
 
 
 
 
 
 
 
 

 حكومتگران شيعي هايگرايش علل در جستاري

 تيموري
  جوزاني اعظم

 
  چكيده

مذهب پس از فروپاشي خالفت بغداد رخ داد،  ةسير تدريجي تحوالتي كه در حوز
ي اسالمي را با رويكردهاي جديد در اين حوزه مواجه ساخت كه حاصل هاسرزمين

داد و  شديداً تحت تأثير قرار كه سياست را بودمذاهبي هاي فكري و  آن رشد نحله
 در .هاي مذهبي خود را با اين تغييرات همسو كنند رويكرد سياستمداران را وادار كرد

 تصوف، با همسويي و همگامي و زمان مقتضيات دليل به ،بود هتوانست تشيع ميان اين
 وانعن با جايگاهي جهت اين به و يابد  ستمديده و مأيوس مردمان نميا در زيادي نفوذ
 شانزدهم تا همچهارد( هجري دهم قرن تا هشتم قرن ةميان در ،مسلط اتاعتقاد از يكي

 در را آن هاي مؤلفه تيموريان جمله از انحكومتگر گرديد موجب و يافت )ميالدي
                                                

 الزهرا دانشگاه از اسالمي ايران تاريخ ارشد كارشناس.               m.jozani@yahoo.com  
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 جستاري پژوهش اين .باشند داشته نظر مد منافع حفظ جهت در خود سياسي رفتارهاي
 تشيع مذهب به نسبت تيموري حكومتگر سرآمدان هاير رفتا تبيين در تحليليـ  يتوصيف
  دوره اين مسلط مذاهب به نسبت تيموري ومتگرانحك عملكرد به عنايت با .است
 مقبوليت آوردن دست به جهت در عنصر اين از آنان گيري بهره چگونگي به توان مي

 هبمذ سياسي تسلط اجتماعي بستر آمدن فراهم چگونگي ،آن بر عالوه و يافت دست
   .كرد تبيين شانزدهم/دهم قرن در را شيعه

  
  .تيمور ن،تيموريا حكومت ع،تشي مذهب :ها واژه كليد 

  
  مقدمه

از نظر  ،مناطق وسيعي از آسيا استيال يافت هنگامي كه امير تيمور گوركان بر
در فتح برخي همراه با خشونتي كه  تصور عامين ا .رعاياي مقهور خود بيگانه بود

اتباع و كرد كه بتواند ميان سياستي گيري از  بهره، او را نيازمند ردب اراز شهرها به ك
الزم در جهت اعمال  1خود پيوند و ارتباط برقرار نمايد تا مشروعيت حكومت
توانست در ايجاد  كه مي يترين عنصر اساسي .به وجود آيدو تداوم آن قدرت 

 روند يك در يعتش مذهب از سوي ديگر، .مذهب بود ،مقبوليت كارآمد باشد
 در مهم مذاهب از يكي عنوان به ،بود شده آغاز بغداد سيادت فروپاشي از كه تدريجي
 گرايشهاي تصوف از هايي آموزه با آميختگي و هيافت رشد ايران مختلف مناطق

                                                
به طوري كـه   وابسته به مشروعيت آن است؛ قوام و دوام حاكميت ،پردازان از ديدگاه نظريه 1.

ند، تا به شـكلي  ا اند، در تالش يي كه از طريق زور و غصب به قدرت رسيدههاحتي حكومت
ـ  شـجاعي ( شروعيت، حتي به دروغ بياراينـد ز مقدرت خود را با نوعي ا  .)51: 1376د زن

طبق نظر محققان، در مشروعيت دو مفهوم متقابل وجود دارد كه از يـك سـو حكـام، بـر     
ـ    بخشند و از سـوي  ت خود مشروعيت مياساس آن به قدر حكـام و   ةديگـر اتبـاع، داعي

شود  حقانيت ناميده مي اولي). 88: 1381بشيريه (كنند  ا در قدرت تصديق ميفرمانروايان ر
نيـز مقبوليـت سياسـي    كند و دومي  كه بر اساس آن، براي حاكمان، ايجاد حق حكومت مي

   .)89: 1381موسويان (است 
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 نيز تسنن اهل ميان در تشيع ريشعا  كه طوري به ،بود هكرد  تر سهل آن به را عمومي
 اين كه گرفت شكل اي گونه به مذهبي و ياجتماع فضاي نتيجه در و يافت نفوذ

اثرگذاري بر ساختار  و اين با گشت جامعه در مسلط اعتقادات از يكي مذهب
 را اخالفش و تيمور امر اين ويد، آفريا بازسياست، تعامالت جديدي را آفريد 

 از ،مذهب و باورهاي ناشي از آن ةهاي جديد در گستر مؤلفه با تا ساخت ناگزير
  .گيرند پيش تسامحي روشي و سازند هماهنگ را خود ،تشيع جمله
 ،تشيع مذهب با حكام سرآمدان مواجهة توصيف ضمن ،دارد تالش پژوهش اين

 چرا :گردد مي رحط پرسش اين منظور همين به .بپردازد نآ داليل تحليل به
 بر و ؟داشتند همگامي تشيع با خود مذهبي رويكردهاي در تيموري حكومتگران

 ،مقبوليت كسب براي به وا اخالف و تيمور :شود مي پيشنهاد فرضيه اين ،آن مبناي
  .داشتند همراهي ،تشيع جمله از ،جامعه مسلط اعتقادات با
  
  گرايش تيموريان به تشيع .1
گذار اين سلسله از  در ميان حكمرانان تيموري، پايه. تيمور گوركان .1 .1

ا احفاد او مسلماً سعي داشتند در حد توان از زير ،اهميت بيشتري برخوردار است
 ةوي را سرلوح ةطور كه فرزندان چنگيز در ايران، سير همان .وي پيروي كنند

، هاكه اگر اين سياستر اينمضافاً ب. تكاپوها و سياستهاي مذهبي خود قرار دادند
تاريخي مورد  ةگرديد، به عنوان يك استراتژي در يك دور قرين موفقيت مي

  . گرفت برداري قرار مي بهره
 ، بـا مغـوالن  شيعيان براي بازيافتن حقوق مـذهبي خـود   ملي كهتيمور از تعا      

او كه از نظر فقهي به سنت معتقـد بـود، نسـبت بـه شـيعيان      . داشتند، بهره گرفت
تشـخيص   معتقـد اسـت كـه    مـزاوي ميشل  .سياست مذهبي خاصي پيش گرفت

شـد،   ارد مباحثات مذهبي مـي و يرا وقتيز او بسيار دشوار است،نظريات مذهبي 
كالويخـو كـه وي را در    .)142: 1388مـزاوي  ( گرفـت  پـيش مـي   الوقتي راه ابن
كـرد كـه مسـلماني     مور افتخـار مـي  تي :گويد ، مياست سالگي مالقات كردههفتاد
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ترين اصول شريعت  كه او ساده است  در حالي ايمان است؛ اين عقيدت و درستبا
 ،ي آنـان هادر ضـيافت . كرد ت شرابخواري است، رعايت نميدين خود را كه حرم

بـه حـال    خواريهمانان او به دليل افراط در شرابيشد و م شراب بسيار صرف مي
  .)33: 1384كالويخو ( افتادند بدي مي

نزد تيمور  ، تر و كافرتر رحم تر، بي تر، بدخوي در سپاه او هركس سنگدل
خشونت او تنها  .)322: همان( رسيد فرماندهي ميتر بود و به مقام  گرامي

بلكه از سپاهيان و حتي نزديكان او نيز مغضوب وي  ،ن او نبودگريبانگير مغلوبا
ي وي وقايع  هارحمي از بي )326ـ322، ص ...زندگي( ابن عربشاه. ندگرديد مي

علما او نسبت به  ،اما با وجود اين خصايص ضدبشري كند اي نقل مي دهنده تكان
نواخت و حق حرمت ايشان را  رامي خاص قائل بود و آنان را ميسادات احتو 

هنگام تاجگذاري، به  ،با اينكه سني حنفي بود .)297 ، صهمان( دانست نيك مي
چهار علوي وي را بر تخت و دعوت كرد » بيت اهل«سادات را به عنوان 

ن هنگامي كه از بغداد سوي كردستااز اين رو  .)88ـ77: 1383ناصري ( نشاندند
به استقبال او شتافتند و دين رفت، قصد توقف در تبريز كرد، سادات و بزرگان  مي

 ، صمجالس، شوشتري( به مباحثات شرعي و علمي پرداختندعلما در حضور وي 
چنانكه  ،كردند البته علما و سادات نيز منافع خود را تضمين مي .)242
كتاب  ،به مصر براي بازگشت ،هنگامي كه به چنگ وي افتاد ،خلدون ابن

الل هرا و دولت ت ،اگر اجازه دهي بازگردم :گفت چنين تاريخش را بهانه كرد و
است   مكاشفه از تو سخن راندهتويي كه هريك از اوليا به زبان  :پيشاني مصر كنم

اند بر تو اشارت  داده) ع(و در زيج و جفر كه نسبت آن به اميرالمؤمنين علي 
  .)295 ، ص...زندگي، ابن عربشاه( است شده
گيريهاي نظامي خود با  ها را باور داشت، لذا براي تصميم او ظاهراً اين وعده 

عنايات او نسبت به شيعيان سرآغازي داشت . كرد سادات و دراويش رايزني مي
و آن هنگامي بود كه او در چگونگي فتح خراسان، با سيدي از اهالي سبزوار 

ستخالص ممالك خراسان چگونه و با اي سيد من بازگوي كه ا« :مشاورت كرد
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نمايد كه شايسته اين رايزني  سيد محمد درويش، ابتدا چنين مي ».چه تدبير كنيم
ا چاره را همراهي خواجه علي مؤيد با وي بيان نيست و با اصرار تيمور، تنه

شرط كند كه اگر اميران  بدين شرح كه با امير مؤيد ،)28 ، صهمان: نك( دارد مي
مت، به تسليم بدون خونريزي وادارد، او و يارانش در ازاي اين خدخراسان را 

  .)159: 1387شيبي ( در مقام خود تثبيت خواهند شد
. كرد بسنده نمي هاها و تكريم ين مشاورهبراي ايجاد همدلي با شيعيان به اتيمور    

و از همراهي اهالي شام با معاويه و يزيـد  با ابراز تأسف  او هنگام محاصره شام،
خود را باليي آسماني خوانـد كـه خداونـد بـه      ،روا داشتن ستم بر خاندان پيامبر

سـخنان وي  بـراي آگـاهي از   ( است  جهت عقوبت مردم شام، بر آنان فرو فرستاده
  ).236 ، صظفرنامه، شامي :نك

كالويخو دليل دشمني او با دمشق را غير از اين كه است در حالي اين 
چون  اي عميق داشت؛ به مردم دمشق كينه يمور نسبتاو گفته است، ت. دانست مي

تيمور را گروگان نگه داشته  ةآنها نه تنها از دادن خراج سرباز زده، بلكه فرستاد
به هنگام  .)35: 1384كالويخو ( از اين طريق، از او وجهي بگيرند بودند تا بتوانند
 )ع( انيت عليحق ةبارن دراز آناد و كرآن شهر را جمع  نيز عالمانتصرف حلب 

نان را آوقتي حمايت  .در برابر يزيد پرسش نمود) ع(در مقابل معاويه و حسين 
، سخت »اند آنان مجتهد بوده ةهم«از آنان شنيد كه و ديد يزيد معاويه و از 

شما مردم حلب . علي بر حق و معاويه ظالم و يزيد فاسق بود«: برآشفت و گفت
ــ زيدي و كشندگان امام حسين دمشق كرديد و آنان ياهل نيز پيروي 

او براي جلب  ،عالوه بر اين .)88: 1383 ناصري(» هستندــ السالم  عليه
رضا و  به زيارت مرقد امامحداكثري جامعه شيعه و كسب مقبوليت بيشتر 

به علويان مال فراوان بخشيد و هفتاد علوي را از  رفت؛) ع(اميرالمؤمنين علي 
در اسارت آنان بودند، ن را بر هزار دختر، كه اسارت اوزبكان رهانيد و آنا

   .)162: 1387شيبي ( ارجحيت داد
اي كه  در نامه. كرد ر شيعي استفاده ميياو همچنين در مكاتبات خود از شعا 
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را با  براي سلطان ايلدرم بايزيد در خصوص قرايوسف و احمد جالير نوشته، آن
ن النبي بعده و علي م ةالصلوهللا وحده و الحمد« :است  اين عبارت آغاز كرده

در اين  كه تظاهر به تشيعد رس به نظر مي .)91: 1370نوايي (» علي آله االجمعين
در مقابل افزون شيعه از نفوذ گسترده  و روز و او به پشتيباني نامه تعمدي است 

   .گرفت از عبارات شيعي بهره مي حكومت سني و متعصب مصر
ر مواقع الزم و براي رعايت د كرد، بلكه نميجانبداري از شيعه اما او فقط  
راشدين و حامي اسالم و خود را جانشين خلفاي  عاياي سني،مذهبي ر شئون

و هركس از شيعيان را كه به  )6/298: 1379امورتي ( داد نگهبان سنت لقب مي
قتل به سبب در مازندران همچنين . داد كرد، سخت كيفر مي صحابه توهين مي

او به چنگ آوردن  ةكه انگيز درحالي قتل عام كرد؛ »و بدكيشي تيبدعقيد«عامي 
 .)4784 ، ص6، ج روضه، ميرخواند( ن و مقاومت حكمرانان شيعي آن بودمازندرا

 دانست ة تبهكاري در دين مياو خود را نه تنها وارث مغوالن، بلكه كيفردهند
   .)45: 1386بارتولد (

 به تشيعتا اين حد انست او را تو چنين پايبندي به مذهب سنت، چگونه مي 
نزديك كند؟ مسلماً خدماتي كه شيعه در فتح خراسان به او كرد و راه فتح غرب 
را براي او هموار ساخت و سازش و مساعدت خواجه علي مؤيد، به عنوان يك 
حكمران شيعي، چنان در فتوحات او مؤثر بود كه پس از آن، شيعيان، در نظر او 

به همين سبب قتل عام شاميان را با  ساز واقع شدند؛ بسيار مهم و سرنوشت
  .پيوند زد) س(خونخواهي فرزند فاطمه 

شيعيان نيز كه به دنبال تفوق سياسي و مذهبي خود بودند، پرچمي سفيد به او 
 شيبي. اين اقدام توسط گروهي از سادات عراق صورت گرفت. هديه دادند

به خواب او ) ع(نان گفت كه علي يس آرئ: نويسد در اين باره مي )159: 1387(
   .آمده و از او خواسته است كه اين پرچم را به تيمور دهد

در راستاي جهانگشايي  هاكرد از تمام ظرفيت با تمام فراست، سعي مي ،او
العين خويش  سفارش ابوبكر خوافي را نصب ،بهره گيرد و به همين علت خويش
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دات مگر آنكه علما و سا ،شود ساخت كه امنيت نصيب هيچ كشور و دولتي نمي
شيبي اصل اين عقيده را از ابن  .)160: همان( در آن رفت و آمد داشته باشند

و مردم را به تحمل  »عصمت الهي شمرده«داند كه علويان را همدوش  عربي مي
او كوتاهي در حق ايشان را مستوجب بالي . كرده است آزار آنان توصيه مي
اين به عنوان يك انديشه، هم ترس  .)162ـ160 :مانه: نك( آسماني دانسته است

انديش تركان، اين بيم را  از عوامل ماورائي را با خود داشت كه در ذهن ساده
آورد كه در صورت تكريم نكردن سادات و شيعيان، عقوبتي چون  پديد مي

ري سياسي در بعد بردا هم براي بهره ت نظامي، با آنان همراه خواهد شد؛ وشكس
در . كه تيمور نيز از آن، سود جست چنان بسيار داشت؛يي و خارجي كارا داخلي

بعد داخلي، در دوراني كه تشيع به سمت عاميانه شدن و گسترش در سطح 
 پسند شيعي ذ سياستهاي مذهبي عامهرفت، اتخا ها، همگام با تصوف پيش مي توده
و مقبوليت  منتفي كندتوانست احتمال هرگونه شورشي از جانب علويان را  مي

و در بعد خارجي، اين رويكرد، مصريان . حكومت تيمور را تضمين نمايد
  .كرد خلع سالح مي را از جهت مذهبيحكومت عثماني 

 ةكه در انديشرا همواره خطر ظهور ناجي واقعي، يعني امام زمان  تيمور     
: 1388 مزاوي( كرد و از آن بهره برداري مي در نظر داشتشيعي، مستتر بود، 

   .)143: همان( ناميدند رافضي مي و تا آنجا پيش رفت كه وي را )309
گذاشت،  ها برجاي خود در خاطرهمذهبي  شخصيتكه تيمور از  تصوري را

ريان و لشك )322، ص ...زندگي(عربشاه  ابن ةچنان كاريزماتيك گرديد كه به گفت
سياستهاي مذهبي . كردند نزديكانش، هنگام برخورد با مشكالت، براي او نذر مي

  .تيمور پس از مرگ وي به جانشينانش منتقل گرديد
 جانشينان تيمور .1 .2

 حكومـت در حيات سياسي ) ع(الرضا  بن موسي زيارت مرقد مطهر امام هشتم علي 
 )مـيالدي  پانزدهم( قرن نهم هجريشهر مشهد در  چرا كه .تيموريان بسيار مهم بود

از اهميت مذهبي وااليي برخوردار و به عنـوان مركـز اصـلي در شـرق خراسـان،      
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و به لحاظ تقدسي كه ميان شيعيان و دوستداران  )58: 2002فرهت ( بود شدهمطرح 
زيـارت  . گرفـت  برداري سياسي حكام قرار مي ائمه از اهل سنت داشت، مورد بهره

بخشـيد و قـدرت آنـان را     حكام تيموري، مقبوليت سياسي مي اين مكان شيعي، به
  .كرد تر مي و حكومت بر رعايا را سهل ساخت موجه مي

بر امام هشـتم شـيعيان   در ميان اميران تيموري، شاهرخ به دفعات به زيارت ق    
او  .)53ـ34: همان(ار به مجاوران و نيازمندان بخشيد صالت بسي رفت و در آنجا
ـ  عظمت شريعت و خالفت است كه به ةداشت كه برگردانند مهمچنين اعال ريج دت

گرايـي   و سـپس امامـت  مبدل شد  شده سنجيده و حساب به نوعي علوي دوستي
  .)6/299: 1379 امورتي(كه با تصوف نيز آميخته بود  وجود آورده را بعلوي 

 د كردهاز زيارت بايسنقر از اين مكان يانيز ) 868، ص 4، ج ةزبد(حافظ ابرو      
از زيارت ميرزا ابوالقاسم بابر سخن  )5552، ص 6ج ( الصفاةروضو ميرخواند در 

اما پـس   .شرب خمر او در آن مكان ياد كرده است ةهم او در ادامه، از توب. گفته
ايـن عـادت خـالف مـذهب، در      .دگستر ي، دوباره بزم ميخوارگي از مدت كوتاه

نداشتن عمق اعتقاد مذهبي آنان داشت  ميان تمام حكمرانان شايع بود كه نشان از
تظـاهرات مـذهبي بهتـر از دشـمني     كه منـافع سياسـي ايـن     دهد اين نشان ميو 

  .احتمالي سنيان متعصب است
) م1505ـ1468 /ق911ـ873(از ديگر جانشينان تيمور، سلطان حسين بايقرا 

يري گ آسان ةوي به تشيع، نتيج گرايشهاي. مداراي مذهبي مشهور است بيشتر به
ز مورخان معتقدند كه وي قصد داشت تشيع را در قلمرو اما برخي ا. مذهبي وي بود

 خواست مي او همچنين. نوايي مانع شد عليشير ولي امير ،خود رسميت بخشد
اما پس ، يفه جايگزين كندهايي به نام سه خل هاي شيعي را به طور كامل با سكه سكه

با اين حال  .)154: 1382د منفر فرهاني( .از مشورت با جامي منصرف گرديد
محمد «در كنار » ولي اهللاعلي « هايي از سلطان حسين بايقرا وجود دارد كه سكه

/ ق873ـ863(هايي از دوران ابوسعيد  در سكه همين عبارات. است آمده » رسول اهللا
   .)17و  15: 1355 ترابي طباطبايي: نك(نيز وجود دارد  )م1468ـ1458
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هنگام سلطنت حسين بايقرا برخي از علما از اين : ويدگ باخرزي مينظامي 
 ةامتناع ورزيدند و نام ائم ند و در منابر، از بردن نام خلفاسوء استفاده كرد مجال

با شكايت علماي اهل تسنن به سلطان كه آن شيوه را موجب . كردند شيعه را ذكر 
ة قبل ه به شيوخطب د كههدستور دبدنامي دانسته بودند، وي را بر آن داشتند، 

 ، در امرگونه جريانها هاي اين نمونه .)148 ، صمقامات، باخرزينظامي (د بازگرد
 ، صهمان: نك( بارها رخ داد ه، در دوران حكومت فرزندان تيمورخواندن خطب

 ستا  در جهت خواست سلطان بوده برخي از مورخان معتقدند كه اين كار .)149
آنان اين عمل را در  .)6/299: 1379امورتي ؛ 716، ص 2 ، جالتواريخ احسن، روملو(

رخداد ديگري كه مؤيد  .)همانجا( .كنند راستاي پيشبرد اقتدار سلطان ارزيابي مي
در روستاي خواجه خيران و عنايت ) ع(اين نظر است، كشف قبري با نام علي 

هنگامي كه اين خبر در واليات منتشر شد، . آن است طان بايقرا به آن مكانسل
با گروه زيادي سلطان نيز . كردند جا مراجعه ري از مردم براي يافتن شفا به آنسياب

اي بر آن ساخت و  بقعه .ريان به آن مكان رفت و اخالص به جا آورداز امرا و لشك
 اين رخدادالبته  .)838، ص 2ج التواريخ،  احسن، روملو( ف كردنهري در آنجا وق

دروغين در اين خصوص شده بود كه نشان از  چندين دفعه ادعاهايي ؛نبود اي تازه
    .بوده است) ع( عالقه اين خطه به علي
 ييدر روابط سياسي خود با همسايگان نيز ديدگاهي مدارا سلطان حسين بايقرا

به  ــ كه از فرقه نوربخشيه و شيعه بود ــكه شاه قاسم نوربخش را  چنانداشت؛ 
كه  )153: 1382فرهاني منفرد (رستاد قويونلو ف عنوان سفير به دربار يعقوب آق

چرا كه اعزام يك شيعي به دربار  ،توان روح تساهل را در آن مشاهده كرد مي
  .است  ي مذهبي در هر دو دربار بودههااهميت بودن نگرش گوياي بيسني حكمراني 

تسنن  ةتأثيرات عميقي حتي بر جامع در اين دوران توانسته بود مسلماً تشيع     
معروف به واعظ  ،بن علي بيهقي سبزواري الدين حسين كه كمال چنان بگذارد
مرشدالدوله عبداهللا از نزديكان حسين بايقرا،  ةاز عالماني بود كه به اشار ،كاشفي
: 1381گل  صفت( نوشت) ع(جالس عزاداري حسين ترين كتاب را براي م مهم
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اي از  عده :گويد به نقل از واعظ كاشفي مي )137: همان(صفت گل  .)136
ساله يادبود مصيبت شهدا را تجديد  دوستداران اهل بيت، با فرارسيدن محرم، همه

به همين جهت، با اينكه او  .استندخ ه عزاداري فرزندان پيامبر برميكردند و ب مي
 بود، به نگاشتن اين كتاب راغب شدنوايي  عليشير بر مذهب جامي و امير

ست كاشفي نياز مردم زمان خويش را ترديدي ني .)2/730: 1375: جعفريان(
به دنبال . است  درك كرده بود و اين نشان از پيوند قلبي مردم با تشيع بوده

اهل بيت  سرايي به منقبت و مرثيهرا شاعران فراگير شدن اين فرهنگ، حكمرانان 
ت رثايي حجم ادبيابه زعم برخي از پژوهشگران به طوري كه  كردند تشويق مي

مذهب  در ميان اين سلسله سنيبا محوريت اهل بيت  به طور كليو عاشورايي و 
تأكيد خود تيموريان در كردار و گفتار  .)88: 1383 ناصري( است فراوان

خاندان پيامبر بر ديگران و برتر دانستن ) ع(اهل بيت نمودند كه اعزار  مي
صيبت رو، در م از اين. نداردتسنن الغزل دينداري است و ربطي به تشيع و  بيت

دودمان رسالت محزون بودن و نسبت به شادي آنان سرور داشتن را الزمه 
  .)همانجا( دانستند دينداري مي

به زعم جعفريان، تسنني را ايجاد  ،به شعائر شيعه توجه مردم سني خراسان     
: 1375جعفريان (كند  امامي ياد مي سنن دوازدهكرده بود كه او از آن، به عنوان ت

در اين عصر، خراسان به كانون همزيستي مذاهب و  براين،بنا .)2/729
. ي مذهبي به حداقل ممكن رسيده بودهامبدل شده و نزاع هاي اسالمي انديشه

اند  آنجا پيش رفت كه حتي بيگانگان مسيحي نيز اجازه داشتهتا تسامح مذهبي 
   .)2/192: همان: نك( را ديدار كنند) ع(كه مرقد امام هشتم شيعيان حضرت رضا 

  
  نتيجه

 هجري كه از قرن هفتمتسامح مذهبي ناشي از زندگي صحراگردي قوم غالب 
تيموريان نيز تداوم  ةبا هجوم مغوالن آغاز شده بود و در دور )ميالدي سيزدهم(

اين امكان را براي تشيع فراهم آورد كه از ظرفيت پديد آمده نهايت يافت، 
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ه خود به دليل برخورداري از اكرام و كــ و علماي شيعه  بنمايدبرداري را  بهره
توجهات توانسته بودند در آن شرايط سهمگين اقتصادي و اجتماعي از آرامش 

هاي  همت خود را مصروف رشد و نفوذ انديشه تمام  ــ باشند مند  نسبي بهره
و به قرن هرچه از سقوط خالفت دور . ن و مردم كردندشيعي در ميان حكمرانا

براي فراگير كردن  ، تالش شيعيانيمشو مي نزديك) ميالدي پانزدهم( هجري نهم
در مناطق به طوري كه در اين قرن  شود، آشكار مي مذهب خويش بيشتر

ويژه عالقه ه ب ،ر شيعييناظر گرايش عاطفي اهل تسنن نسبت به شعا ،نشين سني
ه سان اهل ي اين مذهب را بهابرخي از آيينهستيم كه ) ص(به اهل بيت پيامبر 

را تيموري پديدآمدن اين شرايط اجتماعي حكمرانان  .كردند يع برگزار ميتش
اكنون از قدرت سياسي و كه  ــ كرد كه براي جلب نظر رهبران شيعي ناگزير مي

 ةو همچنين ايجاد آرامش نسبي در سطح عامــ اند  اقتصادي برخوردار گرديده
راطي و سركوب انديشه و حركات اف ردم در جهت جلوگيري از رشد و بروزم

 ؛باورهاي مذهبي خود را به تشيع نزديك سازند ،ي معارض احتماليهاجنبش
ي مذهبي خود حفظ هاظاهر نگرشدر كه تعادل را  مراقب بودندهرچند آنان 
آن تالشي كه با  مطمئناً. سني سرزمين را از خويش نرنجانند ةنمايند و جامع

حكومت ايشان را تضمين  بقاي ،دش و انديشه در اين راستا صرف مي تدبير
  .د و حفظ منافع سياسي و اقتصادي در گرو اين تعامالت بودكر مي
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