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ABSTRACT

Article type:

Kamal al-Din Abdul Razzaq Samarkandi (816-887 AH) is one of the historians of
the Timurid era who, by examining his most important historical work called
Informed Al-Saadin and the Bahrain Assembly, can be seen that he has entered the
field of identity approaches based on Iranian and Islamic traditions. Accordingly,
the present research seeks to answer the question: How are the Mongolian traditions,
cultural, cultural and historical identity of Iranian society and its impact on postpatriarchal political legitimacy reflected in the thought of Kamaluddin Abdul
Razzaq Samarkandi? The results of the research conducted with a descriptiveanalytical approach indicate that: tribal traditions such as the Timurids' union with
the Mongol Berlas tribe, the racial duality of courtiers, the continuity and continuity
of Iranian identity from antiquity to the Timurids, the connection of Iranian culture
with Islamic identity. Paying special attention to the continuity of Sharia and Tariqat,
paying attention to the principles of Iranshahri and its components such as
Farhaizadi, the connection of religion and politics and justice and the judiciary are
the most important ideas of Samarkand in identifying Iranian identity in the Timurid
era. It has been their rule.
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چکیده
کمالالدین عبدالرزاق سمرقندی ( 887-816ه.ق) ،یکی از مورخان عصر تیموری است که با بررسی مهمترین
اثر تاریخی او به نام مطلعالسعدین و مجمعالبحرین میتوان دریافت که به حوزه رویکردهای هویتی بر پایه
سنتهای ایرانی و اسالمی ورود پیداکرده است .بر این اساس ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال
میباشد که :سنن مغولی ،هویت فرهنگی و تاریخی جامعه ایرانی و تأثیر آن بر مشروعیت سیاسی پسا ایلخانی
در اندیشه کمالالدین عبدالرزاق سمرقندی چگونه بازتاب یافته است؟ حاصل پژوهش که با رویکرد توصیفی
تحلیلی انجامشده بیانگر آن است که :سنن قبیلهای ازجمله پیوستگی تیموریان با قبیله برالس مغولی ،دوگانگی
نژادی امرای درباری ،پیوستگی و استمراربخشی به هویت ایرانی از دوره باستان تا عصر تیموریان ،پیوند سازی
فرهنگ ایرانی با هویت اسالمی ،عنایت ویژه به پیوستگی شریعت و طریقت ،توجه به اصول ایرانشهری و
مؤلفههای آن ازجمله فرهایزدی ،پیوستگی دین و سیاست و عدالت و دادگری مهمترین انگارههای موردنظر
سمرقندی در تشخص بخشی به هویت ایرانی در عصر تیموری بوده که برآیند آن اعطای مشروعیت سیاسی
به امرای تیموری و توجیهسازی حکمرانی آنان بوده است.

مشروعیت،
تیموریان،
تشابهسازی.
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مقدمه
انگارهها به معنای آن نوع اندیشههه ،تفکر ،تصههور ،انگار و م لهای تأثیرگذار در بینش هر فردی
اسهههت که در طول زمان به روش اکتسهههابی ،شهههکلگرفته و بر عملکرد و زبان بیرونی وی تأثیر
م ستقیم گذا شته ا ست .همین تفکر ،زبان و انگارههای اعتقادی ا ست که گفتمانهای مختلف را
شکل میدهد .یکی از این گفتمانها ،گفتمان هویت و م شروعیت حاکمان سیا سی بوده ا ست .از
مورخان ع صر تیموری که با تو سل به انگارههای فکری خویش به م سئله گونه شنا سی هویت
فرهنگی و مشروعیت سیاسی حاکمان تیموری در کتاب مطلعالسعدین و مجمعالبحرین پرداخته،
کمالالدینعبدالرزاق سههمرقندی اسههت .نام اثر او ،مبین نوعی معرفتشههناسههی هویتی از سههوی
نوی سنده آن بوده ،چراکه مؤلف باظرافت خا صی در صدد ا ست که نامی متنا سب با محتوای کتاب
انتخاب کند ،زیرا در اثر او ،حوادث ایران در فا صله صد و هفتاد ساله ایام سلطنت ابو سعید بهادر،
آخرین ایلخان بزرگ مغول و ابوسعید گورکان ،پادشاه تیموری ( 873-704ه.ق) بررسیشده است.
آنچه در اندی شه سمرقندی قابلبرر سی و کنکاش ا ست عبارت از این مهم که بهرغم خا ستگاه
درباری و تعلقخاطر به دربار تیموریان ،به م سئله م شروعیت و هویت این سل سله عنایت ویژهای
دارد.
درواقع سهههمرقندی بااطالع از پشهههتوانه و پیشهههینه فرهنگی ،آگاهانه و در لوای خدمت به اقوام
ترکتیموری در صدد بازیابی و احیاء پارهای از سنن سیا سی و فرهنگی ایران برآمده که این مهم
باعث شهههد این اقوام مهاجم بهرغم بیگانگی با نژاد ،هویت و فرهنگ ایرانی بهزودی بافرهنگ
ایرانی از در آ شتی درآیند و اداره ت شکیالت خویش را به دبیران و دیوان ساالران ایرانی ب سپارند،
سههمرقندی زیرکانه ،یکی از مهمترین راههای کسههب مشههروعیت خاندان ایلخانی و تیموری را
تمسههب به هویت ایرانی و حفآ آن میداند .به نظر میرسههد که سههمرقندی در پی آن بوده تا از
یب سو ایلخانان و تیموریان را با گذشته پرافتخار سرزمینی که بر آن حکومت میکنند ،آشنا سازد
و از سوی دیگر آنان را در فرهنگ غنی ایرانی مستحیل کند؛ تالشی که فرهنگ پذیری ایلخانان
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و تیموریان از نتایج آن به شههمار میرود .حال سههؤال اصههلی این اسههت که مهمترین انگارههای
موردنظر سمرقندی در کتاب مطلعالسعدین و مجمعالبحرین که با توسل به آنها به ترسیم هویت
ایرانی و م شروعیت سیا سی حاکمان ایلخانی و تیموری پرداخته ا ست کدامند؟ فر ضیهای که در
این رابطه مطرح می شود این است که سمرقندی برای توجیه مشروعیت سیاسی حاکمان ایلخانی
و تیموری بهعنوان بیگانگانی در ایران ،به خلق نوعی هویت چندالیه برای آنان دست یازیده است
که در تحقیق حاضر موردبررسی قرار خواهد گرفت.
پیشینه تحقیق
در موردپژوهش حا ضر با عنوان گونه شنا سی هویت و سیر تحول و تداوم م شروعیت بخ شی در
ایران با تأکید بر مطلعالسعدین و مجمعالبحرین ،تاکنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است ،اما
آثاری درزمینه تاریخنگاری عصههر تیموری به نگارش درآمده اسههت که از البهالی آنها میتوان
مطالبی درباره مؤلفههای هویتی و مشهههروعیت بخش خاندان ایلخانی و تیموری پیدا کرد .ازجمله
جان وودز ( )1380در مقالهای با عنوان «تاریخنگاری در دوره تیموری» بهصهههورت خالصهههه به
م سئله م شروعیت خاندانتیموری البته فارغ از جنبههای هویتی آن ا شاراتی کرده ا ست .بئاتریس
فور بز منز در دو کتاب «برآمدن و فرمانروایی تیمور»( )1377و «قدرت ،سیاست و مذهب در عصر
تیموری»( )1390در خ صوص سازوکار قدرت و قدرتگیری بر میراث اولوس جوجی و منت سبات
جامعه و حکومت در عهد شهههاهر و مبانی مشهههروعیت حاکمانتیموری مطالب جالبی دارد.
مح مدعلی مجیری ( )1393در پا یان نا مهای با عنوان «ن قد و بررسهههی شهههیوه تاریخن گاری و
رویکردهای مو ضوعی مورخان برج سته ع صر تیموری» که در مقطع کار شنا سی ار شد دان شگاه
اصفهان از آن دفاع کرده است ،بهرغم صحبت از منابع مشروعیت خاندان تیموری ،از تاریخنگاری
سمرقندی ذکر چندانی به میان نیاورده است.

244

پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،دوره پانزدهم ،شماره 1400 ،29

تنها فلیکس تایور ( )1368در مقالهای با عنوان « تاریخنگاری در دوره تیموریان» مطالبی درباره
گفتمان م شروعیت خاندان تیموری ارائه کرده که البته سهم تاریخنگاری سمرقندی در آن ب سیار
کمرنگ است .همچنین عباس سرافرازی ( )1393در مقالهای تحت عنوان «نقش امیرعلیشیرنوایی
در گسههترش تاریخنگاری عصههر تیموری» منابع مشههروعیت خاندانتیموری را بررسههی کرده و
سرانجام مریم ارجح ( )1392در مقالهای بانام «تاریخنگاری عبدالرزاق سمرقندی» بهصورت روایی
تاریخ نگاری سمرقندی را در کانون توجه قرار داده است؛ اما در رابطه با موضوع حاضر و تحقیقات
و مطالعات صورت گرفته تاکنون ،یب اشکال اساسی وجود دارد؛ و آن اینکه زاویه دید نویسندگان
این د سته از آثار متوجه م سائل دیگری غیر از هویت و م شروعیت بوده ا ست و این وظیفه محقق
اسهههت که با کنکاش در البهالی این آثار ،مطالب موردعالقه خود را اسهههتخران کند .ازاینرو در
تحقیق حاضههر تالش شههده ضههمن تکوین مطالعات پیشههین ،از دریچهای جدید و نو ،انگارههای
هویتی و مشههروعیت بخش موردنظر سههمرقندی در تاریخنگاری مطلعالسههعدین و مجمعالبحرین
مورد کنکاش قرار گیرد.
انگارههای هویتی و مشروعیت بخش
الف) سنن قبیلهای
سقوط ایلخانان در سال  736ه.ق ،دورهای از بیثباتی ،رقابت و پراکندگی سیاسی را در پیآورد که
نزدیب به نیمقرن طول کشهههید .در این دوره نیروهای متعددی به رقابت برای کسهههب قدرت و
تصههاحب میراث ایلخانان پرداختند .هر یب از گروههای قدرتطلب با اقامه برخی دعاوی و مبانی
مشروعیت ساز ،برای اثبات شایستگی خود تالش میکردند .در این برهه از تاریخ ایران با توجه به
گوناگونی و تعدد کانونهای قدرت ،اثبات شای ستی یا م شروعیت حکومت اهمیت ویژهای دا شت.
تیمور زمانی به قدرت رسههید با عنایت به این گوناگونی و با توجه به خاسههتگاه نژادی و منطقهای
خود و شرایط جامعه منابع مختلف را در جهت ک سب م شروعیت به کار گرفت ،هرچند در ابتدای
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قدرتگیری و حتی ا ستمرار قدرت وی ،نیروی نظامی او ب سیار مؤثر بود اما یکی از راههای ک سب
م شروعیت برای تیمور و جان شینانش ،توجه به منا سبات قبیلهای ،تاریخ و سنتهای مغولی بود،
سهههمرقندی نیز به اهمیت این مؤلفهها آگاهی داشهههت .تأکید تیموریان بر انتسهههابات دودمانی و
قبیلهای حتی اگر ظاهری بود میتوانست قبایل و نیروهای ع شیرهای را مطیع کرده و از سرکشی
باز دارد و این رو شی برای توجیه قبایل ترک– مغول و درنتیجه تأمین م شروعیت برای حاکمیت
تیموریان به شمار میرفت (فرهانیمنفرد)79 :1382 ،
تیموریان در بهرهگیری از مشهههروعیت مغوالن ،به قوانین چنگیزی هم احترام می گذاشهههتند و
بسیاری از آداب و رسوم مغولی را رعایت میکردند (بارتولد .)243-1376:246،ازاینجهت در زمانه
تیمور سنتهای صحراگردی و مغولی بهعنوان سرچ شمه نیرومند م شروعیت تلقی می شد تالش
تیموریان برای پیوند با خاندان گسههترده مغوالن باعث میشههد که آنها عنوان خاقان را در میان
القاب خود حفآ نمایند (منز .)7،16 :1377 :تیمور در سال  801نوهاش محمد سلطان بن جهانگیر
را به جانشینی خود برگزید که از طرف مادر نسب چنگیزی داشت .خلیلسلطان نیز جانشین تیمور
شد از طرف مادر نسبش به چنگیز میرسید (معزاالنساب ،نسخهخطی شماره  ،67برگههای ،112
 )122 ،114وی کوشههید با سههفارش تهیه یب شههجرهنامه برای خاندان تیموری با تأکید بر تبار
خودش م شروعیت خویش را ا ستحکام بخ شد اما چون پی شینه حکومت بر یب منطقه را ندا شت،
در مقابل شاهر که شش سال بر خرا سان حکومت کرده بود و سپاه آنجا را در اختیار دا شت،
نتوانسهههت دوام بیاورد (منز .)47 :1377 ،تیمور پس از رسهههیدن به حکومت اولوس جغتای عنوان
نمود که همانطور که جدش قراجار ،مشاور اصلی مغوالن بود ،وی نیز این سمت را نسبت به یب
خان چنگیزی داراست ( )Manz.2009.110جایگاه تیمور با عنوان بنیانگذار سلسله تیموری
سهم بسزایی در ارتباط طایفه و خانوادهاش با دودمان چنگیزخان و ساختار قدرت امپراتوری مغول
دا شت؛ (نطنزی )209 ،1336،بنابراین ن سبنامه چنگیزخان بهعنوان یب ا صل برای م شروعیت
تیموریان باقی ماند درحالیکه اهمیت ابزارهای قانونی مانند خانهای دستنشانده بهوسیله تیمور به
پیوندهای تاریخی و ن سب شنا سی تغییر یافت .چنانکه جان وودز ثابت کرده ا ست ،تیمور در اواخر
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فرمانرواییاش اقدام به نشههان دادن سهههم فراوان خود در نسههب نامه خانوادهاش و ارتباط آن با
دودمان چنگیزخان کرد (وودز .)99-101:1990 ،این اندیشهههه به حاکمانتیموری بعد از تیمور هم
سههرایت کرد ،بهعنوانم ال هدف شههاهر از نسههب سههازی پیوند دادن عصههر خویش با تیمور و
خانهای مغول بود و نه گسست از مشروعیت مغولی .وی بدین منظور نوشتن تواریخی را در مورد
تیمور و نیز نسب تیموریان فرمان داد به صورتی که نسب نامه تیموریان تا مرگ تیمور کامل شد
و در زمان جانشینانش تداوم یافت ،برای اینکه این امر در متونی که بعدها مورخان مطالبشان را از
آن گرفتند ،وجود داشت (وودز.)110:1990 ،
گزارشهای متنی از این افسانهها در دوره شاهر مباح ی را ضد ممنوعیت میراث مغولی به وجود
آورد (منز .)35-38 :1377 ،از حدود سهال  830یب سهری از آثار تبارشهناختی در مرتبط سهاختن
تیمور با خاندان چنگیزخان وجود دارد .جاهطلبانهترین آن ها که برای شهههاهر نوشهههته شهههد،
معزاالن ساب بود که در سال  830ه.ق به این حکمران اتحاف گردید .معزاالن ساب گزارش بهروز
شدهای از شعوب پنجگانه ر شیدالدین دوغالت بود که ن سب چهار خاندان از دودمان چنگیز را در
قرن نهم و نسب نامه اولوس برالس را همراه دودمان قراچار در سیاههای مفصل وارد نموده است
(وودز .)85-112:1990 ،در طول سلطنت شاهر  ،تقریباً هریب از شاهزادگان تیموری تاریخی را
که شامل حواالت چنگیزخان و سلسله نسب اصلی برای اعقابش که تاریخ ستایشآمیزی از قراچار
و اخالفش نیز بر آن اضهههافه شهههده بود ،تهیه کردند .چنگیزخان ،قراچار نویان ،فرمانده برالس را
بهعنوان م شاور جغتای دومین پ سرش تعیین نمود و در ن سلهای بعدی پیوندهای تاریخی تو سط
جانشههینان چنگیز و امیربرالس حداک ر تا دوره تیمور برقرار گردید (حسههینی تربتی)14 :1342 ،؛
بنابراین جان شینان تیمور نیز نظام قبیلهای را محفوظ دا شتند و بدنه ل شکری حکومت در در ست
قبایل بود .بهعنوانم ال مهمترین ویژگی ساختاری حکومت شاه سلطان حسین بایقرا (873-911
ه.ق) روابط و سههاختار قبیلهای بود که کامالً ت بیت شههده و مشههخص بود .هر قبیله میبایسههت از
جایگاه ،قلمرو و امتیازات خود برخود را شود و تغییر این مراتب دشوار مینمود.
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در سنن مغول و تیموری اگر فردی میخوا ست به رهبری بر سد ،به توان نظامی و قبیلهای افراد
قبیله خود متکی بود که در این وفاداری نیز هیچ تضههمینی وجود نداشههت( .دوغالت)1383:190،
حتی اگر فردی به رهبری قبیله خود هم میرسههید باز هم موقعیت او از ثبات برخوردار نبود؛ چون
اگر کارایی و صفات الزم را نداشت ،موقیعت خود را از دست میداد؛ بنابراین هم رهبری اولوس و
هم رهبری قبایل همواره کانون ستیزه و درگیری بود (منز .)56 :1377 ،از این جهت سمرقندی و
مورخان دیگر میبایسههت مؤلفههای مشههروعیتزای دیگری را نیز در کانون توجه قرار میدادند و
به همین جهات اسههت که حتی شههخص تیمور برای اینکه حمایت همه را داشههته باشههد با امرا و
اطرافیان خود بیشههتر با مالیمت و احتیاط رفتار میکرد و فقط در برخی موارد به سههرکوبی آنها
میپرداخت (منز)80:1377 ،
ب)-تشابهسازی ،پیوستگی و استمرار در هویتایرانی
هویت پدیدهای چند وجهی است که از سادهترین تا گستره موضوع سیاسی ،اجتماعی و مذهبی را
در بر می گیرد؛ لذا امر ثابتی نیسهههت بلکه بر اسهههاس دیالکتیکی بین شهههبکه معنایی ذهن و
نظام سیا سی ،اجتماعی و مذهبی پیرامون ر میدهد .براین ا ساس ،تاریخنگاری ایرانی ،یکی ،از
محملهای ،است که عناصر هویت ،ایرانی -اسالمی را میتوان به وفور در آن جستجو کرد .اغلب
مورخان ایران ،به خاطر دلبستگی ،به قومیت ،ملّیت و دیانت خود ،سالها عمر خود را صرف ،ثبت
افتخارات ملی ،دین ،نژادی ،ادبی و فرهنگی؛ و گذ شتهای که بدان تعلق دارند ،کردهاند تا آن را به
آیندگان بسههپارند (تاکسههتن1384:133 ،؛ امینی زلیخا و رضههوی سههیدابوالفضههل .)2:1396،یکی از
دورههای مهم تاریخایران که میبای ست به ک شف مبانی هویتبخش و م شروعیت ساز در اندی شه
مورخان ایرانی دسهت یازید دوره بعد از فروپاشهی ایلخانان تا روی کار آمدن صهفویان اسهت .این
م سأله از آنجا اهمیت دارد که خأل سیا سی که از سال  736ه .ق .در پی مرگ ایلخان ابو سعید
روی داد ،عمالً به اضههمحالل حکومتمرکزی انجامید و نیروهای گوناگونی را وارد صههحنر رقابت
بر سر کسب قدرتسیاسی نمود.
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سهههمرقندی یکی از مهمترین راههای مشهههروعیت خاندانایلخانی و تیموری را حفآ هویتایرانی
دانسهههته و در این راه به بهترین صهههورت به عنصهههر تشهههابهسهههازی میان پادشهههاهان ایرانی و
فرمانروایانایلخانی و تیموری روی آورده اسههت؛ هویتایرانی را احیای گذشههته تاریخی از طریق
یادآوری نام و زندگی پادشههاهان و پهلوانان دوران اسههاطیری و باسههتانی میداند ،اثر او پر از نام
شاهان ،پهلوانان و نامداران ایرانی دوران کهن و باستان است (وودز .)123 :1380،وی درصد بوده
ا ست با آ شنا سازی ایلخانان و تیموریان با فرهنگایرانی ،نه تنها از میزان آ سیب و تخریب ح ضور
آنان در این سههرزمین بکاهد ،بلکه از وجود آنها همچون عاملی وحدتبخش به منظور انسههجام
ایران و ایرانیان ،تحت لوای حکومتی بیگانه سههود جوید .از این رو ،با بهانههای مختلف سههالطین
ایلخانی و تیموری را با عناوینی مانند جمشید جهانگیر خورشید آسمان سریر ،صفدر ایران و توران،
تهمتن صاحب قران ،ج شمید زمین و زمان افرا سیاب میدان ...ستوده ا ست ( سمرقندی-160/1:
 .)159در جایی دیگر میگوید« :در همین سال ،طلوع والدت حضرت صاحب قرانی بود در والیت
توران یعنی امیرکبیر ،جمشید جهانگیر ،خورشیدآسمان سریر ،صفدر ایران و توران ،تهمتن صاحب
قران ،مشید معاقد کشور گشایی است»(سمرقندی .)133/1:به کارگیری واژههای پادشاه ،شاهنشاه
و سههلطان برای فرمانروایان ایلخانی و تیموری ،تالشههی دیگر از سههوی مور برای انطباق تبدیل
منصبخانی به جایگاه پادشاهی برای تحقق بخشیدن به اهداف خود بوده است؛ به بیان دیگر این
م سأله ،اقدامی به منظور منطبق ساختن جایگاه حکمرانان ایلخانی و تیموری با پاد شاهان نامدار
ایرانی اسههت .به عنوان نمونه در ذکر لشههکرکشههی تیمور به کرمان میگوید» «امیر صههائب تدبیر
اختیار الدین حسههن قورچی که حاکم کرمان بود قاصههدی به حضههرت پادشههاه فرسههتاد و عرضههه
داشههههت(»...سهههمرقنههدی ) 551/2:در جههایی دیگر از تیمور بههه عنوان «پههادشههههاه بحر و
بر»(سهههمرقنههدی« ،)653/2:سهههلطههان گردون اسههههاس»(سهههمرقنههدی« ،)597/2:سهههلطههان
آفاق»(سههمرقندی )602/2:و «پادشههاه هفت اقلیم»(سههمرقندی )962/2:یاد میکند و آنگاه جایگاه
تیمور را این چنین بیان میکند:
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شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل *** مملوک آن جنابم و مسکین این درم
ای شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود *** در سایه تو ملب فراغت میسرم
(سمرقندی)611/2:
در اندیشه سمرقندی حاکمان تیموری و ایلخانی از یب نژاد و یب سرچشمه هستند آنان را مجهز
به قدرت خارق العاده جلوه میدهد به آنان شههخصههیت افسههانهای عطا میکند تا طرح و چارچوب
هویتی برساخته خویش را تکوین بخشیده و برای آنان مشروعیتسیاسی کسب کند .بهگونهای که
در اثر خود پیرامون سهههالطینتیموری و م مدوح خود تیمور از کل ماتی مان ند «صههها حبقرانی،
جم شیدجهانگیر ،خور شیدآ سمان سریر ،صفدر ایران و توران» ا ستفاده میکند و تولد تیمور را به
طلوع آفتاب سلطنت قاهره ت شبیه کرده ا ست .از آنجا که تمام تالش سمرقندی م صروف تکمیل
طرح هویتی خویش اسههت بر نسههب ایلخانان و تیموریان تأکید فراوان دارد تا جایی که شههاهر
تیموری را به عنوان نخسهههتین جانشهههین فاتح بزرگ تیمور دارای قدرت مافوقطبیعی توصهههیف
میکند (سمرقندی .)250/1:سمرقندی معتقد است که شاهر بعد از مرگ قرایوسف قراقویونلو به
این قدرت ماوراءالطبیعی مجهز شده است ،بهطوری که اطرافیانش را در جریان گذاشته است« :او
در عالم خواب بر تابعینش ظاهر شهههد و از عالم خواب و خیال ،نوکرانش را از آن موضهههوع مطلع
ساخت»(سمرقندی.)290/1:
بنابراین سههمرقندی در چارچوب طرح هویتی خویش در صههدد مشههروعیتسههازی برای حاکمان
تیموری اسهههت ،از اینرو همه حاکمانتیموری را در یب قاب میبیند و از دریچه این قاب تنها به
ذکر محاسههن آنان میپردازد .وی در چارچوب طرح هویتی خویش پیوسههته توصههیف مطلوبی از
شهههاهر ارا ئه میک ند به گو نه ای که حکمرانی او را قرین پرهیز گاری ،عدل و داد و تقوا و

250

پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،دوره پانزدهم ،شماره 1400 ،29

پرهیزگاری میداند« :حضرت صاحبقرانی که ممالب روی زمین در تصرف او بود بهترین بالد به
عزیزترین اوالد یعنی خرا سان به ح ضرت شاهرخی تفویض فرمود و این مجموع که مذکور شد
بعد از واقعه بر تخت سههلطنت تمکین یافتند و این معنی همانا به واسههطه آن اسههت که اهالی آن
خاک پاک حاکم دوسهت و رعیت نهاد وفادار و حق شهناسهند و به فر دولت شهاهرخی بلده هرات
دارالسههلطنه روی زمین شههد و شههرح فضههایل خراسههان بیش از آن اسههت که در این محل به آن
پردازیم .حضرت صاحب قران به دیده فراست در جامجهان نمای ضمیر منیر چهره ملب و دولت
امیرحسین را خراشیده دید»(سمرقندی .)425/1:از دیدگاه سمرقندی ،نداشتن تبار ایرانی از سوی
حمکرانان ایلخانی و تیموری ،مانع جدی در شبیه سازی آنان با پادشاهان ایرانی محسوب میشود؛
بنابراین به دنبال راهحلی اسههت که به وسههیله آن بتواند این کمبود را رفع کند ،از اینرو اسههالم
آوردن ایلخانان و تیموریان ،عاملی مهم اسههت که او از آن به عنوان جایگزین و جبران کننده نژاد
و تبار بهره گرفته ا ست( .اللهیاری .)45:1393،وی کو شیده ا ست با ا ستفاده از این ت شابه سازی،
امرای تیموری را با فرهنگ دیوان ساالری و ک شورداری ایرانی آ شنا ساخته در نتیجه آنان ،از این
ا صول و مبانی جهت ک شورداری و مراقبت از امنیت و آرامش در جامعه ا ستفاده کنند .از جمله در
قالب اشعاری اینچنین از کشورداری شاه ابواسحاق مظفری یاد میکند:
سلطان تانبخش جهاندار امیرشیخ *** کآوازه سخاوت وجودش جهان گرفت
شاهی چو کیقباد و چو افراسیاب *** کشور چو شاه سنجر و شاه اردوان گرفت
در عیش و ساز عادت خسرو بنا نهاد *** در عدل و رسم شیوه نوشیروان گرفت
(سمرقندی.)309/1:
و امرایی مانند امیرچوپان و فرزندان وی را با واژگان ایرانی ستوده و آنان را همسان نامداران کهن
ایران دان سته و میگوید« :امیرچوپان را خواص ب سیار بوده ا ست از اعتقاد در ست و نیت صافی و
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سیرتنیکو و قیام بر طاعت و در راه مصر و شام عمارتی دارد که ماحی آثار ملوک عجم و اکاسره
است و اجرای آبی که در مکه کرده از عهد آدم تا زمان او هیچ کس آب روان غیر ذی ذرع نشان
نداده ،مردی و مردانگی و وفاداری و جانسپاری او نسبت با خاقان مغول زیادت از آن است که در
کتاب شههرح توان داد»(سههمرقندی .)110/1:وی درباره امیرتیمورتاش در ممالب روم که کارهای
بزرگی انجام داد ،آورده است که:
چو اوکوشش جنگ قیصر نکرد *** نه دارا که صد چون سکندر نکرد
گهی رام کرد اسطپانوس را *** گهی زد به انطاکیه کوس را
همه روم آسوده از داد او *** میناب خوردند بر یاد او
(سمرقندی.)112/1:
ج) ایران و توران
در منابع تاریخنگاری دوران حکوت تیموریان در ایران ،درباره روابط میان ایران و توران دو نگرش
دیده می شود .در د ستهای از منابع بهطور کامل دیدگاه نظامی حاکم ا ست که شرفالدین یزدی
(متوفی  858ه.ق) ن ماد آن اسهههت (یزدی ،1336،ن  )2:33،123و نگرش فرهنگی که از دوره
شاهر در توجه مورخان قرار گرفت که افرادی مانند سمرقندی و امیرعلی شیر نوایی (متوفی 906
ه.ق) نماد آن اسههت به گونهای که ترسههیم و تشههبیه دشههمنان ایلخانان و تیموریان به تورانیان
وآراسههتن کالم به صههحنههای جنگ توران و ایران ،بخش دیگر از کوشههشهای سههمرقندی در
را ستای حفآ هویتایرانی ا ست .به گونهای که در ذکر حوادث سال  781و ل شکرک شی تیمور به
بخارا ،جنگ تیمور با امرای بخارا را به جنگ اسفندیار و رستم تشبیه میکند:
ببینم تا اسب اسفندیار *** سوی آخور آید همی بیسوار
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و یا بارهی رستم جنگجوی *** به ایوان نهاد بیخداوند
(سمرقندی.)511-512/2 :
از این رو ر ست م را به عنوان نماد اقتدار و شک ست ناپذیر عن صر ایرانی در برابر مهاجمان این مرز
بوم قرار داده ،همچنین کتاب وی پر از شههخصههیتهایی اسههت که او آنها را رسههتم خوانده و از
افراسیاب نیز به عنوان یب چهره و مظهر ایران ستیزی نام برده است (سمرقندی،514 ،512/2 :
 .)518در ذکر محاربه ابوسعید با امراییاغی چنین آورده است:
چنین گفت رستم خداوند رخش *** به دشت آهوی ناگرفته مبخش
(سمرقندی.)75/1 :
و یا درباره سپاه هندیها چنین میگوید:
سپاهی از نژاد دیو جنگی *** گروهی برنهاد خوک حربی
(سمرقندی.)740/2 :
درباره لشکرآرایی تیموریان و مصریها به شیوه شاهنامه این چنین حماسه سرایی میکند:
دو لشکر همچو کوه از جای جنبید *** و زان هیبت زمین و کوه لرزید
زهر سو روی در رو بازخوردند *** به کوشش بازوی کین باز کردند
دهن در گوش مردان کرده سوفار *** سخن میگفت کاینب نوبت کار
(سمرقندی.)861/2 :
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در دوره تیموری نوعی دوگانگی نژادی وجود دا شته ا ست که حتی به درون دیوانهای ادرای نیز
نفوذ و رسهو کرده بود .البته این دوگانگی همواره به حفآ تعادلزیسهتی و فرهنگی جامعه کمب
مینموده است( .کالویخو )215 :1366،به عقیده منز دیوان جغتایی یا ثواجی مانند محکمه حقوقی
امیرانجغتایی و شههاهزادگان تیموری فعالیت داشههته و ظاهراً جانشههین دیوان عرت حکومتهای
پیش از مغول ولی با اختیارات وسههیعتر بوده اسههت (منز .)241 :1377 ،در معزاالنسههاب که بازتاب
دهنده سازمان ادارای حکومت تیموری ا ست از دو مجموعه م ستقل از کارگزاران نام برده شده
اسههت .ابتدا از امرا که همگی ترکی یا مغول بودند و سههپس مناصههبی دیگر که معموالً در اختیار
جغتاییان بود و در آخر فهرسههتی از کاتبان ایرانی ،ترک و صههدرها یاد شههده اسههت (معزاالنسههاب،
نسههخهخطی شههماره  ،67برگه  .)133بنابه گفته سههمرقندی شههاهر و حاکمان او شههورایی از امرا
داشتند که با آنان مشورت میکردند و عضویت در این شورا افتخاری بزرگ بود که به امرای بلند

مرتبه جغتایی و به طور خیلی اتفاقی یب کارگزار یا فرمانده ایرانی اعطا میشهههد (سهههمرقندی1:
 .)64،717،795/احتماالً اصطالح امیردویان در معزاالنساب اشاره به عضویت در این شورا دارد اما
وظایف ر سمی آن همچنان مبهم باقی مانده ا ست (معزاالن ساب ،ن سخهخطی شماره  ،67برگه
 .) 133در بین دیوانیان ایالتی اک ر کارکنان ریشهههه محلی داشهههتند؛ برای م ال بهطور مکرر در

نسبتهای وزیران دیوان هرات ،به افرادی از توس ،سبزوار و مهستان بر میخوریم (سمرقندی1:
 .)127-96/منز د ر تحلیل م سائل سیا سی ع صر شاهر معتقد ا ست که حاکمان تیموری برای
سلطه بر ایاالت تا اندازهای به سپاه جغتایی متکی بودند و سپاهیان منطقهای یا اهالی بومی نیز به
همان اندازه اهمیت داشهههتند؛ و ایرانیان در عرصهههه نظامی فعال و پر تحرک بودند و سهههپاهیان
منطقهای مت شکل از سربازان ایرانی در بی شتر ایاالت وجود دا شتند ( شامی ،1956 ،ن  .)2:17در
عصههر شههاهر نزاع اهلقلم و اهلشههمشههیر قابل پیگیری اسههت اما به نظر میرسههد که در پرتو
شههخصههیت محافظه کار ،عافیتطلب و واقعگرای شههاهر و جانشههینانش ،زمینه بلند پروازیهای
نظامی کمتر شده و تحت تأثیر نهادینگی قدرت و قوت نهادهای ادارای-اجرایی ،فر صت بیشتری
در اختیار دیوانساالران ایرانی قرار گرفته است.
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ح) شریعت و طریقت
یکی از انگاره های اعتقادی سهههمرقندی که نقش مهمی در هویتبخشهههی به جامعهی ایرانی و
اعطای مشروعیت سیاسی به حاکمان بعد از ایلخانان اعطا کرده ا ست ،شریعت و طریقت بوده که
ادامه آن به دوره تیموریان ر سیده ا ست .به عقیده سمرقندی در میان حکومتهای ایرانی در حد
فاصههل بین فروپاشههی ایلخانان تا زمان حیات مؤلف ،آلمظفّر ،آلکرت ،سههربداران ،مرعشههیان و
تیموریان بر مفاهیم دینی برای کسب مشروعیت تأکید میورزیدند .مؤسس و نخستین فرمانروای
سههلسههلر مظفّری پس از سههقوط ایلخانان ،یعنی امیر مبارزالدرین ،در این زمینه ،گوی سههبقت را از
دیگران ربود .وی بعد از فتح شیراز اقدامات شریعتمآبانر خود را شدرت بخ شید .در امر به معروف
و نهی از منکر-آن گونه که خود قائل بود -جدریت و سهههختگیری زیادی به خرن داد و تنها علوم
فقه ،تفسیر و حدیث را مجاز شمرد (سمرقندی .)293/1 :به نوشتر سمرقندی ،شاهشجاع و ظرفای
شیراز ،امیر مبارزالدرین محمرد را به زبان ظرافت «محت سب» میگفتند ( سمرقندی )294/1:عنوانی
که در اشعار حافآ نماد ریاکاری ،تظاهر و سنگدلی است .از نظر سمرقندی ،وجیهالدرین مسعود نیز
در منابع وجیه الدرنیا والحقّ والدرین و وجیه ملب و دین خوانده شههده اسههت (سههمرقندی)144/1 :
مفاهیم عرفانی و شیعی بیش از همه در حکومت سربداران خراسان که از سال  736تا  788ه .ق.
در بخشهایی از خراسههان حکمرانی کردند ،به کار برده شههد .یب سههال و اندی بعد از آغاز قیام
سربداران ،وجیهالدرین مسعود به قدرت رسید .وی دارای شخصیتی معتدل ،حازم و دوراندیش بود و
در واقع ،مؤ سرس ا صلی دولت سربداران مح سوب می شود ،زیرا مبانی را پیریزی کرد که موجب
دوام آن دولت تا پایان قرن شهههد .نخسهههتین اقدام مهم او در پایهریزی این دولت ،ایجاد مبنایی
مشههروعیتسههاز بود .به نوشههتر سههمرقندی« :چون حکومت بر او [وجیهالدرین مسههعودم مقرّر شههد،
اندی شه کرد که سندی باید که ا ساس حکومت بدان ا ستحکام یابد ( سمرقندی .)178-177/1:به
نظر سههمرقندی در آن زمان ،بانفوذترین جریان اجتماعی در بیهق و سههبزوار ،پیروان شههیخحسههن
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جوری بودند که بی شتر مردم والیت ،از جمله وجیهالدرین م سعود ،در سلب معتقدان و هواداران او
محسوب می شدند .مقام باالی عرفانی و معنوی او در خراسان آن روزگار را از این القاب و عناوین
مفصهههرل و بلند باال میتوان دریافت .فعالیت های پنهانی او در تجهیز هواداران همراه با نفوذ و
محبوبیت فراوان در میان آنها ،موجب ترس حکّام مغولی خراسههان و حبس او در دژی در اطراف
نیشابور گردید .بر اساس گزارش سمرقندی ،رأی مسعود بر آن قرار گرفت که « شیخحسن جوری
را از زندان بیرون آورده ،مقتدا سازد و خود لشکرکشی کند»( سمرقندی .)188/1:وی توانست طی
عملیاتی او را آزاد کند ،در نتیجه شیخح سن و مریدانش به سربداران پیو ستند و نیروی نظامی و
عقیدتی آن دولت را تقویت نمودند .تأثیر این اتّحاد در ارتقای جایگاه و مشروعیت امیر مسعود ،در
ملقّب شدن او به «سلطان اسالم» آشکار شد؛ لقبی که متعاقب این اتّحاد در مورد وی به کار رفت
(حافآ ابرو .) 144/1 :1380،اتحاد سیاسی یب سپاهی با یب شیخ صوفی در فضای سیاسی آن
روز ،مو ضوعی خالف قاعده تلقّی می شد .این دیدگاه را امیر محمد جانی قربانی ،از امرای مغولی
خراسان در پیغامی به شیخحسن بیان کرده است« :امیر مسعود مرد سپاهی است .اگر او را داعیر
سرداری باشد ،بعید نیست .فامرا آن جناب [شیخ حسنم مردی زاهد و گوشه نشین است و دعوی
دروی شی و سالمت طلبی میکند .از آبا و اجداد او ک سی سرداری نکرده و او خود نیز از مبدأ حال
الی یومنا هذا به تح صیل و عبادت م شغول بوده .این چه داعیه ا ست که او را پیدا گ شته و بدین
سههبب فتنه در خالیق افتاده؛ این صههورت از او به غایت غریب و عجیب مینماید»(سههمرقندی:
)179-178/1
دیدگاه نخبگان حاکم و اشرافیت نظامی مغول نسبت به قدرت سیاسی را در متن فوق میتوان به
روشنی مشاهده کرد؛ دیدگاهی که بر اساس آن تنها از نخبگان نظامی انتظار میرفت برای کسب
قدرت د ست به کو شش بزنند ،نه از نخبگان معنوی .به شیو صوفی به عنوان افراد وار ستهای
نگریسته می شد که به هیچ عنوان دغدغر رسیدن به قدرت سیاسی را ندارند .شیخحسن جوری در
پاسخ ،هدف خود را دفع ظلم و خرابی و پریشانی و قتل و غارت و حفآ خان و مان و اهل و عیال
و خون و مال م سلمانان و صلح خواهی برای مردمی که کا سر صبر شان لبریز شده ،بیان کرد
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( سمرقندی )183-182/1:هر چند در مورد مذهب سربداران ابهاماتی وجود دارد ،تردیدی نی ست
که در تعالیم شیخ ح سن جوری ،ایدئولوژی ت شیرع نق شی ا سا سی دا شته ا ست .ا روالً وی مرید و
جان شین شیخخلیفه بود .شیخخلیفه زمانی در برابر ا ستاد سنّی خود ،شیخعالء الدرولر سمنانی ،در
اشهههاره به مذاهب چ هار گانر اهلسه ه نّت گف ته بود که« :آن چه من میجویم ،از این مذاهب
اعالست»( سمرقندی )175-174/1:و این پاسخ موجب رانده شدن او از خانقاه سمنانی شده بود.
شههیخ خلیفه اندکی پیش از قیام سههربداران و تشههکیل آن دولت ،در سههال  736ه .ق .در مسههجد
سبزوار توسرط عمرال حکومت و به فتوای فقهای سنّی سبزوار ،مقتول شد .رهبری مریدان و پیروان
او را شاگرد برج ستهاش شیخح سن جوری بر عهده گرفت .ثانیاً مخالفان در سبزوار ،شیخح سن
جوری را به شیعهگری متّهم کردند و ه شدار دادندکه او «خرون خواهد کرد و ملب خواهد گرفت
و اظهار مذهب روافض خواهد کرد»(سهههمرقندی )181 /1،به نظر میرسهههد تعلیمات او عالوه بر
جنبرسههیاسههی -اجتماعی و نظامی ،از ویژگیهای قوی ایدئولوژیب نیز برخوردار بوده اسههت .او
مریدا نش را به تهیره و پنهان کردن سهههالح و آمادگی و انتظار برای روز موعودی که اشهههار قیام
صادر شود ،تو صیه مینمود ( سمرقندی .)176-175/1:آخرین فرمانروای این دولت؛ یعنی خواجه
علی مؤیرد تالش کرد مبانی فقهی تشهههیع را با آوردن یب عالم برجسهههتر شهههیعه به قلمرو خود
مستحکم کند .تکیه بر نمادهای شیعی ،عالوه بر سربداران ،در برخی دولتهای دیگر نیز به چشم
میخورد .مواردی همچون دفن اعضهههای خاندانهای حاکم در جوار مرقد امامعلی نیز به ویژه در
مورد خاندان جالیری در منابع ذکر شده ا ست ( سمرقندی .)183/1:م شابه اقدامات امیرمبارزالدرین
را در همان دوره ،همتای وی در هرات ،ملبمعزالدرین حسههین کرت در پیش گرفت .او به نوشههتر
سمرقندی «همرت عالی بر آن مق صور دا شت که حدود مملکت خویش به اوامر شرعیات م ضبوط
دارد و اعت صام به حبل متین دین مبین و ت شبرث به ذیل پی شوایان ،راه یقین سازد»( سمرقندی/1:
.)127
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تأ سیس دولت شیعر مرع شیان مازندران نیز تحت تأثیر نه ضت سربداران صورت گرفت .مؤ سرس
این دولت قوام الدرین مرعشی ،مرید سیردعزّالدرین سوغندی و سوغندی مرید شیخحسن جوری بود.
به نظر سمرقندی ،قوامالدین عالوه بر سیادت ،نسب خود را به امامحسن عسکری میرساند و با
تمسههرب به این نسههب و نیز با زهد و گوشهههنشههینی پیروان و معتقدان زیادی یافته و در اقدامی
غافلگیرانه ،امیر افراسهههیاب چالوی حاکم مازندران را کشهههت و بر آن سهههرزمین سهههلطه یافت
( سمرقندی .)326/1:در ادامر تبار طریقت شیخ خلیفه -سلف شیخح سن جوری -بود که طریقت
زاهدیر گیالن پدید آمد .طریقت زاهدیه به نوبر خود موجد مرشههدی شههیخصههفیالدرین اردبیلی و
پیدایش طریقت اردبیل شد .بدین ترتیب ،تجربر یگانر سربداران و شیخحسن جوری که آمیختهای
از تصورف فعال اجتماعی و سیاسی با مفاهیم پویا شیعی بود ،با نهضت صفویان و ایجاد تحورالت و
دگرگونیهای عمیق در جغرافیای مذهبی ،سهههیاسهههی و اجتماعی ایران پیوند مییابد؛ بنابراین در
اندیشه تاریخنگاری سمرقندی شریعت و طریقت از مهمترین مبانی هویتبخش و مشروعیتزای
حاکمان ایرانی در حد فاصههل بین ایلخانان تا صههفویه بوده اسههت که الته در دوره صههفویه تا حد
زیادی تکمیل شده است .از جمله میگوید« :در حوالی مزار متبرک امامفخرالدین رازی دو منار در
برابر یکدیگر از دوطرف کوی برآورد و ظلم ا شرف در آذربایجان ازحدگذ شت{اکابر} جال کردند.
خواجه شیخ کججی به شیراز رفته عازم شام شد و آن جا عمارات عالی ساخت و خواجه صدرالدین
اردبیلی قدس سره پناه به گیالن برد و قا ضی محییالدین بردعی به سرای رفته به وعآ م شهور
شد»( سمرقندی .)280/1:در سال  831یا بعدها ن سبنامه مف صلی روی سنگقبر آرامگاه تیمور
نگا شته شد که در آن تیمور ن سب خود را به «آالن قوا» ،نیای اف سانهای مغوالن میر ساند و به
وسیله پرتو نوری که روح علیابن ابیطالب بود ،بارور شده بود (وودز.)86 :1990،

ج) -توجه به اصول ایرانشهری
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پیرامون اندی شهیایران شهری ،بهعنوان مفهومی که تا دوره ایلخانی و تیموری کم رنگ شده بود
(کراوولسهههکی .)4 :1378،مناقشههههی زیادی وجود دارد؛ این واژه بهمعنای تداومِ فرهنگ و خردِ
ایرانیانِ پیش از ا سالم میبا شد که از طریقِ «عهدها»« ،کارنامهها»« ،نامهها»« ،آییننامهها» و
«تاننامهها» از دور سههاسههانیان ،به عصهرِاسههالمی انتقال یافته اسههت؛ در واقع تجاربِ سههیاسههی
ایرانیان ،با عنوان اندرزنامههای سیا سی یا آیینهای ک شورداری و سیرالملوکنوی سی ،در منابع
تاریخی و ادبی باز تاب یا فت (در بار این مجمو عه از متن ها ،نب :طبری585/2 :1362،؛
م سعودی243-242/1 :1382،؛ ابنندیم )126-125:1381 ،از جمله ا صولِ اندی شهی ایران شهری:
الهی بودن مقام سههلطنت ،فرّهایزدی ،توأمان بودن دین و دولت و عدالت بودند (طباطبایی:1386،
 .)11در نتیجه این اندیشه ،اطاعت از پادشاهِ عادلِ فرهمند تا زمانیکه از این اصول تخطی نکرده
باشد ،جزء باورهای راسخِ ایرانیان بهحساب میآمد .در حقیقت ،تجارب تاریخی ،حاکمان را به این
ا صل واقف کرده بود که صرف زور و قدرت نمیتوانند بقای حکومت را ت ضمین کنند و حکومت
ناگزیر میبایسههت به یکی از عوامل مشههروعیتبخش که شههامل وراثت ،برترینژادی و از همه
مهمتر تقدیرآسههمانی و گزینشالهی بود؛ توسههل جویند .تقریباً میتوان گفت ،در طول تاریخایران،
حاکمان و نظریهپردازان سیاسی آنها ،به عوامل مشروعیتبخش فوق ،پایبند بودند .فرهمند بودن
پاد شاه و افتخار به ن سب ،با سقوط سا سانیان نیز از بین نرفت و از طریق نظریهپردازان سیا سی،
دبیران ،وزیران و مورخانِ ایرانی به دورههای بعد انتقال داده شد .بهطوریکه بازتاب این اندیشه را
در ک تاب تاریخبیهقی ( ،)115: 1399نصهههی حهالملوک غزالی ( )81:1351و سه ه یاسهههت نا مه
خواجهنظامالملب ( )1:1394میتوان به وضوح مشاهده کرد( .ر.ک :به طباطبایی)94 :1386،
سرزمین واحد یا ایران شهر ،مفهومی که با گ شودن بغداد و نابودی د ستگاه خالفت و شکلگیری
حکومت ایلخانی و تیموری ،فرصههتیتازه برای طرح دوباره یافت .ایرانیان آگاه و جویایی فرصههت،
کوشههیدند تا با ارائه راهکارهای مناسههب ،اقدامات مؤثری پیرامون آن به انجام رسههانند .مورخان از
جمله فعاالن حوزه هویتملی و اندیشه ایرانشهری بودند که به این امر توجه مهم نشان دادند؛ به
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عبارت دیگر ،از فر صت به د ست آمده ،جهت شکلگیری نام سرزمین ایران در سایه حاکمیت
بیگانگان سود جستند .سمرقندی نیز به خوبی به نقش احیای اندیشهایرانشهری در هویتبخشی و
مشهههروع یتسهههازی امرایتیموری آ گاهی داشه ه ته ،از این رو واژه های ایران و ایرانزمین در
مطلعالسههعدین بارها مورد اسههتفاده قرار داده اسههت« :در این سههال که انقضههای دولت سههالطین
چنگیزخانی بود ،در مملکت ایران ،در همین سال ،طلوع حضرت صاحبقرانی بود در والیت توران
یعنی امیرکبیر ،جمشههید جهانگیر ،صههفدر ایران و توران ،تهمتن صههاحب قران ،ممهد فرمانروائی،
مرکز دایره عالمستانی ،مدار نقطه صاحبقرانی»(سمرقندی  .)131/ :1در جای دیگر میگوید:
بد اندیش از دوست نشناختم *** دل از کین ایران نپرداختم
(سمرقندی)133/1:
سمرقندی همچنین ایلخانان و تیموریان را وراث مملکتی میداند که حکومتهای باشکوهی چون
سههامانیان ،آلبویه و سههلجوقیان برآن حکومت کردند .وی در این درباره در کتابش آورده اسههت
«مملکت ایران ،مملکت آل سامان وآلبویه و سالطین سلجوق بود ح ضرت صاحبقرانی تحت
تصرف خود درآورد»(همان.)135:
ج .)1-فرهایزدی
از اصول مهم ایرانشهری که در تعیین هویتایرانی نقشی برجسته داشته و همواره در کانون توجه

سیاستمداران و مورخان دوره اسالمی بوده است فرّ یا فرّه میباشد (فرهوشی75:1380 ،؛ مجتبایی،
 .)53 :1352در کانون این نظریه سلطنت ،پادشاه قرار دارد که از جایگاه معنوی و سیاسی ویژهای
برخودار اسهههت ،به گونهای که فرمانروایالهی و نماینده خدا بر روی زمین به شهههمار میآید.
خواجهنظامالملب توسههی نیز که آگاه به رموز مملکتداری ایرانیان و مرونِ اندیشهههیسههیاسههی
ایرانشهری بود (طباطبایی ،)94 :1386،میگوید« :امرا چون پادشاه را فرّ الهی باشد و مملکت باشد
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و علم با آن یار باشههد ،سههعادتِ دو جهانی بیابد (طوسههی .)68 :1394 ،در واقع این طرز تلقی در
اندی شه ایران شهری و فرهنگ سیا سی ایران ،مقام معنوی ویژه و تأییدات خا صی برای پاد شاه به
همراه میآورد و تعریف هویتایرانی بدون توجه به این مقوله نارسهها و مبهم خواهد بود .بنابه باور
ایرانیان با ستان ،فر و کیان ،فروغ یزدانی ا ست که از سوی خداوند ،بخ شیده شده و م شروعیت
دهنده حکومت و مقام و منزلت شههاهی اسههت (ثاقبفر .)275 :1388 ،با این همه گرچه این فر از
شاهان بد میگ سلد؛ اما به هر ان سان نیکی نیز نمیپیوندد ،بلکه باید نژاد از شاهان دا شته با شد.
پس دو عن صر فر و نژاد از الزامات شهریاری و تعیین ت بیت هویت ایرانیاند؛ یعنی ایزدی یا الهی
بودن خاستگاه شهریاری به دومین ویژگی یعنی نژاد شهریاران میپیوندد که در میان نژاد آدمیان،
برتر و نیکوتر از همه ا ست .به بیان بهتر تنها شاهانی در ایران از سوی بزرگان و مردم به شاهی
پذیرفته می شوند که از نژاد شاهان با شند و نژاد خود را ،در ازای زمان به اون بر سانند (ف صیحی
خوافی .)962 :1386،پس از گشودن بغداد و بنیانگذاری حکومتایلخانی و تیموری ،مورخان ایرانی
نیز در پی انطباق ساختار حکومتی ایلخانان و تیموریان با این اندیشه بودند .سمرقندی نیز ازجمله
مورخانی میبا شد که نقش مهمی در این روند دا شته؛ وی اندی شهی سیا سی خود را مانند تمام
مورخان قبل از خود ،بر نظریه نهاد شاهی استوار کرده است .او سلطان را پس اسالم پذیری وی،
در سیمای آرمانی شاهن شاهان ایران بر شمرده و بر ویژگی مهم ،یعنی گزینش از سوی خداوند
تأکید دا شته و برای وی مقام ظلاللهی یا نمایندگی خدا بر روی زمین قائل بوده ا ست و میگوید:
«امیر تیمور گورکان انار اهلل برهانه و ثقل بالحسهههنات میزانه جهان را به فر حضهههور و نور ظهور
مشرف گردانید و چون دولت سالطین ایلخانیه به انجام رسید آفتاب سلطنت قاهره برالسیه طالع
گردید»(سههمرقندی)133/1 :؛ بنابراین او ،پادشههاه را برکشههیده یزدان و نماینده خدا برای تحقق
ارادهی الهی در روی زمین دان سته ا ست ،از جمله درباره تیمور چنین میگوید« :و بی ست و پنجم
شعبان آفتاب والدت ح ضرت صاحبقران روی نمود ،درنواحی قبهالخ ضراءکش ،به ساعتی که
سههعود آسههمانی به آن توال کنند و زمانی که اسههباب فیروزی بدان التجا نمایند .انوار ذات همایون
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سهههاحت گیتیمنور سهههاخت و شهههعاع فرایزدی که از جنبیش المع بود ظلمات ظلم را ازجهان
برانداخت» (سمرقندی.)134/1:
وی تیمور را نه تنها برکشههیده یزدان و مظهر لطف نامتناهی خداوند و آشههکار کننده آن شههمرده
است« :وقایع حاالت و بدایع انتقاالت آن حضرت از ایام طفولیت تا هنگام تمکن بر سریر سلطنت
بی سوابق ربانی و سوالف تأییدات آ سمانی مقدور قدرت ب شر و می سور قوت م شتی حجر و مدر
نبههاشههههد و ارتقهها بههه این درجههه واال و مرتبههه علیهها در حیز امکههان و مکنههت انسههههان
نگنجد»(سمرقندی .)135/1:بلکه وی را صاحب نفس قدوسی و در تعیین مصداق آیه «ان االرت
اهلل یورثها من یشاء من عباده» پادشاه را مورد توجه قرار داده و او را برگزیده از سوی او دانسته و
در این باره میگوید « :حق سبحانه و تعالی ا سباب سعادت درآن مولود در اح سن ساعات مقدر
فرمود و آن نتیجه حقایق حکمت الهی و ثمره دقایق عنایت نامتناهی تواند بود و اگر کسهههی در
افتتاح و اختتام احوال آن مظهر قدرت الهی تأملی و تفکری وافی به جای آورد او را به یقین معلوم
گردد»(سههمرقندی .)136/1،در جای دیگر میگوید« :قبل از شههروع در مقصههود ،بعضههی از مناقب
صههها حب قرانی ازم فاخر مظهر قدرت ر بانی ،از بحری قطرهای و از آف تابی ذرهای ،معروت
گردد»(سهههمرقندی)133-136/1:؛ بنابراین سهههمرقندی نمونههای زیادی در مورد نقش هویتی و
مشروعیتبخش فرهایزدی در تعیین امرایایلخانی و تیموری به پادشاهی و سلطانی از جمله تیمور
آورده است.
منت ایزد را که شه برتخت سلطانی نشست *** در دماغ مملکت باد سلیمانی نشست
(سمرقندی)270/1:
و «امیر صهههاحب قران ،چون آفتاب که برخیل کواکب تازد ،بر مخالفان حمله کرد و به قوت تأیید
آ سمانی و فر دولت صاحبقرانی د شمنان را منهزم ساخت»( سمرقندی« .)279/1:به حکم یرلیغ
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آسهههمانی و توره چنگیزخانی اطاعت واجب اسهههت و مملکت ارثا و اکتسهههابا تعلق به پادشهههاه
دارد»(سمرقندی.)200/1:
ج .)2-دادگری و عدالت
ت شویق پاد شاهان به عدالتگ ستری ،از مؤلفههای اندی شه شاهی در تفکر ایران شهری ا ست .در
حقیقت ،تأکید بر ضهههرورت رعیتپروری و برتری جهانداری برجهانگیری ،از مهمترین مفاهیم
سیا سی اندی شه مورد بحث به شمار میآید .بهطوری که از این منظر ،عدالت از مهمترین ف ضایل
رفتاری شاهآرمانی محسوب می شود .از طریق دادگری است که نظم و قانون و فرمانالهی برقرار
میشههود (ثاقبفر .)82:1388 ،چنانکه در کرده  29دینکرد آمده« :هرگاه ایرانشهههری ،بن پارهای
خود دارا باشههد که ایناناند :داد آریایی و کهن آیین دین مزدایی؛ مهماندار مینوینیب اسههت و هر
آنچه از آن مینویبد اسههت ،از آنجا فراغ رانده خواهد شههد»(فضههیلت .)54:1381،در این اندیشههه،
همانگونه که دین با شهههریاری برادر اسههت ،دادگری هم با دین ،برادر اسههت .در دینکرد تم یلی
رو شن از پیوند داد و دین و همراهی این دو شهریاری ،سخن به میان آمده ا ست .در این تم یل،
ایرانشهر به سر تشبیه می شود و داد و دین به بدنی که به این سرمتصل است و از آنجا که سر و
بدن می باید با هم سازگار باشند ،ایرانشهر نیز باید از داد و دینی همساز با خود برخودار باشد تا از
طریق این همسازی ،شهریاری زورمند شود .در بیشتر اندرزنامههای ایرانی ،محوری بودن دادگری
کامالً نمایان اسههت؛ چنانکه در کتاب اخالقناصههری درباره عدالت آمده اسههت« :چنانکه وحدت
مقتضی شرف بل موجب ثبات و قوام موجودات است ،ک رت مقتضی خساست بل مستدعی فساد
و بطالن موجودات ا ست و اعتدال ظل وحدت ا ست که سمت قلت و ک رت و نق صان و زیادت از
اصناف متباین برگیرد و بحلیه وحدت آنرا از حضیض نقصان و رذیلت فساد باون کمال و فضیلت
ثبات رسهههاند و اگر اعتدال نبودی دایره وجود بهم نرسهههیدی چه تولد موالید ثل ه از عنصهههر اربعه
م شروط ا ست بامتزاجات معتدل»(طو سی )95 :1413 ،مو ضوع دادگری و عدالت از برج ستهترین
م سائلی ا ست که سمرقندی نیز در حوزه اندی شه سیا سی و به عنوان صفات ممیزه و هویتبخش
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حاکمان تیموری به آن توجه کرده و حتی در مبح ی جداگانه تحت عنوان «ذکر شهههمهای از آثار
عدل و احسههان حضههرت صههاحب قران»(سههمرقندی )985/2 :به ذکر اعمالنیب تیمور پرداخته و
معتقد است که داد شنوی تیمور آنقدر منبسط بوده که؛ «علما به عرت رسانند تا قواعد ظلم بکلی
منهدم شود ...و امرا و وزرا در دفع ظلم و رفع جور اهمال نورزند»( سمرقندی .)806/2:سمرقندی
همچون بسههیاری از اسههالف سههیاسههی اندیشههه خود ،در تالش برای توجه دادن شههاه به اسههاس
حکومت ،یعنی رعیت است .وی به تبیین موضوع حقوق پادشاه بر رعیت و حقوق رعیت برپادشاه
پرداخته ا ست .مهمترین رویکرد وی در این خ صوص مو ضوع عدل و دادگری پاد شاه ا ست .وی
عدل را اسههاس حکومت دانسههته تا آنجا که معتقد اسههت بقا و اسههمترار حاکمیت به اجرای عدالت
ب ستگی دارد .در نگاه سمرقندی حکومت را خداوند میدهد و او باز می ستاند .شاه به ارادهی
خداوندی که بر عدل و لطف اسهتوار اسهت ،گزینش میشهود« :عالی حضهرت گردون بسهطت
ممالب پناه معدلت شعار مکرمت دثار نویین کامکار ،شهسوار مضمار عدل و احسان ،اعدل اکاسره
زمین و زمان امیر تیمورگورکان خلداهلل ملبدار باد»( سمرقندی .)560/2:در و صف عدل شاهر
تیموری میگوید « :چون بر سریر سلطنت ممکن شد بر شیوه عم و پدر ر سم عدل گ ستری در
بندهپروری آغاز نهاد»( سمرقندی« .)378/1:هر ملب و پاد شاه که نیبخواه خالیق بود و رعایت
رعیت نماید ،دلها بر والی او راسخ و زبانها بر دعای و ثنای او باشند»(سمرقندی)388/1:؛ و در
وصف عدل تیمور میگوید:
در عیش و ساز عادت خسرو بنا نهاد *** در عدل و رسم شیوه نوشیروان گرفت
شاه چون عدل کند ملب چنین افزاید *** کار بخت کند چون این همه آسان باشد
(سمرقندی.)397/1:
علمایاسالم و خواص و عوام را در مملکت او غبار شکایت از گردش روزگار بر آینه خاطر ننشست
و زمان عدل او نام نوشیروان بر طاق نیسان نهاد (سمرقندی .)133-350/1:سمرقندی به سالطین
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ایلخانی و تیموری گوشزد میکند که بر سرزمینی حاکمیت دارند که پادشاهانی چون انوشیروان
برآن به عدالت فرمانروایی میکردند .از این رو برای یادآوری نام نیب رفتگان و شهههیوهی
حکمرانی ،به صههورت تم یل ،بارها اشههعاری را به کار میبرد ،بر این اسههاس فهم بسههیاری از
سهتایش گریهای سهمرقندی و ارائهی القاب و عناوین به سهالطین مغول و تیموری دشهوار
نخواهد بود .سمرقندی برای تحقق دولت ایرانیان به ستایش آن د سته از امیران و سالطین
ایلخانی و تیموری میپردازد که در برابر گردنکشهان و گرایش شهیوهی چادرنشهینی برخاسهته
بودند؛ از آنها در مقابله با اولوسهای دیگر به عنوان مدافعان ایران زمین توصههیف مینماید؛
القابایرانی برای آنها بکارمیبرد و بر پایه الگوهای پادشههاهی ایرانیان آنان را معرفی میکند.
ذکر مکرّر نام شاهانباستانی ایران و اعمال و آثار آنها از سوی سمرقندی در راستای الگوسازی
مبتنی بر عدالت پیشههههگی و دادگر محوری قرار دارد« :معلوم عقالی عالم و مفهوم فضهههالی
بنیآدم است که امور مملکت بی پادشاه که سایه حضرت اله است انتظالم نگیرد و قواعد سیاست
و عدالت استقامت نپذیرد .الرعیه بال سلطان کالجسم بالروح و هرگاه پادشاهی مستقل از دودمان
بزرگ که شای ستگی سلطنت ای شان ظاهر شده با شد نبا شد هرن و مرن به حال عالم راه یابد .نه
سپاهی را پ شت و پناهی بود نه رعیت را ملجأ و مالذی با شد و چون شخ صی الیق این من صب
جلیل و مناسههب این خطب عظیم آمد ،از جانب و اطراف مفسههدان قطع طمع کرده سههر برجاده
اطاعت و فرمان برداری نهند و عنان اختیار به قبصهههه اوامر و نواهی پادشهههاهی دهند و قضهههیه
بنیاسههرائیل در محکمه تنزیل شههاهد دعوی اسههت که چون مملکت ایشههان از پادشههاهی بیبهره
ماند»(سهههمرقندی)427/1:؛ بنابراین سهههمرقندی روی عدالت و داد و دهش به عنوان انگارههای
اعتقادی خویش تأکید زیادی دارد:
از آن گنجها لشکرش یافت بهر *** به داد و دهش گشت ساالر دهر
(سمرقندی.)549/2:
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چنان زندگانی کن اندر جهان *** که کردند پیش از تو فرماندهان
جوانی و کوپال و نیرو نماند *** زمن هیچ جز نامی نیکو نماند
تو نیز ارکنی نام نیکو هوس *** ره نیب نامی و بس
(سمرقندی.)559/2:
ج .)3-پیوستگی دین و سیاست
یکی دیگر از اصههول ایرانشهههری که از منظر سههمرقندی نقش بارزی در تعیین هویتفرهنگی و
سیاسی جامعه ایرانی داشته است ،پیوستگی بین دین و سیاست بوده است؛ در این اندیشه یگانه
شههدن و دین بهی ،مایه اسههتواری شهههریاری اسههت و حمایت شهههریاری از دین مایه اسههتواری
شهریاری است و حمایت شهریاری از دین ،موجب قدرتمندی دین تلقی می شود .بدین گونه ،نبود
شههههریاری به معنای بد دینی و بد دینی مایه نا اسهههتواری شههههریاری به حسهههاب میآید (زنر،
 .)134 :1385چنانکه در نامه تن سر آمده ا ست که« :دین و ملب هر دو به یب شکم زادند ،هرگز
از یگدیگر جدا ن شوند و صالح و ف ساد و صحت و سقم هردو یب مزان دارد (مینوی.)53:1354،
اردشیر بابکان هم در اندرزهای خود به پسرش شاپور ،دین و ملب را دو برادر خوانده که هیچ یب
از دیگری بی نیاز نی ست .دین ،پایه شهریاری و ملب ،حافآ دین ا ست (م سعودی.)243:1374 ،
بدین سان شهریاری در فرهنگ ایرانبا ستان ،ج ستاری دینی دارد که پیوند ناگ ستنی با دین دارد
(ثاقبفر .)273:1388 ،کرده  58دینکرد نیز دراین خصوص آمده است« :از بنیاد هستش شهریاری
بردین و دین برشههههریاری اسهههت» درجای دیگر هم ذکر شهههده« :برازش و سهههود این (دین و
شهریاری) بیش از هرچیز ،هر چه بی شتر و فراگیرتر در پیو ستن به همه آفریده ا ست؛ زیرا از راه
یکی شدن شهریاری و دین بهی است که شهریاری وحدت کلمه مییابد»(فضیلت.)90:1381 ،
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سمرقندی نیز به پیوستگی و همزیستی دین وسیاست اعتقاد داشته و همراهی و همزادی آن دو را
امری ضروری به شمار آورده؛ چنانکه دین را و سیلهای در خدمت م شروعیت بخ شیدن به ا ساس
قدرت سیا سی و نیرومند شدن آن و سیا ست را عاملی برای حمایت از دین و تو سعه و ترویج آن
دانسته است و چنین به آن اشاره میکند که« :بدین مقدمات عرصه ملب و دین سمت مشارکت
گیرد و دولت سلطنت و ح شمت خالفت متحد گردد و در میانه اموال و دما ،چندین هزار م سلمان
محصهههون و محقون ما ند و جاه و عظ مت سهههلط نت به اسهههتظ هار پادشهههاه کام کار روز
افزون»( سمرقندی )598/2،وی از خوارزم به عنوان «قبهاال سالم»( سمرقندی )516/2:از سمرقند
به عنوان «دارالسههلطنه»(سههمرقندی )602/2:نام میبرد که همگی نشههان دهنده ارتباط جایگاه
مکانی سیاست با مؤلفههای دینی است .وی در وصف سعدالدین تفتازانی این چنین به پیوستگی
دین و سیاست اشاره دارد« :لما راینا وهباهلل لموالنا سعدالمله و الدین منالفضل و مکنه منالطول
و ان المحسان منشیمه و المحامد(»...سمرقندی )516/2:در توصیف لشکرکشی تیمور به سیستان
و قندهار میگوید« :چون صبح سعادت از مطلع عنایت ربانی دمید و ن سیم فتح و ن صرت از مهب
تأیید آ سمانی وزید ،ح ضرت صاحبقرانی قول را به فر شکوه پاد شاهانه زیب و زینت داده سپاه
ظفرپناه پیش خود خندق و ح صار ساختند»( سمرقندی )548/2:و در نهایت در و صف تیمورلنگ
این چنین دین و سیا ست را به هم پیوند میزند« :عالیح ضرت گردون ب سطت قط الدنیا والدین
امیرتیمورگورکان»(سههمرقندی )560/2:وی معتقد اسههت در مرگ حاکمان و افراد» بر حکم قضهها
نمیتوان تاوان کرد»(سههمرقندی )544/2:و همانگونه که خواجه نظامالملب داشههتن فرهایزدی را
عامل پیروزی و سعادت پاد شاه میداند ،سمرقندی نیز سعادت و اقبال شاه را در پناه ایزد متعال
میداند:
«آفتاب دین ودولت ،آسمان تخت وبخت *** پادشاه ربع مسکون خسرو صاحب قران»
(سمرقندی)372/1:
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نتیجه
هویت و گذ شته م شترک تاریخی ،همان بردا شت عموم و پایبندی به ا صول و باورها پیرامون
فرهنگ ،حاکمیت سیا سی و جغرافیای ایران در طول تاریخ ا ست که گاه در عر صهی واقعیت
بیرونی ،مانند بخ شی ازدوران با ستان و گاه در عر صهی اندی شه ،ادراک و آگاهی ایرانیان در
بخش اعظم دورهیاسالمی حضور و نمود یافته است .استمرار آگاهی از این مفهوم ،عامل مهم
حفآ و شهههناخت هویتایرانی بوده و همواره در طول تاریخ دغدغهی فرزانگان ،وزیران و
دولتمردان ،تاریخنگاران ،شاعران ،عارفان و الیههایی از طبقاتفرود ست اجتماعی را ت شکیل
میداده اسههت .یکی از جلوههای تبلور این آگاهی و هویت ،تاریخنگاری مبتنی بر نصههوص ایرانی
بوده که نقطه اون آن در دوره ایلخانان و تیموریان اتفاق افتاده ا ست .یکی از مورخان تیموری که
به بهترین صورت انگارههای هویتی و مشروعیت ساز مبتنی بر سنتهای مغولی ،ایرانی -اسالمی
را در اندیشه تاریخنگاری خود بازتاب داده سمرقندی بوده است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که
هر چه قدر حکومت تیموریان به پایان عمر سیاسی خود نزدیب شده است سنن مغولی کم رنگتر
و کم اهمیت شده و به جای آن بر سنن ایرانی و اسالمی که بیشتر با فرهنگ جامعهایرانی دمساز
و مطابقت داشههته ،تأکید میشههده اسههت .هدف اصههلی سههمرقندی در این هویتبخشههی ،تلطیف
اقدامات ستمگرانه بعضی امرایتیموری و ایجاد وحدتسیاسی در سرزمین ایران بوده است.
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