به موجب یرلیغ ذیلي  چنگیز نیز حصانت قلعه). 368

بداند که منهیان و مخبران اطراف به سمع مبارك ما چنین رسانیدند که الدین  ملک رکن«

یان بسته است و در وقت ذهاب و ایاب در نواحی پیوسته به متابعت ما کمر نیک خدمتی بر م

غور و آن حدود حشم و خدام و عساکر ما از خدام و متعلقان او ایمن و سالم بوده اند و این 

  ).37: 1381، هروي ؛3688/ 4: 1380، میرخواند(» معنی بر حضرت علیاي ما پسندیده افتاد

ا جایگزین خود کرد و محمد رالدین  شمس الدین،  ملک رکنق.هـ  643 در سال 

). 143: 1372، خواندمیر(رود   می به شمارکرت آلي  سرسلسله، محمد در حقیقتالدین  شمس

،  به اردوي منگوقاآن راه یافت و در جنگ با دشمنان منگوقاآنق.هـ  644در الدین  ملک شمس

اه و سیستان را فر، اسفزار، غرجستان، غور، به همین دلیل امارت هرات. بسیاري را به قتل رساند

بعد از ملک ). 368/ 3: 1353، ؛ خواندمیر41: 1381، هروي(از طرف منگوقاآن دریافت کرد 

با حکم ، مشهور است» کهینالدین  ملک شمس«که به الدین  پسرش ملک رکن الدین، شمس

بعد از ، کهینالدین  ملک شمس). 3695/ 4: 1380، میرخواند(اباقاخان در هرات به قدرت رسید 

، 1 زیر نظر امیرنوروزق.هـ  705تا ، ت اباقا و به دلیل کشتن یکی از امیران مخالفِ ارغون خانفو

امارت ، در این زمان. تا وفات یافت، خیسار باقی ماند و نزد هیچ پادشاهی نرفتي  در قلعه

: 1353، خواندمیر(فرزند وي بود ،  در حقیقت با ملک فخرالدینکرت آلحکومتی ي  حوزه

  ).109: 1381، روي؛ ه3/370

فرزندش ملک فخرالدین که بسیار مورد توجه ، کهینالدین   پس از ملک شمس

 ق.هـ  706حکومت کرد و در ، وي به مدت یک سال. رسماً قدرت گرفت، امیرنوروز بود

توان به کشته شدن امیر نوروز اشاره کرد؛ به این  می، ويي  از حوادث مهم دوره. درگذشت

به ملک فخرالدین پناه ، وز به دلیل اختالفاتی که با غازان خان پیدا کرده بودترتیب که امیر نور

وي را در ها  به ماموران غازان خان تحویل داد و آن، ولی فخرالدین وي را دستگیر کرده، جست

                                                           
  فرزند ارغون آقا و فرمانده سپاه مغول در خراسان. 1
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ملک «برادرش ،  بعد از فوت ملک فخرالدینق.هـ  706در ). 101، همان( کشتند ق.هـ  696

به فرمان اولجایتو در هرات به تخت نشست » کهینالدین  مسبن ملک شالدین  غیاث

مقتدرترین امیر عصرِ ابوسعید ، امیرچوپان، در همین زمان). 3706/ 4: 1380، میرخواند(

 و ایلخان و کرت آلپناه برد و با تبانی الدین  به غیاث، در دربار ایلخانها  به دلیل تنش، ایلخانی

  ).3707، همان(به قتل رسید  ،کرت آلدر دربار ، ناجوانمردانه

ملک ،  به ترتیب به سه پسرشکرت آلحکومت  الدین، بعد از مرگ ملک غیاث

و ملک معزالدین ) ق.هـ  732 ـ 730(ملک حافظ، )ق.هـ  730 ـ 729( محمدالدین  شمس

 کرت آلحاکم ترین  ملک معزالدین مشهورترین و بزرگ. رسید) ق.هـ  771 ـ 732( حسین

، در هرات،  به حکم یرلیغ سلطان ابوسعیدق.هـ  732در ، ملک حافظ، برادرشاست که پس از 

: 1377، ؛ بدلیسی1/433: 1361، ؛ ابن بطوطه320: 1363، شبانکاره اي(به تخت نشست 

استیالي ایشان بر ي  جلوس وي با ظهور جنبش سربداران در سبزوار و بسط دامنه). 2/35

. خراسان فعاالنه شرکت کردي  قدرت طلبانههاي  وي بعدها در کشمکش. مقارن شد، خراسان

پیرعلی به حکومت رسید و الدین   فرزندش ملک غیاثق.هـ  771بعد از فوت ملک معزالدین در 

 به دستور امیر تیمور به قتل رسید و بدین ق.هـ  785او آخرین فرد این خاندان است که در 

در ). 44/ 2: 1338، ؛ اسفزاري145: 1372، خواندمیر( منقرض گردید کرت آلي  سلسله، ترتیب

در همسایگی خود با حکومت ،  که داراي اقتدار نسبی بودکرت آلیک جمع بندي کلی حکومت 

و تمایزات ها  تفاوت مذهب و غیره، مشروعیت، از جهات بسیار از جمله ساختار قدرت، سربداران

  .آورد  میتنش را فراهمهاي  آشکاري داشت که این امر زمینه

  

  جنگ زاوه ـ 3

بعد از تصرف ، نفوذ سربداران در خراسان و به طور مشخصي  به دنبال افزایش دامنه

سهل ، تسخیر تمام مملکت خراسان در نظر امیر مسعود و شیخ حسن جوري، سبزوار و نیشابور

از سوي . مقرّحکومت ملک معزالدین حسین کرت را نمودند، و آسان آمد و قصد تصرف هرات

،  و با تصرف سمنانق.هـ  741بعد از پیروزي بر امراي طغاتیموریه در ، اندیگر سربدار

شیخ حسن ، امیر مسعود به رغم مخالفت شیخیان. آل چوپانِ سنی مذهب شدندي  همسایه

وي در سال ، هم چنین). 35: 1379، تاریخ کمبریج(کوچک چوپانی را به رسمیت شناخت 
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در خراسان و ایاالت ، چوپانیاني  ایلخانِ تحت الحمایه،  سکه هایی که با نام ِسلیمانق.هـ  743

 که، را به رسمیت شناخت، دامغان و سمنان ضرب شده بود، جرجان، مجاور آن در جاجرم

، اسمیت(توان آن را کوششی از جانب سربداران براي اتحاد با چوپانیان در نظر گرفت  می

1361 :73.(  

 مواجه کرت آلوچک با خطر واقعی  سربداران با به رسمیت شناختن شیخ حسن ک

در ایامی که از نزد ابوسعید فرار کرده و به ) امیر چوپان(شدند؛ چرا که پدر شیخ حسن کوچک 

عالوه بر این ). 4/3707: 1380، میرخواند(به دست آنان کشته شده بود ،  پناه برده بودکرت آل

سربداران تالش ، دین واسطهرفت و ب  میملک معزالدین حسین از متحدان طغاتیمور به شمار

بنابراین لشکري در . بازدارنده از سرِ خود رد کننداي  کردند تا این خطر را با وارد آوردن ضربه

ملک معزالدین حسین نیز سپاه بزرگی از . حدود ده هزار نفر فراهم آورده عازم فتح هرات شدند

آماده »  و ترك و تاجیکغور و غرجه و بلوچ و خلج و تگودري و سنجري از دور و نزدیک«

؛ 1/139: 1380، ؛ حافظ ابرو173: 1389، حافظ ابرو(به استقبال سپاه سربداري رفت ، کرده

  ).214: 1372، ؛ عبدالرزاق سمرقندي3/360: 1353، خواندمیر

بین دو سپاه جنگ سختی صورت گرفت و در آغاز سربداران غالب ، 1 در دو فرسخی زاوه

شکست قرار ي  در آستانه، لشکر ملک حسین. شته و مجروح شدندبسیاري از هرویان ک، آمده

ها  علَم، دستور داد. از سپاهیانش در حال فرار بودند که وي تدبیري اندیشیداي  عده، گرفته بود

شاید که خداي تعالی ، یکبار دیگر حمله کنیم«: به صدا درآوردند و گفتها  برپا کردند و نقاره

در . جنگ بار دیگر شدت گرفت، یصد تن نزد ملک حسین آمدندس، بعد از این» .نصرت دهد

. زخمی مهلک بر شیخ حسن جوري وارد و او را کشت، شخصی به نام نصراهللا جوینی، این اثنا

اگر من کشته شوم زنهار در معرکه توقف ننمائی و بجانب «: شیخ حسن به امیر مسعود گفته بود

: 1380، ؛ حافظ ابرو210: 1366، اه سمرقندي؛ دولتش215، همان(» .سبزوار توجه فرمائی

  ).2/44: 1377، بدلیسی ؛3/360: 1353، ؛ خواندمیر1/143

                                                           
ه ها و چندي بعد از آن ب مرکز جلگه قرائی است که بتربت حیدریه معروف است این شهر تا زمان مغول«. 1

ن عرفا و که از بزرگا )618متوفی ( حیدرالدین  همین اسم زاوه نامیده میشد بمناسبت اینکه مدفن قطب

متصوفین است و جماعت حیدریان باو منسوب بوده انددر این شهر واقع شده زاوه را بنام آرامگاه او تربت حیدریه 

 )3/312تعلیقات :1339فصیح خوافی،(».نامیدند و فعال زاوه اسم ناحیه کوچکی است که بشهر تربت متصل است
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منهزم و به جانب سبزوار مراجعت کرد و این ، بعد از دادن تلفات بسیار،  امیر مسعود

). 1/436: 1361، ؛ ابن بطوطه177: 1389، حافظ ابرو( بود ق.هـ  743در سیزدهم صفر ، حادثه

تاریخ ، که خود در رکاب سربداران و شاهد عینی نبرد زاوه بوده است،  شاعر معروفیمین ابن

  :کند  میگونه بیان دقیق نبرد را این

  م روزـــــــافزوده صفـر بر ده            در هفتصد و چهل و سه از سال«

  روزـــــــ گردان ملک شدند پی           قتـال کـردند کـــمل مسعـود و

  »وزــــــجانگداز دلس این فتنه            ت واقعـــــخـواف گش هدر خطّ

  ).570: 1344، یمین ابن (

زمینه ،  در جنگ زاوه و کشته شدن شیخ حسن جوريکرت آلشکست سربداران از 

امیر ، حمله طغاتیموریان به متصرفات سربداري را فراهم ساخت و به دنبال همین تجاوزات

دولتشاه ( در مازندران به قتل رسید ق.هـ  745ورخان در سال مسعود در تعقیب طغاتیم

بعد از ، ملک معزالدین حسین کرت هم). 1/171: 1380، حافظ ابرو ؛211: 1366، سمرقندي

: 1353، خواندمیر(گرفتار حمله و هجوم امیر قزغن از امراي اروغ چنگیز خانی شد ، این جنگ

 پس از جنگ زاوه کماکان به صورت کرت آل مذهبی سربداران و، مناسبات سیاسی). 3/382

 قدرت را به دست ق.هـ  749سربداري که در علی  الدین خواجه شمس. کمرنگی ادامه یافت

 به غایت شجاع و زیرك و با کیاست و سیاست بود و ظاهر شریعت را تا آن مرتبه رعایت، گرفت

خت و قرب پانصد زن فاحشه خوردن بنگ و شراب از قلمرو خویش بالکلیه براندا«نمود که  می

  ).5/4516: 1380، میرخواند(» خاك ساختي  دفین مطهوره

از وي ،  امیر ارغون شاه جانی قربانی در ابیورد و ملک معزالدین حسین کرت در هرات

. زد  میدم از استقالل، طوس به نام امیرعلی رمضاني  در آن زمان کوتوال قلعه. خائف بودند

قلعه را محاصره کرد و نزدیک بود که آن را فتح ، منطقه لشکر کشیدهبدان الدین  خواجه شمس

. دست از محاصره برداشت،  اردو زده1»فراه جرد«ولی وقتی شنید ملک حسین کرت در ، کند

نهایتاً . ولی ملک نیز از فراه جرد پیش تر نرفت، وي در چند مرحله به جانب ملک حسین رفت

یکی دیگر ). همان(به مملکت خود بازگشت علی  الدین خواجه شمس، ملک به جانب هرات رفته

                                                           
 .در نزدیکی نیشابور .1
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، توسعه و پیشرفت قدرت نظامی سربداران. خواجه یحیی کرابی بود، از امیران قدرتمند سربدار

 به قتل ق.هـ  754طغاتیمورخان را در سال ، کهاي  به گونه، وي قابل توجه استي  در دوره

: 1380، راقم سمرقندي؛ 1/252: 1380،  ابروحافظ ؛179: 1366، دولتشاه سمرقندي. (رساندند

، کرت آلبویژه حکام ، ها باعث شد که مخالفین آن، افزایش قدرت سربداران در این دوران) 11

  .آنان را در سر نپرورانندي  خیال تجاوز به حیطه

مؤید بود که در پ علی  خواجه، آخرین فرد قدرتمندي که به سرداريِ سربداران رسید

از طریق ائتالف با یکی از ، به تخت نشستن وي. ر سبزوار به تخت نشست دق.هـ  766

شباهت چشمگیري با زمان ، چنان که این ائتالف. بود» درویش عزیز«به نام ، شیخیان

شروع ، این حکومت مشترك همانند مورد اول. مسعود و شیخ حسن جوري پیدا کردالدین  وجیه

تالش کرد تا شیعه را در ، مؤیدعلی   با این که خواجه.خوبی داشت و مدت نه ماه به درازا کشید

ولی در برابر بعضی از اعتقادات مورد نظر درویش عزیز در ، حد مذهب رسمی دولت ارتقاء دهد

 بنابراین به منظور کسب قدرت و. پایداري نشان داد، دولت تندرويِ شیعی و تئوکراتیکي  زمینه

وي را به جنگ ملک حسین کرت ، ومتی خود دور کندبراي این که درویش عزیز را از قلمرو حک

 به جهت انتقام خون کرت آلبه گزارش میر خواند اصرار درویش عزیز براي جنگ با .فرستاد 

بنابراین به عنوان ) 5/4523: 1380، میرخواند(نیززمینه ساز این مسئله شد ، شیخ حسن جوري

اما در آنجا خواجه تغییر ،  حرکت کردبه جانب نیشابور، نظامی در راس سپاهیي  یک فرمانده

: 1353، خواندمیر(بازگردند ، به سپاهیانش دستور داد که درویش را تنها گذاشته، عقیده داده

3/366 .(  

. عازم عراق شد، درویش عزیز با مریدان خود که حدود چهارصد نفر بودند، با این اقدام

را با » سیه شیر«و » عیسی ترکمان«، به خاطر ترس و توهمی که از درویش داشتعلی  خواجه

درویش عزیز را با حدود هفتاد نفر از ، سپاه سربداران. دو هزار مرد به دنبال وي فرستاد

: 1382، تتوي. (از چهار سو بیاویختند، به قتل رساندند و سر او را نیز به سبزوار آورده، مریدانش

بلکه ، به این امر بسنده نکردفقط علی  خواجه) 301: 1363، ؛ عبداللطیف قزوینی7/4633

تشکیالت و سازمان شان . تصمیم گرفت که تکلیف خود را با درویشان براي همیشه روشن سازد

فرمود تا مقبره شیخ «حتی فراتر از این رفته . را در هم ریخت و سپس آنان را از سبزوار راند



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   928 

: 1366، شاه سمرقنديدولت(» خلیفه و شیخ حسن را خراب ساختند و مزبله اهل بازار کردند

  ).5/4524: 1380، ؛ میرخواند216

درویش امیر «از جمله . خراسان رانده شدندي  به چهار گوشه، شیخیان،  با این سیاست

ملک . کرت رفتند پیر علیالدین  که نزد ملک غیاث»درویش محمد هندو«و » الدین کمال

 منصوب کرد و پس از تصرف قلعه به حراست و فرماندهی قلعه فراه جرد، آن دو راالدین  غیاث

فصیح . (اعزام و در آن جا به دستور وي به قتل رسیدند آن دو به سبزوار، به دست خواجه علی

بعد از جنگ زاوه و کشته ، که در این جا قابل ذکر است این کهاي  نکته) 3/104: 1339، خوافی

 و بویژه بعد از قلع و شدن شیخ حسن جوري و ایجاد اختالف و تنش بین دو جناح سربداران

رهبران مذهبی به نحوي رهبران نظامی هم بودند و ، مؤیدعلی  قمع شیخیان توسط خواجه

 778است که در » الدین درویش رکن« بارز آني  نمونه. گرفتند  میفرماندهی سپاه را به عهده

یی که شاه از شاه شجاع مظفري استمداد نمود و بعدها با سپاه و نیرو،  به فارس رفتهق.هـ 

در خراسان با اسکندر شیخی فرزند . به جانب خراسان حرکت کرد، شجاع در اختیار وي گذاشت

، متحد شده، حاکم نیشابور بود، پیرعلی کرتالدین  افراسیاب چالوي که از طرف ملک غیاث

ر به مازندران نزد امیر ولی پس، مؤید که یاراي مقابله نداشتعلی  خواجه. عازم فتح سبزوار شد

در سبزوار به تخت الدین  درویش رکن. پناه برد، هندو از امراي معتبر طغاتیمورخانعلی  شیخ

 780( به سبزوار به همراه امیر ولیعلی  با یورش خواجه. نشست و خطبه به نام خود خواند

بار دیگر در سبزوار به تخت علی  فرار را بر قرار ترجیح داده و خواجهالدین  درویش رکن) ق.هـ

  ). 3/366: 1353، خواندمیر ؛4/3726: 1380، میرخواند(ست نش

 در هرات به ق.هـ  771در ، بعد از فوت پدرش ملک حسین، پیرعلیالدین  ملک غیاث

باحمله و . برد  میمؤید در سبزوار در اوج قدرت به سرعلی  خواجه، در این زمان. قدرت رسید

ابوریان از دروازه بیرون آمده در بیرون نیش الدین، محاصره نیشابور به دست قواي ملک غیاث

از پشت دیوار مقاومت خود را ادامه ، ناتوانی خودي  پس از چند روز و مشاهده، شهر جنگیدند

نواب ملک صالح دیدند که به هرات برگردند و سال بعد ، دادند و با طوالنی شدن مدت محاصره

ملک بار دیگر با سپاهی بزرگ ، یدچون بهار فرا رس) 1/452: 1380، حافظ ابرو. (حمله کنند

بدون فتح الدین  این بار هم ملک غیاث، نیشابور شد و بعد از چهل روز جنگ و نزاعي  روانه

خرابی به بار ، به نیشابور هجوم بردند و بیشتر از قبل، سال دیگر. به هرات بازگشت، نیشابور
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درختان صد ساله را از بیخ ، ردهباغات را با زمین هموار ک، غالت مسلمانان چرانیده«. آوردند

دهند که ملک   میگزارش، در این مورد برخی از مورخان» .برکند و کاریزها بینباشت

مردك بناي مسلمانی بر چند چیز است؟ جواب اي  «:به یکی از اهالی نیشابور گفتالدین  غیاث

و درختان قدیم ، تنکاریز را انباش، غالت مسلمانان چرانیدن: به مذهب ملک بر سه چیز: داد که

، 2/31: 1338، اسفزاري: ك.؛ و نیز ر3726 ـ 3/3725: 1380، میرخواند(» و جدید انداختن

  ). 1/453: 1380، ؛ حافظ ابرو3/388: 1353، خواندمیر

مدتی بعد ، با این وجود. به هرات بازگشت، از این سخن منفعل گشته الدین، ملک غیاث

موفق بود و ، این بار در فتح نیشابور. یشابور لشکر کشید بار دیگر به نق.هـ  777و در سال 

که در این جنگ رشادت ، حکومت آن جا را به امیر اسکندر شیخی فرزند افراسیاب چالوي

؛ 4/3725: 1380، میرخواند(سپرد و خود به هرات بازگشت ، زیادي از خود نشان داده بود

، یک سال بعد از فتح نیشابورالدین  یاثملک غ). 2/31: 1338، ؛ اسفزاري7/4729: 1382، تتوي

چون میان ما و پدر « با پیغامی از جانب امیر تیمور گورکانی مواجه شد که ق.هـ  778در سال 

دوستی مرعی بود حاال مناسب چنانست که مودت زیاد گردد و بیگانگی به یگانگی ي  تو طریقه

دختر » سونج قتلغ آغا«د به نام خوي  خواهرزاده، ملک نیز پذیرفت و امیر تیمور» .پیوندد

، خواندمیر ؛35، همان. (درآوردالدین  فرزند ملک غیاث، شیرین بیک آغا را به ازدواج پیر محمد

زیاد به طول ، اما این دوستی و در واقع فرمانبرداري) 202: 1389، حافظ ابرو ؛3/388: 1353

ساختن  الدین، ملک غیاث،  عازم فتح خراسان شدق.هـ  782نینجامید وچون تیمور در سال 

، بدین واسطه امیر تیمور به هرات لشکر کشیده.به حضور وي نرفت دیوار هرات را بهانه قرار داده

 به ق.هـ  785در سال . محبوس گردانید، آن جا را تخریب کرد و ملک و پسرانش را در سمرقند

به قتل الدین  یاثملک غ، به فرمان تیمور، دلیل شورش مردم هرات بر گماشتگان تیموري

  )292: 1363، ؛ عبداللطیف قزوینی215، همان. (رسید

تا حد ، و از دست دادن نیشابورالدین  بعد از شکست از ملک غیاث، مؤیدعلی  خواجه

در  وي با خطر و شورش امیرولی نیز مواجه بود که. زیادي قدرت خود را از دست رفته می دید

، عبدالرزاق سمرقندي(ربداران را شکست داده سه نوبت س، زمان پهلوان حسن دامغانی

سمنان و هم چنین فیروزکوه تا ، دامغان، و بر بسطام) 1/316: 1380، ؛ حافظ ابرو1372/328

علی  خواجه). 218: 1343، ؛ غفاري5/4487: 1380، میرخواند(استیال یافته بود ، ري و رستمدار
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از امیر ولی کمک گرفته  الدین، رکنیکی از شیخیان به نام درویش ي  گرچه براي دفع حمله

 783اما اتحاد بین آن دو چندان دوام نیافت و با محاصره سبزوار بدست امیر ولی در سال ، بود

،  به خراسان آمدق.هـ  783ناچار شد به امیر تیمور پناه برَد وچون تیمور در علی  خواجهق، .هـ 

و ) 85: 1363، ؛ شامی1/238: 1336، يیزد(در حدود نیشابور به لشکر وي پیوست علی  خواجه

در خرم آباد لرستان زخمی  «ق.هـ  788همراه تیمور بود تا این که در ها  در تمامی یورش

دولتشاه : ؛ و نیز روك221: 1343، غفاري(» خورده بدان درگذشت وآن فرقه بدو منتهی شدند

  ).302: 1363، ؛ عبداللطیف قزوینی20: 1380، ؛ راقم سمرقندي217: 1366، سمرقندي

  

  پیامدهاي روابط خصمانه ـ 4

هاي   و تنشکرت آلطبیعی است که روابط و مناسبات عمدتاً خصمانه سربداران و 

و مردم به دنبال ها  آثار و پیامدهاي مخربی براي خودِ این حکومت، سیاسی و نظامی بین آنان

مجال ظهور و ، محلیي ها حکومتاین تأثیرات گسترده در صورت انسجام و وحدتِ این . داشت

ترین  مهم. زد  میدیگر رقماي  یافت و شاید سرنوشت تاریخی ایران را به گونه  نمیخودنمایی

پیامدهاي مناسباتِ نه چندان دوستانه و خصمانه این دو حکومت محلی در خراسان یا شرق 

  : توان برشمرد  میگونه ایران را این

  

  عدم تحقق دولتی شیعی  ـ 1 ـ 4

 دچار اسالمى هاى سرزمین و ایران، هشتم هجري قمري و هفتم هاى قرن در محدوده

  هجوم.بود تحوالت و تغییر این سرآغاز مغول حمله. شد حوزة مذهبى بویژه در بزرگى تحول

 که عباسى سابقۀ با خالفت. برانداخت را سنى و قدرت شیعى دو، اسالم جهان به اقوام این

 تدریج به رفت مى که الموت در اسماعیلیه شیعى قدرت و بود سننت اهل حاکمیت دار طالیه

 برداشته میان از  با.شد برداشته میان از هجوم این با، گردد منطقه در بزرگى قدرت به تبدیل

 حیات هاى دوره همه در ق که654 سال در عباسى خالفت یعنى سنت اهل نماینده شدن

 توجهى قابل رشد عشرى اثنى تشیع، بود ىشیع هاى حرکت راه سر بر بزرگ مانعى، خویش

  . )Spuler,2011: 759؛Lawrence,1994: 77؛ 222 ـ Roemer,1989: 221(کرد  پیدا
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تشکیل دولت شیعی در خراسان به پا خاستند و اتکاء ي  بر این اساس سربداران با انگیزه

نفوذ و . گردیداصلی این حکومت محلی هاي   یکی از ابعاد و جنبهعشري اثنیبه مذهب تشیع 

 و شیخ حسن جوري 1توسط شیخ خلیفه، تقویت مذهب تشیع در خراسان و در میان سربداران

 سازمان درویشان را الهام بخشیده و شکل داد، این دوهاي  صورت پذیرفت و فعالیت

)Algar,2006: 450 ؛Bosworth,1999: 4/321 .(عشري اثنیبا اتکاء به مذهب تشیع ها  آن 

کشاند و در میزان   میسربداران ما را به سویی دیگرهاي  سکهي  اما مطالعه. ودندقیام کرده ب

وقت بر باورهاي ایشان به هاي  پایبندي امراي سربدار به تشیع دوازده امامی و با غلبه سیاست

 تا 748بر این اساس حکومت سربداران به مدت ده سال از سال . دارد  میشک و تردید وا

روشن و ، این نکته از روي سکه هائی که با ذکر تاریخ ضرب شده اند. ق سنی مذهب بود758

نام ها  مشخص گردیده است؛ یعنی نام چهار خلیفه بر روي آن آمده و حتی در بسیاري از آن

علی «ضرب شده تعبیر هاي  اما پس از این سال در تمامی سکه. طغاتیمور نیز حک شده است

روشن است که پیش از ). 83: 1361، اسمیت( شده است و اسامی دوازده امام ضرب» ولی اهللا

امامیه بوده اند و اگر در این باره کم تر ي  ق نیز امیران سربداري بر مذهب شیعه 759سال 

 و طغاتیمور و هم چنین از روي کرت آلشده به ضرورت مسائل سیاسی و قدرت   میاصراري

مردم در قلمرو سربداران عمدتا بر مذهب  ي اما عامه). 3/181: 1381، جعفریان(تقیه بوده است 

ولی ، مردم سبزوار اکثر شیعه مذهب بودند و مردم اصلی نیشابور اکثر سنی. شیعه بوده اند

  ). 1/437: 1372، عبدالرزاق سمرقندي(کردند   میحکمران شیعی خود اظهار تشیعي  بواسطه

صادقانه در پی ، انمذهبی آشکارشگیري  با جهت) شیخیان(بنابراین رهبران مذهبی 

آنان براي . پیشبرد عقاید رادیکال شیعی و نهایتاً ایجاد نوعی دولت شیعی و تئوکراتیک بودند

پرداختند و با تبلیغ تعالیم خود مریدان و پیروان   میتحقق این امر به مناطق مختلف به هجرت

راه را براي رهبران ، آوردند و با آماده سازي زمینه فکري و عقیدتی جامعه  میزیادي به دست

محلی خراسان ي ها حکومتاین در حالی بود که سایر . نمودند  میهموار) سربداران(سیاسی 

خاص پیروان دو اي  خراسان به گونه. رفتند  می از حامیان مذهب تسنن به شمارکرت آلبویژه 

                                                           
حیات سیاسی این حکومت ي  ن که به عنوان رهبر فکري سربداران در صحنهیکی از شیوخ صوفیه مازندرا .1

 .مطرح می گردد
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هب مذهب شیعه و سنی را در خود جاي داده بود؛ غرب آن بر مذهب تشیع و شرق آن بر مذ

هرات پایگاه تسنن در خراسان به شمار ، تسنن بوده و در مقابلِ سبزوار به عنوان پایگاه تشیع

بنابراین این تفاوت و تباین مذهبی براي سربداران در ). Garthwaite,2005: 146(آمد  می

راستاي تشکیل دولتی شیعی حتی در خراسان مشکل آفرین بود و منجر به بروز یک رشته 

این مناسبات خصمانه و به تبع آن . محلی شدي ها حکومتاسی و نظامی بین این مبارزات سی

، ظهور امیر تیمور گورکانی منجر به زوال و سقوط حکومت سربداران شد و به سبب این امر

سیاسی خود را در خراسان از دست داده و در گسترش آن خلل ي   پشتوانهعشري اثنیتشیع 

تشکیل دولتی ، عشري اثنیبه اتکاء حکومت سربداران به تشیع در نتیجه با عنایت . ایجاد شد

صفویه ي  شیعی فراگیر نه تنها در ایران بلکه در خراسان نیز تحقق نیافت و این موضوع به دوره

  .موکول شد

  

  غلبه تیمور ـ 2 ـ 4

متصرفات اولوس ي  امیر تیمور گورگانی پس از آن که بر سرزمین ماوراءالنهر و حوزه

 و با توجه به این که 1در اثر روح جهانگیري که در او وجود داشت، جوجی غلبه یافتجغتاي و 

به قصد تصرف ، دید  میاوضاع ایران و بویژه خراسان را آشفته و این کشور را تجزیه شده

خود به هاي  امیر تیمور در لشکرکشی. شرقی و در سه نوبت به ایران لشکر کشیدهاي  سرزمین

ق موفق بود و با مشکل زیادي روبرو نشد؛ در واقع آن 785 و 784، 782هاي  خراسان در سال

عدم ، شد  میکرد و موجب سهولت در پیشرويِ وي در خراسان  میچه که به او در این راه کمک

 و سربداران و کرت آلاختالف و نزاع بین . وجود حکومتی متمرکز و نیرومند در این منطقه بود

محلی را به راحتی و ي ها حکومتبود تا تیمور هر یک از این اي  مینهز، ها متعاقبا عدم اتحاد آن

اقتصادي و هاي  زیرساخت، خراسان از منظر وسعت، عالوه بر این. جداگانه از میان بردارد

موقعیت جغرافیایی داراي اهمیتی استراتژیک و تاریخی بود و دروازة ورود به ایران براي فتح 

                                                           
 ربع مسکون از السنه و افواه استماع افتاده که بر زبان همت عالی نهمت آن حضرت بسیار گذشتی که عرصه« .1

 ).1/225: 1336یزدي،(» در خور آن نیست که آنرا دو پادشاه باشد
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 Manz,1989؛285 ـ Spuler,1985: 283( شد  میسوباین سرزمین محهاي  سایر قسمت

1.(  

محلی ي ها حکومتتیمور پیرو برنامه و هدف خود براي حمله به خراسان و در برخورد با 

کُرت الدین  ق رسولی نزد ملک غیاث781وي در سال .  شدکرت آلشرق ایران در آغاز متوجه 

قوریلتايِ امرا گردید اما ملک به هرات فرستاد و خواستار حضور وي در ) ق 785 ـ 771(

: 1339، فصیح خوافی(در رفتن به حضور تیمور و شرکت در قوریلتاي او تعلل ورزید الدین  غیاث

در . بدین ترتیب تیمور در حمله به هرات و در واقع حمله به خراسان مصمم گردید). 3/115

 ناحیه به کرّ و فرّ  و سربداران در آنکرت آلق اوضاع خراسان سخت مغشوش بود و 782سال 

تیمور این وضع پریشان را براي تسخیر خراسان بسیار مناسب دید و چون دیگر . مشغول بودند

خود میرانشاه را با پنجاه ي  ق پسر چهارده ساله782در اول تابستان ، از خوارزم وحشتی نداشت

  ). 2/556: 1380، حافظ ابرو(خراسان نمود و خود نیز به ایشان پیوست ي  قشون روانه

ملوك الطوایفی و پراکندگی سیاسی در خراسان و به عبارت دیگر عدم وجود حکومتی 

فرصت مناسبی براي تیمور فراهم آورد تا بدون برخورد با مانعی بزرگ و ، واحد و نیرومند

رسد تیمور بهترین   میبه نظر. خود به این منطقه کامیاب باشدي  سرسخت در حمالت سه گانه

ي یورش به خراسان انتخاب کرده بود؛ از سوئی از وحدت ارضی و مرزهاي مشخص زمان را برا

ي محلی خراسان وضعیت مناسبی نداشتند و ها حکومتسیاسی خبري نبود و از طرف دیگر 

ي ها حکومتکردند؛ به عبارت دیگر هیچ یک از این   میدوران زوال و سقوط خود را سپري

 تنهایی نیز توان مقابله و ایستادگی در برابر خطر تیمور محلی در این شرایط و اوضاع آشفته به

محلی خراسان نه تنها به فکر اتحادي هرچند موقت و کوتاه مدت در ي ها حکومت. را نداشتند

از یکدیگر به حدي بود که پیوستن به ها  برابر یورش بیگانه نبودند بلکه نفرت این حکومت

دادند؛ تا جائی که   میرا بر این اتحاد ترجیحتیمور براي حفظ قدرت خود و تضعیف دیگري 

مؤید آخرین امیر علی  به دعوت خواجه، ق و در دومین سفر نظامی خود784تیمور در سال 

که موقعیت خود را در برابر علی  خواجه. متوجه خراسان شد) ق788 ـ 766(سربداري 

علی بیک جانی «تاد که دید قاصدي نزد تیمور فرس  میدر خطرها  طغاتیموریه و جانی قربانی

  ). 1/243: 1336، یزدي(» قربانی و امیر ولی با یکدیگر اتفاق نموده قصد سبزوار دارند
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خود بهترین فرصت را در اختیار تیمور قرار ، محلی خراساني ها حکومتبدین ترتیب 

هاي  تیمور در لشکرکشی. را به راحتی و جداگانه از میان برداردها  دادند تا وي هر یک از آن

همچنین با فتح ). 218: 1389، حافظ ابرو( را از بین برد کرت آلحکومت ، خود به خراسان

: 1353، خواندمیر(تمام ایل و اولوس جانی قربانی را به سمرقند کوچانید ، کالتي  قلعه

به تیمور و نهایتاً کشته علی  سربداران نیز همان گونه که ذکر گردید با پیوستن خواجه). 3/433

  .ق منقرض گشتند 788 وي در سال شدن

  

  اجتماعی ـ نابسامانی اوضاع اقتصادي ـ 3 ـ 4

محلی ي ها حکومتي  یکی دیگر از آثار و پیامدهاي شوم روابط و مناسبات خصمانه

آشفتگی وضع زندگی اجتماعیِ مردم و رکود و بی رونقی اقتصادي ، خراسان در دوران فترت

غارت شهرها و همچنین ، محلیي ها حکومتبین این هاي  و نزاعها  طبیعی است که تنش. بود

  ).Subtelny,1997: 132(قتل عام وحشیانه مردم را در پی داشت 

و کاهش ها  قتل عام، خانمان براندازهاي  و جنگها   از اثرات اصلی و مستقیم این یورش

تولید و توانست عامل اصلی   میجمعیت بود؛ نیروي انسانی و جمعیتِ شهري و روستایی که

پیشین بویژه هجوم هاي  البته این کاهش جمعیت با عنایت به یورش. پیشرفت اقتصادي باشد

توان از   نمیبا این وجود. کند  میبیشتر خودنمایی، وحشیانۀ مغول و پس از آن حملۀ تیمور

آشفتگی و نابسامانی عصر فترت و تلفات انسانی ناشی از آن بویژه در خراسان به سادگی گذر 

 کرت آلق بین سربداران و 743نبرد زاوه در سال ، و شدیدترین جنگ این دورهترین  بزرگ. دکر

ي  در ابتدا سربداران که در آستانه. زیادي از طرفین کشته شدندي  در جریان این نبرد عده. بود

ملک معزّالدین حسین لشکر «: بسیاري از هرویان را به قتل رساندند، پیروزي قرار گرفته بودند

خود را به تمام دهجات کرده بود و هر ده دهجه را به امیري باز بسته بود که امیر صد باشد و 

او را نصرت داد و   ـحق سبحانه و تعالی  ـهر ده صده را امیر هزاري معین گردانیده بعد از آنکه

از نیافتند که از ایشان کسی کشته نشده بود و اي  ظفر بخشید احتیاط بسیار کردند هیچ دهجه

اما این ). 296: 1404، غفاري ؛1/142: 1380، حافظ ابرو(» بعضی دهجات هیچ باقی نمانده بود

 اختصاص نداشت و سربداران نیز بسیاري از نیروهاي خود را از دست کرت آلوضعیت تنها به 

عدة زیادي از آنان را به ، بعد از پیروزي در جنگ) ق771 ـ 732(دادند؛ چنانکه ملک حسین 
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به اتفاق امرا و «و به گزارشی دیگر ملک حسین ) 3/360: 1353، خواندمیر(رساند هالکت 

اولیاءاهللا ). 1/436: 1361، ابن بطوطه(» زدند  میخورد و دیگران اسرا را گردن  میبزرگان غذا

: 1348، آملی(داند   میتعداد کشتگان جنگ زاوه را هفت هزار نفر» تاریخ رویان«آملی در 

182.(  

روند ، ويهاي  مناسب کشورگشاییهاي  ا یورش تیمور به خراسان و زمینهاز سوئی ب

ق به دلیل شورش 785امیر تیمور گورکانی در سال . کشتارها و کاهش جمعیت تداوم یافت

در جریان این واقعه چنان قتل و کشتاري . مردم هرات بر گماشتگانش به این شهر هجوم برد

ردگان بر زبر یکدیگر افتاده و متعفّن گشته هیچکس را مها  در بازارها و کوچه«روي داد که 

، حافظ ابرو(» مجال تجهیز و تکفین نبود و خالیق اکثر جال شدند و از زن و فرزند جدا افتادند

تیمور پس از کشتار هرات به سبب یاغی گري شیخ داوود سبزواري که به حکم ). 216: 1389

نزدیک به دو ، در جریان تصرف سبزوار. رش بردراند به این شهر یو  میوي بر سبزوار حکومت

، خواندمیر(هزار نفر از مخالفان را زنده در گل گرفتند تا موجب عبرت دیگر متمردان گردد 

لشکریان تیموري در جریان حمله به اسفراین نیز جمع کثیري را به هالکت ). 3/435: 1353

و نهایتاً ویرانی و کشتارِ اسفزار ) 1/238: 1336، یزدي (1شهر را با خاك یکسان نمودند، رسانده

  ).Manz,1997: 53 ؛239: همان(قرار داد » نمونه«که تیمور را در خشونت 

سقوط هنجارهاي اخالقی و ، ها و قتل و غارتها  از دیگر نتایج و پیامدهاي این تنش

 ق به749سربدار که در سال علی  الدین خواجه شمس. اجتماعی بودهاي  گسترش ناهنجاري

هر که را دانست که ماده فتنه و «: براي مبارزه با مفاسد جامعه تالش بسیاري کرد، امارت رسید

فساد است از ساحت مملکت خویش دور گردانید و ضبط او به جایی رسید که در زمان دولت 

خود پانصد فاحشه را در چاه انداخت و از مهابت او هیچ کس را یاراي آن نبود که نام بنگ و 

 :Mahendrarajah,2012: ك. و نیز ر؛3/363: 1353، خواندمیر(» ر سر زبان راندشراب ب

 خورد اما مردم خود را از آن کار باز  نمیبا آنکه بنگ و شراب«مؤید علی  خواجه). 383

، میرخواند(» نمودند  میداشت و اکثر مالزمان او به شراب و شاهد و بزم آرایی اشتغال نمی

                                                           
  ورد دست           همه  خلق شد کشته و شهر پشتچو قهر سپاهش درآ« .1

 ).239-1/238: 1336یزدي،(   » دبه جز نامی از اسفراین نمانـــــحصار و بیوت و مساکن نماند                 
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مسأله عمومیت فسادي است که در این ، شود  می این عبارات برداشتآنچه از). 5/4524: 1380

زنده به گور علی  الدین زمان در جامعه خراسان وجود داشته است و تعداد فواحشی که شمس

بررسی منابع تاریخی و ادبی این عهد تا حدي شمایی از گستره . باشد  میمؤید این گفته، کرد

  ). 170: 1363 ،آژند(دهد   میاین فساد را به دست

محلی بیشتر در بیرون از شهرها و ي ها حکومتاین دوره بین هاي  به رغم اینکه جنگ

مغول ي  پیوست و ویرانی شهرها به وخامتِ ویرانی آن در جریان حمله  میروستاها به وقوع

خرابی ، اختالف و کشاکش میان امیرانِ محلی و دست به دست شدن بالد در میان آنان، نرسید

ابن بطوطه از بلخ و مرو به عنوان دو شهر ویران . ا و قحطی و فقر را نیز به دنبال داشتشهره

در بالد خراسان «به گزارش اسفزاري ). 1/433: 1361، ابن بطوطه(کند   میخراسان یاد

و ویرانی مواضع و ] و تعذیب و تعریک و اسرت[از قتل و غارت ، خصوصاً در هرات و اسفزار

 2/44: 1338، اسفزاري(» وقوع نیافته باشد  ـاالماشااله  ـ هیچ زمان و مکانپریشانی خالیق در

خرابی هرات به غایتی رسید که در «ق 785تیمور به هرات در سال ي  در جریان حمله). 45ـ 

فشار بر مردم و اخاذي از ایشان در ). 216: 1389، حافظ ابرو(» مجموع شهر یک در دکان نماند

آمد و مردم شهرها و روستاها از   میامري عادي به شمارها  و جدالها  میان این هرج و مرج

، پطروشفسکی(غارت و چپاول و تجاوز لشکریان و برخی از امیران فئودال سخت زیان دیدند 

کند به   میعبید زاکانی که آشکارا و گاه با کنایه از نظام اجتماعی روزگار عیب جویی). 7: 1351

  :ود پرده برمی داردخوبی از نابسامانی عصر خ

  رسد  نمی برفت که از هیچ جایش نشانی  امن و شادي و راحت چنان، زین ملک«

  »رسـد  نمیاز بهـر امـن و عیـش قرانـی  از بهـر قـحط و فتنه قرانها بسـی رسـید

  ).214: 1383، زاکانی (

تصادي را رکود و سقوط اق، ها نبردها و نزاعي  تیرگی افق سیاسی و عدم ثبات آن و ادامه

آبیاري آسیب هاي  نیز به همراه داشت؛ بویژه اینکه کشاورزي و زراعت با ضعف کارآیی سیستم

 دید و مزارع به سبب عدم امنیت و اعزام بخشی از نیروي کار به جنگ زیر کشت  میزیادي

آن ) مؤیدعلی  در زمان خواجه(کُرت در جریان حمله به نیشابور الدین  ملک غیاث. رفت نمی

درختان جوز «ازه خرابی به بار آورد که اکثر باغات و عمارات و کاریزها از بین رفتند و حتی اند

تاریخ سالطین «حافظ ابرو در ). 4/3726: 1380، میرخواند(» صدساله از بیخ و بن برکندند
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 را در زمان حمله تیمور به خوبی گزارشها  اوضاع خراسان بویژه وضع کشاورزي و راه» کرت

آنچه در آن ایام در بالد خراسان عموماً و بر اهالی هرات خصوصاً از فتنه و فساد و «: دهد می

، تشویش خالیق و اختالل حال عباد و انقطاع امداد فالح و رشاد و قتل غارت و اسر ظاهر شد

بدان واسطه قري و مزارع خراب و بایر گشت و خالیق به کلی مستأصل شدند و طرق و سبل 

  ).216: 1389، ظ ابروحاف(» مسدود گشت

محلی عالوه بر اینکه ویرانی مزارع و هاي  ملوك الطوایفی و تیرگی روابط در میان دولت

 تجاريهاي  و عدم امنیت در جادهها  سبب مسدود شدن راه، اراضی زیر کشت را به همراه داشت

و دقت ها   راهآبادى و امنیتي   در نتیجه.ساخت  میشد و تجارت را راکد و تجار را ورشکست می

ممالک ایلخانى مخصوصاً از دوره غازان خان به بعد ، ایلخانان در دایر و مأمون نگاه داشتن آنها

امن و قوافل در ها  راه، مرکز تجارت و داد و ستد مهمى گردید و تا اواخر حکومت ایلخانان

ایران و ، ان فترتوآمد بودند و تجارت رونقى به سزا داشت اما با مرگ ابوسعید و آغاز دور رفت

 :Meri,2006 (بویژه آذربایجان دچار انقالب و ناامنى شد و راه هاى تجارتى مسدود گردید

گروهی از تاجران و ) ق766 ـ 762(براي مثال و در زمان پهلوان حسن دامغانی ). 1/383

رتِ مورد غا، در نزدیکی قلعه دستجردان، آوردند  میبزرگان یزد که کاال و پارچه به خراسان

بنابراین امنیت و آرامش یعنی زیرساخت ). 5/4522: 1380، میرخواند(کوتوال قلعه قرار گرفتند 

. آن زراعت و تجارت بتواند رونق پیدا کند وجود نداشتي  اصلی رونق اقتصادي که بواسطه

بالقوه نیرومندي براي احیاي کشاورزي و زراعت در خود هاي  والیت حاصلخیز خراسان ظرفیت

اقتصاد ي  مغوالن بواسطههاي  نیشابور چه پیش و چه بعد از یورش،  به عنوان نمونهداشت؛

، ؛ ابن بطوطه205: 1340، اصطخري(شد   میخوانده» دمشق کوچک«، توانمند این منطقه

1361 :1/442.(  

تجارت و ،  با عنایت به تولید کاالها و محصوالتی چون ابریشم و پنبه در خراسان

 کننده نیازهاي مالیِ دولت باشد و دولت منابع تأمینترین  ت یکی از مهمتوانس  میبازرگانی

. و تسهیل کار تاجران و مسافران بپردازدها  توانست براي تنظیم روابط تجاري به تعمیر راه می

البته الزمه چنین رونق اقتصادي وجود دولتی متمرکز و نیرومند بود که با واقعیات عصر فترت و 

با توجه به دورنماي سیاسی و اجتماعی ایران و خراسان در . سازگاري نداشتایرانِ آن زمان 

دست به دست شدن . نباید رفاه و بهبود اوضاع اجتماعی را انتظار داشت، هشتم هجريي  سده
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ي  بر این اساس در حیطه. اجتماعی را به همراه داشتهاي  نابسامانی، شهرها و بی ثباتی سیاسی

، پیامدي جز خرابی و ویرانی، رج و مرج و خودکامگی حکمرانان محلیه، اقتصاد و امور مالی

زوال تجارت و فروریزي امور مالی و ، فروپاشی کشاورزي و نیروهاي مولد جامعه، کاهش جمعیت

رونق خود را از دست دادند و صاحبان حرِف از شهر ها  و پیشهها  حرفه. خطوط اقتصادي نداشت

اوضاع خراسان و سراسر ایران را چنان ، ها رج و مرج و تداوم فتنهاین ه. و دیار خود آواره شدند

  . در هم ریخت که دیگر دوران آرامشی نظیر عصر غازانی به دست نیامد

  

  گیري نتیجه ـ 5

 بود و عشري اثنیمذهب تشیع ، اصلی قیام سربداران در سبزواري  درون مایه و جوهره

همجواري و در .  در هرات بودکرت آل مذهب دولت همجوار و سنیها  رقیب و دشمن اصلی آن

روابط غالبا ، علل و انگیزه هاي اقتصادي، تفاوت مذهبی، توسعه ارضی و گسترش قلمرو کنار آن

هر چند تاثیر این عوامل . مذهبی بین دو طرف را به دنبال داشت ـ سیاسیهاي  خصمانه و تنش

از . به شرایط و اوضاع و احوال متفاوت بودتوان یکسان انگاشت و بسته   نمیبر روابط دو سویه را

رو برخی عوامل تأثیرگذار در مناسبات این دو حکومت محلی خراسان را باید اصلی و برخی  این

 نهایتاً منجر به ضعف و در کرت آلو روابط خصمانه سربداران و ها  درگیري. فرعی به شمارآورد

ات خصمانه آشفتگی اوضاع اقتصادي و نتیجه زوال و سقوط طرفین شد و در کنار این مناسب

، شد و زوال کشاورزي  میبود را سببها  و ویرانیها  کشتن، ها اجتماعی که توأم با سوختن

همچنین . آمد  میتجارت و فروریزي خطوط اقتصادي از اثرات و پیامدهاي اصلی آن به شمار

دولت گیري  عدم شکلعدم تحقق وحدت سیاسی و ، ها پراکندگی سیاسی و اختالفات و آشفتگی

از این رو این شرایط زمینه را براي ظهور امیر تیمور . فراگیر شیعی در ایران را به دنبال داشت

گورکانی و تشکیل حکومت واحد و متمرکز هر چند مستعجل در سراسر ایران بعد از حدود نیم 

  .فراهم آورد، قرن آشفتگی و به عبارت دیگر پس از عصر فترت
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  پایگاه اجتماعی و دینی قیام سربداران

  

  1دکتر عباس محمدیان

  2علی ششتمدي

  

  چکیده

ی فراواني زمانی کم، اهمیت بسیار ماندگار و گسترهوجود  سربداران، باجنبشحکومت و 

هاي این انقالب، آن را از موارد مشابه، متمایز ساخته و  برخی ویژگی. در تاریخ ایران دارد

هاي  اهالی این قیام، در اثر زمینه. بخش با تفکّر شیعی شناسانده است نهضت آزادي یک عنوان به

، علیه حکّام خواند یفرامدار را به مبارزه علیه ظلم  اجتماعی و با دیدگاهی شیعی که فرد دین

در این مقاله علل . ی را بنیان نهادندامام دوازده وقت شوریدند و نخستین حکومت شیعۀ

هاي   و دیدگاهقرارگرفتهیموردبررسی پیدایش تفکّر انقالب در میان این مردم اجتماعی و مذهب

هاي متن، پایگاه اجتماعی  در پایان بر اساس استدالل. مختلف موجود طرح و تحلیل خواهد شد

  .شود و دینی این قیام ارائه می

  سربداران، نهضت شیعی، مغول، رهبران مذهبی: گان کلیديواژ

  

  

  

  

  

  

                                                           
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري. 1

 بان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواريدانشجوي دکتري ز. 2
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 مقدمه .1

قیام، . شود ربداران، محملی است که محتواي آن، چندین جنبه را شامل مینام س

 که متعلّق به سربداران و دورة ظهور ...انقالب، ایدئولوژي، حکومت، کشور، سیاست، فرهنگ و 

هاي  فراوانی را   در جایگاه خود ظرفّیت بحث و تحلیلهرکدامها، این جنبه. ها بوده است آن

  . دارد

این پرسش، ابتدا پایگاه اجتماعی قیام را در میان مردم، رهبران قیام و براي پاسخ به 

فرهنگ اجتماعی منطقه تحلیل نموده، سپس از منظر دینی، مذهب مردم، دیدگاه رهبران قیام 

در پایان نیز، با توجه به این . به مذهب و بحث مهدویت در دیدگاه سربداران بررسی خواهد شد

  .شود شأ این قیام از این دو دیدگاه مطرح میدو مقوله، انگیزه و من

بدیهی است که پرداختن به چنین مسأله و پرسشی، بدون توجه به تاریخ سربداران 

هاي  شود به اشاره اما از طرف دیگر، به دلیل جلوگیري از اطناب کالم، سعی می؛غیرممکن است

 منابع این تاریخ، از مشروح آن مختصري به این تاریخ اکتفا شود و خواننده در صورت تمایل از

  .آگاه خواهد شد

  

  بیان مسأله .1- 1

قیام سربداران، خود . بررسی کند» قیام «ۀجنبنوشتۀ حاضر، سعی دارد این پدیده را از 

آنچه مورد توجه خواهد بود، پایگاه و منشأ این قیام . هاي گوناگونی است ها و ویژگی داراي جنبه

هاي  چه ویژگی: واقع هدف، پاسخ به این پرسش است کهدر. از منظر اجتماعی و دینی است

  گیري قیام مردم دیار بیهق و مناطق اطراف آن شد؟ اجتماعی و تفکّرات دینی، باعث شکل

هاي اجتماعی و تفکّرات دینی، حاصل بستري فرهنگی و تاریخی هستند که  این ویژگی

توان پاسخ مناسبی براي  ینه، نمیناگفته پیداست که بدون این زم. نیاز به بحث و بررسی دارند

  .پرسش مطرح شده ارائه داد

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق .2- 1

سربداران سبزوار، در زنجیرة . اهمیت قیام سربداران از چند جنبه قابل بررسی است

در واقع این قیام، . بود» آغازکننده«هاي شیعی که بعد از این تاریخ اتّفاق افتاد، یک  قیام
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این قیام، از .  مردمی بود که بر اساس دیدگاه مذهبی شیعه انجام گرفتهاي سرچشمۀحرکت

ایدئولوژي «رفت که  بر اساس به شمار می» مردمی«هاي  دیدگاهی دیگر، جزو نخستین نهضت

زمانی هم که قیام به سرانجام رسید، حکومتی تشکیل شد که به اعتراف . صورت گرفت» دینی

نشستند  سرباز و کارگر و حاکم دور یک سفره می! وجود نداشتمورخین، بارگاه و درباري در آن 

همچنین این حکومت، نخستین حکومتی بود که عالمان . و طبقات در میان مردم شکل نگرفت

این تعادل قدرت باعث . در کنارحاکمان نقش سیاسی داشتند» ناظر«دینی، همواره به عنوان 

هاي منحصر به فرد، باعث  این ویژگی. شودهاي قیام حفظ  هاي بعدي نیز آرمان شد در نسل

  .شود که بررسی پایگاه اجتماعی و دینی این قیام از اهمیت خاصی برخوردار باشد می

  

  پیشینۀ تحقیق .3- 1

 ها و تحقیقات انجام شده در حوزة سربداران مربوط به یک ایرانی و دو ترین پژوهشمهم

جوي  و فسکی است که در جستترین پژوهش متعلّق به پطروش قدیمی. غیرایرانی است

گرایانه انجام گرفت و   دید مادي تحقیق او، با زاویۀ . خواه به سربداران رسید هاي آزادي نهضت

دور از لغزش نیست،با وجود این، از نقاط قوت نیز خالی هاي تحقیق او، به گیري بسیاري از نتیجه

  . ر گرفته استاي که مبناي اصلی تحقیقات بعدي قراباشد، به گونهنمی

او تاریخ سربداران را همراه با . شود یعقوب آژند، یک مرجع ایرانی کامل محسوب می

دید او کمی  البتّه زاویۀ . دهد تحلیل این تاریخ در کتاب ارزشمند خود، قیام سربداران،  ارائه می

ر اساس او ب. جان اسمیت، تحقیقی متفاوت را دربارة سربداران انجام داد. رنگ دینی دارد

این مشکل . ترین مشکل تاریخ سربداران را حل کردمانده از آن دوران، بزرگ هاي باقی سکّه

در کتاب اسمیت که با . هاي دقیق مسائل تاریخی مربوط به این قضیه شود به سال مربوط می

  . شویم تر از این قیام مواجه می ترجمه شده، با دیدگاهی تاریخی» خروج و عروج سربداران«نام 
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  بحث .2

  پایگاه اجتماعی قیام سربداران .2-1

  :اهالی قیام. 2-1-1

. اند مهم هستند در وهلۀاول، مردمی که اجتماع آن منطقه و آن زمان را تشکیل داده

سربداران در بستر تاریخی خاصی قرار . کند دیدگاه و طرز تفکّراین مردم، بستر قیام را فراهم می

این مسأله در ایران . بخشی در همان دوره شکل گرفتند آزاديهاي  در سراسر دنیا جنبش. داشت

توان به دو گروه  هاي این دوره تأثیرگذار بودند  می مردمی را که در قیام. نیز شیوع پیدا کرد

  :عمده تقسیم کرد

 .شود یاد می» رنود و اوباش«ها به  ها از آن وران که در منابع و کتاب بینوایان شهري و پیشه )1

هاي آنان، باوجود  نشانده دال ایرانی که باهدفبرانداختن قدرت مغوالن و دستمالکین فئو )2

ها، علّت شکست، برآمدن اختالفات  در ادامۀ تاریخ این انقالب. شدند اختالف افکار، متّحد می

 .اند اي جز نابودي دشمن نداشته ها بود که در زمان اتّحاد انگیزه میان این فئودال

  )8: 1365پطروشفسکی، (

 جسته تکشر نیز وران پیشه و شهري بینوایان میالدي چهاردهم قرن يها جنبش در«

 در ـ اندشده نامیده» شاوبا و رنود«کتاب  و منابع در هـ ک اجتماع ژرفاي قشرهاي این. بودند

» .داشتند دسته ب را میالدي چهاردهم ةسد عصرهاي نهضت زمام موارد بسیاري

طورکلّی تحلیل  به. صورت مطلق پذیرفته نیست ین دیدگاه، بهالبتّه ا )7: 1365پطروشفسکی، (

گرایانه بوده و به دلیل استفاده  پطروشفسکی از قیام سربداران، بر اساس یک دریافت مادي

وي با محور قراردادن نقش مسائل اقتصادي در قیام . نشدن منابع درست، ناقص مانده است

البتّه او . ها دست پیداکرده است نه از این انگیزهگرایا هاي  یک جانبهسربداران، به دریافت

 دارد از این نظر اهمیت؛ونخستین کسی است که دیدگاهی تحلیلی از این قیام ارائه کرده است

نکتۀ مهم دربارة این دریافت پطروشفسکی، دیدگاه مارکسیستی او و دیگر ).67: 1363آژند، (

ست که چنین اندیشمندي، مسائل را در طبیعی ا. مستشرقان روسی در تحلیل وقایع است

حال،  این با ).65: 78جعفریان، (چهارچوب مناسبات تولید و مبارزة طبقاتی ارزیابی کند 

توان از آن ـ با انجام اصالحاتی  کنندگانِ سربدار، می اعتنا بوده و در تحلیل قیام بندي قابل تقسیم

شده بود،  ه دو عنصر حاکم و محکوم تقسیمبررسی این موضوع که جامعه ب«زیرا  ؛ـ استفاده کرد
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 از ها نیا. که پیوند مالکان و تجار با حکّام به همان اندازه آشکار است که ستم نظام دیوانی؛ چنان

السادات،  رئیس(» خصوصیاتی است که تنها منحصر به جامعۀ پایان دورة مغولی نبوده است

1369 :181.(  

فقط در سبزوار، بلکه در اکثر  در قرن هشتم نه. اند ودهپیروان قیام سربداران، اهل پیشه ب

شهر سبزوار در آستانۀ جنبش سربداران یکی . وران صاحب تشکیالت بودند شهرهاي ایران، پیشه

بر اساس روایاتی که از کتب ).97: 1368روحانی، (از شهرهاي آباد و پرتالش خراسان بود 

 ها نشین آفتاب: ئیان و شهریان در چند دستهآید، عالوه بر اهل پیشه، روستا تاریخی برمی

پا و صاحبان حشم نیز به او گرایش داشتند  دارانخرده ، کشاورزان، زمین)کارگران کشاورزي(

شده به  توان باهمان دیدگاه مطرح این اقشار را می). 97: 1368 و روحانی، 94- 93: 1363آژند، (

اهداف . حلّی داراي ملک و دام، تقسیم کردهاي م دستۀ اقشار تحت آسیب اقتصادي و فئودال دو

هایی  از دیدگاه اجتماعی، اقشار پایین جامعه، در برابر مالیات. این دو گروه از قیام متفاوت بود

آوردند، ایلخانان  گونه امنیتی به دست نمی کردند، هیچ که به عمال و هیاتحاکم پرداخت می

دانستند و آن را با دقّت و وسواس  یفۀ خود میمنصوب و حاکمان، ستاندنِ مالیات را تنها وظ

حسن و تعالیم عدالت محور او   به شیخها آناین مساله باعث گرایش . دادند انجام می

؛اما نباید از دیدگاه مذهبی این مردم نیز غافل )95: 1363 و آژند، 4: 1383زاده،  ولی(شد می

 تشکیل حکومت، همچنان خلق نیکو و زیرا که صاحبان قیام سربداران، در ادامۀ پیروزي و؛شد

که سرسپردگی به مقتداي خود، آمادگی چنان. کنند مذهب خود را به روشی پاکیزه حفظ می

آژند، (هاي اخالق اهالی جامعۀ سربداران بوده است خوري، ویژگی براي رزم، حسن خلق و حالل

ه قیام بسیار تأثیرگذار گیري انگیز بنابراین،تفکّر مذهبی این مردم در شکل). 99-100: 1363

این مساله در . اند بهره نبوده مالکان محلّی نیز، از این دیدگاه مذهبی بی حتّی خرده. بوده است

هاي مبارزان سربدار و درویشیان بود، زیرا  ایمان و شجاعت از ویژگی. ادامه بررسی خواهد شد

ا در میان خود عدالت و برابري ه آن. جنگیدند و در مقابل ظلم به پا خواسته بودند براي حق می

  ).158: 1363آژند، (را بر پا داشتند 

درزمانی که . هاست نکتۀ دیگري که دربارة اهالی قیام اهمیت دارد، نظام تشکیالتی آن

صورت پنهانی، افراد و انقالبیون با یکدیگر آشنا  حسن هنوز دعوت علنی را آغاز نکرده و به شیخ
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آمده و تشکیالتی مخفی وجود داده که انسجام داشته است  م به عمل مینا شوند، از اعضا ثبت می

  ).95: 1363آژند، (

  

  رهبري قیام. 2-1-2

گیري قیام و رهبران  آغاز قیام، شکل. توان به سه دوره تقسیم کرد رهبري قیام را می

ن دستۀ سوم، کسانی بودند که عموماً با تفکّر سیاسی امیرا. مذهبی در طی دوران حکومت

جرقّۀ . داشتند هاي قیام را در ذهن مردم، زنده نگه می حاکم سربدار مخالفت داشتند و انگیزه

عبدالرّزاق به گواهی تاریخ مردي . آغاز قیام توسط شخصی به نام عبدالرّزاق باشتینی زده شد

: 1363، آژند(ماجراي خواستگاري او از بیوه عالءالدینمحمد گواه این امر است. فاسق بوده است

 جرقّۀ» رنود و اوباش«عنوان نمایندة همان گروه  اما او به). 84: 1365 و خلعتبري، 142- 141

اولین کارهاي عبدالرّزاق، حمله به . سوزاند اولیۀ آتشی است که خرمن حکّام آن زمان را می

بطوطه،  ندر سفرنامۀاب.خواند ها را راهزن می بطوطه آن به همین دلیل ابن. ها بود کاروان

این سفرنامه، انعکاسی از دیدگاه محافل ضد شیعیو . شوند اي منفی معرّفی می سربداران، با چهره

ها،  با تحریف اخبار، در سایر سرزمین. گذارد هاي آن زمان را به نمایش می وابسته به حکومت

غنایم در نظر آوري  جمع. شدند رحم معرّفی می کنندگان بی عنوان راهزنان و خروج سربداران به

اما ؛شد هاي زمان بود، پذیرفته و شرافتمندانه محسوب می بطوطه، اگر از طرف فئودال امثال ابن

کردند، راهزن و  آوري می هاي سربداران، غنایم حاصل از جنگ خود را جمع زمانی که انقالبی

ي منشأ دینی که آنان در حال خلق انقالبی مردمی و دارا درحالی. آمدند حساب می گر به غارت

ها، پذیرفتنش براي سایر نواحی عادي  بودند و مردمی بودند که دیگر ظلمی را که در این سال

مبارزة یک نیروي کوچک محلّی با قواي ).47: 1365پطروشفسکی، (پذیرفتند شده بود، نمی

متمرکز حکومتی، بدون تحصیل منابع مالی و امکانات الزم از دشمنانشان، جهت تجهیز و 

  ).133: 1384آهنچی، (یح قوا، ممکن نبود تسل

زیرا او از ؛پذیرش است که روش عبدالرّزاق راهزنانه بوده،قابلاین دیدگاه مبنی بر این

شد و از طرف سلطان به این منطقه رفت، » آوري مالیات کرمان مأمور جمع«همان زمان که 

خلعتبري، (نطقه نشان داده بود توجهی از مردم م رحمی و شقاوت خود را درگرفتن مبلغ قابل بی

حتّی اسمیت معتقد است که رهبري قیام توسط فردي مانند عبدالرّزاق که جزء ). 88: 1365
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دهندة این امر خواهد بود که نظریۀ طبقاتی بودن قیام سربداران باطل  ها بوده، نشان فئودال

شورش معترضین باشد نه رهبر زیرا در این صورت، عبدالرّزاق باید آماج طغیان و قربانی ؛است

  ).119: 1361اسمیت، (آن 

اما اهمیت رهبري مذهبی، در ؛شود رهبري قیام به دو گروه سیاسی و مذهبی تقسیم می

دهندة قیام  هاي او شکل حسن جوري که اندیشه شیخ. زمان شروع قیام تأثیرگذارتر است

تفکّرات اجتماعی، سیاسی و . شود سربداران است، نمایندةاول این رهبران مذهبی محسوب می

این نامه بدون شک، اصل . مذهبی او در نامۀ او به امیرمحمدبیک به شکل مبهمی وجود دارد

. حسن جوري وجود دارد دو عقیده دربارة نامۀشیخ).85: 1363آژند، (نشده است بوده و تحریف

حاکم داشته است، که این نامه حیله و دروغ سیاسی بوده و سعی در فریب دادن  یکی این

که، این نامه نوعی تهدیدو حاکی از اقتدار سیاسی دیگر این) 57 و 37: 1365پطروشفسکی، (

  ).86: 1363آژند، (شیخ بوده که به حاکم هشدار داده است 

حسن جوري گسترش یافت، عالوه برجنبۀ  تفکّرات شیخ خلیفه که بعدها توسط شیخ

گذاشت و در فرصتی اندك، خیلی   عقاید مردم تأثیر میدینی، ازنظر اجتماعی نیز بر افکار و

بخشی از تأثیرگذاران در انقالب .ها در سراسر این پهنه ظهور کردند عظیم از پیروان آن

او در مناطق وسیعی، طرفدار داشت و روي . حسنبودند سربداران، سرسپردگان و وفاداران شیخ

این تعالیم در ).56: 1365پطروشفسکی، (د ذهن مردم، مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر گذاشته بو

  .میان جناح مذهبی و رهبران دینی قیام تا پایان عمر این سلسله ادامه یافت

عالوه بر این،گاهی دراویشی که به دلیل اختالفات سیاسی با جو حاکم سربداران به 

و منشأ شدند،در مردم آن منطقه تفکّرات ضد ظلم را ایجاد نموده  مناطق دیگر تبعید می

 ).99: 1368 و روحانی، 204: 1363آژند، (اند  شده هاي ظالم می هاي مردمی علیه نظام حرکت

حتّی زمانی که شیخ داود سبزواري، با پیوستن به تیمور، زمینۀ سقوط علی مؤید را فراهم 

رزة کند، بازهمتفکّر مبا عنوان گماردة تیمور بر این منطقه حکمرانی می  به آن از کند و پس می

 که او پس از تحکیم موقعیت خود، سر به شورش گذاشته، شود یمسربداران و شیخیان، باعث 

این نیروها حتّی پس از شکست از تیمور به ). 208: 1363آژند، (علیه تیمور علم قیام بردارد 

وقمع  که به شکل شنیعی توسط او قلع سختی مقاومت کردند و حاضر به تسلیم نشدند، تا این

ازاین، با تسلّط تیمور نیزتفکّرات مبارزه از میان مردم شیعۀ سبزوار و  پس).209: همان(دند گردی
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هایی در مناطق جاجرم و فریومد اتّفاق افتاد که این  خراسان رخت برنبست و بازهم درگیري

عام مردم و سرکوب شدید آخرین  مقاومت مردم و ایجاد صدمات به لشکریان ترك، باعث قتل

هاي قیام سربداران نیز خاکستر شد،  ترتیب آخرین جرقّه این به«: قیام در منطقه شدهاي  شعله

 و راه را براي برقراري مذهب تشیع اثنی عشري در دییپاها همچنان  که سنّت قیام آنگو این

تنها در خراسان، بلکه در تمام نقاط ایران بر افکار  این قیام نه). 211همان، (» ایران هموار کرد

عدة زیادي به پیروي از سربداران بر حکّام . م تأثیر گذاشت و باعث پیدایش تفکّر قیام شدمرد

روحانی، (اند  ها اثربخش بودند و برخی بدون اثر و نتیجه بوده وقت شوریدند که برخی از قیام

1369 :95.(  

 نظر از و نیتر بزرگ وسعت لحاظ از خراسان سربداران خروج میالدي چهاردهم قرن در«

 يها جنبش در حتمی تأثیر تردید بال و بود خاورمیانه بخش آزادي نهضت نیتر مهم تاریخی

 داشتهـ  بود آن همانند سیاسی هاي هدف و نندگانک کتشر اجتماعی وضع لحاظ از ـ که دیگر

 سال در (گیالن ،)ـه750 یا میالدي 1350 سال در (مازندران نهضت بود جمله آن از: است

 رود ۀناحی و مرقندس) ـه 775 یا میالدي 1373 سال (رمانک ،)ـه772 یا میالدي 1370

  ).6: 1365پطروشفسکی، (» )ـه 767 یا میالدي1365 سال (زرافشان

اختالف رهبران مذهبی و سیاسی سربداران بر این مساله بود که رهبران مذهبی در پی 

ها با  که این خواستهدر حالی . برکندن فسق و جور و ستم و برقراري تقوا و عدالت بودند

همین ). 121: 1363آژند، (طلبانۀ رهبران سیاسی هماهنگ نبود تمایالت دنیاگرایانه و قدرت

اختالف میان دو جناح در دورة تمام امیران سربداري ادامه یافت تا درنهایت در دورة علی مؤید، 

  ).206: همان( اختالف و دوگانگی، باعث شکست سربدران شد نیبازهم

ها بعد از مرگ مسعود سیاسیاّت  ۀ همکاري درویشان با دولت سربداران تا سالمسال«

صعود و سقوط چند نفر از حکّام سربداري، اي تیمور، کلواسفندیار و . سربداران را آشفته ساخت

  ).61: 1361اسمیت، (» طرف دراویش بود الدین علی بیشتر بر اساس رأیشان به شمس

  

  فرهنگ اجتماعی. 2-1-3

در این بخش . هاي این قیام، فضاي فرهنگی مردم در آن زمان است دیگر از زمینهیکی 

به فرهنگ مردم منهاي بخش مذهبی آن پرداخته خواهد شد، زیرا در بخش بعدي، بحث 
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دالیل اجتماعی قیام . صورت جدا مورد کنکاش قرار خواهد گرفت مذهب مردم سبزوار به

  :ه کردتوان به این شکل خالص سربداران را می

 ؛)نبرد با سران ترکان و مغول در منطقه(ستیزي  بیگانه .1

 .البتّه هرچند قیام شهري بود، اما عناصر روستایی نیز در آن دخیل بودند. قیام فئودالیسم .2

ها  حتّی در زمان تأسیس دولت،مسألۀ میراث در حکومت آن. دشمنی با سلطنت میراثی .3

 ).214: 1363آژند،  (شده است تشکیل می» مجلس«تأثیري نداشته و 

هاي پیشین، یکی از عوامل  هاي قرن ستیزي، همواره در جنبش پرستی و بیگانه وطن«

اي که سربداران در آن قرار داشتند، بیشتر دیده  این مسأله در منطقه. اعتراض مردم بوده است

 يها سنّت زکمرا از یکی حال  عین در و ایران در تشیع اصلی يها کانون از یکی سبزوار. شود می

 یک موجب  به هک دادند می نشان را اي نقطه سبزوار میدان در ،مثالً .بود شور کپرستی وطن

 یافته وقوع جانآ در )اهنامهی شحماس پهلوانان (سهراب و رستم جنگ قدیمی بسیار ۀافسان

  ).32: 1365پطروشفسکی، ( »دبو

ل، اهمیت بیشتري پیدا به مدت طوالنی استیالي مغو پرستی، با توجه مسألۀ وطن

شود و آمیخته با تفکّرات تشیع مردم را  این انرژي خفته، در عصر سربداران بیدار می. کند می

این موضوع در همان زمان هم اهمیت خود را نشان . کند علیه حاکمان مغول تشجیع می

 منابع ایرانی، روز که روز پیروزي سربداران بر سه سپاه امیران خراسان را در طوري داد، به می

نقل مورخین ). 50: همان(دانند  پیروزي ایرانیان بر ترکان، یعنی صحرانشینان مغول و ترك می

از بیم سنان سربداران یک ترك دیگر در «: دهد که هم این موضوع را به روشنی  نشان می

 ).96: 1368روحانی، (» خراسان خیمه نتوانست زد

او معتقد است به . ر دیدگاه اسمیت، با این نظریه مخالف استب البتّه یعقوب آژند با تکیه

رفت و  این دلیل که دشمن اصلی سربداران عالءالدینمحمد بود که تاجیک و ایرانی به شمار می

ازنظر . توان این فرضیه را مبنی بر نژادي بودن انگیزة قیام قبول کرد با توجه به این مساله نمی

توان  طرف نمی ازیک). 136: 1363آژند، (کنند  بودن انگیزه قیام را رد میاو اکثر منابع، نژادي 

هاي اهالی قیام نادیده گرفت و  تبار را هم در انگیزه هاي دشمنی با مغوالن و تاتارهاي ترك انگیزه

سبزواریان که حتّی پیش از . توان انگیزه اصلی قیام دانست از طرف مقابل، این انگیزه را نمی

 هزار نفر را از دست 70ربانی تیغ انتقام مغوالن شدند و در مقابل خون داماد چنگیز، نیشابور، ق
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بعید است، ناخودآگاه جمعی و تاریخی منفی نسبت به مغوالن ) 3: 1383زاده،  ولی(دادند، 

عنوان یک انگیزة فرعی،  گرایانه، به دوستی و احساسات ملّی رسد، ایران به نظر می. نداشته باشند

هرحال، جنبش سربداران اولین نهضت همگانی  به. کنندگان را تقویت کرده است  قیامروحیۀ

  ).96: 1368روحانی، (رود  علیه یاساي چنگیز به شمار می

  

  پایگاه دینی قیام سربداران .2-2

  مذهب مردم سبزوار. 2-2-1

آن زمان که عالءالدولۀ سمنانی، دوات خود را بر سر شیخ خلیفه شکست، 

دانست که شاگرد او، خود آغازکنندة قیامی خواهد بود که  شاید نمی) 30: 1365پطروشفسکی، (

رساند و آن را در  آیندةتفکّر شیعی را ـ یعنی مذهبی که او با آن دشمن بود ـ به شکوفایی می

  .سیر تدریجی تاریخ، بر سیاست کشور استوار خواهد ساخت

اول، . ه نکته حائز اهمیت استعشري در این دوره سدربارة شکوفایی مذهب شیعۀ اثنی

آژند، (که در دورة مغول، مباحثات مذهبی باال گرفت و مغوالن نقش تماشاچی را داشتنداین

. دوم،از بین رفتن حکومت خلفاي بغداد و اقتدار سیاسی مذهب حاکم). 16: 1363

ه موجب انزواي هاي این فرقه ک گري هاي اسماعیلیه و از بین رفتن افراطی سوم،فروریختن قلعه

. این سه نکته باعث شد که مباحث دینی شکوفا شود).101: 1386رضوي، (شیعه شده بود 

 پسازومرج  و نیز هرجها مباحثهشیعه در دورة مغول هویت خود را در سایۀ آزادي حاصل از 

نکتۀ حائز اهمیت )17: 1363 و آژند، 180: 1369السادات،  رئیس(انحطاط ایلخانان بازیافت

بخشی از این عواملبا نظریۀ . دربارة این شرایط، تطبیق چندگانۀ آن با نظریات انقالب است

به این معنی که غالباً مردمی که دورة طوالنی . قابل تطبیق است» سرخوردگی ـ پرخاشگري«

اند، وقتی دریابند حکومت فشار خود را کاسته  تحمل سرکوب را بدون اعتراض پشت سر گذارده

این مسأله از دو جهت در زمان ). 65: 1380اخوان مفرد، (خیزند   آن به مخالفت برمیاست، با

اول همان موضوع مباحثات دینی و از بین رفتن خالفت عباسی، فضاي : مغوالن پیش آمد

کرد و دوم، از بین رفتن حکومت مرکزي  آزادي نسبی را براي طرح دیگر مذاهب ایجاد می

  .تبار در سرکوب معترضین ان تركتوانی ایلخان مقتدر و کم
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). 76: 1363آژند، (عشري گرایش پیداکرده بودندمردم سبزوار از دیرباز به مذهب اثنی

این هجرت مردم . گردد سابقۀ این مسأله به زمان هجرت امام هشتم شیعیان به خراسان برمی

زید  بن خروج یحییشیعیان سبزوار، در زمان . این منطقه را تحت تأثیر فرهنگ شیعه قرار داد

در طول تاریخ ). 1382:159نسب،  مرادي(مذهب کمک کردند  کنندةشیعه نیز به این قیام

بعدازآن نیز، سفر سادات علوي در زمان طاهریان به این شهر، باعث رواج تفکّر شیعه شده 

مردم این شهر . شود ت شیعیان میتدریج، بیهق، یعنی سبزوار تبدیل به مرکزی اما به؛است

  ).Bayhakhایرانیکا، ذیل واژه (اند  امامی بوده شیعۀدوازده

بعدازاین . رفت حرکت سربداران درزمانی آغاز شد که تشیع در ایران رو به گسترش می

هایی مانند مرعشیان و خاندان آل کیا و سربداران مناطق مختلف تحت تأثیر آن  حرکت، جنبش

یک قرن بعد در ادامۀ این گسترش، حکومت صفویهشکل گرفت و مذهب رسمی . به وجود آمد

درواقع سربداران باعث شد که در فضاي تحکّم و قدرت مذهب تسنّن، . خود را تشیعقرارداد

 و 182: 1388نیا،  فتحی(شیعه سر برآورد و در ادامۀ تاریخ ایران، به مذهب اصلی تبدیل شود 

  ).110: 1386رضوي، 

. هاي سیاسی و اجتماعی در عصر خود بود ان گفت دولت سربداران منشأ تحولتو می«

نشاندگان ایلخانی پرداختند و با  آنان به تقویت دولت شیعی در خراسان و رویارویی با دست

جا  طلبی در همه خواهی و استقالل پیروزي بر آنانو شکستن فضاي رعب و وحشت، فریاد آزادي

این دولت عالوه بر خراسان و نواحی اطراف، در ).165: 1382سب، ن مرادي(»انداز بود طنین

ها تا  که آوازة مکتب و ایدئولوژي آنسراسر نقاط دیگر جهان نیز، تأثیر گذاشته است، چنان

درك سربداران از ).48: 1392پرهیزکاري، (هاي دورتر چون آفریقا نیز رسیده است  سرزمین

ع، ابتدا سطحی بود و در طیبه شکلی که نامۀ درخواست .  زمان تکامل پیدا کردمذهب تشی

دهندة آن است که سربداران در طی زمان حکومتشان، از نیاز  علی مؤید به شهید اول، نشان

صوفیانی چون شیخ خلیفه و شیخ حسن، به نیاز به فقها و عالمان تراز اولی چون شهید اول 

  ).199: 1388نیا،  فتحی(رسیده بودند 

به دالیل زیر معتقد بود که مذهب تشیع بیشتر در میان روستاییان ایران شیوع بارتولد 

  :داشته

 تناسب افکار شیعه باروحیۀ مخالفت آمیز روستاییان؛ )1
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 ؛)علی و حسین و دیگر امامان شهید(احترام شهیدان  )2

و براندازي نظامات اهل سنّت و ) ع (يمهدبازگشت .  دلیل، اعتقاد به منجی بودنیتر مهم )3

  ).11: 1365پطروشفسکی، (رفداران چنگیز ط

آمده و از طرف دیگر،  طرفتفکّري مخالف مذهب حاکم به شمار می تفکّر شیعی، ازیک

در . کند دار منطقه را آمادة قیام می فرهنگ شهادت و مبارزه در این مذهب، اندیشۀ مردم دین

آژند، (اي تفکّر شیعی بودند سبزوار اهل تسنّن در طبقۀ حاکم و داراي قدرت و اقشار مردمی دار

عنوان یک ایدئولوژي که توانایی  هاي جدید هم به تفکّر اسالم شیعی، در بررسی).76: 1363

پردازان را درزمینۀ شود و توانسته نظر تئوري ایجاد یک جنبش انقالبی را داراست، شناخته می

ر مقابل، این دیدگاه نیز وجود د). 73: 1380اخوان مفرد، (تأثیر ایدئولوژي در انقالب تغییر دهد 

که زمینۀ قیام، نارضایتی روستاییان دارد که با فرضِ اجتماعی بودنِ انگیزة قیام، با توجه به این

توانسته مختص گروه  وران شهري از رسوم و ظلم دیوان مغول بوده است، نمی دار و پیشه زمین

با توجه به ). 19: 1383زاده،  ولی(ست شیعیان باشد، بلکه باید سنّیان را نیز در آن شریک دان

مذهبان به قیام زیرا دیدگاه مثبت سنّی؛توان پذیرفت  مطرح شد، این دیدگاه را نمیتر شیپآنچه 

حاکمان و . توان حاصل نوع رفتار حاکمان و رهبران آن با مردم دانست و دولت سربداران را می

ریخته و با مردم خود بسیار نزدیک و  هاي طبقاتی و اشرافیت را درهم رهبرانی که فاصله

حسن، مذهب  به عقیدة اسمیت، شیخ). 35: 1392پرهیزکاري، (کردند  دوشادوش رفتار می

: 1361اسمیت، (تشیع را در سبزوار به شکلی که متعارض با مذهب تسنّن بود رواج داده بود 

130.(  

  

  دریافت دینی رهبران مذهبی قیام. 2-2-2

توجه داشتکه رهبران مذهبی سبزوار، دیدگاهی ویژه نسبت به مذهب باید به این مساله 

از همان آغاز، نطفۀتفکّر . ها متفاوت بود هاي زمان آن دیدگاهی که با شیوخ و مفتی. اند داشته

سربداران باید به این مطلب توجه کرد که شیخ خلیفه در محضر علماي زمان خود حاضر 

تفاوتی  گزینی و انزواطلبی و بی زیرا بینش او این عزلت؛کرد ا نمیها او را ارض ، اما درس آنشد یم

. دانست او مذهب تشیع را مذهبی بیگانه به سیاست نمی. را در عالمان مذهبی قبول نداشت

حکومت «حتّی ). 75- 72: 1363آژند، (ها را نه جدا از هم، که کامالً مرتبط باهم دیده بود آن
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 و ساختار حکومتی در قیاس با معیارها و سنن زمان خود و گاه مشروعیت سربداران از نظر

سربداران با استناد به . اي نادر در قلمرو اسالمی بود کم چندین قرن قبل از آن، پدیده دست

احکام اسالم، حکومت عمال ایلخانی را مخالف شرع دانستهو مشروعیت خود را نه بر اساس حقّ 

آهنچی، (» دانستند ر نفی و امحاء حکمرانان ظالم میجانشینی یا بافرمان حکومتی، بلکه د

در حکومت برآمده . این تفکّر در سلسلۀ جانشینی این نظام نیز به وقوع پیوست). 136: 1384

هاي انسانی و دفاع از مسائل اخالقی بود و  از نهضت سربداران، هدف ارج نهادن به ارزش

  ).109 :1383صدرزاده، (وجه موروثی نشد  هیچ جانشینی به

شود، گویاي همین  حسن، وارد می اتّهاماتی که به تفکّر شیخ خلیفه و شاگرد او،شیخ

حدیث «کردند که  که مخالفین، شیخ خلیفه را متّهم می طوري به. دیدگاه سیاسی به دین است

شیخ خلیفه افزون بر ارشاد و موعظه، ).76: 1363آژند، (گوید  در مسجد جامع سبزوار می» دنیا

کرد و تنها راه آزادي و  برد، اشاره می هاي اجتماعی و سیاسی که جامعه از آن رنج می لبه مشک

احتماالً در ).146: 1382نسب،  مرادي(کرد  رهایی را، جهادو مبارزه با حاکمان ظالم اعالم می

بخشیده،  دیده نویدهاي امیدوارکننده می ها به مردم رنج هاي مذهبی که شیخ خلیفه با آن پیام

شده و ناراضیان از وضع موجود را متوجه یک جنبش  ئل اخالقی و عدالت اجتماعی طرح میمسا

همین طرح مسائل مربوط به عدالت و ظلم حکّام، زمینۀ اتهام . کرده استو حرکت اجتماعی می

  ).124: 84آهنچی، (به شیخ بوده است » حدیث دنیا«

مرز آن به لباس دین و  اي همهاي مردم ایران و کشوره نهضت«به عقیدة پطروشفسکی، 

هاي  این پدیده کامالً بارنگ مذهبی نهضت. ملبس بود» تصوف«ویژه مذهب شیعه و مسلک  به

هاي   در اروپاي غربی جنبشهمچنانکه. وسطی متشابه است مردم اروپاي غربی در قرون

به ) یک بودکه متوجهفئودالیسم و روبناي عقیدتی آن یعنی مذهب کاتول(وسطی  اجتماعی قرون

وارد عرصۀ » رجعت به دوران آغاز مسیحیت«شکل مخالفت با مذهبی رسمی درآمده با شعار 

و همچنین (هاي متشابه با شعار مبارزه علیه مذهب رسمی  شدند، در ایران نیز نهضت مبارزه می

، که در نظر عامه مردم کمال »رجعت به قوانین صدر اسالم«و له ) علیه یاساي چنگیزخان

  ).10: 1365پطروشفسکی، (» قصود بود، جریان داشتم

هاي وابسته به آن، قیام  باید پذیرفت که در عهدي که سربداران و شاخه«از طرفی 

کردند، ظلم و ستم بود، فساد بود، کشت و کشتار و قتل و غارت بود، نفوذ بیگانگان بود و 
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بارزه متّکی به بینش و مکتبی بود که لیکن این م. جانبه علیه تمام این مفاسد نیز بود مبارزةهمه

گرایی قرن بیستمی؛ بلکه یک بینش  گرایی غربی بود و نه مکتب مادي نه بینش و مکتب ملّی

عشري بود که از صدر اسالم، هرکجا که پا داده بود، براي رد ظلم و ستم از سر شیعی اثنی

اما ؛ معاندین قرارگرفته بودفشار شده و تحت مسلمین رزمیده بود و به همین دلیل هم سرکوب

در قیام سربداران با تکیه بر مردمی که هوادار آن بودند توانسته بود، در چهارچوب محدودي هم 

: 1363آژند، (» که شده، سر معاندین را بر سنگ بکوبد و راه را براي رسمیت یافتن خود بگشاید

  ).صفحه دوم

این رهبري، روند عرفا و . وت داشترهبري مذهبی سربداران، نسبت به وضع پیشین تفا

عشري بینشی نشین را قبول نداشت؛ بلکه نگاه او به تشیع اثنی هاي گوشهصوفیان و مذهبی

شیعیان در اصل، نظر مثبتی ). 71: 1363آژند، (هاي بعد تأثیر گذاشت انقالبی بود که بر دوره

خصوص   شیعه بهبامسلک اما در این دوره برخی از طرایق تصوف؛دربارة تصوف نداشتند

هاي درویشان رنگ تشیع هاي افراطی آن، پیوند خوردند و برخی از طریقه گرایش

  ).14: 1365پطروشفسکی، (گرفتند

بعدي بودن قیام، به این معنی که صرفاً سر به شورش گذاشتن  در مخالفت با فرضیۀ تک

توان به بحث موروثی  ت قیام میاندو براي اثبات اصال فشار اقتصادي بوده مردمی بوده که تحت

ماهیت و جوهرة مذهبی و یکدست این قیام «: هاي بعد استناد کرد بودن حکومت آن در سال

مردم ) قرن حدود نیم(باعث شد که مسالۀ وراثت حاکمیت در آن رشد نکند و تا به آخر 

روست   هم ازاین؛ ونگهداردکش و بالخور این دوره رادرصحنۀمبارزه براي احقاق حقّ خود  ستم

صفحه : 1363آژند، (» ...که این قیام داراي نوعی اصالت است که باید به دقّت بررسی گردد؛ 

  ).اول

  

  مهدویت در دیدگاه سربداران. 2-2-3

ستیزي و بسط عدالت را  حسن بود، اندیشۀ ظلم اعتقاد به مهدویت که محور تعالیم شیخ

جوري با اتّخاذ نوعی ایدئولوژي که هستۀ مرکزي حسن «). 91: 1363آژند، (نمود  تبلیغ می

که تمام مسلمین باید خود را براي کمک  الوقوع امام دوازدهم بود و این اعتقادي آن ظهور قریب

وران و تجار که معتقد به  و کار عظیم او آماده سازند، تشکیالتی مرکّب از پیشه) عج(به مهدي 
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ستیزي،  عشریتفکّر ظلمتشیعاثنی).130: 1361اسمیت، (» این آیین بودند، ایجاد کرد

کرده و رهبران دینی سربداران با تبلیغ این تفکّر، این  گستري را ترویج می فسادستیزي و عدالت

  ).120: 1363آژند، (اندیشۀ انقالبی را در ذهن پیروان خود ایجاد نمودند 

 از خود نشان )ع(دهندة آمادگی براي ظهور حضرت مهدي  سربداران رفتارهایی نشان

اسب ) ع(الزّمان  در دورة علی مؤید، هر بامداد و شب به انتظار صاحب. دادند می

هاي قبل نیز در  این آیین ابتکار سربداران نبوده و در دوره). 198: 1363آژند، (کشیدند برمی

ي رسیده، علی مؤید در ترویج این آیین تحت ها گزارشبر اساس . شود میان شیعیان دیده می

دهندة میزان باالي  این آیین نشان). 109: 1386رضوي، (تأثیر شیعیان قم و عراق بوده است 

به شکلی که این تفکّر، شکل . تأثیرگذاري تفکّرمهدویت در فرهنگ اهالی این حکومت دارد

شود دائمی تا مردم حتّی براي مدت کوتاهی این بنیاد عظیم فکري را از   و آیینی میافتهیتجسم

: همان(دانند  که برخی آن را عامل اصلی انسجام و انگیزة محوري قیام می طوري نبرند؛بهیاد 

عنوان انقالبی  ایاهمیت دارد که در دیدگاه محقّقین، قیام سربداران به اندازه این مسأله به). 110

  ).56اینسایکلوپدیا، (شود که محرّك آن اعتقاد قویبه مهدویت است  شناخته می

  

  ي ظهور اندیشۀانقالب سربداراناه زهیانگ .2-3

رهبر : الدین مسعود، دولت سربداران داراي دو رهبر شد حسن و وجیه با ائتالف شیخ

 برنهادرهبر مذهبی ناظر بر تمام امور بوده است؛ درواقع نهاد مذهبی . مذهبی و رهبر سیاسی

حسندر خطبۀ  خشود که نام شی این موضوع از این نکته معلوم می. سیاسی نظارت پیدا کرد

شد و یا در منابع آمده است که  الدین مسعود برده می مسجد جامع سبزوار قبل از نام وجیه

با تلفیق این دو ). 103: 1363آژند، (حسن را به خالفت برداشتند و او خلیفه شد سربداران شیخ

ظام اجتماعی و ،  ناپایداري در نخورده گرههاي اجتماعی و دینی قیام با یکدیگر  رهبري، انگیزه

ي در ادامه شکل جنگ و نبرد گرفته،  قیام از مرحلۀ داریناپااین . سیاسی منطقه به وجود آمد

توان مجموع  با توجه به آنچه گفته شد می. اي و اجتماعی وارد مرحلۀمبارزه شد اندیشه

  :بندي کرد هاي قیام سربداران را به این شکل خالصه و دسته انگیزه

 .ها بر مردم وجود داشت هاي غلط دولت ادي و فشاري که براثر سیاستهاي اقتص انگیزه )1

 تربیت رهبران دینی؛ با هاي مذهبی انگیزه )2
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 .هاي نژادي در مقابل امراي ترك انگیزه )3

به . هاي قیام سربداران در میان مردم باشتین زیاد بود و آنان نیاز به بهانه داشتند زمینه

اقعۀ نسبتاً ساده و معمول در آن زمان، در باشتین رقم همین دلیل نقطۀ آغاز قیام، از یک و

آمدن ).120: 1361اسمیت، (رسند شده از دو برادر به نظر صحیح نمی هاي نقل روایت. خورد می

عبدالرّزاق خود از .مأمور مالیات به باشتین بهانۀ خوبی براي جرقّه خوردن انقالب بوده است

این مرحلۀ ).56اینسایکلوپدیا، (وار را تصرّف کند اهداف سیاسی دور بود، اما توانست سبز

حسن جوري  خود صورت گرفت و شیخ خودي ابتدایی از قیام مسلّحانه و نبرد فیزیکی، ظاهراًبه

؛ اما با تحلیل بیشتر وقایع )38: 1365پطروشفسکی، (گیري ابتداي آن دخالتی نداشت  در شکل

آید که این حرکت نه تصادفی بوده و نه   چنین برمیهاي عبدالرّزاق، بعدي و با توجه به انگیزه

که رهبران دیدگاهی نیز در این زمینه وجود دارد مبنی بر این).127: 1384آهنچی، (هدف  بی

عالوه بر دودستۀذکرشده، دستۀ سوم دستۀ رهبران . توان به سه دسته تقسیم کرد قیام را می

شیخ ). 81: 1365خلعتبري، (اشتینی است ها خود عبدالرّزاق ب نظامی هستند که نمونۀ آن

برد،  هاي اجتماعی و سیاسی که جامعه از آن رنج می خلیفه افزون بر ارشاد و موعظه، به مشکل

کرد  کرد و تنها راه آزادي و رهایی را جهادو مبارزه با حاکمان ظالم اعالم می اشاره می

البتّه این . هایش تأثیر داشته است قطعاً در به دست آوردن پیروزي). 148: 1382نسب،  مرادي(

ها، آن  مالکان و فئودال اي براي قیام است و در ادامه، باقدرت گرفتن سربداران، خرده نبرد مقدمه

عنوان یکی از  این مساله در جایگزین شدن عبدالرّزاقبه. کنند را به دست گرفته،  مدیریت می

ایرانیکا، (مشاهده است  وضوحقابل  رهبر قیام بهعنوان الدین مسعود به با وجیه» رنود و اوباش«

  ).ذیل واژه عبدالرّزاق باشتنی

 و 85: 1365خلعتبري، (دانستند  ها او را سردار روستاییان می درواقع فئودال

کردن منابع تاریخی را دربارة توان همچنان احتمال غلو البتّه نمی). 147: 1371السادات،  رئیس

که قتل رهبر اولیۀ انقالب چنان. الدین مسعود را نادیده گرفت وجیهقتل عبدالرّزاق و مدح 

الدین مسعود بوده تا فئودالیسم  سربداران و ساختن چنین داستانی، یک کودتا از طرف وجیه

در این بخش مهم از آغاز قیام سربداران ). 147: 1371السادات،  رئیس(رهبر قیام را تعیین کند 

اگر عبدالرّزاق معتقد به ایدئولوژي شیعه و مبارزه نبوده و : شود ییک تناقض مهم مشاهده م

شود، چه طور دلیل اصلی همین  دار قیام می عنوان یک پهلوان از طبقۀ فئودالیسم پرچم صرفاً به

هاست؟ یعنی آغاز این جنبش و خروج، با تفکّر  حرکت ابتدایی نیز، هتک حرمت به ارزش
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این مسآله با تئوري . شود سط مأمورین حکومتی آغاز میاعتراض به هتک حرمت دو نفر تو

شوارتز عدم هماهنگی بین سیستم . در نظریۀ انقالب قابل توضیح است» ناهماهنگی شناختی«

چنانچه سیستم .  از سیستم دانستها آنی منفی  درونی افراد را موجب تلقّيها ارزشسیاسی و 

با مخالفت انقالبی و تغییر مواجه ،ا نداشته باشدهاي ارزشی ر ت اصالح و تطبیق با شناختقابلی 

  ).70: 1380اخوان مفرد،  (خواهد شد

هاي صدر  شباهت به جنگ شود، بی هاي ابتدایی سربداران مشاهده می آنچه در پیروزي

تر و بدون سالح در مقابل تعداد بیشتر لشکر  کنندگان با تعداد بسیار کم قیام. اسالم نیست

ها را در نیروي حاصل  عامل این پیروزي. شدند ه و مسلّح بودند، پیروز میدید دشمن که آموزش

هاي  ي که طبق نظر ابن خلدون، در اثر انگیزهها یعصب. توان جستجو کرد می» عصبیه«از 

این نیروي ایمانی در زمان تشکیل حکومت، کاربرد . کنندگان ایجادشده بود ذکرشده در این قیام

گواه این .)292ابن خلدون، (شود  هاي بعدي می ساز اختالف  زمینهدهد و خود را از دست می

تا پیش از آن، با قلّت . حسن کشته شد ازآنکه شیخ ادعا، شکست سربداران استدرنبرد زاوه، پس

تعداد، ازنظر قدرت جنگی برتر بودند، اما با کشته شدن راهنما و محور عصبیه، ورق برگشت و 

حسن وحشت و هراسی در میان لشکریان سربدار برانگیخت  شیخمرگ . سپاه قیام شکست خورد

لشکریان سربدار، روستائیان جنگجویی ). 106: 1383صدر زاده، (و روحیۀ آنان را از میان برد 

این شور و هیجان در اثر . ها بود  ویژگی آننیتر مهمبودند که شور و هیجان و مردانگی، 

  ).95: 1365پطروشفسکی، ( ایمانی شده بودحسن، تبدیل به همان نیروي تعلیمات شیخ

هاي متأخّر دربارة انقالب، دو عامل زمینه و روشنگري را در پیدایش انقالب  در نظریه

  یعنی هم؛شوند جمع می شرایط همبستگی با گسیختگی به این طریق قابل. دانند مؤثّر می

ژي، رهبري و انقالب به وجود یابند و هم تشنگی براي ایدئولوکننده سازمان می هاي بسیج گروه

اخوان (توانند بر رادیکالیزه کردن انقالب و تعمیق آن مؤثّر باشند  سایر شرایط نیز می. آیدمی

  ).63: 1380مفرد، 

زمان در خراسان  هاي هم قیام سربداران، راه را براي جریان یافتن تعدادي از جنبش

هاي ناشی از مقولۀ  ها، فعالیت  و رهبران آنهاي روستاییان تاریخ این حکومت؛ آرمان. هموار کرد

عنوان  ي، رشد نقش روحانیان مبارز در حیات سیاسی و ظهور متفکّرانۀ شیعه بهجوانمردفتوت و 

  ).57اینسایکلوپدیا، (دهد  یک بیان از پارتیکوالریسم محلّی را نشان می
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  گیري نتیجه. 3

هاي قیام سربداران را به این شکل  زهتوان مجموع انگی با توجه به آنچه گفته شد، می

  :بندي کرد خالصه و دسته

 ها بر مردم وجود داشت؛ هاي غلط دولت هاي اقتصادي و فشاري که براثر سیاست انگیزه )1

 هاي مذهبی باتربیت رهبران دینی؛ انگیزه )2

 .هاي نژادي در مقابل امراي ترك انگیزه )3

دن نقشِ تفکّر مذهبی در فرد بودن این جنبش، به دلیل پراهمیت ش منحصربه

هاي حاصل از فشار اقتصادي و تحقیر  توان انگیزه درواقع هرچند نمی. هاي قیام است انگیزه

نژادي را نادیده گرفت، اما با توجه به آنچه گفته شد، محور و عامل اصلی این قیام را باید به 

هاي شیخ خلیفه و  که آموزهآنبه همین دلیل باوجود. کنندگان مربوط دانست دیدگاه شیعی قیام

عبدالرّزاق تأثیرگذار نبود، اما در تحلیل  اولیۀ حرکت صورت مستقیم در حسن جوري، به شیخ

 مورد حسن  قیام و در جستجوي منشأ پیدایش تفکّر آن، منبرهاي شیخ خلیفه و عملکرد شیخ

 دیدگاه مذهبی مردم شده در فرهنگ اجتماعی و ایجاد زیرا اگر زمینۀ ؛گیرد بررسی قرار می

دل منطقه  منطقه، وجود نداشت، شعلۀ حاصل از حرکت عبدالرّزاق، در میان مردم خسته

  .آمد شد و اتّفاق تاریخی مهمی در ادامه پیش نمی خاموش می

از دیدگاهی دیگر، جمع هر سه عامل در کنار تضعیف قدرت مرکزي حاکم در آن زمان، 

به عقیدة نگارندگان، جهت بررسی دالیل . یار بیهق فراهم نمودشرایط را براي آغاز قیام مردم د

 این حکومت که ساختار منحصر. اصیل قیام باید به شکل حکومتیِ حکّام حاصل از آن نگاه کرد

زیرا  ؛کند شده را تقویت می هاي تاریخ ایران دارد، نظر مطرح فردي نسبت به دیگر حکومت  به

 قابل وضوح  به بر استقرار تفکّر شیعی در تمام امور آن،اهتمام حکّام و رهبران این جنبش 

این انقالب باوجود طوالنی نبودن بازة زمانی آن و کوچک بودن مساحتِ تحت . مشاهده است 

شده،  شود که با توجه به دالیل گفته تسلّطِ امرایش، در تاریخ ایران نقطۀ عطفی محسوب می

هاي آتی، مذهب ایرانیان یکپارچه به  در قرن. دهدکلّیتغییر می اوضاع مذهبی و سیاسی را به

. شناسد  میتیرسمیابد و حکومت مقتدر صفویه این مذهب را به  عشري تغییر میشیعۀ اثنی

  .اي در ادامۀ تاریخ این سرزمین نیز دارد کننده این مساله نقش تعیین

  

  



 963  پایگاه اجتماعی و دینی قیام سربداران

  

  :منابع

 علمی و :وین گنابادي، تهرانپر محمد ، ترجمۀمقدمه، )1336(خلدون، عبدالرّحمن  ابن .1

  .فرهنگی

صص  (» انقالبيها هینظرنقش و جایگاه ایدئولوژي در «، )1380(مفرد، حمیدرضا  اخوان .2

  .10پژوهشنامۀ متین، شماره ) 100 – 59

واحد : ، ترجمۀ یعقوب آژند، تهرانخروج و عروج سربداران، )1361(اسمیت، جان مسن  .3

  .یمطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ

 .گستره: ، تهرانقیام سربداران ،)1363(آژند، یعقوب  .4

بررسی عوامل مؤثّر در نخستین مرحله از جنبش سربداران «، )1384(آهنچی، آذر  .5

صص (، مجلّۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، »خراسان تا تشکیل دولت

  .176شماره ) 138 – 117

 گسترش در خراسان سربداران شیعی دولت نقش«، )1392(الّه   پرهیزکاري، سیدروح .6

 .13تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالمی، شماره ) 50 -31صص (، »اسالمی تمدن و تشیع

، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، نهضت سربداران خراسان) 1365( پ. پطروشفسکی اي .7

  .چیستا

آیینۀ ) 65-57 صص(، »پطروشفسکی در میان ایرانیان«، )1378(جعفریان، رسول  .8

 .60پژوهش، شمارة 

، مجلّۀ شناخت »است؟ سربداران قیام آغازگر عبدالرّزاق آیا«، )1365(خلعتبري، اللّهیار  .9

  .2شماره ) 94- 80صص (، )فلسفه و کالم دانشگاه شهید بهشتی(
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  رویکردي انتقادي: هاي فرهنگی سربداران سیاست
  

  1مهدي مزینانی
  

  چکیده

هاي فرهنگی غنی و پربار که در منطقـۀ بیهـق موجـود بـود،                 مایه  سربداران با تکیه بر بن    

هاي مستقل شیعی در تاریخ این سرزمین بنگارند که پـس از              درآمدي بر حکومت    توانستند پیش 

فرهنگ صـوفی ـ درویـشی،    : هایی همچون مایه گوبرداري شد؛ بنهاي دیگر، ال آن، از سوي دولت

ـ پهلوانی و فرهنگ شـرف؛ چنـین فرهنگـی در ایـران کنـونی، بـه اسـتناد آثـار                      فرهنگ ایرانی 

شناسی حکومت سـربداران،      است و آسیب    منتشرشده در حوزة فیلم و کتاب و مقاله، تداوم داشته         

ی قابل کاربست و عنایت در زمان حاضر را بایـسته        های  نه براي نقد ایشان که براي آموختن درس       

مقالۀ حاضر در چارچوب این رسالت و نگاه، با تکیۀ بر روش تفـسیر انتقـادي و تمرکـز                . سازد  می

اي، ضمن عنایت به این نکته کـه تحلیـل فرهنگـی              هاي کتابخانه   بر نقد درونی و استفاده از داده      

نگـاهی بـه جایگـاه     کمتـري دارد و همچنـین نـیم       سربداران، اهمیت بیشتري داشته اما ادبیـات        

هاي فرهنگی در زمانـۀ حاضـر، در تـالش اسـت تـا بررسـی نمایـد کـه سـربداران از چـه                           بحث

هـاي    مایـه   هـا و دسـت      اي براي خیزش خود استفاده نمـوده و چـه سـرمایه             هاي فرهنگی   مایه  بن

ت و مدیریت اجتماع تحت امر      ها براي تحکیم قدر     اي در اختیار داشتند که بتوانند از آن         فرهنگی

بررسـی حاضـر نـشان      . خود بهره گیرند و تا چه اندازه در این راستا درست و بهینه عمل نمودند              

فرهنگ صوفی ـ درویـشی، فرهنـگ ایرانـی ـ پهلـوانی،       (گفته هاي فرهنگی پیش مایه دهد، بن می

 در ادامـۀ مـسیر بـا     هـا،   به خوبی از سوي سربداران به کار رفت اما همین سرمایه          ) فرهنگ شرف 

مدیریت نادرست و مصرف نابجا، نتوانست در خدمت تحکیم قدرت و مدیریت اجتماعی از سوي                

  .  هاي حیاتی بسیاري دارد این بخش از تاریخ سربداران، براي امروز ما، درس. سربداران قرار گیرد

درویـشی،  ــ    سربداران، سیاست فرهنگی، رویکـرد انتقـادي، فرهنگـی صـوفی          :  کلیدي گانواژ

  . فرهنگ ایرانی ـ پهلوانی

                                                           
  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.1
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  :مقدمه

 ي تـوان و     پودهایی است که بخشی از آن را نیاکان ما بـه انـدازه             و اکنونِ ما، تنیده از تار    

اي براي خـود و   کوشیم از این میراث، بافته امکان خویش، سرشتند و براي ما هشتند و ما نیز می  

 پیمایش چنین مـسیري، سـنت تـاریخ اسـت یـا             اینکه. اي براي آیندگان به یادگار گذاریم       تافته

رسمی معهود یا جبر زمان یا هر عنوان دیگر، و اینکه آیا از آن گریزي هست یا خیر، در وجود و                      

توانـد محـل      ي جوامع، تفاوتی نگذاشته و تنها از جهت قـوت و ضـعف، مـی                حاکمیت آن بر همه   

  .بحث و تامل باشد

ي زمانی و البته بـه غنـاي    به درازاي حدودِ هفت سدهاي    گاه که از فاصله     بر این پایه و آن    

شـود    اندوزي، گِراگیري کـرده و تیـرِ نگـاه، پرتـاب مـی              ي تاریخی و تَحولی و تجربه       چندین سده 

شود کـه تـاریخ، بخـشی از     مالحظه می» بیهق«خروج و عروج و افولی نسبتاً کوتاه در جغرافیاي    

ي تـاریخی     اندگار کرده اما این رویداد، همچون هـر پدیـده         ، به یادگار، م   »سربداران«آن را با نام     

ها و البته تضادهایی اسـت کـه بررسـیِ همیـشگی و بِـروز و                  دیگر، آکنده از ابهامات و پیچیدگی     

  .سازد ي آن را بایسته می پیوسته

 سـربداران، از  1»نهـضتِ «و حتـی  » جنبش«، »قیام«هاي عمومی،     گذشته از این ضرورت   

شاید سـربداران   . ي مطالعه است    براي زمانِ ما دارد داراي اهمیت و شایسته       هایی که     جهت درس 

از جهت عِده و عده، با شرایط زمـانی مـا هماننـد نباشـند امـا همچـون نَمـونَکی از اکنـونِ مـا،                          

ها و قواعدي براي زمانِ حاضـر و آینـده،    رار گرفته و اگر نه درسه قتوانند محور و مدارِ مطالع      می

  .ي زمانی فراهم نمایند براي این دو حلقه» هایی باش هوش به« و که هشدارها

ي  هاي اولیه و نخستین از این جنبش، چند حوزه و زاویه بر این پایه و به استناد آگاهی

رویکرد اخیر . سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی: توان در نظر گرفت نگاه براي آن می

؛ اهمیتی که در پیدایش و پایداري سربداران داشته؛ اولویتی از جهت فقري که ادبیات آن دارد

هاي مادي و انسانی  گذاري ها و سرمایه ریزي که در زمان ما پیدا کرده و محوریتی که در برنامه

                                                           
مدت به بلندمدت و پایدار، سیر  دانند که به ترتیب از کوتاه هاي این سه را عمدتا در برد زمانی آنها می  تفاوت.1

دادن به پیوستاري  ، توجه«»گذاري آنها در  در عین حال، منظور نگارنده از تاکید بر این سه واژه با جاي. کند می

، »تاریخِ اکنون«اي از   زمان حاضر، برکشید و آن را چون ریشهتوان براي حرکت سربداران در تاریخ تا است که می

  .در نظر گرفت
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رار ه قیافته، اگر بیش از دیگر رویکردها، مورد نیاز نباشد کمتر از آنها نیز نبایستی مورد توج

  .گیرد

  :گیرد ي بررسی حاضر به شکل پرسش اصلیِ زیر، شکل می هبر این پایه، دغدغ

هاي فرهنگی در حکومت سربداران چه جایگاه و نقشی داشت و چه جایگاه و  سیاست

  داشت؟ نقشی بایستی می

سیاستِ : نماید اما اگر توجه شود که مایه می این پرسش در نگاه نخست، ساده و بی

ها خردورزي، جایگاه  ه و جهانِ امروز، در پسِ سالفرهنگی، مفهومی جدید با مصادیقی کهن بود

اند؛ سیاستِ فرهنگی در یک  جامعه دریافته) نظارت و کنترلِ( گزینِ آن را در پایش و واپایشِ بی

آید، نگاه انتقاديِ  تر می که پسین رویکرد و بلکه در نخستین و مهمترین رویکرد خود، چنان

جامعه و راهبري آن در مسیر درست است؛ سربداران از سازنده را در بر داشته و در پی اصالح 

هاي  هاي چنین نگاهی به ایشان، کمتر در تجربه ها و عبرت این بعد، کمتر، تحلیل شده و یافته

گردد که پرسش  گاه تایید می ها شده است، آن سازي ها و تصمیم گیري بعدي، مبناي تصمیم

اي بر  ساز طرحِ دیباچه م و قالبی، تنها زمینهشده، اهمیتی دوچندان داشته و چنین مقا  طرح

  .باشد تر می هاي گسترده بحث، به امید مطالعات و بررسی

تفسیر «: گردد دریافت و تدوین می »تفسیر انتقادي«شده با روش  پاسخِ پرسش طرح

 از ها اي، زندگی روزمره و آگاهی انسان هایی که چون الیه انتقادي یعنی بازنمایی تضادها و ابهام

در رهیافت . )358: 1392میرزایی، ( »شان را مستور کرده است خود و دیگران و جامعه

ترین قلمرو تولید معناست؛ قلمرویی است که در  پردازان انتقادي، زندگی روزمره، اصلی نظریه

ها و  بازشناختن این قابلیت. شود هاي فردي و اجتماعی ساخته می ها و توان آن، قابلیت

شود انسان هم به شناخت از خود و دیگري و روابطشان، هم به شناخت  ه سبب میهاست ک توان

شوند با  با رسیدن به این شناخت است که آنان قادر می. جامعه و جهان پیرامونشان، نایل آیند

به » گونه که هست آن«ایجاد تغییراتی در زندگی فردي و جمعی خود یعنی در جهان اجتماعی 

  ). 359: همان( دست یابند» ه که باید باشدگون آن«جهان اجتماعی

  :کم مستلزم دو پایه و اساس باشد ، دست»تفسیر انتقادي«رسد  به نظر می

پرسش از آنچه که از گذشته به ما «: هایی دارد یکی تفکر انتقادي که خود ویژگی

ازنمایی هاي شناختی و ب دادن تحریف زدایی از مفاهیم مألوف و بدیهیات، نشان رسیده، آشنایی
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. )11: 1388مک گوئیگان، ( »ایدئولوژي و واسازي قدرت، ویژگی اساسی تفکر انتقادي است

است که همیشه در وجدان و نهان و درونِ متفکر، » آگاهی انتقادي«ي این تفکر،  مایه البته جان

هاي  یهآگاهی انتقادي به معناي آگاهی عمیق از ال«. تلویحاً یا آشکارا بایستی حاضر و ناظر باشد

توان با  اي تودرتو و پیچیده است و نمی فرهنگ، مقوله. گوناگون و زندگی فرهنگی جامعه است

  .)23: 1392فاضلی و قلیچ، ( »کارانه تمام جوانب مهم آن را شناخت رویکرد کَمی و محافظه

د نقد بیرونی و نق: نقد عمدتا بر دوگونه است«. دیگري، معیار و مالکی براي نقد و انتقاد

ه ها و ادعاهاي خودِ متن براي سنجش خود آن متن مورد استفاد در نقد درونی، مالك. درونی

هاي تاریخ، همچون  در اینجا، با استفاده از نقد درونی، روایت). 379: میرزایی( »گیرد رار میق

، شده نیست مفهوم متن، تنها به معناي کلمات نوشته«. گیرد ي بحث و نقد قرار می متنی، زمینه

 ها متن، مشتمل بر تولید معنا از طریق ایماژها، صداها، ابژه. این هم یکی از معانی آن است

ها و  از آنجا که ایماژها، صداها، ابژه. است) مانند ورزش و رقص( ها و فعالیت) براي مثال لباس(

ازند، ما آنها پرد اي هستند که با سازوکارهایی مانند زبان به داللت می هاي نشانه ها، نظام فعالیت

  .)22: 1387بارکر، ( »کنیم را متون فرهنگی تلقی می

گردد که این رویکرد که از پسِ چندسده مکنت و تجربت، در پیش گرفته  تاکید می

اتخاذ رویکردي «: خواهد إشکال و ایرادي بر سربداران بگیرد چرا که اصوال تواند و نمی شده، نمی

هاي سنتی  گرایانه است که هم شناخت شیوه ي اصالحا انتقادي به سیاست فرهنگی، پروژه

هاي جایگزین و بدیل را ضروري  مند از گزینه اجراي سیاست فرهنگی و هم بررسی نظام

خواهد از نواقص و   بنابراین بررسی حاضر در نهایت می)11: 1388مک گوئیگان، ( »نمایاند می

  .هایی فراهم نماید همعایبی که در حکومت آنها وجود داشت براي امروز، آموز

  

  چارچوب مفهومی

 نه تنها کاري آسان نیست فرهنگ،آوردن تعریفی واحد از   فراهم« :چنینی اي این گزاره

هایی با مفاهیمی نزدیک به آن، براي  یا گزاره )68: 1388پهلوان، ( »که در اصل ناممکن است

حقیقت این است که در . ر استمخاطبان و خوانندگان متون فرهنگی ـ اجتماعی، آشنا  و پرگُذَ

اي، به صورت گسترده و حتی  علوم انسانی و اجتماعی و همچنین علوم اسالمی، چنین گزاره
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 دیگر و حتی عناوینِ  ي تخصصی ، هر اصطالح و واژه»فرهنگ«عام، صادق بوده و بجاي 

  . توان جایگزین نمود هاي مختلف را می رشته

ها براي دریافت کُنه و پیرامونِ یک موضوع و  ن تالشبود بهره چنین ماهیتی به معناي بی

هاي یادشده، ادامه داده، در کنار  اصطالح نیست، بلکه ضمن پرهیز از نومیدي، بایستی به تالش

آن و براي پرهیز از گسست در نظام ارتباطی و تبادل معنا بین افراد و جوامع، به رسم معهود و 

  . داد یا برگزید و موضع و مقصود خود را روشن نمودسنت موجود، تعریفی از مفاهیم ارایه 

هاي اصلی  اي که فرهنگ، یکی از برسازنده رشته سیاست فرهنگی به عنوانِ معرفتی میان

به همین جهت و در چارچوب قالب و رویکرد . باشد نیز تحت شمول این احکام قرار دارد آن می

وضع و منظور و نه تعیین ماهیت و حاکم بر این بخش، بحث حاضر، گذرا و در حد تعیین م

  .گردد حدود فرهنگ و سیاست فرهنگی تدوین می

 و 1»سیاست«: نمایاند آن را مرکب از دو واژه می» سیاست فرهنگی«کالبدشکافی 

  .2»فرهنگ«

تصمیم پایا که از سوي یک منبع داراي اقتدار مانند : اند گونه تعریف کرده سیاست را این

  .)41: 1390شافریتز و بریک، (شود ئیس یک خانواده اتخاذ مییک دولت، یک شرکت یا ر

از فرهنگ، تعاریف متعددي ارایه شده که محدود به «:اند در خصوص فرهنگ نیز نوشته

شده، معانی متعدي مورد نظر است که شناسایی  در تعاریف مطرح. هاي زبانی نیست بازي

محور و مدار اصلی اتصال این . شود  میفرهنگ با هر یک از آنها به دستاوردهاي متفاوتی منجر

هاي رابط و رفتارهاي آشکار در  باورهاي بنیادین، ارزش«هاي متنوع را،  پردازي نوع مفهوم

  ).8: 1392پور،  موسی( »دهد تشکیل می» ارتباطات انسانی

عنوان یک  هایی که از سیاست فرهنگی به هاي این دو واژه در تعریف ي تعریف جوهره

: اند ي آن گفته از جمله درباره. گردد ی یا معرفت بشري شده نیز مالحظه میي علم رشته

ها و اصولی که موجودات اجتماعی را در مسائل فرهنگی  سیاست فرهنگی به طور عام، بر ارزش«

در این تعریف، نقش . )42: 1392فاضلی و قلیچ، ( »شود کند اطالق می هدایت و راهنمایی می

                                                           
1. Policy 

2. Culture 
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 بیش از گذشته، فرهنگ را براي مدیریت جامعه به خدمت گرفته و قدرت و حکومت که اکنون

گذاري فرهنگی و مدیریت امور  در چارچوب رویکردهایی چون مهندسی فرهنگی، سیاست

گونه که در  رنگ دیده شده و همان کوشد این رابطه را برقرار و استوار نماید کم فرهنگی، می

  .ومی از آن مراد شده استمتن تعریف نیز تصریح شده، معنایی بسیار عم

سیاست فرهنگی همواره داللت بر مدیریت اجتماعات از «: در تعریف دیگر آمده است که

هاي مختلف  ها و مکان بهنجارسازي، داراي نیروهاي اجرایی در دوران. طریق رفتار تلقینی دارد

بندي دسترسی به  ههاي بورژوازي یا بواسطه طبق بوده که بعضا با تجویز انطباق فراگیر با شیوه

هاي  بندي مانند گروه(شناختی هاي جمعیت بندي منابع مادي یا فرهنگی بر مبناي گروه

دهی  هاي راي اي و بلوك بندي بازارهاي مصرفی و رسانه اي مختص آمریکا، دسته طبقه پنج

بخش نخست این تعریف، سیاست . )53: 1389میلر و یودیس، (»پذیرد صورت می) سیاسی

 پیوند با قدرت  و حاکمیت را مد نظر قرار داده که با رویکرد و محتواي بررسی فرهنگی در

حاضر، تناسب بیشتري دارد اما چون در نظر است رویدادي تاریخی با این مفهوم نسبتا مدرن، 

بر . اي از سیاست فرهنگی ارایه شود تجزیه و تحلیل گردد مناسب و شاید الزم است تعریف تازه

در این بررسی به شرح زیر، تعیینِ » سیاست فرهنگی«میختن دو تعریف یادشده، این پایه و با آ

  :شود معنا شده و بکار گرفته می

ها و اصول فرهنگی که موجودات اجتماعی را در  بکارگیري ارزش) 2علم و هنرِ ) 1«

و براي برساخت و ) 4از سوي نهاد قدرت ) 3کند  مسائل گوناگون، هدایت و راهنمایی می

  .»مِ این نهاد در اولویت نخست و نهاد جامعه در اولویت دومتحکی

  :گزاره به شرح زیر است هاي این تعریف تبیین اجمالیِ پاره

» سیاست فرهنگی«زادِ  ي فطري و درون مایه زمان بن بودن و هم ي یکم، بر آموختنی پاره

  اشاره دارد؛

سنجی و ترکیب درست و  ندومین پاره بر نقش کارگزار یا عامل سیاست فرهنگی در زما

  ها تاکید دارد؛ تناسب سیاست

اي از  سومین پاره، با شناوردیدن و تاکید بر امکان حضور قدرت در هر سطح و الیه

ترین زادگاه و خاستگاه و پایگاه آن، یعنی سیاست و حکومت را مورد تاکید  شده جامعه، شناخته

  دهد؛ قرار می
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 بایستی منطقا یا به استناد سنت و تجربه از این چهارمین پایه بر اهداف و غایاتی که

  .ها به دست آید داللت دارد سیاست

  

  ي سیاست فرهنگی سنجی تحلیل سربداران از دریچه امکان

حکومتی که سربداران تشکیل دادند و تعداد و ترتیب و مدت حکمرانی حکمرانان آنان را 

  :اند هایی به این شرح، ثبت نموده با تفاوت

  738 تا 736 عبد الرزاق باشتینى از  خواجه-1

  745 تا 738مسعود برادر او از الدین   خواجه وجیه-2

  747 تا 745 آقا محمد آیتمور از -3

  749 تا 747برادر عبد الرزاق از الدین   خواجه شمس-4

  753 تا 749على چشمى از الدین   خواجه شمس-5

  759 تا 753 خواجه یحیى کرابى از - 6

  760 تا 759یر کرابى برادر خواجه یحیى از  خواجه ظه-7

  761 تا 760 پهلوان حیدر قصاب از -8

  762 تا 761 بن خواجه مسعود از اهللا  میرزا لطف-9

  766 تا 762 پهلوان حسن دامغانى از -10

  )477, 1384اقبال آشتیانی (788 تا 766على مؤید از الدین   خواجه نجم-11

ویژگی «: اند که ي آن گفته ه طول انجامیده و درباره سال ب50یعنی حکومت آنها حدود 

ي حکومت امراء در بیشتر موارد و تعلق  بودن دوره ها، کوتاه این حکومت، کثرت خطرات و جنگ

توانسته  آیا می) 205: 20، ج1393تاریخ جامع ایران ( »بیشتر آنان به طبقات دون اجتماع بود

برداري نماید تا سپس، بحث تحلیل آنها  خته یا بهرههایی فرهنگی داشته و آنها را برسا سیاست

  از این منظر پیش آید؟

هاي فرهنگی، دیرینگی و  پاسخ البته مثبت است چرا که اشاره شد بحث سیاست

اي به درازاي تاریخ بشر داشته و هر حکومتی، شاید حتی ناآگاهانه و از روي فطرت و  پیشینه

هایی  رچوبی که براي سیاست فرهنگی عنوان شد تالشطبیعت یا به اقتضاي شم سیاسی، در چا

: هاي فرهنگی سربداران جز این، و در رابطه با سیاست. داشته و اقداماتی صورت داده است
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الدین على به کار بست تا معمارى عصر  هایى که شمس تالش: توان از دو نمونه صحبت کرد مى«

. وران بود جامع و کارگاهى براى پیشه آن بناى مسجد ي سربداران را توسعه بخشد و نتیجه

سراى آنان محمد طغرایى معروف  جنبه دیگر عالقه آنان به شعر و شاعرى است و شاعر مدیحه

 )46-47: 1379دانشگاه کمبریج، ( »  بود که در تاریخ ادبیات ایران صاحب نام استیمین ابنبه 

. اي نداشته است صالي ایشان، اشارههاي سربداران و نیز م البته این منبع به ارزش فرهنگی سکه

درت، از سوي ه قیازي ب اي را افزود که پیش و هنگام دست هاي فرهنگی بر اینها بایستی سیاست

  .رود سربداران بکار رفت و در بخش پسین، از آن و موارد دیگر، سخن می

  

  هاي فرهنگی مایه بن: خیزش سربداران

افزا، خیزش سربداران را باعث شدند  پوشان و هم هایی که هم مایه ها و بن نگاهی به زمینه

ها و معیارهاي درونی مورد نیاز  از جهت رعایت سیر منطقی بحث و همچنین دستیابی به مالك

هایی که فرآیند  در این چارچوب و به استناد گزارش. براي تفسیر انتقادي، بایسته است

ي فرهنگی براي خیزش  مایه  سه بنتوان اند می گیري و خیزش سربداران را روایت کرده شکل

  :سربداران در نظر گرفت

  

  : ي فرهنگ صوفی ـ درویشی مایه بن

از . اي پیدا کرده بود هاي ویژه این فرهنگ در واقع همان فرهنگ شیعی بود که صبغه    

هاي  بخش حکومت اینکه خیزش سربداران در بافتی شیعی شکل گرفت و تداوم یافت؛ الهام

 و صفویه )282: 1390گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ( مرعشیانشیعی دیگري چون 

شاگردان شیخ خلیفه حکومتی محلی در باشتین در منطقه «: اند ي آن تصریح کرده شد و درباره

نشین سبزوار پی نهادند که تا چندین دهه دوام داشت و همواره ماهیت شیعی خود را  شیعه

تاریخ جامع ایران ( »اند یران سربدار را صریحا از امامیه شمردهمنابع امامی یکایک ام. حفظ کرد

خواجه على مؤید چون بتائید الهى در سبزوار بر «: اند که  و گزارش داده)205: 20، ج1393

مسند شهریارى نشست در اظهار شعار مذهب علیه امامیه مبالغه نموده باقصى الغایۀ در تعظیم 

صباح و مساء انتظار   علیه هراهللا الزمان سالم صاحبسادات عظام کوشید و بامید ظهور 
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 همگی داللت بر این معنا دارد که بین این فرهنگ و )366، 3ج: 1380خواندمیر، ( »کشید می

  . فرهنگ شیعی، فاصله یا تفاوت چندانی وجود نداشته است

هاي شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري در  آفرینی ها در نقش مایه به هر حال، این بن

  . تر قابل ردیابی و بازشناسی است یزش سربداران، بیشتر و صریحخ

گرانتوسکی، (رفت شمار مى شیخ خلیفه که درویش و شیعه بود ایدئولوگ این جنبش به

در بدایت حال به طلب علم «اند که  معرفی نموده» روزگار درویشی پاکیزه«او را ). 230: 1359

خواندي، و علم فراست نیک دانستی و ترك اشتغال نمودي و قرآن حفظ کرده به تجوید 

. و از آنجا به سبزوار آمده در مسجدي ساکن گشت... تحصیل گفته، مرید شیخ بالوي زاهد شد 

و چون قرآن به آواز خوش و بلند خواندي خلقی کثیر،مرید و معتقد او شدند و فقها او را انکار 

شد و به سخن ایشان  تنع نمیکردند و شیخ خلیفه مم نموده از نشست در مسجد منع می

او تبلیغ خود را به شکل اندرزهاى صوفیانه با ) 4499: 1380میرخواند، ( ».فرمود الفتات نمی

) 230: 1359گرانتوسکی، ( در سبزوار، در بخش بیهق خراسان آغاز کرد» خواهانه صلح«پندار 

وي کردند به این صورت آخراالمر فقها فت«اي خوش نیامد و  هاي او به ذوق سیاسی عده فعالیت

کنند منزجر  کند و چون منعش می که شخصی در مسجد ساکن است و حدیث دنیا می

  اما شاگردش، شیخ. سرانجام روزي او را بر دار یافتند) 4499: 1380میرخواند، (» ...شود و  نمی

سازمان  درویشى حسنى ي  تبلیغات او را گرفت، پیروانش را به نام فرقهي  دنباله  جورى حسن

کرد و ناچار بود خود را مسلح کند و به  پیوست سوگند یاد مى هرکس که به فرقه او مى. داد

گران  وران و صنعت  نبرد مسلحانه گردد، بیشتر از پیروان و مریدانش پیشهي دعوت شیخ آماده

هم به شمارى از روستائیان  وران بپا خاسته بود، اما شمار بى بودند و خود او هم از میان پیشه

کرد و زیر پوشش   در شهرهاى خراسان گردش مى  جورى  حسن شیخ. این فرقه وارد شدند

امیر مغول به نام ارغون شاه او را  .انگیخت یام علیه دستگاه حاکم برمىه قدرویشى مردم را ب

مسعود بر الدین  چون امیر وجیه«). 231: 1359گرانتوسکی، ( دستگیر کرد و به زندان افکند

صر دولت خود را مشید گرداند و ه قآن وسیله  صعود نمود جویاى سندى شد که ب یالتمسند ا

 1والیت قرار داد که شیخ حسن جورى را که اکثر مردم آن به آن بعد از تأمل و اندیشه، خاطر

                                                           
  بیهق.1
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و ) 359، 3ج: 1380خواندمیر، ( »... بیرون آورده مقتداى خود سازد1مخلص اویند از مجلس

  . و شیخیان به هم پیوستندگونه سربداران این

ي تاریخ، مراد نیست بلکه دریافت و تاکید بر چند  ها، تکرار چندباره در نقل این گزاره

  :اصل، مورد نظر است

درت ه قبخشی ب رفت سربداران براي مشروعیت یکی اینکه پیرو این فرهنگ، انتظار می

  نمایند؛) را(برداري  بهره) ین(هاي فرهنگ دینی، بیشتر خود از نمادها و توانمندي

ساخت که سازوکارهاي نقل و انتقال قدرت،  دیگر اینکه همین فرهنگ، بایسته می دو

هاي فرهنگی و نه فرهنگ زمانه گذاشته شود چراکه فرهنگ صوفی ـ درویشی،  بیشتر بر پایه

ي نصب عام، بر افضلیت و  پیرو پیشینه و تباري که داشت یعنی فرهنگ شیعی، در حوزه

ي  شده آمیز و تعریف هایی تکیه داشت که انتقال نرم قدرت و چرخش مسالمت  و ویژگیاعلمیت

درت، برخالف ه قدر این فرهنگ، دستیازي به خشونت براي دستیابی ب. کرد آن را ایجاب می

، موجِد »الحق لمن غلب«ي  آنچه در محیطِ محاط بر آن، رسم و مرسوم بود و طبق قاعده

زدا بود و فرد بایستی  آفرین بوده و حتی مشروعیت  نست مشروعیتتوا شد نمی مشروعیت می

نمود و پس از کشف، دیگران، پیروي او را بر خود  هاي دیگري را کسب و احراز می توانمندي

  نمودند؛ فرض می

مند و  دیگر اینکه در این فرهنگ، تربیتِ جانشین و شاگرد و مرید، امري سنت سه

ها را تا  چنین روندي، دوام حیات و تداوم فعالیت. شده بود  مند، و فرهنگی پذیرفته قاعده

رفت چنین فرآیندي در حکومت سربداران  از این رو انتظار می. کرد ها، ممکن و تضمین می سده

  .نیز جاري و ساري شود

کم سه اصل فرهنگی از فرهنگ یادشده به حکومت  رفت دست بر این پایه، انتظار می

  .  رعایت شود که در ادامه، تحقق چنین امري، بررسی خواهد شدسربداران، راه یافته و

هاي این فرهنگ و عاملیت و حضور و دوام  رگه: ي فرهنگ پهلوانی ـ ایرانی مایه بن    

  : آن در خیزش سربداران را بایستی در دو جاي جست

                                                           
 . احتماال محبس درست است.1
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هایی که با این فرهنگ، پرورش یافته و نمادي از آن فرهنگ بودند از  یکی شخصیت

اهللا باشتینی که برابرِ نقل منابع گوناگون، و در تصویري که از ورود او به  فضل بن ه عبدالرزاقجمل

کنند نخست، در چارچوب فرهنگ پهلوانی ـ ایرانی، دیده شده، خود  ي سیاست ترسیم می عرصه

سلطان سعید { از مالزمان پادشاه«: و اختصار که صورت نماید بدین را نشان داده و اثبات می

گیري  وت بازو و کشتیه قگفتند ب شخصی بود که او را ابومسلم علی سرخ خوافی می} دابندهخ

شود که آیا  شاه در پی آن می. )4493: 1380میرخواند، ( »و تیراندازي نظیر و عدیل نداشت

وت بازو هست یا خیر و سرانجام عبدالرزاق، معرفی و با ابومسلم ه قکسی برتر از ابومسلم ب

و )357، 3ج: 1380خواندمیر، ؛ 4494همان، .(شود ارزه نموده و برتري او اثبات میمواجه و مب

ستیز و حامی مظلوم، در بازگشت به باشتین و آگاهی  همین شخصیت، تحت تاثیر فرهنگ ظلم

آید علَم مخالفت و  از ظلمی که از سوي کارگزاران حکومتی شده و ذکر آن، پس از این می

توان بدان تکیه  تنها واقعیت محکمى که مى«: اریخ کمبریج مدعی استت. افرازد مبارزه بر می

کرد این است که عبدالرزاق به طبقه حاکمه زمیندار خراسان وابسته بود و آشکارا از اصالحات 

 اما چنین )32: 1379دانشگاه کمبریج، (»هاى قابل توجهى خورده بود مالیاتى عالءالدین لطمه

هاي گوناگون  ر و افزون بر این، تبیین این موضوع است که چرا گروهادعایی نیازمند شواهد بیشت

ور، به او پیوسته و او را در این قیام همراهی  اجتماعی از روستایی و شهري، دهقان و پیشه

ي آن، فرهنگ  بودن که سرچشمه ستیزي و مامنِ مظلوم ي ظلم رسد روحیه کردند؟ به نظر می

 ارکان پهلوانی بود در کنار جایگاه اجتماعی پهلوانان در نظام ایرانی ـ اسالمی و البته یکی از

اجتماعی این دوره که خاستگاه اعتماد و تکیه و التجاء مردم به ایشان بود اگر بیشتر قابل دفاع 

گزاريِ موثر همین فرهنگ  ي نقش شاید در ادامه. نباشد نقش کمتري در این خیزش نداشت

هایی هر چند کوتاه،  ان حسن دامغانی نیز براي مدتاست که پهلوان حیدر قصاب و پهلو

شوند و از جایگاه اجتماعی و عنوان عمومی خود براي  دار هدایت نهاد سیاست می عهده

  .جستند مدیریتِجامعه و اجتماعی که زیر سلطه داشتند سود می

 .دیگري، تصویر و تصوري که پیروان سربداران و مردمان سرزمین بیهق از خود داشتند

بخشی به جامعه و مدیریت اجتماع براي خیزش علیه  توان در سامان هاي این فرهنگ را می رگه

یکی از نهادهاي قدرت یعنی ایلخانان مغول از سوي یکی دیگر از نهادهاي مدعی قدرت یعنی 

امیر « :دهد که براي نمونه، میرخواند، گزارش می. هاي تاریخی دید سربداران در گزارش
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اي از جوانان جلد را که در آن نواحی خیال رستمی در دماغ داشتند جمع  یفهعبدالرزاق طا

همو در باب لشکرکشی طغاتیمور به جنگ سربداران . )4495: 1380میرخواند، ( »...کرده و

کس که هر ) 3700(و شیخ حسن و امیرمسعود نیز با سه هزار و هفتصد«: دارد که عنوان می

چنین تعابیري، اگر ) 4510همان،  (1»...پنداشتند  یمان مییک خود را رستم دستان و سام نر

التفات به  مایه و بی تواند بی هاي ادبی او باشد نمی ها و استعاره نگار و آرایه هم ذوق تاریخ

هایی از این فرهنگ را در  هایی بوده باشد چرا که ایرانیان حتی تا امروز، نشانه واقعیت

نخورده،  باورها و احساسات خود از دل تاریخ، سالم و دستکم  ها و دست ها، آیین گذاري نام

گوید یکی از  توان ادعایی که می بر همین پایه می. بیرون کشیده و به همراه خود داشته و دارند

پرستی  هاي میهن سبزوار از کانون«: دالیل پیوستن مردم سبزوار به شیخ خلیفه این بود که

ر قدیمی جنگ تن به تن رستم و سهراب، پهلوان حماسه ایران بود و بر طبق یک افسانه بسیا

  . را با مالحظاتی پذیرفت)101: 1383صدرزاده، ( »شاهنامه در آنجا به وقوع پیوسته بود

مردي و گذشت و ایثار و  توانست فرهنگ اخوت و جوان ي فرهنگی، می این پایه و مایه

اش  و ایرانی، نهادینه و آوازهبسیاري از فضایل اخالقی و انسانی که در فرهنگ پهلوانی 

اي براي حکومت سربداران قرار دهد که با آن، جامعه و  مایه  دست گستر بود را چون جهان

برند آن را بیهوده هزینه نیز  اي نمی اجتماعشان را سامان داده و هدایت کنند یا اگر از آن بهره

گذاري  ر صورت عدم امکانِ سرمایههاي فرهنگی د کردن سرمایه پرهیز از بدهزینه(ننمایند و این 

هاي  ها و سرمایه توان براي ظرفیت ، کمترین سیاستی است که می)برداري بهینه از آن و بهره

ها و  تواند چالش ي حکومت سربداران بر این اصل نیز می عرضه. فرهنگی در پیش گرفت

  . ایرادهایی را بنمایاند

نِ متناقضى که از آغاز قیام در دست هاى گوناگو از گزارش«: ي فرهنگ شرف مایه بن

طبق نوشته او، امیر . رسد است، گزارش حافظ ابرو، بسیار منطقى و قرین به صحت به نظر مى

 در -  که خود شخصیت برجسته و توانمند داشت- عبدالرزاق پسر یکى از محتشمان منطقه

                                                           
پسر مالک محلى عبد الرزاق جانب دهقانان را گرفت و توده دلیران جوان که «: نویسد  گرانتوسکی نیز که می-1

-232: 1359گرانتوسکی، (»دانستند، او را به رهبرى خود برگزیدند  نمىخود را چیزى کمتر از رستم پهلوان

  . شاید این تعبیر را از منبع یادشده وام گرفته باشد)231
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رگزاران حکومتى را  یکى از کا- داد  که بخشى از منطقه سبزوار را تشکیل مى- روستاى باشتین

. تل رساند و براى فرار از گوشمالى، قیامى را سامان دیده قکه به احتمال، مأمور مالیاتى بود ب

 »آورى مالیات مضاعف گزارش شده است هاى ظالمانه جمع تل هم اعتراض علیه شیوهه قانگیز

  . )32: 1379دانشگاه کمبریج، (

کم براي بررسی حاضر،   دلیل، دستاین روایت از چراییِ خیزش سربداران به چند

  :رسد از جمله نظر می پذیرفتنی نبوده و قابل تامل به

 نپرداختن به این موضوع که چرا روایت حافظ ابرو، منطقی و قرین به صحت است؛ - 

هاي مالیاتیِ احتماال یکنواخت و جاري در  نپرداختن به این موضوع که چرا سیاست - 

ي خاص و براي یک فرد  منطقه ان حکومتی، تنها در یکاي گسترده از سوي کارگزار منطقه

 خاص، موجب اعتراض شد؛

دیدن برخی معیارهاي ارزشی  اهمیت معنی یا بی نگاه غربی به موضوع و احتماال بی - 

ها و  ین ارزشهاي فردي و جمعی شرقی یا شاید هم ندیدن ا چون غیرت و عفت در خیزش

 هاي مادي بر آنها؛ ي ارزش ترجیح آگاهانه و ناآگاهانه

هاي دیگري که روایتی متفاوت و با رنگی فرهنگی  زمینه ها و پیش مایه شهرت روایی بن - 

 دهند؛   می از خیزش سربداران ارایه

کشانند بیشتر  هاي خیزش را به فرهنگ شرف می هایی که ریشه از همین رو، گزارش

کم در آغاز و  ناد و توجه هستند و حتی اگر نه در تعیین ماهیت خیزش که دستقابل است

ورشدن آن بایستی اولویت و تقدم باالتري براي این فرهنگ نسبت به  سازي براي شعله بهانه

 هاي پیشین قایل شد چرا که چنین هنجارها و رفتارهایی به باورهاي ما ایرانیان، دیگر فرهنگ

هاي اخیر یافته«:  بوده، حتی این فرهنگ در سطح جهانی نیز فعال استتر تر و محتمل نزدیک

 موضوعی مربوط به گذشته نیستند برعکس آنها دهند که چنین هنجارهایی یقیناًنشان می

هاي جهان وجود دارند باورهاي فرهنگی برانگیزاننده و حتی اند و در بسیاري از بخشزنده

هاي مختلف وارد عمل توهین به شرف در بسیاري از زمینهکننده پرخاشگري در پاسخ به الزام

بارون، بیرن و برنسکامب، (»ویژه با توجه به حسادت جنسی آشکار استشود اما اثر آنها بهمی

پیوند با فرهنگ شرف، در منابع فارسی نیز بیشتر،  هاي هم افزون بر اینها، گزارش) 638: 1389

کیفیت واقعه آن که در آن «:  هم دارند با این عباراتتاکید و توجه شده و مضمونی نزدیک به
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اوقات ایلچى بباشتین فرود آمده از حسن حمزه و حسین حمزه که برادران بودند شراب و شاهد 

طلبید حسن و حسین در باب شاهد عذرى گفته ایلچى نشنید و خواست که معترض عورات 

م تحمل این رسوائى نداریم و ایلچى را ایشان گردد برادران شمشیرها کشیده گفتند ما سربداری

؛ اقبال آشتیانی 50: 1341؛ فصیح خوافی، 357، 3ج: 1380خواندمیر، ( »...بقتل رسانیدند

1384 ،469(  

  

  هاي فرهنگی مایه دست: جنبش سربداران

اي، آن را جاري و فراگیر ساخت  هاي پرمایه و ارزنده مایه ها و بن جنبشی که چنین زمینه

گذاري، درایت و  ورزي و سیاست  مسیر براي کاربست آنها در فرآیندهایسیاستي در ادامه

هوشمندي الزم را نشان نداد یا شاید هم بختِ مساعدي که در آغاز، این سه فرهنگ را درهم 

  . یاري و همراهی نکرد آمیخت و خیزشی نیرومند و تنومند را موجب شد در ادامه با آن هم

اي خود بدان توجه نمودند  سده  سربداران در حکومت نیمهایی که مایه مهمترین دست

  :1توان فهرست نمود ها را به شرح زیر می همراه ارزیابی این سیاست

هاي سربداران در این حوزه به بازسازي مسجد و مصالیی در سبزوار بر  تالش: معماري

ر، در خور تحسین هاي معماري مسجد جامع سبزوا ارزش. گردد که تا امروز باقی مانده است می

هاي قابل رویت در همتایان  اي آجري و با کمترین تزئینات و آرایه این بنا، سازه. و توجه است

بینی حاکم بر نهاد قدرت یعنی سادگی و  ي سیاسی و جهان گر فلسفه خود است که بیان

  . )1393آشنایی با مساجد تاریخی ایران، (باشد زیستی در آن دوره می ساده

عنوان  ي سربداران به معماري به ي سیاست فرهنگی، نگاهی که در دوره یچهاما از در

هاي فرهنگی خصوصا در قالب مسجد و نمازگاه شده است،  سازي سیاست یکی از ابزارهاي پیاده

گردد  ویژه تاریخ صدر اسالم توجه شود تایید می قابل دفاع نیست چرا که اگر به تاریخ اسالم، به

ي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و نظامی براي حکومت  کردهاي گستردهکه مسجد در آن، کار

که اشاره و نقل قول شد حتی پیش از خیزش سربداران،  چنان اسالمی داشت و این کارویژه، هم

                                                           
ها نداشته، چینش هر سیاست، تصادفی و مستقل از دیگر  ها، داللتی بر اهمیت و اولویت سیاست  ترتیب.1

 .هاست بخش
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هاي مردم و نقد قدرت حاکم و  دهی به نگاه از سوي شیخ خلیفه و شیخ حسن، براي شکل

گی به نهادي براي آغاز و تداومِ دگرگونیِ اجتماع و تبدیل آن از مرکزي با ماهیت و هویت فرهن

رار گرفت اما در ادامه، سربداران، از این پایگاه براي ه قمدیریتِ اجتماعی مورد توجه و استفاد

نگاهداشت و تقویت حکومت خود و نیز مدیریت اجتماعی نتوانستند یا نخواستند که استفاده 

هاي معمول و فردي و غیرسیاسی و انحصارا عبادي  نمایند و احتماال در مسجد همان کارویژه

  .شد دنبال 

هاي سربداران، در خدمت اهداف و  سازي ترین شاعري که با زمینه بزرگ: شعر و شاعري

در سرودن انواع شعر از } وي{«: هاي این جنبش قرار گرفت ابن یمین فریومدي است آرمان

هاى خود را به  رت داشت، بهترین سرودهبند مها بند و ترجیع غزل و قصیده و رباعى ترکیب

اختصاص داد، گرچه ) ع(ویژه امیر المؤمنین على  به) ع(مضامین اخالقى و مناقب ائمه اطهار 

هاى او به مدح امیران سربدار، مغول، کرت و دیگر بزرگان آن زمان اختصاص  بیشترین سروده

به دست آل کرت افتاد و چندى او در جنگ زاوه «. )139: 1384، )خندان(الویري(»یافته است

دانشگاه کمبریج، (»شاعر دربار آنان شد تا اینکه اقدام به فرار کرد و نزد سربداران برگشت

هاي ابن یمین از مدح سربداران،  گردد که انگیزه از این منقوله استنباط می. )47: 1379

هاي خود به  ها و آرمان عقیدتی اما فردي بوده و سربداران، آگاهانه او را براي ترویج اندیشه

اش اقدامی  بود هنگامی که اسیر شد بایستی براي رهایی خدمت نگرفتند که اگر چنین می

هاي  که زمینه و انگیزه که نسبت به حسن جوري کردند در عین حال، همین کردند چنان می

، مورد تواند در چارچوب بررسی حاضر گرایی او با سربداران را فراهم نمودند می گرایش وهم

ي  تر، دگرگون شد و پیوند خود را با پیشینه این سیاست، پسین. توجه و استناد قرار گیرد

) ع(ویژه امیر المؤمنین على  به) ع(فرهنگی صوفی ـ درویشی سربداران که در آن هم ائمه اطهار 

سربداران در راستاي سیاست گسترش تشیع، شعراي غیرشیعی «:  گسست1محور و مدار بودند

                                                           
فتیان و اخوان جماعتى از عوام متصوفه بودند که «: اند  این جریان نوشتههاي  از جمله در مورد یکی از گرایش.1

سعى داشتند اصول عالیه عرفان و تصوف را در میان عامه نیز جارى ساخته با تصفیه اخالق و استحکام مبانى 

گرویدن او باین صفا و وداد بین خود از آن بهره بردارند و این جماعت که از عهد خالفت الناصر لدین اللّه به علت 

ها داشتند متفرق بودند و حضرت امیر  خانه ها و مهمان طایفه در جمیع ممالک اسالمى تشکیالت و زوایا و خانقاه

شمردند و از تعصب مذهبى و آزار  المؤمنین على بن ابى طالب را مطلقا فتى و مولى و حامى جمعیت خود مى
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اما این اقدام سربداران در حمایت از شعراء زمانی دچار انحراف ... نیز مورد حمایت قرار داده را 

از اهداف اولیه خود شد که شعراء به سرودن اشعاري در مدح حکومت و سران دولت پرداختند 

ي سربداران بود استقبال  نامه نانوشته و حاکمان نیز از این امر که مخالف معارف شیعی و مرام

بنابراین، سیاست یادشده، نتوانست پیوندها و پیوستگی خود . )38: 1392پرهیزکاري، (»کردند

هاي فرهنگی که به خیزش و جنبش سربداران کمک کرد حفظ  مایه را با یکی از مبانی و بن

  .نموده و آن را تقویت نماید

و » نماد«گرچه سکه در گام نخست، ابزاري اقتصادي است در مقام : ضرب سکه

هاي  ي داده هايِ خوانشیِ باال و نمودار و دربرگیرنده ، همچون متنی، داراي ارزش»نشانه«

تواند گزارشی باشد که از  دلیل این ادعا، گرچه روشن و بدهی است می. فرهنگی واالیی است

گیري ارزشی و فرهنگی را در  خلدون در خصوص ضرب سکه در جهان اسالم رسیده و جهت ابن

اى که براى پادشاه  عبدالملک بن مروان در آغاز نامه«: نویسد او می.  داده استآن بخوبی نشان

پادشاه روم . سپس از پیامبر یاد کرد آنگاه تاریخ را نوشت. » أَحداهللا قُلْ هو « روم فرستاد، نوشت

زنیم،  اگر ترکش نگوئید ما نیز در دینارهایى که سکه مى: را این شیوه ناخوش آمد و گفت که

عبد الملک چاره این مهم را . کنیم ام پیامبرتان را به صورتى که شما را ناخوش آید، نقش مىن

 اشارت کرد که خود سکه بزنیم و دینارهاى رومى را ترك 1به مشورت پرداخت، خالد بن یزید

نقش »  أَحداهللا قُلْ هو«هایى که ضرب کرده بود  حجاج بر سکه. عبد الملک چنین کرد. گوئیم

بودند، بر آن دست ) جنب(ها کراهت داشتند زیرا کسانى که ناپاك  ده بود و مردم از آن سکهکر

  )77، 2ج: 1363ابن خلدون، (»کشیدند مى

: هایی که از سربداران در دست است دو روایت بظاهر متضاد آمده است ي سکه درباره

لمرو سربداران گواهى هاى موجود از این دوران بر وسعت ق سکه«: یکی روایتی که معتقد است

 در دوران اوج قدرت سربداران در سبزوار و ق. هـ  750 تا 748اولین سکه که در سال . دهد مى

                                                                                                                                                    
هاى قرون وسطى در  د بلکه مثل فرسان جاهلیت عرب و شوالیهیکدیگر و قتل و غارت و دزدى نیز احتراز داشتن

 .)466: 1384اقبال آشتیانی، ( »اروپا متحلّى بیک سلسله اخالق مردانه بودند

محمود تقى زاده داورى، تصویر امامان (معرفی شده) السالم علیه( در مرجعی دیگر، پیشنهاددهنده، امام باقر.1

که چون موضوع بحث نیست بدان ) 267، ص1385،  م، موسسه شیعه شناسى، ق المعارف اسالم شیعۀ در دایرة

  .شود پرداخته نمی
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على «اسفراین ضرب شده است، نشان از اعتقادات شیعى آنان دارد، زیرا بر روى همه آنها 

هاي پیشین  وایت اگر ر)147: 1386حاجیلو، (کوب شده است و اسامى دوازده امام نقره» اهللا ولى

بودن تمامی امراي سربداري را بپذیریم که اسناد و مدارك، بیشتر بر این جهت،   مبنی بر شیعه

توانیم در تمام دوران  میل و کشش دارد روند ضرب سکه با رویکردهاي شیعی را نیز می

ز حکومت سربداران، به مدت ده سال، ا«: روایت دیگر معتقد است. سربداران محتمل بدانیم

هائى که با ذکر   سنى مذهب بود و این نکته از روى سکه1357/ 758 تا 1348/ 748سال 

جمع این . )38: 1379دانشگاه کمبریج، (»اند، روشن ومشخص گردیده است تاریخ ضرب شده

توان چنین انجام داد که اصل و اساس در ضرب سکه، نگاهداشت فرهنگ و  دو روایت را می

هاي  ي حکومت  با توجه به محیط بسیار متغیر سربداران و احاطههاي شیعی بوده اما ارزش

عنوان ابزاري براي بهبود  ها به نیرومند و پرقدرت غیرشیعی بر ایشان و در اطراف ایشان، از سکه

عنوان یکی از  اند در این صورت بایستی آن را به نموده ها استفاده می روابط و کاهش تنش

ران در نظر گرفت و تصریح نمود که از جانب ایشان، اقدام سربدا» هوش فرهنگی«هاي  شاخص

مثبتی از یک ظرفیت و فرصت فرهنگی براي مدیریت اجتماعی صورت گرفته هرچند شاید این 

  .ي مورد نظر آنان را به همراه  نیاورده باشد سیاست، نتیجه

ترین  یکی از فرهنگی ادبیات،: تداوم ادبیات حماسی و تولید ادبیات سیاسی

ستاوردهاي انسانی است که از گذشته در خدمت نهاد قدرت بوده، نماد و نمودي براي آن بوده د

حضور پیوسته و همیشگی شاعران و ادیبان در دربارها، انتصاب وزیران از میان . است

هاي سیاسی را در  فرهیختگان و منصب دبیري در کنار سنت دیرپاي ایرانی که تجربه

زیستی  هاي از پیوندها و هم نگاشتند نمونه دتا آراسته با دررکالم، میهم عم ها، آن نامه سیاست

اي پیدا  ، معنا و مفهوم تازه»سیاست فرهنگی«این دو حوزه است که امروزه در چارچوب 

  .اند کرده

که در بخش فرهنگ ایرانی ـ پهلوانی گذشت از ادبیات  سربداران، در این خصوص، چنان

د اندك نموده و توان نظامی خود را شکل بخشیدند اما اینکه این هایی هرچن حماسی، استفاده

داد یا سربداران در  ي ظرفیت و استعداد این ادبیات بود یا شرایط بیش از این اجازه نمی همه

ي الزم را نداشتند احتماالتی است که با اسناد موجود نمی توان پاسخی  این زمینه، توان و مایه
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هاي بیشتري در این زمینه فراهم آوردند تا   محترم بایستی دادهبراي آن دریافت و مورخان

  . سپس، نگاهی فرهنگی به آن انداخته و اعالم نظر نمود

عنوان عنصري  برداري از ادبیات به ي بهره تر اینکه سربداران، دایره ي مهم اما نکته

اشد با ي دیگري که همان ادبیات فقهی شیعی ب فرهنگی را گسترش داده و به گنجینه

خواستند تا با هجرت ) ره(در همین رابطه از شهید اول. ي آن توجه نمودند هاي گسترده ظرفیت

این ) ره(مرحوم شهید اول. به مملکت ایشان و حضور در آن، مرجعیت شیعیان را برعهده گیرد

اي براي را بر» اللمعه الدمشقیه« اما در برابر، کتاب 1خواسته را به هر دلیلی نتوانست پاسخ گوید

فهذه اللّمعۀ الدمشقیۀ فی فقه اإلمامیۀ إجابۀ اللتماس «: ایشان نگاشت و در آغاز آن نگاشت

تر،  و پسین). 21: ق. هـ  1410، )ره(شهید اول(» و نعم الوکیلاهللا ا بعض الدیانین و حسبن

 علی الدین محمد اآلوي من أصحاب السلطان و هذا البعض هو شمس«: شارحان کتابش نوشتند

  .)238، 1ج: ق. هـ1410، )ره(شهید ثانی(»بن مؤید ملک خراسان

این اقدام در اصل و اساس، مثبت و بجا بود اما چند پرسش اساسی در خصوص آن 

  :کشد از جمله مطرح است که ارزیابی مثبت از این سیاست فرهنگی را به چالش می

هاي  و بلکه سالدر دهه ) ره(درخواست پذیرش مرجعیت شیعه از سوي شهید اول - 

توانست اصالت و خلوص  چنین درخواستی تا چه اندازه می. پایانی حکومت سربداران مطرح شد

ي سربداران با زمامداران دینی و خصوصا شیخ حسن جوري  ویژه آنکه در مواجهه داشته باشد به

مت، بدین یام، از میرخواند نقل شد که براي تشیید حکوه قو درخواست از ایشان براي پیوستن ب

خواندمیر، (. گاه که از قدرت او در هراس شدند به حیله، او را کشتند  سیاست متمایل شدند و آن

 ) به بعد380، 3ج: 1380

نظر  داري سربداران تا چه اندازه نزدیک بود؟ به به جهان) ره(بینی شهید اول جهان - 

نگاهی .  نیازهاي سربداران باشدگوي اي نبود که بتواند پاسخ اندازه رسد این نسبت و تطابق، به می

قدرتی  ي آن با متون فقهی دیگر شیعه که در عصر بی ها و محتواي کتاب لمعه و مقایسه به باب

دهد کمترین اثري از حضور   بود نشان می ي سیاست نوشته شده نشینی در دایره و حاشیه

                                                           
، )ره(شهید ثانی(: بنگرید به. اند  فضاي سیاسی حاکم بر دمشق را مانع از پذیرش این خواسته معرفی کرده.1

 )108، 1ج: ق. هـ1410
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ز داراي ابواب فقهیِ کتاب لمعه نی. توان یافت متغیري به نام حکومت شیعی در این فقه نمی

اي براي مدیریت  توانسته مبنا و پایه فردي غنی اما ابعاد فقهی اجتماعی نحیفی است که نمی

 اسالمی بشمار  براي نمونه در باب خمس که یکی از منابع تامین درآمد دولت. اجتماع قرار گیرد

حالی که بخشی از رود محیط فقهی سربداران مورد توجه و مبناي فتوا قرار نگرفتهو در  می

) و نه شیعه(هاي مسلمان شد که عمدتا در جنگ با دیگر دولت درآمد ایشان از غنایمی تامین می

بدیهی است که این دیدگاه، . 1آمد موضوع، بسط نیافته وشکافته نشده است به دست می

 ي دولت شیعی مستقل نیست چرا که هنوز هم فقه ما با تجربه) ره(گیري بر شهید اول خرده

هایی دارد و آن اندازه که از احکام فقهی فردي  چندصدساله، در این خصوص مشکالت و چالش

 .شود احکام و موضوعات اجتماعی آن گشوده نشده و تبیین نشده است در آن بحث می

هاي فرهنگی خود توانستند  سربداران از سرچشمه: هاي فرهنگی مدیریت سرمایه

ي خیزش و تداوم و جنبش خود از آن استفاده نمایند اما این قدر اندوخته و برا اي گران سرمایه

هاي فرهنگی  درحالی که خاستگاه. مورد هزینه شد سرمایه، در طول مسیر، بیش از اندازه و بی

ها و  ویژه خاستگاه پهلوانی آنها، رشد و گسترش اخالق و عفت و غیرت و دیگر ارزش سربداران به

ساخت اقداماتی در طول حکومت آنها گزارش  ورد انتظار میهنجارهاي اجتماعی را بایسته و م

بنیان و  شده که با این خاستگاه و جایگاه، سازگار نیست بلکه آن را آسیب زده و سست و بی

  گر میلِ امیرعبدالرزاق  به دختر خواجه از جمله گزارشی که بیان. ساخت سرانجام، ویران می

جمال او بوده است و گریز او   دختر، این میل بر پسر صاحبالدین محمد بوده و البته از نگاه عالء

 .ك.ر(ي ماجرا  الدین مسعود در پی او و بقیه ي حکومتی سربداران و فرستادن امیروجیه از حوزه

که این گزارش هر چند ) به بعد357، 3ج: 1380 به بعد؛ خواندمیر، 4496: 1380میرخواند، : به

هاي  هایی که از عیاشی شمنان بر او باشد اما با گزارشي د احتمال دارد برچسبی از ناحیه

اقبال ( عبدالرزاق، پیش از حکومت بر سربداران در همان منابع آمده ومنابع دیگر، رسیده

  . نُماید تر می ، محتمل)468: 1384آشتیانی، 

                                                           
 کالم قلیل اما دلیل بوده در عین حال ، اختصار و)ره( نگارنده عنایت دارد که اصل در نگارش شهید اول.1

  .ي مطالب در همین رویکرد نیز در جهت تایید دعوي نگارنده است مقایسه
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اند اما چون چنین  هاي اخالقی ستوده بسیاري از امراي سربداري را به فضایل و آرایه

توان آن  هایی که در نظر داشتند برایشان بایسته و واجب بوده نمی ی با خاستگاه و آرمانخصلت

توان نقدي بر  در برابر، آنچه که از رفتارها با این رویکرد در تعارض باشد را می. را تمجید نمود

الدین على سربداري  از همین رو، گرچه براي شمس. ایشان و ضعفی در حکومتشان دانست

جویى که در جریان امور در پیش گرفت،  کردارى و صرفه با زندگى ساده و درست«: دان گفته

توان از  ازجمله موازین برقرار شده او مى. شمار زیادى از مردم را با خود همدل و همرأى کرد

و «) 27: 1379دانشگاه کمبریج، (»ردمبارزه با فحشا و بدکارگى، بنگ و چرس و میگسارى نام ب

 به 363 ،3 ج: 1380خواندمیر، (»  فاحشه کشته، دفین مطهوره خاك ساختقرب پانصد زن

گاه که از پرداخت  شود که در برابر حیدر قصاب، آن وقتی این گزارش از زندگی او می). بعد

در جواب گفت زن خود را در خرابات نشان و از آن ممر، وجه دیوان «: مالیات تمغا، درمانده شد

هاي فرهنگی و حتی انسانی و مادي  شود که چه آسان، سرمایه ظه میمالح). همان( » بهم رسان

 .که پیرو همین موضع، حیدر قصاب او را کشت کردند چنان خود را در این راه هزینه می

اند که کشمکش مسلحانه در هر شناسان دریافتهانسان«: فرهنگ چرخش قدرت

افروزي هزاران سال است که جنگ... دهد اي و با هر سطحی از سازمان سیاسی رخ میجامعه

بیتس و پالگ، (»بایل برسده قي آن شاید به دیري پیش از توسعوجود داشته است و پیشینه

کند سازوکارهایی است که براي در عین حال، آنچه بین جوامع، تفاوت ایجاد می) 660: 1375

  . ندادگرگونی این روندِ پیوسته و همیشگی، اندیشیده و آنها را بکار بسته

  :بر این پایه، پیوستاري قابل ترسیم است که

در یک سر آن جوامعی قرار دارند که درگیري، نزاع و ستیزه را تشویق نکرده، از آن 

اند که در برخی اقوام، شناسان ضمن مطالعات خود متوجه شدهاکثر مردم«. نمایندپرهیز می

هاي فرهنگی آن منطقه، در ارزشجویی وجود ندارد؛ یعنی عالقه و روح پرخاشگري و ستیزه

ها یا برخی از دودمان«یا ) 155: 1392ارشدي و دیگران، (»جنگ و خشونت تشویق نشده است

شدن از ها که به خاطر مقدس انگاشتهافراد این دودمان. شوندخطوط تباري، مقدس انگاشته می

ین دودمان کفر بزرگی به زیرا زخمی ساختن افراد ا(هاي دیگر در امانندي دودمانتهدید حمله

در . هاي متخاصم نقشی اساسی ایفاء کنندتوانند در امر میانجیگري میان گروهمی) آیدشمار می

هایی مرکب از افراد مقدس وجود دارند که تصور هاي شمال شرقی ایران، دودمانمیان ترکمن
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ه خاطر جلوگیري از ها باین دودمان. رسدهاي اسالم میشود تبارشان به نخستین شخصیتمی

بیتس و (»کنندهاي مورد اختالف گروه رقیب، سکونت میهاي متخاصم در زمینبرخورد گروه

  ). 658-59: 1375پالگ، 

جویی را نه تنها رد در سر دیگر پیوستار، جوامعی وجود دارند که خشونت و ستیزه

براي پیشبرد اهداف و کنند که ارزش و افتخار شمرده و آن را سازوکاري رسمی و مشروع نمی

  . شمارندهایشان میسودِهی به کنش

هاي صوفی ـ درویشی و پهلوانی، که آکنده وآمیخته با  رسد فرهنگ به نظر می

سازوکارهاي فرهنگی انتقال قدرت و کسوت بوده، احترام پیر و مرشد، انتخاب افضل و تابعیت 

 جایگاه ریاست و راهبري و مانند اینها، را ها براي انتصاب در مفضول از او، اثبات فضایل و دارایی

هزینه و آرام و با کمترین تنش آن بکار  چون سازوکارهایی فرهنگی براي مهار قدرت و انتقال بی

  .هایی باشد که در سر نخست پیوستار قرار داشت بستند از نوع فرهنگ می

 که بر هر دربار اي در حکومت سربداران، جایگاهی نیافت و تنها سازوکاري چنین سرمایه

ها حاکم بود یعنی انتقال خشن قدرت از طریق غلبه بر حریف و محو او  و دستگاهیدر این سده

، براي تقریبا تمامی )118، 2ج: 1390گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (با قتل و توطئه

  . شود نقل و انتقاالت قدرت در این حکومت، مالحظه می

  

  گیري نتیجه

لمرو آن بود بلکه اهمیت آن را در ه قداران نه از نظر مدت حکومت و ناهمیت سرب«

مسلک و تکیه  روشی که تکیه بر عالمان دینی درویش. اند رسیدن آنان دانسته  حکومت  روش به

الدین اردبیلی در  صفی الدین مرعشی در مازندران و نیز شیخ  توسط قوامبر تشیع داشت و بعداً

چنین دیدگاهی شاید ). 43،  1384) خندان( الویري( »به ابتکار تکرار شدآذربایجان به تقلید یا 

ي  براي هنگام نگارش این منقوله، درست بوده است اما اکنون و با نگاه به سربداران از دریچه

پایگاه و نردبانی براي تکامل و تعالی بیشتر و باالتر «، »هاي بعدي  و تباري براي تجربه طلیعه«

شود  ، مالحظه می»بردار هاي هزینه ها با کمترین تجربه تصحیح گام«و » هاي شیعی حکومت

ي آنها،  ورزي درباره تري در حکومت سربداران وجود دارد که شناسایی و اندیشه ابعاد گسترده
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هاي منطقی، اجتماعی و حتی  هاي فعلی و بلکه ضرورت هاي تاریخی، داراي ارزش بیش از ارزش

  . باشد ضر میي حا اقتصادي براي زمانه

ي بخت و سعادت،  هاي فرهنگی، با نیروي فکر یا پشتوانه ها و گنجینه سربداران از دفینه

هاي خود قرار دادند اما در ادامه از  بخوبی بهره بردند و مردم و اجتماع خود را در مسیر آرمان

استفاده هاي دیگري که در دسترس داشتند چنین خوب و شایسته،  مایه ها و دست این سرمایه

  . نکردند

توان گرفت بر  ي حاضر می هاي فرهنگی سربداران براي زمانه درسی که از نقد سیاست

  :محورهاي زیر است

هاي اجتماعی ـ سیاسی  ي ما، نقش ها و نمادهاي مذهبی تا چه اندازه، در زمانه  کانون-1

  خود را حفظ نموده و در خدمت این بعد از جامعه هستند؟

بینی و نهادینه  ه براي چرخش فرهنگی قدرت، سازوکارهاي فرهنگی پیش تا چه انداز-2

  شده است؟

 تربیت و تامین رجال سیاسی در کشور در کدام بخش انجام گرفته و تا چه اندازه با -3

  هاي فرهنگی، جایگاه و ارزش آنها شناسانده شده و با فرایند اقناع، تحیکم شده است؟ سیاست

شود و چگونه باید  گونه است؟ از کدام براي کدام هزینه می روند فرهنگ و سیاست چ-4

  باشد؟

هاي فرهنگی تا چه اندازه شناسایی و تا چه اندازه در خدمت سامان سیاسی    سرمایه-5

  گیرد؟ و اجتماعی قرار می

هایی براي بهبود آن   هوش فرهنگی اجتماعی ما تا چه اندازه است و چه سیاست- 6

  داریم؟

  ...و 

هاي بیشتر فرهنگی ـ اجتماعی و  اي باشد براي بررسی این دیباچه، دریچهامید است 

ي ایشان براي  بها و پرارزش و البته پرهزینه هاي گران حتی اقتصادي سربداران و آموختن درس

  . اهللا روشن اسالمی در پیش است شاء مسیري که به سوي تمدن نوین و ان
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   حکومت سربدارانقدرتتعالی ثیر تصوف بر انقش دراویش و ت
  

  1مشکانی البنین ام

  3سارا مشکانی، 2مقدم ارشادي کاظم
  

  چکیده

 تـا روي کـار آمـدن        ق. هــ  656مغول در سـال       ي  ي حمله  با مرور حوادثی که در فاصله     

هـم تـشیع از رشـد    توان ادعا کرد که هم تصوف و       می ، است  رخ داده  ق. هـ 906صفویه به سال    

در قرن هفتم در سرتاسر ممالک اسـالمی بـه ویـژه ایـران تمـامی               . اند  چشمگیري برخوردار بوده  

تـصوف  چـون و چـراي    بـی  علوي بودنـد و خـود را وارث و پیـشواي    ان نامداري  در زمره صوفیان

اکمـه  حهاي  تغییر مذهب سلسله  ي خود در زمینههاي    فقهاي اثنا عشري بر تالش     و. دانستند  می

از این رو با نهضت سربداران تـشیع شـکل و           . را به سوي تشیع اصیل فراخواندند     ها    افزودند و آن  

سهم درویشان سبزواري در حکومت سربداران بسیار چشمگیر        و. قالب مناسبی براي اعتراض شد    

  . اطالعات سري نظامی داشتندآوري  در جمعاي  بود چنان که تعداد زیادي از آنان نقش عمده

نقـش مهـم و ویـژه     ،تحلیلـی تهیـه گردیـده    ـ  وهش که برطبق روش توصیفیژ این پدر

گردد و ایـن کـه اگـر          می  بررسی حکومت سربداران خراسان  درویشان اهل تصوف بر قدرت یابی       

توانـست داعیـه حکـومتش را بـاال      آیا این دولت مـی  ، نبودبا این حکومت همراه و همگام     تصوف

صـوفیان و    توان اذعان داشت نادیـده گـرفتن نقـش          می به دست آمده  از مشاهدات و نتایج     . ببرد

دراویش در حفظ و بقاي دولت سربداران کار دشواري است و تاثیر رهبران تصوف از ابتداي ایـن          

  .  مشهود و آشکاراستجریان تا انتها کامالً

 . ی مذهب-قدرت سیاسی ،دراویشنقش  ، تصوفتأثیر  ،سربدارانحکومت  :گان کلیديواژ

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2

  دانشگاه حکیم سبزواري. 3
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 مقدمه

آنان که عنـوان سـربدار را بـراي         .  هجري قمري گروهی ناجی ظهور کردند      737در سال   

خود برگزیدند با از جان گذشتگی دولتی را تاسیس کردند که در چند جنبه خودنمـایی خـود را     

  . نشان داد

حاکمان باقی مانده ایلخانی که خود در تالش براي قدرت نمایی بودنـد و دیگـر عـامالن                  

زادگـان   طلبـی خواجـه    سـنگین مـانع رفـاه     هـاي     سته به حاکمان ایلخانی که با گرفتن مالیات       واب

  . تاریخی رقم بزننداي  الزم را به سربداران دادند تا بتوانند واقعه  ي انگیزه. شدند  میسربداري

گروه پویاي درویشان یا شـیخیه کـه        . قدرت گذاشتند   ي  در این میان گروهی پا به عرصه      

و  ،آنان بـا گـروه نظـامی سـربداران هـم پیمـان شـدند              . ن زمان در شهر سبزوار بودند     صوفیان آ 

گـردد بـه ایـن      میدر این مقاله تالش. نهضتی به وجود آوردند که به مدت نیم قرن ادامه داشت         

  :سواالت پاسخ داده شود

 باشد؟  میرشد تصوف در قرون متعدد چگونههاي  زمینه. 1

 جاد حکومت سربداران چه نقشی ایفا کردند؟ای  ي درویشان در زمینه. 2

وبا همکاري دو گروه بـا       ،آن چه مسلم است دولت سربداران که دولتی شیعی مذهب بود          

  . گسترش تشیع در ایران شد سرآغازي براي ،دو طریقت جدا ازهم شکل گرفت

  

  پیشینه تصوف

قـان غربـی و     بعـضی از محق   . نظرات متفاوتی در مورد منشا پیدایش تـصوف وجـود دارد          

امـا برخـی دیگـر ماننـد ماسـینیون و نیکلـسون              ،جدا از اسالم  اي    سوسیالیستی تصوف را پدیده   

بعـضی نیـز آن را     . شمارند می ،اصیل که در زمینه اسالم ظهور کرده است         ي  تصوف را یک پدیده   

  . )33: 1369 ،میراحمدي (دانند می. . بودایی و ،مانوي، متاثر از زرتشتی

نیرویی که اختصاص به عموم داشت و نیـروي دیگـري           : سالم دو نیرو پدید آمد    در صدر ا  

: 1367 ،شـیخی  (ایـن نیـرو همـان تـصوف اسـت         . که به افراد نخبه و برجسته اختصاص داشت       

اي فرهنگـی   بـا چهـره   امـا یک مکتب رفتاري     جایگاهبیشتر در   گري در قرون اولیه      صوفی. )129

تصوف در جهـان اسـالم       ،در قرن دوم هجري قمري    .  کردند عالمان صوفی ظهور   و نمایان گردید 

روحیـه زهـد و    ، مرحله جدیدي از سیر تکاملی تـصوف شـروع شـد           ،قرن سوم در. گسترش یافت 
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تعـدد  . مضامین و مراحـل مختلـف دیگـري در آن بـه وجـود آمـد                ،عرفان تعدیل یافت و طرائق    

 ،میراحمـدي  (ختلف اسالمی شدمهاي  آن باعث تسریع گسترش تصوف در سرزمین    هاي    طریقت

تصوف در طی چهار قرنبه تدریج از صورت زهد و تعبد به شـکل خاصـی درآمـد و                   . )34: 1369

. در قرن پنجم نفوذ تصوف در ایران استوار گردیـد           . )128: 1389 نژاد،  کیانی (حالت ثباتی یافت  

ال وف به یک جریان کام    از قرن هفتم به بعد جریان تص      . بودششم آغاز پیوند تشیع و تصوف       قرن  

رسمی در سراسر جهان اسالم درآمد و در میان شیعیان نیز تشکیالتی وسیع بـا عنـوان تـصوف                   

خـود را وارث  ها  و در سرتاسر ممالک اسالمی تمام صوفیان نامدار علوي بودند و آن          . شکل گرفت 

  ي  عـشق و عالقـه     ،این باعث شـد   . )76: 1370 ،جعفریان (دادند  می و پیشواي واقعی تصوف قرار    

انـد    کـه کوشـیده   هایی    فرقه. )45-46: 1377 ،ضابط (دوازده امام شیعه عمیق تر گردد      تسنن به 

تعصب سـنی گـري را    ،خویشهاي  در بسیاري از دیدگاه ،تسنن را در خود هم چنان حفظ کنند    

ریـان  ایـن ج   ،در قـرن هـشتم    . اند  از دست داده و تسلیم برخی از الگوهاي شخصیتی شیعه شده          

 گروهـی از در ایـن قـرن   . شـد   در عراق زیر نظر بزرگان سـادات و علمـا اداره مـی        صاًوسیع خصو 

در دیار بیهق برعلیه ایلخانان مغول قیام نمودنـدو بـه            ،صوفیان به رهبري شیخ خلیفه مازندرانی     

ن تشیع و عرفـانی کـه جنـاح رهبـرا    . نهضتی به نام سربداران ایجاد نمودند ،عنوان جناح مذهبی  

با تشیع وعرفانی که بعضی از عرفا و متصوفان آن عصر داشتند            . مذهبی سربداران مبلغ آن بودند    

  . )71: 1363 ،آژند (کرد  میفرق

متفکران مسلمان در دو قرن نهم و دهم همگی این موضوع را پذیرفتند که با تـصوف بـه        

ن نهم و آغاز قـرن دهـم     در پایان قر  این تصوف   . عنوان یک جریان شرعی و اصولی برخورد کنند       

. و باعث شد صوفیان به هماهنگی تشیع و تـصوف معتقـد گردنـد   . با تشیع پیوند خورد    ،در ایران 

در عـوض   . انـد   توان ادعا کرد که هم تصوف و هم تشیع از رشد چـشمگیري برخـوردار بـوده                 می

 نی نمایـد تسنن تا حدود زیادي مجبور شده فضا را براي این دو گرایش خالی کند و عقـب نـشی         

 شـیعی صـفویان   –صوفی   ي با ظهور سلسله ،پیوند تشیع وتصوفچنان که  . )44: 1377 ،ضابط(

  . نمایان گردید
  

  رشد تصوفهاي  زمینه

و  ، مغـوالن در قـرن هفـتم هجـري          و ویرانی کشور و فقر مردم پس از هجوم سـلجوقیان         

هاي پراکنده درویشان    خانقاه ،موجب گردید  ،لشکریان تیمور در آستانه قرن هشتم و نهم هجري        
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بازار صوفیان و خانقاهیـان     در عصر ایلخانان    . یندهاي بزرگ اخوت درآ    و صوفیان به شکل سلسله    

آمد و شـد    . )312: 1358 ،مرتضوي( دادند موقوفات گرانبهایی به خانقاهها می    ،  امیراند و   گرم بو 

اجتمـاعی صـوفیان را دو چنـدان        نفوذ سیاسـی و      ،برخی از بزرگان دولت و سیاست به خانقاهها       

  . نمود می

هـاي    قوام یافتن تدریجی تصوف و رهبـري برخـی از حرکـت            ،چه که بسیار مهم است     آن

بـدین گونـه    . بـوده اسـت   هـا     مذهبی و سیاسی ادوار تاریخی و یـا حـداقل تـاثیر در آن حرکـت               

لـم و تعـدي   گیرد و برخی از طرائق علیه حکام وقـت و ظ     می مذهبی و سیاسی نضج   هاي    حرکت

نیرومندي کـه مـذهب     هاي    از زمینه  ،این فرقه ها  . )36: 1369 ،میراحمدي (خیزند  می آنان به پا  

خاصه که شدت فشارهاي تعـصب آمیـز اهـل تـسنن            . تشیع در ایران داشت بهره فراوان داشتند      

 پرتـو رنـج     کرد و در    می جلبها    در اواخر دوره ایلخانان شیعیان را نیز به این گروه          ،علیه شیعیان 

حـضور  در دوره ایلخانـان     صوفیان  . شدند  می به چاره جوئی مشترك ناگزیر     ،مشترکی که داشتند  

زمینـه تـرویج دوسـتى خانـدان     ) ع (سیاسى و اجتمـاعى نیـز داشـتند و بـا محبـت اهـل بیـت             

نهـضتی   ،سـربداران .  را رواج دادند و این همان چیزى بود که شیعه خواستار آن بـود    )ص(پیامبر

: 1372 ،پنـاهی سـمنانی   ( که از درون این نیاز مشترك اجتماعی و تاریخی جوشیده است          است  

تـصوف مبـارزه و تـالش        ،تصوف دوره سربداران و یا حداقل اینکه تصوف قلمرو سـربداران          . )43

اي از آنهـا زنـدگی مردمـی     پاره ،اند پرست و دنیا خواه بوده   اگر گروهی از صوفیان مال     ،بوده است 

نقش و جنبه    ،بدون شک از ویژگیهاي تصوف دوره سربداران      . )17: 1343 ،زرین کوب ( ندا داشته

که موجب گردید دراویش که یک طریقت افراطی شیعه بود به عنوان جنبـه               ،اجتماعی آن است  

  . مذهبی سهم مهمی در قدرت یابی حکومت سربداران ایفا کنند

  

  پیوند تشیع و تصوف

هـا    خانقـاه   ي  فتند نفوذ معنوي خـود را بـه خـارج از حـوزه            زمانی که صوفیان تصمیم گر    

 چرا که شیعیان که پیرو امامان بودنـد و        . تقابل بین صوفیان و شیعیان پدید آمد       ،گسترش دهند 

هـاي   توانستند بـه مکتـب    نمی،دانستند نقیض و غیر قابل جمع می ،نسب علوي را با صوفی گري 

مـردم را بـه       ي  فقهـا و مجتهـدان اظهـار عالقـه        . اشندتصوف گردن نهند و مرید مشایخ صوفی ب       

تا این که با    . )508: 1370 ،ستاري( دانستند  می صوفیه در عین حال تهدیدي براي دین و دولت        
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؛ )187: 1356 ،صـفا  (تسلط مغول و زوال خالفت عباسـی        ي  ضعف تسنن و شیوع تشیع از دوره      

به وقوع پیوست و تـصوف و تـشیع    ،شیعغالی گري به صورت مخلوطی از تصوف و ت  هاي    جنبش

: 1370 ،سـتاري  ( به هم پیوسـتند    نخست از هم جدا بودند     ،که به سائقه دشمنی و انکار متقابل      

510( .  

تشیع و تـصوف بـه       ،میانیهاي    آغازین تا سده  هاي    در هر حال تردیدي نیست که از قرن       

مختلف تـصوف   هاي    تباطی با دسته  رسد تشیع تا قرن پنجم ار       می به نظر . یکدیگر نزدیک نشدند  

بـه  اي    ممکن بود به خاطر انتساب جریان تصوف به تسنن تشیع نظـر خوشـبینانه             .  است نداشته

در  ،صوفیان در ابتـدا از جهـت گـرایش مـذهبی          . )123: 1376 ،جغتایی (.صوفیان نداشته باشد  

اکثـر   همـین علـت   بـه   . )111: 1369 ،زریـن کـوب    (گرفتنـد   می اهل تسنن قرار  هاي    قالب فرقه 

: 1376 ،جغتـایی  (دررد آنـان نوشـتند    هـایی     کردنـد و کتـاب      می مذمت علماي شیعه صوفیان را   

123( .  

زمانی نمود پیدا کرد کـه شـیعیان در اعتـراض بـه             گرایی    زمینه تضاد بین شیعه و صوفی     

ی تـسلیم  درحالی که صوفیان در برابر شرایط نابرابر اجتمـاع . جامعه قدعلم کردند وضعیت نابرابر 

  ي  اما صوفیان بعدها به علت انتساب خود به امامان شیعه زمینـه           . و به عزلت نشینی روي آوردند     

وابستگی بین تصوف و تشیع پـس از سـقوط بغـداد            . تصوف را فراهم آوردند    ارتباط بین تشیع و   

عه منزلت تصوف نزد حکمرانان و جامعه باال رفـت و در نتیجـه شـی               ،انجام پذیرفت به طوري که    

شـاید  در واقع پیوند تـشیع و تـصوف را          . )511: 1370 ،ستاري( نیز به سوي تصوف کشیده شد     

ابتـدا در شـیعه    والیت که   مسأله  . )2/760: 1380 ،جعفریان( بتوان شیوع تشیع در ایران دانست     

. وجه اشتراك مابین تـشیع و تـصوف قـرار گرفـت    .  آن را وام گرفتبعدهارواج داشت و متصوفه     

این پیوند تشیع با تصوف با      . اند  صوفیان بر این باورند که والیت را از امامان شیعی گرفته          چرا که   

 چهاردهم نمود پیـدا کـرد   / ضرورت وجود و شناخت یک مهدي در نهضت سربداران قرن هشتم      

  . )300: 1379 ،جمعی از نویسندگان(

  

  نقش درویشان در قدرت یابی سربداران

کـم و بـیش در       ،با استفاده از شخصیت مذهبی خود      ، صوفیه مشایخ ،طی دوران ایلخانان  

/ 3: 1381 ،جعفریـان  (مسائل سیاسی دخالت کردند و بـه تـصوف رنـگ و روي سیاسـی دادنـد                
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هاي   درویشان سبزوار و یا همان شیخیان چه قبل از شروع قیام و چه در طول آن فعالیت                . )162

 تئوریک قیـام و سـایر رهبـران شـیخیان انجـام             این اقدامات توسط بانیان   . متعددي انجام دادند  

. ب شیخ خلیفه مازنـدرانی   : الف. پردازیم  می هریک از این رهبران   هاي    گرفت که به شرح فعالیت    

درویش عزیـز  . د  درویش سید عزالدین سوغندي–درویش هندوي مشهدي . شیخ حسن جوریج 

  .الدین درویش رکن. و مجدي

  

  شیخ خلیفه

 نـشان توجـه   به مسائل اجتماعی و سیاسی  خودر صوفیان زمانشیخ خلیفه بر خالف اکث   

ازه فرمانروایان زمان و فقر     اند  بیهاي    اقتصادي و سیاسی و ستم     ،با دیدن اوضاع اجتماعی    ،داد می

: 1345 ،مرعـشی  (مایل به جستجو و یافتن علت این عوامل از متفکران زمان خود شـد              ،عمومی

او در ابتـدا بـه   . خارج شد ) مازندران (ا کردن استاد از دیار خود     به همین علت از براي پید     . )172

علت رفتن شیخ خلیفه از نزد شـیخ  . رود  مینزد عالءالدوله سمنانی رفت اما خیلی زود از نزد وي   

توان در قالـب همـان حرکـت انقالبـی            را نیز می  وخارج شدن از دستگاه وي       ،   سمنانی الدوله  عالء

وقتی شیخ خلیفه از یافتن جواب خود در        . )682و764/ 2: 1380 ،یانجعفر (دخواه او بررسی کر   

 ،به سبزوار که در آن دوران از مراکـز شـیعه نـشین بـود            ،گردیدسنت ناامید     محضر صوفیان اهل  

 مردم شیعی مذهب آنجا را علیه ظلم و سـتم حکـام و              و ،تا به تبیین عقاید خود بپردازد     . رود  می

روستائیان اطـراف   . را براي برپائی عدل و عدالت تشویق و ترغیب نماید         اهل ظلمه بشوراند وآنها     

 سـبزوار و طبقـات پـایین مـردم شـهري از شـیعیان متعـصب و مخـالف قـدرت موجـود بودنـد           

  . توانستند شیخ خلیفه را یاري برسانند  میآنان. )35-36: 1351 ،پتروشفسکی(

وي بـه جـاي ایـن کـه در      .روش خاصی براي تبلیغ دین مشخص کرده بـود  شیخ خلیفه   

او . کـرد   نمـی در واقع روش صوفیان زمـان را رعایـت    . رفت  می به مسجد . خانقاه به تبلیغ بپردازد   

موجـب   ،طرح ایـن مـسائل    ي شیوه. کرد  میمباحث سیاسی را نیز مطرح     ،افزون بر مطالب دینی   

  . )3/164: 1381 ،جعفریان (خشم اشراف شهر و کارگزاران مغولی گردید

 تعـالیم   ویعنی تـسنن نمـی خوانـد و          ،الیم عقیدتی شیخ خلیفه با اعتقاد رسمی حکام       تع

چرا که شـیخ خلیفـه مـسایل زمـانی را در            . کرد  می تضعیفوي موقعیت اجتماعیسیاسی آنها را      

کرد؛ در واقع جدایی ناپـذیري دیـن و دولـت را در چهـارچوب                 می کسوت مسایل مذهبی مطرح   
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 ، سـنی مـذهب سـبزوار     علمـاي    چنان کـه  . )72: 1363 ،آژند (داشت  می  اعالم عشري  اثنیتشیع  

بـه نـام آنکـه رفتـار         ،هنگامی که رفتار و گفتار شیخ خلیفه را مخالف دستگاه قدرت خود دیدند            

 بـه نـزد   فتـواي قتـل او را      ،گویـد   می شیخ خلیفه خالف دین است و شیخ در مسجد حدیث دنیا          

سعید در جواب پیغام داد کـه او هـیچ گـاه متعـرض طایفـه           ابو. ایلخان مغول فرستادند   ،ابوسعید

هنگامی که علماي کینه توز سـنی از اقـدامات          . )359/ 3: 1332 ،خواند میر  (شود  نمی درویشان

 شـب شـیخ خلیفـه را در    ه نیمـ ق. هــ 736در سـال   ،ابوسعید بر علیه شیخ خلیفه نا امید شدند 

: 1380 ،میرخواند (که شیخ خودکشی کرده است    و چنین وانمود کردند      ،مسجد به قتل رساندند   

نشان از قدرت علماي سنی مذهب در آن نواحی دارد اما با این حال               ،قتل شیخ خلیفه  . )605/ 3

  . شاگردان و درویشان وابسته به وي راه او را ادامه دادند

 ز دنیـا   ا گیـري   صوفیان را که به کنـاره      این بود که   ،اولین نقشی که شیخ خلیفه ایفا نمود      

 پنهـان هـا     پرداختند وبراي گریز از فـشارهاي حاکمـان زمـان خـود را در پـستوهاي خانقـاه                  می

بـدین ترتیـب   . اجتماعی شـرکت کننـد    هاي    به یک باره وارد اجتماع کردتا در فعالیت        ،کردند می

سیاسی و نیز ادعـاي دسـتیابی بـه قـدرت            گیري  بر پایه اصول مذهبی و جهت      طریقت شیخیان 

جمعی  (شکل شدند؛ مولفه سیاسی در زمان شیخیان از رشد زیادي برخوردار شده بود            دنیوي مت 

وي . از دیگراقدامات شیخ خلیفه نفوذ در طبقات پایین اجتمـاع بـود     . )48: 1379،  از نویسندگان 

بـا   تا مردمـی را کـه      ،وارد شده  طبقات فرودست مساوات و برقراري عدالت به        ي  توانست با وعده  

ایفـا کردنـد    » مـذهبی «و نقشی قاطع در تاریخ رسـمی       تی که به دیانت نشان دادند     ابراز احساسا 

شیخ خلیفه توانست آنان را بـه سـوي تعـالیم خـود جـذب          . )303: همان (براي قیام آماده سازد   

چرا که منبع اصلی مـالی      . خود را از نظر اقتصادي در مضیقه قرار دهد         واز طرفی مخالفان  . نماید

رعایا و طبقات پایین بود که هم اکنون جـزو نیـروي نهـضتی بودنـد کـه در          و اقتصادي حکام از     

  . حال پدیدار شدن بود

 ،آژنـد  (بعد دنیوي . ب بعد معنوي و اخروي   . الف  : تعالیم شیخ خلیفه دو بعد داشته است      

هـدف  . )411: 1370 ،سـتاري  (اساس تعالیم شیخ خلیفه اعتقاد بـه مهـدویت بـود     . )89: 1363

در . )48: 1379 ،جمعـی از نویـسندگان   (شـد   میي نوعی دولت مهدي گرا خالصهشیخ در برقرا  

» عـج «یعنی اعتقاد به ظهور امام زمان      عشري  اثنی  ي  واقع شیخ خلیفه با توجه به اعتقادات شیعه       

 مردم را بـراي مبـارزه بـا ظلـم و جـور حکـام بـسیج                 ،و نیز با به میان کشیدن این بعد اعتقادي        
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بعـدها در سـازمان     ) عـج  (ظهـور مهـدي موعـود       ي  ایـن مـساله   . )216: 1384 ،قدیانی (کرد می

از دیگـر اقـدامات مهـم شـیخ     . )411: 1370 ،ستاري (درویشان شیخ حسن همچنان پایدار ماند    

. شـیخ حـسن جـوري اجـرا گردیـد          ریزي سازمان مخفی سربداران است که توسـط        خلیفه طرح 

اطالعـات سـري   آوري  در جمـع اي  سهم عمـده  ،ددراویش و قلندران بودن اعضاي این سازمان که  

 ،هر کس داوطلب عضویت در سربداران بـود       . )61: 1379 ،جمعی از نویسندگان   (نظامی داشتند 

گفتند که حاال وقت اختفاست و هر وقت اشاره شـد بایـد اسـلحه              می شد و به او     می اسمش ثبت 

 ،ود را بر علیه مغوالن و همدستان آن هـا         خها    کامال آشکار بود که آن    . بردارد و آماده کارزار شود    

  . )46: 1372 ،پناهی سمنانی (کردند  میآماده

روش شیخ خلیفه در این کار از زیرکى و هوشیارى :خواند میر در این زمینه آورده است

به عبارت دیگر او براى رسیدن به هدفش به کادر سازى و  ،او در رهبرى مردم حکایت دارد

روش . داخت و تشکیالتى عمل کرد بدون آنکه دشمن از هدف او آگاه شودجمع آورى نیرو پر

  . )359/ 3: 1332 ،خواند میر (توان در زندگی شیخ حسن جست وجو کرد شیخ خلیفه را می

 جانـشین وي   پنهـان شـدن    و   قتـل شـیخ خلیفـه     توان چنین گفت هرچنـد        می در پایان 

امـا اقـدامات شـیخ      . اختاند  خیرا را به ت   ندرویشاقیام   ،حسن جوري و بعد زندانی شدن وي        شیخ

کـه بعـدها بـا رهبـري شـیخ حـسن             ،آغاز حرکت فکري شیخیان سبزوار گردید       ي  نقطه ،خلیفه

  . و توانست بستري براي حرکت سیاسی سربداران گردد جناح مذهبی سربداران شد ،جوري

  

  شیخ حسن جوري

بـه   ،بت و پنهانی شـیخ خلیفـه  شیخ حسن جوري که با نظر مث       ،بعد از مرگ شیخ خلیفه    

تعـالیم    ي  بـراي اشـاعه    شیخ حسن جـوري   . تالش خود را آغاز نمود     ،جانشینی انتخاب شده بود   

چـرا کـه    ،امـا در آن جـا تـوان مانـدن نداشـت          . به نیشابور عزیمـت کـرد      ،استادش شیخ خلیفه  

هر دیگر مهـاجرت    به خاطر همین از شهري به ش       ،مخالفانش درصدد توطئه برعلیه وي بر آمدند      

بـه صـورت مخفـی فعالیـت نمـود و هرجـا              ،مشهد و ابیورد و خبوشان     ،  در نیشابور ها    مدت. کرد

او توانست در طی سه سال به عـراق         . چون سخت تحت تعقیب بود     ،ماند  نمی بیشتر از یک هفته   

خـود  و خراسان و بلخ و ترمد و کرمان و هرات و قهستان سفر کرده و مردم بـسیاري بـه سـوي                       

شود در ابتـدا بـه نهـضت باشـتین نپیوسـت؛        میگفته. )46: 1372 ،پناهی سمنانی  (جلب نماید 
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 پرداخـت   هاي اطـراف همچنـان بـه تبلیـغ مـی            و در شهر   ،شاید در نگاه او کوچک و محدود بود       

  . تر بود و در صدد ایجاد نهضتی وسیع )149-154: 1383 ،سمرقندي(

حسن مدعی   شیخ. )89: 1363 ،آژند (م شیخ خلیفه بود   تعالی  ي  تعالیم شیخ حسن دنباله   

 ،جمعـی از نویـسندگان     (کرد  می و براي ایجاد حکومت الهی شیعه تالش      .  بود عشري  اثنیتعالیم  

شیخ حسن قبل از هر چیز معتقد به پیوند دین ودولت یا انطباق مذهب و سیاست                . )33: 1379

  . )90: 1363 ،آژند (دانست  نمیبود و آن دو را جدا از هم

حسن   که شیخ   چنان  آن ،اعتقاد به مهدویت در تعابیر و ادبیات جنبش سربداران آشکار بود          

صـدر   (خواست به هنگام ظهور آمـاده نبـرد باشـند         خواند و از آنان می      مریدان را به اختفا فرا می     

قیام مردم بـر ضـد حاکمـان مغـولى و       ،هدف شیخ حسن جورى   . )133/ 9: 1381،  سید جوادي 

ایـن طریقـه بـا طریقـه     . د درویشى مردم را براى نهضت آماده کرکسوتاو در   . اشراف محلى بود  

 تفـاوت بـسیار داشـت      ،و بـا حاکمـان همـراه بودنـد         ،صوفیان دیگر که انـزوا طلبـى را برگزیـده         

 . )216: 1384 ،قدیانی (

  : تعالیم شیخ حسن جوري درچند جهت بود

جـدایی  . 3تاکید بر جهان بینی مهـدویت      . 2له والیت  با تاکیدبر مسا   عشري  اثنیتشیع  . 1

  ناپذیري دین و دولت از یکدیگر

و عدالت بین رعایا بـا توجـه         گسترش عدل . 5 جوانب  ي  مبارزه با ظلم و ستم در همه      . 4

  . )216: 1384 ،قدیانی(عشري  اثنیبه اصول تشیع 

 ر تشکیالتی نیز پرداخـت    بلکه وي به کا    ،فکري نداشت   ي  تنها جنبه  ،اقدامات شیخ حسن  

کرد و هر کـس       می مردم را به روش شیخ خلیفه دعوت      شیخ حسن   . )166/ 3: 1381 ،جعفریان(

آلـت   ،حاال وقت اختفاست  «: گفت  می نوشت و   می پذیرفت نامش را در دفتري      می که دعوت او را   

به هر جا که     وي .)359/ 3: 1332 ،خواند میر  (»کارزار را ترتیب دهید و منتظر اشاره من باشید        

  . )149-154: 1383 ،سمرقندي (دشدن کرد مریدان زیادي به دور او جمع می سفر می

این تشکیالت متشکل از یک نیروي       ،اخته بود اند  شیخ حسن نوعی تشکیالت مخفیانه راه     

جمعـی از    (مسلح بـود کـه در خـط فتـوت سـامان یافتـه و مرکـب از پیـشه وران و تجـار بـود                         

فتوت و جوانمردي و راستی و درستی از خصوصیات بارز پیروان شـیخ             . )33: 1379 ،نویسندگان

 کردند که از اصطالحات جوانمردان آن روزگـار بـود           می صدا» اخی«حسن بود و آنان یکدیگر را       
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سرسپردگی صادقانه و    ،از خصوصیات اعضاي این سازمان مساله صداقت      . )216: 1384 ،قدیانی(

پیروان شیخ حسن کسانی بودند که بـراي پیوسـتن      . )99: 1363 ،آژند( بودها    راست کرداري آن  

مختلفی داشتند که قبل از همه مساله ایمان مذهبی اینـان بـه اصـول تـشیع     هایی  به وي انگیزه 

  و پیشبرد آن بود که در درون خود ستم ستیزي و عدالت گستري را نیز نهفته اسـت    عشري  اثنی

شـیخ حـسن در آغـاز کـار جنبـه            مهم سازمان درویـشان   هاي    از ویژگی . )216: 1384 ،قدیانی(

  به شورش زیر لفافه صـوفیگري صـورت        ات آنان تبلیغ. ) 95: 1363 ،آژند (مخفی بودن آن است   

طریقت مثبت و فعال درویشی که بعدها طریقت         و به صورت یک    ،گرفت و رنگ تشیع داشت     می

 درآمـد  ، و زمـین داران بـزرگ بـود   شیخیان جوري خوانده شد و مـورد انزجـار حکـام خراسـان         

  . )56: 1361 ،اسمیت(

بـه نفـع    ،مریـد و مـرادي بـود     ي شیخ حـسن از سـازمان تـصوف کـه بـر اسـاس رابطـه        

. )166/ 3: 1381 ،جعفریان (سیاسی خود در تحقق عدالت و نفی ظلم بهره برد         هاي    گیري  موضع

بطوطـه    ابـن . و سـربداران بـود    از اقدامات شیخ حـسن برقـراري عـدل و داد ومـساوات در قلمـر               

  :اینمورد چنین آورده استدر

او . رفت  شمار می   نام که از صلحاي شیعیان به       شیخی رافضی بود حسن    ،در مشهد طوس  «

حسن سربداران را بـه     . را تأیید کرد و آنان او را به خالفت برداشتند         )سربداران( اعمال این دسته  

هـاي طـال و     در قلمرو آنان رونق گرفـت کـه سـکه   آیین عدالت چنان. کرد عدل و داد توصیه می   

سـوي   کسی دسـت بـه     ،شد  ریخت و تا صاحب آن پیدا نمی        نقره در اردوگاه ایشان روي خاك می      

  . )434/ 1: 1348 ،ابن بطوطه (»کرد آن دراز نمی

 یکی از اقدامات مهم شیخ حسن این بود که نوعی دولت شیعی و تئوکراتیک ایجاد کند

با اتخاذ نوعی ایدئولوژي که هسته مرکزي و اعتقادي ي و. )33: 1379 ،ندگانجمعی از نویس(

 ساخت  میافراد را براي یک قیام عمومی آماده ،بود) عج (آن ظهور قریب الوقوع امام زمان

عشري مساله سیستم ستیزي و  اثنیایدئولوژي مهدویت تشیع . )56: 1361،اسمیت(

. )216: 1384 ،قدیانی (حسن به دنبال این مساله بودگستري را در پی داشت و شیخ  عدالت

حسن جوري با اتخاذ نوعی «: نویسد هاي حسن جوري می یشهاند  جان اسمیت در توضیح

که تمام  الوقوع امام دوازدهم بود و این ایدئولوژي که هسته مرکزي اعتقادي آن ظهور قریب

 ،کار عظیم او آماده سازند و )عج ( مهدي حضرتمسلمین بایستی خود را براي کمک به
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 الهام الایجاد کرد که احتما ،وران و تجار که معتقد به این آیین بودند تشکیالتی مرکب از پیشه

-131: 1361، اسمیت (»موریت مذهبی بوده استاگرفته از نهاد فتوت و سرسپردگی به یک م

130( .  

علیـه   ،درخت عصیان و انقالب را در روسـتاها و شـهرها           ،بدون تظاهر  شیخ حسن جوري  

شـیخ   ،همین امر موجب گردید بـه فرمـان امیـر ارغونـشاه           . کاشت  می بیدادگران در قلوب مردم   

بعدها نفـوذ   . )46: 1372 ،پناهی سمنانی  (محبوس کردند » طاق یارز «حسن را دستگیر و در دژ       

مسعود شـیخ حـسن را از زنـدان آزاد          شخصی حسن جوري و محبوبیت وسیع او موجب شد که           

جمعـی از   (بلکه در حکومت شریک و سهیم گردانـد  ،کند و نه تنها در حلقه مریدان او وارد شود    

  . )33: 1379 ،نویسندگان

مسعود براي کسب قدرت و بسط      . الف:مسعود و شیخ حسن داراي دو هدف متمایز بودند        

  . همکاري به شیخ داده بوددولت خود در خراسان و گسترش متصرفات خود دست 

شیخ حسن هم به دلیل این که به هدف الهی خویش و بسط تعالیم اسـالمی خـود و                   . ب

 دست همکاري به مسعود داده بود      ،مرادش شیخ خلیفه برسد و نوعی حکومت دینی برقرار سازد         

  . )1/758: 1388 ،غالمعلی نقابی(

راسـتگویی و صـداقت      ،ل و داد  شیخ حسن پیوسته سربداران و مردم را به گـسترش عـد           

شدند و جـان      می پیرو او  ،از این رو مردم بیشتر شهرها حتی مخالفان مذهب او         . کرد  می سفارش

امیرمسعود از نفوذ و قدرت معنوي       ،به دنبال افزایش نفوذ شیخ حسن     . کردند  می خود را فداي او   

ن رو دنبـال فرصـتی بـود تـا          از ایـ  . و مادي شیخ ترسید و نگران رهبري خود در میان مردم شد           

  . )166/ 3: 1381 ،جعفریان (شیخ را از بین ببرد

علت اختالف شیخ حسن و حاکم سربداري این بود که دراویش به رهبـري شـیخ حـسن          

الـدین مـسعود و    امیـر وجیـه   ،حـاکم سـربداري   ،در اجراي عدالت بسیار تندرو بودند و در مقابل       

از این  . دلکن در اجراي آن راه میانه را در پیش داشتن          ،بودندطرفداران او گرچه قائل به مساوات       

صادقانه در پـی پیـشبرد عقایـد         ، مذهبی آشکارشان  گیري  هواداران شیخ حسن با جهت     ،گذشته

رادیکال شیعی بودند؛ و حال آن که پیروان مسعود با هویـت شـیعی شـان از خطـی میانـه رو و                      

جمعـی از    ( پیدایش دو گروه در میان سربداران انجامید       این مساله به  . کردند  می اعتدالی حمایت 

این اختالف دیرین میـان سـازمان درویـشان حـسنی و دولتمـردان و               . )33: 1379 ،نویسندگان
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دینی و دنیایی حکومت و یا بـین          ي  سرهنگان سربدار یا به بیانی دیگراین تعارض میان دو جنبه         

به دو جناح افراطی و میانـه رو       ،وفشسکی از آن  پیشوایان مذهبی و رهبران سیاسی دولت که پتر       

رفته رفته به جدایی و خصومت و نفاق انجامید و نـاتوانی سـربداران               ،سربداریه تعبیر کرده است   

سرانجام دولت را به ضعف و اضـمحالل         ،در سازش با یکدیگر و مبارزات آنان بر سر کسب قدرت          

  . )416: 1370 ،ستاري (و سقوط کشانید

نگـاه سیاسـی    ن گفت که اختالف دیگر مابین امیر مسعود و شیخ حسن مربوط به              توا می

از این رو امیـر مـسعود       .  در صدد بودند تا مخالفان خود را سرکوب کنند         درویشان. به مسائل بود  

خواست با جنگ و درگیرى با آل کـرت از فـشار آنـان                مى ،تحت فشار شیخ حسن و طرفدارانش     

امیر مسعود در طی جنـگ  . خود را براى از بین بردن شیخ عملى سازدتوانست نقشه    مى بکاهد و 

شیخ حسن را به قتل برسـاند    ،کسى را مامور کرد تا بعد از پیروزى       . زاوه که با ال کرت انجام داد      

از . درویشان از جنـگ کنـاره کـشیدند        ،بعداز کشته شدن شیخ حسن    . و بایک تیر دو نشان بزند     

پیش بین  ها    بلکه آن خصومت و تنشی که از مدت        ، شکست خوردند  این رونه فقط در جنگ زاوه     

هـاي   ولی جنبـه  ،آشکار و عیان گشت ،پیروان میانه رو مسعود و شیخیان رادیکال پدید آمده بود 

تـوان    مـی  .)35: 1379 ،جمعـی از نویـسندگان     (بعد علنی نـشد   ها    کلی این تضارب آراء تا مدت     

امید مردم این بود کـه ایـن سلـسله بـه             ، در خراسان گردید   گفت زاوه مقدمه انحطاط سربداران    

تدریج شوکت و اعتباري فراهم کنند و در مقابـل سـیل هجـوم ترکـان مـاوراءالنهر و لـشکریان                     

ولی شکست زاوه این امیـد را بـه یـاس بـدل              تیموري که در کار پیش آمدن بودن سدي شوند؛        

شان از شرکت در جنگ زاوه و جدایی آنان از          خودداري دروی . )480: 1389 ،اقبال آشتیانی  (کرد

  . سربداران ضربه سختی به حکومت سربداران وارد کردو موجب تضعیف این حکومت گردید

  

   درویش سید عزالدین سوغندي ـ درویش هندوي مشهدي

و حتی اظهار  ،داشت  میدر ابتدا جانب درویشان را نگاه ،علیالدین  خواجه شمس

کوشید تا تعادل الزم را  ،در وقت قدرت، در عین حال. )109: 1363 ،ندآژ (درویشی کرده بود

احترام وي به درویشان از آن . )172/ 3: 1381 ،جعفریان (میان سربداران و درویشان ایجاد کند

شود که وي درویش هندوي مشهدي را که یکی از جانشینان شیخ حسن جوري   میجا مشخص

اما کم . )109: 1363 ،آژند (بود به حکومت دامغان گماشت و از جمله سران درویشان حسنیه
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  این بود کهعلت آن. علی موجب نارضایتی درویشان و سربداران شدالدین  کم اقدامات شمس

 ،این خواسته موجب گردید. خواست توازنی میان دو گروه شیخیان و سربداران به وجود آورد می

روش سیاسی . )172/ 3: 1381 ،جعفریان (وي شوندهر دو گروه از وي ناراضی و خواستار عزل 

 که مساوات طلبی بود فراهم رضایت طریقت درویشان شیخ حسن جوريالدین  خواجه شمس

  . )72: 1351 ،روشفسکیپت( آورد نمی

درویش هندوي مشهدي و . دو تن از سران درویشان دست به قیام زدند زمان دراین

درویش هندوي مشهدي به . بران درویشان حسنیه بودندسید عزالدین سوغندي که هر دو از ره

 ،آژند (علی در جهت محدود کردن شیخیان دست به قیام زدالدین  علت اقدامات خواجه شمس

بعد از کشته شدن شیخ حسن جوري  سیدعزالدین سوغندي از رهبران شیخیه. )109: 1363

 ،کرد  میاکنون احساس ،شده بودبه عنوان رهبر معنوي سربداران شناخته  ،توسط امیر مسعود

 به همین جهت دنبال پایگاه مناسبی. از نظر قدرت سیاسی در میان سربداران جایگاهی ندارد

به همین خاطرخواجه . )75: 1390 ،هجري (را در این مبارزه یاري دهند گشت تا او می

 . )100: 1351 ،روشفسکیپت (از نفوذ فوق العاده سوغندي بیمناك بودالدین  شمس

راه رشد درویشان را سد الدین  مذهبی از طرف خواجه شمس ـ غصب قدرت سیاسی

علی حرمت شیوخ و الدین  خواجه شمس ،از دیدگاه درویشان. )174: 1363 ،آژند (کرده بود

این امر موجب گردیدآنان که خود را براي . )76: 1390 ،هجري (را نگاه نداشته بودها  درویش

  . دانستند دست به قیام بزنند  میومت سربداران محقبه دست آوردن حک

. درویش هندوي مشهدي در دامغان قیام کرد و سید عزالدین سوغندي به وي پیوست

و طغیان  با لشکریانش به سوي دامغان رفت و آن جا را محاصره نمودالدین  خواجه شمس

واند در مورد میرخ. )110 :1363 ،آژند (درویش هندوي در عرض یک هفته سرکوب شد

 به سبزوار آمد و مراجعت نموده و« الدین خواجه شمس: نویسد  میسرنوشت درویش هندوي

  . )618/ 5: 1380 ،میرخواند( ». مفلوك ساخت ،هندو را به آن جا آورده

از خراسان به  ،علی به هراس افتادهالدین  که از خواجه شمس سوغندیهمالدین  سید عز

علی با الدین  شمس. )173/ 3: 1381 ،جعفریان ( راه درگذشتسوي مازندران رفت و در

ها  گیري عاقبت همین سخت )111: 1363 ،آژند (قدرت درویشان را مهار کرد ، سرکوبی این قیام

به  علی راالدین  موجب زوال حکومتش شد و حیدر قصاب به تحریک درباریان خواجه شمس
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 50هارسال ونه ماه حکومت کرد و در موقع مرگ این امیر چ.  به قتل رسانیدق. هـ 753سال 

  . )226/ 3: 1373 ،رضایی (سال داشت

 

  درویش عزیز مجدي 

 ( درویـش عزیـز مجـدي      ،از گروه شیخیان و دراویـش     اي    عده ،  ،پس از مرگ شیخ حسن    

الـدین   تا این که درویش عزیز در زمان امـارت شـمس    . را مقتدا قرار دادند   )همشهري شیخ حسن  

غالمعلـی   (به عراق هجرت کـرد     ، وي در خصوص رهبران درویشان     گیري  ر نتیجه سخت  علی و د  

حـسن دامغـانی بـه خراسـان      در زمـان حکومـت پهلـوان      درویش عزیـز    . )759/ 1: 1388 ،نقابی

وس در قسمت شرقی دولت سربداري قیام کرد و با کمترین هزینه شهر             تبازگشت و در سرزمین     

او همراه هواداران خود درتوس اعـالم اسـتقالل         . )87: 1351 ،پتروشفسکی (را به تصرف درآورد   

وقتی که خبر شورش     ،در این زمان حسن دامغانی درگیر جنگ با امیر ولی در استرآباد بود            . کرد

و پس از شش    . درویش عزیز را شنید دست از جنگ با امیر ولی کشید و راهی قلعه توس گردید               

در این جنگ حسن دامغانی پـس از ایـن کـه بـر قلعـه      . تاندماه محاصره آن را از درویشان باز س 

حسن دامغانی دریافته بـود   . توس استیال یافت؛ رفتاري محترمانه با درویش عزیز در پیش گرفت          

چـون قـدرت درویـشان و هـوادران         . که کشتن درویش عزیز به صالح ملک و مملکت او نیـست           

درویـش  . آورده اسـت   مـی ادتري را پـیش مردمی از درویش عزیز زیاد بوده و کشتن او مسائل ح         

علـی مویـد از درویـش عزیـز دعـوت بـه           . عزیز راهی اصفهان شده و در اصفهان معتکف گردیـد         

چرا که علی موید براي استیال به متصرفات سربداران و کـسب قـدرت بـه نیـروي          ،همکاري کرد 

 فرسـتاده او از     همـراه  ،درویش با قبـول دعـوت علـی مویـد         . معنوي درویش عزیز احتیاج داشت    

بـا   ،پس از آن خواجه علی مویـد . )759-760/ 1: 1388 ،غالمعلی نقابی  (اصفهان به دامغان آمد   

  . ق در اختیار گرفت. ه763شبانه سبزوار را در سال  ،حمایت نیروهاي طرفدار شیخ

: 1370 ،ستاري (به نام سلطان محمد المهدي بود     اي    از اقدامات درویش عزیز ضرب سکه     

قـم و   ،عقایـد وي بـا عقایـد تـشیع در عـراق     دهدتا حدي   میضرب این سکه نشان  . )412-411

) عـج  (؛ چراکه شیعیان بنابر احادیث متعدد از ذکر نام خاص امام مهديتفاوت داشته است لبنان  

رهبر  موید علی  خواجه. کردند  استفاده می از دیگر القاب آن حضرت      و به همین علت     اند    نهی شده 

نـام دوازده امـام را ضـرب کـرده     که  قمري 763هاي دوران حکومتش به سال   سکه درسربداري  
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نـام امـام    ،محمـد المهـدي اسـتفاده کنـد     عزیز از نام سلطان  که همانند درویش    جاي این   به. است

چنان کـه وي   . و این نشان از تعصب وي در تشیع بود        . آورده است » اهللا  محمد حجۀ «دوازدهم را   

 . )1/288: 1373 ،رضایی (ادات سعی بلیغ داشتدر تعظیم و تکریم س

از اقدامات درویش عزیز مجدي و خواجه علی مویـد در زمـان حکومـت توامانـشان ایـن                   

 ،اسب مجهزي را هر روز صبح در هواي گرگ مـیش      ،بودکه آنان آئینی ایجاد کردند که طبق آن       

 کردنـد   مـی  آماده) عج (ت مهدي و براي ظهور حضر   . بیرون قلعه برده و منتظر امام دوازدم بودند       

 را قریب الوقوع اعـالم    ) عج (با این عمل ظهور امام زمان     . )761-762/ 1: 1388 ،غالمعلی نقابی (

اسـتقرار    ي در نظر عوام نویـد دهنـده   «تا قائم مهدي منتظر که به زعم پتروشفسکی         . داشتند می

 مرکب نمانـد    بی  آن سوار شود و    بر ،در صورت ظهور  » عدالت در زمین و انقراض دولت منفور بود       

یـک   ،رسد این است که این حرکت       مى احتمال دیگر که قوى تر به نظر      . )412: 1370،  ستاري(

باشـند و ایـن   ) عـج  (حرکت نمادین بود تا به مردم بفهمانند صبح و شام به فکـر امـام زمانـشان        

یشه انتظار فـرج    اند  ست که معلوم نی . آمادگى را داشته باشند تا در پاى رکاب حضرت گام بردارند          

عزیـز دربـاره آن      تردید درویش   ولی بی  ،اه بوده باشد    مردر میان سربداران از همان آغاز با افراط ه        

: 1361 ،اسـمیت  (ید شدوعلی م به افراط گراییده و همین امر باعث ایجاد چالش بین او و خواجه     

186( .  

به علماي شیعه متمایل گردید و       ،خواجه علی موید که به درویش عزیز بدگمان شده بود         

شیخ شـهید   از یکی این علما به نام و حتی فراتر رفته و. شریعتی بیشتر اهمیت داد هاي    به جنبه 

اي  در نامـه ، یدوعلی بن مخواجه  . )4/341: 1364 ،دوانی (دعوت به عمل آورد   ) شهید اول  (مکی

نداریم تا به فتواي او در مسائل دینـی  ما کسی را  «شود که     نویسد یادآور می    که به شهید اول می    

بـراي همـین او را بـه    )5: 1351 ،روشفـسکی پت (»مطمئن باشیم و مردم بتوانند به او اقتدا کنند       

اما شیخ فقط کتاب لمعه دمشقیه را به نام خواجه تالیف کرد و بـراي او بـه                  . خراسان دعوت کرد  

  . )372: 1388 ،اقبال آشتیانی (خراسان فرستاد

کرد تـا شـیعه را در حـد مـذهب       می وتالش  که علی موید خود یک نفر شیعی بود        با این 

ولی در برابر بعضی از اعتقـادات مـورد نظـر درویـش عزیـز در زمینـه دولـت             ،رسمی ارتقاء دهد  

به تشنج و تنش شدیدي انجامیـد و در عـزل رهبـر              ،مهدي گرا پایداري نشان داد؛ همین مساله      

هـدف درویـشان ایجـاد یـک        . )41: 1379 ،جمعـی از نویـسندگان    ( درویشان به اوج خود رسید    
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دولت مهدي گرا بود؛ یعنی نوعی تئو کراسی دولتی همراه با مـذهب افـراط گـراي شـیعی؛ و در         

  . )45: همان (واقع آرمانشهري که هیچ نوع دمسازي با مفاهیم دیگر دولتمداري نداشت

  :ان در چند جنبه نشان دادتو  میاختالفات خواجه علی موید و درویش عزیز را

هر دو رهبر هم خواجه علی و هـم درویـش عزیـز در تـالش بـراي رسـیدن بـه یـک                        . 1

  . شد  میاین مساله باعث تنش بین آنان. موقعیت سیاسی برتر بودند

 ،متعـدد در دربـار حکـومتی و عـدم ثبـات           هـاي     شاخه نظامی سربداران به علت قتـل      . 2

خواست این رهبریـت را خـود         می رهبریت قوي داشت وخواجه   ضعیف گردیده بود و نیاز به یک        

  . به تنهایی به عهده گیرد

جریان شیخیان از زمان شیخ حسن به بعد از جریانـات سیاسـی دور افتـاده بودنـد؛ و                   . 3

درویـش عزیـز سـعی کـرد        . تالش کرده بودند از دسـت داده بودنـد        ها    نقشی را که برایش مدت    

  . نده گرداند و این در تضاد با اهداف خواجه علی موید بودباردیگر موقعیت درویشان را ز

علی موید اعتقادي به شیخی گري نداشت و نسبت به نفوذ عقاید صـوفیان در محـیط       . 4

  . مذهبی سبزوار بیمناك بود

 ،طریقت درویش عزیز صوفیانه بود در حالی که طریقت خواجه علی موید شریعتی بود           . 5

  . بی بین آنان گردیدهمین امر موجب اختالف مذه

  

  الدین درویش رکن

بر مریدان طریقـت شـیخ      ق  . ه764 در سال  خواجه على پس از کشته شدن درویش عزیز       

طورى که قبر شیخ خلیفه و شیخ حسن را که زیارتگاهى براى مـردم               به ،کردگیرى    حسن سخت 

رفت که تکلیف خـود     بلکه تصمیم گ   ،علی موید فقط به این امر بسنده نکرد       نمودویران   ،شده بود 

تشکیالت و سازمانشان را در هم ریخت و سپس آنان را           . را با درویشان براي همیشه روشن سازد      

ولی با این که علی موید قدرت شیخیان را درهم ریخت و آنـان را از دربـار خـود    . از سبزوار راند؛ 

  . )41: 1379 ،جمعی از نویسندگان (اما آنان هنوز کامال قلع و قمع نشده بودند. راند

 بر ضد خواجه علی شورش کرد هـر چنـد ایـن شـورش           777در سال   الدین    درویش رکن 

و با اسـتمداد از شـاه شـجاع و پیـر علـی      . اما وي به اصفهان نزد شاه شجاع رفت        ،شکست خورد 

بـا  الـدین     درویـش رکـن   . )177/ 3: 1381 ،جعفریـان  (حاکم هرات به سوي سبزوار حمله کـرد       
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اخت کـه بـا   انـد  لشکري علیه خراسـان راه    ،حاکم پیشین امیر ولی در نیشابور     اسکندر  هاي    کمک

 سبزوار را تـصرف کنـد      ق. ه778وي توانست در سال     . پول و اسلحه شاه شجاع تقویت شده بود       

خواجه علی موید پس از شکست از درویشان بـه اجبـار بـه              . )43: 1379 ،جمعی از نویسندگان  (

خطبـه  الدین    در مسجد جامع به نام درویش رکن       ،پس از پیروزي  . استراباد نزد امیر ولی گریخت    

خواجه علی توانست وي را شکست داده بار دیگر به کمک نیروهاي             ،اما دو سال بعد   . خوانده شد 

  )177/ 3: 1381 ،جعفریان (بر سبزوار تسلط یابد ،امیر ولی

روه نظـامی  می توان گفت هرچنـد در ابتـداي شـروع نهـضت همکـاري درویـشان بـا گـ          

 امـا در پایـان دوره سـربداران ایـن    . سربداران موجب تقویت و گسترش حکومت سـربداران شـد        

حـذف  . بودند که به عنوان یکی از عوامل سقوط این حکومت نقش مهمی ایفـا کردنـد                درویشان

 نشد بلکـه زمینـه سـقوط دولـت           سربداران حکومتهاي    نه تنها موجب استحکام پایه     ،اندرویش

  . و ضربه پذیرشدن وي در برابر حمله تیمور را فراهم ساختسربداران 

  

 گیري نتیجه

آن چـه باعـث شـد       .  با اتحاد دو نیروي نظامی و درویشان تشکیل شد         حکومت سربداران 

دو . طلبـی بـود    ستیزي و عـدالت    مابین رهبران نظامی وصوفیان انقالبی اتحاد برقرار گردد بیگانه        

نظامیـان  . توانستند پویایی تشیع را به نمایش بگذارند ،ذهبمسلک با دو روش متفاوت اما یک م     

. نشینی در کنار هم قرار گرفتند     با روش جوانمردي و پهلوانی و شیخیه باروش انزواطلبی و گوشه          

  . مسلما هردو گروه تا حدي مواضع خود را تغییر دادند تا این پیوند عمیق تر گردد

توان   می بلکه ،ت و یا یک گونه خاص نبود      نقش درویشان در نهضت سربداران در یک جه       

  :را در چند جنبه مطرح نمودها  این نقش

 کـه . بـود تغییـر ماهیـت در تـصوف         ،مهم که در آن دوران رخ داد      هاي    یکی از جریان  . 1

بـه سیاسـت و مبـارزات       در آن زمـان صـوفیان       . صوفیان تاثیر گرفته بـود    گرایی    شک از شیعه   بی

نخستین حرکـت سیاسـی      يشیخ حسن جور   شیخ خلیفه و  این راستا   در  . روي آوردند اجتماعی  

  . شدنهضت سربداران کردند که منجر به گذاري  درویشان را پایه
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مهم درویشان پیوندي است که مابین تصوف و تشیع به وجود           هاي    یکی دیگر از جنبه   . 2

از طرف سـه رهبـر      ) عج (یشه والیت و نزدیکی ظهور امام مهدي      اند  این مساله را در بیان    . آوردند

  . توان مشاهد نمود  میشیخ خلیفه و شیخ حسن جوري و درویش عزیز، کاریزماتیک شیخیه

بسترسازي جامعه براي مقابله با هر آن چه که در فرودستی مردم طبقات پایین نقش               . 3

 چنان که بسیاري از پیشه وران و      . تاثیر زیادي براي ظهور دولت مردان سربداري گذاشت        ،داشته

  . کشاورزان به خدمت نظامی سربداران پیوستند

یک نیروي قوي البتـه مخفـی     . نقش دراویش به عنوان یک گروه سري بسیار مهم بود         . 4

در جابجایی اطالعات در آن دوران پرهرج و مرج که توان رویارویی همچون یک رویا بـود ارزش                  

  . زیادي داشت

و . سربداران روبـه تکامـل پـیش رود       صوفیان باعث شد تشیع ظاهري دوره       هاي    تالش. 5

  . در تقویت شیعه بکوشند ،سربداران که نسبت به تشیع تعصب چندانی نداشتند

معنـوي قیـام نبـود آن چنـان کـه شـرکت       هـاي   حضور شیخیان تنها منحط به زمینه . 6

درویشان در جنگ زاوه که تاحدي عالوه برتقابـل سیاسـی نـوعی تقابـل مـذهبی بـود نـشان از                     

  . نظامی آنان بود  ي جنبه

نـشان از تـسلط      ،قیام درویش هندوي مشهدي و سید عزالدین سـوغندي در دامغـان           . 7

درویش عزیز هم چـون یـک عامـل سیاسـی عمـل         . سیاسی درویشان هرچند به مدت کوتاه بود      

  . قدرت بنشیند  ي طوري که خواجه علی موید با همکاري با اوتوانست بر اریکه ،کرد

توان زمینـه سـازي بـراي ایجـاد       می نقش درویشان در دوره سربداري را  اما مهم ترین  . 8

کنـد    میاما آن چه که نقش درویشان سربداري را پررنگ. صوفی صفویان دانست ـ  دولت شیعی

سهم آنان در تشکیل دولتی بود که هم توانست به مدت نیم قرن ادامه یابـد و هـم بـر تـشکیل                       

  . تاثیر گذار باشددیگر هاي  شیعی در سرزمینهاي  نهضت

اختالف و شکاف میان درویشان و امیران سربداري از یکـسوقدرت سـربداران را تـضعیف                

امـا نقـش   . گردانید و از سوي دیگر نقش درویشان را از نظر سیاسی در طول زمان به تحلیل برد          

  . معنوي آنان همچنان باقی ماند و در جریان صفویان پر رنگ گردید
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صـوفیان و دراویـش در حفـظ و بقـاي دولـت       نادیده گرفتن نقـش توان اذعان داشت     می

سربداران کار دشواري است و تاثیر رهبران تصوف از ابتداي این جریان تا انتها کـامال مـشهود و                   

  . آشکاراست
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  هاي فکري و سیاسی مؤثر در تشکیل نهضت سربداران زمینه

 
  1منتی نرگس

  2جهانی فرشته

   

  چکیده

سربداران نخستین حکومت شیعه دوازده امامی در ایران بودند که توانستند در یک 

منحصر هاي  یکی از ویژگی. نهضت مردمی علیه ظلم زمانه به پا خواسته تشکیل حکومت دهند

بداران این بود که رهبري آن داراي دو جنبه مذهبی و سیاسی بود که تا آن به فرد حکومت سر

مقاله حاضر برآن است تا به . آمد  میبه حساب زمان در تاریخ ایران اسالمی امري بی سابقه

فکري و فرهنگی مؤثر در تشکیل نهضت سربداران و پیوند هاي  روش توصیفی و تحلیلی زمینه

بر این اساس حاصل شد که ظلم و ستم . آن مورد بررسی قرار دهدرا در  نهاد مذهبی و سیاسی

عمال مالیاتی ایلخانان و هرج و مرج سیاسی اواخر حکومت مغول باعث سرشکستگی و 

را از ها  افسردگی مردم شده و این امر باعث شده بود که مردم در انتظار یک منجی بوده تا آن

ین دوره و حضور صوفیان در عرصه سیاسی و همچنین رشد تصوف در ا. این وضعیت نجات دهد

  . اجتماعی و پیوند مستقیم این گروه در ایجاد این نهضت مؤثر واقع شد

  تشیع ، تصوف، ایلخانان، سربداران: کلیديگانواژ

                                                           
  تهران ـ فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه. 1

  تهران ـ فرهنگی مطالعات و انسانی علوم هشگاهپژو. 2
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 مقدمه 

 قرن هفتم و هشتم هجري به عنوان نقطه عطفی در تاریخ تشیع اثنی عشري محسوب

 در . رشد ناگهانی تشیع اثنی عشري در ایران مواجه هستیم در این دوره با ظهور و.شود می

اواخر دوره ایلخانی و اواخر قرن هشتم هجري نخستین حکومت شیعه اثنی عشري در ایران 

شد براي تشکیل حکومت شیعی صفویه و رسمی شدن شیعه اثنی اي  تشکیل شد که مقدمه

در تشکیل این نخستین حکومت  از این رو پرداختن به اوضاع فکري مؤثر .عشري در ایران

 :شود که  می در این راستا این سؤال مطرح.نماید  می ضروري)سربداران(شیعی اثنی عشري 

سد که گسترش   می به نظر.نهضت سربداران تحت تأثیر چه اوضاع فکري و سیاسی تشکیل شد

ست زمینه تشیع و تصوف و ارتباط یافتن این دو جریان مذهبی در اواخر دوره ایلخانی توان

 نابسامانی سیاسی و اقتصادي اواخر .فکري را براي تشکیل حکومت سربداران فراهم سازد

به   پژوهش حاضر سعی دارد.حکومت ایلخانیان و نارضایتی مردم نیز این امر را تسهیل کرد

و به روش توصیفی و تحلیلی به پاسخی منطقی براي سؤال مطرح شده دست اي  شیوه کتابخانه

فکري و سیاسی مؤثر در هاي  چه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت زمینه آن.یابد

قبل از تشکیل هاي   بنابر این حوزه زمانی این مقاله به سال.باشد  میتشکیل نهضت سربداران

 از .پردازد  میق که سربداران موجودیت خود را اعالم کردند.   هـ736حکومت سربداران تا سال 

 در حوزه این جستار نمی ،خت مفصل به تاریخ سیاسی این حکومت پس از تشکیلاین رو پردا

از حکومت اي   شمه، اختصارطور به لیکن براي آشنایی بیشتر خواننده با این حکومت .گنجد

   .سربداران بیان خواهد شد

  

  حکومت سربداران 

 737 سال  شعبان12نهضت سربداران از سوي مردمانی که تحت ستم مغوالن بودند در  

 از این رو شهر تاریخی و شیعی .باشتین که از توابع شهر سبزوار بود آغاز شد از روستايهـ 

 و نام این حکومت با نام سبزوار گره خورده .شود  میسبزوار پایگاه اصلی سربداران محسوب

 نخست اینکه :خورد  می در قیام شیعی سربداران دو مسأله بیش از دیگر مساءل به چشم.است

سربداران با اتکا بر مذهب تشیع اثنی عشري به صورت یک ایدئولوژي حاکمیت توانستند قیام 

 بعد انقالبی آن را به بار نشانند و باعث ،خود را در جامعه هدایت کرده در خالل نیم قرن
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چه به صورت سیاسی و نظامی و چه به صورت فکري ، گسترش و نفوذ آن در سایر نواحی

   )12 ،1383 ،آژند( . نظامی مغوالن در ایران–بخشیدن به سلطه سیاسی  دوم خاتمه .گردند

مسعود دومین حاکم سربداري با کشتن برادر خود در رأس حکومت الدین  امیر وجیه

 وي به خوبی میدانست که مشروعیت الزم را براي حکومت ندارد از این رو .سربداران قرار گرفت

حافظ ( به عنوان رهبر مذهبی سربداران معرفی کرد شیخ حسن را از زندان آزاد کرده وي را

تا از این طریق هم نیروي عظیم مریدان شیخ حسن را در اختیار درآورد و ، )84 ،1380 ،ابرو

 از این زمان حکومت سربداران داراي دو جریان .هم مشروعیتی مذهبی به حکومت خود بدهد

جر به فروپاشی خاندان طغاي تیمور و  در نهایت پیوند این دو جریان من.مذهبی و سیاسی شد

 سربداران در سال ،در نهایت) 5، 1379حالج( .برچیدن سلسله ایلخانان هالکویی در ایران شد

   .توسط تیمور لنگ از میان برداشته شدند هـ 783

  

  اوضاع تشیع در دوره ایلخانی 

 از آنجا .حمله مغول به ایران به سلطه خلفاي سنی مذهب و متعصب عباسی پایان داد

که حکام مغولی شمن پرست بودند و تعصب مذهبی نداشتند نوعی فضاي باز مذهبی در ایران 

 به همین دلیل شیعیان اثنی عشري که تا این زمان در مضیقه بوده و بر حسب .برقرار شد

بردند از گوشه و کنار قلمرو اسالمی سربرآوردند و مجال خودنمایی   میضرورت در تقیه به سر

 حتی اسالم آوردن ایلخانان نیز در تساهل و تسامح آنان تغییري ایجاد نکرد بلکه از این .ندیافت

آزادانه و برابر مذاهب مختلف که ایلخانان هاي  پس دربار مغول محلی شد براي بحث و جدل

کردند از این رو تشیع امامی روز به روز بیش   میبیشتر نقش تماشاچیان این مجادالت را بازي

شد تا آنجا که حتی اولجایتو ایلخان براي مدتی مذهب تشیع اختیار   میش در عرصه ظاهراز پی

رشد اي   شیعیان امامی به اندازه، به این ترتیب در اواخر دوره ایلخانی).16، 1363،آژند(کرد 

 در صورت وجود شرایط، در ؛شود  می آنچه در عقاید این مذهب دیدهاساس برکرده بودند که 

   . قیام کنندمقابل ظلم
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  اوضاع تصوف دوره ایلخانی 

حمله وحشیانه و غیرقابل توصیف مغول به ایران نقطه عطف بزرگی در تاریخ این 

و کشت و کشتارهاي وسیع و غیرانسانی این ها  و ویرانیها   خرابی.آید  میسرزمین به حساب

تناك این واقعه تا از ذهن مردم ایران پاك نمی شد و پیامدهاي وحشها  واقعه شوم تا سال

 در این اوضاع آن چه در روحیه و ذهن مردم ایران از .بر پیکر سرزمین ایران نمایان بودها  قرن

 همه سرگردانی و ناامیدي و حیرانی و ،برجاي ماندها  مشاهده این کشت و کشتارها و ویرانی

 این .ی نداشتو انزوا در پنشینی   مجموع این حاالت روحی جز عزلت و گوشه.افسردگی بود

اندك اندك با تصوف که خصیصه اصلی آن انزواي از اجتماع و خلوت با خود و ها  گوشه نشینی

 مردمی که نه قدرت . ارتباط یافت و موجب گرایش مردم به تصوف شد؛خداي خود بود

 ناچار به ،ایستادگی در برابر ظلم را داشتند و نه تاب تحمل این همه ویرانی و خرابی و ظلم را

 به این ترتیب تعداد .تصوف روي آوردند تا از این راه روح خنجر خورده خود را تسکین دهند

هفتم و هاي  که محل تجمع این صوفیان دست از دنیا شسته بود در قرنها  و خانقاهها  رباط

 البته نباید از نظر دور داشت که هرچند تصوف با عزلت و .هشتم هجري رو به ازدیاد گذاشت

جتماع پیوند خورده بود اما ذهن این صوفیان همواره درگیر بازگشت و ایستادگی در گریز از ا

 سرکش و سیاسی ، از این رو تصوف قرن هشتم به صورت تصوفی اجتماعی.برابر ظلم و ستم بود

رود که در اواخر دوره ایلخانی برخی از صوفیان   می و این امر تا جایی پیش.شود  میبود ظاهر

گیرند و هادي مردم در حرکت انقالبی   میداران را علیه ظلم ایلخانان برعهدهرهبري نهضت سرب

   .شوند  میو ایستادگی در برابر جور زمانه

  

  اوضاع سیاسی ایران همزمان با شکل گیري سربداران

 نارضایتی و غلیان افکار قشرهاي مختلف مردم ،حکومت ایلخانانهاي  در واپسین سال

 اعیان مغول و ترك در خراسان .بویژه خراسان به حد اعال رسیده بودشهر و روستا در ایران و 

. طایفه مغولی نفوذ فراوان داشتند و  بخصوص امیران طایفه اویغور.بسیار مقتدر بودند

شیخعلی جانشین ایلخان که فرزند امیرعلی   امیر،نیرومندترین سران ملوك الطوایف خراسان

ارغون شاه از قبیله جانی قربانی و نوه امیر نوروز و نتیجه  رئیس طایفه اویرات امیر .قوشچی بود

. را به تصرف خویش در آورده بود...  که نواحی نیشابور و طوس و مشهد و ابیورد و،ارغون
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 امیران طایفه جانی قربانی افرادي ظالم و بی رحم و متجاوز به حقوق رعایا )7 ،1378 ،حقیقت(

مر موجبات ناراحتی و نارضائی و غلیان فکري وطن و خرده مالکان محلی بودند و همین ا

  )8 ،همان (.پرستان پرشور مردم خراسان را فراهم کرد

داخلی ایران هاي  در تاریخ ایران آتش جنگ هـ 782تا .   هـ731هاي  در فاصله سال

داخلی و مبارزه ملوك الطوایفی به هاي   جنگ، پس از مرگ ایلخان ابوسعید.برافروخته شد

ب قدرت درگرفت و در این گیرودار روستاییان و شهریان از غارت و چپاول و تجاوز خاطر کس

   )331 ،1382راوندي،  (.لشکریان و برخی از امیران مغول سخت زیان دیدند

  

  ظلم و ستم عمال مغول به مردم 

 دست عمال شهرها و امیران ، هرج و مرج و عدم کنترل اوضاع از سوي حکومت مرکزي 

داخلی پی در پی خسارات فراوانی به هاي   جنگ.ردن به مردم باز گذاشته بودرا در ستم ک

بسیاري از  « .شد  میکشاورزي وارد میکرد و گاه باعث قحطی و گرسنگی در روستاهاهاي  زمین

 716 (. بر اثر تهاجم و غارت شاهزاده یساور جغتایی ویران گشته بود)خراسان(نواحی آن خطه 

 تنها خراسان را غارت کرد و غالت را طعمه آتش ساخت بلکه عده کثیري  یساور نه.). هـ717 –

  . )28 ،1365 ،پطروشفسکی. (»از روستاییان را به بردگی برد 

وجود رسمی به نام نزوله یا نزول اجالل نیز مزید بر علت شده ها  همچنین عالوه بر این

 هر شخصیت )318 ،1382 ،راوندي (.رفت  می و مصیبتی واقعی براي مردم روستا به شمار.بود

قدم میگذاشت براي خود و خادمان و همراهانش صدها منزل را اي  مغولی به شهر یا دهکده

بردند و به   میخواستند به غارت  می نوکران امیر یا فرمانروا هر چه از اموال مردم.کرد  میاشغال

 ،همان (.دادند  میاستهزاء قراررا مورد ها  کردند و صاحبان خانه  میدست درازيها  ناموس آن

318(   

 در طی قرون گذشته هرگز وضع مردم ایران به این وخامت و سختی دوران مغوالن  

 و همه در این میان تنها به . ادبار و بدبختی و ناامیدي بر زندگی مردم سایه انداخته بود.نبود

ها  ه دست ظلم را از زندگی آنرا از این اوضاع اسفناك رهایی دادها  فکر یک منجی بودند تا آن

   .افتادند  میگفتند و به راه  می در چنین شرایطی بود که به هر نداي معترضی لبیک.کوتاه کند
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  وضع مالیات در اواخر دوره ایلخانی 

 .شد  میگوناگونی و بسیاري از مردم اخذهاي  در دروه تسلط مغوان در ایران مالیات

شد   میونی از انواع مالیات هایی که در این دوره از مردم گرتهي که منابع آمارهاي گوناگطور به

بایست قریب سی گونه مالیات و بیغار را   میبه قولی در این دوره روستاییان. به دست میدهند

جمع آوري مالیات از رعایایی که در اراضی دیوانی و اینجو سکونت ) 317 ،همان (.بپردازند

آمد و یا به زمین   میالی دیوان عالی یا دیوان اینجو به عمل مستقیماً توسط دستگاه م،داشتند

 این شیوه اخیر براي مردم بسیار سنگین و دشوار .شد  میداران و تجار بزرگ به مقاطعه داده

بسیار زیاد بود و مالیات گیرندگان در هنگام اخذ مالیات ظلم زیادي بر ها   زیرا تعداد مالیات.بود

شنیدند که گیرندگان مالیات به روستایشان   میتاییان ستم دیده چون روس.داشتند  میمردم روا

 .را خبر کنندها  گماردند تا به موقع آن  می همچنین پاسدارانی.گریختند  میشوند  مینزدیک

 اغلب نیز کسی .بردند  می زنان را با خود؛یافتند  میوقتی مأموران مالیاتی روستا را خالی از مرد

به همین دلیل در روستاها به اندازه کافی کشت و کار نمی شد و نتیجه  .در ده دیده نمی شد

در این دوره گذشته از عوارض و  ).313 ،1386،اشپولر(بود ها  این وضع باال رفتن قیمت

 تسلیم بروات به شاهزادگان و خاتونان و ،شد  میگوناگون که به زور از مردم گرفتهها  مالیات

مستمري خود  داد که مواجب و  می برات به دارنده آن این حق را.امیران نیز بسیار متداول بود

   .)317 ،همان(فالن به بهمان والیت یه ده وصول کند هاي  را از محل مالیات

افزوده شده ها  مختلف که در اواخر دوره ایلخانی به مراتب بر تعداد آنهاي   اخذ مالیات 

 کار .شد مردم را به ستوه آورده بود  میر گرفتهبود و در طول سال به کرّات از روستاییان به زو

 جایی رسیده بود که برخی از حکام ده بار و حتی بیست و سه بار مالیات دام را دریافت به

 اداره امور مالیاتی دولت ،گذشت  میچون اجحاف مأموران مالیاتی از حد .داشتند می

کم به عجله به پیشواز این  در چنین حالی حا.داشت  میفرستادگانی براي رسیدگی اعزام

 ،اشپولر(کرد   میرفت و با پرداخت رشوه آنان را از رسیدگی به وضع منصرف  میفرستادگان

مواجه گشت و فرار مردم و تخلیه اي  نتیجه این امرکشاورزي با رکود قابل مالحظه  در.)312

   .ه داشت مجموع این عوامل رکود اقتصادي را به همرا.روستاها امري معمول شده بود
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 رکود ،سنگینهاي   وضع مالیات،افزایش روز ازون ظلم و ستم در اواخر دوره ایلخانان

 در چنین شرایطی مساجد و .ساخت  می مردم را روز به روز افسرده تر و نا امیدتر،اقتصادي

مملو از کسانی شد که براي تسکین روح خود در مجالس وعظ مشایخ صوفیه در این ها  خانقاه

را به آمدن یک منجی و ها   مشایخ صوفیه نیز براي آرامش مردم آن.شدند  میجمعاماکن 

 اندیشه ظهور منجی و .دادند  میایستادگی در برابر ظلم و ستم و رهایی از اوضاع اسفناك مژده

 . بیش از پیش موجب نزدیکی و پیوند خوردن تشیع و تصوف در این دوره شد،رهایی از ظلم

شیعیان اثنی عشري را در برابر تحمل ظلم و ستم مقاوم کرده ها   سالانتظار ظهور منجی که

   .یافت  می به مردم انتقال،بود اکنون از طریق مشایخ صوفیه که سخنان شان رنگ تشیع داشت

پرداختند و مردم را به   میاز میان مشایخ صوفیه که به وعظ و سخنرانی در خراسان

  نام شیخ خلیفه بیش از دیگران،کردند  میمقاومت و ایستادگی در براب ظلم تشویق

شیخ (روزي شیخ  «. شیخ خلیفه درویشی زاهد بود که ظاهراً مذهب تشیع داشت.درخشد می

» جویم از این مذاهب اعالست  میاز او پرسید که چه مذهب داري گفت آنچه من )الدوله رکن

 تعبیر به الدوله یخ رکن این پاسخ مبهم شیخ خلیفه از سوي ش).175 ،1 ج ،1383 ،سمرقندي(

 و از این رو شیخ خلیفه به خراسان که از دیباز مرکز تجمع شیعیان اثنی .شیعه بودن وي شد

 مردم بسیاري مرید .عشري بود رفته و چون موقعیت را مناسب دید به وعظ و خطابه پرداخت

 و رنج و  شیخ خلیفه مردم را به تحمل درد. و عده زیادي بر گرد وي جمع شدند.وي شدند

 فقهاي سنی مذهب خراسان که مریدان روز افزون .کرد  میمقاومت در برابر ظلم و ستم نصیحت

 « .شیخ خلیفه را مشاهده کردند به هراس افتاده با حیله کمر به قتل شیخ خلیفه بستند

بامدادي شیخ خلیفه را در مسجد از ستونی به حلق آویخته دیدند و خشتی چند در پاي ستون 

 وقوع قتل ).175 ،1 ج ،همان(دیگر نهاده چنان که شخصی به ریسمان خود آویخته باشد بر یک

شیخ خلیفه باعث غلیان احساسات مردم شده مریدانش به جوش آمده آماده وقوع یک شورش 

بودند لیکن در این زمان هنوز رهبري که بتواند از لحاظ نظامی این جریان را رهبري کند وجود 

ان بزرگ ترین مرید و شاگرد شیخ خلیفه به نام شیخ حسن جوري موج  در این می.نداشت

 .گفت که هنوز زمان نهضت فرا نرسیده استها  مریدان معترض را گرد خود جمع کرده به آن

گشت و مردم را به طرقت شیخ   میشیخ حسن در شهرهاي نیشابور و مشهد و ابیورد و خبوشان

 از این زمان موج این . نیشابور اورا قبول کردند اکثر مردم کوهپایه.کرد  میخلیفه دعوت
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 گویا مردم از لحاظ فکري کامالً آماده وقوع .اعتراضات نظم و جهت خاصی به خود گرفت

 و در این راه باا جریان تصوف سرکش و اجتماعی .بزرگ و حرکت علیه ظلم بودنداي  حادثه

گفت حاال   میو را ثبت کردهشد نام ا می) شیخ حسن(هرکس مرید وي  «.همراه شده بودند

 )175 ،همان( .»فرمود که آلت حرب راست کرده موقوف اشارت باشند  میوقت اختفاست و

مرید شیخ حسن شدند که حاضر بودند در راه وي جان  چندي نگذشته بود که موج عظیمی

یستاده از  اکنون این موج عظیم از لحاظ فکري کامالً آماده بودند تا در مقابل ظلم در ا.ببازند

 در چنین اوضاعی بود که سربداران برخاستند و این جریان .یوغ ظلم عمال ایلخانی رهایی یابند

فکري و مردمی را با خود همراه کردند و توانستند به کمک همین مریدان صوفیه حکومت 

  .ایلخانی را از میان بردارند و به حکومت ایلخانان در ایران خاتمه دهند

  

  گیري  نتیجه

والن مهاجم اگرچه توانستند به زور شمشیر ایران را مسخر خود گردانند و تشکیل مغ

 و با اسالم آوردن سعی کردند خود را به مردم مسلمان ایران نزدیک کنند اما .حکومت دهند

 هیچ گاه از سوي مردم ایران پذیرفته نشدند و همواره مردم به این حکومت به چشم غاصب

هاي  دوره ایلخانان ظلم و ستم عمال ایلخانی رو به فزونی نهاد و مالیات در اواخر .نگریستند می

 در کنار این .شد بر نارضایتی و نابسامانی اوضاع افزود  میبسیار زیاد که به زور از مردم گرفته

 در ادامه نزدیکی .جریان رشد دو جریان تصوف اجتماعی و تشییع اثنی عشري را شاهد هستیم

 در نهایت . در این دوره باعث پیوند خوردن این دو جریان با یکدیگر شداندیشه تصوف و تشیع

 در .تصوف این دوره توانست در قالب تشیع ذهن و فکر مردم را آماده ظهور یک منجی گرداند

نهایت این حکام سربداري بودند که توانستند این جریان آماده فکري را در اختیار خود درآورده 

 و به این ترتیب نخستین . یوغ ظلم و ستم ایلخانان معرفی کنندخود را منجیان مردم از

  .حکومت شیعه اثنی عشري در ایرا تشکیل شد
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  و افول قدرت نهضت سربدارانشناسی  آسیب

  

  1زاده مویدي امین

  :چکیده

یکی از این . پر فراز و نشیبی از رخدادها و حوادث گوناگون استي  تاریخ ایران عرصه

قیام سربداران سبزوار در قرن هشت ، رویدادها که انقالبی با رنگ و بوي ملی و مذهبی بوده

این قیام و به ویژه علل عروج آن ي  شگران متفاوتی دربارهنویسندگان و پژوه. باشد  میهجري

گیري از  بررسی و نتیجه، اي از نظرات ایشان ي حاضر ذکر گزیده اند که هدف مقاله قلم زده

عیوب و نواقصی که حکومت ها،  کوشد تا برخی از آسیب دیگر اینکه این مقاله می. آنهاست

ي را دچار خود کرده بود تبیین و تحلیل کند و سربداري  حاکمانش و مردم جامعه، سربداران

 .نهایتاً دالیل روشنی را براي سقوط آنها ارائه دهد

 زوالها،  آسیب، سربداران :کلیدي گانواژ

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1
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:مقدمه  

اند و حتی به خاطر رفع  در طول تاریخشان ظلم و تعدي را نپذیرفتهگاه  ایرانیان هیچ

اي دیگر  این بار نیز شاهد گونه. اند  تا پاي جان ایستادهجور و ستم بارها و بارها در برابر ظالمان

 اما تنها قسمتی از تاریخ. اي از تاریخ ایران هستیم؛ قیام سربداران از مبارزه براي آزادي در گوشه

سربداران اختصاص به این مبارزه دارد و ماجراي آنها داراي ابعاد دیگري نیز هست که نباید به 

همیشه ذات انسانی درگیر نزاعی است که میان نیکی . ز آنها چشم پوشیدااي  هیچ دلیل و بهانه

آثار او را در طول  حرکات و، نزاع و کشمکشی که آدمی، پلیدي یا همان خیروشر برقرار است و

به عبارت دیگر درگیري میان دو نیروي یاد شده اعمال انسان را . دهد  میزندگی تحت تاثیر قرار

همین جنگ میان ، آري. کاهد  میدهد یا از ارزششان  میها را ارج بیشتريیا آن، بخشد  میاعتبار

  .سازد  میخیروشر است که تاریخ را

ي هشتم هجري بود که به دست شیخ  سربداران نام جنبشی از شیعیان ایران در سده

 حال با پی گرفتن تاریخ ایشان. خلیفه مازندرانی تشکیل شدو تیمورگورکان آن را از پاي درآورد

، کوشیمتا عواملی که سربداران را به سمت نابودي و سرنگونی سوق داد  میاز آغاز تا انجام

  .مشخص سازیم

  .کنیم  میکه قیام مورد بحث درآن رخ داده را توصیفاي  در ابتدا فضاي فرهنگی جامعه

اند که  ها برخاست و خالیق خود چنان محب فتن بدین سبب در اکثر خراسان فتنه"

، حافظ ابرو( "مستانه بنیاد نهندهاي  ث هنوز غوره است که به خیال شراب آن عربدهانگور حواد

1380 :1/81(  

خود ، ها باشند اینکه مردمی به جاي عالقه به تفکر و عقالنیت اینگونه دوستدار فتنه

  .کنند خویش را فراهم می ي نابودي زودرس فرمانروایان زمینه

ي مازندرانی و به منظور رویارویی با ظلم و  هتحت رهبري شیخ خلیف، نهضت سربداران"

ترین ادوار تاریخ ایران نطفه بست ولی همانند سایر انقالبات  ستم ایلخانان مغول دریکی از تیره

مردم به دلیل عدم توانایی رهبري نهضت درهمان ابتدا به کنار رانده شدند و ، قرون وسطایی

ي از خود گذشتگی آنان  تاوردي شد که نتیجهیی از جناح بزرگ زمینداران وارث دس نماینده

  )167: 1368، حسن بیگی( "بود
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ي تاریخ را ترك کردند و  صحنه، اولهاي  آورندگان این جنبش در همان گام دیدیم پدید

جاي خود را به کسانی دادند که هدف اصلیشان رسیدن به قدرت بیشتر براي نیل به اهداف 

  .دون شخصی بود

 وانجام ها اند و کاهش مالیات اند از مردم دورتر شده  جلوتر رفتهامراي سربدار هرچه"

السکوت ناچیزي است که به عنوان دلخوشکنک به  یی اقدامات عمرانی پراکنده در واقع حق پاره

  )170، همان ("ي فرودست داده شده تا به مخالفتی جدي برنخیزد طبقه

مردمی مطابق نیست و همین عدم یک انقالب هاي  مطلب باال نیز به هیچ وجه با آرمان

حال براي داستان کشته شدن . تطابق به آسانی درحرکت نهضت سربداران خلل وارد کرد

مطلبی را در ادامه ، برادر خویش، الدین مسعود به دست وجیه، نخستین حاکم سربدار، عبدالرزاق

  .شناسی بهتر سربداران یاري کننده باشد آورم تا در آسیب می

الدین مسعود را صاحب  زیرا اکثر مورخین وجیه. ي اعتماد نیست  شایستهاین داستان"

ي وي  کشی را از طرف او به تمایالت و مقاصد نجیبانه کوشند عمل برادر تمام فضایل دانسته می

واقع . الرزاق را لجنمال سازند عبد نسبت داده موجه جلوه دهند و از سوي دیگر با تمام وسایل

الرزاق  زیرا عبد: ي نظر مورخان نسبت به این دو برادر علل دیگر داردامر این است که مبنا

ي روستاییان  ي همان مورخان تا پایان پیشوا و رهبر توده علیرغم منشاء اعیانی خویش به گفته

ي  الدین مسعود در روزگار حکمروایی خویش نشان داد که نماینده باقی ماند و حال آنکه وجیه

پطروشفسکی و ، یاکوبوسکی، پیگولوسکایا (" صاحب زمین استجناح اعتدالی سربداران

  )418-19: 1354، همکاران

به این ترتیب شاهد آن بودیم که فردي که بیشتر طرفدار قشر روستایی و ضعیف 

ي سربدار است توسط برادر و همخون خود که این ویژگی نیکو را دارا نیست کشته  جامعه

 در آینده نیز موجب ریختن خون سربداران به دست این همان جنگ قدرتی است که. میشود

  .گردد سربداران می

  

به استثناي چند سالی که حکومت در دست کلو اسفندیار و خواجه -در کشور سربداران"

شمس الدین علی بوده است همواره عناصري که از میان اعیان و بزرگان سربداران برخاسته به 

دولت سربداران یک دموکراسی روستایی نبود بلکه .دکردن  میحکمرانی- لشکریان متکی بودند
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مهمی که به هاي  فقط به سبب گذشت شد ولی در عین حال ي مالکین شمرده می دولت خرده

    )98: 1351، پطروشفسکی ("روستاییان کرده باقی مانده بود

ي  نویسد که حتی اینگونه هم همه ي مطلب فوق می که البته پطروشفسکی در ادامه

بیشتر سردمداران سربدار از گروهی  )100، همان( ي عمل نپوشید ي روستاییان جامهآرزوها

روستاییان که البته قشر بزرگی از آن جامعه را هاي  شدند و تمامی خواسته خاص برگزیده می

ي  به این شکل آرام آرام خطري بزرگ براي ادامه، شد دادند هم اجرایی و محقق نمی تشکیل می

  .حکومت بوجود آمدحیات آن 

ق اختالفات داخلی و خارجی باعث تضعیف دولت سربداران شد .هـ782 در اوایل سال

، اي بیفتد آسیب و آفت دیگري است که اگر درمیان سلسله، اختالف عامل )87: 1365، آژند(

هم چنان که این آفت درمیان امراي ، کند و آن را از پاي درمی آورد هایش را سست می بنیان

اعتمادي وعناد را  بذر بی، دار هم افتاد و به جاي اینکه آنها را هوادار و هواخواه یکدیگر نمایدسرب

  .میانشان پاشید

پهلوان حسن دامغانی در این حال بعداز هزیمت استرآباد به محاصره قلع شقان مشغول "

کرد و ي سبزوار را گشادند به سبزوار دخول  علی مؤید صبحگاهی که دروازه بود و خواجه

کردند که آفتاب دولت خواجه حسن به  حسن رسید و دعا می پنداشتند که پهلوان مردمان می

گفت که حسن به علی مبدل شد و مردم را تحقیق شد   میکوه پیوسته باد و بابا شمس مسکین

که این خواجه علی مؤید است و خواجه نقاره به نام خود زد و خواجه یونس سمنانی را که وزیر 

اهللا بداشت و کتابت به سرداران نوشت که  ن حسن بود بردار کرد وتعزیت امیرزاده لطفپهلوا

اینک خزینه را ، کنید و از مالزمت او عار ندارید  مینمک بد اصل چه شما بدین دامغانی حرام

کنم اگر دیر رسیدید مفلس خواهید ماند باید که سر حسن دامغانی را همراه خود   میقسمت

  )1/215: 1366، دولتشاه سمرقندي( " نه بدین سو میاییدبیاورید و اگر

سربداران طریق خدعه و خیانت را پیش گرفتند و به راحتی هرچه تمامتر یکدیگر را به 

ي حکومتی شیعی را داشتند  این همه رذیلت و زشتی داعیه اینکه باانگیز  شگفت ،قتل رساندند

  .خوانی ندارد سالم محمدي و تشیع علوي همبا ا در حالی که این رفتار و منشو گفتار اصالً

ایمان قوي و اعتقاد فقهی معلوم و مشخصی در میان رهبران ، نبود یک ایدئولوژي

  )187: 1384، زاده امین(جنبش است فروپاشی این یکی دیگر از عوامل سربداران وپیروان
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کمان و باید حا، براي بقاي یک نظام عالوه بر وجود یک سیاست درست و منطقی، آري

از اصول و عقاید ایمانی چنگ بزنند و اال اي  هر دو مجموعه ،کنند مردمی که بر آنها حکومت می

  .حیات دهدي  کوتاه ادامهاي  تواند بیش تر از دوره  نمیآن حکومت

 خارجی خود مانند با مخالفان هاي سربداران جنگ ،جنبش عامل دیگر فروپاشی این"

آنها داشت زیرا  کرت و غیره بود که نقش مهمی در انحطاط آل، حاجی قربانیها، طغاتیوریه

تشکیل دهند و اي  به همین دلیل هرگز فراغت آن را نیافتند که دولت یکپارچه سربداران

  )187، همان ("آرمانهاي اجتماعی و اقتصادي خود را پیاده کنند

اي ي حکومتشان فرصت کافی براي رسیدگی به ساختاره حاکمان سربداري در دوره

هاي  جنگ را صرف ي خود را نداشتند و قسمت اعظمی از این زمان ي تحت سلطه جامعه

  .تاثیر نبود گوناگون کردند که این قضیه در رقم خوردن پایانی بد برایشان بی

فریبی و خیانت بعضی  کنم که به عوام زاده اقتباس می اینجا هم مطلب دیگري را از امین

گوید  لی مؤید در پیوستن به دشمنان سربداران اشاره داشته و میاز امیرانسربدار چون خواجه ع

  )188، همان(اینهم از عواملیست که به روند نابودي این جنبش و خیزش مردمی شتاب داد 

آسیب اخالقی  براي سربداران حسن جوري پیشواي دینی و مثالی دیگر از شیخ

به مدتی اندك مردم  چنانکه ،تعام فریب داشته اس شیخ حسن بغایت کلماتی" :فریبی عوام

، حافظ ابرو ("یی که جان خود به سخن او درمی باختند بسیار مرید و معتقد او گشتند به مرتبه

1380 :1/80(  

دامن بودن برخی از  خوب عامل دیگري که در سقوط سربداران دیده شده فریبکار و تر

 مردمان را گرد خویش جمع ایشان به جاي اینکه با راستی و درستی. سران این سلسله است

تواند به عنوان دلیلی دیگر براي افول سربداران   میبه گمان من این نیز، کنند آنها را فریفتند

شوم که اگر ما مدت زمان اندکحیات سربداران را   در آخر این نکته را یاداور می.مدنظر قرار گیرد

بحرانی که ایشان با آن دست به توانیم عمق   میبا تعداد حاکمان آنها قیاس کنیم به خوبی

  .گریبان بودند را دریابیم
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  :گیري نتیجه

هایی بود  نواقص و آسیب، ها دیدیم که ضعف حکومت سربداران محصول همان کاستی

 آنها به شر .ي این حکومت رخنه ایجاد کرد و عاقبت ساختار آن را از هم پاشید که در بدنه

 از مردم، دو دستگی و چند دستگی میانشان پدیدار شد ،علیه یکدیگر خدعه کردند، گراییدند

باز ، کیشان خود را با بیرحمی کشتند مشاور و هم، برادر، از عقالنیت دور شدند، فاصله گرفتند

دست یاري به سوي دشمن یازیدند و سرانجام به ، شان تا خرد و خردورزي بیشتر شد هم فاصله

  .نابود شدند، ودندبیگانگانی که بر آنها شوریده ب دست همان
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  اجتماعی ایرانِ سده هشتم و تأثیر آنها ـ ساختارهاي سیاسی

  بر ظهور جنبش سربداران

  

 1فر رضیه موسوي

  

  :چکیده

در سده هشتم هجري شمسی در خطه خراسان بزرگ جنبشی سر بر آورد که سربداران 

تعدي .  حکومتی شیعی منجر شد ـهرچند کوتاه مدتِ ـ قیامی که به استقرار. لقب گرفت

ور کرد که ناشی از فرمانروایی  آتش زیر خاکستري را شعله، انان مغول در باشتین سبزوارایلخ

کنندگان را در  قیام، هاي اولیه موفقیت. ایی بودناهمساز مغوالن بر میراث داران تمدن کهن آری

. نمودتر  تر نموده و مردم ستم دیده خراسان را در پیوستن به نهضت مصمم ادامه راه راسخ

اجتماعی ناکارآمد حکومت ایلخانان مغول را هدف گرفته و  ـ ساختار سیاسی، سربدارانجنبش 

  . اختاند را به لرزه ارکان آن

جنبش سربداران به دلیل نقش برجسته مذهب تشیع در قیام و ایستادگی در مقابل 

 اسیدر ادبیات سی، قراولی آن در برپایی حکومت شیعه حکومت استبدادي ایلخانان مغول و پیش

، در باره علل و متغیرهاي دخیل در بروز. برخوردار استاي  از جایگاه ویژه، مذهبی تاریخ ایرانـ 

 تواند مطرح و مورد بررسیِ  میزیاديهاي  پرسش، موفقیت نسبی و تداوم جنبش سربداران

به روشن شدن رفتار سیاسی ، واکاوي و پژوهش در ابعاد مختلف این نهضت. محققانه قرار گیرد

یرانیان در مواجهه با حکام خود خوانده بیگانه در طولِ تاریخِ افتخارآفرین ایران زمین خواهد ا

برآوردن قیام  سر اجتماعی دخیل در ـ متغیرهاي سیاسی هدف این مقاله شناسایی. انجامید

اجتماعی قرن  ـ سربدارن و پاسخ دادن به چگونگی فرایند تأثیرگذاري ساختارهاي سیاسی

مذهبی سربداران است و از این رهگذر بیرون کشیدن  ـ ترسازي نهضت سیاسیهشتم در بس

                                                           
  .عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواري/ الملل از دانشگاه تهران دانش آموخته دکتري تخصصی روابط بین. 1
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فرهنگ ایرانی هاي  رفتار سیاسی ایرانیان در مواجهه با استبداد و شناسایی قابلیتهاي  شاخص

. باشد  میدر طول قرون واعصار، در مقاومت و به زانو درآورن و درهم شکستن هیمنه بیگانگان

گسترش و ، اجتماعی ایرانِ قرنِ هشتم در آغاز ـ ثرگذاري ساختارسیاسیمفروض مقاله ناظر بر ا

تاریخی بوده و از  ـ روش مورد استفاده در این مقاله تحلیلی. استقرار جنبش مذکور است

، حاصل از این واکاوي پس از دسته بنديهاي  داده. هرمنوتیک نیز بهره خواهیم بردهاي  آموزه

به تأیید ، رده خواهد شد و با عرضه نتایج بدست آمده بر فرضیهبه ترازوي سنجش و ارزیابی سپ

  . یا رد فرضیه مبادرت نموده و به نتیجه گیري خواهیم پرداخت

حکومت ، قیام سربداران، اجتماعی ـ ساختارهاي سیاسی،  ایران سده هشتم:گان کلیديواژ

 . شیعی

  

  :مقدمه

ورد هجوم و تاخت و تاز م ایران را م1216 /هجري 616چنگیزخان مغول در سال 

کرد که هنوز آثار تمدن سوز این تهاجم بر فرهنگ  توان ادعا  میوحشیانه قرار داد که بی اغراق

کند و برخی با توجه به استمرار آثار مخرب استیالي مغول   میآریایی سنگینی ـ ایران اسالمی

 و معتقدند اند مطرح کردهفاجعه زدگی را  نظریه، براي به تصویر کشیدن عمق آثار برجاي مانده

سیطره مرگبار مغوالن به مدت دو قرن  ایرانی ـ که علت اصلی نابودي تمدن طالیی اسالمی

با مرگ چنگیز و به قدرت رسیدن نوادگان وي زنجیره قدرت . )227: 1389، عدالت( بوده است

ان در سال با به قدرت رسیدن هالکوخ. دست به دست گشته تا نوبت به هالکو خان مغول رسید

  . وي نظام ایلخانان مغول را تأسیس کرد، م1253 / هجري 653

استبداد مغوالن  وضاع نابسامان ایران در دوره ایلخانان مغول آتشی را زیر خاکستر سرد

کاتالیزوري شد که ، روشن نگاه داشت و سرانجام اقدام کارگزاران مالیاتی آنها در باشتین سبزوار

که سربداران ، فوران آتشفشانی را سبب شد  نظام خودکامه ایلخاناندر میانه اوضاع خاکستري

طغیان و قیامی که به استقرار حکومتی شیعی در خراسان مغول زده به مدت نیم . نام گرفت

اي  جرقه، تعدي ایلخانان مغول در باشتین سبزوار. )Sarbedaran's,…2014( قرن منجر شد

شعله ور . فرو خورده ملتی زخم خورده و ستم دیدههاي  نهو کیها  بود بر انبار باروت نارضایتی

شدن آتش زیر خاکستري که ناشی از فرمانروایی ناهمساز مغوالن بر میراث داران تمدن کهن 
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هاي  موفقیت. ضربتی بر پیکره ناساز مغوالن وارد کرد که طومارشان را درهم پیچید، آریایی بود

جنبش . نمودتر  در پیوستن به نهضت مصمممردم ستم دیده خراسان را ، اولیه جنبش

اجتماعی ناکارآمد ایلخانان مغول را هدف گرفته و ارکان آنرا به  ـ ساختار سیاسی، سربداران

تبدیل ) Naseri, 2014: 4179( »ي سازمان یافته مردمیها جنبشسمبل «اخت و به اند لرزه

ر وسعت بزرگترین و از نظر به تعبیر پتروشفسکی قیام سربداران در زمانه خود از نظ. شد

دیگر تأثیر قطعی داشته ي ها جنبشتاریخی مهمترین نهضت آزادیبخش خاورمیانه بوده و بر 

  . )6: ، بی تا، پتروشفسکی( است

جنبش سربداران به دلیل نقش برجسته مـذهب تـشیع در قیـام و ایـستادگی در مقابـل              

 در ادبیات سیاسـی   ،  ایی حکومت شیعه  حکومت استبدادي ایلخانان مغول و پیشقراولی آن در برپ        

، در باره علل و متغیرهاي دخیل در بـروز . برخوردار استاي  از جایگاه ویژه،  مذهبی تاریخ ایران  ـ  

توانـد مطـرح و مـورد بررسـیِ           مـی  زیاديهاي    پرسش،  موفقیت نسبی و تداوم جنبش سربداران     

به روشن شدن رفتار سیاسـی      ،  تواکاوي و پژوهش در ابعاد مختلف این نهض       . محققانه قرار گیرد  

ایرانیان در مواجهه با حکام خود خوانده بیگانه در طولِ تاریخِ افتخار آفرین ایران زمـین خواهـد                  

فرهنگی و گفتمـانی    ،  اقتصادي،  اجتماعی،  این مقاله با هدف شناساییمتغیرهاي سیاسی     . انجامید

ینـد تأثیرگـذاري سـاختارهاي      دخیل درسربرآوردن قیام سربدارن و پاسخ دادن به چگـونگی فرا          

مذهبی سربداران نگاشـته شـده    ـ  اجتماعی قرن هشتم در بسترسازي نهضت سیاسی ـ  سیاسی

گـسترش و اسـتقرار جنـبش    ، مفروض مقاله ناظر بر اثرگذاري ساختارهاي مـذکوربر آغـاز        . است

هـاي   تـاریخی بـوده و از آمـوزه    ـ   روش مـورد اسـتفاده در ایـن مقالـه تحلیلـی     . است سربداران

هـاي    مبـانی و بنیـان    ،  در ابتدا نگاهی خواهیم داشـت بـه اصـول         . هرمنوتیک نیز بهره گرفته ایم    

ســاختاري و حکــومتی ایلخانــان مغــول و ســپس بــه واکــاوي ســاختارهاي حــاکم پرداختــه و  

گیري  ررسی نموده و به ارزیابی و نتیجه  تأثیرگذاري آنها بر ظهور و موفقیت جنبش سربداران را ب         

  . داختخواهیم پر

  

  :اصول و مبانی حکومت ایلخانان مغول

 با روي اما و نوشتاري بود قوانین مکتوب فاقد چنگیزخان ساختار حکومتی مغوالنقبل از

 و براي را صادر کرد قوانین عرفی چنگیزدستور تدوین قبایل مغول شدن و متّحد ويکار آمدن 
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مصمم افزود که در اجراي آن بسیار ن دا باصولی را،  تسخیر شدهو مناطق ارتش ایجاد نظام در 

اوگتاي و جغتاي پسران چنگیز مسؤول تدوین و نظم بخشیدن به این قوانین . گیر بودسختو 

اصولالزم براي  احکام و از وضعهاي خود  کشورگشائیدر کنارو همراه چنگیز خان شدند لذا 

، د که یاسا نامیده شدفتح شده غافل نبود و دیري نگذشت که این اصول و قواعهاي  سرزمین

در » یاسا«واژه . حکم قانون اساسی را یافته و عمل به آن الزام آور و کم کم جنبه تقدس یافت

لغت نامه است و در » حکم و فرمان شاه«زبان مغولی و اویغوري به معنی حکم و فرمان یا 

. رود نیز گهگاه به کار می» تورهچنگیزي«ترکیعبارت ، قاعده و قانون نیزمعنا شده، رسم دهخدا

یاساي چنگیز شامل . شود به آداب قومی و دستور اجدادي گفته میدر مغولی ) tura(توره 

هاي  سیستم،  و نیروهاي مسلحارتش نظام، جنگ، خارجی روابط است در بابدستورهایی 

به  مقررات یاسا برخی از. و سایر مسائل داخلی و خارجی، مالیاتاخذ ، ارتباطی و نامه نگاري

ماده اول یاسا که با . شده بودحک مسیر عبور سربازان در هاي بزرگ   روي سنگدستور چنگیز

هرکس از یاسا «: این است، حک شدهپامیرحروف درشت روي صخره سنگی بزرگی در فالت 

مچنان که آسمان ه«: نیز در ادامه گفته شدهو » سرش را به باد خواهد داد، سرپیچی کند

: زمین نیز بیش از یک خدا ندارد و آن خدا هم منم، بیش از یک خدا ندارد

 تسلیم مغول برابر در بدون مقاومت باید یا غیرمغول اقوام یاسا قوانین بنابه. »چنگیزخان

 قرار عام قتل مورد باید هرگونه مقاومت صورت در یا پرداختند می مالیات جو با و شدند می

برخی از . اند متفاوت در کتب تاریخی گرد آمدههاي  مجموعه این اصول با ترکیب. دگرفتن می

  :این اصول که با بحث ما مرتبط هستند عبارتند از

کسی که عمداً دروغ بگوید یا مرتکب اعمال جادو و سحر شود یا در کار دیگران  ـ 1

  . د کشته شودجانب گروه خاصی را بگیرد بای، تجسس کند یا در نزاع دسته جمعی

  . باید کشته شود، هر کس بر روي خاکستر یا آب ادرار کند ـ 2

  . بار سوم باید کشته شود، تاجر ورشکسته در صورتی که سه بار ورشکسته شود ـ 3

  . باید کشته شود، غذا و لباس دهد، ي اسیر کننده به اسیرهر کس بدون اجازه ـ 4

باید ،  او را به صاحبش یا قانون تحویل ندهدهر کس اسیر یا زندانی فراري بیابد و ـ 5

  . کشته شود
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حیوان حالل گوشت را باید پاهایش بست و شکمش را درید و قلبش را با دست  ـ 6

ي مسلمانان اما اگر کسی به طریقه. فشار داد تا بمیرد و سپس از گوشت آن استفاده کرد

  . باید خودش را ذبح کرد، حیوانی را ذبح کند

کمان و هر گونه اثاث سربازي جا ، پشتینشینی اگر کولهیان نبرد و حین عقبدر جر ـ 7

باید به صاحبش برگرداند و اگر در این امر قصور کند و ، اگر آن را یافت، سرباز پشت سر، بماند

  . باید کشته شود، لوازم را به صاحبش برنگرداند

، رکس جز از ایلخانان فرمان برده. امیران جز از ایلخانان از کسی دیگر فرمان نبرند ـ 8

و هر کسی بی اجازه مقام و مرتبه خود را تغییر دهد نیز حکم اعدام در . باید به کیفر مرگ رسد

  باره او جاري شود

 باید دختران خود را به خان عرضه کنند تا عروس خود و پسرانشان را از بین رعایا ـ 9

  . آنان انتخاب کنند

کشته ،  اختیار خان باشند اگر از این فرمان سرپیچی کنندپسران نظامی باید در ـ 10

  . شوندمی

در صورت تخلّف از یاسا باید خود ، چنگیزخان به فرماندهان کهنسالش دستور داد ـ 11

را تنبیه کنند و آن قدر خود را زجر دهند تا متنّبه شوند اگر چه با این کار جان خود را از دست 

  . دهند

آن قدر باید آنان را با ، کار فراري از نخجیرگاه را شکار کنندشکارچیانی که ش ـ 12

  . دستی زد تا بمیرندچوب

دزدیده شود و اگر دزد پیدا شود ، اگر دارایی فردي فقط یک اسب باشد و آن اسب ـ 13

، نُه اسب دیگر به مالکش بدهد و اگر قادر به این کار نباشد، وي عالوه بر اسب ربوده شده، باید

  . شوددر غیر این صورت خودش مانند گوسفند ذبح می، یه دهد یا فرزندانش را فدیه دهدباید فد

به هم خائن ، به همدیگر نسبت فحش ندهید، هم دیگر را دوست داشته باشید ـ 14

  . شودنباشید به هر حال متخلّف از این ماده به مرگ محکوم می

تقل کند یا کسی که غذاي فرمانده کسی که مواد غذایی را به خارج از اردوگاه من ـ 15

  . باید کشته شود، را در آستانه قرار دهد

  . )195: 2ج ، بی تا، رشیدالدین و 341 :1337، ابن بطوطه و 175 :1367، وصاف(
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 به هیچ وجه مجازاتو  جرماصل تناسب میان شود   میهمانگونه که مشاهدهیاسا در 

  اصل شخصی بودن مجازاتنیز بود و ها  ت جزء رایجترین مجازااعداممجازات  وجود نداشت و

 رسیدند و گاه  می مجازاتوي به فرزندان مجرم به جاي ي و در مواردمحلی از اعراب نداشت

اي  ا متأثر از باورهاي متصلب قبیلهاحکام یاس. شدند  میطرف دعواتحویل  غرامتحتی به عنوان 

ن هرگونه آلوده وهمچنی.  باید اعدام شودکند ادراریا خاکستر  آبکسی که در بود و براي مثال 

پا گذاشتن بر روي آتش و ظرفی که براي  و  بودممنوعها در آب  کردن یا حتی فروبردن دست

 در گرانبهایی در مانندمجموعه قوانین یاسا . مجازات در پی داشتشد  استفاده می غذاتهیه 

: 1376، اشپولر( شدها استناد میها یا یارغوها به آنشد و در قوریلتاي دولت نگهداري مینهخزا

 اما )195: ، 2ج ، رشیدالدین(.  تغییراتی در آن به وجود آوردندبتدریججانشینان وي  )374

 فقه،  پس از مسلمان شدن ایلخانانولیاکثر جانشینان چنگیزخان به این قوانین پایبند بودند 

 ابوسعید هم از قانون اسالم و هم از مانند برخی از ایلخانان با این وجود اسالم جاي آن را گرفت

  . )172: ، 2ج ، 1350، حافظ ابرو(ندکردقانون یاسا استفاده می

شد گاه به هاي مختلف انجام می به تناسب جرم به شیوهدر دوره مغول مرگ مجازات

گاه فرد محکوم را در جلو حیوانات ، ه کردنگاه مثل، صورت جدا کردن سر از بدن

، داشتند تا کشته شودتشنه و گرسنه نگاه می، گاه مجرم را در جلو آفتاب سوزان، هاختاند وحشی

یا او را به ضربات پیاپی شمشیر . زدندکردند یا او را زنده زنده آتش میگاه او را در آب خفه می

پیچیدند و بر یا وي را در نمدي می. انداختنداغ میکشتند یا در درون روغن دیا فلز تیزي می

با وجود . کشتندمجرم را می، تاختند تا بمیردمغوالن براي کمترین جرمروي جسدش اسب می

- ي نقدي نیز در بین ایلخانان دیده میپرداخت جریمه، مجازاتی از نوع زندانی کردن، این

وانین یاسا و اینکه این قوانین به مردم با توجه به روح بدوي ق. )89: ، 1361، ساندرز(دش

و فقط تحمیل شد  سلطه مغول در دوران ـ  که تابع قوانین مترقی اسالم بودند–مسلمان ایران

ساختار سیاسی و اجتماعی ایران توان گفت  می، احوال شخصیه تابع مقررات شرعی باقی ماند

ن زمین که وارث تمدن کهن  و بذر نارضایتی در میان مردم ایرادچار تغییرات اساسی شد

کاشته و ریشه دوانید و سرانجام طومار سلطه ، آریایی و پرچم دار قواعد و مقررات اسالمی بودند

سلسله مراتب اهمیت و منزلت . بیگاناننا آشنابه فرهنگ و تمدن قوم آریایی را درهم نوردید

  . توان بصورت زیر نشان داد  مییاساي چنگیز را
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  :اجتماعی ایران در دوران سلطه ایلخانان ـ وضعیت سیاسی

بود که ساختارهاي قدیم توسط مغوالن از جا اي  اوضاع آشفته ایران در سده هشتم بگونه

 ـ کنده شده بود و ساختارهاي تحمیلی مغولی به دلیل عدم همخوانی با فرهنگ و تمدن ایرانی

در چنین اوضاع و احوالی مردم  .اسالمی فاقد مشروعیت و مقبولیت بوده و نهادینه نشده بودند

مذهبی در تالش براي گسستن بندهاي  ـ ملیهاي  ایران و بویژه خراسان با استفاده از آموزه

تقیه شیعی و اعتزال صوفی بیش از . بیگانه و در عین حال حفظ جان و مال خانواده خود بودند

دیدات متعدد مغوالن تبدیل پیش رواج یافته و به سپر یا مکانیسمی براي در امان ماندن از ته

شده بود اما بتدریجکه گستاخی و تعدیات مأموران امنیتی و مالیاتی ایلخانان مغول از حد 

تقیه و اعتزال جاي خود را به مقابله و مجاهده داد و رویارویی مسلحانه تنها راه ، گذشت صبر

هاي  تغیرها و شاخصبا نگاهی گذرا به م. اصالح و بیرون راندن بیگانگان بدوي قلمداد شد

 ـ فرهنگی، اقتصادي، سیاسیهاي  موجود حیات اجتماعی ایران در سده مورد نظرشامل عرصه

  . گیریم  میگفتمانی بحث را پی
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  :وضعیت سیاسی

هجري به علت اینکه فرزند ذکوري نداشت مبارزه 736با مرگ ایلخان ابوسعید در سال 

در این دوره دولت متعددي . او اعیان ترك شروع شدامر، و ایلخانان مغولها  قدرت بین فئودال

در امپراتوري سابق ایلخانان هالکویی بوجود آمد که هر یک داعیه دار جانشینی و حکومت 

  : مدعی عبارتند ازهاي  برخی از این دولت. بودند

 ، آذربایجان و ارمنستان، دولت چوپانیان در عراق عجم -1

 ، دولت جالیریان در عراق عجم -2

 ، )تیره جانی قربانی(وغاي تیمورخان در خراسان غربی و گرگاندولت ط -3

 ، هرات و افغانستان، دولت ملوك کرت در خراسان شرقی -4

 ، دولت ملک سیستان در حوزه رود هامون -5

 ، دولت آل مظفر درکرمان و یزد - 6

 ، دولت انجویان در فارس و اصفهان -7

 ، متصرفات اتابکان لر -8

 ، ن و مازندراندست کم ده امیرنشین مستقل در گیال -9

 . دولت بحري صاحبان هرمز -10

نیز بودند که تري  و ملوك الطوائف جزئیها  مذکور هرکدام شامل امیرنشینهاي  دولت

متصرفاتی دست و پا کرده بودند و عالوه بر آن بسیاري از امیران و مالکان خرد و کالن نیز در 
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کشتار مردم بیگناه . )4 ـ 5: ابی ت، پتروشفسکی(تکاپوي تصرف والیات و قالع برآمده بودند

اي  بصورت فردي و جمعی به محض ابراز کوچکترین اما و اگر در برابر اوامر حکومتی به رویه

عادي و روزمره تبدیل شده بود به حدي که برخی از پژوهشگران از واژه هلوکاست براي ترسیم 

بی نظمی و عدم  ،ساختار استبدادي. )Lapidus 2002, p 226(اند وضعیت استفاده کرده

نارضایتی فزاینده مردم بویژه پس از مرگ ابوسعید مقدمات ورق ، ثبات ناشی از جنگ قدرت

خوردن برگ دیگري از تاریخ این سرزمین را رقم زد و قیام سربداران خراسان در پی تعرض 

  . مأموران مالیاتی ایلخان مغول در باشتینِ سبزوار کلید خورد

  

  
  

  :اجتماعی ـ وضعیت اقتصادي

. ساختار اقتصادي در دوره ایلخانان مغول بر پایه ملوك الطوائفی بنا گردیده بود

هر فئودال در منطقه تحت تسلط خویش . خشن و متکی به نیروي نظامی، ساختاري متصلب

مالک الرقاب ، بر رعایا حکم میراند و در متصرفات خود خوانده، فارغ از هر قید و بند قانونی

، ضعف تولیدات کاالیی و گرایش به سوي اقتصاد طبیعی، ناهماهنگی اقتصادي«. مطلق بود

و بالنتیجه ضعف  ـ که خود با دستگاه ملوك الطوائفی مالزمه دارد ـ تفرقه شدید و عدم تمرکز



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   1040 

 »مجموع این عوامل زمینه انقراض دولت هالکوئیان را فراهم آورد، قدرت مرکزي ایلخانی

 این میان وضع اقتصادي خراسان بسیار وخیم بود یساور جغتایی به در. )4: بی تا، پتروشفسکی(

خراسان را غارت و غالت را طعمه حریق نمودند و روستائیان را ، همراه چند تن از امیران محلی

هاي  تالش. نیز با قتل و غارت یساور همراه شدها  به بردگی گرفتند و قحطی و هجوم ملخ

غیر قانونی را متوقف کرد اما هاي  مؤثر شد وي اخذ مالیاتاي  ازهاند  خواجه محمد هندو تا

با . )28: ، بی تا، پتروشفسکی( اقدامات وي مانع از تعدي بزرگان صحرانشین ترك و مغول نشد

جانشینی به حوزه هاي  و کشمکشها  گردید و آثار رقابتتر  مرگ ابوسعید اوضاع اقتصادي وخیم

  . سایه سنگین خود را گسترد، و معیشت مردم نیزسیاسی محدود نشد و بر حوزه اقتصادي 

برخی از طبق گفته گرفتند  مالیاتهاي گوناگون از مردم می، مغوالن و پس از آنها ایلخانان

ه ی مردم بودتاز عوامل اصلی نارضایشده که   میحدود صد نوع مالیات از مردم اخذمورخین 

کمرشان در زیر بار مالیات هر روز ، نعتگرانوران و ص پیشه، روستاییان، دهقانان، کشاورزان. است

عمال «نقل شده که . تازه پایانی نداشته استهاي  مالیاتولی ابداع ، از روز پیشگشتهتر  خمیده

، ایلخانان به حدي در اخذ مالیاتها سخت کوش بودند که روستاییان با دیدن مأمورین مالیاتی

ها را گالندود و مسدود  درب خانه، ز بیم مأموریننمودند و حتی ا ها را رها کرده و فرار می خانه

  . )1368، روحانی( »نمودند می

اي و ترفندي مالیاتهاي تازه از مردم  عامالن دیوانی و مأمورین دولت هر سال به بهانه

شکایات مردم به ، نظارتی جدي بر کار مأمورین مالیاتی اعمال نمی شداز آنجا که ، گرفتند می

و در محدود به خراسان نبود ، نامتناسب با درآمد مردمهاي  ذ مالیاتاخ. رسید جایی نمی

مورد غارت و اما خراسان بیشتر از والیات دیگر سرتاسر قلمرو ایلخانان مغول ساري و جاري بود 

چپاول امرا و اعیان ترك و مغول قرار گرفت و به این دلیل فقر وگرسنگی و بی عدالتی در این 

  . نقاط رخ نموداز سایر تر  خطه عریان

 ناچار مکرر روستائیان« :گوید  میزرینکوب در ترسیم اوضاع در زمانه مورد بحث

 از. بگریزند و کنند را رها خود اراضی مالیات و بردگی، بیکاري و بیگاري از فرار براي شدند می

 بیم از یارعا و شد می روستا گزارش دیدبانان وسیلۀ به) مالیاتی ماموران( باسقاقان عبور کجا هر

 اراضی سبب همین به بارها و نهادند صحرا می به سر و کردند می بار توانستند می را هرچه غارت

در  را خود اثر روستا ویرانی از ناشی فقر و قحط دوام هم شهرها در. . . شد می  تبدیل بایر به دایر
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 حاجت گه و) رسنگیگ( فاقه استمرارِ و کرد می ظاهر جزء وران پیشه و پا خرده طبقات زندگی

 »داشت نام خرابات ایام آن در که شد می فساد اماکن توسعه و فحشا رواج در عاملی گاه

  . )546 و 544ص، 1378، کوب زرین(

ویرانی قنوات و شبکه آبیاري در ایران توسط مغوالن به سقوط کشاورزي که منبع «

، ادامغان ازبلخت، مازندران و خراسان از وسیعی مناطق اصلی ارتزاق مردم بود منجر شد و در

 بازماندگان از  نفر140 به طوري که آمد پدید بدوي هاي جامعه، تمدن سال هزار چند از پس

 تغذیه گربه و انسان سگ گوشت از ناچار به کشاورزي انهدام بخاطر ها سال هرات در فاجعه

  . )81 ـ 82: ،1352هروي(»نداشتند زنی ه را از ابایی و کردند می

ترتیب موقعیت طبقاتی نیز در شهر و روستا برهم خورده و آشفتگی و نابسامانی بدین 

 هاي بحران و مالی فساد. آمد  میاجتماعی دوران مذکور بشمار ـ ویژگی بارز حیات اقتصادي

 اجتماعی و اقتصادي حیات روستاها سرانجام از رعایا فرار ویژهه ب، اجتماعی و کشاورزي، ارضی

به کاهش جمعیت ها  قتل عام. پایداري را سبب شد اجتماعی ـ فرهنگیهاي  و آسیب کرد فلج را

، و کاهش جمعیت به کاهش نیروي کار و کاهش نیروي کار به کاهش تولیدات کشاورزي

خشم و کینه افسار ، صنعتی و از رونق افتادن تجارت منجر شد و نهایتاً فشارهاي حاصله

مغول و دست  ایلخانان  موجود یعنی حکومتگسیخته مردم را متوجه عامالن اصلی وضعیت

  . نشاندگان آنها نموده و نقطه پایانی شد بر سیطره قوم مغول
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  :گفتمانی ـ وضعیت فرهنگی

اصلی شیعه در دوران حکومت ایلخانان مغول بود و لذا با توجه هاي  سبزوار یکی از کانون

،  انتظار ظهور مهدي موعودعدالت طلبی و، مذهب شیعه دائر بر ظلم ستیزيهاي  به آموزه

توان انتظار داشت که پتانسیل خیزش و قیام علیه حکام جائر مغول در این منطقه بیش از  می

، مغولی: شد  میدر این دوره مسئله مشروعیت سیاسی از چهار منبع تغذیه. مناطق دیگر باشد

 ت خودشیعه و ناسیونالیسم ایرانی که مدعیان هر یک براي اثبات حق حاکمی، سنی

با توجه به ظلم و . بردند  میکوشیدند و از ابزارهاي گوناگون براي سیطره گفتمان خود بهره می

رفت بدیهی است که   میستمی که از ناحیه حکام محلی و ایلخانان مغول بر دیار خراسان

آمادگی رزمی هاي  عدالت جویی و برنامه، شیعی مبتنی بر ظلم ستیزيهاي  مفاهیم و آموزه

انتظار فرج را 1که هر جمعه مردم سبزوار با نمایشی عمومی ـ نه براي یاري مهدي موعودمخفیا

جذابیت بیشتري داشته و مخاطبان بیشتري را جذب و سازمان دهی ،  ـ گذاشتند  میبه نمایش

  . کند

                                                           
  .آماده کردن اسبی با زین و یراق و چرخاندن آن در شهر. 1
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اجتماعی را متأثر کرده و  ـ سیاسیهاي  از آنجا که گفتمان حاکم بر هر جامعه کنش

ك بر اند نگاهی ولو، گفتمانی قیام سربداران ـ فرهنگیهاي  ي فهم بهتر زمینهبرا، دهد  میجهت

همانگونه که اشاره شد . رسد  میمطرح در این دوره ضروري بنظرهاي  گفتمان یا گفتمان

همزمان حامیان و مدعیان چهار منبع گفتمانی در صدد تحکیم و مشروعیت بخشی به اصول و 

ه و براي از میدان بدر کردن حریف در تالش و تکاپو بوده و از مبانی مورد اعتقاد خویش برآمد

برنده نهایی این . کردند  میمذهبی براي از میدان بدر کردن حریف استفاده ـ ابزارهاي سیاسی

بحث مبسوط در باره . صوفی بود که در این برهه زمانی تاریخ ساز شد ـ گفتمان شیعیها  رقابت

نیازمند ، رقیبهاي  صوفی و در محاق رفتن گفتمان ـ  شیعیچرایی و چگونگی برآمدن گفتمان

پژوهشی مفصل و مستقل است لذا بدون وارد شدن مبسوط به علل و عوامل و متغیرهاي دخیل 

با ، صوفی ـ در به حاشیه رانده شدن گفتمان مغولی و سنی و نیز سلطه نسبی گفتمان شیعی

فتمان الهام بخش و راهنماي جنبش سربداري استناد به منابع تاریخی به ذکر این مسئله که گ

، صوفی بوده و دو گفتمان دیگر در جریان جنبش به حاشیه رانده شدند ـ گفتمانی شیعی

  . کنیم  میبسنده

همانگونه که اشاره شد اینکه چه شد که تصوف و عرفانِمروج درونگرایی و اعتزال و عدم 

له و مبارزه مسلحانه روي آورد و نیز شیعه اجتماعی به رویکرد مقاب ـ مداخله در امور سیاسی

تقیه و اعتزال را  ـ به دلیل خفقان موجود ـ  و خوددار از مبارزه علنی1متوسل به تقیه

طلبد که در حوصله   میاز مواردي است که پژوهشی محققانه را، واگذاشتند و اسلحه برگرفتند

، باشد  می مشاهده و استناداین مقاله نیست اما آنچیزي که در این جنبش به وضوح قابل

صوفی مسلک است که با استقرار يِ  شیعهيِ  برانگیختن مردم براي مبارزه از سوي شیخ خلیفه

در مسجد جامع سبزوار و قرائت قرآن با صوت خوش به جذب و جلب و بسیج مخالفان پرداخت 

یعنی ها  نیو به رهبري ناراضیان و جهت دهی نارضایتی عمومی بسوي عوامل اصلی نابساما

روحانیون و امراي تحت امر آنان همت گماشت و سرانجام با دسیسه ، فئودال ها، ایلخانان مغول

 ـ 33: ، تا بی، پطوشفسکی( دیدند سربدار شد  میفقهاي اهل سنت که منافع خود را در خطر

                                                           
 صوفیه، این مهم "اعتزال" و"تقیه"ته است که بدون بازاندیشی در مفهوم شیعی نماید این نک آنچه مسلم می. 1

  .شد امکانپذیر نمی
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ان راه مراد خود را دنبال نموده و با سازم، شیخ حسن جوري شاگرد و مرید شیخ خلیفه. )30

دادن و مسلح ساختن دراویش و سوگند وفاداري گرفتن از آنان و همراه کردن عیاران و 

هاي  نخستین هنگ، عیاري و جوانمرديهاي  جوانمردان و درآمیختن تعالیم صوفی با شیوه

  . )483: بی تا، طبري(درویشان مسلح را پدید آورد

عرفان بر « :گوید می، پیکاراحسان طبري در باره تغییر رویکرد صوفیان از اعتزال به 

حسب تعالیم خود یک جریان فکري مخالف ولی انفعالی بوده است ولی در قرن هشتم شکل 

پیکارجویانه بخود گرفت و بصورت جنبش خلقی دراویش درآمد و خانقاه اقطاب و پیران صوفی 

ود و جالب توانست مرکز عاصیان و نافرمانان ش  میو عارف بهتر از مساجد فقها و شیوخ حنفی

اینجاست که بواسطه کین و دشمنی دیرینه بین فقها و شیوخ حنبلی و حنفی از طرفی و پیران 

گروه اول طرف زمامداران وقت و گروه دوم جانب مردم را ، و اقطاب صوفی از طرف دیگر

گسترده در هاي  نتیجه اینکه فضاي موجود و نابسامانی. )477: بی تا، طبري( »گرفتند

به شکل گیري گفتمانی با ، روانی و امنیتی ـ روحی، اقتصادي، اجتماعی، یاسیسهاي  عرصه

هاي  شیعی انجامید که تا قرن دهم حضور و نقش پر رنگی در جهت دهی ـ هویت صوفی

  . اجتماعی ایفا کرد ـ سیاسی

توان با ترسیم وضعیت   میصوفی را ـ مقبولیت و مشروعیت گفتمان شیعیهاي  زمینه

هاي  با آغاز سلطه مغول در قرن هفتم توازن گفتمان. تم و هشتم توضیح دادفرهنگی قرن هف

شیعه و سنی برهم خورد چرا که ایلخانان مغول پس از مدتی با پذیرش اسالم مبتنی بر فقه 

فقهاي سنی مذهب  رفتار جسورانه. سبب آزادي عمل بیشتر فقهاي اهل سنت شدند، اهل سنت

و در ادامه مخالفت شدید  ـ و صدور حکم ارتداد و قتل وي ـ سبزوار در مخالفت با شیخ خلیفه

، از دیگر سو. توان به تحلیل نشست  میشیخ حسن جوري را در این راستاهاي  با فعالیت

ارتقا و تقویت خرده ، سبب رشد، نیز 1صوفیه با فرهنگ مغوالنهاي  همسوئی برخی از آموزه

در . ه مکانیزم دفاعی مردم تبدیل شدگفتمان تصوف گردید و گرایش به تشیع و تصوف ب

وضعیت ترسیم شده آتش منازعات شیعه و سنی بیش از هر زمانی دیگري فقیهان را بخود 

همراهی فقهاي سنی با ایلخانان مغول و توسل به آنان براي از میان بردن . مشغول کرده بود

                                                           
  ."پیر صوفی" با "قامان شمنی" براي مثال ترادف و تشابه مقام .1
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 به دور منادیان شیعهزمینه دور شدن مردم از گرد آنان و حلقه زدن ، شیخ خلیفه و شیخ حسن

صوفی به رهبري شیخ خلیف گردید که شعار عدالت اجتماعی و مبارزه با بیداد سر داده ـ 

صوفی موفق شد سلطه خود  ـ گفتمان شیعی، و کشمکشها  بودندکه در ادامه این رقابت

گسترش دهد و رهبري جنبشی را بر عهده گیرد که به کوتاه کردن دست مغوالن از سرزمین 

گفتمانی نقش مهمی در رهبري و  ـ رسد بستر فرهنگی  میلذا بنظر. آریایی منجر شدکهن 

هاي  بسیج عمومی مردم و پیروزي جنبش ایفا کرده است چرا کهاین گفتمان با استفاده از آموزه

شیعی به تلفیق قدرت مذهب و حکومت و دین و سیاست دست زد و براي اولین بار حکومتی 

توان گفت مهمترین ویژگی جنبش سربداران تلفیق و   میلذا.  بخشیدشیعی مذهب را استقرار

جنبش « :احسان طبري معتقد است که. باشد  میمذهب شیعه و سیاست و حکومتيِ  آمیزه

اساطیر و سنن حماسی و پهلوانی ، است از تعالیم صوفیاي  سربداري از لحاظ ایدئولوژي آمیزه

عه که در جریان مبارزه علیه جانشینان خونریز چنگیز فردوسی و عقاید و نظریات شیيِ  شاهنامه

  . )482: بی تا، طبري(»و هالکو و امراي و اشراف ایرانی دست نشانده آنان پدیدار گشت
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  :نتیجه گیري

 ـ تأثیر ساختارهاي سیاسی، سؤالی که این مقاله در صدد پاسخگویی به آن نگارش یافت

ش سربداران خراسان بود و مفروض مقاله ناظر بر اجتماعی قرن هشتم در سر برآوردن جنب

در این راستا به واکاوي . بسترسازي ساختارهاي حاکم براي ظهور جنبش سربداران بود

فرهنگی و گفتمانی پرداختیم و ساختارهاي مربوطه را ، اقتصادي، اجتماعی، متغیرهاي سیاسی

  . ترسیم کردیم

یاساي چنگیز به عنوان قانون برتر و ي ها حکومتی به تحمیل آموزه ـ در عرصه سیاسی

الزام آور بر مردم ایران اشاره کرده و بر ناهمسازي قوانین بدوي و خشن یاسا با فرهنگ غنی 

خشن و بدوي ایلخانان ، اسالمی و تبعات آن تأکید نمودیم و با ترسیم حکومت مستبد ـ ایرانی

ر سیاسی متزلزل مغوالن و دست نقاب از چهره ساختا، مغول و خفقان و بیداد ناشی از آن

  . نشاندگان ایرانی برانداختیم

از عرصه سیاسی روبرو تر  اجتماعی با وضعیتی به مراتب نابسامان ـ در عرصه اقتصادي

کشاورزان و صنعت گرانی ، بیشمار و کمر شکن و بی تناسب با درآمد مردمهاي  مالیات. شدیم

به بردگی کشاندن ناتوانان از پرداخت ، لمانهظاهاي  ورشکسته و خمیده در زیر بار مالیات

و از بین بردن سیستم آبیاري پیشرفته و کهن ایران زمین و در ها  تخریب عامدانه قنات، مالیات

امرا و اعیان صحرانشین ترك و مغول و ، چپاول و غارت گاه و بیگاه شاهزادگانها  کنار این

چیزي نبود مگر برهم ها  امد این سیاستکه پی، قحطی و مرگ ومیر ناشی از آن، سوغات فقر

فرو ، روحی و روانیهاي  طبقاتی در شهرها و روستاها و ناامنی ـ خوردن ساختار اجتماعی

و برآمدن دملی چرکین و خونین که نیازمند نیشتري ها  خوردن خشم و انباشت کینه در سینه

  کوچک براي سرباز کردن بود

 ـ سنی، شیعه ـ تعارضات مذهبی سنی،  مغولیو در عرصه فرهنگ شاید به دلیل تسامح

امان مردم بریده و سردرگمی ، صوفی ـ شیعی و صوفی ـ صوفی، )حنبلی ـ حنفی( سنی

همراهی و نزدیکی فقیهان سنی مذهب با حکومت . ایدئولوژیک بر اذهان عامه حاکم گشته بود

صوفی  ـ شیعیهاي  هموجب روي گردانی مردم از آنان و اقبالشان به آموز، سنی مذهب مغول

گردید چرا که اینان در اثر جبر زمان به بازاندیشی در مبانی تقیه و اعتزال پرداخته و مشی 

مبارزه را در پیش گرفتند و منادي عدالت و مبارزه با ظلم گشته و به ترویج فرهنگ انتظار 
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تیجه مقاومت و سرشار از عدالت در حکومت مهدي موعود را در ناي  پرداختند و امید به آینده

هاي  خود را همسو و هماهنگ با وعدههاي  بدین سان مردمی که خواسته. پایداري نوید دادند

آنان یافتند همراهی با جنبش سربداران را گزیدند تا از این رهگذر بساط ظلم و ستم و سلطه 

جنبش سربداران از چنین بستري برخاست و سرانجام با همراهی . بیگانگان را برچینند

موفق به ، گران جزء عتنوران و ص پیشه، توده مردم بویژه کشاورزان، جوانمردان و عیاران

نمودار زیر فرایند مذکور را به . گردیدند فروپاشی ساختارهاي ناساز مغوالن در دیار پارسیان

  . تصویر کشیده است
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  اجتماعی در  ها و نقش طبقات و قشرهاي گسترش نابرابري

  سربداران گیري نهضت شکل

  

  1مهدوي زینب

  2رحیمی ابوالقاسم دکتر

  

  چکیده

حرمتـی بـه باورهـاي        حمله و یورش مغوالن در قرن هشتم هجري قمري افـزون بـر بـی              

هـاي ناشـی از       يگـر   ویـران . مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، فقر اقتصادي را نیز به همـراه داشـت            

به ویـژه  . حمالت ایلخانان مغول منابع و درآمد مالی مردم را با مشکالت فراوانی مواجه کرده بود              

در ایـن    کردنـد و    هاي گوناگون از مردم مالیات دریافـت مـی          که حاکمان مغول هر بار به بهانه        آن

هـاي موجـود در    رابريناب. نمودند ل میها را تحم هزینه بار سنگین، میان طبقات فرودست جامعه

کـشاورزان،  ي سبزوار از جملـه عالمـان دینـی،            جامعه طبقات و قشرهاي اجتماعی مردم منطقه      

را بر آن داشت تا به منظور مقابله با وضع موجـود  ...  و صنعتگران،وران دهقانان، روستاییان، پیشه 

هـاي   و نـابرابري از ایـن ر . و براندازي حکومت ایلخانان مغول، دست بـه جنبـشی مردمـی بزننـد        

از علـل   تـوان     را می سبزوار،  ي    ویژه منطقه   بهفقر اقتصادي، ناتوانی مالی مردم خراسان،       حاصل از   

 شناسـانه،  در این پژوهش، با رویکردي جامعه. شمار آورد بهسربداران گیري نهضت  شکل نبنیادی

هـاي حـاکم بـر     رابري تحلیلی بر آن خواهیم بود تا افزون بـر نمایانـدن نـاب        -اي توصیفی   به شیوه 

هاي اجتماعی و واکاوي نقـش   خراسان در قرن هشتم هجري قمري، به شناسانایی طبقات و قشر   

  . گیري نهضت سربداران، بپردازیم آنان در شکل

  . هاي اجتماعی، نهضت سربداران ، طبقات و قشر نابرابري ایلخانان مغول، مفهوم: واژگان کلیدي

                                                           
 دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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  مقدمه

 مردمی، علیه مبارزات و ها قیام گرفتن شکل شاهد ق،. هـ  تمهش و هفتم قرن طول در

همگی ریـشه در گـسترش نـابرابري در ایـن برهـه از تـاریخ        که ایلخانان مغول هستیم ي سلطه 

فـشار  گفتنی است در ایـن دوره،  . ساز سرنگونی آنان نیز شد   هایی که زمینه    داشته است؛ نابرابري  

ـ       ریز  ري امراي  بزرگ و نابکا    ظـلم و تطاول مالکین    بـر    زنـدگی را ي    نیـز عرصـه   ی   و درشـت محلّ

  روستاییان جمعی دسته این مبارزات گاه در فرار. طبقات اجتماعی مختلف مردم تنگ کرده بود

 توان بـه قیـام   براي نمونه می. نمود جلوه می گروهی عصیان و قیام صورت  کرد و یا به جلوه می

. هــ  674 سال در ها ارانی الدین، قیام سیدشرف هبرير ق، تحت. هـ 664 سال در فارس  مردم

امـا  . اشـاره کـرد  . . . و شـد  منجـر  اصفهان اشغال به ق که. هـ 691 در لر چادرنشینان  ق، قیام

گیـري    نخستین جنبش مردمی که منجر بـه برانـدازي ایلخانـان مغـول شـد و موجبـات شـکل                   

قیـامی کـه اقـشار      . ام سـربداران بـود    حکومت مستقل شیعی را در ایران زمین فراهم ساخت، قی         

  . ویژه طبقات اجتماعی فرودست را با خویش همراه ساخت مختلف جامعه، به

ي ایلخانـان مغـول،       هـاي حـاکم بـر دوره        هدف از این پژوهش افزون بر بازنمایی نابرابري       

ن گیري حکومت سربدارا ویژه اواخر این دوره، بررسی چگونگی نقش طبقات اجتماعی در شکل           به

  . خراسان نیز است

 

  هاي مفهومی پژوهش بنیاد. 2

    شناسی ي اجتماعی؛ اصطالح طبقه. 1. 2

] 1[1بندي اجتماعی   هایی از نظام قشر     از گذشته تا کنون، همواره در جوامع بشري، شکلی        

هـا، چگـونگی    ها، توانایی در جوامع، حاکم بوده و هست؛ نظامی که افراد در آن بر اساس استعداد           

ایـن مفهـوم،    . گیرنـد   هـاي گونـاگون آن جـاي مـی          هـا و الیـه      در قشر ... ري از امکانات و   برخوردا

شناسـی بـه شـمار آمـده،          ي یکـی از مباحـث مهـم دانـش جامعـه             بندي اجتماعی، به مثابه     قشر

 ،]2[2توان به نظام بردگی ها می ي آن هاي گوناگونی را در خود جاي داده است که از جمله شکل

                                                           
1. Social Stratification 

2. Slavery System 
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 .  اشاره کرد2و نظام طبقاتی] 3[ 1 نظام کاستی

اي از    رسـته  آیـد، بـه معنـاي       می  خو بر   گونه که از سخنان آراسته      ي طبقه در لغت، آن      واژه

 ي اي بـراي واژه  نهـاده  ایـن واژه همچـون برابـر   . ي اجتمـاعی اسـت   و مرتبه مردم، رسته یا صنف

class       ي التین     در زبان فرانسه که خود از ریشهclassis  ك. ر(به کار رفته اسـت      ه،   گرفته شد :

، اسـتاد زبـان و ادبیـات پارسـی در         ). ش. ـهـ 1350 – 1297(معـین   . )416: 1370خـو،  آراسته

بـه کـار   » ها و جماعـات مـردم   مراتب، درجات، پایه« خوداین واژه را در معناي      فرهنگ فارسیِ 

تر از     دقیق  تعریفی فرهنگ فارسی امروز  ، اما نویسندگان    )2210/ 2: 1375معین،  (. برده است 

شناسـی   اند؛ تعریفی که بـا تعریـف اصـطالحی ایـن واژه در دانـش جامعـه                این واژه را بیان کرده    

گروه بزرگی از مردم که داراي وضع و منافع اقتصادي و سیاسـی یکـسانی               «: پیوندي آشکار دارد  

 هـاي علـوم     ي اجتماعی، در فرهنگ     تعریف طبقه . )772: 1373صدري افشار و حکمی،     (» باشند

هاي علوم سیاسی، مشابه با تعریف اخیر است؛ براي نمونه جولیوس گولد              اجتماعی و نیز فرهنگ   

ي کـسانی کـه       طبقـه بـه مجموعـه     : آنند کـه       بر  فرهنگ علوم اجتماعی   کولب در . و ویلیام ل  

آمـد   این شرایط اقتصادي در مواردي ثـروت و در  . شود  شرایط اقتصادي یکسانی دارند، اطالق می     

کسانی از یک طبقـه شـمرده       : افزایند  این دو در ادامه می    . دي دیگر شغل و حرفه است     و در موار  

گولـد و  : ك. ر(منـد بـوده، یـا محـروم از آن هـستند       شوند که یا از وسایل تولید مادي بهـره          می

نیـز ذیـل ایـن     شناسی    مبانی جامعه  و    فرهنگ علوم سیاسی   در. )568-567: 1376کولب،  

اي    است؛ تعاریفی که همراه با افزودن مطالبی به مفهوم طبقـه، بـه گونـه               واژه تعاریفی ارائه شده   

ي اجتمـاعی بـه       بـر ایـن اسـاس، طبقـه       . ي مفاهیم پیشین هستند     کننده  گو   و نیز باز    گیرنده  بر  در

 گروه نسبتاً پایداري است که اعضاي آن در تولید و بهره بـرداري از ثـروت اجتمـاعی،             -1معناي  

شـان در نظـام       هاي بزرگی از افرادند که از جهت مقام          گروه -2انی دارند و    پایگاه کم و بیش یکس    

شـان در سـازمان       معین تولید اجتماعی، از جهت مناسباتشان با وسـایل تولیـد، از جهـت نقـش               

یافت و میزان ثروتی که در دسـت دارنـد، از یکـدیگر     ي در این از جهت شیوه اجتماعی کار و بنابر 

ــد  ــه گفتــه. )801: 1372آذر، مــساواتی: ؛ نــک54: 1379شی، آقابخــ: ك. ر(متمایزن ي کــوئن  ب

                                                           
1. CasteSystem  

2. Classes  System 
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هاي مـشترك،   1 شود که به لحاظ داشتن ارزش       ي اجتماعی به بخشی از جامعه اطالق می         طبقه«

هـاي    جمعـی، میـزان ثـروت و دیگـر دارایـی            هـاي دسـته     معین، فعالیت ] 4 [2منزلت اجتماعی 

: 1382کـوئن،   (»  همان جامعه متفـاوت باشـد      هاي  شخصی و نیز آداب و معاشرت با دیگر بخش        

هایی است کـه   ي اجتماعی، شامل مجموع اشخاص یا گروه طبقه«نیز بر آن است که     بیرو. )239

وي همچنـین   » آیند  به عنوان یک واحد اجتماعی در سلسله مراتب منتظم جامعه به حساب می            

 منزلتـی خـاص اسـت و در         هر طبقه در جامعه پایگاهی خاص دارد، یعنـی داراي         «: معتقد است 

  . )342: 1375بیرو، (» گیرد هاي اجتماعی در سطحی مخصوص جاي می درون قشر

آید   می  ها پرداختیم، چنین بر     ي اجتماعی که به آن       پیرامون طبقه  شدههاي ارایه     از تعریف 

 ي  ي علوم اجتماعی در تعریف این مفهوم، مبنـاي کـار را بیـشتر بـر پایـه                   که، متفکّران در حوزه   

ي قـشربندي     بـر ایـن اسـاس نظریـه پـردازان در حـوزه            . انـد   هاي عینی و ذهنی قرار داده       سنجه

هایی که اسـاس طبقـه را بـر پایـه ي عوامـل                نخست آن . شوند  اجتماعی به دو دسته تقسیم می     

هایی که بر عوامل ذهنی یعنـی         اند و دوم آن     قرار داده . . . عینی مانند شغل، در آمد، تحصیالت و      

کارل مارکس  . تأکید دارند ... ي روانی اعضاي طبقه از قبیل حیثیت، فرصت اجتماعی و         ها  خصلت

ي او پیرامون طبقات اجتماعی بیـشترین         تامین، نظریه   ي ملوین   که به گفته  ) . م1883 – 1818(

، از جملـه    )6: 1385ملـوین،   : ك. ر(معاصـر داشـته اسـت       شناسـی     ي جامعه   تأثیر را در اندیشه   

ي  متشکّل از همـه «ي اجتماعی  از نگاه وي، یک طبقه. آید ي عینی به شمار می     هنمایندگان نظری 

مارکس به نقـل از رابرتـسون،   (» ي مشترکی با وسایل تولید هستند   کسانی است که داراي رابطه    

ي اجتماعی بر همین پایه اسـتوار اسـت، بـه      بلژیکی نیز از طبقه    4تعریف اوربرگ . 3)212: 1374

هـا بـر    هـاي اجتمـاعی هـستند کـه بنیـاد آن      ها و الیه اجتماعی مرکّب از قشرطبقات  «اعتقاد او   

او تنها تبیین   . )23 : 1358اوربرگ به نقل از گورویچ،      (» هاي تولید نهاده شده است      مالکیت ابزار 

در مقابـل از جملـه طرفـداران        . دانـد   ي اجتماعی، مناسب مـی      مارکسیستی را براي تعریف طبقه    

                                                           
1. Value 

2. SocialAatttued 

: 1388؛ قنّادان و دیگران، 196: 1386؛ ستوده و کمالی، 46 : 1386قایمی زاده ، : ي بیشتر نک براي مطالعه 3.

178.  

4  . Owerberg 
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هایی از جامعـه کـه        بخش«: کند  وي طبقه را چنین تعریف می     .  است 1هازر  ني ذهنی، کور    نظریه

هازر به    کورن(در مورد عالیق و جایگاه خود یک جور فکر کرده، دیدگاه و نگرش مشترکی دارند                

؛ بدین ترتیب،از نگاه او شـاخص اصـلی در تعریـف طبقـه،              )51: 1389نقل از قاسمی و دیگران،      

 نیز از جمله کسانی است که در        2شومبارت. هاي عینی   نه شاخص هاي مشترك افراد است       نگرش

ي اجتمـاعی گروهـی       طبقه«: گوید  هاي ذهنی تأکید کرده، می      ي اجتماعی بر جنبه     تعریف طبقه 

شومبارت به نقل از قاسـمی      (» شود  است که با طرز فکر خاص درون تشکیالت اقتصادي پیدا می          

 مورد توجه قرار گرفته، مقاصد و منـافع مـشترك و       چه در این تعریف     آن. )51: 1389و دیگران،   

ي   در این میـان کـسانی نیـز هـستند کـه آشـکارا در تعریـف طبقـه                  . یکسان اعضاي طبقه است   

 – 1858( ترین اینـان مـاکس وبـر        اجتماعی به هر دو دیدگاه عینی و ذهنی نظر دارند؛ برجسته          

قـه را منـوط بـه ایـن نکتـه           ، سـخن گفـتن از طب      دین، قدرت، جامعه  وي در   . است) . م1920

 -2اي کـه     گونه  خوردار باشند، به    هاي زندگی مشترکی بر      بخشی از مردم از فرصت     -1داند که     می

هاي  ها و فرصت   آمده از منافع اقتصادي موجود در مالکیت کاال         هاي زندگی مشترك بر     این فرصت 

ار حاصل گشته باشد؛ بـدین      هاي کاال یا ک      تحت شرایط بازار   -3آمد بوده، از سوي دیگر        کسب در 

ترتیب این ذهنیت پیش خواهد آمد، کسانی که از موقعیت بهتري در بازار برخوردارنـد، رضـایت       

تـوان   ؛ از ایـن رو، بـه طـور کلّـی مـی            )208: 1389وبر،  (بیشتري از زندگی خود خواهند داشت       

  . ي جنبه هاي ذهنی و عینی دانست گیرنده ي اجتماعی را در بر طبقه

  

  شناسی نابرابري مفهوم. 2 -2

 خـود بـا دیـدگاهی جامعـه شناسـانه بـه تعریـف               شناسی  مبانی جامعه مساواتی آذردر   

هـا یـا افـراد در جامعـه،           نابرابري میزانی است کـه بعـضی از گـروه         «: گوید  نابرابري پرداخته، می  

هـاي   چیـز [دارنـد؛     چه که در جامعـه ارزشـمند اسـت، دریافـت مـی              از آن ] را[مقادیري متفاوت   

  . )144: 1372مساواتی آذر،(» یا قدرت] و[آمد، ثروت، شخصیت  مانند در] ارزشمندي

                                                           
1. Kornhauser 

2. Chombart 
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هرچند تشخیص گوناگونی انواع نابرابري همواره کار آسانی نیست، اما دانـشمندان علـوم              

در . بندي خاصـی از آن را ارائـه دهنـد    اند که به این مهم دست یافته، تقسیم         آن بوده   اجتماعی بر 

، همان کسی که بـراي نخـستین بـار بـه طـرح              ). م1778 – 1712( 1روسو  ژاك    ژان   هاین زمین 

 از دو گونـه نـابرابري   گفتاري در باب نابرابري،  اي دیگر پرداخت، در       مساالهی نابرابري به گونه   

  برابري معتقدم؛ من به دو گونه نا: گوید براي نوع بشر نام برده، می

 که از طبیعت ناشی شـده اسـت و           نامم،   می 2 یا مادي  نابرابري طبیعی ] از این دو  [یکی را   

. دهـد  خود را در سن، سالمت، نیروي بدنی و کیفیت ذهن یا جان بـروز مـی   ] اي  برابري  چنین نا [

آمده از نـوعی قـرارداد اسـت یـا             نامید؛ چرا که بر    3توان نابرابري اخالقی یا سیاسی      دیگري را می  

تـوان در   نـابرابري را مـی  ] از[ایـن گونـه   . رفتـه اسـت  ها شکل گ   دست کم بر اساس توافق انسان     

خوردارنـد، مثـل    اي دیگـر بـر      اي از آن بـه زیـان عـده          امتیازات مختلفی مشاهده کـرد کـه عـده        

تر بـودن یـا حتّـا دیگـران را وادار بـه اطاعـت کـردن                   تر بودن، قدرتمند    تر بودن، محترم    ثروتمند

  . )34: 1386روسو، (

شناسـی    جامعهگونه که از سخنان کاشی و دیگران در            آن ).  م 1883 -1818(مارکس  

نـابرابري طبیعـی کـم و بـیش       «: آید، براین باور بود که      می   بر هاي اجتماعی   ها و نابرابري    قشر

تواند دردناك باشد، ولی به هنگامی که این نابرابري با نابرابري اقتـصادي و اجتمـاعی همـراه            می

 ،)32: 1373کاشی و دیگران، (» گردد  میشود، موجب تحقیر و زبونی انسان  می

 -1858(اي در این حوزه سخن به میان آورده واز قول وبـر               گانه  بندي سه   جوئل از تقسیم  

ي اقتـصادي،   عرصـه : ما در سه حوزه یا عرصه در جامعـه نـابرابریم     «: کند که   نقل می ) .  م 1920

، نـژاد،  )ي اقتـصادي  عرصـه (قـه  توانیم این را بـه طب     ما می . ي سیاسی   ي اجتماعی و عرصه     عرصه

و موقعیـت سیاسـی     ) ي اجتمـاعی    عرصـه (شغل، تحصیالت، جنـسیت و عـضویت گـروه قـومی            

  . )102: 1389جوئل، (» ترجمه کنیم) ي سیاسی عرصه(

                                                           
1. Jean Jaques Rousseau 

2.Inequality Physique 

3.Inequality Morale or Polical 
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، ).  م1971 -1857 (1کمــالی بــا بررســی نــابرابري اجتمــاعی از دیــدگاه دورکــیم      

هـا   بندي کلّی، نابرابري ست که وي در یک تقسیم    فرانسوي، به این دریافت رسیده ا     شناس    جامعه

هاي ظاهري یا صوري چون نـژاد، جـنس، رنـگ             نابرابري) الف: را به دو دسته تقسیم کرده است      

نابرابري باطنی  ) هاي که از تولّد تا مرگ همراه شخص باقی خواهد ماند و ب              پوست و نیز ویژگی   

هـاي    دهـد، و بـر اسـاس ویژگـی           روي می  رفتن جوامع به سوي صنعتی شدن       یا ذاتی که با پیش    

دورکـیم بـه نقـل از    : ك. ر(شود  درونی افراد مانند استعداد، پشتکار و نیز کارآیی آنان تبیین می       

 . )52: 1379کمالی، 

ها از نظر سرشتی، برابـر و   آن بود که انسان   ي کاشی و دیگران، ژان ژاك روسو، بر         به گفته 

هـا را بـه سـوي      هاي اجتمـاعی آن     م با رشد و یادگیریشان، نهاد     گا  شوند؛ اما هم    معصوم متولَد می  

تـرین عامـل در ایجـاد نـابرابري و      او نهاد مالکیت را مهم    . دهند  پلیدي، فساد و نابرابري سوق می     

  . )28: 1373کاشی و دیگران، : ك. ر(داند  هاي سرشتی می احساس آدمیت و گرایش نابودي

اسبات نامطلوب و نیز ناشی از ساختمان جسمی و روحـی   من«آمده از     برخی نابرابري را بر   

شناسـی   اي بـر جامعـه      مقدمـه از سوي دیگـر در      . )545: 1379بخشی،    آقا(» اند  بشر دانسته 

هـاي   هاي اجتماعی، اقتصادي و نیز روش   ي نابرابري   خوانیم که سرچشمه    مینابرابري اجتماعی   

هـاي دولتـی و حکـومتی و          یی کـه در مرتبـه     هـا   گیري  ي تصمیم   بر پایه «جلوگیري از آن را باید      

  . ، بررسی کرد)57: 1379کمالی، (» شود گذاري انجام می قانون

دانـست، دالیلـی سـه        که نابرابري را کلید درك جامعه مـی       ) .  م 1883 -1818(مارکس  

  تقـسیم کـار    -1: شمارد؛ این دالیل عبارتند از      می  هاي پیدایش نابرابري بر     گانه را به عنوان زمینه    

هـاي یـاد شـده در     کـه ویژگـی     از نظـر او تـا زمـانی       .  مالکیت خصوصی  -3 و   2 تضاد اجتماعی  -2

: 1389مارکس به نقل از جوئل،      : ك. ر(برجا باشد، نابرابري نیز در جامعه خواهد بود           اي پا   جامعه

آن بشریت باید راه بـه نظـامی بـرد کـه در     «: دانست، معتقد بود   گرا می   او که خود را واقع    . )104

چـه در   ؛ این در حالی است کـه مبتنـی بـر آن           )8: 1373کاشی و دیگران،    (» همگان برابر باشند  

دورکیم بر این باور بود که افراد بـا         ،آمده است نابرابري اجتماعی   شناسی    اي بر جامعه    مقدمه

                                                           
1. Emile Durkheim 

2. Social Contradiction 
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هاي خـویش     شوند و در ادامه بنا بر شایستگی        هاي خود هر یک به سویی جذب می         رشد استعداد 

ایـن امـر   . کننـد  یافـت مـی   خـور در  یابند و در نتیجه بر اساس آن پاداشی در اري اشتغال میبه ک 

بخش نخواهد بود، بلکـه   اي که نه تنها براي جامعه زیان        برابري  نابرابري را در پی خواهد داشت؛ نا      

 – 52: 1379دورکـیم بـه نقـل از کمـالی،          : ك. ر(رود    پیشرفت آن نیز به شمار می      عاملی براي 

53( .  

برابـري را   توان انواع نا برابري ذکر شد می ي گوناگون نا    ها  چه در مبحث عرصه     بر اساس آن  

نه داراي  گر اند و  تر شدن، بعضاً با عناوین گوناگون آمده        شمرد؛ انواعی که براي راحت      بدین گونه بر  

  : اند ي معنایی ها پوشانی هم

اي چـون نـژاد،       هـاي زیـستی     خص که از شـا    هاي طبیعی، مادي یا صوري      برابري  نا -1

  گیرد؛ چشمه می سر... رنگ، سن، جنسیت، نیروي جسمانی، سالمت جسمانی و روانی و

آیی اشـاره     توان به استعداد، پشتکار و کار       ها می   ي آن    که از جمله   هاي ذاتی   برابري  نا -2

  کرد؛

ي  هـا  ههاي عرصـ   واکنش–که مبتنی بر روابط قدرت و کنش     هاي سیاسی     برابري  نا -3

  سیاسی است؛

خـورداري از وسـایل تولیـد        یی چون بر    ها   که در گرو شاخص    هاي اقتصادي   برابري  نا -4

  است و... و

  . است... یی چون تحصیالت، شغل، و ها  که مبتنی بر شاخصهاي اجتماعی برابري نا -5

اي دیگـري هـم   ه گونه توانند به هاي یاد شده می برابري که گفتیم، هر یک از نا    چنان  البتّه،  

گذاري شوند؛ براي نمونه، شاید بتوان از عدم تساوي حقوق بـین زن و مـرد و تفـاوت میـزان                       نام

هاي اقتصادي، اجتماعی و یا سیاسـی   برابري خاسته از نا گیري افراد از امکانات آموزشی که بر    بهره

  .  یاد کردبرابري آموزشی نا) 2 و برابري حقوقی نا) 1است، به عنوان 

 افــزار ذهــن هــا، نــرم فرهنــگ هــا و ســازماندر ) . م - 1928 (1 هافــستدگریــت

هـاي مختلـف      ثبـاتی در میـان حـوزه        ، بی )فرهنگی و اهمیت آن براي بقا       هایمیان  همکاري(

کننده دانسته، معتقد است مردم در برخی از جوامع براي ثبات بخشیدن به ایـن                 برابري را گیج    نا

                                                           
1. Greet H. Hofsted 
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مـداري کـه در کـشور خـود از منزلـت و قـدرت                 مثـال سیاسـت   گمارند؛ براي     ها همت می    حوزه

کند بـا اسـتثمار کـردن بـه ایـن          خوردار نیست، تالش می     خوردار است، اما از ثروت چندانی بر        بر

مند نیست، با ورود بـه ادارات         تاجري که ثروت داشته، از منزلت بهره      . ي خود دست یابد     خواسته

چـه    در ایـن میـان، آن     ... . و) 40: 1388هافـستد،   : ك. ر(کنـد     دولتی کسب اعتبار و منزلت می     

یـی اسـت در جهـت افـزایش و اسـتمرار              هـا   هـا خـود قـدم       مسلّم است آن است که ایـن تـالش        

  . هاي جمعی برابري نا

  

  ساز جنبش سربداران عامل زمینهها گسترش نابرابري. 3

 ي  نـواده  وخانهالک میالدي،   1250ي    ق، مصادف با اواسط دهه    .  هـ 650ي    هده لیاوا در

 انـداختن  بـر  و المـوت  فـتح  از پـس  و دهی کـرد    سازمان رانیا به را یمنظم یلشکرکش ،چنگیز

 يسـو  از یعباسـ  یبنـ  خالفـت  انقـراض  و بغداد عام قتل و تسخیر و کسوی از هاسماعیلی ي  فرقه

 زده تخمـین . افـت ی دوام سـال  هـشتاد  به کینزد کها در ایران بنا نهاد   ر لخانانیا ي  سلسله گرید

 از تـن  900000 تا   750000ي هالکوخان، در مجموع بین         نفره 1500000 لشکر با که شود یم

ـ ا فـرات  وارد خانوارشـان  با آنان رکاب هم ترکان ای مغول لیقبا ـ  آن در سـرانجام  و شـده  رانی   هب

 روش«: 1لپیـدوس  ي بـه گفتـه  . )237: 1389عـدالت،   (افتنـد ی اسـتقرار  وقـت  حاکمـان  عنـوان 

 لـشکربزرگ  کیـ  از که داشت را فاتح دولت ِ مرتبط يا قبیله ك یشکل رانیا در نمغوال یحکومت

ـ ا. بـود  شـده  سـاخته  حاکم، ي  هسلسل با ینظام اشرافیت از لمتشکّ  واحد،  را خـود  اشـرافیت  نی

 بـر  بستن مالیات و تسلط حق خود به اسای قوانین بنابه و آورد یم حساب به برتر و امتیاز صاحب

  . )Lapidusu ،2002 :228 (»داد یم را مغلوب مردم

 بردگـان  ماننـد  آنان با و بودند ساخته مقید زمین به را ایرعا ن،مغوال لخانان،یا ي  هدور در

 حکـام نبودند، توسط  گزافسنگین و   يها مالیات پرداخت به قادر که یکشاورزان. کردند   می رفتار

 کـوب  نیـ زر. رسـیدند  یم فروش به گانبرد بازار در و شدند یم گرفته اسارت به خود ي  هخانوادبا  

 رهـا  را خـود  یاراضـ  مالیـات،  و يبیگار از فرار يبرا شدند یم ناچار رمکرّ روستائیان«: سدینو یم

 گـزارش  روستا دبانانیدي    هوسیل به )یمالیات ماموران (باسقاقان عبور کجا هر از. زندیبگر و کنند

                                                           
1. Lapidusu  
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 بارهـا  و نهادنـد  یم صحرا به سر و کردند یم بار توانستند یم را هرچه غارت بیم از ایرعا و شد یم

 در چنـین  هـم وي  . )544: 1378کوب،    زرین (»شد یم لیتبد ریبا به ریدا یاراض سبب همین به

 خـود  اثر روستا یرانیو از یناش فقر و قحط دوام هم شهرها در«: سدینو یم شهرهاوضعیت   مورد

 حاجـت  و) یگرسنگ (فاقه استمرار و کرد یم هرظا جزء وران پیشه و پا خرده طبقات یزندگ در را

» داشـت  نـام  خرابـات  امیـ ا آن در که شد یم فساد ماکن ای  توسعه و فحشا رواج در یعامل گاه گهِ

 روستاها، از ایرعا فرار ژهیو هب ،یاجتماع و يکشاورز ،يارز يها بحران و یمال فساد. )546همان،  (

 همین که افکند مخاطره به را لخانانیا حکومت و دکر فلج را یسیاس و ياقتصاد حیات سرانجام

 هفـتم  قـرن  اواخر در اصالحات یبرخ ياجرا و اسالم به دنیگرو يبرا خان غازان یاصل دلیل امر

 يهـا  چپـاول  کـاهش  و هـا  مالیـات  ینسب لیتعد يبرا که یغازان اصالحات اما. ي شده است  جره

 از کـه  مغـول  انیفرمانروا و شاهزادگان دیشد مخالفت با ،بود گشته نیتدو یمحل حکام مستقیم

: ك. ر (مانـد  محدود موفقیتش عمل در و شد مواجه کردند یم مطلق يرفداري ط چنگیز ياسای

 ي رابطـه  چـه    آن«: ي ایلخانـان مغـول      در دروره : به دیگر سخن باید گفت    . )238: 1389عدالت،  

 و اصـل  هـیچ   بـه  مغـول  ان يفرمـانروا . بـود  زور و ظلم کرد می تعیین را مردم و حاکمیت میان

  . )55: 1376مدنی، (» پیداست ناگفته مردم اوضاع بازار آشفته این در و نبودند پایبند قانونی

سـاز جنـبش تـاریخی سـربداران شـد            هـا کـه زمینـه        دیگر از عوامل بروز نـابرابري      یـکی

یـن میـان بـه       و آسیبی که در ا      هاي گوناگون   هاي داخلی فئودالی میان هواخواهان سالله       جنگ«

عبیـد زاکـانی    . )53: 1351پطروشفسکی،   (بود »رسید  پاي شهري می    روسـتاییان و مـردم خرده   

شخـصی از   « :هاي حاکم در این دوره آورده است         اقتصادي و نابرابري   –پیرامون اوضاع اجتماعی    

بـري   و پیغم  مــردم دعــوي خـدایی     خلفـا   زمـان   که چونـست کـه در    : پرسید  ینالد  موالنا عضد 

مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی افــتاده           :گفت کنند؟   نمی  کردند و اکنون    بسیاري می 

  . )270: 1383زاکانی، ( »!آید و نه از پیغامبر  یاد می  خدایشان اسـت که نه از

کوشش و گـرایش    «  همانا هاي مردمی   جنبش   از بسیاري ویژگیبه اعـتقاد پطروشفسکی    

 چــنین    در. )38: 1357،  پطروشفسکی(» اجتماعی و مساوات در اموال بود     براي تحصیل برابري    

دریغ مردمی،بـه      حمایت گـسترده و بـی      ممکن بود که با      اعتراضی،   تـلنگر  کوچکترین شـرایطی،

 داد کـه اسـتعداد و     نـشان ً قیام باشتین و تولد دولـت سـربداري عمـال    . قیامی فراگیر مبدل شود   

بـه هـر    . اي وجـود دارد     در هـر دوره    فــقیر      مردم   میان   اجتماعی،در   انقالب  هاي نـیرومند   زمـینه
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گفتنی است، این جنـبش  . گیري حکومت سربداران شد ساز شکل   هاي حاکم زمینه    روي، نابرابري 

آخـرین ایلخـان بـزرگ       حکومت مغول به علت مـرگ ابوسـعید،       «مردمی در زمانی روي داد که       

  . )147: 1360حقیقت، (» برد  سر می ایلخان مغول در ضعف بهي سلسله

  

  گیري حکومت سربداران نقش طبقات اجتماعی در شکل. 4

سـاز بـروز    گونه که پیش از این یاد شد، هجوم ایلخانان مغولی به خاك ایران، زمینه     همان

هایی کـه همـواره بـار سـنگین آن بـر دوش       هایی گسترده در این سرزمین شد؛ نابرابري     نابرابري

هـاي مختلـف       در دوره  هاي اجتماعی  جنبشنگاهی کلّی به    . کند  ی کرده است و می    مردم سنگین 

ها بدون مشارکت و همراهی مـردم، بـه ثمـر             یک از این جنبش     تاریخی، گویاي آن است که هیچ     

 مردمـی ي  شکل گیري یک حرکت گسترده   به بیانی دیگر، نارضایتی فراگیر مردمی،       . نشست  نمی

 سربداران خراسان نیز جنبـشی مردمـی و برخاسـته از طبقـات         حکومت. را در پی خواهد داشت    

قـد علـم     هـاي حـاکم     ق بود که در برابر نابرابري     .  ایران در اواخر قرن هشتم هـ       فرودست جامعه 

گیـري حکومـت سـربداران        براي دریافت این مهم که طبقات اجتمـاعی چگونـه بـر شـکل             . کرد

 طبقات اجتماعی عصر ایلخانان نیز اشـاره داشـته          اند، الزم است به صورت گذرا به        تأثیرگذار بوده 

  :باشیم

هاي پـیش از     ي آن با دوره     و مقایسه  ایلخانان مغول ي   بندي اجتماعی ایران در دوره     طبقه

 عمـده و در  ی موجب به وجود آمدن تغییراتـ ،که هجوم مغوالن به ایران زمین     گویاي آن است  آن،  

تـر   اي و نیمه وحـشی خـود کـه کـم           ات قبیله روحیه به   مغوالن با توج  . شداجتماع این سرزمین    

هایی ایجاد نمودند که باعث گردید        دگرگونی فتح شده، هاي   نشانی از تمدن داشتند، در سرزمین     

تـرین ایـن     مهـم . ي خود از لحاظ اجتمـاعی، گسـستی جـدي پیـدا کننـد              این جوامع با گذشته   

این سخن بدان معنـا     . ی بررسی نمود  توان در ذیل مفهومی به نام واژگونی طبقات        دگرگونی را می  

 منـزوي و حتـی      هاي ایـن قـوم کـامالً       ي سیاست  بسیاري از طبقات فرودست به واسطه     است که 

طبقات اجتماعی در اواخـر  . )4: 1389 و دیگران،  میرجعفري: ك. ر (و تحقیر شده بودند    تخفیف

  :نه ارزیابی کردگو توان این گیري حکومت سربداران را می ایلخانان مغول و پیش از شکل

قـشر دیـوانی کـه    ) الـف : ي دو قشر مهـم بـود       این طبقه دربرگیرنده  : طبقات فرادست ) 1

شـد و مناصـب مهـم کـشوري و            ساالري حکومـت آنـان مـی        شامل ایلخانان مغول و نظام دیوان     
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صوفیان، فقهـا، قـضات، سـادات و        ي    قشر مذهبی دربرگیرنده  ) لشکري را در اختیار داشتند و ب      

شـدند و جامعـه بـه نـوعی      هاي اجتماعی شناخته می  آنان در حکم پیشگامان حرکت    . ودب قاریان

  . دانست خود را وامدار آن می

هایی از مردم بودند که از لحاظ موقعیت اجتمـاعی            این دسته گروه  : طبقات میانه حال  ) 2

 اختیـار   شدند و نه به خاطر مال و ثروت و امکانات کافی کـه در               نه جزو بزرگان قوم محسوب می     

وران و  ، پیـشه 1فتیـان : اند  از این جمله  . شد آنان را جزو طبقات پایین به حساب آورد          داشتند، می 

  . تجار، سوداگران و دالالناهل حِرَف، منجمان، پزشکان، هنرمندان و معماران، 

البته به این   . شد  ، می 2ي مردم و عیاران      که عمدتاً شامل رعیت، عامه     طبقات فرودست ) 3

ایـن طبقـه از     . گیران را نیز افـزود      ها و فواحش و رماالن و جن        دزدان، گدایان، روسپی   باید   طبقه

: ك. ر (شـد   هـا نگریـسته مـی       عنوان و اعتباري برخوردار نبوده و حتّی بـه چـشم تحقیـر در آن              

  . )7 -5: 1389میرجعفري و دیگران، 

جتمـاعی نقـشی    گیري حکومت سربداران، سـه قـشر ا         تاریخ گویاي آن است که در شکل      

وران و اصـناف      پیـشه ) 2،  )فرادسـت  ي طبقات   نماینده(عالمان دینی   ) 1: اند  تعیین کننده داشته  

. )ي طبقـات فرودسـت    نماینـده (و عیاران    ي مردم   رعیت،عامه) 3،  )ي طبقات میانه حال     نماینده(

داران گیـري حکومـت سـرب    هاي یاد شده در شکل اینک در ذیل به چگونگی نقش هر یک از قشر   

  :خواهیم پرداخت

                                                           

و  گذشـت ، ایثـار القی خاصـی مبتنـی بـر    ، به کسانی که به نظام اخ  )فتیان(وتاهل فتّ  عنوان  اسالمی ي  هدوردر   .1

شناخته اخیـ و درویـش ، رنـد ، شـطار ، فتـی ، سـالوك ، جـوانمرد ، عیـار هایی چون  یاري به ضعفا پایبند بودند، با نام     

 ).73 -72: 1382ریاض ، : ك.ر (شدند می
دانـد کـه در       ي مـردم مـی      دست و توده    ي فرو   اي از طبقه    ، عیاران، این مردان سلحشورِ جوانمرد را، الیه       انوري. 2

ها ظهور کـرده، حـامی     ي عباسیان در مناطقی چون بغداد، خراسان، سیستان و ماوراء النّهر و دیگر سرزمین               دوره

عیاري یکی از طرقِ تربیت قدیم «: در ادامه باید گفت). 5125/ 5: 1381انوري، : ك.ر( و فقیران بودند مستمندان

هـاي مخـصوصی در زنـدگی         عیـاران، اصـول و روش     ]. اسـت [بوده، از اواخر قرن دوم هجري قمري وجود داشته          

؛ با استناد بـه     )2367/ 2: 1375ن،  معی(» اند که به تدریج با تصوف آمیخته، به صورت فتوت در آمده است              داشته

  .دست دانست ي فرو هاي طبقه ي دیگر الیه توان از جمله چه گفته شد، عیاران را نیز می آن
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  طبقات فرادست؛ عالمان دینی. 1 -4

. نایهـ  فق )2 صـوفیه و     )1: شـدند   تقسیم می دو دسته   به   علما   ق. ـ قرن هشتم ه   در اواخر 

پژوهـان    شناسان و دین     این مسئله ناشی از آن بود که در آن زمان دو روش سلوکی در میان دین               

ر صوفی، فکـري رایـج در میـان علمـا و بـه      ف و تفکّتوان ادعا کرد که تصو     وجود داشتو حتی می   

گفتنـی اسـت علمـا در ایـن دوره بـه      . )177: 1386جعفریـان،  : ك. ر (تبع، مردم آن دوران بود    

از گرفتنـد و   جا یک صوفی، وجود داشت مـردم دور او را مـی    شد، زیرا هر ک     صوفیه نیز اطالق می   

. )127: 1360حقیقـت،   (ره کـرد توان به شیخ خلیفـه و شـیخ حـسن جـوري اشـا             می آن جمله 

شـشم  قـرن  . پیرامون تصوف در ایران باید گفت که در قرن پنجم نفوذ آناندر ایران استوار گردید    

از قرن هفتم به بعد جریان تصوف به یک جریان کامالً رسـمی در       . بودآغاز پیوند تشیع و تصوف      

رسـمی تـشکیالتی وسـیع بـا     سراسر جهان اسالم درآمد و در میان شیعیان نیز به شـکل کـامالً    

 ویـژه  بـه در قرن هشتم، این جریان وسـیع     . )1377:45ضابط،  : ك. ر (عنوان تصوف شکل گرفت   

گروهی از این متصوفان بـه رهبـري شـیخ          . شد   زیر نظر بزرگان سادات و علما اداره می        ،در عراق 

ام نمودنـد و    ي مازندرانی، در قرن هشتم هجري در دیار بیهـق علیـه ایلخانـان مغـول قیـ                   خلیفه

تشیع و عرفانی کـه جنـاح رهبـران         گفتنی است،   . زمینه را براي جنبش سربداران فراهم آوردند      

مذهبی سـربداران مبلـغ آن بودنـد، بـا تـشیع وعرفـانی بعـضی از عرفـا و متـصوفان آن عـصر،                         

  . )71: 1363آژند، : ك. ر(هایی داشت  تفاوت

شیدن صـوفیه از حالـت انـزوا و سـوق        هاي شیخ خلیفه، بیرون ک      ترین عملکر   یکی از مهم  

بـر پایـه اصـول     بدین ترتیب طریقت شـیخیان . هاي اجتماعی بود دادن آنان به فعالیت در عرصه  

سیاسی و نیز ادعاي دستیابی به قـدرت دنیـوي متـشکل شـدند؛ مولفـه                 مذهبی و جهت گیري   

: 1379یـسندگان،  جمعی از نو: ك. ر(سیاسی در زمان شیخیان از رشد زیادي برخوردار شده بود   

در تبیـین   . یکی دیگر از اقدامات مهم وي، نفوذ در طبقات اجتماعی فرودست جامعـه بـود              . )48

 ي مساوات و برقراري عدالت، در روح و جان مـردم        شیخ خلیفه با دادن وعده    : این مهم باید گفت   

  . )303 :همان(نفوذ کرد و آنان را به خیزش در برابر جور و ستم حاکم بر جامعه فراخواند

تعـالیم وي   . پس از شیخ خلیفه رهبري قیام سربداران به دست شیخ حسن جوري افتـاد             

  :هاي واالي شیخ خلیفه بود، به شرح زیر است ي اندیشه که ادامه
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: 1384قـدیانی،   : ك. ر(ي والیـت    ي دوازده امامی با تأکید بر مـساله         گیري شیعه   شکل. 1

  .  و مردمی بودشیخ حسن در پی ایجاد یک دولت شیعی. )216

بـا  «شیخ حسن   . )216: 1384قدیانی،  : ك. ر(بینی مبتنی بر مهدویت     گسترش جهان . 2 

بـود،  ) عـج (الوقوع امام زمـان     اتخاذ نوعی ایدئولوژي که هسته مرکزي و اعتقادي آن ظهور قریب          

 وي بر آن بود تا بـا گـسترش  . )56: 1361اسمیت، (»افراد را براي یک قیام عمومی آماده ساخت  

  مهدویت در جامعه، عدالت را در تمام ارکان جامعه تسرّي دهد؛ 

قبـل از هـر   «ي و. )216: 1384قدیانی، : ك. ر(ناپذیري دین و دولت از یکدیگر  جدایی. 3

چیز معتقد به پیوند دین و دولت یا انطباق مذهب و سیاست بـود و آن دو را جـدا از هـم نمـی                         

  ؛)90: 1363آژند، (» دانست

ا ظلم و ستم در تمام سطوح جامعه و گسترش برابري و عدالت میان طبقـات                مبارزه ب . 4

در مـشهد  «:اینمـورد چنـین آورده اسـت    بطوطـه در    ابـن . )216: 1384قدیانی،  : ك. ر(فرودست  

او اعمال ایـن دسـته      . رفت  شمار می   نام که از صلحاي شیعیان به       طوس، شیخی رافضی بود حسن    

حسن سربداران را به عدل و داد توصیه        .  را به خالفت برداشتند    را تأیید کرد و آنان او     )سربداران(

هاي طال و نقره در اردوگاه ایـشان   آیین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه. کرد  می

» کـرد  سـوي آن دراز نمـی    شـد، کـسی دسـت بـه         ریخت و تا صاحب آن پیدا نمی        روي خاك می  

  . )434: 1376بطوطه،  ابن(

الدین علی و درویش عزیز مجـدي          از شیخ حسن جوري، خواجه شمس      گفتنی است پس  

  . جوري، راه رهبران اصلی این جنبش را ادامه دادند

  

  وران و اصناف پیشه: حال طبقات میانه. 4-2

، امـا در    شـد اي هولناك بر اهـل تجـارت و صـنعت وارد              ویرانگر مغوالن ضربه   ي  با حمله 

وران دست به تشکیالت   اصناف و پیشه  ،سبی شهرها و بالد    جنبش سربداران و با رونق ن      ي  آستانه

وران، مبارزه علیه مغـوالن      ل اصناف و پیشه   هاي اصلی تشکّ    از انگیزه  شاید بتوان گفت یکی   . دزدن

هاي مختلف صـنفی فعالیـت       آنان که به جوانمردي تمایل داشتند در گروه       . و ایلخانان بوده است   

شدند و ضـمن بررسـی       یدگی به کارها گرد هم جمع می      نمودند و در هفته یک روز جهت رس        می

ـ   مطـرح مـی    نیزمسائل و مشکالت گروهی، مسائل اجتماعی را         شـهر سـبزوار در آسـتانه       . دکردن
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وران و اصـناف     پیشه. رفت  شمار می   بهجنبش سربداران یکی از شهرهاي آباد و پر تالش خراسان           

ـ         سـخت مـورد حمایـت جـوانمردان و         ایـن تـشکیالت   . ددر این شهر داراي تشکیالتی چند بودن

هایی که در آن ایام در شهرها فعالیت اقتصادي داشتند، عبـارت        گروه. بودندهاي اهل فتوت     گروه

  :بودند از

  هـایی  کارهاي دستی مشغول بودند و یـا کارگـاه        به  هایی که    آن:ف یا اهل مشاغل   رَاهل حِ 

  ؛زان، دباغانبافان، مسگران، کفشدو بافان، پارچه داشتند، مانند قالی

ایی به نام بازار مـشغول بـه کـار بودنـد و نفـوذ زیـادي در                  ه  افرادي که در محل    :بازاریان

  ؛با ارکان و بزرگان دولت در ارتباط بودند گار داشته،جامعه آن روز

 از  این گروه به تجارت بین شـهرها و بـالد مـشغول بودنـد و غالبـاً                :بازرگانان و سوداگران  

: ك. ر(بودنـد  دار  دار و نـام   افـراد مـال   ي  رفتنـد و در زمـره       شـمار مـی     بـه  بزرگان و اعیان شهرها   

  . )322: 1358مرتضوي، 

وران شهر سبزوار در تـشکل جنـبش سـربداران نقـش            اصناف و پیشه  : ي روحانی   به گفته 

ـ            وران سـبزوار در تحقـق       ا اصـناف و پیـشه     اساسی داشتند، اگر چه آغاز حرکت از روستا بـود، ام

 لو اسفندیاروپهلوان حیـدر قـصاب  توان به ک ي این افراد می از جمله. نهضت، تالش فراوان نمودند   

ـ    اشاره کرد؛ به بیانی دیگر،      همبـستگی صـنفی و   ي دهنـده  شاندر حقیقـت تـشکیالت اصـناف ن

 چنـد از پهلوانـان و جـوانمردان    هاییی در میان اصناف، گروه. مسلکی آنان در آن دوره بوده است    

  . )35: 1368روحانی، : ك. ر(رفتند  شمار می بهبودند که از پیشگامان جنبش 

  

  ي مردم رعیت و عامه: طبقات فرودست. 4-3

هـا    ي آن    براي رعیت تعـاریف گونـاگونی آمـده، کـه از جملـه              معین،فرهنگ فارسی در  

پرست و راعـی باشـند،    گروهی که داراي سر   ) 2دم،  ي مر   عامه) 1: توان بدین موارد اشاره کرد      می

: ك. ر(ي یـک کـشور    تبعـه ) 5اتبـاع پاشـاه و   ) 4کنند،   کشاورزانی که براي مالک زراعت می     ) 3

  . )1662/ 2: 1375معین، 
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) 1راستا و افزون بر تعاریف یـاد شـده، رعیـت بـه معنـاي        نیز هم   دهخدا ي  نامه  لغتدر  

دهخـدا،  : ك. ر(گر آمده اسـت   کشاورز، زارع و صنعت ) 4دار و     زمین) 3ساکن دهات،   ) 2دهقان،  

1385 :2 /1479( .  

داند که مالـک زمینـی نیـست،          ، رعیت یا زارع را کسی می      پا  دهقانانِ خرده خسروي در   

در زمینی کـه متعلّـق        به تنهایی یا به کمک افراد خانواده،          گیري یک یا چند عامل،        ولی با به کار   

ت کرده، مقداري از محصول را به صورت نقدي یا جنـسی، بـه مالـک زمـین                  به مالک است زراع   

وي صاحبِ نَسق بودن یا حقّی که رعیت پس از یک سـال کـار زراعـی بـر روي زمـین                      . دهد  می

؛ به  )25: 1369خسروي،  : ك. ر(داند    ي رعیت می    ها  کند را از جمله ویژگی      مالک، بر آب پیدا می    

داد و از    رعیت، عنصر اصلی اجتمـاعی را تـشکیل مـی         «ي غزنوي،     هر روي باید گفت که در دوره      

  . )392: 1386فروزانی، (» لحاظ کمیت، اکثریت مطلق را به خود اختصاص داده بود

ي  ي مـردم کـه طبقـه    خواهانه، عامـه  هاي عدالت پیش از این گفتیم که در تمامی جنبش 

ند؛ جنبش مردمی سـربداران نیـز از ایـن    ا رفتند، نقش اساسی داشته  شمار می   فرودست جامعه به  

ي   تردید اگر طبقات پایین جامعه کـه همانـا متـشکل از رعیـت، عامـه                 بی. قاعده مستثنی نیست  

کوشش دیگر اقـشار جامعـه کـه از     کردند، مردم و عیاران بودند، رهبران این جنبش را یاري نمی 

  . ماند نتیجه می آنان یاد کردیم، بی

گیري حکومت سربداران حکـایتی را         پیرامون چگونگی شکل   صیحیمجمل ف ي    نویسنده

ي آن برهـه از تـاریخ         ي مردم به شرایط حاکم بـر جامعـه          کند که نشان از اعتراض عامه       بیان می 

  :دارد

 حسن حمزه و حـسین حمـزه        ؛ بودند   بـرادر   دو  چنان بـود کـه   حکایت آن 

نج نفـر از مغـوالن کـه        پـ . دبودن مردم زاهد عابد      نام در باشتین سـبزوار و ایـشان     

 آمدنـد و از ایـشان شــراب و            فـرود    ایشان  ي  د در خانه  سایلچی بودند به حسب ر    

عرضـی رسـانیدند بـه ضـرورت یـک           بی   را   ایشان  شـاهد طـلب کردند و به مبالغه     

 طلـب     شـاهد    شـدند،   چـون مـست   . بـرادر رفت و جهت ایشان قدري شراب آورد       

برادران بـا یـکدیگر گـفتند مـا     . د که عورات ایشان بکشند    داشتند و بدان رسانیدن   

 سرهاي خود بـر دار دیـدیم و شـمـشیرها کــشیده          ، بر خود روا نداریم      قضیه  این
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  پنج مغول را قتل کردند و بیرون آمدند و گفتند کـه مـا سـربداریم              و هر   درآمدند

  . )75 /2: 1386خوافی، (

ت و زوال سـیاسی بــازماندگان مغـول در ناحیـه            خلع قـدر  ساز  ماجراي ذکر شده، زمینه   

  . شد  ق.  هـ738سال  خراسان در سال  شیعی سربدارانروي کار آمدن حکومتخراسان و 

  

  گیري نتیجه

هاي بسیاري شـد؛ بـه بیـانی     دچار آشفتگی ایران اقتصادي به ایران، اوضاع  مغول حمله با

 ورشکـستگی  بـه  و ساقط کرد  حرکت از را نایرا  جان نیمه دیگر، هجوم ایلخاخان مغولی اقتصاد    

 و زراعتـی  هـاي   زمـین  و شـدند  مـار  و تـار  کـشاورزان  خونین هاي  جنگ جریان در. کشاند کامل

آبیاري،کاهش جمعیت به دلیل قتل و       هاي شبکه ویرانی. شد غارت یا و رفت  بین از آنان هاي  باغ

از ... واگیـردار و   هـاي   بیمـاري  قحطی، کاري، هاي  دام رفتن بین حد و حساب مغوالن، از      غارت بی 

. تـأثیراتی زیـادي از خـود بـر جـاي گذاشـتند             اقتصادي سامان نابه جمله عواملی بودند که روند    

هاي مغـوالن، بـیش از منـاطق دیگـر در             است دیار خراسان، به دلیل نزدیک بودن به مرز         گفتنی

هـاي گونـاگون از    ر به بهانهحاکمان مغول هر با. معرض آسیب ناشی از حمالت مغول قرار داشت       

هـا را   بار سـنگین هزینـه  ، طبقات فرودست جامعه کردند و   هایی سنگین دریافت می     مردم مالیات 

نیـز    هاي گوناگون   هاي داخلی فئودالی میان هواخواهان سالله       جنگ. کشیدند  بر دوش می  ل  تحم

هـاي موجـود در      نـابرابري . رساند  هاي فراوانی می    آسیبپاي شهري     روسـتاییان و مـردم خرده   به  

عالمان . ي سبزوار را به جنبشی مردمی واداشت        جامعه طبقات و قشرهاي اجتماعی مردم منطقه      

ي فرادست جامعه به رهبري افرادي چون شیخ خلیفه و شیخ حـسن          دینی به نمایندگی از طبقه    

 جهت  جوري با شعارهایی چون برقراري عدالت، تشکیل حکومت شیعی و گسترش مهدویت، در            

عنوان   وران نیز به    اصناف و پیشه  . ترغیب مردم و خیزش علیه جور، ستم و نابرابري زمانه برآمدند          

خواهانه زدنـد و در       قشر میانه حال جامعه، براي براندازي ایلخانان مغول دست به اقدامات عدالت           

 دیگـر اقـشار     ي مردم و عیاران بودند، همگـام بـا          ي فرودست جامعه که رعیت، عامه       نهایت طبقه 

هاي حاکم قیام کردند، قیامی کـه منجـر بـه تـشکیل حکـومتی،                 جامعه، براي رهایی از نابرابري    

  . موسوم به حکومت سربداران شد
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  نوشت پی

ایـن اصـطالح در     . شناسـی اسـت     گرفته از دانش زمین     بندي اجتماعی بر    اصطالح قشر در قشر   . 1

در خـاك هـر یـک از ایـن     . لف خـاك اسـت  هاي مخت معرّف الیه«شناسی،  علم مزبور، زمین  

هاي مختلف تشکیل شده    جامعه نیز به طرز مشابهی از الیه      . ها از یکدیگر مشخّص است      قشر

بـر ایـن   . )167: 1372آذر،  مـساواتی (» بندي کرد توان افراد را در آن قرار داده، طبقه    که می 

جامعـه شناسـان    ،  هـاي اجتمـاعی     برابـري   ها و نا    قشرشناسی    جامعه ي  اساس به گفته  

: 1372لـو،   بنـده  خـدا : ك. ر(نامند   قشر می   هاي نسبتاً مشابه را،     گروهی از افراد داراي ارزش    

10( . 

 1ي آلـن بیـرو   توان آن را استثمار فرد نسبت به فرد دانست به گفته           داري که می    بردگی و برده  . 2

ام موجودات انـسانی   اقتصادي است که در آن ارباب، مالک جان و مالِ تمـنهادي اجتماعی  

هاي گوناگون مانند     گیري از راه    برده. بوده و برده بدون داشتن حقّی، تنها داراي وظیفه است         

داشتن بردگان    اربابان با وا  . شد  حاصل می ... جنگ، دزدي، مقروض ساختن دیگران به خود و       

هـاي    وان کـار  هاي یدي، زمینه را براي تحقیر نمودن این دسته از کارها بـه عنـ                به انجام کار  

در نظام بردگی، به عنـوان      . )337: 1375بیرو،  : ك. ر(ساختند    شمرده شده، فراهم می     پست

داران یـا اربابـان و        ي بـرده    بندي اجتماعی، جامعه بـه دو دسـته         نخستین شکل از نظام قشر    

مالکـان بـزرگ زمـین، صـاحبان     «هـایی چـون    داران نیز به قشر   برده. شد  بردگان تقسیم می  

توان گفـت   ؛ در واقع می)104: 1369بابایی،  علی(قابل تفکیک بودند » گران  ها و سودا    گاه  کار

اربابان عالوه بر مالکیت وسایل تولید بر بردگان نیز مالکیت داشتند و آنان را چـون کـاالیی                  

این نظام سرانجام در اواخر قرن نوزدهم میالدي بـه شـکلی            . کردند  ساده خرید و فروش می    

 . ی از میان رفتنسبتاً عموم

بنـدي اجتمـاعی      ي بسته، صورتی دیگر از نظام قـشر         ترین نوع جامعه    کاست به عنوان افراطی   . 3

، کاسـت را     اجتماعی –نقد و نگرشی بر فرهنگ اصطالحات علمی        خو در     آراسته. است

 بـه معنـاي خـالص و بـدون آمیـزش            Castuse و التین    Castaي پرتقالی     گرفته از واژه    بر

                                                           
1. Alain Birou 
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اي داراي طبقـات       در بیان معناي اصطالحی کاست، آن را نظام بـسته          چنین  هموي  . داند  می

او . گیـرد   گونه تحرّك اجتماعی در آن صـورت نمـی          اي که هیچ    گونه  داند، به   جداي از هم می   

همراه با دشوار و یا غیر ممکن قلمداد کردن نقل از یـک کاسـت بـه کاسـت دیگـر، تأکیـد                       

: ك. ر(پـذیر نیـست       تر امکان   تر به کاست باال     کاست پست هیچ روي حرکت از       کند که به    می

هـا کـامالً مـشخّص اسـت؛ از           هاي کاستی مرز میان قـشر       در نظام . )473: 1370خو،    آراسته

شمردن کاسـت بـه عنـوان یـک نظـام        با بر شناسی  مبانی جامعه همین روست که کوئندر     

 دانـسته و    "بـاز "اسـتی،   بندي اجتماعی، نظام طبقـاتی را در مقابـل نظـام ک             خشک در قشر  

معتقد است که در نظام طبقاتی، نظام، حکومت، فرهنـگ و یـا مـذهب، محـدودیتی بـراي                   

. )245: 1382کـوئن،  : ك. ر(ي دیگر ایجـاد نکـرده اسـت       تحرّك فرد از یک طبقه به طبقه      

که فرد در کدام خانواده و طبقه متولّد شده است، در تعیین عضویت فـرد                 عامل وراثت و این   

سزایی دارد و این بدان معنا است که در یک نظام کاستی، کسی               ر در نظام کاستی نقش به     د

شود، تا پایان عمر در همان کاست باقی خواهد مانـد؛ بـه           که در یک کاست خاص متولّد می      

افـراد انتـسابی اسـت نـه اکتـسابی، تـا             1هاي کاستی پایگاه اجتماعی     تر در نظام    بیان روشن 

،   و فیلـسوف آلمـانی    شـناس     دان، جامعـه    اقتـصاد ) . م1920 – 1858(2که ماکس وبـر     جایی

ي خـونی و      بـه رابطـه   «داند کـه      اي می   هاي قومی   ي جماعت   گیرنده  بر  هاي کاستی را در     نظام

  منـع بـرون   . )216: 1389وبـر،   (» ي اجتمـاعی معتقدنـد      و مـراوده   گزینی  همسر   برون منع

 در یک نظام کاستی، امکـان ازدواج بـا افـراد            رساند که   گزینی این معنا را به ذهن می        همسر

خارج از کاست وجود ندارد و این خود عاملی بـراي عـدم تحـرّك اجتمـاعی و نقـل از یـک             

  . آید کاست به کاست دیگر به شمار می

: اي براي منزلـت اجتمـاعی آورده اسـت       گانه  ، تعریف دو  شناسی  آمدي به جامعه    درکوئن در   . 4

بـه  . هاي دیگر ي یک گروه در مقایسه با گروه   رتبه) 2ر یک گروه و     پایگاه اجتماعی فرد د    )1

بـه اعتقـاد وي     . ي حقوق و مزایاي آنـان اسـت          پایگاه منزلتی افراد، تعیین کننده     وياعتقاد  

                                                           
1. Social Status 

2 . Max Weber 
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منزلـت  . )58 – 57: 1378کـوئن،   : ك. ر(توانـد انتـسابی و یـا اکتـسابی باشـد              منزلت می 

  . ي فرد در گروه و جامعه نیز دانست تثبیت شدهي پایگاه  توان به مثابه اجتماعی را می
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 . مپیا: ي کریم کشاورز، چاپ نخست، تهران ترجمه

کشاورزي و مناسبات ارضی ، )1357(ــــــــــــــــــــــــــ  .9

  . ابوریحان: ي کریم کشاورز، چاپ نخست، تهران ، ترجمهایران در عهد مغول

هاي   برابري  بندي و نا    شناسی قشر   جامعه،  )1388(تامین، ملوین    .10

 . توتیا: گهر، چاپ نخست، تهران الحسین نیک ي عبد ، ترجمهاجتماعی

: قـم  چـاپ دوم،     ،تاریخ تشیع در ایران   ،  )1386 (ن،رسـول جعفریا .11

 . انصاریان
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، تاریخ ایران دوره ي تیموریـان،       )1379(جمعی از نویـسندگان      .12

 . جامی: تهران، نخست، چاپ یعقوب آژندي  ترجمه

، شناسـی   گاه جامعـه    ده پرسش از دید   ،  )1389(جوئل، شـارون     .13

 . نی: ي منوچهر صبوري، چاپ هشتم، تهران ترجمه

ــاریخ جنــبش ســربداران،)1360 (قیقت،عبــدالرفیعح .14  چــاپ ،ت

 . آزاد اندیشان: نخست، تهران

هاي   برابري  ها و نا    شناسی قشر   جامعه،  )1372(لو، سعید                 بنده  خدا .15

 . جهاد دانشگاهی: ، چاپ نخست، مشهداجتماعی

: ، چاپ نخـست، تهـران     پا  دهقانان خرده ،  )1369(خسروي، خسرو    .16

 . قطره

، تـصحیح سـید محـسن       مجمل فـصیحی  ،)1386(خوافی، فـصیح     .17

 .   اساطیر:، تهرانج3 ناجی نصرآبادي،

رضا   ، به کوشش غالم   ي دهخدا   نامه  لغت،  )1385(اکبر    دهخدا، علی  .18

ج، چـاپ نخـست،     2ستوده، ایرج مهرکی، اکرم سلطانی، زیر نظر جعفر شهیدي،          

 . دانشگاه تهران: تهران

با تأکید بـر    (شناسی    آمدي بر جامعه    در،  )1374(رابرتسون، یان    .19

ي حـسین      ترجمـه   ،)گرایی، ستیز و کنش متقابل نمادي       کرد  هاي کار   نظریه

 . آستان قدس رضوي: بهروان، چاپ دوم، تهران

ي    ترجمـه   ،برابـري   گفتاري در بـاب نـا     ،  )1386(ژاك    روسو، ژان  .20

ي عـالی آمـوزش و        مؤسسه: فر و حمید جاودانی، چاپ نخست، تهران        حسین راغ 

 . ریزي یریت و برنامهپژوهش مد

21.  تاریخ، آیین، آداب و رسـوم : نامه  فتوت ،)1382 (دریاض، محم ،

 . اساطیر:  تهران چاپ نخست،دار، به کوشش عبدالکریم جربزه

ي   ، مجلّه »تحلیلی بر نهضت سربداران   «،  )1368(روحانی، سیدکاظم    .22

 . 27ي  کیهان اندیشه، شماره
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  . اساطیر:  چاپ سوم، تهران،ي دلگشا رساله، )1383(زاکانی، عبید  .23

: ، چاپ نخـست، تهـران     روزگاران،  )1378(کوب، عبدالحسین     زرین .24

 . سخن

شناسی با تأکید  جامعه، )1386(اله و کمالی، ایـرج     ستوده، هدایت  .25

، چـاپ سـوم،     گرایی، تضاد و کنش متقابل اجتماعی       کرد  هاي کار   گاه  بر دید 

 . نداي آریانا: تهران

فرهنـگ فارسـی    ،  )1373( و دیگـران     حسین  صدري افشار، غالم   .26

 . کلمه: ، چاپ نخست، تهرانامروز

ي عطفـی     ي صفویه نقطه    ظهور سلسله «،  )1377(ضابط، حیدر رضا     .27

 . 59 – 58ي  ،شمارهمشکوة ترویجی – فصلنامه علمی ،»در تاریخ ایران

ــاس  .28 ــدار : زدگــی ي فاجعــه فرضــیه«، )1389(عــدالت، عب ــأثیر پای ت

ي بخـارا، سـال       ، مجلّه »سیاسی، اجتماعی و علمی ایران    ي مغول در تاریخ       فاجعه

 . 78 و 77ي  سیزدهم، شماره

، چـاپ دوم،    فرهنگ علوم سیاسـی   ،  )1369(رضا    غالم  بابایی،  علی .29

 . شرکت نشر و پخش ویس: تهران

، پاشـی   از پیدایش تا فـرو    : غزنویان،  )1386(القاسم    فروزانی، ابو  .30

 . سمت: چاپ دوم، تهران

ي اجتمـاعی   شناخت تأثیر طبقه«،  )1389(یگران  قاسمی، وحید و د    .31

شناسی کاربردي، سـال   ، جامعه»بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی شهر اصفهان    

 . ي نخست، بهار ، شماره37ي پیاپی  بیست و یکم، شماره

بنـدي و   شناسی قـشر    جامعه،  )1386(سـلمان     زاده، محمد   قایمی .32

 . علی سینا بودانشگاه : ، چاپ نخست، همدانتحرّك اجتماعی

تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران در دوره        ،  )1384(قدیانی، عباس    .33

 . فرهنگ مکتوب: ، چاپ دوم، تهراني مغول
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مفــاهیم (شناســی  جامعــه، )1388(قنّــادان، منــصور و دیگــران  .34

 . آواي نور: ، چاپ هشتم، تهران)کلیدي

هـا و     شناسی قشر   جامعه،  )1372(مؤمن و دیگـران       کاشی، محمد  .35

 . مرندیز: ، چاپ نخست، مشهدهاي اجتماعی ابريبر نا

هـاي    برابري  شناسی نا   اي بر جامعه    مقدمه،  )1379( علی    کمالی، .36

 . سمت: ، چاپ نخست، تهراناجتماعی

علـی    ي غـالم    ، ترجمه شناسی  مبانی جامعه ،  )1382(کوئن، بروس    .37

 . سمت: توسلی و رضا فاضل، چاپ نخست، تهران

ـ   در،  )1378(ـــــــــــ   .38 ي  ، ترجمـه  شناسـی   دي بـه جامعـه    آم

 . توتیا: محسن ثالثی، چاپ ششم، تهران

، ي طبقـات اجتمـاعی    مطالعـات دربـاره   ،  )1358(گورویچ، ژرژ    .39

 . هاي جیبی شرکت سهامی کتاب: ي باقر پرهام، چاپ نخست، تهران ترجمه

ــد، جولیــوس و ل .40 ــب، ویلیــام . گول ــوم   ،)1376(کول فرهنــگ عل

 . مازیار:  تهران اد زاهدي مازندرانی، چاپ نخست،جو ، ویراستار محمداجتماعی

ي کیهــان  ، مجلّــه»قیــام ســربداران«، )1376(مــدنی، محمدســعید  .41

 . 133ي  فرهنگی، شماره

 :تبریـز چـاپ نخـست،     مسائل عصر ایلخانـان،   ،  مرتضوي، منوچهر  .42

 . دانشگاه

  ، چاپ نخـست،   شناسی  مبانی جامعه ،  )1372(آذر، مجید     مساواتی .43

 . احرار: تهران

 : ج، چـاپ نهـم، تهـران       6،  فرهنگ فارسی ،  )1375(معین، محمد    .44

 . کبیر امیر

، )1389(میرجعفري، حسین، صـادقانی، مجیـد، عظیمـی زواره،نـدا       .45

 .  بهشتیان:اصفهانچاپ نخست، ، هاي اجتماعی ایران در عهد مغول الیه
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ي احمد تـدین،   ، ترجمهدین، قدرت، جامعه    ،)1389(وبر، مارکس    .46

 . هرمس: هرانچاپ چهارم، ت

افـزار ذهـن      ها، نرم   فرهنگ و سازمان  ،  )1388(هافتسد، گریت    .47

ت آن بـراي بقـا           هاي میان   همکاري( یـد     )فرهنگـی و اهممتـرجمین سـی ،

 . علم: محمداعرابی، سید هاشم هدایتی و مجید محمودي، چاپ نخست، تهران

48. Lapidus, Ira, History of Islamic Societies, Second 
Edition, Cambridge University Press, 2002 . 

  

 

  

  

  و افول قدرت نهضت سربدارانشناسی  آسیب

  

  1زاده مویدي امین

  :چکیده

یکی از این . پر فراز و نشیبی از رخدادها و حوادث گوناگون استي  تاریخ ایران عرصه

ن هشت قیام سربداران سبزوار در قر، رویدادها که انقالبی با رنگ و بوي ملی و مذهبی بوده

این قیام و به ویژه علل عروج آن ي  نویسندگان و پژوهشگران متفاوتی درباره. باشد  میهجري

گیري از  بررسی و نتیجه، اي از نظرات ایشان ي حاضر ذکر گزیده اند که هدف مقاله قلم زده

عیوب و نواقصی که حکومت ها،  کوشد تا برخی از آسیب دیگر اینکه این مقاله می. آنهاست

سربداري را دچار خود کرده بود تبیین و تحلیل کند و ي  حاکمانش و مردم جامعه، دارانسرب

 . نهایتاً دالیل روشنی را براي سقوط آنها ارائه دهد

  

 زوالها،  آسیب، سربداران :کلیديهاي  واژه

                                                           

  دانشگاه حکیم سبزواري. 1
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  :مقدمه

 اند و حتی به خاطر رفع در طول تاریخشان ظلم و تعدي را نپذیرفتهگاه  ایرانیان هیچ

اي دیگر  این بار نیز شاهد گونه. اند جور و ستم بارها و بارها در برابر ظالمان تا پاي جان ایستاده

 اما تنها قسمتی از تاریخ. اي از تاریخ ایران هستیم؛ قیام سربداران از مبارزه براي آزادي در گوشه

یز هست که نباید به سربداران اختصاص به این مبارزه دارد و ماجراي آنها داراي ابعاد دیگري ن

همیشه ذات انسانی درگیر نزاعی است که میان نیکی . از آنها چشم پوشیداي  هیچ دلیل و بهانه

آثار او را در طول  حرکات و، نزاع و کشمکشی که آدمی، پلیدي یا همان خیروشر برقرار است و

شده اعمال انسان را به عبارت دیگر درگیري میان دو نیروي یاد . دهد  میزندگی تحت تاثیر قرار

همین جنگ میان ، آري. کاهد  میدهد یا از ارزششان  مییا آنها را ارج بیشتري، بخشد  میاعتبار

  . سازد  میخیروشر است که تاریخ را

ي هشتم هجري بود که به دست شیخ  سربداران نام جنبشی از شیعیان ایران در سده

حال با پی گرفتن تاریخ ایشان . ز پاي درآوردخلیفه مازندرانی تشکیل شدو تیمورگورکان آن را ا

، کوشیمتا عواملی که سربداران را به سمت نابودي و سرنگونی سوق داد  میاز آغاز تا انجام

  . مشخص سازیم

  . کنیم  میکه قیام مورد بحث درآن رخ داده را توصیفاي  در ابتدا فضاي فرهنگی جامعه

اند که   و خالیق خود چنان محب فتنها برخاست بدین سبب در اکثر خراسان فتنه"

، حافظ ابرو( "مستانه بنیاد نهندهاي  انگور حوادث هنوز غوره است که به خیال شراب آن عربده

1380 :1/81(  

خود ، ها باشند اینکه مردمی به جاي عالقه به تفکر و عقالنیت اینگونه دوستدار فتنه

  . کنند میخویش را فراهم  ي نابودي زودرس فرمانروایان زمینه

ي مازندرانی و به منظور رویارویی با ظلم و  تحت رهبري شیخ خلیفه، نهضت سربداران"

ترین ادوار تاریخ ایران نطفه بست ولی همانند سایر انقالبات  ستم ایلخانان مغول دریکی از تیره

 و مردم به دلیل عدم توانایی رهبري نهضت درهمان ابتدا به کنار رانده شدند، قرون وسطایی

ي از خود گذشتگی آنان  یی از جناح بزرگ زمینداران وارث دستاوردي شد که نتیجه نماینده

  )167: 1368، حسن بیگی( "بود
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ي تاریخ را ترك کردند و  صحنه، اولهاي  آورندگان این جنبش در همان گام دیدیم پدید

یل به اهداف جاي خود را به کسانی دادند که هدف اصلیشان رسیدن به قدرت بیشتر براي ن

  . دون شخصی بود

 وانجام ها اند و کاهش مالیات اند از مردم دورتر شده امراي سربدار هرچه جلوتر رفته"

السکوت ناچیزي است که به عنوان دلخوشکنک به  یی اقدامات عمرانی پراکنده در واقع حق پاره

  )170، همان ("ي فرودست داده شده تا به مخالفتی جدي برنخیزد طبقه

یک انقالب مردمی مطابق نیست و همین عدم هاي  ب باال نیز به هیچ وجه با آرمانمطل

حال براي داستان کشته شدن . تطابق به آسانی درحرکت نهضت سربداران خلل وارد کرد

مطلبی را در ادامه ، برادر خویش، الدین مسعود به دست وجیه، نخستین حاکم سربدار، عبدالرزاق

  . سی بهتر سربداران یاري کننده باشدشنا آورم تا در آسیب می

الدین مسعود را صاحب  زیرا اکثر مورخین وجیه. ي اعتماد نیست این داستان شایسته"

ي وي  کشی را از طرف او به تمایالت و مقاصد نجیبانه کوشند عمل برادر تمام فضایل دانسته می

واقع . رزاق را لجنمال سازندال عبد نسبت داده موجه جلوه دهند و از سوي دیگر با تمام وسایل

الرزاق  زیرا عبد: امر این است که مبناي نظر مورخان نسبت به این دو برادر علل دیگر دارد

ي روستاییان  ي همان مورخان تا پایان پیشوا و رهبر توده علیرغم منشاء اعیانی خویش به گفته

ي  یش نشان داد که نمایندهالدین مسعود در روزگار حکمروایی خو باقی ماند و حال آنکه وجیه

پطروشفسکی و ، یاکوبوسکی، پیگولوسکایا ("جناح اعتدالی سربداران صاحب زمین است

  )418-19: 1354، همکاران

به این ترتیب شاهد آن بودیم که فردي که بیشتر طرفدار قشر روستایی و ضعیف 

ارا نیست کشته ي سربدار است توسط برادر و همخون خود که این ویژگی نیکو را د جامعه

این همان جنگ قدرتی است که در آینده نیز موجب ریختن خون سربداران به دست . میشود

  . گردد سربداران می

  

به استثناي چند سالی که حکومت در دست کلو اسفندیار و خواجه -در کشور سربداران"

ن برخاسته به شمس الدین علی بوده است همواره عناصري که از میان اعیان و بزرگان سربدارا

دولت سربداران یک دموکراسی روستایی نبود بلکه . کردند  میحکمرانی- لشکریان متکی بودند



»المللی سربداران  بین  کنگره علمی همایشمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   1078 

مهمی که به هاي  فقط به سبب گذشت شد ولی در عین حال ي مالکین شمرده می دولت خرده

   )98: 1351، پطروشفسکی ("روستاییان کرده باقی مانده بود

ي  نویسد که حتی اینگونه هم همه طلب فوق میي م که البته پطروشفسکی در ادامه

بیشتر سردمداران سربدار از گروهی  )100، همان( ي عمل نپوشید آرزوهاي روستاییان جامه

روستاییان که البته قشر بزرگی از آن جامعه را هاي  شدند و تمامی خواسته خاص برگزیده می

ي  رام آرام خطري بزرگ براي ادامهبه این شکل آ، شد دادند هم اجرایی و محقق نمی تشکیل می

  . حیات آن حکومت بوجود آمد

ق اختالفات داخلی و خارجی باعث تضعیف دولت سربداران شد . هـ782 در اوایل سال

، اي بیفتد آسیب و آفت دیگري است که اگر درمیان سلسله، اختالف عامل )87: 1365، آژند(

هم چنان که این آفت درمیان امراي ،  آوردکند و آن را از پاي درمی هایش را سست می بنیان

اعتمادي وعناد را  بذر بی، سربدار هم افتاد و به جاي اینکه آنها را هوادار و هواخواه یکدیگر نماید

  . میانشان پاشید

پهلوان حسن دامغانی در این حال بعداز هزیمت استرآباد به محاصره قلع شقان مشغول "

ي سبزوار را گشادند به سبزوار دخول کرد و  ه دروازهعلی مؤید صبحگاهی ک بود و خواجه

کردند که آفتاب دولت خواجه حسن به  حسن رسید و دعا می پنداشتند که پهلوان مردمان می

گفت که حسن به علی مبدل شد و مردم را تحقیق شد   میکوه پیوسته باد و بابا شمس مسکین

خود زد و خواجه یونس سمنانی را که وزیر که این خواجه علی مؤید است و خواجه نقاره به نام 

اهللا بداشت و کتابت به سرداران نوشت که  پهلوان حسن بود بردار کرد وتعزیت امیرزاده لطف

اینک خزینه را ، کنید و از مالزمت او عار ندارید  مینمک بد اصل چه شما بدین دامغانی حرام

ه سر حسن دامغانی را همراه خود کنم اگر دیر رسیدید مفلس خواهید ماند باید ک  میقسمت

  )1/215: 1366، دولتشاه سمرقندي( "بیاورید و اگر نه بدین سو میایید

سربداران طریق خدعه و خیانت را پیش گرفتند و به راحتی هرچه تمامتر یکدیگر را به 

ي حکومتی شیعی را داشتند  این همه رذیلت و زشتی داعیه اینکه باانگیز  شگفت ،قتل رساندند

  . خوانی ندارد با اسالم محمدي و تشیع علوي هم ر حالی که این رفتار و منشو گفتار اصالًد

ایمان قوي و اعتقاد فقهی معلوم و مشخصی در میان رهبران ، نبود یک ایدئولوژي

  )187: 1384، زاده امین(جنبش است فروپاشی این یکی دیگر از عوامل سربداران وپیروان
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باید حاکمان و ، عالوه بر وجود یک سیاست درست و منطقیبراي بقاي یک نظام ، آري

از اصول و عقاید ایمانی چنگ بزنند و اال اي  هر دو مجموعه ،کنند مردمی که بر آنها حکومت می

  . حیات دهدي  کوتاه ادامهاي  تواند بیش تر از دوره  نمیآن حکومت

 خارجی خود مانند با مخالفان هاي سربداران جنگ ،جنبش عامل دیگر فروپاشی این"

آنها داشت زیرا  کرت و غیره بود که نقش مهمی در انحطاط آل، حاجی قربانیها، طغاتیوریه

تشکیل دهند و اي  به همین دلیل هرگز فراغت آن را نیافتند که دولت یکپارچه سربداران

  )187، همان ("آرمانهاي اجتماعی و اقتصادي خود را پیاده کنند

ي حکومتشان فرصت کافی براي رسیدگی به ساختارهاي  هحاکمان سربداري در دور

هاي  جنگ را صرف ي خود را نداشتند و قسمت اعظمی از این زمان ي تحت سلطه جامعه

  . تاثیر نبود گوناگون کردند که این قضیه در رقم خوردن پایانی بد برایشان بی

فریبی و خیانت بعضی  کنم که به عوام زاده اقتباس می اینجا هم مطلب دیگري را از امین

گوید  از امیرانسربدار چون خواجه علی مؤید در پیوستن به دشمنان سربداران اشاره داشته و می

  )188، همان(اینهم از عواملیست که به روند نابودي این جنبش و خیزش مردمی شتاب داد 

آسیب اخالقی  براي سربداران حسن جوري پیشواي دینی و مثالی دیگر از شیخ

به مدتی اندك مردم  چنانکه ،عام فریب داشته است شیخ حسن بغایت کلماتی" :فریبی عوام

، حافظ ابرو ("یی که جان خود به سخن او درمی باختند بسیار مرید و معتقد او گشتند به مرتبه

1380 :1/80(  

دامن بودن برخی از  خوب عامل دیگري که در سقوط سربداران دیده شده فریبکار و تر

ایشان به جاي اینکه با راستی و درستی مردمان را گرد خویش جمع . سلسله استسران این 

تواند به عنوان دلیلی دیگر براي افول سربداران   میبه گمان من این نیز، کنند آنها را فریفتند

شوم که اگر ما مدت زمان اندکحیات سربداران را  در آخر این نکته را یاداور می. مدنظر قرار گیرد

توانیم عمق بحرانی که ایشان با آن دست به   مید حاکمان آنها قیاس کنیم به خوبیبا تعدا

  . گریبان بودند را دریابیم

  

  

  



»المللی سربداران  بین  کنگره علمی همایشمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   1080 

  :گیري نتیجه

هایی بود  نواقص و آسیب، ها دیدیم که ضعف حکومت سربداران محصول همان کاستی

 آنها به شر. دي این حکومت رخنه ایجاد کرد و عاقبت ساختار آن را از هم پاشی که در بدنه

 از مردم، دو دستگی و چند دستگی میانشان پدیدار شد، علیه یکدیگر خدعه کردند، گراییدند

باز ، کیشان خود را با بیرحمی کشتند مشاور و هم، برادر، از عقالنیت دور شدند، فاصله گرفتند

انجام به دست یاري به سوي دشمن یازیدند و سر، شان تا خرد و خردورزي بیشتر شد هم فاصله

  . نابود شدند، بیگانگانی که بر آنها شوریده بودند دست همان
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  مذهبی سربداران و طغاتیموریه، تحلیل مناسبات سیاسی
  

  1وکیلی هادي

  3 رضانژاد حسین، 2شاطري لعل مصطفی
  

  چکیده

تاریخ سیاسی ایران در قرن هشتم هجري قمري یا در حد فاصل هاي  یکی از ویژگی

محلی متعددي است که در هاي  وجود سلسله، زوال ایلخانان تا روي کار آمدن تیموریان

در کنار قدرت ، در این میان در شرق ایران و در خراسان. ایران تشکیل شدندي  گوشه رچها

که از ، حکومت سربداران با به قدرت رسیدند، ها طغاتیمور و جانی قربانی، کرت آلهاي  نمایی

سربداران اگرچه از . جانب شمال با حکومت طغاتیموریه با مرکزیت استرآباد همجوار بودند

اما از یک نظر ، کت و قدرت و دوام دولت و عظمتِ آثار مقام شامخی نداشتندجهت وسعت ممل

 عشري اثنیصفویه اعتباري خاص یافتند؛ مذهب تشیع ي  در تاریخ ایرانِ قبل از تشکیل سلسله

که با اتکاء بر این مذهب به صورت یک ایدئولوژي حاکمیت توانستند قیام خود را در جامعه 

بعد انقالبی آن را به بار بنشانند و باعث گسترش و نفوذ آن ، یم قرنهدایت کرده و در خالل ن

بویژه رقابت بر سر تصرف ، با این حال مسائل ارضی و گسترش قلمرو. در سایر نواحی گردند

تفاوت و تباین مذهبی و همچنین رهایی سراسر خراسان از زیر یوغ مغوالن از جانب ، خراسان

، بررسی مناسبات سیاسی. ساخت  میرا بین طرفین گریزناپذیرهایی  برخورد و تنش، سربداران

با تکیه بر ، مذهبی سربداران و طغاتیموریه و دالیل و عوامل مهم در برخورد این دو حکومت

  .تحلیلی محور کار این مقاله است ـ روش توصیفی

  مؤید علی خواجه، طغاتیمور، خراسان، طغاتیموریه، سربداران: کلیدي گان واژ

                                                           
  دانشگاه فردوسی مشهد .1

  دانشگاه فردوسی مشهد .2

  دانشگاه فردوسی مشهد .3



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   1084 

  مقدمه

 ق. هـ  736با زوال و فروپاشی حکومت ایلخانان پس از مرگ ابوسعید ایلخانی در سال 

ي  دورهي  محلی گوناگونی مدعی قدرت شدندکه بیشتر زائیدههاي  سلسله، در گوشه و کنار ایران

محلیِ هاي  محل شکل گیري حکومت، خراسان بزرگ. پر آشوب اواخر حکومت مغوالن بودند

، ها درگیري،  و جانی قربانی بود که بنا به دالیل و عوامل مختلفکرت آل، ریهطغاتیمو، سربداران

سربداران از درون مردم جوشیدند و . کمرنگی داشتندي  سیاسی و گاه روابط دوستانههاي  تنش

آنان با اتکاء به مذهب .سیاست منطقه را تحت نفوذ خود قرار دادند، با اتکاء به نیروي مردم

. آن حکومت برانندي  وانستند به مدت نیم قرن بر خراسان و نواحی تابعه تعشري اثنیتشیع 

، رسید  مییعنی برادر چنگیز خان، طغاتیموریه نیز که نسبشان به جوجی قساربن یسوکاي بهادر

بنابراین امراي خراسان و اکابر و . مدعی احیاي حکومت ایلخانی شدند، بعد از مرگ ابوسعید

. اتفاق کردند و شخصی به نام طغاتیمور را به پادشاهی رساندند، غولاشراف آن خطه از ترك و م

بر آن است تا در ابتدا به روند قدرتگیر ، این مقاله با اتکاء به منابع دست اول و مطالعات جدید

قدرت گیري سربداران و طغاتیموریه و تحلیل مناسبات آنها پرداخته و زوایاي پنهان و آشکار 

  .رسی و تحلیل قرار دهداین حوزه را مورد بر

  

  قدرت گیري سربداران و طغاتیموریه

  سربداران

باشتین . در روستاي باشتین سبزوار به قدرت رسیدند، سربداران پس از سقوط ایلخانان

اهللا که نسبش از  الدین فضل ملقب و موسوم به شهاباي  از قرئ بیهق بود که خواجهاي  قریه

در آن جا ، رسید  میف مادر به یحیی بن خالد برمکیو از طر) ع(جانب پدر به امام حسین

اهللا  الدین فضل شهاب). 3/353: 1353، خواندمیر ؛4493 /5 :1380، میرخواند(صاحب نفوذ بود 

. فضل اهللا داشتالدین  نصراهللا و شمس، الدین وجیه، عبدالرزاق، الدین امین: پنج پسر به ترتیب

وزیر ، مشهور و معروف ایلچیانِ عالءالدین محمددر هنگامه مرگ ابوسعید ایلخان و رفتار 

جهت دستگیري ، عالءالدین محمد، که به قتل ایلچیان منجر گردید، در باشتین، خراسان

. بیش از پنجاه سپاهی را به باشتین اعزام نمود، عامالن قتل یعنی حسن حمزه و حسین حمزه



 1085  تحلیل مناسبات سیاسی، مذهبی سربداران و طغاتیموریه

گزار مالیاتی سلطان ابوسعید در کرمان کار، اهللا فضلالدین  فرزند شهاب، در این زمان عبدالرزاق

محمد را بر الدین  علیه قواي عالء، بود که پس از مرگ او به زادگاه خود بازگشت و رهبري مردم

دو سه نفر از نوکران وزیر ، وي در رؤیارویی با قواي عالءالدین محمد پیروز شد. عهده گرفت

: گفت، ق مردم روستا را جمع کردهعبدالرزا، بعد از آن. کشته شدند و بقیه شکست خوردند

فتنه عظیم درین دیار بوقوع پیوست و اگر ما مساهله کنیم کشته شویم و بمردي سر خود «

: ك.؛ و نیز ر3/357: 1353، خواندمیر(» بردار دیدن هزار بار بهتر که بنامردي به قتل رسیدن

» سربدار«ت ملقب به بدین جه). Meri,2006: 1/383: ك.؛ و نیز ر5/4495: 1380، میرخواند

  . شدند

دهند که امیر عبدالرزاق پسر یکی از   میبرخی مؤرخان گزارش، در همین رابطه

یکی از ،  در روستاي باشتین- که خود شخصیت برجسته و توانمند داشت -  محتشمان منطقه

، یهبه قتل رساند و براي فرار از تنب، کارگزاران حکومتی را که به احتمال مامور مالیاتی بود

گوناگون در هاي  وضع مالیات، در واقع یکی از کارهاي ایلخانان مغول. قیامی را سامان دید

. شد  میشهرها و روستاها بود و همین مساله بار گرانی بر روي دوش مردم و رعایا محسوب

 تازه از مردمهاي  مالیات، و ترفندياي  هر سال به بهانه، عامالن دیوانی و مامورین دولت

شکایات مردم به ایلخانان نمی ، از آن جا که این عامالن در کارشان آزاد بودند. تندگرف می

اما خراسان بیش از سایر والیات محل غارت ، محدود به خراسان نبود، اگرچه اخذ مالیات، رسید

  ).Lawrence,1994: 77: ك.؛ و نیز ر97: 1368،  روحانی؛32: 1365، آژند(بود 

او را در دوازدهم ، ها آن.وهی از جوانان را اطراف خود جمع کردگر،  بنابراین عبدالرزاق

اگر خدا ما را توفیق دهد رفع ظلم و دفع ظالمان «،  به سرداري قبول کردندق. هـ  737شعبان 

: 1372، عبدالرزاق سمرقندي(» کنیم والّا سر خود بر داراختیار کنیم و تحمل جور وستم نداریم

یحیی بن عبداللطیف ). 2/8: 1338،  اسفزاري؛1/81: 1380 ،حافظ ابرو: ك. و نیز ر؛176

روز «: نویسد می، محمدالدین  قزوینی بعد از اشاره به پیروزي امیر عبدالرزاق بر قواي خواجه عالء

دیگر علی الصباح در بیرون ده یاشتین داري زدند و دستارها بر آن آویختند و خود را سربدار 

: 1363، عبداللطیف قزوینی(» ه عبدالرزاق عهد و بیعت کردندنام کردند و هفتصد کس با خواج

مطلع «سمرقندي در ، »زبدة التواریخ«در حالی که اکثر مؤرخان از جمله حافظ ابرو در ). 294

تاریخ «قاضی احمد غفاري در ، »روضات الجنات«اسفزاري در ، »سعدین و مجمع بحرین
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آغاز قیام سربداران را دوازدهم شعبان سال » خلب التواری«و عبداللطیف قزوینی در » نگارستان

فصیح (کند   میذکر،  را سالِ آغاز قیامق. هـ  736سال ، فصیح خوافی، دانند  میق. هـ  737

  ).3/50: 1339، خوافی

ي  یکی از شیوخ صوفیه، در کنار وي. امیر عبدالرزاق بود، رهبر نظامی سربداران 

شیخ و مقتداي «: شود  میمشخص،  رهبر فکري سربدارانبه عنوان، مازندران به نام شیخ خلیفه

عبدالرزاق (» در ممالک مازندران درویشی پاکیزه روزگاربود شیخ خلیفه نام: ایشان آن بود که

شیخ خلیفه از جوانی به تحصیل علوم اسالمی پرداخت و قرآن را ). 174: 1372، سمرقندي

به آمل نزد ، سپس ترك تحصیل کرده. نمودتعمق و تفکر ، حفظ کرد و در تفسیر و تاویل آیات

روزي شیخ . سمنانی رفتالدوله  از آن جا نزد شیخ عالء. مرید وي شد، شیخ بالوي آملی رفته

 شیخ آنچه مناي  :به کدام مذهب از مذاهب اربعه مقیدي؟ گفت«: از وي پرسیدالدوله  عالء

محکم بر سر ، تی را که در کنارش بوددواالدوله،  شیخ عالء. »طلبم از این مذهبها باالتر است می

هبۀ اهللا الدین  شیخ خلیفه از سمنان به بحرآباد نزد خواجه غیاث، بعد از آن. شیخ خلیفه زد

. در مسجدي ساکن گشت، ولی چون مقصود خود را نزد وي نیافت به سبزوار آمده، حموي رفت

زیادي مرید و ي  ابراین عدهبن. پرداخت  میکرد و به عبادت  میقرآن را با صداي بلند تالوت

به مشکالت اجتماعی و ، افزون بر ارشاد و موعظه، شیخ در مسجد سبزوار. معتقد به وي شدند

جهاد در راه خدا ، کرد و تنها راه آزادي و رهایی را  میاشاره، برد  میجامعه از آن رنج سیاسی که

پناه گاهی در برابر ظلم ي  ا به منزلهمردم نیز او ر. نمود  میو مبارزه با حاکمان ظلم و ستم اعالم

ولی فقها و ). 146: 1382، مرادي نسب؛ Algar,2006: 450(دانستند   میو ستم بیگانه

هم چنین گفتار و رفتار شیخ . او را انکار و از نشستن در مسجد منع کردند، طرفداران حکومت

من «:  ابوسعید در پاسخ گفتاما. را به ابوسعید ایلخانی گزارش دادند و خواستار قتل وي شدند

در پی » .حکام خراسان به موجب شرع شریف عمل نمایند، دست به خون درویشان نمی آالیم

شیخ خلیفه را در مسجد سبزوار حلق ، ق. هـ  736در بیست و دوم ربیع االول سال ، این فرمان

، ق سمرقندي عبدالرزا؛3/353: 1353،  خواندمیر؛5/4499: 1380، میرخواند(آویز یافتند 

1372 :175.(  

یکی از مریدان و . ادامه یافت، نهضتی که او برپا کرده بود،  پس از قتل شیخ خلیفه

. او را به ثمر رسانیدهاي  را دنبال کرد و تالش راه شیخ، شاگردان او به نام شیخ حسن جوري
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لوم دینی شیخ حسن در قریه جور از قراي نیشابور به دنیا آمد و در آن مکان به تحصیل ع

بنابراین به سبزوار رفت و . وعظ و بیان و تبلیغ شیخ خلیفه را شنیدي  تا این که آوازه، پرداخت

مریدان او به دور شیخ حسن ، چون شیخ خلیفه کشته شد. از مریدان خاص شیخ خلیفه گشت

، رخواندمی(راه او را دنبال نماید ، جمع شدند و از او خواستند تا با قبول جانشینی مرادش

1353 ،3 :359.(  

محمد و هم چنین کشتن وي الدین  امیر عبدالرزاق بعد از پیروزي بر قواي خواجه عالء

 به سبزوار آمد و چون کسی در برابر او مقاومت ق. هـ  738در سال » شهرك نو«ي  در دره

و در سبزوار خطبه و سکه به نام خود کرد ) 357، همان(به تخت سلطنت نشست ، نکرد

امیر عبدالرزاق به دست برادرش ، ق. هـ  738در سال ). 295: 1363، طیف قزوینیعبدالل(

، مسعودالدین  وجیه، در رابطه با قتل عبدالرزاق به دست برادرش. مسعود کشته شدالدین  وجیه

مسعود که مسئول ، بر این مبنا. دهند  میمبهم و غیر قابل قبولی ارائههاي  منابع گزارش

مورد خشم و عتابِ تند عبدالرزاق قرار ، با اهمال در این کار، راريِ برادر بودبازگردانیدن همسر ف

 ؛ 4497/ 5: 1380، میرخواند(گردد   میپیشگام قتل برادر، گرفته و مسعود از ترس جان

  ).210: 1366،  دولتشاه سمرقندي؛3/357: 1353، خواندمیر

شیخ حسن ، را مستحکم کنددولت خود ي  مسعود براي این که قاعدهالدین   امیر وجیه

شروع ي  با این که نقطه. با خود متفق کرد، جوري را که شاگردان و مریدان بسیاري داشت

 مسعودالدین  حکومت وجیهي  ولی در دوران هفت ساله، شهر سبزوار بود، قدرت گیري سربداران

 با پیروزي بر سربداران ابتدا. شایان توجهی دست یافتندي   به توسعه-ق. هـ  745 تا 738 - 

ابیورد و خبوشان را به قلمرو خود اضافه ، مشهد،  نیشابورق. هـ  739امراي جانی قربانی در 

 در ق. هـ  741سپس در سال ). 4505/ 5: 1380،  میرخواند؛1/84: 1380، حافظ ابرو(کردند 

 متصرف سمنان و نیز گرگان پایتخت طغاتیمور را، دامغان، جاجرم، نبرد با سپاه طغاتیموریه

و قلمرو خود را از سمت شمال تا ) 203: 1372،  عبدالرزاق سمرقندي؛4510، همان(شدند 

سربداران در .  بودکرت آلدولت سنی مذهب ، ها شرقی آني  همسایه. حدود مازندران رساندند

 شکست خوردند و شیخ حسن جوري در این کرت آل از امراي ق. هـ  743جنگ زاوه در سال 

دو ، امیر مسعود). 210: 1366،  دولتشاه سمرقندي؛176: 1389، حافظ ابرو(جنگ کشته شد 

در پی آن بود تا کار را یکسره ،  در لشکرکشی دیگري علیه طغاتیمورق. هـ  745سال بعد در 
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اسیر ، امیر مسعود در تعقیب وي و در گذر از مازندران. طغاتیمور خان به مازندران گریخت. کند

  ).3/332: 1353،  خواندمیر؛1/171: 1380، حافظ ابرو(ید و نهایتاً به قتل رس

آنان را به ، یکی در شرق و دیگري در غربِ متصرفاتشان،  دو شکست پیاپیِ سربداران

، با این وجود. سبزوار و احتماالً جوین و نیشابور راندي  یعنی ناحیه، شروع عملیاتشاني  منطقه

ر نداشتند تا سرتاسر خراسان را تحت استیالي خود در موقعیتی قرا، هیچ کدام از رقیبان آنان

به زمامداري ، غالم سابق امیر مسعود، تیموراي  محمد،  چنديق. هـ  745در سال . درآورند

سربداران وي را به قتل ، درویشان را به خود جلب کندي  ولی چون نتوانست عالقه، رسید

: 1380،  میرخواند؛2/45: 1377، یسیبدل(رساندند و کلو اسفندیار را بر خود حاکم ساختند 

سربداران از وي ملول گشتند و ، چون کلو اسفندیار از تدبیر و سیاست بی بهره بود). 5/4513

الدین  امیر شمس، پس از آن. او را نیز از میان برداشتند، تیمور را کشته بودنداي  چنانچه محمد

الدین  مدت ایالت امیر شمس. ران رسیدبه سرداريِ سربدا، مسعودالدین  برادر وجیه، فضل اهللا

  ).4515: همان(هفت ماه بود 

وي مردي . علی به قبول زمامداري رضایت دادالدین   خواجه شمسق. هـ  749 در سال 

که امیر ارغون شاه جانی قربانی در ابیورد و ملک اي  به گونه. با کیاست و شجاعت و سیاست بود

بعد از چهار سال و نه ماه حکومت در سال . خائف بودندحسین کرت در هرات از او الدین  معز

در ). 4517: همان( به دست یکی از نوکران خویش به نام حیدر قصاب کشته شد ق. هـ  753

. بار دیگر گسترش یافت، دولت سربداري  قدرت و گستره، زمان حکومت خواجه یحیی کرابی

 ؛179: 1366، دولتشاه سمرقندي(اند  طغاتیمورخان را به قتل رسق. هـ  754خواجه یحیی در 

بار دیگر تا مرزهایی دامن گشود که ، قدرت سربداران، در این ایام). 11: 1380، راقم سمرقندي

پیش از این به سبب بی مباالتی امیر مسعود رو به تحلیل رفته بود؛ در واقع قلمرو جدید 

 طوس محدودي  یز به ناحیهسربداران که در غرب تا نواحی ري وسعت گرفته بود و در شرق ن

فراتر از مرزهاي ، شد  میختم، شد و در شمال غربی به استرآباد و شاسمان از مناطق گرگان می

خواجه یحیی بعد از چهار سال و ). 39: 1379، ؛ رویمرSpuler,2011: 759(امیر مسعود بود 

، خواندمیر (عالءالدین به قتل رسید،  توسط برادر زنشق. هـ  759در ، هشت ماه حکومت

1353 :3/364 .(  
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، خواجه ظهیرالدین کرابی پس از قتل خواجه یحیی با مشارکت پهلوان حیدر قصاب

پیوسته به نرد و شطرنج مشغول بود و امور ، خواجه ظهیرالدین. قدرت را به دست گرفت

ار خواجه را برکن، پهلوان حیدر، بنابراین پس از چهل روز. کشوري در اختیار حیدر قصاب بود

پهلوان حیدر پس از این که چهار ماه به رتق و فتق امور سربداران . خود به حکومت رسید، کرده

به » قتلغ بوقا« به دست غالمِ پهلوان حسن دامغانی به نام ق. هـ  761در ربیع االول ، پرداخت

ابک وي به اهتمام پهلوان حسن دامغانی که ات، مسعودالدین  امیر لطف اهللا پسر وجیه. قتل رسید

نهایتاً به ، اختالف افتاده، پس از آن بین این دو. یک سال و سه ماه در سبزوار حکومت کرد، بود

 762پهلوان حسن دامغانی در . امیر لطف اهللا را به قتل رساندند، سربداران، فرمان پهلوان حسن

 شیخ حسن درویش عزیز از مریدان، زمامداري ويي  در دوره.  در سبزوار به تخت نشستق. هـ 

  ).7/4617: 1382، تتوي(مؤید در دامغان قیام کردند علی  خواجهجوري در طوس و 

مؤید و درویش عزیز ائتالفی به مانند ائتالف و اتحاد علی  خواجه بعد از مدتی 

پهلوان حسن را ، آن دو سبزوار را گرفته. مسعود وشیخ حسن جوري تشکیل دادندالدین  وجیه

 766سرانجام در سال ). 3/365: 1353، خواندمیر(ر ماه حکومت کشتند بعد از چهار سال و چها

در ، که به ظاهر درویش و در معنی از مخالفان این جماعت بود، مؤیدعلی  خواجه ق. هـ 

به استقبال علی  خواجه،  که امیر تیمور به خراسان آمدق. هـ  783در . سبزوار به قدرت رسید

 ؛1/238: 1336،  یزدي؛85: 1363، شامی(کر تیمور پیوست وي رفت و در حدود نیشابور به لش

وي در تمامی یورش ها همراه تیمور ). Manz,1989: 1: ك.؛ و نیز ر30: 1370، ابن عربشاه

آباد لرستان زخمی خورده بدان درگذشت و آن  در خرم «ق. هـ  788تا این که در سال ، بود

: 1380، راقم سمرقندي: ك. و نیز ر؛217 :1366، دولتشاه سمرقندي(» فرقه بدو منتهی شدند

  ).221: 1343،  غفاري؛302: 1363، ؛ عبداللطیف قزوینی20

توان اظهار داشت که ساختار قدرت در نهضت سربداران یک عامل مهم   می با این حال

، محلی در خراسان و حتی سایر نقاط ایرانهاي  در حالی که مؤسسان سلسله. شد  میمحسوب

سیاسی و حتی خویشاونديِ خود به ایلخانان هاي  و تبار چنگیزي و یا وابستگیبیشتر به اصل 

قلمرو حکومتی که .  بودعشري اثنیآیین تشیع ، مبناي قدرت سربدارانِ سبزوار، تکیه داشتند

با سایر نظام ها متفاوت بود و در واقع از نظام سلطنتی در آن خبري ، سربداران ایجاد کردند
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یک نهضت اصالحی ، توان سربداران را  میهمچنین.  قلمروي بدون شاه بودنبود؛ بلکه حکومت و

  .طبقاتی بودي  مبارزه، با جهت گیري اجتماعی به شمار آورده که ویژگی بارز آنها

 

  طغاتیموریه

جایگاه و وضعیتی متفاوت با سربداران ، حکومت طغاتیموریههاي  خاستگاه و ویژگی

مدتی بعد از . رسید  میبرادر چنگیز خان» یسوکاي بهادرجوجی قساربن «نسب آنان به . داشت

امیر شیخ حسن جالیري بر رقباي ، درگذشت ابوسعید ایلخانی و بعد از این که در آذربایجان

پسرعلی ، به خراسان آمد و امیر شیخ علی، امیرعلی جعفر از وي جدا شده، خود غالب آمد

وي به امراي خراسان . یري تحریک کردعلیه شیخ حسن جال، قوشجی را که امیر خراسان بود

طغاتیموربن «، بنابراین امراي خراسان. چنین وانمود کرد که عراق به سادگی قابل فتح است

سودي بن بابا بهادربن ابوکان بن امکان بن توربن جوجی قاربن یسوکاي بهادر که پدر چنگیز 

و خطبه و سکه به ) 167: 1372، عبدالرزاق سمرقندي(» خان بوده است اسم پادشاهی دادند

  ).Garthwaite,2005: 146؛ 41: 1345، مرعشی(نام وي کردند 

قاضی احمد . ولی کاري از پیش نبردند، با لشکري بزرگ عازم تبریز شدند،  پس از آن

امراي عراق و «: داند  میق. هـ  737به سلطنت رسیدن طغاتیمورخان را در سال ، غفاري

انی متهم بودند بتخصیص امیر علی جعفر و امیر شیخ علی خراسان که از شیخ حسن ایلک

: 1343، غفاري(»  بسلطنت برداشته737قوشجی و امیر ارغونشاه جانی قربانی ویرا در سنه 

از اوروغ او موسم «: دهد  مینطنزي در ذکر جلوس طغاتیمورخان گزارشالدین  معین) 218

ان مازندران و قومش و طبرستان خروج کرد به اتفاق سربدال سبزوار و سردار، قالغاي بوده است

درگیري ها و ، طغاتیمورخان). 128: 1383، نطنزي(» و مملکت را تحت فرمان خود درآورد

 به قتل ق. هـ  754با سربداران داشت و نهایتاً به دست خواجه یحیی کرابی در سال هایی  تنش

  ).11: 1380، راقم سمرقندي(رسید 

تا چند سال از طرف امیرتیمور گورکان بر ،  لقمان پادشاهفرزندش،  بعد از طغاتیمور

،  ابن عربشاه؛3/123: 1339،  فصیح خوافی؛3/437: 1353، خواندمیر(حکومت راند ، استرآباد

پسر او به نام پیرك پادشاه را ، تیمور، بعد از لقمان پادشاه). 128: 1383،  نطنزي؛37: 1370

پیرك از او ، ه وي داد و تا زمانی که تیمور زنده بودجانشین او کرد و حکومت استرآباد را ب
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اي  به گونه، متصرفات خویش افتادي  توسعهي  به اندیشه، اما بعد از مرگ تیمور. کرد  میاطاعت

سپس با بقایاي سربداران بر ضد شاهرخ ، اختالف پیدا کرد، که ابتدا با میرانشاه پسر تیمور

  ). 129: همان(تاً در مازندران درگذشت نهای. ولی شکست خورد، تیموري متفق شد

ابتدا به شاهرخ تیموري پیوست و در یورش سیستان همراه وي ، سلطان علی بن پیرك

توهمی بخود داده بگریخت و برستمدار رفت و بامداد ملک کیومرث «راه ي  ولی در میانه، بود

 در سنه اثنی عشرو ثمانمائه لشکر بر سر استراباد برده میانه او و ابوللیث مالزم میرزا الغ بیک

: 1343، غفاري(»  جنگ شده زخمدار گردید و بدان درگذشت و آن سلسله بدو ختم شد812

219 .(  

متکی به نسب ، حکومتی محلی، توان بیان داشت که طغاتیموریه  میبا این حال

یا شبیه محلی و هاي  اجتماعی قابل طرح و متفاوت با دیگر سالله، چنگیزي بود و تاریخ سیاسی

  .محدود تاریخی استهایی  به سربداران نداشت و تاریخ آن محدود به گزاره

 

  آغاز روابط و مناسبات

هنگامی که شیخ حسن جوري و امیرمسعود بر نیشابور و سبزوار تسلط یافتند و مالزمانِ 

د ایلچی نز، اوي  امراي طغاتیمورخان به اشاره، امیر ارغون شاه جانی قربانی گریزان شدند

پیش از این پادشاهی نبود که شما متابعت او کنید هللا و «: پیغام دادند، سربداران فرستاده

الحمد و المنّه که اکنون طغاتیمورخان بر سریر عزت متمکن گشت وظیفه آنکه شما اطاعت و 

پادشاه و ما را اطاعت خداي «: شیخ حسن پاسخ داد که. »انقیاد او بر خود واجب و الزم شناسید

باید نمود و هر که خالف این معنی کند   میباید کرد و مقتضی قرآن مجید عمل  میعالعزو

اگر پادشاه به فرموده خدا و . عاصی باشد و بر دیگران واجب باشد که به دفع او قیام نمایند

» رسول صلی اهللا واله زندگانی فرماید ما همه متابعت کنیم واال شمشیر در میان خواهد بود

برادرش شیخ علی کاون را ، طغاتیمور با اعالم یاغیگري سربداران). 5/4510: 1380، میرخواند(

در ، دو گروه، با حرکت سربداران به جانب مازندران. در راس سپاهی به جنگ سربداران فرستاد

  :  در کنار رود گرگان به هم رسیده و جنگ سختی آغاز شدق. هـ  741سال 

حافظ (جزاي خاك تا به ثري جمله نم گرفت کا  چندان بریخت خنجرشان خون یکدگر

  ) .1/119: 1380، ابرو
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. وي از اسب افتاده و کشته شد، با اصابت تیري به شیخ علی کاون، در حین جنگ

، عبدالرزاق سمرقندي(پیروز گشتند و غنایم فراوانی به دست آوردند ، سربداران در این جنگ

). 3/61: 1339، ؛ فصیح خوافی42: 1345، ؛ مرعشی3/361: 1353، ؛ خواندمیر230: 1372

امیر موالي پس از . امیر ارغون شاه جانی قربانی و امیر عبدهللا موالي به نواحی اطراف گریختند

مرید ، نزد شیخ حسن جوري آمده، امیر محمد، چند روز در قهستان وفات یافت و پسر بزرگ او

وقعیت سربداران را در خراسان م، پیروزي بر طغاتیمور). 5/4510: 1380، میرخواند(وي شد 

سربداران بعد از این پیروزي به مقرّ حکومت . استوار کرد و بر شهرت آنان در سراسر ایران افزود

آن جا را تصرف نمودند؛ طغاتیمور که توانایی مقابله ، طغاتیمورخان یعنی گرگان حمله کرده

 ؛7/4530: 1382، تتوي(اه برد به الرقصران نزد فخرالدین حسن از امراي آل باوند پن، نداشت

  ). 183: 1348، آملی

در آن . همین مساله بهانه الزم را براي امیر مسعود فراهم نمود تا به مازندران هجوم برَد

که خود -داخلی میان امیرانِ حکمران محلیهاي  زیستند و جنگ  میبسیاري از شیخیان، ناحیه

داد که پیروزي   میعود بدین سبب به خود نوید درگیر بود و مس- شمردند  میرا تابع طغاتیمور

را ، مازندراني  آمل شهر عمده، سربداران). 67: 1351، پطروشفسکی(آسانی نصیبش گردد 

پر جنگل رستمدار گرفتارِ سربازان ملک ي  ولی نهایتاً در اعماق ناحیه، مسخّر ساختند

 به ق. هـ  745شت و در سال شدند؛ امیر مسعود اسیر گ، حاکم رستمدار، اسکندرالدوله  جالل

 ؛5/4511: 1380،  میرخواند؛3/69: 1339، فصیح خوافی(فرمان ملکِ رستمدار به قتل رسید 

مرگ ). 84: 1352، ؛ گیالنی1/171: 1380، ؛ حافظ ابرو211: 1366، دولتشاه سمرقندي

ابق خود متصرفات س، طغاتیمورخان و ارغون شاه. تعادل قدرت را در خراسان بر هم زد، مسعود

مبارزه درگرفت و در نهایت به ، براي کسب قدرت، در درون دولت سربداران. را صاحب شدند

: 1365، ؛ آژندSubtelny,1997: 132؛ Bosworth,1999: 4/321(ضعف آن ها انجامید 

64.(  

بویژه پس .  بودندکرت آلمورد تهدید امراي ، جانشینان امیر مسعود در دولت سربداران

،  از ملک معزالدین حسین کرتق. هـ  743از شکستی که در جنگ زاوه در سیزدهم صفر 

فرصتِ ، طغاتیمور، بعد از کشته شدن امیر مسعود و ضعف نسبی سربداران. متحمل شده بودند

بود که یکی از غالمان امیر مسعود ، تیموراي  محمد. آن را یافت تا به استرآباد و گرگان بازگردد
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در مقام ایلی و دوستی ، در آن زمان طغاتیمورخان.  به سرداريِ سربداران رسیدق. هـ  745در 

خطري بالقوه براي سربداران ، و این امر) 1/172: 1380، حافظ ابرو(ملک حسین کرت بود 

جز به رسمیت اي  چاره، تیموراي  بدین سبب. آمد  میبه شمار، بویژه بعد از قتل امیرمسعود

اي  این نکته از روي سکه. اختن طغاتیمور به عنوان سلطان و پرداخت مالیات به وي نداشتشن

، یعنی در قلب قلمرو سربداران به نام طغاتیمور ضرب شده،  در سبزوارق. هـ  746که در سال 

کوتاه مدت سرداريِ کلو اسفندیار بر ي  در دوره). 75: 1361، اسمیت(شود   میمشخص

فضل الدین  زمامداري شمسي  در رابطه با وقایع دوره. خاصی اتفاق نیفتادي  حادثه، سربداران

  :دهند  میمنابع دو گونه گزارش ارائه، اهللا و ارتباط وي با طغاتیمورخان

طغاتیمورخان ، به سبب ضعف و فتور سربداران، فضل اهللالدین  در دوران امیر شمس. 1

با خود ،  امیر فضل اهللا چون از این خبر آگاه شد.براي حمله به قلمرو آن ها لشکري فراهم آورد

  : گفت

  دمی فراغت خاطر زهرچه خواهی به  دال گدایی و رندي زپادشاهی به

زمام امور را به خواجه ، با میل و رغبت خود، بنابراین بعد از هفت ماه حکومت

  ).5/4515: 1380،  میرخواند؛3/363: 1353، خواندمیر(علی سپرد الدین  شمس

تصمیم گرفت بر آن ها ، ن طغاتیمورخان از ضعف و بی رونقی سربداران آگاه شدچو. 2

فضل اهللا بسیار متوهم شد و سربداران که دانستند از وي کاري بر نمی الدین  شمس. هجوم برَد

او را از حکومت عزل کرده به حکومت «شود   میکار دشوار، آید و اگر طغاتیمور حمله کند

  ).7/4539: 1382، تتوي(» اتفاق کردندعلی الدین  خواجه شمس

، در واقع. دهد که برخوردي بین دو طرف صورت نگرفته است  مینشان، هر دو روایت

که بیشتر به عیش و خوش اي  به گونه، بیشتر اهل بزم بود تا رزم، فضل اهللالدین  امیرشمس

 ؛3/363: 1353، خواندمیر(کرد   میپرداخت و کم تر به امور مملکت رسیدگی  میگذرانی

). 5/4515: 1380، ؛ میرخواند1/198: 1380،  حافظ ابرو؛250: 1372، عبدالرزاق سمرقندي

. کند  میطبیعی جلوه، بنابراین ضعف سربداران و تا حدودي کاهش قدرت نظامی آنان

براي ، منتظر چنین فرصتی بود، مسعودالدین  که بویژه بعد از شکست از وجیه طغاتیمورخان نیز

، ولی قبل از این که برخوردي صورت بگیرد، آورد  میلشکري فراهم، ه قلمرو سربدارانحمله ب

به غایت ، علیالدین  خواجه شمس. شود  میفضل اهللالدین  فرد دیگري جایگزین امیر شمس



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقاالت«نامه پارسایی و آزادگی   1094 

نمودکه   میظاهر شریعت را تا آن مرتبه رعایت. شجاع و زیرك و مردي با کیاست و سیاست بود

 از قلمرو خویش بالکلیه برانداخت و قرب پانصد زن فاحشه دفین مطهوره خوردن بنگ و شراب«

  ). 3/363: 1353، خواندمیر(» خاك ساخت

علی و شجاعت و سیاست الدین  بنابراین زمانی که طغاتیمورخان از قدرت خواجه شمس

ین مؤید ا، این دورههاي  سکه. صرف نظر کرد، از لشکرکشی به قلمرو سربداران، او با خبر شد

 متوقف شد ق. هـ  746طغاتیمور بعد از سال هاي  باشند؛ چرا که ضرب سکه  میتغییر سیاست

زمامداري خواجه ي   یعنی دوره- ق.  هـ 752 تا سال ق. هـ  748و متعاقب آن از سال 

آغاز گردید و این نشانگر رشد قدرت ، مستقل سربدارانهاي   ضرب سکه- علی الدین شمس

،  اسمیت؛Mahendrarajah,2012: 383(ی موقعیت طغاتیمور استسربداران و ضعف تدریج

1361 :79.(  
 

  بحران مجدد در روابط

: 1353، خواندمیر( در سبزوار به تخت نشست ق. هـ  754خواجه یحیی کرابی در سال 

در آغاز . بود، پایان دادن به حاکمیت طغاتیمورخان بر مازندران وگرگان، اقدام مهم وي). 3/364

چندین بار از مازندران وي را به اردوي خویش خواند تا بین ، طغاتیمور، واجه یحییحکومتِ خ

که با یک ، بود از طرف طغاتیموراي  حیله و خدعه، این دعوت. پیمان صلحی امضا شود، دوطرف

: 1351، پطروشفسکی(آن گاه به قتل رساند ، سران سربدار را غافل کرده، پذیرایی و نواخت گرم

یک بار طغاتیمور مکتوبی حاوي اشعار زیر براي او . داد  میواجه یحیی جواب منفیابتدا خ). 80

  :فرستاد

  کـــار بزرگ را نتـوان داشت مختصــر       گردن بنه جفـاي زمان را و سـرمکش

  صعوه خرد باش و فرو ریز بال و پر چون        سیمرغ وار چون نتوان کرد قصد قاف

  تا در سـرسـرت نشـود صـد هزار ســر        ــال رامح خیال بیـرون کن از دمـاغ

  :گونه جواب داد خواجه یحیی نیز این

  راضـی چـرا شویم به هر کـار مختصـر         گـردن چــرا نهیـم جفـاي زمانـه را

  سیـمرغ وار زیر پر آریم خشـک و تــر         ذریــمـــو بگ دریا و کوه را بگذاریم

  کنیـم ســر ـرد وار در سـر همـتـیا م        رگردون نهیم پـايیا بـر مـراد بر سـ

  ).300: 1404،  غفاري؛282: 1372، عبدالرزاق سمرقندي (
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، به اتفاق دیگر سران سربدار، خواجه یحیی،  نهایتاً بعد از چند بار آمد و شد رسوالن

، ایلخاني  خدعهسربداران که از . چون حافظ شغانی و سیصد مرد وارد اردوي طغاتیمور شد

طغاتیمور را به قتل ، پیشدستی کرده قبل از پیمان بستن، مصمم شدند، اطالع پیدا کرده بودند

در پایان روز سوم و در حین سخنرانیِ . بساط بزم و سرور برپا بود، سه روز و سه شب. برسانند

 یحیی چابکانه خواجه، حافظ شغانی تبري بر فرق پادشاه زد چنانکه به رو افتاد«خواجه یحیی 

: 1372، عبدالرزاق سمرقندي: ك.؛ و نیز ر1/252: 1380، حافظ ابرو(» سرش از تن جدا کرد

: 1339، ؛ فصیح خوافی3/364: 1353، ؛ خواندمیر179: 1366، ؛ دولتشاه سمرقندي282

حافظ شغانی هالك شد و نامی از ي  دهد که طغاتیمورخان با ضربه  میمیرخواند گزارش). 3/85

  ).5/4519: 1380، میرخواند( یحیی به میان نمی آورد خواجه

. نابود گردید، به دست سربداران، آخرین تکیه گاه دولت ایلخانانِ هالکویی،  بدین طریق

، از سربداران توسط تعداد کمی، اما ماجراي کشته شدن طغاتیمورخان در اردوگاه و قلمرو خود

تعمق ، ر چگونگی آن و یا حتی در وقوع این حادثهتا حدي د، به رغم تاکید تمام منابع این دوره

بار دیگر تا مرزهایی دامن ، قدرت سربداران، در این ایام، به هر حال. و تامل بیشتري باید کرد

گشود که پیش از این به سبب بی مباالتی امیر مسعود رو به تحلیل رفته بود؛ در واقع قلمرو 

طوس ي  ت گرفته بود و در شرق نیز به ناحیهجدید سربداران که در غرب تا نواحی ري وسع

فراتر از ، شد  میختم، شد و در شمال غربی به استرآباد و شاسمان از مناطق گرگان  میمحدود

 . مرزهاي امیر مسعود بود

  

  تکاپوهاي سربداران جهت تصرف میراث طغاتیمور 

کومت آنان حهاي  بر روي ویرانه، نامی» امیرولی«، بعد از سقوط حکومت طغاتیموري

امیر «. متعلق به طغاتیموري را به خود اختصاص دهدهاي  دولتی تشکیل داد و توانست سرزمین

از امراي معتبر طغاتیمورخان و امیر پرورده تهذیب ، ولی پسر شیخعلی هندو بود حاکم استراباد

ان زمانی که طغاتیمورخ) 327: 1372، عبدالرزاق سمرقندي(» و برآورده تادیب پادشاه بود

امیر شبلی جانی قربانی با خواهر امیرولی ، حاکم آن جا. به نسا رفتاي  وي با عده، کشته شد

سه بار با سربداران جنگید و هر سه بار ، امیرولی. ازدواج کرد و او را تحت حمایت خود گرفت

  :پیروز گشت
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 به به سوي مازندران حرکت کرد و چون، بعد از این که با امیر شبلی متحد گردید. 1

حدود دویست نفر ، از طرفداران پدرش، در شمال گرگان رسید» جالون«و » دهستان«ي  ناحیه

در این زمان حکومت استرآباد از جانب پهلوان حسن دامغانی در اختیار . سوار و پیاده جمع نمود

 با. حصاري ساخته بود، علی بل قلندر در بیرون استرآباد. قرار داشت» علی بل قلندرِ سربدار«

غنیمت زیادي نصیب ، ولی شکست خورد و از اسب و سالح، پانصد سوار به جنگ امیرولی رفت

در گوشه و ، آن دسته از طغاتیموریان که از ترس سربداران، بعد از این پیروزي. امیرولی گشت

  ).1/315: 1380، حافظ ابرو(به امیرولی پیوستند ، کنار پنهان بودند

، یروزي در جنگ اول از طغاتیموریان به دست آورده بودامیرولی با نیرویی که با پ .2

از مناطق ، در این زمان ابوبکر شاسمانی از جانب سربداران حاکم شاسمان. عازم استرآباد شد

وي ظالمی هتاك بود که در یک روز چهل نفر از لشکر مغول را زنده در میان دیوار . بود، گرگان

،  پیاده و سوار که به حکم حسن دامغانی در آن دیار بودندبا دو هزار، ابوبکر شاسمانی. کرده بود

امیرولی در استرآباد . ولی سربداران شکست خوردند و به خراسان برگشتند، با امیرولی جنگید

،  حافظ ابرو؛3/367: 1353،  خواندمیر؛327: 1372، عبدالرزاق سمرقندي(به تخت نشست 

1380 :1/315.(  

پنج هزار مرد را به اتفاق ابوبکر شاسمانی به ، امغانیپهلوان حسن د، در دور سوم .3

. به یکدیگر رسیدند، در نزدیکی استرآباد، »سلطان دوین«ي  دو لشکر در ناحیه. استرآباد فرستاد

ها در نمد و  سنگ«دستور داد تا ، امیرولی جهت پرکردن خال کمبود سالح در میان سپاهیانش

ها ساختند و عورات دستارها بر سر نهاده اجتماع  لرمیها بستند و دک کرباس دوخته بر سر چوب

ترس و وحشت بر سربداران ). 328: 1372، عبدالرزاق سمرقندي(» و ازدحام تمام حاصل آمد

این ي  در نتیجه). 300: 1363، عبدللطیف قزوینی(مستولی گشته و شکست خوردند 

ه تا ري و رستمدار را از دست سمنان و همچنین فیروزکو، دامغان، بسطام، سربداران، ها شکست

  ).218: 1343،  غفاري؛4487/ 5: 1380، میرخواند(دادند 

 با اتحاد و ائتالف با یکی از شیخیان به نام ق. هـ  766در سال ، مؤیدعلی  خواجه

الدین  شباهت چشمگیري با زمان وجیه، این ائتالف. درویش عزیز در سبزوار به قدرت رسید

این حکومتِ مشترك همانند مورد اول شروع خوبی . پیدا کردمسعود و شیخ حسن جوري 

تالش کرد تا شیعه را در حد ، مؤیدعلی  خواجهبا این که . داشت و مدت نه ماه به طول انجامید
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ولی در برابر بعضی از اعتقادات مورد نظر درویش عزیز در ، مذهب رسمی دولت ارتقاء دهد

او را از سر ، بنابراین بعد از مدتی. پایداري نشان داد، دولت تندرويِ شیعی و تئوتراتیکي  زمینه

: 1363،  عبداللطیف قزوینی؛7/4633: 1382،  تتوي؛3/96: 1339، فصیح خوافی(راه برداشت 

301.(  

بلکه تصمیم گرفت که تکلیف خود را با ، فقط به این امر بسنده نکرد،  خواجه علی

ازمان شان را در هم ریخت و سپس آنان را تشکیالت و س. براي همیشه روشن سازد، درویشان

فرمود تا مقبره شیخ خلیفه و شیخ حسن را خراب «از سبزوار راند؛ حتی فراتر از این رفته 

، دولتشاه سمرقندي: ك. و نیز ر؛5/4524: 1380، میرخواند(» ساختند و مزبله اهل بازار کردند

درویش «از جمله . اسان رانده شدندخري  به چهار گوشه، شیخیان، با این سیاست). 216: 1366

ملک . پیر علی کرت رفتندالدین  که نزد ملک غیاث» درویش محمد هندو«و » الدین امیر کمال

، بعد از این. فراه جرد منصوب کردي  به حراست و فرماندهی قلعه، آن دو راالدین  غیاث

در آن . به سبزوار فرستادقلعه را تصرف نمود و آن دو را ، بدان منطقه لشکر کشیدهعلی  خواجه

  ).104/ 3: 1339، فصیح خوافی(هر دو را به قتل رساند ، خواجه سدید به دستور وي، جا

بعد از جنگ زاوه و کشته شدن شیخ ، که در این جا قابل ذکر است این کهاي   نکته

ان حسن جوري و ایجاد اختالف و تنش بین دو جناح سربداران و بویژه بعد از قلع و قمع شیخی

به نحوي به رهبران نظامی هم تبدیل شدند ، رهبران مذهبی شیخیان، مؤیدعلی  خواجهتوسط 

درویش «یکی از شیخیان به نام ، بارز آني  نمونه. گرفتند  میو گاه فرماندهی سپاه را به عهده

. استمداد نمود، از شاه شجاع مظفري،  به فارس رفتهق. هـ  778است که در » الدین رکن

به جانب خراسان ، با سپاه و نیرویی که شاه شجاع در اختیار وي گذاشته بود، الدین کندرویش ر

الدین  در خراسان با اسکندر شیخی فرزند افراسیاب چالوي که از طرف ملک غیاث. حرکت کرد

مؤید که یاراي علی  خواجه. عازم فتح سبزوار شد، متحد شده، حاکم نیشابور بود، پیرعلی کرت

در سبزوار به تخت نشست الدین  درویش رکن. به مازندران نزد امیر ولی پناه برد، مقابله نداشت

به ، به همراه امیر ولیعلی  خواجه ق. هـ  780چندي بعد در . و خطبه به نام خود خواند

در ، بار دیگر با حمایت امیرولیعلی  خواجهگرچه . فرار نمود، سبزوار حمله کرد و درویش

  ).3/366: 1353، ؛ خواندمیر4/3726: 1380، میرخواند(سبزوار به تخت نشست 
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 سبزوار را ق. هـ  783 اما اتحاد بین آن دو چندان دوام نیافت؛ امیر ولی در سال 

 ق. هـ  783چون تیمور در سال . مجبور شد به امیر تیمور پناه برَدعلی  خواجه. محاصره کرد

تمامی یورش ها همراه تیمور بود تا این به وي پیوست و در علی  خواجه، عازم فتح خراسان شد

؛ 20: 1380، ؛ راقم سمرقندي221: 1343، غفاري( درگذشت ق. هـ  788که در سال 

امیر ولی به رستمدار گریخت و ، تیمور به استرآبادي  با حمله). 302 :1363، عبداللطیف قزوینی

  ).3/437: 1353، خواندمیر(خود را به دست آورد ي  دیگر نتوانست حکومت از دست رفته

  

  گیري نتیجه

.  بودعشري اثنیمذهب تشیع ، اصلی قیام سربداران در سبزواري  درون مایه و جوهره

 در زمان پادشاه طغاتیمور و در واقع علیه ظلم و جور مالی وي ق. هـ  737قیام آن ها در سال 

هبی و مقابله با تفاوت مذ، مسائل ارضی و گسترش قلمرو. با اتکاء به مذهب تشیع صورت گرفت

نظامی بین دو طرف را به هاي  روابط غالبا خصمانه و تنش، نفوذ مغوالن از جانب سربداران

نمی توان یکسان انگاشت و برخی ، هر چند تاثیر این عوامل بر روابط دو سویه را. دنبال داشت

ات خصمانه این مناسب. آیند  میاصلی و برخی فرعی و غیرقطعی در این زمینه به شمار، عوامل

 کشتن ها و ویرانی ها بود را سبب، ها آشفتگی اوضاع اقتصادي و اجتماعی که توأم با سوختن

تجارت و فروریزي خطوط اقتصادي از اثرات و پیامدهاي اصلی آن به ، شد و زوال کشاورزي می

عدم تحقق وحدت سیاسی و عدم ، ها پراکندگی سیاسی و اختالفات و آشفتگی. آمد  میشمار

به عبارت دیگر به رغم اندك .  گیري دولت فراگیر شیعی در ایران را به دنبال داشتشکل

محلی ایران براي اتحاد با یکدیگر به عمل آمد و یا هاي  که از سوي برخی از حکومتهایی  تالش

آرمان وحدت ، که در جهت وحدت ایران از طریق شمشیر توسط آنان صورت گرفتهایی  تالش

نهایتا ، این گونه از روابط. قق نشد و تحقق این امر به آینده موکول شدسیاسی در ایران مح

را براي ظهور امیر اي  آمادهي  منجر به ضعف و در نتیجه زوال و سقوط طرفین گردید و زمینه

در سراسر ایران بعد از ، هر چند مستعجل، تیمور گورکانی و تشکیل حکومت واحد و متمرکز

  .فراهم آورد، فترت، عبارت دیگرحدود نیم قرن آشفتگی و به 
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 ستیزي در نهضت شیعی سربداران واکاوي مفهوم ظلم
  

  1سینا میرشاهی

  3چاهی سعیده قره، 2منصوره بکایی جوپاري
 

  :چکیده

. خود در آوردند مغوالن با شکست حکومت خوارزمشاهیان سرزمین ایران را به تصرف

غوالن با تشکیل م. فراوان همراه بودهاي   و نا امنیها اجتماعی این دوره با جنگ ـ اوضاع سیاسی

این حکومت ستم گر با . حکومت ایلخانی تا یک صدسال سلطه خود را بر مردم ایران ادامه دادند

با در گذشت ابوسعید آخرین ایلخان . کرد  میهر حرکت و جنبش مردمی به سختی مقابله

براي  بی شماري بین رقیبانهاي  سرزمین ایران را هرج و مرج فرا گرفت و جنگ، مقتدر ایلخانی

جز ظلم اي  این نبردها براي مردم ایران و بخصوص خراسان نتیجه. تصاحب جانشینی در گرفت

در چنین اوضاعی نهضت شیعی سربداران بر علیه ظلم و بی . به همراه نداشت و ستم بیشتر

انه داشت موفق ستیز ماهیتی ظلم سربداران خراسان که نهضت. عدالتی طبقه حاکم شکل گرفت

و  سربداران سمرقند، سربداران کرمانستیز  ظلمهاي  ومت شد و همچنین از قیامبه تشکیل حک

 شیعی و حمایت از ستیزي این نهضت با بازتولید مفهوم ظلم. مرعشیان مازندران حمایت کردند

با عنایت به . توانست روحیه مقابله با بیگانگان را در مردم ایران احیاء کندستیز  ظلمهاي  قیام

ظلم سیزانه در نهضت شیعی هاي   و حمایت از قیامستیزي رسی مفهوم ظلممطالب فوق بر

روش تحقیق در این پژوهش به شیوه . باشد  میسربداران از اهداف و نو آوري پژوهش حاضر

  . باشد اي می تحلیلی و متکی بر منابع کتابخانه ـ توصیفی

 . ها قیام، ستیزي ظلم، سربداران، خراسان :واژگان کلیدي

                                                           
  دانشگاه پیام نور. 1

  دانشگاه پیام نور. 2

  دانشگاه شهید باهنر کرمان. 3
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   :مقدمه

این  مغوالن در ابتداي قرن هفتم هجري قمري به سرزمین ایران یورش بردند و توانستند

اي  سلسله مردم ایران حکومت، با تصرف ایران به دست مغوالن. پهناور را تصرف نمایند سرزمین

در چنین شرایط سیاسی و . از حاکمان مغولی را تجربه کردند که ظلم و ستم ارمغان ایشان بود

 زدند با واکنش قهرآمیز مغوالن روبرو  میهرگاه مردم ایران به قیام یا نهضتی دست، یاجتماع

با در گذشت ابوسعید ایلخانی آخرین فرمانرواي مغول ایلخانی سرزمین ایران درگیر . شدند می

 ها این جنگ. جانشینی بین فرماندهان و امیران مغولی شدهاي  داخلی و جنگهاي  کشمکش

در .  نداشتها جز ناأمنی و افزایش مالیاتاي  یده ایران خصوصأ خراسان نتیجهبراي مردم ستم د

یکی از . طبقه ي حاکم قیام نمود چنین اوضاعی نهضت شیعی سربداران بر علیه ظلم و ستم

انه ستیز مردم سبزوار به این نهضت پیوستند شعارهاي ظلم به ویژه عواملی که خراسانیان

مردم به خصوص جامعه روستایی سبزوار که . ی سربداري بودرهبران مذهبی و رهبران سیاس

دیگر تاب ظلم و ستم مغوالن را نداشتند با پیوستن به این نهضت به مقابله با بیگانگان 

و تشکیل  از پیروزي اولیه در برابر مغوالن نهضت شیعی سربداران خراسان پس. پرداختند

، سربداران کرمانهاي  قیام. د پرداختمعاصر خوستیز  ظلمهاي  از قیام حکومت به حمایت

هاي   بودند که از حمایت و کمکها این قیام از جمله سربداران سمرقند و مرعشیان مازندارن

کوشد تا پاسخی به این سوال دهد که چرا مفهوم   میاین پژوهش. خراسان سود بردند سربداران

 خراسان داشته است؟ اندر موفقیت و تشکیل حکومت سربدار  بیشترین نقش راستیزي ظلم

 رهبران مذهبی آن چون شیخ خلیفه و شیخ حسن انه سربداران خصوصاًستیز شعارهاي ظلم

جوري که تحت تأثیر واقعه ي عاشورا و فرهنگ مقاومت نهفته در فرهنگ عاشورایی است 

  . بیشترین نقش را در تشکیل و موفقیت سربداران خراسان داشته است

یی در مورد ماهیت و چگونگی تشکیل حکومت ها  پژوهشاگرچه تاکنون تحقیقات و

به  سربداران خراسان صورت گرفته است اما تاکنون اثري که به صورت یک پژوهش مستقل

 از این حیث این پژوهش داراي نوآوري.  این نهضت پرداخته باشد وجود نداردستیزي بحث ظلم

  . باشد می
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  آغاز نهضت شیعی سربداران

خوارزمشاهیان و پس از آن فروپاشی خالفت عباسیان در بغداد توسط            با سقوط حکومت    

 حکومت ایلخانان ایران که با    . مغوالن به تنها قدرت برتر در جهان اسالم تبدیل شدند         ،  قوم مغول 

 آخرین سلطان این خانـدان ابوسـعید ایلخـانی     . شخص هالکو آغاز شد حدود یک قرن دوام آورد        

 736شت سلطان ابوسعید و فروپاشی حکومـت ایلخـانی در سـال        با درگذ . )15:1363،  آژند( بود

 :282،  ترکمنـی آذر  (هرج و مرج و ناأمنی سرتاسر سرزمین ایلخانان را فرا گرفـت              هجري قمري 

 فـردي ادعـاي   ،  در چنین وضعیتی در هر ناحیه و قسمتی از سـرزمین پهنـاور ایلخـانی              . )1385

هـاي   خـود در آورده و بـه حکومـت    را به تـصرف اي  قدرت و فرمانروایی داشت و ناحیه یا منطقه       

اي  بـی نتیجـه  ي هـا  درگیـري  و ها این عامل در نهایت موجب کشمکش. همجوار نیز طمع داشت 

داخلی براي مردم ستم دیده ایـران کـه   هاي  این نزاع ادامه یافتن. میان حکام نواحی مختلف شد   

 از طریـق   بـی ثمـر کـه     هـاي     نـگ مخـارج ایـن ج    . بود بودند فاجعه بار   در زیر سلطه حکام ظالم    

اوضاع سیاسی و اقتصادي مردم را تحت شعاع خـود     شد  می  ي نا عادالنه مردم پرداخت     ها  مالیات

ــود   ــرار داده ب ــدي(ق ــی. )1382/2 :331، راون ــت    همچن ــه عل ــان ب ــی خراس ــاع سیاس ن اوض

گـر  رفتارهاي ظالمانه ي طغاتیمور و دی     . شخص طغاتیمور رو به وخامت گذاشت     هاي    طلبی جنگ

 اسـتمرار ایـن وضـعیت   . عمومی در این نواحی شدهاي  مدعیان قدرت موجب گسترش نارضایتی    

  . فراهم کرد  راها  و بی عدالتیها بر علیه نابرابري که با ظلم و ستم بر مردم همراه بود زمینه قیام

گونـاگونی در منـابع تـاریخی ذکـر        هاي    نهضت سربداران روایت  گیري    آغاز شکل  در مورد 

این نهضت آزدي بخش در روستاي باشـتین بیهـق تأکیـد             ت اما همه ي منابع بر شروع      شده اس 

قیـام سـربداران خراسـان را برعهـده          بیهق رهبـري   امیر عبدالرزاق از پهلوانان و نام آوران      . دارند

امیر عبدالرزاق به گروهی از نارضـیان کـه بـا عـامالن مالیـات           . )285:1385،  ترکمن آذر ( گرفت

از احساسات ناراضیان قیامی مردمی بر علیـه     گیري     درگیر شدند پیوست و با بهره      بگیر طغاتیمور 

ــه راه  ــتم ب ــم و س ــد ظل ــد( اختان ــوي( )355:1380/3، میرخوان ــی، تت  )4484:1382/7، قزوین

پژوهــشگران  برخــی. )8:1338/2، اســفزاري( )81:1380، ابــروحــافظ( )41:1377/2، بدلیــسی(

گیـري   از مردم را مهمتـرین عامـل شـکل        کشی    هاي محلی در بهره    ي فئودال  سختگیرانه اقدامات

امیرعبـدالرزاق پـس از موفقیـت       . )94:1363،  حقیقت(اند    نهضت آزادي بخش سربداران دانسته    

اولیه در برابر متجاوزان و تصرف بیهق در نبردي نیروهاي طغاتیمور حاکم خراسان را کـه بـراي                  
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بـا شکـست   .  فرستاده بود شکـست سـختی داد  شهرهاي تصرف شده توسط سربدارانگیري    پس

امیر عبـدالرزاق پـس   . طغاتیمور شهرت و آوازه سربداران در مناطق دیگر فرا گیر شد         هاي    نیروي

الـدین    وجیـه  و امیـر   به قتل رسـید    مسعود سربداري الدین    از مدتی به دست برادرش امیر وجیه      

 ومـت سـربداران خراسـان   وي را موسـس حقیقـی حک  . مسعود به حکومت سربداران دست یافت     

با شیخ حسن جوري که از عالمـان بـه          ،  امیر مسعود سربداري پس از رسیدن به قدرت       . دانند می

دو جریـان مـذهبی      این اتحاد  با. نام شیعی بود و همچنین در میان مردم نفوذ داشت متحد شد           

د آورنـد   مسعود جریان مستقلی را پدی    الدین    سیاسی به رهبري شیخ حسن جوري و امیر وجیه        –

 قیام سربداران خراسان رنگی شـیعی و مـذهبی بـه خـود گرفـت               با این اتحاد  . )83:1380،  ابرو(

آخرین تالش فرماندهان ایلخانی براي شکست دادن نهـضت سـربداران بـه             . )103:1363،  آژند(

رهبري امیر ارغونشان صورت گرفت که وي در نبردي در نزدیکی نیـشابور از نیـروي سـربداران                  

سربداران حدود نیم قـرن در سـبزوار قـدرت          . )335:1382/2،  راوندي(رد و گریخت    شکست خو 

حافظ ابرو در اثـر معـروف   . )235:1329، براوان(داشتند و دوازده تن از آنها به حکومت ریسیدند    

 سـربداران را نـشان     با آوردن ابیـات زیـر روحیـه جنـگ آوري و شـجاعت             » زبده التواریخ »خود  

  :دهد می

  یـک صـفدار    به به گه وقفه یک   

   چرخ از بیم تیغـشان بـه فَـزَع        

   با هژبران به بیشه هـم بـالین       
  

 

  سـر صـفدر    به گه حمله سـربه    

  مرگ از نوك رمحشان به حذر     

  با پلنگـان بـه کـوه هـم بـستر          
 

  )83:1380، حافظ ابرو(
  

   در نضت شیعی سربدارانستیزي بررسی مفهوم ظلم

  ستیزي ظلم

 آیه به 290در قرآن . قرآن به آن توجه شده استاست که در هاي  ظلم و ظالم از واژه

  از اهمیت فراوانی در بین مسلمانانستیزي پردازد و از همین جهت ظلم  میمحبث ظلم و ظالم

  . باشد  میشیعیان برخوردار به خصوص

  ﴾انّ الظّالمین لهم عذاب الیم﴿

  )22/ابراهیم(. براي ستمگران عذاب دردناکی هست قطعاً
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مفاهیم پرداخته   ظلم و ظالم به عنوان یکی از مهم ترین          نیز به مبحث   در سیره اهل بیت   

در تـاریخ   . انـد   ظلم و حاکمان ظالم بـسیار اشـارهکرده       هاي    به ویژگی ) ع(شده است و ائمه اطهار    

حاکمان در طول   هاي     و شکنجه  ها  گر ستم  اسالم و ایران این مفهوم خصوصا براي شیعیان تداعی        

یابـد و باعـث     مـی تاریخی ایران که ظلم و ستم بـر مـردم افـزایش           هاي   یکی از دوره  . تاریخ است 

انه مردم خصوصا شیعیان در برابر آن شد دوره ي مغـوالن و خاصـه ایلخانـان           ستیز  ظلمهاي    قیام

بی ثباتی و هرج و مرج سراسر سـرزمین ایـران را فـرا               پس از مرگ ابوسعید ایلخانی    . ایران است 

ن بخصوص خراسان به نفی ظلم و ظـالم پرداختنـد و هرگونـه        در چنین وضعی مردم ایرا    . گرفت

تـاریخ طبرسـتان و رویـان و        »مرعـشی در کتـاب خـود        . دانـستند  ظلم به حـق رعیـت را نـاروا        

 :کند  می اشارهاند به این موضوع که مردم از ظلم و ستم به تنگ آمده» مازندران

ن خطبه و سکّه به نام در آن وقت تغا تیمور پادشاه آن طرف موسوم شده و در خراسا«

کردند و قومى از جته که از طایفه اشرار اتراك بودند با او موافق گشتند و در خراسان  او مى

کردند و از وزراى قدیم و اکابر خراسان عالء الدین محمد در آن مملکت متمکّن  بدسیرتى مى

 . )41:1345، رعشیم(»  بود از آن سبب عرصه خراسان به رعایا تنگ شد و ظلم از حد بگذشت

 در تاریخ ایران بعد از اسالم تا تشکیل دولت صفویه تنها نهضتی که به مقوله ي 

 را هدف ستیزي سربداران خراسان ظلم. بودند  توجه بسیاري نمود سربداران خراسانستیزي ظلم

  وستیزي شعار ظلم. )33:1378/3، صفا(اصلی و اساسی خود در برابر بیگانگان اعالم نمودند 

پایداري در برابر ظالم در خود نام سربداران نهفته است و آنان این شعار را مهمترین هدف خود 

  :کند  می سربداران اشارهستیزي عبدالرزاق سمرقندي با صراحت به ظلم. قرار دادند

اگر خدا ما را توفیق دهد رفع ظلم و دفع ظالمان کنیم واال سر خود بر دار اختیار داریم «

  . )1383:176، سمرقندي(» . و ستم نداریمو تحمل جور

عاشورا بوده   و نبرد با ظالم در نهضت سربداران به نوعی تحت تأثیر واقعه يستیزي ظلم

شیخ خلیفه نشستن . است و این مهم در سخنان برخی از رهبران مذهبی سربداري آشکار است

و امام ) ع(صا امام علیدانست بلکه با توصل به ائمه اطهار خصو  نمیو وعظ کردن را جایز

دانست و   میمبارزه با فسق و فجور را الزامیاند،  که علیه ظلم و ستم قیام کرده) ع(حسین

داده است   میو نابودي ظلم و ستم بشارت) عج(همچنین وي مردم را به ظهور حضرت مهدي

م در باعث وحشت هیأت حاک همین بعد مذهبی تعالیم شیخ خلیفه بود که. )77:1363، آژند(
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ظهور حضرت  خواجه علی موید آخرین امیر سربداري نیز مردم را به) 78 :همان(شد  خراسان

  :و پایان ظلم بشارت داده است) عج(مهدي 

خواجه على مؤید چون به تائید الهى در سبزوار بر مـسند شـهریارى نشـست در اظهـار           «

سادات عظام کوشید و بـه امیـد        شعار مذهب علیه امامیه مبالغه نموده به اقصى الغایۀ در تعظیم            

کـشید لطـف و کـرم آن خواجـه            مـی  الزمان سالم اللّه علیه هرصباح و مساء انتظار        ظهور صاحب 

  . )360:1380/3، خواندمیر( »محتشم را نهایت نبود

گرایش مردم ستم دیده ي خراسان به شیخ حسن جوري تحت تأثیر شعارهاي 

عبدالرزاق سمرقندي گرایش مردم به . )283:1385، ترکمنی آذر(انه وي بوده استستیز ظلم

  :کند  میشیخ حسن جوري را بی نظیر توصیف

، سمرقندي(»باختند ك مدتى چنان معتقد او شدند که به سخن او جان درمىاند به«

174:1383( .  

 در نهضت سربداران به خوبی در نامه ي خواجه یحیی کرابی که در ستیزي مفهوم ظلم

سمرقندي این نامه را به زبان . نشان داده شده است راسان نوشته شدهجواب طغاتیمور حاکم خ

  :شعر در آورده است

 

 

ــه را « ــاى زمان ــیم جف ــرا نه ــردن چ   گ
  

   دریــا و کــوه را بگــذاریم و بگــذریم   

  یا بر مراد بـر سـر گـردون نهـیم پـاى            
  

 

  راضى چرا شـویم بـه هرکـار مختـصر          

  وار زیر پـر آریـم خـشک و تـر           سیمرغ

ــا مــردوار در ســر همــت    » کنیمــسری
 

  )281:1383، سمرقندي(

 و عشري تشیع اثنیهاي  یشهاند  در نهضت شیعی سربداران تحت تأثیرستیزي ظلم

. فرهنگ عاشورا بوده است که سربداران از آن براي رسیدن به مقاصد خود به خوبی بهره بردند

بعد از خود نیز تأثیر گذار بوده است و  مردمیهاي   نهضت سربداران در قیامستیزي جلوه ي ظلم

شده است که در برابر جور و   میبه نوعی در قرن هشتم هجري قمري سربدار به کسی اطالق

  . فساد حاکم قیام کند
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  انهستیز ظلمهاي  حمایت از قیام

آزادي بخش دیگري در قرن هشتم هجري قمري هاي  پس از نهضت سربداران نهضت

سربداران خراسان به طور . یدئولوژي به سربداران خراسان نزدیکی داشتندروي داد که از لحاظ ا

داشتند حمایت ستیز  مستقیم از نهضت سربداران کرمان ومرعشیان مازندران که ماهیتی ظلم

  . کردند و همچنین سربداران سمرقند وقیام مردم اصفهان از آنان تاثیر پذیرفتند

  

  کرمان ستیز سربداران و حمایت از قیام ظلم - 

محلی در قرن هشتم هجري قمري کرمان هاي  پس از سقوط ایلخانان و تشکیل حکومت

هاي  و جنگ مظفر قرار گرفت  آلشد مورد توجه ملوك  میکه قبل از آن توسط قراختائیان اداره

بر مردم ستم دیده  جز بدبختی و ظلم بیشتراي  طاقت فرسایی بین دو طرف در گرفت که نتیجه

ین اوضاع سیاسی و اجتماعی شاه شجاع مظفري پهلوان اسد خراسانی را به در چن. نداشت

مظفر در کرمان   آلیی کهها  و ظلمها پهلوان اسد با مشاهده خرابی. حکومت کرمان منصوب کرد

  . )1383/2 : 461، سمرقندي( صورت داده بودند بر علیه آنها قیام کرد و نام سربدار بر خود نهاد

افته بنیاد استحکام قالع و عمارت بارو کرد و هرچند شاه را اعالم پهلوان شهر خالى ی«

فرمود تا جناب پهلوان از عمارت قالع و بارو بپرداخت و از اطراف خراسان و  نمودند باور نمى مى

 و  نواحى کرمان حشرى جمع ساخت و از متّموالن کرمان و متعلّقان مادر شاه مال بسیار گرفت

  . )همانجا(»ه على مؤید در خراسان او نیز در کرمان سربدار باشدداعیه شد که قرین خواج

 به علت ظلم و ستم بیش از حد، قیام سربداران کرمان به رهبري پهلوان اسد خراسانی

. مظفر بر مردم بود که موجب پایداري و مقاومت مردم در برابر این حاکمان ستمگر شد آل

هاي  بداران خراسان که خود را حامی جنبشدر چنین شرایطی حکومت سر. )99:1364، کتبی(

خواجه علی مؤید سربداري صد . دانست به یاري این جنبش ضد ظلم برخاست ستیز می ظلم

سوار سربدار به فرماندهی پهلوان غیاث تونی به کمک پهلوان اسد خراسانی فرستاد و با این 

انه ي آن حمایت ستیز  ظلمبا ماهیت سربداران کرمان اقدام خواجه علی مؤید آشکارا از قیام

 . کرد
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او صد سوار آراسته سربدال با . خواجه على مؤید سبزوارى التماس مددى کرده بود«

آن ، شاه یحیى به جهت اخراجات ایشان در تنگ بود، پهلوان غیاث تونى به مدد فرستاده بود

  . )101:1364، کتبی(»سواران را با پهلوان غیاث به مدد پهلوان اسد فرستاد

  

 قیام سربداران سمرقند

شهر سمرقند از شهرهاي مهم و تأثیرگذار منطقه ماورا النهر در تاریخ بوده است و به 

گیري  این شهر علت به علت قرار. گوناگون قرار گرفته استهاي  همین علت مورد توجه حکومت

 خت و تازهاياما این شهر به علت تا بر سر جاده ابرایشم از اهمیت اقتصادي برخوردار بوده است

. هفتم و هشتم وضع مساعدي نداشته است ستمگر در قرنهاي  دیگر حکومت مغوالن و

 جز بظلم و ستم براي  جانشینی بود که نتیجههاي  بستر جنگ سمرقند در این دوره تاریخی

در چنین شرایطی یکی از بزرگان سمرقند به نام موالنازاده در برابر ظلم و ستم . مردم نداشت

عبدالرزاق سمرقندي در کتاب مطلع . دهد  میکند و نام سربدار به خود  مین قیامبیگانگا

  :دهد  میچگونگی آغاز قیام سربداران سمرقند را شرح سعدین و مجمع البحرین

در این . گرفت روز جمعه خواص و عوام در مسجد جامع آمده خاطر بر امرى قرار نمى«

شمشیر حمایل ، تیرانداز و دلیر، مشهور به موالنازاده ،زادگان بخارا مردى دانشمند از بزرگ، حال

کرده بر پاى خاست و آهسته آهسته رفته بر باالى منبر برآمد و سالم کرده آواز برآورد که 

اند و حاکمى که جزیه  ومان مسلمانان آمده معشرالمسلمین امروز غلبه کفار به قصد خان

، چون دشمن پیدا شد، کرد ه خاطر خود خرج مىستاند و ب مسلمانى را باج و خراج نام کرده مى

 مسلمانان را به طرح ریخت و از پیش کفار گریخت و هرچند اهالى این شهر امانى و ساورى

کیست که متصدى . دهند خالصى نخواهند یافت و روز قیامت سئوال از شما بزرگان خواهد بود

 ».او نهاده به خدمتکارى قیام نماییمامر اسالم و متعهد خواص و عوام شود تا ما نیز در سر قدم 

  . )350:1383/1، سمرقندي(

سربداران سمرقند  اگرچه این قیام در نهایت با شکست مواجه شد اما حکومت مستقل

اما نکته حائز اهمیت این است که این قیام تحت تاثیر قیام . حدود شش یا هفت ماه طول کشید

.  خراسان را با ویژگی آن در سمرقند احیا کردسربداران خراسان شکل گرفت و نهضت سربداران
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کلو ابوبکر نداف از دیگر رهبران سربداران ، به اعتقاد برخی از پژوهشگران. )230:1363، آژند(

 . )همانجا(سمرقند از خراسان و تحت تأثیر سربداران خراسان به سمرقند رفته است 

  

 قیام مرعشیان مازندارن حمایت از

و . )246:1363، آژند( م هجري قمري در مازندران اشاعه یافتدین اسالم در قرن دو

محلی مازندران به هاي  سلسله. مختلفی در مازندران به قدرت رسیدندهاي  پس از آن سلسله

را تحت سلطه اي  منطقه، محلیهاي  شدند که هرکدام از این حکومت  میچندین شعبه تقسیم

در نهایت کیا افراسیاب . ن آنها وجود داشتیی بر سر قدرت در بیها درگیريخود داشتند و 

وي به مدت سیزده سال مازندران را به . و به قدرت رسید چالوي دیگر مدعیان را شکست داد

کیا افراسیاب چالوي وقتی . آشوب و غارت کشاند و هرج و مرج و نا امنی همه جا را فرا گرفت

مرعشی که الدین  مرید سید قوام، گشت براي کسب مشروعیت با مخالفت توده مردم مواجه که

  داشتعشري مرعشی مذهب تشیع اثنیالدین  سید قوام. داشت شداي  در بین مردم احترام ویژه

که تحت تأثیر تفکرات  شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري بود وي از شاگردان. )254 :همان(

تان و رویان و تاریخ طبرس« ظهیرالدین مرعشی نویسنده کتاب. قرار گرفته بود انقالبی آنها

  : کند  میاین مطالب اشاره به» مازندران

و سید مذکور بعد از تحصیل علوم دینیه . . سید زاهد عابد متدین متورع عالم بود«

و آن .  گشت-  علیه صلوات رب العالمین-متوجه مشهد مبارك حضرت على بن موسى الرضا

 بزرگ مقتداء شیخ حسن جورى و سید در آن زمان شیخ. عتبه علیه را بوسیده معاودت فرمود

اعظم سید عزالدین سوغندى و درویش مبارك قدم بابا هالل که شیخ حسن جورى و باباى 

و سید عرفان شعارى سید . واسطه مرید حضرت قطب العارفین شیخ خلیفه بودند  بىمذکورین

وقت شیخى و در آن . عز الدین سوغندى به واسطه شیخ حسن جورى لباس فقر را دربر داشت

و زمام اختیار آن والیت در اکثر امور به دست شیوخ . و مریدى در آن دیار شهرت تمام داشت

  )1345:166، مرعشی(». بود

برابري و  مرعشی مانند شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري پیرامونالدین  تفکرات سید قوام

 مردم مازندران قرار مساوات به شیوه قیام بر علیه ستمگران بود و به همین دلیل مورد توجه

وي را مخالف تفکرات  اما رهبران سیاسی و مذهبی مازندران چون کیا افراسیاب چالوي. گرفت
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را الدین  کیا افراسیاب دستور زندانی کردن سید قوام. به مبارزه با او پرداختند دانستند و  میخود

 از بند آزاد کردند و او را به راالدین  صادر کرد اما با مقاومت مردمی روبرو شد و مردم سید قوام

نیروي نظامی در صدد نابودي سید  کیا افراسیاب با توسل به. رهبري خود انتخاب کردند

مرعشی شکست الدین  از نیروهاي سید قوام» پرچین«مرعشی بر آمد که در نبرد الدین  قوام

ن تحت حمایت با شکست کیا افراسیاب چالوي حکومت مرعشیان مازندرا. خورد و به قتل رسید

  . )1351:107، پطروشفسکی(نهضت سربداران خراسان شکل گرفت 

  

  :گیري نتیجه

و فرهنگ تشیع از اهمیت بی شماري  قرآنیهاي   در آموزهستیزي مفهوم ظلم و ظلم

 در تاریخ ایران این مفهوم باعث گرایش مردم ها برخوردار است و به همین علت در برخی از قیام

موفق در تاریخ ایران است ستیز  ظلمهاي  م سربداران خراسان از جمله قیامقیا. به آن شده است

که اي  در دوره ي تاریخی سربداران خراسان. بعد از خود شده استهاي  که الگویی براي قیام

قیام ، سراسر سرزمین ایران را هرج و مرج نا امنی فرا گرفته بود بر علیه ظلم و ستم حاکم

عواملی که باعث گرایش مردم خراسان بخصوص سبزوار به این نهضت یکی از مهمترین . کردند

قرآن کریم و فرهنگ اهل بیت مهمترین هدف  این آموزه تحت تاثیر. انهستیز شد شعارهاي ظلم

رهبران مذهبی سربداران خراسان چون شیخ خلیفه و شیخ حسن . آمد  میسربداران به شمار

 شیعی به مفهوم ظلم و ظالمان پرداختند و موفق جوري تحت تاثیر مفاهیم و اعتقادات فرهنگ

با تشکیل حکومت . بیگانگان استفاده نمایند شدند مردم را با این مفاهیم آشنا و از آن در برابر

خود را حمایت و دفاع از هاي  سربداران در خراسان این نهضت یکی از سیاستستیز  ظلم

 به صورت مستقیم و برخی غیر ها ن حمایتاگرچه برخی از ای. ظلم ستزانه قرار دادهاي  قیام

سربداران خراسان هاي  حمایت از سربداران کرمان یکی از بارزترین حمایت. مستقیم بوده است

نظامی از سربداران کرمان نشان دهنده گرایش هاي  حمایت. استستیز  ظلمهاي  از قیام

 هضت سربداران سمرقند وهمچنین ن. سربداران خراسان در دیگر نقاط سرزمین داردستیز  ظلم

مرعشیان مازندران نیز تحت تاثیر سربداران خراسان بوده است و حتی برخی از رهبران آنها 

باشد   مینهضت سربداران از این جهت داراي اهمیت. . اند قبل از قیام در خراسان حظور داشته

ازخود  پسهاي   را تبلیغ کردند و باعث شدند که حکومتعشري که آشکارا شعائر شیعی اثنی

  . چون صفویان حرکت و نهضت شیعی آنها را ادامه دهند
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  . انتشارات نگاه: تهران، 2 ج، تاریخ اجتماعی ایران) 1382(مرتضی ، راوندي .12

مصصح ، مطلع السدین و مجمع البحرین )1383( عبدالرزاقالدین  کمال، سمرقندي .13

  . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران، عبدالحسین نوایی

: تهران، مصحح منوچهر ستوده، تاریخ راقم )1380( میرسیدشریف راقم، سمرقندي .14

  . انتشارات بنیاد محمود افشار
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  . انتشارات فردوس: تهران، 3 ج، تاریخ ادبیات ایران )1378( ذبیح اهللا، صفا .15

انتشارات : تهران، مصحح عبدالحسین نوایی، مظفر  آلتاریخ )1364( محمود، کتبی .16

  . امیرکبیر

مصحح محمد ،  طبرستان و رویان و مازندرانتاریخ )1345( سیدظهیرالدین، مرعشی .17

  . موسسه مطبوعاتی شرق، تهران، حسین تسبیحی

  

  :مقاالت

هاي محلی در قرن هشتم هجري و مساله  حکومت )1389( فریدون و دیگران، اللهیاري .1

 24-1ص، شماره دو، سال دوم، تاریخی دانشگاه اصفهانهاي  فصلنامه پژوهش، مشروعیت

هاي محلی ایران در  مشروعیت ایرانی در حکومت) 1393(، زهره یراض ،؛جواد، عباسی  .2

-84ص ، شماره دوم، سال دوم، هاي تاریخ محلی وهشژنامه پ فصل، قرن هشتم هجري

98 .  

 



  

  

  

  هاي قیام سربداران بنیادهاي قرآنی علل و انگیزه

 
  1یعقوبی حسن

  

 : چکیده

ترین مسائلی که در طول تاریخ از دیدگاه مورخین و محققین مغفول  یکی از اساسی

هاي قرآنی عوامل و  ریشه"ي بسیار مهمِ  مسئله، مانده و یا توجهی درخور و شایان به آن نشده

علیه ) قیام سربداران (با اینکه در خیزشِ مردمیِ سبزوار. باشد می "هاي قیام سربداران انگیزه

فرهنگی ، اقتصادي، اجتماعی، عوامل مختلفی از جمله؛ سیاسی، گی مغوالن استبداد و خودکامه

امري ، محوري بودن نقش قرآن و تعالیم مترقّی آن در این قیام، اما. اند دخیل و مؤثر بوده…و

چراکه تاکید مستمر قرآن بر احساس مسوولیت نسبت به . اراست مبرهن و غیر قابل انک

دلیلی بر اساسی بودن نقش ، ناموس در آیات متعدد، مملکت، حاکمیت، اجتماع، سرنوشت خود

باشد که به عنوان نمونه  هاي مردمی همچون سربداران می ها در پیدایش نهضت این آموزه

تالش براي برقراري عدل و ، ) 102/نحل (یمانتوان به این مصادیق اشاره نمود؛ تثبیت اهل ا می

 براي حاکمیت قوانین خدا) 28/فتح (ي دینِ حق و نیز محتوم بودن غلبه) 25/حدید( داد

در رهبریت دینی و دینداري مردم از دالیل مهمِ ، آفرینی قرآن نقش، وانگهی .)105/نساء(

ي مبانی جواز  ن مقاله ضمن ارایهدر ای. موفقیت قیام با ابتناء بر بنیادهاي یادشده بوده است

، به تطبیق و اثبات نقش بنیادهاي متفاوتِ سیاسی، توسل به قیام علیه حاکمانِ جور در قرآن

اقتصادي و فرهنگیِ قرآنی در پیدایش و تقویت قیام سربداران خواهیم پرداخت و ، اجتماعی

 پیش فرض الزم است تا بر با این. گردد مستندات قرآنی مربوط به هر بخش به تفکیک ارایه می

هاي دینی به عنوان راهنماي عمل اهل قیام و رهبرانش تأکید و جوانب و  نقش قرآن و آموزه

  . پردازد رو به این مهم می پژوهش پیش. پیامدهاي این نقش را مورد مداقّه و واکاوي قرار داد

  . مغوالن، ظلم، یاسا، سربداران، قیام، قرآن:  کلیديواژگان

                                                           
  کریم قرآن ومعارف علوم گاهدانش. 1
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  : مقدمه

علیه ظلم و تعدي ، خراسان سبزوارو  باشتین در  کهمردمیاست نام قیامی ، سربداران

 از نظر  وترین بزرگ، از لحاظ وسعت، این نهضت.  آنان به وقوع پیوستلاو عم مغولحاکمان 

ترین  مهمو . در قرن هشتم هجري بود خاورمیانهترین جنبش آزادي بخش  تاریخی مهم

 تشیع تنفر و انزجار از عنصر مغولی و تثبیت ایدئولوژي:  عبارت بود ازقیامهاي این  ویژگی

هاي اجتماعی قرن هشتم و  انقالب) ش1351، ي کشاورز ترجمه، م1956، روشفسکیپط. (امامی

علیه یافتن تزي براي مبارزه بر ، مسأله مهمو . نهم در ایران تنها زیربناي مذهبی داشته است

بتوان مشکالت اجتماعی ، مغوالن بود تا پس از اخراج آنها و آزادسازي سرزمینهاي تحت سلطه

عشریه به عنوان یک نهضت  لذا سربداران با اتکاء بر مذهب اثنی. و سیاسی را هم از میان برد

به ایدئولوژیکی توانستند قیام خود را در جامعه هدایت و با گسترش آن به سایر نواحی ایران 

این جنبش در ابتدا توسط ) 1369، السادات رئیس(. سلطه نظامی و سیاسی مغوالن پایان دهند

سبزوار به دار  جامع مسجد در شبانه را وي ناشناسی ي اما عده. شیخ خلیفه به وجود آمد

) 1388، دمج(. جنبش را رهبري نمود شیخ حسن جوريمریدش ، او از پس .آویختند

اسامی ، کرد حسن کوشید تا پیروان خویش را متحد نماید و هر کس دعوت او را قبول می شیخ

باید مستعد ، گفت حاال وقت اختفاست و هرگاه اشارت شیخ شود و وقت ظهور  میآنان را ثبت و

شیخ حسن جوري را که در ، الدین مسعود وجیه، بعد از شروع قیام) 1382، امین. (کارزار گردند

دولت شیعه مذهب سربداران در ، الدین وجیهو  با اتحاد شیخ حسن و. آزاد نمود، زندان بود

شیخ خلیفه با تکیه بر مذهب تشیع حرکت خود را بر ضد ) 1388، دجم(. خراسان پدید آمد

او شهر به شهر مردم را . شاگردش شیخ حسن جورى راه او را ادامه دادو ظلم و ستم آغاز کرد 

پادشاه و : غاى گفت طُي حتى در جوابِ فرستاده. به مسایل دینى و سیاسى و اجتماعى آگاه کرد

قرآن عمل نماییم و کسى که خالف آن انجام دهد عاصى است و ما باید اطاعت خدا کنیم و به 

اگر شاه به اطاعت خدا و رسول گردن نهاد ما پیرو او هستیم ، بر مردم است که مقابل او بایستند

شیخ ) 1351، ي کشاورز ترجمه، م1956، روشفسکیپط(. واالّ شمشیر میان ما حکَم خواهد بود

یم شیعه  با تکیه بر اصول و تعال؛کند که این گونه بیان می، اهداف خود را، حسن جوري

 و تعالیم وي بر چهار محور  استي براي رفع ظلم و ستم از سر مسلمین به پا خواستهعشر اثنی

 ـ 3. بینی مهدویت تاکید بر جهان ـ 2. عشري با تاکید بر مساله والیت تشیع اثنی ـ 1: بود
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 مبارزه با ظلم و ستم در همه جوانب و گسترش ـ 4. ناپذیري دین و دولت از یکدیگر جدایی

ع تشیدر ایدئولوژي مهدویت . عشري عدل و عدالت بین رعایا با توجه به اصول تشیع اثنی

گستري را در پی داشت و شیخ حسن به دنبال این  ستیزي و عدالت ستمي  عشري مساله اثنی

 نهضت سربداران را باید ي انگیزه، از طرفی) 1384، زاده امین (و نیز) 1385، قدیانی(. مساله بود

اجتماعی و سیاسی دوران حکومت ابوسعید بهادر ایلخانی جستجو ، هاي اقتصادي مسانیدر ناه

. هاي آن دوره را فراهم ساخت ها بود که زمینه قیام و دیگر نهضت و همین نابسامانی. نمود

 ي  سیاسی بلکه فاجعهي نه فقط فاجعه،  مغوالن براي جوامع اسالمی یک فاجعه بودي حادثه

چرا در سایر نقاط چنین و اگر بپرسند که ) 1368، روحانی( . حتی اقتصاديفرهنگی و اخالقی و

اعتراضی صورت نگرفت و مردم دست به کشتار مغول نزدند و از حیثیت انسانی خود دفاع 

سایر ، برادران حمزه و در ادامه کار آنان،  اگر در قریه باشتین؛نکردند؟ در جواب باید بگوییم

چنین جرأت و جسارتی از خود بروز ، ر عموم مردم منطقه سبزوارمردم این روستا و همین طو

در اثر وعظ و تبلیغات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري بود و الهام از مذهب تشیع ، دادند

دشوارترین بخش مطالعه و بررسی وقایع ) 1375، نبئی. (انقالبی و تفسیر آیات جهاد قرآنی

هایی  هاي انسان ي آن و انگیزه وجود آورندهتحلیل و جستجو براي شناخت عوامل ب، تاریخی

 .اند گیري آن مؤثر بوده و یا بنحوي در شکل، است که وقایع را آفریده و یا آن را رهبري

، ي حیات معقول بخش زندگی و عوامل بازدارنده و بیان دستورات حیات) 1375، عمیدزنجانی(

و به ثمر رسانیدن شخصیت  تکاملي دستورات مربوط به  و خدا همه. است]آمده[در قرآن مجید

زمان  حضور هم) 1386، جعفري عالمه. (به بندگانش عنایت فرموده است، آدمی در این حیات را

هاي قیام به آتشی  باعث شد تا شعله) رهبري و ایدئولوژي، مردم (و کاملِ سه رکن اصلی قیام

با عنایت به . در هم بپیچدخاموش نشدنی تبدیل شده و طومار مغوالن را در ایران براي همیشه 

متمدن و باشکوه ، ي اسالمی ي جامعه ناپذیر که بر پیکره آنچه از اتفاقات تلخ و صدمات جبران

هاي  انگیزه، هجري وارد آمد 8 و 7هاي اي مغوالن در قرن هاي دوره ایرانی در اثر لشکرکشی

ت هم داد تا بساط اقتصادي و فرهنگی دست به دس، اجتماعی، هاي سیاسی متفاوتی در عرصه

ي بسیار مهم این  اما نکته. سوز را در هم بپیچد سلطه و چپاول این قوم ویرانگر و بالي خانمان

ها را باید در قرآن کریم و آیات شریفش جستجو  ي این عوامل و انگیزه ي همه است که ریشه

 و لَه مرَد فَال سوءاً بِقَومٍ اللَّه أَراد إِذا و بِأَنْفُسِهِم ما یغَیرُوا حتَّى بِقَومٍ ما یغَیرُ ال اللَّه چراکه؛ إِنَّ. کرد
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دهد هر جا که مسلمانان  خوبی گواهی می تاریخ اسالم هم به .)11/رعد (والٍ مِنْ دونِهِ مِنْ لَهم ما

 ،غیرت، شجاعت، ایثار، هاي زرینی از؛ اتحاد برگه، ي عمل قرار دادند قرآن را سرلوحه

با رویکردي ، ما در این مقال. ي تاریخ به ثبت رسانیدند در حافظه…ستیزي و بیگانه، پرستی وطن

هاي قرآنی  به بررسی ریشه ـ با پرهیز از اطناب و تکرار ـ قرآنی و با روشی توصیفی ـ تاریخی

  . ایم هاي قیام سربداران پرداخته علل و انگیزه

  رآنی آن؛هاي قیام سربداران و بنیادهاي ق انگیزه

  

  سیاسی ـ 1

ي حیات سیاسی مسلمانان است و مسلمان پیش از آنکه تحت تأثیر شرایط و  قرآن ریشه

قرآن را به عنوان پیام خدا که مبانی ، بطور انفعالی تن به مبارزه و حرکت سیاسی بدهد، حوادث

اش را مشخص  ي او و جامعه هاي مبارزه و حرکت سیاسی را به او آمیخته و خط مبارزه و انگیزه

زندگانی . داند سیاست را از دیانت جدا نمی، اسالم) 1375، عمیدزنجانی. (شناسد می، نموده

هاي گوناگون در رویارویی با آن رقم خورده  هاي سیاسی و واکنش نیز با فعالیت) ع(بیت اهل

، یهاي سیاس جریان، گیري از سیاست متوازن در برابر زمامداران مستبد آنان با بهره. است

آنان . هاي التقاطی توانستند جامعه اسالمی را در راه درست به پیش ببرند مذهبی و نهضت

بردند و گاهی به  گاه دست به شمشیر می. کردند اندیشی پیروي می همیشه از سیاست مصلحت

  ) 1386، یاس شمیم. (کردند سکوت اختیار می، صالح دید اجتماعی

  

  ) طاغوت (عحاکمان و زمامداران نامشرو ـ 1 ـ 1

بطور کلی مغوالن بر ) 1347، اقبال. (چنگیز به هیچ دین و ملت معتبر ایمان نیاورده بود

قوبیالي ، دین و آیین ثابتی نبودند؛ چنگیزخان و اوگتاي قاآن تا پایان عمرشان شمنی ماندند

کودار و ت. دین بودا را پذیرفت و در زمان ارغون خان و هوالکوخان دین بودا رونق فراوان یافت

نخست مسیحی بود و سپس بودایی شد و سرانجام به اسالم ، الجاتیو. غازان اسالم را پذیرفتند

هاي مختلف  اعقاب مغوالن بعد از تعامل با ملل دیگر دین) 1360، حقیقت (…تشرف یافت
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گروهی به دین بودا گرایش یافتند و ، اي مسیحی شدند اختیار کردند؛ برخی مسلمان و عده

  ) 1388، دهقان( .دکی نیز همچنان به راه و روش سابق ادامه دادنددسته ان

 غوتِ وافَمن یکفُر بِالطّفرماید؛ می وجوب انکار و اجتناب از طاغوتآیات قرآن کریم از 

وا اَولِیاؤُهم والَّذینَ کَفَرُ ...*یؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استَمسک بِالعروةِ الوثقى الَ انفِصام لَها واللّه سمیع علیم

 256/بقره(. لِدوناب النّارِ هم فیها خاتِ اُولئِک اَصحاغوت یخرِجونَهم مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُماالطّ

قُل : حرمت پرستش و عبادت طاغوت) 17/زمر (و) 36/نحل(، ) 60/مائده(، ) 51/نساء(، ) 257و

ۀً عِندثوبم ل اُنَبِّئُکُم بِشَرّ مِن ذلِکنهالطّ…اللّهِ م دباُوا وع واءِ لغوتن سکانا واَضَلُّ عشَرٌّ م ئِک

یریدونَ اَن  ؛پذیرش والیت طاغوتو نزد طاغوت ، حرمتِ بردن داورى) 60/مائده. (لالسبی

لِى اللّه و: حرمت پذیرش والیت طاغوت) 60/نساء (غوتِ وقَد اُمِروا اَن یکفُروا بِهِایتَحاکَموا اِلَى الطّ

) 257/بقره (غوتاتِ اِلَى النُّورِ والَّذینَ کَفَرُوا اَولِیاؤُهم الطّالُماالَّذینَ ءامنوا یخرِجهم مِنَ الظُّ

  تا سر حد جان دادن و فاسقِ تجاوز پیشهلزوم مبارزه با حاکمان فاسدقرآن از ، همچنین

منِ  بِایتِنا اَنتُما و…ها ویهلِک الحرثَ والنَّسلَواِذا تَولّى سعى فِى االَرضِ لِیفسِد فی: فرماید می

ولَن : از ناحیه مؤمنان، حرمت پذیرش حکومت کافر و یا) 35و32/قصص(. لِبونااتَّبعکُما الغ

 جهاد با) 144و141/نساء (فِرینَ اَولِیاءاالتَتَّخِذوا الک *فِرینَ علَى المؤمِنینَ سبیالا اللّه لِلکیجعلَ

عوامل قرآن موارد زیر را از ، و از طرفی) 12/توبه (تِلوا اَئِمۀَ الکُفرِافَق: رهبران نظامهاى کفرپیشه

  موسى ؛ قالَتقوا و صبر در برابر مشکالت، استمداد از خدا داند؛  میپیروزى بر استبدادگران

 لِلْمتَّقینَ عاقِبۀُالْ و عِبادِهِ مِنْ یشاء منْ یورِثُها لِلَّهِ الْأَرض إِنَّ اصبِرُوا و بِاللَّهِ استَعینُوا لِقَومِهِ

 کُنْتُم إِنْ فَتَوکَّلُوا اللَّهِ علَى و غالِبونَ فَإِنَّکُم دخَلْتُموه فَإِذا:  توکّل بر خداوندو  .)128  /اعراف(

  ) 1386، رفسنجانی و همکاران هاشمی( .)23  / مائده (مؤْمِنینَ

  

  ظلم و ستم حاکمان ـ 1 ـ 2

مورد مداقّه و بررسی ، تفاوتی دارد که هر یک به تناسب بحثهاي م این ظلم البته جنبه

قیامى علیه ظلم ، عشرى گیرى از ایدئولوژى تشیع اثنى با بهره، قیام سربداران. قرار خواهد گرفت

 ابعاد گوناگونِ، شد ظلم و ستمى که در این ایام اعمال مى. شد و ستم هیات حاکمه محسوب مى

بر رعایا  ـ چه ایرانى و چه مغولى ـ ت که توسط هیات حاکمهاجتماعى و اقتصادى داش، سیاسى

انحراف از حیات ، که ستم و ستمکاري در حالی) 1363، آژند(. شد و توده مردم تحمیل مى
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معقول است و این انحراف بقدري مورد غضب الهی است که کیفر آن را در همین دنیا به 

  ) 1386، جعفري. ( و ستمکاري استي خود ستم نتیجه، چشاند و این کیفر ستمکاران می

 تفاوتی بی و سکوت، ستمدیدگان یاري و کمک به نسبت که را کسانی، کریم قرآن

 لَکُم ما و دهد؛ می قرار مؤاخذه مورد، نموده مالمت و سرزنش، کنند نمی قیام و اند کرده اختیار

 اَخْرِجنا ربنا یقُولُونَ الَّذِینَ الْوِلْدانِ و النِّساءِ و رِّجالِال مِنَ الْمستَضْعفِینَ و اللَّهِ سبِیلِ فِی التُقاتِلُونَ

 .)75/نساء (نَصِیراً لَدنْک مِنْ لَنا اجعلْ و ولِیا لَدنْک مِنْ لَنا اجعلْ و اَهلُها الظَّالِمِ الْقَرْیۀ هذِهِ مِنْ

وال تَرکَنوا اِلَى الَّذینَ ظَلَموا : ا ظالمانبو همکاري کارى  حرمت اتّکا و سازشابتدا از ، همچنین

النّار کُمسبراى رهایى ، موظّف به جهاد با ظالمان را مؤمنانو سپس ) 113 /هود (...فَتَم

 تِلونَ فى سبیلِ اللّهِ واما لَکُم ال تُق وداند؛   میدم جواز همزیستى با ظالمانع و مستضعفان

مجاز بودن مظلومان به جهاد و  و یا از) 75/نساء( المستَضعفینَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والوِلدنِ

. نَصرِهِم لَقَدیر نَّ اللّه علىتَلونَ بِاَنَّهم ظُلِموا واِااُذِنَ لِلَّذینَ یق: گوید  سخن میمبارزه با ظالمان

)1386، رفسنجانی و همکاران هاشمی( .)39/حج (  

  

  ستیزي مردم بیگانه ـ 1 ـ 3

 اما. ان تنها زیربناي مذهبی داشته استهاي اجتماعی قرن هشتم و نهم در ایر انقالب

ها از مقوله دیگري است که نه توجیهات سوسیالیستی و نه مبادي  ستیزي در این نوع قیام بیگانه

 از دیر ]نیز[خراسان) 1369، السادات سرئی. (یابند دمکراسی غربی پاسخی درخور براي آن می

قیام علیه ، است که قیام ابو مسلم خراسانیباز شاهد مبارزه علیه بیگانگان بوده و مگر نه این 

، ها بوده و زمینه و بستر تاریخی غنی بالد خراسان همواره مرکز و مهد جنبش. ستم امویان بود

. تر بوده است جهت مقاومت را داشته و این مقاومتها در زمان مغوالن سخت کوشانه

قیام مردم علیه ، بداراندر حقیقت جنبش سر) 1351، کشاورز: ترجمه. م1956، پطروشفسکی(

ستیز بوده و مبارزه با مغوالن را از اهداف   بیگانهماهیتاً، قیاماین ) 1368، روحانی. ( بودبیگانگان

باره  ال ستم مبارزه علیه تسلط و استیالي مغوالن و عمو) 1363، آژند(. دانستند اصلى خود مى

از بیم سنان سربداران یک ترك دیگر «: هاند ک مورخین به صراحت آورده. بودقیام   از اهدافآنها

  ) 1368، روحانی (». در خراسان خیمه نتوانست زد
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: فرماید مؤمنان را مخاطب قرار داده و می، قرآن به سه مطلب مهم، ستیزي در باب بیگانه

 عنِ هاللَّ ینْهاکُم نباید به دوستی انتخاب شوند؛ إِنَّما، آنان بدلیل قتال و اخراج شما از سرزمینتان

 اآلیات و) 9/ممتحنه(. إِخْراجِکُم  على ظاهرُوا و دِیارِکُم مِنْ أَخْرَجوکُم و الدینِ فِی قاتَلُوکُم الَّذینَ

همچنین بدلیل ) 1417، طباطبایی. (کثیرة الدین أعداء عن االعتزال و التبري معنى فی

 بِطانَۀً تَتَّخِذُوا ال  اسرار تسلط و آگاهی داد؛ایمان را بر نباید بیگانگان بی، انگیزي و شرارت فساد

 خَبالًا أي: قوله و، فیکم یقصرون ال أي) 118/عمران آل (عنِتُّم ما ودوا خَباالً یأْلُونَکُم ال دونِکُم مِنْ

 سپس) 1417، همان (ضررکم شدة و عنتکم أحبوا و ودوا أي،  عنِتُّم ما ودوا: قوله فسادا و و شرا

 مؤمنین و، دانسته "نفاق "را کفار والیت قبول و مؤمنین والیت ترك، متعال ي زیر خداى در آیه

 الْمؤْمِنینَ دونِ مِنْ أَولِیاء الْکافِرینَ تَتَّخِذُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یادارد؛  مى حذر بر آن در وقوع از را

 المؤمنین تنهى ـ ترى کما ـ اآلیۀ و) 144/نساء(. مبیناً سلْطاناً کُمعلَی لِلَّهِ تَجعلُوا أَنْ تُریدونَ أَ

  )همان. (المؤمنین والیۀ ترك و الکفار بوالیۀ االتصال عن

   

  جهاد با دشمن و دفاع از وطن و ناموس ـ 1 ـ 4

اثر » مجمل فصیحی«دهد کتاب  ترین اثري که از قیام مردم باشتین خبر می قدیمی

و حکایت آن چنان بود «: خوانیم در این اثر می. الدین محمد خوافی است لفصیح احمد بن جال

. که دو برادر بودند حسن حمزه و حسین حمزه نام در باشتین و ایشان مردم زاهد عابد بودند

شراب ، پنج نفر از مغوالن که ایلچی بودند به حسب رسد در خانه ایشان فرود آمدند و از ایشان

به ضرورت یک برادر . عرضی رسانیدند ایشان را خالقت و بی، ه مبالغهو شاهد طلب کردند و ب

چون مست شدند شاهد طلب داشتند و بدان رسانیدند . قدري شراب آورد، رفت و جهت ایشان

سرهاي خود ، برادران با یکدیگر گفتند مااین قضیه بر خود روا ندادیم، که عوارت ایشان بکشند

) 1375، نبئی (». یده درآمدند و هر پنج مغول را قتل کردندو شمشیرها کش. را بر دار دیدیم

آنچه ارباب حرفت و صناعت بودند زیادت از صد هزار نفر جدا کردند ، خالیق را به صحرا راندند«

و آنچه کودکان و زنان جوان بود برده کرده و به اسیري بردند و باقی مردان را بر لشگر قسمت 

لشگر به نهب و تاراج مشغول .  و چهار نفس مقتول رسیدهریک مرد قتال را بیست، کردند

 بزم بود ءخوارزم که مرکز رجال رزم و مجمع نسا. شدند و بقایاي بیوت و محالت را ویران کرد

، جوینی (». دور از خوشی دور شد و قصور بر خرابی مقصور گشت. نشیمن بوم و زغن شد
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بارگی نه تنها استحکام  بارگی و زن غالم، ها يساز پراکنده، ها عدالتی با رواج انواع بی) 1367

برد تا با قیامی  اجتماع از هم گسیخته شده بود بلکه جامعه هر لحظه منتظر یک منجی بسر می

  ) 1369، السادات رئیس. (دلیرانه این عقده را بگشاید

ما قرآن کریم؛ و بِیلِ فِی التُقاتِلُونَ لَکُماللَّهِ س فِینَ وتَضْعسالرِّجالِ مِنَ الْم النِّساءِ و و 

 اجعلْ و ولِیا لَدنْک مِنْ لَنا اجعلْ و اَهلُها الظَّالِمِ الْقَرْیۀ هذِهِ مِنْ اَخْرِجنا ربنا یقُولُونَ الَّذِینَ الْوِلْدانِ

 از«: گوید می یهآ ذیل در، ) 1378 (»البیان اطیب «تفسیر مؤلف) 75/نساء (نَصِیراً لَدنْک مِنْ لَنا

، شده ظالمی گرفتار مسلمانی دیدند اگر است واجب مسلمانان بر که شود می استفاده آیه این

  ». بنمایند را آن شر رفع و کنند اقدام باید خود قدرت قدر به

هِدوا بِاَمولِکُم واَنفُسِکُم فى سبیلِ اوج:  فرماید میاز وجوب جهاد در هر حال ، همچنین

هدوا بِاَمولِهِم واَنفُسِهِم فى سبیلِ اجو: با جان و مال، وجوب جهاد در راه خداو ) 41/توبه (اللّه

لزوم نشان دادن شدت و و یا از ) 11/صف (و) 15/حجرات( )88و20/توبه(، ) 72/انفال(. اللّه

 / توبه (لُظ علَیهِمهِدِ الکُفّار والمنفِقینَ واغایـاَیها النَّبِى ج: در جنگ با دشمنان کفرپیشه، خشم

: در برابر مهاجمان، جواز جنگ و دفاع مؤمنان از سرزمین خویشو  .)9/تحریم (و) 123 و 73

 وجوب جهاد با مسلمانانِ) 39/حج (تَلونَ بِاَنَّهم ظُلِموا واِنَّ اللّه على نَصرِهِم لَقَدیرااُذِنَ لِلَّذینَ یق

. تِلوا الَّتى تَبغى حتّى تَفىء اِلى اَمرِ اللّهِافَق ؛دن بغى و متجاوزان آنان تا مرز تسلیم شاهلِ

  ) 1386، رفسنجانی و همکاران هاشمی( )9/حجرات(

  

  اعتقاد به مهدویت و ظهور منجی ـ 1 ـ 5

در جناح شیخیان ، این مساله. اعتقاد به مهدویت است، عشرى از جمله اصول تشیع اثنى

توده مردم را علیه مفاسد ،  با اعتقاد با مهدویتآنان. و نیز در جناح سربداران وجود داشت

 آذین به را اسبی، جمعه بامداد هر سبزوار شیعیان) 1363، آژند( .شوراندند موجود در جامعه مى

 اینگونه. کشیدند می انتظار را) عج(غائب امام ظهور و گردانیدند می شهر در و بسته و زین

 حقیقت در. نبود ایلخانان عمال خوشایند، داشت شدید سیاسی ي جنبه که دینی تظاهرات

 عنوانه ب شهر در گردانیدن اسب. زدند می قیام و عصیان به دست، کارشان این با سزاوار شیعیان

 اقلیت در شیعیان آنکه با. بود قیام جهت سیاسی آمادگی نوعی خود، )عج(زمان امام انتظار

 شهرها یغماي و غارت از هم دولت مأمورین و آمدند می کنار ها حکومت عمال با کمتر اما بودند
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 و سکونت محل که بغداد کرخِ معروف ي محله غارت. کردند نمی کوتاهی نشین شیعه محالت و

 روي از بیشتر غارتها این. است شده روایت تکرار به بغداد تواریخ در، بود شیعیان زندگی

 انتظار ظهور حضرت  مهدویت وي یکى از امیران سربدار مسئله …بود عقیدتی تعصبات

اى در ابتداى شهر  را احیا کرد و دستور داد که هر صبحگاه و شامگاه اسب زین کرده)عج(مهدى

 ) 1368، روحانی(. مرکب نباشد بى، ظهور کند )عج(آماده نگه دارند تا اگر امام زمان

اشاره )عج(هاي مختلف به موضوع مهم و حیاتی مهدویت جاي قرآن و به مناسبت در جاي

امنیت و اخالص در عبادت داده ، استخالف، پیروزي، ي وارث زمین شدن و به اهل ایمان مژده

 لَو و کُلِّهِ الدینِ علَى الْحقِّ لِیظْهِرَه دِینِ و  بِالْهدى رسولَه أَرسلَ الَّذِي هو«: تعالى قال شده است؛

شْرِکُونَ کَرِهتعالى هقول منه أظهر و، ) 9/الصف (»الْم :»و نا لَقَدورِ فِی کَتَبدِ مِنْ الزَّبعأَنَّ الذِّکْرِ ب 

ضرِثُها الْأَری ونَ عِبادِيالِحتعالى قوله منه أصرح و، ) 105/األنبیاء (»الص :»دعو نُوا الَّذِینَ اللَّهآم 

مِنْکُم مِلُوا والِحاتِ عالص متَخْلِفَنَّهسفِی لَی ضِالْأَر کِّنَنَّ وملَی ملَه متَضى الَّذِي دِینَهار  ملَه و 

ملَنَّهدبدِ مِنْ لَیعب فِهِمناً خَوونَنِی أَمدبعشْرِکُونَ ال یئاً بِی یتعالى فقوله، ) 55/النور (»شَی :

 مع، شَیئاً بِی یشْرِکُونَ ال: تعالى قوله بقرینۀ اإلیمان بحقیقۀ اإلخالص عبادة به یعنی یعبدونَنِی

 »مشْرِکُونَ هم و إِلَّا بِاللَّهِ أَکْثَرُهم یؤْمِنُ ما و«: تعالى قال، شرکا اإلیمان بعض یعد تعالى أنه

 غیر فیه یعبد ال یوم للمؤمنین تخلیتها و األرض تصفیۀ من تعالى وعده ما فهذا) 106/یوسف(

  ) 1417، طباطبایی(. حقا اهللا

  

  اجتماعی  ـ2

قرآن به نوعی حیات قائل است که حیات جمعی و اجتماعی است و این حیات به 

فهم و ، ي عمل مشترك نامه، قرآن براي جوامع سرنوشت مشترك.  تعلق دارد نه افراد"امت"

نقش هر مسلمان در تعیین ) 1390، مطهري. (طاعت و عصیان قائل است، عمل، شعور

 اعمال دیگران در سرنوشت او دارد و تعهدي که باید در اش و بازتابی که سرنوشت جامعه

ي اموري  کند که وي ناظر و مراقب همه ایجاب می، هاي اجتماعی داشته باشد پذیرش مسئولیت

  ) 1375، عمیدزنجانی. (افتد اش اتفاق می باشد که در اطراف او و در جامعه
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  خانقاه و زاویه، تصوف ـ 2 ـ 1

رانی در خراسان بزرگ یعنی خراسان امروز و کومش و هاي تصوف ای نخستین جلوه

معتقدات صوفیان که کمال مطلوبشان دست شستن از امور دنیوي و زهد . ماوراءالنهر پدیدار شد

که إعمال آن نیز به نوبه و موقع خود یک نوع  ـ و فنا و در نتیجه دور شدن از زندگی فعال است

 در) 1360، حقیقت. (شد در امور مختلف شمرده میي منفی در مقابل بیگانگان متعصب  مبارزه

 امیران هاي لشکرکشی و مغوالن کشتار شاید، داشته توجه قابل اوجی»تصوف«قرن هشتم

) 1358، مرتضوي( .بود نموده چندان دو خانقاهها و صوفیان به را مردم توجه و ارادت، خودکامه

 از سخن که هنگامی. ناپذیر تسلیم و عصیانگر و پسند مردم خلیفه شیخ چون آنان از اي پاره و

  : داد قرار نظر مورد را چند نکاتی باید است سربداران جنبش اجتماعی علل و عوامل

 هجري هشتم قرن در آن اجتماعی هاي جنبه و تصوف باب در: زاویه، خانقاه، تصوف) 1

 و. ند ا نستهدا جو ستیزه و عصیانگر تصوفی را سربداران دوره تصوف گروهی، است فراوان سخن

 آنچه. است دشوار سخت صوفیان کارنامه باب در داوري. گزین عزلت و پسند انزوا را آن گروهی

 تالش و مبارزه تصوف، سربداران قلمرو تصوف اینکه حداقل یا و سربداران دوره تصوف هست

 آنها از اي پاره، اند بوده خواه دنیا و شکمباره و پرست مال صوفیان از گروهی اگر، است بوده

 رباط و خانقاه چندین داراي سبزوار شهر، سربداران جنبش آستانه در. اند داشته مردمی زندگی

 همراهان و خود معیشت دادند می مردم که وجوهاتی از آنها. شد می اداره صوفیان توسط که بود

 زمان آن در و داشته گوناگون و متضاد چهرهاي هشتم قرن در تصوف واقع در. گذراندند می را

 »جوري حسن شیخ«مانند هم برخی و بودند دنیاپرست، درویشان از بسیاري. بود اعتال و اوج در

 در و پیوستند مردم به آنها از برخی، داشتند گریز مردم از صوفیان از اي پاره اگر. عاصی و مبارز

 و ویشاندر اثر و پا جاي سربداران جنبش دوره سراسر اینکه در سخن خالصه. بودند آنان کنار

  ) 1344، کوب زرین(. پیداست و آشکار مبارز صوفیان

شاخه دیگري از تفکّر اسالمی یعنی ، با آمدن مغوالن به جهان اسالم، در واقع: عرفان ـ 2

عرفان در این دوره و خاصه در اواخر حکومت ایلخانان در دو راستا توسعه . عرفان نیز شکوفا شد

 ـ 2. نشینی و عزلت و اعتکاف بود  و به دنبال گوشهجست عرفانی که عافیت میـ 1: یافت

عشري براي رفع ظلم و ستم و  تحت تأثیر مذهب تشیع اثنی، عرفانی که آرامش را فرو گذاشته

گرایشی به این نوع عرفان داشتند و تحت ، سربداران خراسان. گسترش عدل بپا خواسته بود
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 مازندرانی در شیخ خلیفهظهور . کردند  میتعالیم شیعه امامیه براي رفع ظلم و جور مبارزه

مواعظ و تبلیغات او در راه عدالت اجتماعی به نتایج ثمربخشی رسید و زمینه را ، منطقه سبزوار

  ) 1369، السادات رئیس(.  فراهم کردشیخ حسن جوريبراي تحرّکات مذهبی و سیاسی 

  

  اهل فتوت و جوانمردان ـ 2 ـ 2

جنبش ، در قرن هشتم هجري در سراسر دنیاي اسالم باالخص ایران و آسیاي صغیر

فتوت ) 1368، روحانی. (اجتماعی شناخته شده بود ـ سیاسی جوانمردان به عنوان حرکت اصیل

خاستگاه ، اند و تشیع جوانمردان به نیکی ستوده شده، و در اسالم. هاي بلند انسانی است از خوي

، که مرکز خالفت سرور جوانمردان ـ کوفه نیز. نخستین فتوت و جوانمردي بود

روح فتوت و ، از وجوه عمده ى قیام سربداران) 1374، رضوي. (زادگاه آن، بود7أمیرالمؤمنین

 فتوت و جوانمردى ریشه در ي مساله. اى در جریان قیام ایفا کرد جوانمردى بود که نقش عمده

فرهنگ اصیل تشیت داشت و اکثر رهبران سربداران از سرچشمه این فرهنگ سیراب ع و ایرانی

 نفوذ که اند بوده چند پهلوانانی اي ناحیه و  محله هر در زمان آن در) 1363، آژند(. شده بودند

برپا  و»باشتینی الرزاق عبد«نام به بود پهلوانی، سربداران مؤسس. داشتند اجتماعی و سیاسی

  ) 1346، روحانی(. »کرمانی اسد «نام به مبارز بود پهلوانی هم کرمان سربداران جنبش ي کننده

، م را به دستِ عارفِ نامی و صاحب تفسیر کشف األسراري کال رشته، در این باب

به روایت جوانمردي ، سپاریم که ضمن اشاره به آیات مربوط می) 1371 (رشیدالدین میبدي

 إِنَّهم بِالْحقِّ نَبأَهم علَیک نَقُص نَحنُ: تعالى قوله«پردازد؛   می9از قول پیامبراکرم7حضرت علی

 که نهایت بى نواخت و تمام کرامت و بزرگوار شرف اینت) 13/کهف (رَبهِمبِ آمنُوا فِتْیۀٌ

گفت خواند جوانمردان را ایشان که نهاد کهف ـ اصحاب بر العالمین رب :»مۀٌ إِنَّهایشان با »فِتْی 

 رُهمیذْکُ فَتًى سمِعنا قالُوا: خواند جوانمرد را او که7ابراهیم خویش خلیل با که کرد کرامت همان

 یوسف و) 60/کهف (لِفَتاه  موسى قالَ إِذْ و: گفت را نون بن یوشع و) 60/انبیاء (إِبراهِیم لَه یقالُ

 که آنست جوانمردان طریقت و سیرت و .)30/یوسف (فَتاها تُراوِد: گفت که را صدیق

، دل رحیم و گزار امانت و وفادار، بود گوى راست جوانمرد على یا:  گفت)ع(على با) ص(مصطفى

: گفت) ص(رسول که است خبر در و. شرمگین و نیکوکار و نواز مهمان و پرعطا و دار درویش

  ».)ع(على مگر نیست جوانمرد ـ »على الّا فتى ال«…
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  عدالت ـ 2 ـ 3

بررسی این موضوع که جامعه به دو عنصر حاکم و محکوم تقسیم شده بود به همان 

توانند به عنوان شاخص این دوران  اما آنچه که میام دیوانی؛ اندازه آشکار است که ستم نظ

ي گوناگون در شهرها و روستاها بود و دیگر ها مالیاتکشی از طریق وضع  مطرح شود؛ یکی بهره

  ) 1369، السادات رئیس( .فروپاشی بنیادهاي فرهنگی و اخالقی جامعه

  

   عدالت حاکمان2 ـ 3 ـ 1

توان حدس  سخن نرفته است ولی می، خ خلیفه به وضوحاز سواالت شی، اگرچه در منابع

بر محور چگونگی تامین عدالت اجتماعی در کشورهاي اسالمی و یا وظیفه ، زد که سواالت شیخ

وي . زده است هر مومن و متدین به اسالم و قرآن در قبال ظلم حکام و فساد اجتماعی دور می

پروري و استقرار مساوات در بین  دوستی و نوع که خود را همواره از نظر شرعی و از لحاظ انسان

اعتقاد داشت که باید مردم را به مسائل اجتماعی آگاه ، دید میهنان خود مامور و موظف می هم

بان اصلی فقر عمومی و نابودي کشاورزي و کرد و آنان را تشویق و ترغیب نمود تا بر ضد مسب

حکومت ، راندن بیگانگان م کنند و با بیرونقیا، انحطاط اقتصادي که دامنگیر ایشان شده بود

  ).همان(. دوست بسپارند سرزمین خود را به دست افرادي صالح و مومن و وطن

اِن  و ؛موجب جلب محبت خداوند، اساس عدل و داد  بر حکامداورى، از دیدگاه قرآن

 .)8/ممتحنه (و) 9/حجرات(، ) 42/دهمائ(. حکَمت فَاحکُم بینَهم بِالقِسطِ اِنَّ اللّه یحِب المقسِطین

شَهِد اللّه اَنَّه ال  است؛ نمایانگر توحید و یگانگى خداوند، حاکمیت قسط و عدل بر نظام عالمو

ي  و عدالت اجتماعی را انگیزه) 18/عمران آل( .اِلـه اِالّ هو والملـئِکَۀُ واُولوا العِلمِ قائِما بِالقِسطِ

 النَّاس لِیقُوم الْمیزانَ و الْکِتاب معهم أَنْزَلْنا و بِالْبیناتِ رسلَنا أَرسلْنا لَقَدداند؛  میارسال رسل

  ) 1386، جعفري) (90/نحل (الْإِحسانِ و بِالْعدلِ یأْمرُ اللَّه ؛ إِنَّ) 25/حدید (بِالْقِسطِ

  

  عدالت مردمان ـ 2 ـ 3 ـ 2

ي مالی و زندگی مردم کشورهایی که مغوالن  کو به بنیههاي چنگیزخان و هال لشکرکشی

شنیدند  روستائیان ستمدیده و بیمناك چون می. صدمات فراوان وارد کرد، تصرف کرده بودند

 میرآفتاب: ترجمه، اشپولر. (گریختند می، اند که گروهی براي دریافت مالیات به آن حوالی آمده



 1129  هاي قیام سربداران بنیادهاي قرآنی علل و انگیزه

خواستار اجراي عدل و ،  تعالیم ارزشمند مکتب تشیعحال آنکه مردم سبزوار با توجه به) 1365

  ) 1384، زاده امین. (مبارزه با ظلم و ستم بودند

مینَ لِلّهِ ایاَیها الَّذینَ ءامنوا کونوا قَو: لزوم تقدم عدالت بر احساساتباره نیز قرآن از  در این

 و) 8/مائده ( تَعدِلوا اعدِلوا هو اَقرَب لِلتَّقوىشُهداء بِالقِسطِ وال یجرِمنَّکُم شَنَانُ قَوم على اَالّ

اِنَّ اللّه یأمرُکُم اَن دهد؛   خبر میبه دست مؤمنان، امر خداوند به اجراى عدالتو نیز از ) 2/مائده(

اجتناب از ، همچنین قرآن .)9/حجرات (و) 8/مائده(، ) 135و58/نساء (تِ اِلى اَهلِهااناتُؤَدوا االَم

واَوفوا الکَیلَ والمیزانَ : داند  می از مصادیق اجراى عدالت و قسط در مبادالت راىفروش کم

  ) 1386، رفسنجانی و همکاران هاشمی) (182/شعراء (و) 152/انعام (بِالقِسطِ

  

  قتل و غارت، ناامنی ـ 2 ـ 4

تأمین . آمدن مغوالن به ایران همراه با کشتار و غارت وسیع حیات اجتماعی ایران بود

پطروشفسکی و همکاران . (رونقی شد ي بی  انی از جامعه رخت بربست و امنیت مالی سکهج

به بالد خراسان رفت و تمامت آن زمین مسخر کرد و قتل و عام رفت که «) 1366 آژند: ترجمه

در هیچ تاریخ مثل آن مسطور نیست و اگر تا هزار سال دیگر هیچ آفتی و بالیی نرسد و عدل و 

  ) 1361، مستوفی (».  به آن قرار نرود که در آن وقت بودداد باشد جهان

، نَفْسٍ بِغَیرِ نَفْساً قَتَلَ تر از این آیه نتوان در قرآن یافت که؛ منْ اي رساتر و بلیغ شاید آیه

ضِ فِی فَسادٍ أَوقَتَلَ فَکَأَنَّما، الْأَر مِیعاً النَّاسج ،نْ ویاها ما فَکَأَنَّما أَحیال أَحمِیعاً نَّاس32/مائده (ج (

 این مثل، برساند بقتل، کرده زمین در فسادى نه و شده قتل مرتکب نه که را انسانى کس هر: 

 احیاء را همه که است این مثل، کند احیاء را یکى که کسى و، کشته را مردم همه که است

را از مصادیق رحمت ي امنیت اجتماعی  مقوله، حال آنکه قرآن) 1417، طباطبایی. (باشد کرده

و ) 98/کهف (ربی مِنْ رحمۀٌ هذا قالَ) 94/کهف (سدا بینَهم و بینَنا تَجعلَ أَنْ  داند؛ على الهی می

و یا امري ) 26/کهف (تَشْکُرُونَ لَعلَّکُم…بِنَصرِهِ أَیدکُم و هاي خدا؛ فَآواکُم نیز نعمتی از نعمت

 ي امنیت فردي در مسئله) 99/یوسف (آمِنینَ اللَّه شاء إِنْ مِصرَ ادخُلُوا قالَ مطلوب نوع بشر؛

 مستَضْعفُونَ قَلیلٌ أَنْتُم إِذْ اذْکُرُوا وداند؛   مینعمتى الهى و سزاوار سپاسگزارىنیز آن را ) جانی(

 اي براي ایمان نیاوردن؛ و  آن را بهانهو فقدان) 26/انفال(. النَّاس یتَخَطَّفَکُم أَنْ تَخافُونَ الْأَرضِ فِی
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، رفسنجانی و همکاران  هاشمی) (57/قصص (أَرضِنا مِنْ نُتَخَطَّف معک  الْهدى نَتَّبِعِ إِنْ قالُوا

1386 (  

  

  اقتصادي ـ 3

 نظر مد باید را مثبت و منفی هاي جنبه، سربداران جنبش اقتصادي علل بررسی در

 جنبش بنیادین علل از، سبزوار خصوصا، خراسان مردم مالی ناتوانی، اقتصادي فقر. داشت

 زندگی بر بود غارت و نهمت سراپا که مغوالن یورش و حمله. شود می محسوب سربداران

 و منابع، مغوالن ویرانگر حمالت از ناشی خرابیهاي. بود گذاشته تأثیر سخت مردم اقتصادي

 از تکافوي مردم افراد بیشترین که آنجا تا مودهن ناتوان و ضعیف سخت را مردم مالی درآمد

 وقوع خراسان در نیز درپی پی هاي غارتگري، فوق مصائب از گذشته. بودند درمانده روزانه معاش

چاره نبودند بلکه عمل زشت و ننگین و ناپسند  عمال ایلخانان گذشته از اینکه در پی. یافت می

  ) 1351کشاورز:  ترجمهم1956، پطروشفسکی. (کردند امیر یساور و دیگران را تأیید و تکرار می

، آیندي جز خرابی و ویرانی پی، ي اقتصاد و امور مالی؛ حمالت پی در پی در حیطه

زوال تجارت و فروریزي امور مالی و ، فروپاشی کشاورزي و نیروهاي مولد جامعه، کاهش جمعیت

  ) 1366آژند: پطروشفسکی و همکاران ترجمه. (خطوط اقتصادي نداشت

  

   تجارت3 ـ 1

توقف تجارت در شهرها و مهاجرت به روستاها براي ، ي مغول از دیگر اثرات مخرب حمله

گروههایی که در آن ایام ) 1365میرآفتاب: ترجمه، اشپولر. (ي آذوقه بصورت داد و ستد بود تهیه

، بافان قالی: ندمان؛ اهل حرف یا اهل مشاغل: عبارت بودند از، در شهرها فعالیت اقتصادي داشتند

این گروه به تجارت : بازرگانان و سوداگران، بازاریان، دباغان، دوزان کفش، مسگران، بافان پارچه

شدند و افراد   از بزرگان و اعیان شهرها محسوب میبین شهرها و بالد مشغول بودند و غالباً

 و اصناف اما، بود روستا از حرکت آغاز چه اگر) 1368، روحانی(. آمدند مالدار و نامدار بشمار می

 کلو«: مانند سربداري امیران از برخی. نمودند فراوان تالش، نهضت تحقق در سبزوار وران پیشه
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 جنبش گسترش در این همبستگی. اند بوده وران پیشه  از»قصاب حیدر پهلوان« و»اسفندیار

  ) 1358، مرتضوي(. است داشته بسزا تأثیر سربداران

 کند؛  تاکید میفروشى و فساد از کم، لزوم پیراسته بودن تجارتبر ، از طرفی، قرآن کریم

 ذلِکُم إِصالحِها بعد الْأَرضِ فِی تُفْسِدوا ال و أَشْیاءهم النَّاس تَبخَسوا ال و الْمیزانَ و الْکَیلَ فَأَوفُوا

تالش براى تجارت و امرار ، همچنین) 85 و 84 / هود (و) 85/اعراف( مؤْمِنینَ کُنْتُم إِنْ لَکُم خَیرٌ

 مِنْ فَضْالً تَبتَغُوا أَنْ جناح علَیکُم  لَیسداند؛ د میپسندیده و مورد ترغیب خداون را امري معاش

کُمبتملّک دهد که  هشدار می، و آنگاه .)20/ مزمل  (و ) 23/روم(، ) 73/ قصص(، ) 198 / بقره (ر

 ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا  است؛باعث تباهى و نابودى جامعه،  و نامشروعاموال از راه تجارتِ باطل

رفسنجانی  هاشمی( )29 / نساء(. مِنْکُم تَراضٍ عنْ تِجارةً تَکُونَ أَنْ إِالَّ بِالْباطِلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُوا

  ) 1386، و همکاران

  

  کشاورزي و دامداري ـ 3 ـ 2

عواقب غیر قابل ، دهند که ویرانیهاي حاصل از لشکرکشی مغوالن د نشان میمنابع موجو

سختی تقلیل و دامهاي  ي نفوس سخت به عده، هاي آبیاري تخریب اند؛ شبکه احتراضی داشته

گیر بروز کرد و این عوامل در وضع کشاورزي ایران  بزرگ از میان رفتند و قحطی و امراضِ همه

هجري ادامه یافت و احیاي 689 کشاورزي ایران تا حدود سال ي سقوط دوره. منعکس گردید

مرگ و  ("یوت") 1360، حقیقت( .ناموفق بود، بردند آن با تمام تثبیتاتی که ایلخانان بکار می

  ) 1365، اشپولر . (از دیگر اتفاقات این دوران است، ها افتاده بود که در گلّه) میر

، شان لمین به ابعاد اقتصادي زندگیضمن متوجه نمودن مسئولیت مس، قرآن کریم

 لِیفْسِد الْأَرضِ فِی  سعى تَولَّى إِذا وداند؛   می داراى اهمیت در قوام جامعه و حکومت راکشاورزى

 حاکمیتِ، وانگهی) 56/یوسف (و) 205/بقره (الْفَساد یحِب ال اللَّه و النَّسلَ و الْحرْثَ یهلِک و فیها

اضرِب لَهم مثَالً رجلَینِ  و: کند  میىي معرف نابودى کشاورزاتموجبرك و طغیان را ش، فاسد

) 205/بقره(، ) 32/کهف ( وجعلنا بینَهما زرعاًهما بِنَخلٍاب وحفَفناجنَّتَینِ مِن اَعن جعلنا الَِحدِهِما

 و نقش آن در جامعه نکات جالبی را از فواید دامدارى در، همچنین قرآن .)31 و 24 /قلم (و

 فیها لَکُم خَلَقَها الْأَنْعام و فرماید؛ بیان می، بخش بودن منبع تغذیه و زینت، داشتن منفعت: قبیل
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دِف ء و نافِعم تَأْکُلُونَ نْهامِ و* و مالٌ فیها لَکُمونَ حینَ جتُریح ونَ حینَ ورَح6 و 5/نحل (تَس( 

  ) 1386، رفسنجانی و همکاران  هاشمی(

  

  مالیات ـ 3 ـ 3

گرفتند و شمار این  ي گوناگون از مردم میها مالیات، مغوالن و پس از آنها ایلخانان

 نیز از عوامل ها مالیاتاند و همین  د نوع ذکر کرده را برخی از مورخین بیش از هفتاها مالیات

 سخت کوش بودند که ها مالیاتعمال ایلخانان به حدي در اخذ . اصلی نارضایی مردم بود

نمودند و حتی از بیم  ها را رها کرده و فرار می خانه، روستاییان با دیدن مأمورین مالیاتی

 منابع تاریخی حدود) 1341، صفا. (نمودند  میاندود و مسدود، ها را با گل درب خانه، مأمورین

 ها مالیاتدر مورد ) …مواشی و، کررکاي، مقاسمه، علفه، نمري، داروغگی، اخراجات (اصطالح 45

عصیان و ) 1366، آژند: پطروشفسکی و همکاران ترجمه. (اند و تعهدات عهد ایلخانان ذکر کرده

از عوامل اصلی سقوط ایلخانان ، آور مالی نین رنجوران و کشاورزان براي رهایی از قوا مبارزه پیشه

فرساي ایلخانان دست به قیام  ي طاقتها مالیاتوران علیه  دهقانان و پیشه، بارها و بارها. بود

ي اسالمی باید  ي جامعهها مالیاتدر حالی که ) 1341،  کشاورزي ترجمه، پطروشفسکی(. زدند

آموزش و پرورش همان جامعه ، گناهان خسارت بی ،اداي دِین و دیه، عمران، صرف تأمین امنیت

  ) 1386، سروش. (شود

ي طبقاتی  ي اخذ مالیات باید به برقراري عدالت و کاهش فاصله نتیجه، کریم از نظر قرآن

کی الیکونَ دولۀً بینَ  منجر شود و نباید موجبات ظلم و ستم بیش از حد بر مردم را فراهم کند؛

شده است؛ نهی، نچه با این اصل ناسازگار باشدچنا و) 7/حشر (االغنیاءِ منکمال  و ذِّرذیراً تُبتَب 

 فیهامتْرَ) 31/أعراف (الْمسرِفینَ یحِب ال إِنَّه تُسرِفُوا ال و) 26/حدید (الْأَموالِ فِی تَکاثُرٌ و) 26/أسرا(

پافشاري قرآن بر انجام این مهم ) 35/توبه (فَذُوقُوا لِأَنْفُسِکُم کَنَزْتُم ما هذا) 16/أسرا (فیها فَفَسقُوا

 تَفْعلُوا لَم إِنْ؛ فَشمارد با خدا می جنگزننده را  اي است که هرگونه حرکت اقتصادي زیان به گونه

  ) 1417، طباطبایی( .)279/بقره( رسولِهِ و اللَّهِ مِنَ بِحرْبٍ فَأْذَنُوا
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  …خیانت و، رشوه، فساد؛ دزدي ـ 3 ـ 4

. خواري دستگاه اداري را بیش از پیش فراگرفت ي مغوالن فساد و رشوه در دوره

هاي  شیوه. در جامعه بدنبال داشتفساد وسیعی را ، ي عنصر مغول سلطه) 1384، زاده امین(

. زنان را حرمتی باقی نماند. پروري مرسوم هر دیاري شد بارگی و غالم غالم. نامردمی ریشه گرفت

ي هر  پیشه، دزدي و زراندوزي که پیامد عدم امنیت جانی و مالی هر جامعه است، ارتشاء

  ) 1366آژند: پطروشفسکی و همکاران ترجمه. (مأموري شد

 و رسولَه و اللَّه یحارِبونَ الَّذینَ جزاء فرماید؛ إِنَّما ي مبارزه با فساد می م دربارهقرآن کری

 مِنَ ینْفَوا أَو خِالفٍ مِنْ أَرجلُهم و أَیدیهِم تُقَطَّع أَو یصلَّبوا أَو یقَتَّلُوا أَنْ فَساداً الْأَرضِ فِی یسعونَ

 تکون: چراکه) 33/مائده (عظیم عذاب الْآخِرَةِ فِی لَهم و الدنْیا فِی خِزْي هملَ ذلِک الْأَرضِ

 و، تشریعاته إقامۀ عدم و الحقوق حفظ بعدم لدینه اإلذعان عدم هی رسوله و اللّه مع المحاربۀ

و در باب مجازات دزدي به ) 1409، سبزواري موسوي(. مقدساته و الدین بشعائر االستهزاء

 هذا فاقتضى) 38/مائده (أَیدِیهما فَاقْطَعوا السارِقَۀُ و السارِقُ گوید؛ و صراحت از قطع ید سخن می

 تَأْکُلُوا ال فرماید؛ و و در نهی از پرداخت و دریافت رشوه می) تا بی، استرآبادي(. حقه فی قطعه

والَکُمأَم نَکُمیبِالْباطِلِ ب لُوا وکَّامِ ىإِلَ بِها تُدوالِ مِنْ فَریقاً لِتَأْکُلُوا الْحبِالْإِثْمِ النَّاسِ أَم و ونَ أَنْتُملَمتَع 

 و، است باطل مال این دانند مى مرتشى و راشى که است اى مصالحه از نهى آن و) 188/بقره(

 در) 42/مائده (حتِلِلس أَکَّالُونَ لِلْکَذِبِ و یا؛ سماعونَ) 1417، طباطبایی. (ندارند آن در حقى

 گرفتن، سحت«: که است روایت9گرامى پیامبر و از. کنند مى مبالغه و اصرار، حرام مال خوردن

  ) 1372، طبرسی(. »است حکم برابر در رشوه

  

  شیوع امراض و کاهش جمعیت ـ 3 ـ 5

گیري و به  برده، عام کاهش جمعیت بود که علتش؛ قتل، نخستین پیامد فتوحات مغول

. هاي واگیر در اثر کشتار مردم و حیوانات بود  بردن اهالی شهر و روستا و بیمارياسارت

 70000تعداد مقتولین تنها در سبزوار ) 1366یعقوب آژند: پطروشفسکی و همکاران ترجمه(

 از ي نفوس تقلیل شدید عده) 1347، آشتیانی( .ذکر شده است 1748000 نفر و در نیشابور

فاتحان حتی : کند یکی از مورخین تصریح می) 1360، حقیقت (.پیامدهاي این حمله بود

نقل ، نسوي. (روحی را در هیچ مکانی راحت نگذاشتند و به هیچ یک از ساکنان رحم نکردند ذي
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نه مردم «سالخوردگان برخی مناطق از قول شهود عینی گفته بودند که؛) 1360، حقیقت: از

  ) 1360، حقیقت: نقل از، سیفی هروي (». باقی مانده و نه گندم و نه خورش و نه پوشش

قرآن کریم به این بخش از پیامدهاي جنگ نیز اشاره فرموده و نسبت به آثار آن یعنی؛ 

 و دهد؛ هشدار می…زیان مالی و، ترس، قتل، تخریب، جراحت، اضطراب، اشغال، اسارت، آوارگی

قالَت اِنَّ الملوك اِذا دخَلوا ) 85 / بقره (إِخْراجهم لَیکُمع محرَّم هو و تُفادوهم  أُسارى یأْتُوکُم إِنْ

 عمران آل (و) 10و9/ احزاب(، ) 34 / نمل(. قَریۀً اَفسدوها وجعلوا اَعِزَّةَ اَهلِها اَذِلَّۀً وکَذلِک یفعلون

 /140 (و نَّکُم بِشَىء مِنَ الخَوفِ ولَنَبلُو ولِ مِنَ االَمنَقصٍ الجوعِ و الثَّمراتِاالَنفُسِ و و ) 155 / بقره (

، رفسنجانی و همکاران هاشمی. (سازد شان در این زمینه می و مسلمانان را متوجه مسئولیت

1386 (  

  

  فرهنگی ـ 4

همانند بهمن سرازیر شدند و در مسیرشان تمدن اسالمی را نابود و ، لشکریان چنگیز

بخارا را اصطبل اسبان قرار دادند و .  نه فرهنگیچنان عمل کردند که گویی نه شهري بوده و

، ي علوم بودند موطن اولیا و کعبه، ي افتخار فرهنگ اسالمی بلخ و سمرقند و بغداد که مایه

ي طلبه و جویاي علم و دانش در  طبقه) 1375، بینش: ترجمه، حسن ابراهیم. (طور همین

مغوالن در ) 1384، زاده  امین. (دنددریغ مغول ش معرض تفرقه قرار گرفته و گرفتار تیغ بی

 ـ فرهنگ اسالمی، لیکن. و مذهب گرایشهاي گوناگونی از خود نشان دادند]فرهنگ[ي حوزه

بعد از غازان ، ایرانی از همان آغاز تاثیرات خود را در مغول بجا گذاشته بود و در اثر گذشت زمان

. وي اسالمی به خود گرفتي حکومت رنگ و ب خان تمام مغوالن اسالم آوردند و شالوده

  ) 1366، آژند: ترجمه، پطروشفسکی و همکاران(

  

  …مدارس و، تخریب مساجد ـ 4 ـ 1

. مساجد و مدارس نیز، ي آتش شدند و یا با خاك یکسان ها یا طعمه ها و خانقاه کتابخانه

رساندند و  پایگی رسید که مغوالن افراد فاضل را یا به قتل می کار علم و عالم بدان درجه از بی

) ق626: ت (یاقوت حموي) 1385، لیمایی. (گرفتند یا آنکه براي شمارش کشتگان به کار می
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هاي  ها و کتاب که خود از نزدیک شاهد این حمالت بوده از تخریب کتابخانه"معجم البلدان"در

مساجد و مدارس ) 1375، بینش: ترجمه، ابراهیم حسن. (گوید نادري که در دسترسش بوده می

علم ) 1361، مستوفی( .سرتاسر بالد و قري زیر و زبر شد. ها بکلّی نیست و نابود شد کتابخانهو 

در . اهمیت چندانی نداشت ـ گرد و صحرانشین بودند که قومی بیابان ـ و دانش در نزد مغوالن

، اشپولر( .ي اویرات بود که در خواندن و نوشتن دست داشت تنها ارغون از قبیله، بین مغوالن

  )  1365میرآفتاب: رجمهت

شان در قبال مساجد و حمایت خدا از آنان  مؤمنان را متوجه مسئولیت، طرف قرآن از یک

 و صلَوات و بِیع و صوامِع لَهدمت بِبعضٍ بعضَهم النَّاس اللَّهِ دفْع ال لَو کند؛ و در این راه می

ساجِدذْکَرُ ما یفیه مکَثیراً اللَّهِ اس رَنَّ ونْصلَی نْ اللَّهم رُهنْصإِنَّ ی اللَّه زیزٌ لَقَوِي40/حج (ع ( :

، کاشانی فیض (الکافرین؛با مسلط شدن اهل ایمان بر اهل کفر على منهم المؤمنین بتسلیط

 یعمرُ اداند؛ إِنَّم ي فسق و گناه ندارند می ي آنانکه سابقه و یا إعمار مساجد را بر عهده) 1418

ساجِدنْ اللَّهِ منَ مبِاللَّهِ آم مِ ووالْآخِرِ الْی و الةَ أَقامالص الزَّکاةَ آتَى و و لَم خْشإِلَّا ی 18/توبه(. اللَّه (

 اللّه و، الکفر فکیف، ذنب ال و بل، الفسق سبق عدم»اللَّه إِلَّا یخْش لَم و «قوله من الظاهر أنّ على

و ) تا بی، إسترآبادي (الخشیۀ تلک نفی فأرید، یرجونها و األصنام یخشون کانوا إنّهم قیل و، أعلم

قَد  کند؛  تاکید میدر استفاده از آیات و حدود خدا، نقش اساسى علم و آگاهىبر ، از طرفی

، ) 230/بقره(. یعلَمون وتِلک حدود اللّهِ یبیِّنُها لِقَوم) 97/انعام( .تِ لِقَوم یعلَمونافَصلنَا األی

 )98/انعام(. تِ لِقَوم یفقَهونا قَد فَصلنَا األی؛) 5/یونس (و) 11/توبه(، ) 32/اعراف(، ) 105/انعام(

 یعلَمونَ الَّذینَ یستَوِي هلْ قُلْ ي شریفه؛ و یا در این آیه) 1386، رفسنجانی و همکاران هاشمی(

ونَ ال الَّذینَ ولَمعتَذَکَّرُ إِنَّما یدر علم بردن بکار که موجب الهى به معارف) 9/زمر (الْأَلْبابِ أُولُوا ی 

  ) 1378، طیب . (فرماید اشاره می، است اجتماع و شخص سعادت و صالح طریق

  

  عقاید ضالّه و منحرف حاکمان ـ 4 ـ 2

، ابراهیم حسن. (کردند پرستش ستارگان بود و بر خورشید سجده می، دین مغوالن

، مرغ براي پیشگویی به تخم. دادند هم رفته خرافات را رواج می آنان روي) 1375بینش: جمهتر

مغوالن را در حالت چمپاتمه و با هدایاي فراوان به خاك . کردند گوشت و اسب توجه می

هاي فراوان با مرده  طال و نقره و پارچه، اي از شیر مادیان کوزه، اي از گوشت کاسه. سپردند می
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هایی از سنگ و چوب با پوششی  مغوالن بت) 1365میرآفتاب: ترجمه، اشپولر. (کردند خاك می

ها را درون  آنها این بت. اند ساختند و اعتقاد داشتند که ارواح در آنها مقیم از پوست حیوانات می

داشتند یا در بیرون یورت براي پرستش  به عنوان خدایان پشتیبان قبیله نگاه می) چادر (یورت

 ) 1388، دهقان(. گذاشتند  میهمگان

نظیر اضالل و آثار آن یعنی شرکت در ، با هشدار نسبت به آثار عقاید ضالّه، قرآن کریم

 فرماید؛ میوم ایستادگی مسلمانان در برابر این آثار لز، و محرومیت از هدایت و نیز، ظلم، گناه

. مۀِ ومِن اَوزارِ الَّذینَ یضِلّونَهم بِغَیرِ عِلم اَال ساء ما یزِرونالِیحمِلوا اَوزارهم کامِلَۀً یوم القِی

ـًا لِیضِلَّ النّاس فَمن اَظلَم مِمنِ افتَرى علَى اللّهِ کَذِب ؛) 69/آل عمران (و) 113/نساء(، ) 25/نحل(

دهد که هر  و از طرفی هشدار می .)144/انعام (و) 27/نوح(، ) 24/نوح(، ) 144/انعام (بِغَیرِ عِلم

 فِی هو و مِنْه یقْبلَ فَلَنْ دیناً الْإِسالمِ غَیرَ یبتَغِ منْ مردود درگاه الهی است؛ و، دینی غیر از اسالم

) 1386، رفسنجانی و همکاران هاشمی( .)3/مائده (و) 19و85/عمران آل (نَالْخاسِری مِنَ الْآخِرَةِ

 الْکُفْرِ أَئِمۀَ فَقاتِلُوا : مورد ترغیب خداوندنتایجی دارد؛ ،  کفري جنگ و پیکار با ائمه، وانگهی

م فرونشاندن خش، ) 14/توبه (مؤْمِنینَ قَومٍ صدور یشْفِ و: شفاى قلوب مؤمنان، ) 12/توبه(

  ) 1386، رفسنجانی و همکاران هاشمی (…و) 15/توبه( قُلُوبِهِم غَیظَ یذْهِب و: مؤمنان

  

  احیاي دین حق و ازهاق دین باطل ـ 3 ـ 4

. خوردند چیزي بر ایشان حرام نبود و حتی سگ و خوك را می، بر اساس دین مغوالن

اسالم بدبین بودند و این بیشتر مغوالن نسبت به دین ) 1375بینش: ترجمه، ابراهیم حسن(

ي  و تغییر دین براي فرمانروایان مغول استفاده. کردند بدبینی را به اخالف خود منتقل می

مذهب تشیعِ علوي که مورد ، از طرفی) 1365میرآفتاب: ترجمه، اشپولر. (سیاسی داشته است

نکه مذهب حکومت بعلت ای، ي پایین اجتماع ایرانی بود ي مردم ایران بویژه طبقه قبول عامه

شد و پیروانش تحت عناوینی چون؛  وقت نبود و در دوران امویان و عباسیان سرکوب می

هاي فکري و  موجب تشدید فعالیت، اسماعیلی و رافضی مورد تعقب و آزار بودند، باطنی، قرمطی

 به نام سربداران، تأسیس نخستین دولتِ مستقل ملی و شیعی، ي آن سیاسی آنان شد که نتیجه

  ) 1360، حقیقت. (در ایران است
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قرآن به پیروان خود نوید پیروزي حق بر باطل داده و اینکه خدا باطل را محو و نابود 

 دابِرَ یقْطَع و. الشوکۀ ذوي األعداء على لیظفرکم: بِکَلِماتِهِ الْحقَّ یحِقَّ أَنْ اللَّه یرِید کند؛ و می

 لَو و. الکفر یذهب و اإلسالم لیظهر أي: یبطِلَ الْباطِلَ و الْحقَّ حِقَّلِی. یستأصلهم یعنی: الْکافِرِینَ

ونَ کَرِهرِمج8و7أنفال(. لذلک الکافرین کره برغم أي: الْم (ولَ الَّذِي ؛ هسأَر ولَهسدى ربِالْه  دِینِ و 

ظْهِرَهقِّ لِیلَى الْحینِ عالغلبۀ و بالحجۀ األدیان جمیع على اإلسالم یلیعل أي: ) 33/توبه (کُلِّهِ الد .

و لَو شْرِکُونَ کَرِهمنهم کره على أي: الْم .حِقُّ وی قَّ اللَّهبِکَلِماتِهِ الْح و لَو ونَ کَرِهرِمجالْم 

 هقَز و الْحقُّ جاء قُلْ و. أهله و الباطل یدحض و أهله یظهر و الحقّ اللّه یظهر أي: ) 82/یونس(

 الْحقَّ یحِقُّ الْباطِلَ و اللَّه یمح و. الکفر و الشّرك اضمحلّ و اإلسالم جاء: أي) 81/أسري (الْباطِلُ

دهدکه؛ حق نباید تابع هواها و  آنگاه هشدار می) 1419، نجفی سبزواري( .)24/شوري (بِکَلِماتِهِ

أَهواءهم  الْحقُّ اتَّبع لَوِ و:  استاش فساد و تباهی چرا که نتیجه. هاي اهل باطل شود خواسته

   ).همان. (فِیهِنَّ منْ و الْأَرض و السماوات لَفَسدتِ

  

مقابله با نفوذ و دخالت برخی عالمان درباري اهل سنت که در سرکوب و  ـ 4 ـ 4

  روزي شیعیان نقش داشتند تیره

 حاکمه وارد معامله شده بود و ها با دستگاه روحانیت سنی در طول حکومت دوم مغول 

در واقع مردم منتظر حرفی نو و حرکتی نوین در قالب . ها را مشروعیت بخشیده بود تسلط مغول

ع و ترکیب تشی، وجه مهم دیگر سربداران .مذهبی بودند که سربداران برآمده از آن انتظار بودند

از دل این تجربه به درآمدف براي اولین بار در قالب یک حکومت بود که بعدها صفويتصو  .

بهره گشت؛ در  با نابودي عباسیان؛ مذهب مسلّط سنّی نیز از پشتیبانی الزم بی) 1391، شفقنا(

هاي فعالیت  عشریه یا امامیه آماده شد و صحنه  اثنیي شیعه این هنگام بود که زمینه براي تجلّی

، خواجه نصیر طوسی. رش دادهاي سیاسی گست خود را از مجالس بحث و مناظره تا جدال

ذهنیات شیعی را یک جلوه علمی و عملی ،  حلّیي  بازسازي کرد و عالّمه راهاي شیعی اندیشه

ت و مخالفان مذهب تشیع همیشه نّ سعالمان متعصب اهلبرخی ) 1369، السادات رئیس. (داد

هاى واهى به رهبران  به همین سبب اتهام. دار کنند  به شکلى مذهب تشیع را لکه؛اند که کوشیده

و در ) 1389، مرادى نسب(. هاى انقالبى آنان جلوگیرى کنند دادند تا از حرکت دینى نسبت مى

سربداران از یک بابت در تاریخ ایران قبل از ، هاي بعد از بر افتادن ایلخانان مغول میان سلسله
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به عنوان علمداري . نصفویه اعتباري خاص دارند و آن قیام ایشان است به مخالفت با اهل تسن

از مذهب شیعه و سعی در انتشار آداب و احکام این مذهب و شروع کار خود به شکل دعوت 

الدین اردبیلی و فرزندان  قدمان مریدان شیخ صفی اي و مرید و مرادي و از این جهات پیش فرقه

  ) 1389، آشتیانی اقبال. (او دانست

ده است که به نکاتی فرمو آنها ي هیدهنکوهش برخی علما و صفات نکو درقرآن کریم 

 الرُّهبانِ و الْأَحبارِ مِنَ کَثیراً إِنَّ آمنُوا الَّذینَ أَیها ؛یافساد مالیـ 1: کنیم چند مورد اشاره می

 ال و الْفِضَّۀَ و بالذَّه یکْنِزُونَ الَّذینَ و اللَّهِ سبیلِ عنْ یصدونَ و بِالْباطِلِ النَّاسِ أَموالَ لَیأْکُلُونَ

 است آنها تنبه براى به مؤمنین خطاب) 34/ توبه (أَلیمٍ بِعذابٍ فَبشِّرْهم اللَّهِ سبیلِ  فی ینْفِقُونَها

 و حقیقت روى از آنها عبادت و آنها علمیت مقام که نخورید را کتاب اهل زهاد و علماء فریب که

 و الرَّبانِیونَ ینْهاهم ال لَوبه معروف و نهی از منکر؛ ترك امر  ـ 2) 1378، طیب. (نیست واقعیت

بارنْ الْأَحع لِهِمقَو الْإِثْم و أَکْلِهِم تحالس ونَ کانُوا ما لَبِئْسنَعص؛کتمان حقایق ـ 3) 63/مائده (ی 

 أُولئِک الْکِتابِ فِی لِلنَّاسِ بینَّاه ما بعدِ مِنْ  الْهدى و الْبیناتِ مِنَ أَنْزَلْنا ما یکْتُمونَ الَّذینَ إِنَّ

منُهلْعی اللَّه و منُهلْع1388، عسکري( .)187/عمران ل آ (و) 174و159/بقره(. الالَّعِنُونَ ی ( 

  

  ) یارغو (یاساي چنگیزي و محاکم مغولی ـ 4 ـ 5

 است و برخی از قوانین آن؛ ي ترکیِ قدیمی و به معناي قانون اجتماعی  کلمه"یاسا"

کسی که در آب ، جادوگري یا علیه کسی جاسوسی کند، کسی که عمداً دروغ بگوید، قتلِ زناکار

سرش ، کسی که حیوانی را به رسم اسالمی سر ببرّد. یا خاکستر بول کند کشته خواهد شد

یاسانامه ) 1375بینش: ترجمه، ابراهیم حسن( ...میان پاك و نجس تفاوتی نیست. شود بریده می

العاده محترم و مقدس بوده و هیچ کس جرأت تخطی از آن را نداشته و  در میان مغول فوق

 . (اند دانسته آن را عزیز می، گذاشتند اي که مسلمین به قرآن مجید احترام می مغول به درجه

 بدعتی ،مردم نظر از، شد می اجرا چرا و چون بدون که چنگیزي یاساي) 1389، اقبال آشتیانی

و . کرد چندان دو ایلخانان به نسبت را مردم نفرت امر همین و بود اسالمی قوانین برابر در

) 1368، روحانی( .آمد می بشمار چنگیز یاساي علیه همگانی نهضت اولین سربداران جنبش

یکی از اصحاب و  الدین محمد آوي شمسبه درخواست اللّمعۀ الدمشقیه و شرح آن کتاب 
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نوشته شده است تا این کتاب  خراسان سربداراناز سالطین ، نزدیکان سلطان علی بن مؤید

 ) 1410، شهید ثانی. (باشد]جانشینی براي یاسانامه[وان مرجع در احکام فقهی و حکومتی آن

 الْکِتاب یکْتُبونَ لِلَّذینَ فَویلٌ ی؛عذاب اله :  یعنی بدعتهايکیفرقرآن کریم ابتدا از 

دیهِمبِأَی قُولُونَ ثُمشْتَرُوا اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هذا یناً بِهِ لِیلٌ قَلیالً ثَمیفَو ما لَهمِم تکَتَب دیهِمأَی لٌ ویو 

مامِ لَهونَ مکْسِب؛ إِنَّ عذاب دردناك آخرتىگی دارنده  درپى .)139 و 138 / انعام (و) 79 / بقره (ی 

سپس  .)117 و 116 / نحل (أَلیم عذاب لَهم و قَلیلٌ متاع*یفْلِحونَ ال الْکَذِب اللَّهِ علَى یفْتَرُونَ الَّذینَ

 زینَۀَ حرَّم منْ ؛ قُلْهاى ناشى از اوهام بشرى  تحریمبراى مبارزه با بدعتها و9مأموریت پیامبراز 

مقابله منطقى و استداللى با و یا ) 32 / اعراف (الرِّزقِ مِنَ الطَّیباتِ و لِعِبادِهِ أَخْرَج  الَّتی اللَّهِ

 شُهداء کُنْتُم أَم الْأُنْثَیینِ أَرحام هِعلَی اشْتَملَت أَما الْأُنْثَیینِ أَمِ حرَّم آلذَّکَرَینِ ؛ قُلْبدعتهاى کافران

 أَو میتَۀً یکُونَ أَنْ إِالَّ یطْعمه طاعِمٍ  على محرَّماً إِلَی أُوحِی ما  فی أَجِد ال قُلْ*بِهذا اللَّه وصاکُم إِذْ

 کَذَّبوا الَّذینَ أَهواء تَتَّبِع ال و*بِهِ اللَّهِ لِغَیرِ أُهِلَّ فِسقاً أَو رِجس فَإِنَّه خِنزیرٍ لَحم أَو مسفُوحاً دماً

به تفصیل اشاره ) 150 و 145 و 143 / انعام( .یعدِلُونَ بِرَبهِم هم و بِالْآخِرَةِ یؤْمِنُونَ ال الَّذینَ و بِآیاتِنا

  ) 1386، رفسنجانی و همکاران هاشمی. (فرموده است

  

   گیري نتیجه

چه آنها که در متن حوادث تاریخی آن دوران حضور  ـ اگرچه مورخین و پژوهشگران

 و چه آنهایی …مستوفی و، اهللا فضل رشیدالدین، بیضاوي، وصاف الحضرة، جوینی: مانند، اند داشته

تنها به ذکر  ـ …آژند و، اقبال، اشپولر، پطروشفسکی: مانند، باره تحقیقاتی کردند که بعدها در این

، اما؛ با سیر و مطالعه در منابع و متون تاریخی، ایع و ثبت موضوعات مربوطه اکتفا کردندوق

اقتصادي و ، اجتماعی، هاي قیام سربداران را در چهار محور؛ سیاسی توان علل و انگیزه می

موضوعاتی است که  هریک از این محورها نیز داراي ریز. فرهنگی مورد فحص و مداقّه قرار داد

مورد بررسی قرار  ـ البته به تناسب بحث و بطور خالصه–ي حاضر  ین آنها در مقالهتر مهم

  . گرفت

 "وارثان انبیاء"گویاي این نکته است که به عنوان ، ي عالمان نگاهی به وظیفه، از طرفی

این وظیفه را دو چندان ، شان ترین نقش را دارند و جایگاه اجتماعی ها بزرگ در گسترش ارزش

کامل و همیشگی ، قرآن مجید که کتابی است؛ جهانی«و به قول عالمه طباطبایی؛ . نموده است
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و ) 89/نحل (ءٍ شَی لِکُلِّ تِبیاناً الْکِتاب علَیک نَزَّلْنا ي زندگی بشراست؛ و که متضمن کلیات برنامه

  لِلَّتی یهدي رْآنَالْقُ هذَا ي اصلی معارف اعتقادي و قوانین اخالقی و عملی در آن است؛ إِنَّ ریشه

هِی مسازد و آن؛ درك درست از مسائل بسیار  نکات مهمی را متوجه ما می) 9/أسري (». أَقْو

به نسل  ـ  و انتقال صحیح آن"بازگشت به قرآن" و "بیداري اسالمی"، "مهجوریت قرآن"مهمِ 

موزي از نقاط ضعف و آ همراه با عبرت ـ دار کشور بعنوان وارثان خون سربداران جوان و آینده

ي این  که در حال حاضر به عهده، نشدنی و البته مهم فراموش، رسالتی است سنگین، منفی قیام

  . ي جامعه است قشر فرهیخته

خواهد که تشت  قرآن از پیروانِ حق و مؤمنان به خدا در هر زمان و مکانی می، آري

به جنگ …سوزي و ستم، ستیزي بیگانه، غیرت، ایثار، طاغوتی را از سر وانهاده و با سالح علم

، امنیت، عدالت، دین برحق را احیا نموده و با امید به فردایی روشن، ها و انحرافات رفته بدعت

  . رفاه و آبادانی را براي فرزندان و وطن به ارمغان بیاورند

و هاي قیام در چهار محورِ یاد شده مطرح  ابتدا علل و انگیزه، تالش شد تا در این مقال

مصادیق مربوط از قرآن کریم ذکر و مورد فحص و ، ذیل هریک از این محورها و موضوعات

ترتیب کار به این صورت است که؛ شواهد تاریخی در آغاز و سپس آیات قرآن .  قرار گیردبررسی

 کریم نقش قرآن، ي مهمی که نباید از آن غافل شد نکته. کریم همراه با شواهد تفسیري ذکر شد

باشد که مع األَسفِ الشّدید  می ـ ي اصلی قیام سربداران ي ثقل و جهت دهنده ان نقطهبه عنوـ 

این موضوع وقتی بیشتر نمود و . توجهی و غفلت مورخان و پژوهشگران قرار گرفته است مورد بی

 ـ طرفی و با طرح مسائل فرعی دشمنانِ دین همواره در لباس بی، کند که بدانیم اهمیت پیدا می

سعی در غافل کردن اذهان  ـ هاي قیام دانستن انگیزه هاي اجتماعی و یا اقتصادي نابرابري: مانند

  . دارند ـ یعنی قرآن کریم–و افکار اندیشمندان مسلمان از دلیلِ نجات و طریقِ حیات خویش
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  :نابعم

  ) فارسی و عربی (کتاب) الف

  . گستره: تهران) اول چاپ( سربداران قیام .)ش1363( .یعقوب، آژند .1

 .بینش عبدالحسین ترجمه. 4ج، اسالم سیاسی تاریخ .)ش1375. (حسن، حسن ابراهیم .2

  . آرایه: جا بی .)دوم چاپ(

  . المعراجی: تهران) اول چاپ. (1ج، األحکام آیات .)تا بی (على بن محمد، استرآبادى .3

 اپچ) (آژند یعقوب ي ترجمه (سربداران عروج و خروج .)ش1361(. ماسون جان، اسمیت  .4

  . تهران انتشارات دانشگاه: تهران) اول

) دوم چاپ (میرآفتاب محمود: ترجمه. ایران در مغول تاریخ .)ش1365( .برتولت، اشپولر .5

  . فرهنگی و علمی انتشارات: جا بی

ي چنگیز تا تشکیل دولت  از حمله (مفصل ایران تاریخ .)ش1347. (عباس، آشتیانی اقبال .6

  . امیرکبیر :تهران) سوم چاپ(. 1ج) تیموري

  . شناسی دایرة المعارف ایران: تهران) چاپ اول(، تاریخ سبزوار .)1382. (نقی سیدعلی، امین .7

: سبزوار) اول چاپ(، ایران تاریخ در شیعی هاي جنبش .)ش1384. (علی، زاده امین .8

  . امیدمهر

 ـ اجتماعی تاریخ .)ش1366( .ماسون جان، اسمیت و کارل، پ و یان. ا، پطروشفسکی .9

  . اطالعات: تهران) اول چاپ(. آژندیعقوب : ترجمه ؛مغول ي دوره در ایران صادياقت

 کریم ي ترجمه؛ خراسان سربداران نهضت .)ش1351. (پاولوویچ ایلیا ، پطروشفسکی .10

  . پیام) جا بی(، کشاورز

 انقراض تا آغاز از ایران تاریخ) ش1390(. عباس، آشتیانی اقبال حسن و، پیرنیا .11

  . معیارعلم: تهران) چاپ دوم(، قاجاریه

تدوین و : تهران .)چاپ ششم(، قرآن نماد حیات معقول .)ش1386 (محمدتقی، جعفري .12

  . نشر آثار عالمه جعفري
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 .)اول چاپ (قزوینی عالمه ي نسخه، 1ج، جهانگشا تاریخ .)ش1367. (عطاملک، جوینی .13

  . علم: ) جا بی(

  . تالش: تبریز) اول چاپ(، سربداران .)ش1363 . (محمدرضا، بیگی حسن .14

 ایرانیان هاي جنبش دیگر و سربداران جنبش تاریخ .)ش1360 (عبدالرفیع، حقیقت .15

  . آزاداندیشان: تهران) اول چاپ(، هشتم قرن در

چاپ (، األبرار عدة و األسرار کشف .)ش1371. (سعد ابى احمدبن، میبدى رشیدالدین .16

  . امیرکبیر: تهران) پنجم

  . اآری: تهران) اول چاپ(، صوفیه میراث ارزش .)ش1344. (عبدالحسین، کوب زرین .17

، القرآن تفسیر الى االذهان إرشاد .)ق1419. (اهللا حبیب بن محمد، نجفى سبزوارى .18

  . للمطبوعات التعارف دار: بیروت) چاپ اول(

 بوستان: قم) دوم چاپ(، اسالمی ي اندشه در دولت و دین .)ش1386( .محمد، سروش .19

  . کتاب

شیعه  ابواب فقه (شرح اللمعه .)ق1410. (زین الدین علی بن احمد جبل عاملی، شهید ثانی .20

  . دارالعالم االسالمی: بیروت، 1ج، ) امامیه

  . سینا ابن: تهران، 3 ج، ایران ادبیات تاریخ .)ش1341. (اهللا ذبیح، صفا .21

 5 و 2 و 1 جلدهاي، لقرآنتفسیرا فى ألمیزان .)ق1417( .سیدمحمدحسین، طباطبایى .22

  . علمیه ي حوزه مدرسین ى جامعه: قم) پنجم چاپ (19 و 6 و

دارالکتب : تهران) چاپ نهم(، قرآن در اسالم .)ش1379. (سیدمحمدحسین، طباطبایی .23

  . اإلسالمیه

) سوم چاپ(، القرآن تفسیر فى البیان مجمع .)ش1372( .حسن بن فضل، طبرسى .24

  . خسرو ناصر: تهران

 6و4و1جلدهاي، القرآن تفسیر فی البیان أطیب .)ش1378. (الحسین عبد یدس، طیب .25

  . اسالم: تهران) دوم چاپ(

: تهران) نهم چاپ(، آن هاي ریشه و اسالمی انقالب .)ش1375. (عباسعلی، عمیدزنجانی .26

  .  طوبی
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 تبلیغات دفتر: قم، تفسیرالقرآن فى األصفى .)ق1418( .محسن مال، کاشانى فیض .27

  ، اسالمى

) اول چاپ(، مغول دوره در ایران تمدن و فرهنگ، تاریخ .)ش1385. (عباس، یانیقد .28

  . مکتوب فرهنگ: تهران

  . رسانش: بندرعباس) اول چاپ(، مرعشیان سقوط و ظهور .)ش1388. (مصطفی، مجد .29

 انتشارات: تبریز) چاپ اول(، انایلخان عصر مسائل .)ش1358. (منوچهر، مرتضوي .30

  . دانشگاه

  . کتاب دنیاي: تهران) دوم چاپ (گزیده تاریخ .)ش1361. (حمداهللا، مستوفی .31

  . صدرا: تهران) پنجم و بیست چاپ(، تاریخ و جامعه .)ش1390. (مرتضی، مطهري .32

، القرآن تفسیر فی الرحمان مواهب .)ق1409. (سیدعبداالعلى، سبزوارى موسوى .33

  . بیت اهل سسهمو: بیروت

، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجري .)ش1375( .ابوالفضل، نبئی .34

  . دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد) چاپ اول(

 فرمانروایی روزگار در پرورش و آموزش تاریخ .)ش1385. (امیر، لیمایی نعمتی .35

  . امیدمهر: سبزوار) اول چاپ(، تیموریان و مغوالن

، ) راهنما تفسیر (قرآن فرهنگ .)ش1386(،  و جمعى از محققاناکبر ،هاشمى رفسنجانى .36

  . دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم: قم، 22، 11، 7جلدهاي

  

  : مقاله) ب

  . 59 شماره، ، یاس شمیم،  کربال واقعه سیاسی فرهنگی ابعاد .)ش1386 بهمن(، نام بی .1

تاریخ در ، هبی مغوالنتسامح و تساهل مذ .)ش1388 تابستان(. معصومه، دهقان .2

  . 2شماره،  سال ششمي پژوهش؛ آیینه

 سال، حوزه، ها ارزش احیاي در عالمان رسالت .)ش1374تابستان (سیدعباس، رضوي .3

 . 3و2شماره، دوازدهم
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 شماره، چهارم سال، وحید، خراسانی اسد پهلوان نهضت .)ش1346آبان (سیدکاظم، روحانی .4

  . 47 مسلسل

  . 27شماره، اندیشه کیهان، سربداران نهضت بر تحلیلی .)ش1368(، سیدکاظم، روحانی .5

، سربداران نهضت هاي انگیزه و علل .)ش1369تابستان (سیدحسین، السادات رئیس .6

  . 27 شماره، مشکوة

مجموعه ، هاي علما در قرآن کریم ها و نشانه ویژگی .)ش1388آبان (علی، عسکري .7

  . مقاالت قرآن و علم

 تحوالت و سربداران دولت، پژوهش آینه در  تاریخ ).ش1389بهار (حسین، نسب مرادى .8

 شماره، هفتم سال، پژوهشی ـ علمی نامه فصل، هشتم قرن در فرهنگى و اجتماعى، سیاسى

 . اول
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