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عوامل تأثیرگذار بر مناسبات سربداران و حکومتهای محلی همجوار
چکیده
یکی از ویژگیهای تاریخ سیاسی ایران در قرن هشتم هجری قمری ،حد فاصل زوال ایلخانان تا
روی کار آمدن تیموریان ،وجود سل سلههای محلی متعددی ا ست که در چهارگو شه ایران ت شکیل
شدند .در این میان ،شرق ایران و خرا سان محل قدرت نمائی حکومتهای متعدد از جمله حکومت
سربداران با اتکاء به مذهب ت شیع اثنی ع شری بود .در جوار سربداران و پیش از آنان ،حکومتهای
سنی مذهب طغاتیموریه ،آل کُرت و جانی قربانیها نیز جهت کسب قدرت سیاسی به تکاپو برخاسته
بودند .با تشککککیل این حکومتها در جوار یکدیگر و به رغم روابط کمرنگ دوسکککتان آنها ،علل و
عوامل متعدد چون مسائل ارضی و گسترش قلمرو بویژه رقابت بر سر تصرف خراسان ،تفاوت و تباین
مذهبی و اختالفات سککیاسککی ،وقوخ برخورد و تنش بین حکومتهای محلیِ خراسککان را گریزناپذیر
می ساخت که در نهایت منجر به ضعف و در نتیجه زوال و سقوط آنان شد .پژوهش حا ضر با شیوهی
تحلیلی کککک توصیفی ،با اتکاء به منابع دست اول و تحقیقات جدید بر آن است تا زوایای پنهان و آشکار
مناسبات این حکومتهای محلی و عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی و تحلیل نماید.

کلید واژه ها :سربداران ،آل کُرت ،طغاتیموریه ،جانی قربانیها ،خراسان ،تشیع.
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مقدمه
با زوال و فروپا شی حکومت ایلخانان پس از مرگ ابو سعید ایلخانی در سال 736ق در گو شه و
کنار ایران ،سل سلههای محلی گوناگونی مدعی قدرت شدند .بروز این او ضاخ در این مقطع زمانی در
حیات سیا سی ایران بی شتر زائیدهی دورهی پر آ شوب اواخر حکومت ایلخانان بود 1.خرا سان محل
شککککل گیری حکومتهای محلیِ سکککربداران ،طغاتیموریه ،آل کُرت و جانی قربانیها بود که بنا به
دالیل و عوامل مختلف رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و تنشهای سیاسی و درگیریهای نظامی و
گاه روابط دو ستان کمرنگی را شکل دادند .سربداران (737-788ق) از درون مردم جو شیده و با
اتکاء به نیروی مردم سککیاسککت منطقه را تحت نفود خود قرار دادند .از سککوئی آنان با اتکاء به مذهب
تشککیع اثنی عشککری توانسککتند به مدت نیم قرن بر خراسککان و نواحی تابعهی آن حکومت برانند 2.آل
کُرت (643-791ق) دسکککته ای از فرمانروایان محلی بودند که از نیمهی اول قرن هفتم هجری تا
اواخر قرن ه شتم هجری در شرق ایران از پایتخت شان هرات تا بلخ و سی ستان و از سوی دیگر تا
نواحی سند حکومت کردند .پ شتوانههای قدرت سیا سی آل کُرت در خرا سان را عالوه برجغرافیای
قلعه خیسار 3بویژه در روابط حسنه با مغوالن باید جست ،که این خود تثبیت قدرت بیشتری در قیاس
با سربداران برای آنان به همراه داشت .خاستگاه و ویژگیهای حکومت طغاتیموریه (737-812ق)
جایگاه و و ضعیتی متفاوت با سربداران دا شت .طغاتیموریه در شمال خرا سان و با مرکزیت ا سترآباد،
حکومتی محلی با اتکاء به نسککب مغولی خود شکککل دادند 4و به نظر میرسککد در آن عصککر بر خالف
حکومتهای همجوار خود از م شروعیت سیا سی بی شتری برخوردار بودند؛ چرا که آنان از نظر جایگاه
و نسب ،خود را مدعی ایلخانی و جانشینی ابوسعید میدانستند و فراتر از آن در فکر تصرف سرتاسر
ایران و تشککککیل حکومتی متمرکز و قدرتمند بودند .حکام جانی قربان737-748( 5ق) از فرزندان
ارغون آقا (متوفی 673ق) از امرای مغول بودند که بعد از آمدن هالکوخان به ایران ،ادارهی امور
خراسککان و سککایر نواحی را بر عهده داشککت .جانی قربانیها که تابع و تحت الحمایه طغاتیموریان به
شککمار میرفتند ،در اوضککاخ آشککفتهی بعد از مرگ ایلخان ابوسککعید در حدود طوس ،قوچان ،کالت و
ابیورد برای ک سب قدرت به تکاپو برخا ستند .بعد از سقوط ایلخانان و آغاز دوران فترت و با ت شکیل
این حکومتها در جوار سککربداران ،این پرسککش مطر میگردد که چه علل و عواملی رویارویی این
حکومتهای محلی در خرا سان را گریزناپذیر می ساخت و تاریخی سرا سر تنش نظامی ،سیا سی را
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برای این ناحیه رقم زد؟ پا سخ به این پر سش و برر سی و تحلیل عوامل تأثیرگذار در منا سبات این
حکومتهای محلی ،محور کار این مقاله میباشد.
نگاهی کلی به مناسبات حکومتهای محلیِ خراسان در قرن هشتم
پس از برچیده شدن ب ساط دولت ابو سعید بهادرخان در سال  736ق ،سرزمین و سیع ایران،
گرفتار جنگهای داخلی و نفاق و کشمکشِ سلسلههای کوچکی شد که از فقدان یک حکومت مقتدرِ
ثابت اسککتفاده کرده و چند صککباحی حکومتهای مسککتعجلی ایجاد کردند« 6:و در آن روزگار بایران
زمین در هر مملکتی طایفه ای خروج کرده بودند و اسککاس سککلطنتی انداخته و بتمادی ایام فرصککت
قوت و مکنتی تمام یافته و رایت اسکککتقالل و اسکککتبداد برافراخته» 7یا به گزارش پطروشکککفسککککی
«دستجات نیرومندی از فئودالهای محلی بخاطر کسب قدرت با یکدیگر در مبارزه بودند و ایلخانانی
از بازماندگان چنگیزخان را که بیشتر با پادشاهان خیمه شب بازی مشابهت داشتند بر تخت سلطنت
می نشککاندند و حکومت ایشککان که بیشککتر اسککمی و داهری بود ،در حدود اراضککی دس کتجات ملوک
الطوایف یاد شده مورد قبول واقع می شد» .8این و ضعیت آ شفته در خرا سان ،نمود بی شتری دا شت و
حکومتهای محلیِ آل کُرت ،طغاتیموریه و جانی قربانیها در کنار سککربداران از فرصککت پیش آمده،
اسککتفاده کرده ،برای به دسککت آوردن قدرتی چند روزه و بنا به دالیلی که این نوشککتار به تحلیل و
بررسی آن خواهد پرداخت ،در این ناحیه به کرّ و فر مشغول بودند.
سربداران ابتدا با پیروزی بر امرای جانی قربانی در سال 739ق نیشابور ،مشهد ،ابیورد و خبوشان
را به قلمرو خود ا ضافه کردند .9سپس در سال 741ق در نبرد با سپاه طغاتیموریه ،جاجرم ،دامغان،
سکمنان ،و نیز گرگان پایتخت طغاتیمور را متصکرف شکدند و قلمرو خود را از سکمت شکمال تا حدود
مازندران ر ساندند .10به رغم این پیروزیها ،سربداران در نبرد با هم سایهی شرقی خود چندان موفق
نبودند و در سال 743ق در جنگ «زاوه» از امرای آل کُرت شک ست خوردند .11آنان دو سال بعد و
در سال  745ق با ل شکرک شی به مازندران کوشیدند کار طغاتیمور را یک سره کنند اما این نبرد نیز به
ب مت صرفات شان،
ی سربداران ،یکی در شرق و دیگری در غر ِ
شک ست شان انجامید . 12دو شک ست پیاپ ِ
آنان را به منطقهی شروخ عملیات شان ،یعنی ناحیهی سبزوار و احتماالً جوین و نی شابور راند .با این
وجود ،هیچ کدام از رقیبان آنان ،در موقعیتی قرار ندا شتند تا سرتا سر خرا سان را تحت ا ستیالی خود
درآورند .در زمان حکومت خواجه یحیی کرابی (754-759ق) قدرت و گ سترهی دولت سربدار ،بار
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دیگر گسککترش یافت .خواجه یحیی در سککال 754ق طغاتیمورخان را به قتل رسککاند .13در این ایام
« قدرت سربداران بار دیگر تا مرزهایی دامن گ شود که پیش از این به سبب بی مباالتی امیر م سعود
( 745-738ق) رو به تحلیل رفته بود؛ در واقع قلمرو جدید سکککربداران که در غرب تا نواحی ری
و سعت گرفته بود و در شرق نیز به ناحیهی طوس محدود می شد و در شمال غربی به ا سترآباد و
شککاسککمان از مناطق گرگان ،ختم میشککد ،فراتر از مرزهای امیر مسککعود بود» .14سککرانجام در سککال
 783ق که امیر تیمور گورکانی به خراسکککان آمد ،خواجه علی م ید ( 766-788ق) آخرین امیر
سربداران ،به استقبال وی رفت و در حدود نیشابور به لشکر تیمور پیوست (شامی .)85 :1363،وی
در تمامی یورشها در خدمت تیمور بود ،تا این که در سکککال 788ق «در خرم آباد لرسکککتان زخمی
خورده بدان درگذشت و آن فرقه بدو منتهی شدند».15
عوامل تأثیرگذار بر مناسبات حکومتهای محلی خراسان در قرن هشتم
روابط و منا سبات سربداران و سایر حکومتهای محلی خرا سان یعنی آل کُرت ،طغاتیموریه و
جانی قربانیها ،همواره متأثر از علل و عواملی بود که بع ضاً منجر به منا سباتی دو ستانه و گاه باعث
وقوخ برخوردهای نظامی و تنشهای سیا سی می شد .این عوامل ،متنوخ و در ابعاد مذهبی ،سیا سی،
اقت صادی و یا ار ضی قابل ارز یابی ا ست و اولویت و ا صالت هر کدام با عنایت به شرایط سیا سی،
اجتماعیِ وقت قابل تأمل و تعمق اسککت .در یک جمع بندی کلی میتوان عوامل دیل را در مناسککبات و
تنشهای نظامیِ ،سیاسی سربداران با حکومتهای همجوار خود در قرن هشتم هجری تأثیرگذار دانست:

 -1گسترش قلمرو و رقابت بر سر تصرف خراسان
ایلخانان همواره حکومت خراسان را بنا به دالیلی چند از جمله اهمیت این والیت از منظر وسعت،
زیرسککاختهای اقتصککادی و معضککالت مرزهای شککرقی به فرزند یا برادر یا معتبرترین امرا تفوی
میکرد ند و حکمرانِ این د یار در واقع میراث دار حکو مت مرکزی ب عد از مرگ ایل خانِ و قت بود.
چنانچه در ایام هالکو ،اباقا والی خراسان بود ،در زمان اباقا پسرش ارغون و در دورهی ارغون پسرش
غازان خان حکومت خرا سان را به عهده دا شت 16.با مرگ ابو سعید ایلخانی در سال 736ق او ضاخ
خرا سان حدی از آ شفتگیهای سیا سیِ اواخر حکومت ایلخانی را در خود دا شت و «طغاتیمورخان به
موجب فرمان در حدود مازندران بود و امیر شککیخ علی قوشککجی و امیر ارغونشککاه در حدود سککبزوار و
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نیشابور و طوس و ابیورد بودند و امیر عبدالل موالی در قهستان حاکم و ملک معزالدین حسین کرت
در هرات» .17سربداران نیز اندکی بعد در روستای باشتین سبزوار قیام کرده ،18درصدد گسترش قلمرو
برآمدند .در شکککرایطی که بر مناطق مختلف خراسکککان حکام محلی متعددی قدرت نمائی میکردند،
امرای خرا سان و اکابر و ا شراف آن خطه از ترک و مغول اتفاق کردند و شخ صی به نام طغاتیمور را
که از نسل برادر چنگیزخان بود به پادشاهی خراسان رساندند و خطبه و سکه به نام وی کردند.19
طبیعی بود که در اوضاخ آشفتهی بعد از مرگ ابوسعید ،بین این امرا و حکام محلی بر سر تصرف
سرتاسرخراسان ،درگیریها و تنش هایی بوجود آید .در این میان طغاتیموریه که بعد از مرگ ابوسعید
مدعی ایلخانی و خود را به گونه ای وارث حکومت ایلخانی میدانستند از مهم ترین مدعیان به شمار
میرفتند .حکام آل کُرت نیز ،که از سککال 643ق در شککرق خراسککان و از جانب سککالطین مغول و
ایلخانی بر منطقهی هرات حکمرانی میکردند ،بوا سطهی سابقه و ری شهی طوالنیِ حاکمیت خود بر
این منطقه ،به هیچ وجه حا ضر نبودند قلمرو خود را به دولتهای نودهور واگذارکنند .به عبارت دیگر
آنان در طول سلطنت ایلخانی همواره به رغم میل باطنی ،وفاداری و دوستی خویش را چه در صلح و
چه در جنگ به اثبات ر سانیده و در موارد مقت ضی مورد ت شویق و تقدیر ایلخانان قرار گرفته بودند.20
کُرتیان بدین ترتیب موجودیت خویش را حفظ کرده و با مرگ ابوسککعید و هرج و مرج ناشککی از نبود
جان شین شایسته و آشفتگی و تشتت مرکز ،آنان موقع را برای دستیابی به یک استقالل کامل و بی
دغدغه و بیرون کشکککیدن خود از زیر یو حکومت مرکزی مناسکککب دیدند .21از طرف دیگر یکی از
اهداف و آرمانهای نه ضت و قیام سربداران ،ت سلط بر کل خرا سان بود .به گزارش خواندمیر «چون
مجاری امور امیرمسعود و شیخ حسن جوری در سبزوار و نیشابور انتظام یافت تسخیر تمامت مملکت
خرا سان در نظر همت شان سهل و آ سان نموده» .22آنها در این راه ،طغاتیموریه و آل کُرت را مهم
ترین رقیبان خود دانس کته و جهت حذف این دو حکومت محلی تالش مجدانه ای داشککتند .عالوه بر
اهمیت اسکککتراتژیک و تاریخی خراسکککان ،موقعیت جغرافیایی این ایالت و توانمندی های طبیعی و
اقتصادی آن ،حکومتهای محلی را برای تسلط بر سرتاسر خراسانِ بزرگ ،به تکاپو وا میداشت.
در رابطه با و ضعیت خرا سان و توانمندیهای طبیعی و اقت صادی آن پیش از یورش وح شیانهی
مغول ،منابع این گونه گزارش میدهند « :خرا سان در خوبی هوا و بهداشت و زمین و گوارائی میوه و
ا ستواری ساختمان و کمال خلقت و بلندی اندام و زیبائی رو ،و چابکی ا سبان و خوبی جنگ افزار و
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رونق بازرگانی و دانش بی آالیشی و فقه و درایت ،سپری بشمار میرود در برابر ترکان» .23و یا « به
خرا سان ستور و بنده و خوردنی و پو شیدنی و ازین انواخ هر چه مردم را به آن محتاج با شد فراوان
بود .و بره از خرا سان به جایهای دیگر برند .و بهترین ستور از نواحی بلخ خیزد ...و جامههای ابری شم
و کرباس از نشککابور و مرو برند .و غله به هیچ جای چنان نبود کی به مرو ...و خوش ترین زمینهای
خراسان آنچ آبی است زمین نشابور است و آنچ بخس بود زمینهای هری و مرو .و مردمان نشابور با
نشاط تر و خوش دل تر

باشند»24.

اما نکتهی بسیار مهم که در این جا قابل دکر است این که خراسان همواره در مسیر رفت و آمد و
هجوم اقوام و قبایل مختلف شمال شرقی بوده است؛ بویژه این که در قرن هفتم هجری قمری موردِ
حمله و غارت وحشکککیانهی قوم مغول قرار میگیرد و آسکککیب زیادی میبیند .با این وجود و به رغم
حمالت مغول و ویرانگریهای اقتصکککادی آنها ،خراسک کان در دورهی مورد بحث یعنی بعد از مرگ
ابوسککعید ایلخانی ،ایالتی ثروتمند به شککمار میرفت و حدی از توسککعهی اقتصککادی خود را بازیافت،
هرچند هرگز به پایهی رونق اقتصکککادی خود پیش از یورش های مغوالن نرسکککید .رونق نسکککبی
زیرساختهای اقتصادی خراسان را میتوان در آثار مورخان و جغرافی دانان این دوره از جمله یاقوت
حموی ،حمدالل م ستوفی و ابن بطوطه ج ست و جو کرد؛ ابن بطوطه که سفرنامهی خود را در قرن
هشتم هجری و حدود صد سال بعد از حملهی مغول در سال 750ق نوشته است ،به صراحت عنوان
میکند که هرات و نیشابور ،دو شهر آبادانِ خراسان است .25وی از درفیتهای اقتصادی نیشابور این
گونه گزارش میدهد« :میوهها و باغها و آبهای فراوان دارد و ب سیار زیبا است .چهار نهر در این شهر
جاری است» .26عالوه بر این ،کوههای نیشابور ،معدن فیروزه محسوب می شد و فیروزۀ این شهر در
سرتاسر خراسان معروف بود 27.همین توانمندیهای طبیعی و اقتصادیِ نیشابور ،محرک و انگیزه ای
بود برای برخوردها و نزاخهای سککربداران و جانی قربانیها که نهایتاً به تصککرف نیشککابور در سککال
739ق به دست سربداران

انجامید28.

حمدالل مسککتوفی در نزه القلوب (740ق) نیشککابور را «امّ البالد» خراسککان معرفی میکند و در
مورد سکککبزوار مرکز حکومت سکککربداران گزارش میدهد که« :حاصکککلش غلّه و اندکی میوه و انگور
با شد» 29.از دیگر شهرهای مهم خرا سان ،هرات مرکز حکمرانی آل کُرت بود که عالوه بر موقعیت
ژئوپلتیک به لحاظ ک شاورزی و اقت صادی نیز ب سیار غنی بود 30.یاقوت حموی در قرن هفتم هجری
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گزارش میدهد که هرات با های ب سیار و آب فراوان دا شت و مهم ترین مح صول ک شاورزی آن،
انگور بود 31.آبادانی و رونق اقتصادی هرات بحدی بود که گفته اند:
«گر کسکی پرسد ترا ککز شهکرها خوشتر ککدام
ار جکواب راست خواهکی گفتن او را گوهکری
این جهان را همچو دریا دان خراسان را صدف
در میان صکدف شکهر هکری چون

گوهککری»32.

در بادغیس از والیات مهم هرات ،پسته تولید و به مناطق مختلف از جمله عراق صادر میشد 33و
در کوهسککتانهای غور و غرجسککتان ،معادن طال و نقره وجود داشککت .34سککربداران از بدو تشکککیل
حکومت ،برای توسعهی قلمرو خود در شرق همواره به هرات و والیات آن نظر داشتند ،اما تالشهای
آنها در این راه به ثمر نر سید و همان گونه که دکر گردید ،با شک ست از آلکُرت در جنگ زاوه در
سال 743ق ،هیچ گاه نتوانستند بر هرات دست یابند.
عالوه بر این ،از راههای تجاری که از گذشتههای دور خط سیری در ایالت خراسان داشت ،نباید
غفلت نمود؛ راهها در طول تاریخ از عوامل اصککلی و تأثیرگذار بر انقالبات ،آشککفتگیها و تحوالت هر
منطقه بوده اسککت .در این دوره نیز راهها عالوه بر مقاصککد نظامی ،در جابه جایی کاروانها ،انتقال و
صادرات کاالها و به طور کلی بازرگانی و تجارت نقش عمده ای دا شتند و حکومتهای محلی برای
ت سلط بر این راهها در تکاپو و نزاخ بودند .راههای م شهوری که از خرا سان و قه ستان میگذ شت،
یکی شاهراه بزرگ خرا سان یا بخ شی از جادهی تاریخی ابری شم بود که از آن طرف ب سطام داخل
خاک خراسان میشد و از آن جا تا نیشابور دو شاخه میگشت :راه شمالی یعنی راه کاروانی ،از بسطام
به جاجرم میرفت و جلگهی جوین را طی کرده ،به نیشککابور میرسککید .راه جنوبی که کوتاه تر از راه
شککمالی بود ،راه چاپاری بود که به نیشککابور منتهی میشککد .در یک منزلی نیشککابور از سککمت راسکتِ
شاهراه بزرگ خراسان ،راهی جدا می شد و به هرات میرفت .شهرهای عمدهی سمرقند ،بخارا ،مرو
و باالخره طوس ،دامغان ،گرگان و ری نقاط اصلی عبور این راه

بودند35.
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در مجموخ میتوان نتیجه گرفت سرتاسر خراسان در قرن هشتم هجری قمری ،با وجود ویرانی و
آسککیبی که از یورشککهای مغول دیده بود ،از لحاظ کشککاورزی ،صککنایع و معادن ،راهها و به طور کلی
بازرگانی و تجارت ،حدی از رونق پیشککین اقتصککادی خود را بازیافت و سککلطه بر این ایالت یکی از
عوامل اصلیِ نزاخ و برخوردِ حکومتهای محلی خراسان بعد از سقوط ایلخانان بود.
 -2انگیزه و محرکهی مذهبی
اختالفات مذهبی از دیگر عوامل تأثیرگذار در روابط و منا سبات سربداران و حکومتهای همجوار
بود .در وهلهی اول چنین به نظر میرسککد تفاوت و تباین مذهبیِ این حکومتها ،روابط خصککمانه و
برخوردهای نظامی بین آنها را گریز ناپذیر می ساخت ،هر چند گاه م صلحتهای سیا سی وقت بر
تفاوتهای مذهبی چیره میشکککد و آن را کمرنگ مینمود .خراسکککان به گونه ای خا

پیروان دو

مذهب شککیعه و سککنی را در خود جای داده و در یک کلیت غرب آن بر مذهب تشککیع و شککرق آن بر
مذهب تسنن بوده و همین مسأله یکی از دالیل تاریخی مرزبندیها و نزاخهای تاریخی میان این دو
بخش بوده ا ست .سربداران با اتکاء به مذهب ت شیع اثنیع شری به قدرت ر سیده بودند ،حال آنکه
آلکُرت ،طغاتیموریه و جانی قربانی ها از حامیان مذهب تسکککنن به شکککمار میرفتند .تباین و تفاوت
مذهبیِ سککربداران با دیگر حکومتهای محلی خراسککان ،طبیعی اسککت که از همان آغاز برای جنا
شککیخیان به رهبری شککیخ خلیفه 36اهمیتی ویژه داشککت .شککیخ خلیفه در پاسککخ به سکک الِ شککیخ
عالءالدولهی سککمنانی 37که پرسککیده بود «به کدام مذهب از مذاهب اربعه مقیدی؟ گفت :ای شککیخ
آنچه من میطلبم از این مذهبها باالتر است» 38.شیخ خلیفه چون در مسجد سبزوار ساکن گشت،
قرآن را با صدای بلند تالوت میکرد و به عبادت میپرداخت .اما چون فقیهانِ سنی مذهبِ سبزوار
که طرفدار قدرتهای حاکمه بودند ،وجود او را منافی دسککتگاه قدرت دیدند به نام آنکه رفتار شککیخ
خلیفه خالف دین است ،فتوای قتل او را دادند 39.یکی از علل اقامت و اسکان شیخ خلیفه در سبزوار،
گرایش اهالی این منطقه به مذهب تشککیع اثنی عشککری بود؛ تا جاییکه سککبزوار را پایگاه تشککیع در
خرا سانِ آن زمان به شمار آورده اند 40.در خ صو

شیخ ح سن جوری 41نیز چنین دکر می شود که

هنگامی که مخالفین شکککیخ میخواسکککتند او را متهم کنند ،به امیر ارغونشکککاه جانی قربانی اینگونه
مینگارند « :شیخ ح سن مذهب اهل ت شیع و سر خروج دارد» .ارغون شاه ،امیرمحمد با سق را برای
تفحّص در حال شیخ حسن ،به مشهد فرستاد .امیرمحمد باسق شیخ و اتباخ او را مردمی نیکاندیش
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و نیک معاش یافت که کاری جز طاعت و عبادت ندا شتند .اما فقها و م شایخ بار دیگر راه د شمنی در
پیش گرفتند که «شککیخ حسککن جوری مردی فتنهانگیز اسککت و خلق را به مذهب اهل تشککیع دعوت
میکند و داعیهٔ خروج دارد» و « این درویش و مریدان او دشکککمن اهل علم و عالم اند و منکر
قوانین شریعت و تارک آداب شریعت» 42.این اقدامات نهایتاً منجر به زندانی شدن شیخ به د ستور
ارغونشاه در قلعه طاق 43گردید.
اما این که جنا سربداری (پیروان عبدالرزاق و امیرمسعود) تا چه حد متأثر از شیخیان (پیروان
شککیخ خلیفه و شککیخ حسککن جوری) تفاوت و اختالفات مذهبی را در مناسککبات خود با حکومتهای
پیرامون لحاظ مینمودند ،جای تعمق و تأمل دارد .نقش مذهب و در واقع اختالف و تفاوت مذهبی،
چه به صککورت واقعی و یا به دسککتاویز اختالفات سککیاسککی ،در تنشها و منازعات بین سککربداران و
آلکُرت بویژه در جنگ زاوه به اوج خود میرسککید .در مقابلِ سککبزوار به عنوان پایگاه تشککیع ،هرات
پایگاه ت سنن در خرا سان به شمار میآمد 44و مردم هرات «متقی و متدین و پاکدامن و حنفی مذهب
میباشککند» 45.سککربداران پس از تصککرف نیشککابور در سککال 739ق از کف عمّال ارغونشککاه ،هم
طغاتیمورخان (737-754ق) پاد شاه خرا سان و گرگان و هم ملک ح سین کُرت (732-771ق)
حاکم هرات را در وحشت انداختند؛ مخصوصاً چون قیام ایشان بر ضد اهل تسنن بود و این دو پادشاه
خود را حامی این مذهب می دانستند ،اقتدار طایفه ای از شیعه کامالً به ضرر رعایای پادشاهان مزبور
تمام می شد 46.سربداران «جملگی مذهب رف

(تشیع) داشتند و سودای برانداختن ریشهٔ تسنن را

در سر میپختند» 47.حال آن که آل کُرت ،سنیانِ متع صب بودند و این ویژگی را بارها در طول تاریخ
حکومت خود با ساختن مدارس و م ساجد بزرگ ،ایجاد موقوفات و سفرهای حج پرطمطراق و هیاهو
برانگیز نشان داده بودند .آنان هر چند در راه تجدید افتخارات گذشتهی ایران میکوشیدند ،اما اکنون
موجودیت یک حکومت توسککعه طلب شککیعی مذهبِ متکی به قشککرهای پایین جامعه را در کنار خود
برنمی تابیدند 48.ملک ح سین کرت در آن زمان ادعای رهبری م سلمانان سنی مذهب در خرا سان را
دا شت و خود را «ملک ا سالم» میخواند .شیخ ح سن جوری نیز بدین وا سطه ،ملک ح سین را مهم
ترین د شمن خود میدان ست« :ملک ح سین که دعوی م سلمانی میکند و خود را ملک ا سالم نام
نهاده در خرابی والیت م سلمانان سعی مینماید ما را هیچ د شمن از وی قوی تر نی ست» 49.جنگ
زاوه علل و ابعاد مختلف دا شت ،اما د ستکم یکی از عوامل وقوخ آن ادعاها و اختالفات مذهبی بود.
ملک حسین کُرت خود را «ملکاسالم» مینامید ،اما به تعبیر شیخ حسن« ،دزد دین» بود و کارهای
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نامشروخ و ایذاء مسلمانان از او سر میزد« :با ملک بگویید که حکم شرخ این است که دزد را دست
ببرند ،اکنون شما دزدان دین میبا شید که به تقویت شما کارهای نام شروخ و ایذای م سلمانان وجود
گیرد و اگر از این افعال ناپ سندیده مرتدخ ن شوید ،جنگ را آماده با شید» 50.در این جنگ ملکح سین
جهت تحریک احسکککاسکککات مذهبی مردمِ خود ،از علمای هرات همچون شکککیخ عبدالل بن احمد
غرجستانی که از شاگردان شیخ عالءالدولهی سمنانی بود ،دعوت کرد تا در جنگ شرکت جویند و به
آن بُعد مذهبی

بدهند51.

ملک غیاث الدین پیر علی (771-785ق) آخرین حکمران آل کُرت ،دلیل اصککلی لشکککرکشککی
خود را به نیشکابور و جنگ با سکربداران تعصکب مذهبی عنوان کرد .وی حنفی و سکنی مذهب بود و
خواجه علی م ید مذهب ت شیع دا شت و فقها و علمای هرات فتوی دادند که «بر ملک ا سالم واجب
است که دفع آن طایفه کند» 52.با این و صف گ سترش نه ضت ت شیع در خرا سان ،بر خالف خوا ست
حکام غیر شیعی و سیاست مذهبی حکام هرات و علمای متصرفات وی بود.
نفود و تقویت مذهب ت شیّع در خرا سان و در میان سربداران ،تو سط شیخ خلیفه و شیخ ح سن
جوری اعمال می شد و فعالیتهای این دو نفر ،سازمان دروی شان را الهام بخ شیده و شکل داد .آنها
با اتکاء به مذهب تشککیع اثنی عشککری قیام کرده بودند 53.اما مطالعهی سکککههای سککربداران ما را به
سویی دیگر میک شاند و در میزان پایبندی امرای سربدار به ت شیع دوازده امامی و غلبه م صلحتهای
سککیاسککی وقت بر باورهای ایشککان به شککک و تردید وا میدارد .بر این اسککاس و با تعمق و تأمل در
سکههای ضرب شده در حد فاصل سالهای  748تا 758ق ،حکومت سربداری را به مدت ده سال
باید حکومتی سنی مذهب به شمار آورد .این سکهها که با دکر تاریخ ضرب شده اند ،نام چهار خلیفه
اول و حتی در بسیاری از آنها نام طغاتیمور نیز حک شده است .اما پس از این سال تمامی سکههای
ضرب شده ،تعبیر «علی ولی الل» و اسامی دوازده امام ضرب شده است 54.جعفریان بر این باور است
که پیش از سال 759ق نیز امیران سربداری بر مذهب شیعهی امامیه بوده اند و اگر در این باره کم
تر اصراری می شده به ضرورت مسائل سیاسی و قدرت آل کُرت و طغاتیمور و هم چنین از روی تقیه
بوده اسککت 55.اما عامهی مردم در قلمرو سککربداران عمدتا بر مذهب شککیعه بوده اند .مردم سککبزوار
اکثر شیعه مذهب بودند و مردم ا صلی نی شابور اکثر سنی ،ولی بوا سطهی حکمران شیعی خود ادهار
تشیّع

میکردند56.
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در میان امرای سربداری ،دولت خواجه علی م ید (766-788ق) شیعی ترین صورت را دارا بود.
وی در تبلیغ مذهب ت شیع و ادهار محبت اهل بیت علوی ب سیار تالش میکرد .به طوری که مدتی،
هر روز ا سبی را آرا سته و آماده میکرد که هنگام دهور و خروج امام زمان ا ست 57.خواجه علی م ید
در تعظیم و احترام سککادات بسککیار میکوشککید و هیچ گاه به شککرب شککراب اقدام نکرد 58.خواجه علی
«مردیسککت شککیعی از دوسککتداران علی علیه السککالم» 59و «اسککماء دوازده امام بر وجوه دنانیر ثبت
نمودی»60.

دولت شیعه مذهب سربداران با برخی از عالمان بزرگ شیعه که در خارج از ایران سکنی داشتند،
رابطه برقرار کرده و باب مذاکره را با مراکز مهم شیعه افتتا نمود .خواجه علی م ید جهت ا شاعهی
ت شیع از فقیه معروف شهید اول شیخ شمسالدین محمد مکی( 61متوفی 786ق) دعوت به عمل
آورد که به خراسککان هجرت کند .وی در نامهی خود به ابن مکی ،او را وارث علوم انبیا و مرسککلین و
زنده کنندهی دانش امامانِ پاک خوانده و افزوده است که خراسانیان سخت مشتاق دانش و علم شما
هستند« :به عرض آن جناب که پیوسته قبلهی صاحبنظران است میرسانیم که شیعهی خراسان ک
که خدا در پناه خویش گیرد کک تشنهی دیدار شمایند و فی

بردن از دریای فضل و دانشتان .بزرگان

علمی این دیار ،از بد روزگار پراکنده گشککته و بیشککتر یا همهشککان تارومار شککدهاند و امیرم منان ک
سالمالل علیه ک میفرماید :شکست برداشتن دین مرگ دانشمندان است .ما در میان خویش کسی را
که به فتوایش به لحاظ علمی بتوان اعتماد کرد یا مردم بتوانند عقاید درسکککت را از وی فرا گیرند،
نمییابیم و از خدای متعال مسئلت چنین داریم که حضرتت به ما افتخار حضور و افشاندن نور بخشد،
تا از علمش پیروی کنیم و از راه و رسکککمش رفتار آموزیم» 62.اما به رغم این دعوت خاشکککعانه و
فروتنانه ،ابن مکی بنا به دالیل مختلف نتوانسکککت به این دعوت لبیک بگوید و کتاب مشکککهور خود
«اللمع الدم شقی » را به نام خواجه علی تألیف کرده ،به خرا سان فر ستاد تا شیعیان آن دیار بر طبق
فتاوی او که در آن کتاب مندرج است عمل

نمایند63.

 -3مقابله با ظلم و ستم فزاینده مغوالن
این عامل از جانب سککربداران با عنایت به بافت گسککترده اجتماعی خود و اتکاء به تشککیع دوازده
امامی نمود داشککت و شککاید بتوان در فرازهایی از تاریخ سککربداران بویژه در آغاز قدرتگیری ،یکی از
مهمترین عوامل تنش و روابط خصکککمانهی این حکومتِ محلی با حکومت های همجوار ازجمله آل
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کُرت به شمار آورد .سربداران «فرقه ای بوده اند شجاخ و مردانه و محتشم» 64و نهضتی خودجوش و
مردمی که شهریان و روستائیان در آن شرکت داشتند ،با این توضیح که روستائیانِ قیام کننده ،برنامه
رو شنی از خود ندا شتند و محرک و راهنمای ای شان جهت خروج علیه اولیای مغول ،روزگار سخت و
تحمل ناپذیر شان و همچنین نفرتی بود که از آنان دا شتند« .در دولتهای نوخ سربداران حکومت یا
در د ست فئودالهای کوچک بود و یا بر سر آن بین ای شان و پی شه وران و بینوایان شهری منازعه در
میگرفت و قدرت دست به دست میگشت .در عین حال حتی هنگامی که قدرت در کف فئودالهای
کوچک بود نیز ایشان با اتکاء بمردم میتوانستند برپا

باشند»65.

تهاجم قوم وحشککی مغول به ایران ،از وقایع مهم تاریخ ایران اسککت که نظیر آن را کمتر میتوان
یافت؛ هیچ یک از تهاجمهای اقوام بیگانه در شککدت و عظمت به پایهی حملهی مغوالن نمیرسککد؛
زیرا ایرانیان از هجوم این طایفهی خونخوار ،چنان گرفتار رعب و وحشککت شککدند و ایران به پایهای
گرفتارِ ویرانی و نابسکککامانی گردید که آثار شکککوم و مخرّب آن تا قرنها در زندگی مردم نمایان بود.
پطروشفسکی بر این باور است که به رغم سستی و بی سیاستی سلطان محمد خوارزمشاه و خلیفه
ب غداد ،مردم ایران در برابر یورش مغوالن منفعال نه ع مل نکرد ند و «هیچ گاه از پا یدارى در برابر
متجاوزان غارتگر و خونخوار باز نای ستادند .مقاومت مردم شکل هاى گوناگون دا شت .در آغاز امر به
صورت حما سه جالل الدین ،که مورد تأیید و حمایت مردم بود ،تجلّى کرد و بعد به صورت قیامهاى
محلى -مانند خروج تارابی در بخارا -یا حتى اقدامات مدبّرانه بزرگان فارس و گذ شت ناگزیر در برابر
متجاوز وحشککی و نیرومند و یا گرویدن بمذهب تش کیّع در برابر مذهب تسککنن (که مورد نظر مغوالن
بود) داهر گشت» 66.به رغم احتیاط در پذیرش دیدگاههای پطروشفسکی ،وی میافزاید در نخستین
مرحلهی نهضککتهاى آزادی بخش قرن هشککتم هجرى از جمله سککربداران «عامهٔ مردم به همراهى
مالکین فئودال ایرانى و تاجیک وارد میدان مبارزه می شدند .سبب شرکت مالکین یاد شده این بود که
آنان نیز از خودکامى و دزدى و غارت و تجاوز اعیان صحران شین و ل شکرى مغول و ترک به ستوه
آمده بودند ...و هدف م شترکى که این عنا صر مت شتّت و ناجور را متحد مى ساخت ،همانا سرنگون
ساختن یو مغوالن و برانداختن سلطه جهانگشایان نو رسیده یا اعیان صحرانشین و لشکرى مغول و
ترک و لغو یاساى چنگیزى و تمام نظامات دولتى مغوالن

بود»67.
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تشکیل دولت سربداری در حقیقت نخستین قیامی است که در ایران بعد از مغول ،برای رفع دلم
و برانداختن دالمان و خودداری از قبول طاعت آنان صورت گرفت 68.آژند او ضاخ و احوال کلی ایران
را همزمان با قیام سربداران چنین تو صیف میکند« :در عهدی که سربداران و شاخههای واب سته
بدان قیام کردند ،دلم و ستم بود ،ف ساد بود ،ک شت و ک شتار و قتل و غارت بود ،نفود بیگانگان بود و
مبارزه همه جان به علیه تمام این مفاسکککد نیز بود» 69.چنان چه مبارزه با همین دلم و سکککتمِ عمّال
عالءالدین محمد وزیر خراسان ،شعار اصلی قیام سربداران گردید« :اگر خدای تعالی ما را توفیق دهد
دفع دلم کنیم و الّا سر خود را بر دار اختیار داریم و تحمل جور و ستم نداریم» 70.دلمهای بی پایان
عمّال دولت ایلخانی و دست درازی آنان به مال و جان و حتی نوامیس مردم ،خواه پیش از یرلیغهای
غازانی و خواه پس از آن ،علی الخصکککو

در دورهی فترت و انقالبات بعد از ایلخا نان ،به نهایت

رسیده و از همه جا فریاد شکایت بلند شده بود .شیخ حسن جوری در نامه ای که به امیر محمد بیک
فرزند امیرارغون شاه جانی قربانی نو شت ،علت پیو ستن به قیام سربداران را همین عامل عنوان کرد:
« مدت دو ماه ا ست که این ضعیف به سبزوار مقام دا شت و از جملهٔ والیات خرا سان ،پیش از این
ن ای شان به مرتبه ای ر سید که به
ضعیف آمدند و نمودند که خرابی و پری شانی و قتل و غارت کرد ِ
دفع آن برمی باید خاسککت که دلم مرتفع گردد و این فتنه فرو نشککیند که خان و مان و اهل و عیال
خون ومالِ جملهٔ مسکککلمانان در معرض تلف و رسکککوائی خواهد افتاد  . . .تمام ائمه و مشکککایخ و
پی شوایان والیت بیهق و نی شابور بدین سخن اتفاق کردند که دفع این دلم و طمع صلح و خال
م سلمانان واجب و الزم ا ست .چه معلوم ا ست که در این نزدیکی چه مقدار مردم به قتل آمده اند بر
مقتضکککای نص قرآن مجید و کالم قدیم که وان طائفتان من الم منین اقتتلوا فاصکککلحوا بینهما فان
بغت احدیهما علی االخری فقاتلوا التی تبغی حتّی تفئی الی امر الل {این ضعیف} بر سبیل اتفاق با
سایر م سلمانان در م صاحبت ائمه و م شایخ و سادات عظام کرام و پی شوایان بیهق ،به التماس امیر
وجیه الدین مسککعود به جهت این مهم تا بدین مقام آمد» 71.به رغم نظر پطروشککفسکککی که نامهی
شیخ ح سن را نمونهی کاملی از دیپلما سی شرقی عنوان میکند که هدف آن فریب د شمن و دفع
خطر وی به طور موقت بود 72.آژند نامهی شیخ حسن را بیانگر مواضع مذهبی و سیاسی وی میداند
که در آن به صککراحت ابراز میدارد که اگر حکام محلی جانی قربان دسککت از خونریزی و سککفاکی و
دزدی و چپاول به جان و مال م سلمین د ست برنک شند ،با نیروی او و امیرم سعود سربدار سروکار
خواهند

داشت73.
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یکی از ویژگیهای تعالیم شیخ خلیفه و شیخ حسن ،جنبهی ستم ستیزی و عدالتگستری آن بود.
شیخ خلیفه زمانی که در م سجد سبزوار ساکن گ شت « سخن دنیا» میگفت 74.مورخین دربارهی
اینکه تبلیغات و مواعظ شیخ خلیفه از چه قبیل بوده است ،اشارهی روشنی ندارند« .طبق آنچه بعدها
شکککاگردان و پیروان وی تبلیغ مینمودند مراد از کلمهٔ «دنیاوی» همانا تبلیغ مسکککاوات عمومی و
پایداری در برابر ستم بوده ا ست» 75.دلم و ستم حکامِ این روزگار ن سبت به رعایا جنبههای مختلف
اجتماعی ،سیا سی و اقت صادی دا شت .این ستمها (خ صو صاً اقت صادی آن) شامل حال طبقات پایین
نظیر پیشککهوران شککهری ،صککاحبان حِرف و اهالی روسککتاها میشککد که مجبور بودند انواخ و اقسککام
مالیاتها را به عمّال هیأت حاکمه بپردازند و هیچ نوخ امنیت اجتماعی ،سککیاسککی نیز در قبالِ اعمال
این عمّال حکومتی نداشککتند .نظام مالیاتی مغوالن باری به مراتب سککنگین تر از نظامات مالی متقدم
بر دوش مردم ایران می گذاشکککت .علت این امر «نرخ های باال و دقیقا تثبیت نشکککده و روش های
خودسککرانه جمع و جبایت مالیات که از سککوی زمامداران اعمال میگردید ،بوده اسککت» 76.از سککوئی
بدیهی ا ست که مأموران دریافت مالیات از هیچ نوخ اعمال غرض و سودجوئی رویگردان نبودند .این
مأموران «که اغلب محلی بودند{در خراسان} ماهرانه سالی  200000دینار برای مصارف لشکری
ضبط میکردند» 77.نمونهی بارز این زیاده خواهی ،عملکردهای عالءالدین محمد ،وزیر خرا سان بود
که مردم از دسککت زیاده سککتانیها و مالیاتبندیهای او به تنگ آمده بودند .وی برای گردآوری وجه
مقرر و تنظیم عوارض و مالیاتها ،شروخ به تعدی ن سبت به مردم کرد و بدین سبب به قول صاحب
تاریخ طبرستان «عرصهٔ خراسان بر رعایا تنگ شد و دلم از حد بگذشت» 78.به این دلیل است که
برخی معتقدند قیام سربداران «با تمام احتماالت و پی شایندی خود ،واکن شی بود در مقابل تحمیالت
مالی ای که بر گرده امیران و اعیان و اصول خراسان از سوی عالءالدین محمد» گذاشته شده

بود79.

حکّام منطقهی خرا سان که بی شتر بازماندگان مغوالن (نظیر طغاتیمورخان ،ارغون شاه ،امیرولی و
غیره) بودند ،از هیچ دلم و ستمی ن سبت به رعایا روگردان نبودند .همین م سأله از اه ّم م سائلی بود
که مردم را به طرف تعالیم شیخ خلیفه و شیخح سن میک شید که به آنان وعدهی عدالت و مبارزه با
دلم و ستم و فساد را میداد که این اقشار عمالً بارگ و پوست خود احساس میکردند 80.شیخ حسن
جوری می کوشککید تا پیروان خویش را متحد نماید و سککازمان آنان را مرتب کند و داهراً به شکککل
مجامع درویشان درآورد ...« :هر کس که دعوت ایشان قبول میکرد اسامی ایشان ثبت میگردانید و
میگفت حاال وقت اخفا ست .آلت کارزار ترتیب کرده منتظر ا شارت با شد» 81.از این سخنان کامالً
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پیداست که هدف تبلیغات شیخ خلیفه و حسن جوری ،دعوت به خروج علیه اولیای مغول و همدستان
و وابستگانِ ایشان به ویژه آلکُرت ،طغاتیموریه و جانی قربانیها بود82.
جنبش سککربداران ،مبارزه علیه تسککلط و اسککتیالی مغوالن و عمّال سککتمکار آنها بود .ابوبکر
شا سمانی از جانب پهلوان ح سن دامغانی (762-766ق) حاکم شا سمان از مناطق گرگان بود و
هنگامی که وی قلعه شا سمان را بنا میکرد ،چهل نفر از ل شکر مغول را نزد او آوردند .ابوبکر د ستور
داد که آنها را «زنده در میان دیوار گرفتند» 83.این م سأله نهایت نفرت سربداران را از عن صر مغول
میرساند .ارغونشاه جانی قربانی بعد از اینکه در سال 739ق در جنگِ با امیر مسعود شکست خورد
و نی شابور را از د ست داد ،به طوس نزد امیر محمد توکل رفت و به وی گو شزد کرد که «اگر به دفع
سربداران م شغول ن شویم ،بعد از این در خرا سان نتوانیم بود» 84و «در خرا سان یک ترکمان بدرمان
یافت نشود» 85.مورخین ،بعد از جنگ زاوه به صراحت آورده اند:
«گر خسرو کرت بر دلیران نزدی
از بیم سنان سربداران تا حشککککر

وز تیغ یلی گردن شیکککران نزدی
یک ترک دگر خیمه به ایران

نزدی»86.

مرگ ابوسکعید ایلخان ،شکالودهی سکیاسکی ایران را در هم ریخت و بهانه ای شکد تا مردم برخی
مناطق علیه مغوالن دست به قیام بزنند و سربداران در این راه پیشقدم بودند 87.باسورث بر آن است
که سکککربداران نه «دولت راهزنان» بود و نه یک جنبش کامال شکککیعی مح  ،بلکه تا حدود زیادی
نمایندهی کوشش جماعات محلی در غرب خراسان ،برای ایجاد نظم و آرامش در اوضاخ آشفت بعد از
حکومت مغوالن بر ایران مح سوب می شد 88.علیرغم داهر مذهبی و عرفانی ،نه ضت سربداران را
باید ترقیخواهانه دان ست ،زیرا «جنبش مزبور ق شرهای و سیع تولیدکنندگان را در برگرفت و آنان را
بمبارزه به خاطر منافع اجتماعی خویش ،علیه بهره کشکککی فئودال و فاتحان بیگانه دعوت کرد»89.
حکومت سربدار از نقطه نظر م شروعیت و ساختار حکومتی در قیاس با معیارها و سنن زمان خود و
د ست کم چندین قرن قبل از آن ،پدیده ای نادر در قلمرو ا سالمی بود .سربداران با ا ستناد به احکام
اسککالم ،حکومت عملال ایلخانی را مخالف شککرخ دانسککته و «مشککروعیت خود را نه بر اسککاس حق
جانشکککینی یا با فرمان حکومتی بلکه در نفی و امحاء حکمرانان دالم میدانسکککتند» 90.در یک جمع
بندی کلی انگیزه دفع ستم مغوالن در منا سبات سربداران و حکومتهای همجوار را نه میتوان در
تمام دوران حاکمیت سربداران جست و جو کرد و نه اینکه شکل حماسی و افراطی بدان داد ،هر چند
که در عین حال نمی توان آن را انکار و ندید گرفت.
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نتیجهگیری
سکککربداران اگرچه از جهت وسکککعت مملکت و قدرت و دوام دولت و عظمتِ آثار مقام شکککامخی
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یافتند-1 :

مذهب تشیع اثنی عشری؛ که با اتکاء بر این مذهب به صورت یک ایدئولوژی حاکمیت توانستند قیام
خود را در جامعه هدایت کرده و در خالل نیم قرن ،بُعد انقالبی آن را به بار بن شانند و باعث گ سترش
و نفود آن در سایر نواحی گردند -2 .خاتمه بخشیدن به سلطهی سیاسی ،نظامی مغوالن در خراسان.
در منا سبات سربداران و حکومتهای محلی همجوار و در واقع در ت شدید برخوردها و تنشهای بین
آنان ،همواره عواملی دخیل و تأثیرگذار بود که رقابت بر سکر تصکرف خراسکان بزرگ ،تفاوت و تباین
مذهبی و مقابله با دلم و ستم فزایندهی مغوالن از مهم ترین آنها به شمار میآید .اولویت و اهمیت
هر یک از این عوامل به شرایط و اوضاخ و احوال سیاسی وقت بستگی داشت .پیامد تنشهای سیاسی،
نظامی حکومتهای محلی خراسککان جز تضککعیف این حکومتها و عدم تحقق تمرکزی کارآمد حتی در
شرق ایران ،سهولت فتوحات تیمور در خراسان و بعدها در سراسر ایران بود.
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