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تاریخ دریافت31/09/22 :
تاریخ پذیرش31/60/61 :

چکیده
مشروعیت در اصطالح سیاسی به معنای پذیرش و فرمانبرداری آگاهانه و داوطلبانه مردم از نظاام
سیاسی و قدرت حاکم است .همه انواع نظامهای سیاسی ،نیاز به مشروعیت دارند؛ تا از یک سو ثابات
نمایند که سلطه و حاکمیت ایشان بر حق و درست است و از سوی دیگر با آگاه نمودن زیر دسااان از
حقانیت خود ،موجبات اطاعت سیاسی آنان را فراهم آورند .هر حاکمیای در چارچوب شرایط عصر خاود
و با توجه به مذهب ،فرهنگ ،خلقیات و پیشینه جامعه ،اصول خاصی را به عناوان مبناای مشاروعیت
ارائه میکند .مساله مهم در اینجا توان تلفیق این اصول باشرایط مخالف است .یکی از ابزارهاایی کاه
حکومتها برای اعابار بخشی به حاکمیت خود اسافاده مینمودند ،بهره گیاری از اندیشاهها و عقایاد
سیاسی ایرانی در مورد جایگاه واالی حکومت و لزوم اطاعت از حاکم بود .تیموریان(116 -362ق ).در
جهت کسب مشروعیت به این اصل مهم توجه داشاند .این مقاله بر آن است تا مشاروعیت حاکمیات
تیموریان را بر مبنای اندیشههای ایرانی و در قالب عناوینی همچون؛ حقّ الهی حکومات ،فرهمنادی،
تأیید الهی ،تأثیر پذیری از آداب ملکداری پادشاهان ایرانی و ...به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس
اطالعات کاابخانه ای بررسی نماید.
کلید واژهها :مشروعیت ،تیموریان ،فره ایزدی ،حق الهی ،قدرت ،اندیشه سیاسی ایرانی.

 1دانشجوی دکارا دانشگاه اصفهان z_alami92@hotmail.com
 2اسااد دانشگاه اصفهان f.allahyari@ltr.ac.ir
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مقدمه
حکومت هایی که در طول تاریخ ایران بر سر کار آمده اند ،از ابزارها و اصول گوناگون بارای نیال
به مشروعیت و حقانیت بهره برده اند .تمسک به دین و مذهب ،اندیشه ها ،باورها و ارزشهاای ماورد
قبول مردم ایران ،بهااره گیری از وابسااگیهای محلای ،طایفاه ای ،قاومی و  ، ...توجاه باه تاأمین
خواساهها و مطلوبات مردم و آنچه که رضایت اکثریت را باه هماراه دارد و ...از مهام تارین مساائلی
هساند که حکومتها در ایران در راساای دسایابی به مشروعیت و اعابار از آنها یااری گرفااه اناد .در
این میان ،اعاقاد ایرانیان به الهی و آسمانی بودن حق حکومت هم در دوره باساان و هم دوران پس از
اسالم تأثیر به سزایی در برحق نمودن حاکمیت فرمانروایان و توجیه مناسابی بارای اعماال قادرت و
تسلط آنان بر مردم به شمار میرفت.
قدیمیترین نظریه در باب منشأ قدرت ،ایمان به حقوق الهی فرمانروایان است؛ یعنی فرمانروایاان
قدرت را از خدا اخذ میکنند .این نظریه در سه مرحله مخالف دچار تحاوالت عمیقای شاده اسات :در
اعصار باساانی تاریخ ،فرمانروایان را در زمره خدایان میدانساند؛ مثل فراعنه مصار .در دورههاای بعاد
فرمانروایان را از ابناء بشر اما خلیفه و مناخب خدا میشمردند و اناخاب از جانب خدا عظمت خاصی به
آنان می بخشید .در مرحله سوم ،الوهیت ،مساقیما در اناخاب و اناصاب فرمانروایان دخالت نداشت .بار
این اساس هر قدرتی ناشی از خدا بود ،ولی تعیین صاحب قدرت ،عملی بود مطلقا بشری و خداوناد باا
حکمت و مشیت خود در آن دخالت

میکرد6.

اقادار شخص فرهمند از یک منبع ماعالی و فوق طبیعی که خاود صااحب اقاادار مطلقای اسات،
سرچشمه گرفاه 2و این نوع مشروعیت ،مبانی بر کنش عاطفی و احساسی افاراد و فرماانبرداری ریار
عادی و اساثنایی از فردی است کاه ویژگیهاای سااوده و خاارق العااده همچاون قداسات ،تهاور و
شخصیای بارز دارد 9.اشخاصی که خصوصیات آنان مورد اقبال همگاانی یاا اکثریات قارار مایگیارد،
ویژگیهای خود و علت به قدرت رسیدنشان را مشیّت و اراده الهی عنوان میکنند.
سقوط دولت ایلخانان در سال  191ق .دوره ای از بی ثباتی ،رقابت و پراکندگی سیاسی را در پای
آورد که نزدیک به نیم قرن طول کشید .در این دوره ،نیروهای ماعددی به رقابت برای کسب قدرت و
تصاحب میراث ایلخانان پرداخاند .در نایجه ،کشور میان چندین دولت محلی تقسیم شد؛ وضعیای کاه
تا پایان قرن هشام ادامه یافت .در درجه اول ،نیروی نظامی بود کاه میازان موفقیات هار گروهای را
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تعیین میکرد ،اما هر یک از گروههای قدرت طلب با اقامه برخی دعااوی و مباانی مشاروعیت سااز،
برای اثبات شایساگی خود تالش مینمودند .در این برهه از تاریخ ایران با توجه به گوناگونی نیروهای
موجود از نظر قومی ،مذهبی و منطقه ای ،اثبات شایساگی یا مشاروعیت حکومات ،اهمیات ویاژه ای
داشت .تیمور( 191 -401ق ).زمانی که به قدرت رسید ،با عنایات باه ایان گونااگونی و باا توجاه باه
خاساگاه نژادی و منطقه ای خود و شرایط ایدئولوژیک و مذهبی جامعاه ،مناابع مخالاف را در جهات
کسب مشروعیت به کار گرفت ،هر چند که در ابادای قدرت گیری و حای در اساامرار حاکمیات وی،
نیروی برتر نظامی او بسیار مؤثر بود .یکی از راههای کساب مشاروعیت بارای تیماور و جانشاینانش،
رویکردهای ایشان به اندیشههای ایرانی در باب سیاست و حکومت بود.
با وجود این که سلسله تیموریان -که از  116تا362ق .بر فالت ایاران و مااوراءالنهر حکاااومت
میکردند -در جهت مشروعیت سازی از ابزارها و منابع گوناگون همچون سنتهای قبیله ای مغولی و
رویکردهای اسالمی و ایرانی بهره میگرفاند ،هدف این پژوهش ،بررسی رویکرد تیموریان به مبانی الهای
قدرت و بهره گیری از آداب ملکااداری پادشاهان ایااارانی در جهت مشروعیت سازی میباشد؛ از ایان رو
پیش از پرداخت به تیموریان مروری بر شاخصهای اندیشه سیاسی ایرانی ضروری به نظر میرسد.

الهی بودن حکومت در اندیشه ایرانیان دوره باستان
نظامهای موروثی شرقی (نظام پادشاهی) با اتّکا به نوعی عقیده ماورائی و معنوی ،حقانیت خود را
توجیه میکر دند .آیین پادشاهی ایران باساان همواره مبانی بر دو اصل باود :تأییاد الهای و فار .اولای
باعث نیل به مقام پادشاهی بود و دومی الزمه تداوم قادرت و فرماانروایی .همچناین خادایان ،مؤیاد
پادشاهی بودند و بخشاینده فر؛ یعنی اجازه جلوس بر تخت سلطنت میدادند .پس تأیید و فار دو وجاه
الزم مشروعیت سلطنت بودند 8.بنابراین در این نظام حکومای ،مراتب فرماندهی و فرمانبری باه اماور
معنوی و ماوراء طبیعی ،مناهی میگردید و همین اتصال ،پایه مشروعیت را توجیه مینمود .در نایجاه
نوعی اقادار فرهمند به وجود

میآمد2.

تأیید الهی
ایرانیان عقیده داشاند که کار حکومت آن چنان مهم است که به هر کس نمیشود ساررد و تنهاا
یک فرمانروا هم باید وجود داشاه باشد؛ دولت آفریده خدا وشاه ،نایب و نماینده خداست ،مردم بایاد از
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او اطاعت کنند و او را حرمت گذارند .فرمان او قانون و همه اعمال او به حق است .سرپیچی از فرمان
شاه یا حاکم ،مخالفت با اراده الهی و گناه میباشد؛ 1ازاین رو درگذشاهها اقادار سیاسی در اذهان مردم
با نیروهای ناپیدا و ماورائی پیوند داشت و حکومت مقوله ای مقدس و ریر قابل بحث

بود1.

فر (فرّه) ایزدی
پادشاه در نظر ایرانیان میبایست از فر(فرّه) ایزدی برخوردار بود4.واژه فر را میتوان به شاوکت و
جالل تعبیر کرد 3.فرّه ایزدی یکی از ارکان مهم آیین پادشاهی ،الزمه قدرت و فرماانروایی ،نمایاانگر
تأیید الهی و مؤید مشروعیت حکومت بود60.وقای گفاه میشد کسی دارای فرّه است ،در ذهن شانونده
صفاتی چون پادشاهی ،پرهیزگاری ،خردمندی ،بزرگی و اشرافیت القا میگردید .کلماه فارّه در لهجاه
اوساایی از "خورنه" اخذ شده و در اصل با کلمه "خور"(خورشید) مربوط است و هر دو ریشه اوساایی
به معنای "درخشیدن" دارند .این درخشش و نور موجب میشد که شوکت حکومات ،مقباول بیفااد و
مردم با جان و دل به فرمانبری از حاکم تن دهند66.در اوساا اهورا مزدا به زردشت هشدار میدهد کاه
هر آدمی باید جویای فرّ باشد تا بهروزی و پیروزی نصیبش شود62.ایرانیاان معاقاد بودناد کاه فار ،از
آسمان و از سوی خدا اعطا میشد و یک شخص الیق پادشاهی میگردید .این فر سارس در خانادان
پادشاه به ارث میرسید؛ اما پادشاهی که از صفات نیک ،دور میشد ،فرّ ایزدی هم از او

میگسسات69.

بنابراین فرّه ایزدی ماغیر و ناپایدار بود .فرّ میتوانست به واسطه پیروزی افازایش یاباد یاا باه خااطر
شکست کاهش یافاه و یا به کلی از دست برود .الباه همان طور که پیروزیهای پادشاه باعث افزایش
فرّ او میگردید ،خود فرّ هم میتوانست آورنده پیروزی باشد .در مسأله جانشینی ،مشاروعیت جانشاین
در فرّ بیشار بود و شایساه ترین جانشین ،فرّهمندترین بازماندگان

بود68.

در ایران باساان برای نشان دادن فرّهمند بودن پادشاه ،نشانهها و نمادهایی باه کاار مایرفات و
شاید از این لحاظ بین تأیید الهی و فرّ ایزدی -در عین این که فر ،خود ،مبین تأییاد پادشااه از ساوی
خدا و نشانه قدرت وی بود -تفاوت هایی وجود داشاه و فرّ ،صورتی مادی تر به خود میگرفت ..یکی
از نمادهای فرّ پادشاه ،شمسه ای بود که در تصاویر در پشت سر پادشاه ترسیم میشد؛ به این معنا که
فرّه ایز دی خورشیدوار در چهره پادشاه ماجلی بود .نماد دیگر فر ،دساارچه بود که در تصاویر در دسات
بسیاری از پادشاهان به عنوان نشانه قدرت آنان دیده میشد .این دساارچه در سنگ نگارههای شاهان

2

بررسی مشروعیت حکومت تیمور و جانشینان او (116 -362ه.ق).

ساسانی دیده میشود .نمادهای دیگر فر در ایران باساان به شکل بال یا پر باز ،سر قوچ و گل نیلاوفر
بودند .همه مظاهر فر هم نماد قدرت بودند و هم نیکبخای را القا

میکردند62.

خصوصیات الزم برای پادشاه از دیدگاه ایرانیان و تأثیر آنها در فرهمندی وی:
در اندیشه ایرانیان پادشاه باید عالوه بر قدرت از نژاد ،گوهر ،هنر و خرد نیز برخوردار میباود.
کسی که میخواست پادشاه شود ،باید طبع و سرشای شااهانه مایداشات(گوهر) و از راه صاحی
تربیت میشد؛ یعنی هنرهای جسمی ،فکری و رفاااری را مایآموخات 61.مهاارت در ساوارکاری،
تیراندازی ،شکارگری ،داشان ظاهر با صالبت(هنرهای جسمی) ،بخشندگی ،بزرگاواری و گذشات،
شجاعت و اناخاب سربازان وفادار و کارآزموده(هنرهای فکری و رفااری) همواره از ملزومات یاک
پادشاه بوده است61.در اندیشه ایرانیان ،عشق به راسای و دوری از دروغ ،مهم ترین فضیلت نظری
شاه بود؛ زیرا دروغ را منشأ تمام رفاارهای نامناسب و خارج از قاانون مایدانسااند 64.گزنفاون در
سیرت کوروش کبیر یاد گیری شکار و تیراندازی و جنگاوری و طی کردن مراحل فضل و دانش و
راساگویی را در نزد پارسیان بسیار مهم میخواند63بناابراین مجموعاه ای از قادرت ،آیاین و فارّه
ایزدی به کمک تعلیم و تربیت ،بنیاد پادشاهی را اساوار میساخاند و در صورت وجود صافات یااد
شده در پادشاه ،فرّه او تقویت میگردید و افزایش مییافت.
اهمیت توجه به مسأله عدالت در اندیشه ایرانی:
مسأله دیگر در اندیشه ایرانی ،تأکید بر عادل بودن سلطان و برقراری عدالت توسط وی بود .بزرگ
ترین و چشمگیرترین ویژگی نظام پادشاهی ایران ،آمیخاگی این نظام با دادگری و عادالت باه شامار
میرفت .در اندیشه سیاسی ایران باساان پادشاهی که اساقرار عدل را وجهه همت خاود قارار مایداد،
قابل اطاعت شمرده میشد 20.منابع کهن تاریخی نشان میدهد که ایرانیان از دیر باز به اساقرار عادل
و داد به عنوان اصلی محوری در فرهنگ خود عالقه و دلبسااگی داشااند .فردوسای در شااهنامه بار
عدالت ،بسیار تأکید کرده و امنیت و آسایش مردم را نایجه دادگر بودن پادشاه دانساه است 26.گزنفون
نیز در سیروپدی یا کوروش نامه مینویسد  :پارسیان در بهبود سیرت و رفاار خود بسیار اهامام دارند و
به کودکان خود عدالت و پرهیزکاری را میآموزند .او حکومت توأم با عدالت ،گذشت و تسام کوروش
را

میسااید22.
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نقش قدرت نظامی در فرهمندی پادشاه:
در ایجاد مشروعیت فرهمند ،ویژگیهای سااوده و خاارق العااده یاک فارد نقاش داشات .رالباا
ویژگیهای خارق العاده یک رهبر به صورت قدرت نظامی و قهر و رلبه خود را نشان میداد .بار ایان
اساس شاید باوان گفت که مشاروعیت خودبنیااد و اولیاه بیشاار از راه زور و قادرت و تادبیر حاصال
میشد؛ 29یعنی اصل فرهمندی را قدرت به وجود میآورد و سایر عوامل مشروعیت زا پس از این رلبه
و برتری دخیل شمرده میشدند .تجربه مؤثر و مداوم قدرت میتوانست مشروعیت بخش

باشد28.

شاید بسیاری از سالطینی که در نظام پادشاهی ایران به حکومت رسایدند ،واجاد برخای صافات
مهم و الزم برای حکومت نبودند یا معنویت ،کرامت و فضیلت خاصی نداشااه و حکومات را ناه از راه
عنایات الهی و آسمانی بلکه با توسّل به زور و تدبیر به دست آوردند ،اما پس از اساقرار سلطه خاویش
برای کسب مشروعیت و تداوم و تحکیم قدرت خود تالش کردند چهاره ای مقادس و ماورد عنایات
خاص الهی از خود به نمایش بگذارند .افراد تشنه قدرت و حاکمان سامگر و مسابد بر آن بودند که باا
تمسّک به تاریخ و مذهب و القاب مقدّس و اسطوره ای ،نیاکان درورین و یاا واقعای و آداب و شاعائر
ایرانی و اسال می و مناسب نمودن حکومت خود به مشیت الهای ،خاود را صااحب فضایلت و کرامات
معرفی کنند و در این راه همه امکاناات ماادی و معناوی خاود و شااعران و مورخاان و ...را باه کاار
می گرفاند .مردم ایران نیز به خاطر شرایط نامطلوب زندگی به اجبار و اکراه و از بایم خشام صااحبان
قدرت و به ا مید برقراری امنیت که مهم ترین مسأله و دردره برای آنان به شمار میرفت ،حاکماان را
میپذیرفاند یا به خاطر وابساگیهای طایفه ای و مذهبی و محلی آنهاا را حمایات مایکردناد 22.باه
عبارتی در ابادای قدرت گیری ،آنچه برای حاکم الزم بود ،رضایت برخی افراد بود که آن هم نزدیکان
و رقیبان او بودند .سایر مردم نیز از سر ترس و عادت اطاعت میکردند21.در ساخاارحکوماهایی کاه در
ایران بر پایه همبساگیهای طایفه ای -خویشاوندی به وجود میآمدند ،این وابساگی قبیلهای به تدریج
تبدیل به سرسرردگی به شخص پادشاه میگردید 21.وجود سنّت دیرپای اسابداد به هماراه اعاقاادات و
باورهایی که ایرانیان نسبت به امر حکومت و احارام به حاکمان داشاند ،مسیر را برای تحکیم قدرت و
ایجاد چهره ای صاحب فرّه و کرامت برای حاکمان هموارتر مینمود.
حای در زمانی که دساگاه خالفت وجود داشت؛ خلیفه عباسی ،عهد و لاواء و فرماان حکومات را
زمانی برای یک امیر میفرسااد که آن امیر در منازعات سیاسی با دیگر مدعیان قدرت پیروز میشد و
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بعد نسبت به خلیفه اظهار اطاعت میکرد .اتکا بر شمشیر فقط رویه امرای مساولی نبود؛ بلکاه نشاانه
لیاقات حاکمااان مساااکفی در حفا عهاد و لااوای خالفاات نیااز محساوب ماایشااد 24.نایجاااا تمااام
مشروعیتهای دینی -نسبی به پیروزی پادشاه در جنگ قادرت وابسااه باود و اگار اقاادار سیاسای-
نظامی او دچار ضعف میشد ،سایر مشروعیتها نیز اعابار خود را از دست میدادناد .ایان را مایتاوان
مشروعیت شمشیر(حاکمیت و مشروعیت اسایالیی) نامید 23.الباه در کنار اقادار نظامی و قدرت شمشیر
شمشیر پادشاه ،ویژگیهاای دیگاری همچاون تادبیر ،سیاسات ،هیبات و ساطوت ،حازم و احایااط،
هوشیاری ،قدرت تحمل سخایها و ...نیز واجد اهمیت بودند که شاید در صاورت عادم وجاود یاا باه
کارگیری آنها قدرت نظامی نمیتوانست در تفوّق پادشاه مثمر ثمر باشد.
مشروعیت سازی تیموریان با استفاده از مبانی ایرانی حکومت:
در تمام دورهها مجموعه ای از عوامل مشاروعیت سااز در کناار یکادیگر باه حکومتهاا اعاباار
می بخشیدند .حکومت تیموریان نیز از این قاعاده مسااثنی نباود .یکای از معیارهاایی کاه تیموریاان
مخصوصا در ابادای تشکیل حکومت بایسای در نظر میگرفاند -با توجه به ایان کاه حکومات آناان
برخاساه از نظام قبیله ای و چادرنشینی آسیای مرکزی بود -اقدام در چارچوب اصول زندگی قبیلاه ای
و بهره گیری از مشروعیت خاندان چنگیز بود ،زیارا در نظار ماردم مااوراءالنهر تنهاا خانادان چنگیاز،
شایساگی حکومت داشاند .بنابراین تیمور خود را ادامه دهنده و وارث حکومت چنگیاز عناوان نماود و
جانشینان او نیز از این نوع مشروعیت اسافاده میکردند .مسأله دیگر ،مذهب بود .مذهب همواره رکنی
از حیات اجاماعی مردم ایران به شمار میرفت و نیز به خاطر آشفاگیها و نابسامانیهای پس از حمله
مغول ،امور مذهبی و معنوی رونق بسیار یافاه بود .از این رو تیموریان در برپا داشان شعائر اساالمی و
توجه به عالمان مذهبی و صوفیان بسیار اهامام میورزیدند .تیمور برای این که حکوماش مورد قباول
همه اقوام و گروههای تحت سلطه باشد ،از روشهای مخالف اسافاده کرد کاه یکای از آنهاا ادّعاای
پشاوانه الهی برای حکوماش بود .پس از پیروزیهای بسیار ،بسط قلماروی فرماانروایی و تسالط بار
اقوام گوناگون ،به ابزار جدیدی برای مشروعیت حکومت نیاز بود .اساافاده از مفااهیم کهان و عقایاد
ایرانیان در مورد حکومت و سلطنت در عصر تیموریان نیز همچاون دورههاای پیشاین وجاود داشات.
تیمور معاقد بود که "عرصه ربع مسکون در خور آن نیست که آن را دو پادشاه باشد".
سلطان یکی سزد که خدای جهان یکی است

دنیا به نزد همت فرزانه اندکی است
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و چون خدا یکی است پس نماینده او بر روی زمین هم باید یکی باشد"96.به خود کنکااش کاردم
که چون خدا یک است و الشریک له ،پس کدخدای ملک وی هم باید یکی باشاد ...اگار در زماین و
آسمان دو خدا باشد کار عالم به فساد انجامد و به قرآن مجید فال گشادم این آیه آمد که "انّا جعلناک
خلیفة فی االرض"92جانشینان تیمور هم در جهت تثبیت برتری و حف قدرت خاود از چناین اندیشاه
هایی بهره میگرفاند .یکی از شاهزادگان تیموری به نام بابر میارزا در جاواب شااهزادگان دیگار کاه
مدعی قدرت بودند ،اظهار داشت" :رورا بود دو پادشه اندر والیای"

99

تیمور در کنار داعیه سیطره بر امرراتوری مغول ،خود را سرکرده دنیایی و روحانی مردم مینامیاد.
او تالش میکرد از مفهوم الهی سلطنت به نفع خود اسافاده کند 98.تیمور مدعی بود که خادا او را بار
تمام فرمانروایان هم عصر وی برتری داده و در برابر دشمنان یاریش خواهاد کارد 92.درتزوکاات نیاز
اظهار می دارد که خدا او را برای فرمانروایی به وجود آوردهو بیشار ممالک روی زمین به خواست خادا
به زیر فرمان وی درآمده است 91.منابع عصر تیمور او را مؤیَد به نصرت الهی و برگزیاده خادا معرفای
میکنند .نظام الدین شامی می نویسد که چون اراده الهی بر این قرار گرفات کاه تیماور پادشااه شاود
دلهای مردم را به او مامایل ساخت و به او توفیق کارهاای نیاک ارزانای کارد و دولات باه او روی
آورد 91.مؤلف کااب انیس النّاس در این مورد چنین بیان میدارد" :هار صانفی از اصاناف بنای آدم را
شغلی و کاری است و کار پادشاهان ،کشورساانی و جهانبانی .زیرا همچنانکه پادشاه از ساایر خالیاق،
ممااز ،مأمول و محصول او نیز بر همین منوال باید"  94به اعاقاد حاف ابرو(م499.ق ).نیاز ساروری و
فرماندهی کار ه ر کسی نیست و پادشاهان برگزیده خدا و پرورده اویند .هر کس بر خالف نظار و اراده
سلطان -منظور سلطان تیموری است -حای چیزی به ذهن خود راه دهاد و یاا نافرماانی کناد باال و
محنت به او روی آورده و به هالکت خواهد افااد .او خدمت به پادشاه را از فرائض دین و دنیا و موجب
رضای خدا میداند و عقیده دارد که خدا در ازل ،سلطان را پیروز و منصور آفریده است 93.در ظفرناماه
ای از حدود سال441ق .تصویری وجود دارد که دساار نشاان دهناده فرهمنادی و قادرت پادشااه ،در
دست تیمور دیده میشود 80.شرف الدین یزدی در ظفرنامه مینویسد" :از فرّ جبین خجساه اش همچو
آفااب میتابید"

86

امور مقدس و ماوراءالطبیعه زیادی وجود داشاند که مورد احارام و اعاقاد مردم بودناد و ساالطین
تیموری از آنها در جهت کسب اعابار سود میجساند .خواب و رؤیا و ادعای ارتباط با فرشاگان یا ارواح
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انسانهای بزرگ و ...یکی از دسااویزهای حاکمان تیموری برای مرتبط نشان دادن خود باا عاالم
ریب و ماوراء بود .رؤیاهای مربوط به رسیدن به حکومت ،بخشای از تکاپوهاای مشاروعیت سااز
حاکمان را تشکیل می دادند و توانایی فرمانروا در زمینه دریافات و درک رؤیاهاای ریاب گویاناه،
نشان دهنده برجساگی توانمندیهای معنوی او بود 82.در آثار مورخین ایان دوره ماوارد ماعادد از
این گونه خوابها بیان شده است .مثال ابن عربشاه چنین بیان مایکناد کاه تیماور در آرااز کاار
یارانش را به دور خود جمع نمود و رؤیایی که جده او -که به رموز نهانی و سرنوشات افاراد آگااه
بود -در مورد به حکومت رسیدن یکی از نوادگانش دیده بود را بیاان نماود .سارس تیماور اظهاار
داشت که آن شخص من هسام و شاما بایساای باا مان هام پیماان شاوید 89.ادعاای پیوناد باا
ماوراءالطبیعه و جاذبه حاصال از آن عامال مهمای در قادرت یاابی تیماور و جانشاینان وی باود.
عبدالرّزاق سمرقندی در توضی تغییر مناسبات با دولت مملوکان پس از به قدرت رسیدن سالطان
چقماق در مصر در سال 482ق .نقل میکند که چقماق پیش از جلوس در رؤیا دیاد کاه شااهر
کمر او را گرفاه و بر تخت مینشاند .زمانی که چقماق موفق به کسب قدرت شد -باه ررام نظار
مخالف مشاوران خود -سفارت دوساانه ای به نزد شاهر فرسااد و این برای حکومات تیموریاان
بسیار اهمیت داشت 88.در ماون نقشبندی نیز از رؤیاهای پیشگویانه سلطان ابوسعید یاد

میشود82.

در دوره جانشینان تیمور این پندار که سلطان تیموری ،فرمانروای برحاق مسالمانان باه عناوان
خلیفه خدا بر زمین است و فرمانروایی خود را تنها مدیون پروردگار میباشد ،نسبت به دوره تیمور قوت
بیشاری گرفت .تیمور به حقوقی که از خانهای چنگیزی به ارث برده بود افاخار میکرد؛ اماا اهمیات
این اناساب در زمان جانشینانش کمار شد و این نظریه آشکارتر گردیاد کاه در مقابال اراده و مشایّت
خداوندی که حکومت را بی واسطه به برگزیده خود میدهد ،هرگونه حق موروثی و یا بنا بر وصیّت بی
اهمیت است .مثال در مورد جانشینی که تیمور تعیین کرده بود بر خالف آن عمل شد 81.هنگاامی کاه
هواداران پیرمحمد ،جانشین اناخابی تیمور 81از خلیل سلطان ،جانشین ریرقانونی ،پرسیدند که بار چاه
اساسی حکومت سمرقند را به دست گرفاه گفت " :آن قادری که تخت و مملکت به حضرت امیر داده
بود به من نیز عنایت فرمود"  84اندیشه الهی و آسمانی بودن حکومت را در منابع تااریخی باه کارّات
میتوان دریافت .شاهر اظهار مینمود که حکومت و فرمانروایی او فقط در پرتو اراده خداوندی بوده و
خدا آن را به هر کس که بخواهد میدهاد 83.وی از خضارخان(حکومت428-461ق ،).سالطان هناد،
خواساه بود چنین خطبه ای را به نام او جاری کند" :پروردگارا! پایاههای ملاک و دیان را باه وسایله
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دولت سلطان اعظم ،دادگرترین خاقان ،سرور سالطین تازی و پارسی ،سایه خدا بر زمین ...کسی که از
آسمان یاری و تأیید گرفاه ...شاهر بهادر خان نگهدار"  20در مقابل شاهر  ،میارزا اساکندر ،یکای از
شاهزادگان تیموری که حاکم قسمای از ررب ایران بود ،نیز مدعی شد که خدا بناابر مشایت خاویش
سلطنت ممالک برّ و بحر را به وی واگذار کرده و او میخواهد به عنایت الهی بالدی را که در تصارف
جدش تیمور بوده حف نماید 26.بنابراین سالطین این دوره همچون ادوار پیشین بر اساس آیاه " قال
اللّهم مالک المُلک تؤتی المُلک مَن تشاء و تنزع المُلک ممَان تشااء" باه اندیشاه فرماانروایی برحاق
ماوسل گردیدند و حاکمیت خود را مبانی بر خواست و اراده الهی معرفی

کردند22.

ویژگیهای تیمور و تأثیر آن در مشروعیت وی:
در آساانه ظهور تیمور اوضاع کشور ایران از لحاظ آشفاگی و چند دساگی و هرج و مرج به گوناه ای
بود که بسیاری از مردم آمدن فردی با اقادار تیمور را آرزو میکردند تا آشوب و نااامنی پایاان گیارد؛ 29تاا
جایی که وقای خواجه حاف شیرازی از قدرت یافان تیمور در ماوراءالنهر اطالع مییابد میگوید:

آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم

عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

28

عالوه بر این که شرایط زمانه ،ظهور تیمور را میطلبید ،ویژگیهای خاص تیمور و اقاادار وی در
کسب و اسامرار قدرت توسط او تأثیری به سزا داشت .مجموعه این ویژگیها و شرایط ،توانست چهره
ای افسانه ای برای تیمور به بار آورد و آگاهی مردم از قادرت گیاری وی در مااوراءالنهر را باا اناظاار
ظهور یک منجی همراه سازد ،اما پس از مدت کوتاهی مشخص شد که حاکمیت تیمور و جانشاینانش
نیز ادامه همان روند قبلی حکومت در ایران است و ثابت گردید که فرهمندی وی در پرتو زور و تادبیر
و خشونت و اسابداد به وجود آمده است.
شخصیت خارق العاده ،خشونت و شدت عمل و نبوغ ذاتیدر فرمانادهی نظاامی از علال موفقیات
تیمور به شمار میرفت 22.عالوه بر رفاار و عملکرد تیمور ،خصوصایات ظااهریش نیاز باه وی اقاادار
میبخشید .بنابر توصیف ابن عربشاه ،تیمور قامای بلند ،شانه هایی فرا  ،سری بزرگ و اندامی اسااوار
داشت .صدایش درشت آهنگ و رفاارش جدی بود 21.تیمور از نوجاوانی ،فناون جنگای ،ساوارکاری و
شکار ،تیراندازی ،شمشیرزنی و رزم و پیکار را آموخاه بود 21.میرزا محمد حیادر دوراالت ماینویساد:
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"خداوند حصول هر مقصودی را توسط وسیله ای قرار داده و شغل خطیر سلطنت را که مقام ظال
اللهی است به دو خصلت پسندیده انسانی وابساه نموده :تادبیر و شاجاعت .اماا تادبیر از شمشایر

مهمار است و تیمور با تدبیر ماوجه شد که باید در آراز کار مطیع مغوالن شود 24.تیمور در تزوکات
به اهمیت تدبیر و اندیشه در امور چنین اشاره میکند " :در تمشیت امور مملکات و طریاق ملاک
گیری تفکر میکردم و اندیشه میکردم که از چه راهی بروم و چه کسی را کاار فرماایم تاا رلاط
نکنم" 23خصلت بارز تیمور جنایت و قساوت و کردار آمیخاه به تدبیر

بود10.

"و کوکب دولت و اقبال او به درجه ای بود که به سواری ،دیااری مایگرفات و باه حکاایای
والیای در ضبط میآورد و به تهدیدی ،لشکری جرار منهزم میگردانید .کسی اندیشاه مقاومات او
به خاطر راه نمیتوانست داد" 16ضد و نقیضهای شخصیت تیمور باعث تأثیرگذار بودن اقدامات او
میشد .در عین خشونت و قساوت گاه رأفت و عطوفت به کار میبرد؛ به ویژه اگر دشمن به او پناه
میآورد 12.به گفاه ابن عربشاه "،بساط رحمت و هیبت به یک جای میگسارد و در مباحثه ،سخن
به مقاضای حشمت و از روی انصاف میگفت ....هوشی شگرف و عزمی پایدار و اساوارداشت و در
گفاار و کردار ،تیزبین و دوراندیش بود .اگر به کاری فرمان میداد از آن باز نمیگشت تا به سسای
رأی منسوب نشود" .تیمور حافظه ای بسیار قوی داشت 19.یکی از قوانین حکومت از نظار تیماور
ارعاب مردم بود ،چون معاقد بود اگر مردم از حاکم نارسند ،اوامر او را اجارا نمایکنناد و اشارار و
اوباش بر مردم مسلط میشوند 18.برای تیمور ویرانی شهرها و کشاه شدن مردم اهمیای نداشت و
تنها هدفش جهانگشایی و اعاالی نام خود باود .تاا وقاای زناده باود ،قلمارو وسایعش پابرجاا و
مملکاش برقرار بود؛ اما زمانی که از دنیا رفت بنیااد سالطناش فارو ریخات و وساعت قلماروش
کاهش یافت؛ چون بر اقادار شخصی او ماکی بود 12.تیمور داشان آمادگی جنگی ،تجربه ،بصایرت
و سربازان الیق را الزمه پیروزی در جنگ میشمرد .او در اثر تحمل سخایها و شرکت در جنگهاا
از سن جوانی و پرهیز از تن آسایی از ظرفیت و قدرت تحمل باالیی برخوردار بود و آفت سالطین
را عیش و نوش و تن پروری میدانست؛چنان که خود در تزوکات بدان اشاره میکند" :باه ضارب
شمشیر و بازوی مردی و مردانگی و یاری امرا و بهادران ،تخاگاه بیست و هفت پادشاه را مساخر
کردم  ...و از راحای و عافیت چشم پوشیدم و سخایها کشیدم تا این که نامور شادم 11.تیماور در
عین بی رحمی و خونخواری ،ثابت قدم ،مسابد و لجوج بود .شااید علات بسایاری از موفقیاهاای
نظامی تیمور در این بود که لشکریانش او را به خاطر داشان چناین خصوصایاتی شکسات ناپاذیر
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میدانساند و رلبه تیمور را بر دشمنان در حکم قضا و قدر تعبیار مایکردناد 11.ساراهیان تیماور ،او را
باالتر و برتر از همه میدانساند ،بسیار وفادار بودند و او را به حد پرساش دوست داشاند .حاای اگار او
دعوی پیغمبری یا خدایی میکرد تصادیقش مایکردناد و نیکای باه او را موجاب نزدیکای باه خادا
میشمردند .اگر دچار مشکلی میشدند در راه تیمور نذر و نیاز مینمودند؛ حاای پاس از مارگش هام
برای او نذر و قربانی میکردند و مدتها گور تیمور مرکز نذر و نیاز و حاجات مردم بود 14.پس از مرگ
تیمور بسیاری ،مردن او را باور نمیکردند و آن را امری ریر ممکن میدانساند 13.جانشاینان تیماور در
پی بهره گیری از وجهه نیای خود به تمام آنچه که تیمور بدان اهامام میورزیاد ،همچاون دیناداری،
حمایت از علما و مشایخ و صوفیان ،احارام به قوانین مغولی ،تأکید بر فرّهی خاندانی و ...توجاه نشاان
می دادند ،زیرا شخصیت و وجهه تیمور عنصری اصلی در مشروعیت فرمانروایی آنان تلقی

میشد10.

بهره گیری تیموریان از سیرت و سلوک پادشاهان باستانی ایران:
تیموریان با روش حکومت سالطین ایرانی و آنچه که در امر کشاورداری ماورد تأکیاد آناان باود،
آشنایی داشاند .تیمور در تزوکات چنین میگوید" :و قوانین و سیرت سالطین گذشاه را از آدم تا خاتم
و از خاتم تا این دم از دانایان پرسش نمودم و سلوک و معاش و افعال و اقوال یکان یکان را به خااطر
آوردم و از اخالق حسنه و صفات پسندیده ایشان نسخه برداشام"  16شاهنامه فردوسی و برخی کااب
شاعران دیگر فارسی زبان در دربار تیموریان مورد توجه بود .بایسنقر میارزا(491-461ق ).شااهنامه را
خوب می دانست و از کارهای مهم ادبی او ترتیب شاهنامه فردوسی و مقدمه ای است که باه اشااره و
به نام وی بر شاهنامه نوشاه اند و به مقدمه بایسنقری معروف اسات 12.در مجلاس الاب بیاگ(-429
131ق ).شاهنامه خوانده میشد و او در معنی بعضی ابیات آن با حاضاران گفات و شانید

مایکارد19.

برخی نگرشهای منسوب به تیمور -صرف نظر از عملی شدن یا نشدن آن -مبانای بار اندیشاهها و
سنتهای ایرانیان است .تیمور بر راساگویی و صداقت بسیار تأکید داشت و در های شارایطی دروغ را
نمیپذیرفت .درورگویی را بدترین گناه میشمرد و نقش نگین انگشار او "راسای رسای" بود 18.همان
طور که پیشار گفاه شد ،ایرانیان یکی از مهم ترین خصوصیات الزم برای پادشاه را راساگویی میدانسااند
و از کودکی راسای و درسای را به فرزندانشان میآموخاند .تیمور همواره از اطرافیان خود اناظاار راساای و
بیان حقیقت را داشت .وفاداری و صداقت لشکریان بیشار از هر چیزی برای وی مهم

بود12.
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سالطین تیموری بر مسأله عدالت تأکید میورزیدناد و در توصایفاتی کاه ماورخین در ماورد
پادشاهان این دوره بیان کرده اند ،لف عدالت پرور بودن سلطان مکرّرا به کار رفاه است .البااه باا
به معنا و مفهوم عدالت که ایجاد تاوازن و تعاادل و براباری باین افاراد مخالاف باا دادن حقاوق
واقعیشان به آنها و تقسیم امکاناات بار اصال خردگرایای و بای ررضای و بای تعصابی سیاسای
میباشد 11،مسلما در موارد ماعدد ،اصول عدالت زیر پا گذاشاه میشده است.
روزی در مجلسی که ماشکّل از علما و فضالی نامدار ایاران و تاوران باود ،تیماور در ماورد
مسائل و مهمّات دینی سؤال میپرسید .در این اثنا سخن به عدل و انصااف کشایده شاد .تیماور
اعاراض نمود که چرا شما همچون علمای اعصار پیشین که ساالطین را باه عادل و خیار ارشااد
میکردند ،مرا ارشاد نمیکنید؟ علما گفاند  :شما از این نصاای بای نیازیاد .تیماور گفات :ساخن
مطابق مزاج من گفان موجب خرسندی من نمیشود .وظیفه شماست که از هر نقطه ای آمده اید،
اوضاع آن ناحیه را به من اطالع دهید و در آن مجلس ،جمعی از علمای مادین را اناخاب نماود و
هر یک را به قسمای از مملکت فرسااد تا به اوضاع مردم رسیدگی کنند و اگر به کسی سام شاده
پیگیری نمایند 11.او با این سخن خواهان صحه گذاشان علمای دینی بر عدالت پاروری و ماردم
دوسایش بود .تیمور در تزوکات بارها در مورد عدالت خواهی خود و رعایت انصاف در حاق ماردم
سخن گفاه است .او به عدم اعمال خشونت و اجحاف نسبت به ماردم در ساااندن مالیاات تأکیاد
داشت و به مالحظه حال رعیت در هنگام گرفان خراج امر مینمود" :ماال و خاراج از رعیات باه
نهجی بگیرند که موجب خرابی رعیت و ویرانی مملکت نشود که خرابی رعیت موجب کمی خزانه
است و کمی خزانه موجب تفرقه سراه و تفرقه سراه موجب اخاالل مرتبه سلطنت است"

14

تأکید بر اجرای عدالت -هرچند به طور نظری -در زمان جانشاینان تیماور نیاز اداماه یافات و از
شاهر  ،پسرش ابراهیم میرزا ،ابوسعید تیموری و سلطان حسین بایقرا به عنوان پادشاهانی عاادل یااد
ش ده است .شاهر در سفارش خود به فرزندش که به حکومت ناحیه ای منصاوب شاده باود ،او را باه
رعایت عدالت بسیار توصیه نمود 13و در نامه خویش به پادشاه چین اظهاار داشات کاه عادل و داد و
انصاف در مورد رعیت واجب
نتیجه گیری:

است40.
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اعاقاد به حقوق الهی فرمانروایان و مقدس بودن امر حکومات در نازد ایرانیاان و بسایاری ملال
دیگر ،همواره یکی از عوامل مشروعیت بخش حکومت به شمار میرفاه است .این باور که حاکماان و
پادشاهان دارای فرّ ایزدی و مؤیَد به نصرت الهی هساند و خدا با مشیت خویش آنان را به ایان مقاام
رسانیده در طول تاریخ ،دسااویزی برای تسلط صاحبان زور و قدرت بر مردم و توجیهی بارای اعماال
قدرت و حای سام بر زیردساان بوده است .مشروعیت فرهمند بنابر ادعاای اعطاای حاق حکومات از
جانب خدا و فرمانبری ریرعادی از یک رهبر یا حاکم به وجود میآید .اما باا مطالعاه تااریخ ایاران در
مییابیم که افراد جویای قدرت رالبا حکومت را نه از راه اقبال همگاانی و اعاباار آسامانی و معناوی،
بلکه از طریق تواناییهای شخصی و زور و تزویر و با بهره گیری درست از شرایط زمان خود به دست
می آوردند و ادعای دارا بودن فضیلت و کرامت و تأیید الهی ،پشاوانه و توجیهی بارای تثبیات و تاداوم
سلطه آنان بود .بیشار رهبران و مؤسسان حکومتها افرادی بودند ناراضی اما واجد اسااعداد و تواناایی
برتر که احساس می کردند از حق خود که به دست گرفان زمام قدرت بوده محروم مانده اناد و چاون
خواهان رسیدن به قدرت و دسایابی به حکومت بودند با تمسّک باه اندیشاههای معناوی ،اساافاده از
سنّت حکوم ت اسابدادی و بهره گیری از اوضاع زمانه خود به همراه اساامداد از برخای اصاول دیگار،
خود را به عنوان صاحب فرّه و نجات دهنده مردم میشناساندند .مردم ایران از دیرباز برای قهرمانان و
اسطورهها ارزش و قداست قائل بودند .پس از اسالم باه خااطر هجاوم ترکاان و تازیاان باه ایاران و
مصائبی که از لحاظ اجاماعی و فرهنگی و ...بر اهالی این سرزمین وارد آمد ،مردم ایران همواره در پی
رهایی از این شرایط و ظهور یک منجی ،هر چناد بیگاناه بودناد .آوازه باه قادرت رسایدن تیماور در
ماوراءالنهر هم در شرایطی به گوش رسید که ایران دورانی بس پرآشوب و فانه را سرری میکرد .اماا
تیمور نیز همچون ارلب حاکمان و مؤسسان قبل از خود از مهم ترین ابزار یعنی زور و شمشیر و تدبیر
بهره گرفت و به کمک صفات و تواناییهای ویژه خود در نظر همعصران خویش و آیندگان به عناوان
چهره ای صاحب کرامت و فرّه و عنایت خاص الهی شناخاه شد .جانشینان او نیز از اندیشه حقّ الهای
حکومت اسافاده میکردند و به قدرت رسیدن خود را به خواست خدا و تأیید وی میشمردند و مادعی
بودند که فرّه و وجهه تیمور به ایشان اناقال یافاه است؛ اما به خاطر عدم وجود اقادار ،صالبت و تدبیر
تیمور در فرزندان و اعقاب او صبغه فرهمندی در آنها کم رنگ گردید.
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