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  چكيده
سال تالش موفق شـد در   12گوركاني، سلطان حسين بايقرا پس از با مرگ ابوسعيد 

ق هرات را به تصرف درآورد؛ در شرايطي كه بازمانـدگان ابوسـعيد    873رمضان  10
حسن به خراسان وجود  حاضر به دفاع از خراسان نبودند و هرآن خطر هجوم اوزون

تنهـايي   نيرويي كـه بـه  گرفت؛  دست او با نيروي اندكي قدرت را در هرات به. داشت
در اين شرايط، يكي از نخستين اقدامات او . قادر نبود بقاي حكومتش را تضمين كند

عشر بود؛ تصميمي كـه بـا مخالفـت     در هرات، تصميم به تغيير خطبه به نام ائمة اثني
عصرش كوشيدند نقش او را در  شد و بعداً حتي منابع هم رو شده و كنار گذاشته روبه

. طلـب نسـبت دهنـد    كنند و آن را به گروهـي خودسـر و فرصـت    حذف اين ماجرا 
تنها شخص سلطان در اين ماجرا نقش اصلي را  دهد نه كوشد نشان پژوهش حاضر مي

بر عهده داشته، بلكه همراهان شيعيِ او هم چنان نفوذ و پايگاه قـدرتي نداشـتند كـه    
كه  اقدام، فارغ از اينهدف اصلي اين . كاري بيش از همراهي سلطان بر عهده بگيرند

اعتقاد شخصي چه سهمي در آن داشته، استفاده از عناصر شـيعي در باورهـاي عـوام    
در كنار نيروي شيعيان خراسان و اسـترآباد  ) امامي تسنن دوازده(مذهب خراسان  سني

  .است براي كسب مشروعيت، حمايت اجتماعي و تثبيت قدرت بوده
، خطبـه، تشـيع   ا، شرايط مذهبي، قدرت سياسـي تيموريان، حسين بايقر :ها كليدواژه

  .عشري اثني
                                                                                                 

  mashkouriyan@gmail.comدانشجوي دكتري تاريخ ايران اسالمي، دانشگاه اصفهان  *
  f.allahyari@ltr.ui.ac.irاصفهان دانشيار تاريخ دانشگاه  **

  14/3/1393: تاريخ پذيرش، 25/11/1392: تاريخ دريافت



 ... قدرت سياسي و دين): ع( عشر تغيير خطبه به نام ائمة اثني   110

  

  مقدمه. 1
ق هرات را  873آخرين امير تيموري در خراسان، سلطان حسين بايقرا، وقتي در رمضان 

تغييـر دهـد؛ يعنـي،    ) ع( عشـر  تصرف كرد، بر آن شد كه خطبه و سكه را به نام ائمة اثني
كمي بعد از تصميم خود برگشت، ولي  او. سال پيش از شاه اسماعيل صفوي در تبريز  34

نشستن و سـلطنت   تخت تجارب وي در مبارزه براي كسب قدرت در خراسان پيش از به
دهد كه اين اقدامِ ظاهراً غيرمنطقـي و خطرنـاك را    مي سالة درخشان و باثباتش، نشان 37

قـاد  در اوضاع آشفتة آغاز حكومت، نبايد اقـدامي ماجراجويانـه و يـا صـرفاً از سـر اعت     
  .شخصي تلقي كرد

در اين مدت، دو بار جمعاً بـه  . ق وارد نبرد قدرت در خراسان شد 861حسين بايقرا از 
مدت سه سال بر استرآباد حكومت كرد و يكبـار هـم تـا حومـة هـرات و محاصـرة شـهر        

را در ميـان صـحراگردان دشـت خـوارزم     ) ق 873 -  861(رفت، ولي بيشتر ايـن دوره   پيش
ق نيـز    873در . حمالت غارتگرانه به قلمرو ابوسعيد در خراسان گذرانـد  و) دوران قزاقي(

بيني باشد، خود را با نيرويي اندك براي هجومي  كه عاقبت كار قابل پيش آن مثل گذشته و بي
. بود محدود به خراسان آماده كرد، زيرا ابوسعيد به آذربايجان رفته و خراسان را خالي گذاشته

گسيخت و اين با هجوم حسين بايقرا بـه   شد و شيرازة سپاهش ازهم از قضا، ابوسعيد كشته
اي  احمدميرزا، پسـر ابوسـعيد و حـاكم مـاوراءالنهر كـه طبـق برنامـه       . خراسان مصادف شد

بود، با شنيدن خبـر مـرگ پـدر و     شده براي دفع حسين بايقرا از جيحون گذشته تعيين ازقبل
والي سـرخس بـه سـمت مـاوراءالنهر     حسن به سمت خراسان، از ح احتمال حركت اوزون

ق در   873رمضـان   10ميـرزا واگذاشـت و او در    نشيني كرد و خراسان را بـه حسـين   عقب
 .هرات بر تخت نشست

رو شد، به  حسين بايقرا در شرايط عدم اطميناني كه در آغاز ورودش به هرات با آن روبه
يان شـهر مهـم اسـترآباد و    توانستند در كنـار شـيع   آورد كه مي جمعي از شيعيان هرات روي

نقاطي چون قهستان و سبزوار نقطة اتكايي براي حمايـت اجتمـاعي و مشـروعيت سياسـي     
گيري ائتالفي از سوي مخالفـان، كـه بخـش     ها و شكل حكومتش باشند، اما با بروز مخالفت

شـد، از اجـراي ايـن طـرح      هاي قـدرت را در هـرات شـامل مـي     اي و نه همة كانون عمده
ولي، تا همين درجـه  . د و در عوض، ائتالف حاكميتش را به رسميت شناختنظر كر صرف

از پيشرفت نيز حاكي از تنوع فرهنگي و شكاف اعتقادي در جامعة هـرات و طبقـة حاكمـة    
  .تيموريان در اين عصر است
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حلي را براي تثبيت قدرتش  سلطان حسين، فارغ از آمادگي اعتقادي شخصي، اساساً، راه
البته، قصد اين پژوهش اين نيست كه كل ماجرا را بـه رويـدادي سياسـي    . است درنظرداشته

ـ اجتمـاعي   دهد كه در متن رويداد چگونه مالحظات سياسي كوشد نشان فروكاهد، ولي مي
ق او را بـه ايـن    873اگرچه شرايط آغاز حكومـت در  . است چربيده بر مالحظات ديني مي

دادن آن بـه   يـت و تقويـت عناصـر شـيعي و راه    حما(سمت برد، بعدها نيز از اين سياسـت  
  .براي تنظيم و تعادل قدرت استفاده كرد) هاي سياسي بندي اختالفات مذهبي جناح

تـا   مطلـع سـعدين  تقريباً، همة منـابعي كـه اطالعـات اصـيلي از ايـن دوره دارنـد، از       
ها  گيري از آن ره، اشاراتي به اين رويداد دارند، اما مشكل اصلي در بهبابرنامه و السير حبيب

هاي درگير در حوادث اين است كه تقريباً همة اطالعـات   و شناخت دقيق مواضع و گروه
آمده كه افراد وابسته يا نزديـك بـه جنـاح مخـالف      دست تفصيلي در دسترس، از منابعي به

هاي وسيع كساني چون عليشير  دهد كه حمايت مي اين امر نشان. اند تغيير خطبه توليد كرده
ها در حلقة جـامي، چگونـه    نوايي در هيئت حاكمه از اهل فرهنگ و قلم و يا گردآمدن آن

اسـت؛ مـثالً، خوانـدمير از     گذاشـته  بر بازنمـايي تكاپوهـاي سياسـي و اجتمـاعي اثـر مـي      
خـوبي   جامي بود كـه روايـتش از ايـن مـاجرا بـه      ـ هاي وابسته به جناح عليشير شخصيت

كه اثرش را  او با آن. است از نزديكان جامي، ترسيم شدهتوسط عبدالواسع نظامي باخرزي، 
نعمتـان   ها بعد از مرگ جامي و سقوط تيموريان تأليف كرده، احتماالً چون براي ولـي  سال

اسـت، در   اي به نقش منفي جامي در اين مـاجرا نكـرده   نويسد، هيچ اشاره شيعة صفوي مي
تـر از آنچـه    ، صريحاً نقش او را گاه مهـم اند حالي كه منابع متقدم كه مورد استفادة او بوده

  .اند واقعاً بوده، بازنموده
  

  فتح هرات و تغيير خطبه. 2
حســن بــه دســت يادگــار  ق، ســلطان ابوســعيد در اردوي اوزون 873رجــب ســال  22در 

پسرش محمودميرزا موفق به فرار شد و با . محمدميرزا به تالفي قتل گوهرشاد به قتل رسيد
جمعي از سپاهيان به خراسان رفـت و در دوم رمضـان، يـك مـاه و ده روز بعـد از مـرگ       
پدرش، وارد هرات شـد و روز بعـد بـا اعـالم خبـر مـرگ ابوسـعيد، بـر تخـت نشسـت           

، ولي در چهارم رمضـان، كوتـوالِ قلعـة اختيارالـدين     )998، 993، 990: 1383سمرقندي، (
ريخـت كـه مـردم     هم سمرقندي، آرامش شهر چنان بهگفتة ياغي شد؛ در قلعه را بست و به 

جوق از شهر خارج شده و روي اميد به سوي اردوي حسين بايقرا در نزديكي هـرات   جوق
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آورده و تسليم شهر  از شهر به اردوي او روي؛ ناچار، جمعي از امرا نيز )999: همان(آوردند 
بــراي » اكــابر و اشــراف و محترفــه و اصــناف«روز هشــتم رمضــان هــم . را اعــالم كردنــد

ميـرزا   آمدگويي نزد حسين حاضر شدند و روز جمعه دهم ماه به نام سـلطان حسـين   خوش
رادر بزرگش، ميرزا كه به سبب نقش ب به اين ترتيب، حسين). 1000: همان(شد  خطبه خوانده

دردسر حـاكم   شد، پيروزمندانه، سريع و بي مي بايقراميرزا، در تربيت او، حسين بايقرا خوانده
هرات مركز خراسان شد، ولي چالش اصلي براي او حفظ سلطه بر شهر بود؛ كـاري كـه بـا    

نهاد كه از چند ماه قبل  سادگي ميسر نيست، زيرا به شهري قدم مي دانست به تجربة قبلي مي
براي مقابله با او آماده بود و با مردمي سروكار داشت كه هشت سـال قبـل او را بـا وجـود     

  .تصرف هرات، از شهر عقب رانده بودند
حسين بايقرا از نسل عمر شيخ بود؛ در جواني به ابوالقاسم بابر خـدمت كـرد و بعـد از    

تصرف كرد؛ درست ق  862الحجه سال  مرگ او با نيرويي اندك استرآباد را در دهة اول ذي
زماني كه جهانشاه هنوز در هرات بود و ابوسعيد، حاكم ماوراءالنهر، هنوز بر خراسان سلطه 

  ).121: 1362خواندمير، (نداشت 
كند و از اين جهت براي ترسيم  سمرقندي كه داستان را از نگاه عصر ابوسعيد روايت مي

گويـد كـه    ت دارد، صريحاً ميق از شخص حسين بايقرا بسيار اهمي 873تصور هراتيان در 
ق، بعد از فتح استرآباد، سروري ابوسعيد را پذيرفت و خطبه و سـكه   862حسين بايقرا در 

را به نام او كرد، در حالي كه كه ابوسعيد در حومـة هـرات بـود و هنـوز شـهر را تصـرف       
ه او كنـد كـ   اما، خواندمير به همان صراحت اعـالم مـي  ). 859: 1383سمرقندي، (بود  نكرده

ق با او در طريق دوستي بود و حتي ابوسعيد از  864حاضر به اين كار نشد، هرچند تا سال 
به هـر  ). 122 -  121: 1362خواندمير، (اش كند  راندن تركمانان ياري بود در بيرون او خواسته

ق، كه ابوسعيد از خطـر جهانشـاه و شـر     864حال، مناسبات كج دار و مريز ميان اين دو تا 
در اين زمان، اقدامات يكـي از سـرداران   . يافت معاندان در خراسان خالص شد، ادامهديگر 

. حسين بايقرا در مرزهاي خراسان براي دفع قبايـل يـاغي، بهانـة هجـوم بـه اسـترآباد شـد       
تا واليت سبزوار و نيشابور را غارت و تـاراج كـرده،   «ميرزا  گويد سپاه حسين سمرقندي مي

بـا هجـوم   ). 875: 1383سـمرقندي،  (» و بيداد بـه ظهـور آوردنـد    انواع فتنه و فساد و ظلم
هـاي   ق ناچار بـه فـرار بـه سـمت دشـت      864ميرزا در حدود شعبان سال  ابوسعيد، حسين

زبـان روايـت   ). 881 -  877: 1383؛ سـمرقندي،  123 -  122: 1362خواندمير، (خوارزم شد 
چرخد، گويي حسين ميرزا حاكم  سمرقندي در اين رويدادها، از زاوية حاكميت ابوسعيد مي
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در تعـارض   مطلـع سـعدين  است، كه با شرايط زمانِ اتمام كتاب  تابع و سركشي بيش نبوده
  .سازد خوبي هدف ما را در اين بخش برآورده مي است، ولي به

ق، وقتي شنيد ابوسعيد سرگرم خوابانـدن شورشـي در    865سال بعد در اواسط شعبان 
، ولي اين بار قصـد  )124: 1362خواندمير، (استرآباد را فتح كرد  ماوراءالنهر است، بار ديگر

سرعت عازم خراسان شد و در غياب سپاه ابوسعيد بـه   تصرف هرات را نيز داشت؛ پس، به
هرات رسيد و در باغ زاغان كه اقامتگاه سلطنتي بود و خـارج از حصـار شـهر قرارداشـت،     

شود، ولي هراتيان به هواداري از ابوسعيد  كه هرات بدون جنگ تسليم ساكن شد، به اميد اين
در طول يك ماه محاصـره، بـه سـبب    . برخاسته و به استحكام برج و باروي شهر كوشيدند

نبرد و ناچار با شنيدن خبر عزيمـت ابوسـعيد بـه اسـترآباد      مقاومت شهر، هيچ كاري ازپيش
ك كرد و به خـوارزم  ق تر 866جا را نيز در محرم  برگشت، ولي با هجوم سپاه ابوسعيد، آن

  ).901 -  896: 1383؛ سمرقندي، 127 -  125: همان(برگشت 
ق، باز از غيبت ابوسعيد استفاده كرد و از جانب خوارزم، كه پناهگاه او در  867در سال 

سـرعت بازگشـت    بود، به خراسـان هجـوم بـرد و بـه     1)ايام قزاقي/ قزاقليق(ايام سرگرداني 
ق، در كمال جسارت وقتـي ابوسـعيد در بـادغيس     868 ، ولي در)919: 1383سمرقندي، (

هرجـا هرچـه   «اي ترتيب داد و از نسا تا مشهد و سبزوار و نيشابور  بود، هجوم تازه اردو زده
ميرزا با وجود كمـي نفـرات، بـا سـپاه      حسين). 930: همان(» يافتند گرفتند و زدند و كشتند
: همـان (آورد  هاي خوارزم روي به دشت رغم پيروزي بر او، باز ابوسعيد وارد جنگ شد و به

ميرزا از اين حمالت البتـه چيـزي    هدف حسين). 131 -  129: 1362؛ خواندمير، 933 -  932
  .بيش از غارت شهرها و كسب غنايم نبود

بود؛ توافقي هم كه حسين ميرزا با ابوالخيرخان،  ق، شرايط چندان تغييري نكرده 873در سال 
، فقـط  )133-  132: همـان ( اسـتفاده مانـد   بود، به دليل مرگ خان بـي  خان دشت قپچاق، كرده

بـا لشكركشـي   . بار، سرنوشت اقدام جديد او با غيبت ابوسعيد از خراسـان رقـم خـورد    اين
االول  ميرزا باز عزم خراسان كرد و هرات نيز حداقل از جمادي ابوسعيد به آذربايجان، حسين

ميرزا بود، هرچند هنوز به شـهر   ادة مقابله با حسينيعني دو ماه پيش از شكست ابوسعيد، آم
به گفتة او، تازه . است سمرقندي جزئيات اقدامات دفاعي شهر را ثبت كرده. بود نزديك نشده

شعبان خبر قتل ابوسعيد به هرات رسيد كه حاصل آن تشويش و اضطراب عمـومي   25در 
تـوجهي   نيـروي نظـامي قابـل   حسين نيز كـه معمـوالً   ). 984 -  982: 1383سمرقندي، (بود 

بـه  . نداشت، كوشيد از شوك و سردرگمي ناشي از مرگ ابوسعيد در دوردست استفاده كند
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گفتة خواندمير، او بعد از مرگ ابوالخيرخان، تنها با سي نفر همراهانش از دشت قپچاق عازم 
بـر قتـل   زمان با رسيدن خبر بـه هـرات، در ابيـورد خ    كه تقريباً هم خراسان شد و پس از آن

). 134 -   133: 1362خوانـدمير،  (ابوسعيد به او رسيد، با پانصد نفـر بـه سـوي مـرو رفـت      
بنابراين، تا آغاز رمضان، او تصور تصرف هرات را در سـر نداشـت و هراتيـان هـم آمـادة      

  .پذيرش او بودند
دهيم طي ده سال حكومـت ابوسـعيد در    هدف از تفصيل اين بخش اين بود كه نشان

ميرزا در هرات و كل خراسـان   ميرزا، پاية حمايت از حسين خصومت با حسينخراسان و 
اين امر با اين مشكل كه پشتيبانان و حاميـان بـالقوة او در   . است تا چه اندازه ضعيف بوده

خاندان تيموري و سپاه و نزديكان به حكومت احتماالً همـه خـارج از هـرات در اردوي    
شود؛ مثالً، عليشير نوائي  اند، تشديد نيز مي ها بودهخوردة ابوسعيد و يا ديگر شهر شكست

اش كـه   ميرزا، خواهرزاده كه مقام بااليي ميان نزديكان او يافت، در سمرقند بود و كيچيك
زودي مقام بلندي در حكومت او يافت، همـراه والـدينش در    از نوادگاه ميرانشاه بود و به

: كـرد  تري را نيز مـي  رقبا و دشمنان جديعالوه بر اين، بايد حساب . اردوي ابوسعيد بود
ويـژه احمـدميرزا كـه نيـروي كـاملي در       پسران ابوسعيد كـه حكـام واليـات بودنـد، بـه     

قوينلو كه ممكن بود بخواهد مانند جهانشاه تا هرات پيشروي  ماوراءالنهر داشت؛ سپاه آق
يـت  آخـر، يادگارمحمـدميرزا كـه هـم از مرتبـة شـاهزادگي و هـم از حما        كند و دسـت 

  .حسن برخوردار بود اوزون
حسن پس از پيروزي بر ابوسعيد، به امراي خراسان و باقي سـپاه او امـر كـرد بـه      اوزون

اردوي يادگارمحمد بپيوندند و بعد از مدتي بـاقي اردوي ابوسـعيد را اختيـار بازگشـت بـه      
خراسـان  خراسان داد و به اين ترتيب هركه به يادگارمحمد نپيوست، شكسته و پراكنده بـه  

، ولي غافلگيري ناشي از سرعت رويدادها و نتـايج  )993 -  992: 1383سمرقندي، (برگشت 
كرد و مرد عملي چون حسين بايقرا بايد هرچـه زودتـر    بيني آينده را كم مي آن، امكان پيش

در اين شرايط، او به دوستاني نياز داشت كـه حمـايتش   . كرد فكري براي تثبيت قدرتش مي
  .اقداماتي كه چهرة او را ترميم و تلطيف سازندكنند و به 

حسين بايقرا در چند ماه آغاز ورودش به هرات، برادرش بايقراميرزا را به سـفارت نـزد   
حسن فرستاد كه حدود يك سال طول كشيد تا هم مراقب اوضاع سپاه تركمن باشد و  اوزون

او از ). 343 -  342: 1370نوايي،  ←(شود  حسن به رسميت شناخته هم شايد از سوي اوزون
با يكي از دختران : اين واقعيت كه در قتل ابوسعيد هيچ نقشي نداشت، نهايت استفاده را برد
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 ←(او ازدواج كرد كه البتـه اقـدامي معمـول بـا هـدف مـداراي دو طـرف متخاصـم بـود          
ال به عنوان مث(؛ در مكاتباتش از ابوسعيد به سلطان شهيد ياد كرد )1006: 1383سمرقندي، 

خـواهي ابوسـعيد صـاحب حـق      و خود را در خـون ) 350، 339، 331: 1370نوايي، :  ←
ميـرزا بـه قصـاص خـون      جا كه اسفزاري قتل يادگارمحمد را به دست حسين دانست، تا آن

رغـم   عاقبت هم براي اقامتگاه خود بـه  2؛)298/ 2: 1339 -  1338اسفزاري، (ابوسعيد خواند 
اخت چهار باغ جديدي را داد تا نمادي از حكومت جديد و هاي متعدد هرات، دستور س باغ

آرا مشهور شد و ساخت آن از نخستين اقدامات او در هرات  نظم تازه باشد كه به باغ جهان
  ).1009 -  1008: 1383سمرقندي، (بود 

به گزارش منابع، يكي از نخستين اقدامات او پس از تصرف هـرات، تصـميم بـه تغييـر     
در آن شـرايط  . اسـت  دوازده امام و حذف نـام خلفـاي راشـدين بـوده     خطبه و سكه به نام

رسـد،   نظرمي آيد، ولي برخالف آنچه به جا و خطرناك مي ناپايدار، چنين تصميمي به نظر بي
آن را نه اقدامي ماجراجويانه، بلكه بايد تالشي براي تثبيت قـدرت و تسـلط بـر اوضـاع از     

عين حال حفظ حمايـت عامـة مـردم بـا تكيـه بـر       طريق جذب نيروي بالقوة شيعيان و در 
  .جوهرة باورهاي عاميانة مردم خراسان دانست

رفتن تمركـز قـدرت مـذهبي در بخـش      با هجوم مغوالن در قرن هفتم هجري و ازميان
اعظم جهان اسالم به نمايندگي خليفة بغداد، اسالم در مقـام ديـن رسـمي نيـروي سياسـي،      

كيشـي و اصـالت    ها را عموماً پاسـداران راسـت   ا كه بايد آنفقه. داد پشتيبان خود را ازدست
شمارآورد، با سلطة مغوالن، از نهادهـاي   شريعت و مروجان شريعتمداري در جهان اسالم به

ورزي اسالمي  هاي ديگري از دين هدايتگر جامعه عقب رانده شدند و راه براي رشد صورت
با نمودهايي ويژه بـود كـه   » پسند ي عامهتدين«واكنش جامعة اسالمي به شكل بسط . باز شد

تر موجود هم بودند، در فضاي سلطة دين رسمي سنت و جماعت، امكان بـروز و   اگر پيش
بندي جديـد را از تـدين اسـالمي     رويمر نمودهاي بارز اين صورت. ظهور چنداني نداشتند

ة تكـريم و  ويـژه رواج گسـترد   هاي صوفيانه و بـه  ، بسط طريقت3نوسان ميان تشيع و تسنن
  ).255 -  254: 1385رويمر، ( 4داند بيت مي تقديس ائمة اهل

اين پديده در باورهاي مذهبي جهان اسالم معموالً با عنوان اسـالم مردمـي يـا اسـالم     
ــ   هـاي اسـالمي   مزاوي بر اين نظر است كه رشـد ايـن انديشـه   . شود شناخته مي 5عاميانه

زوال اسالم سنتي تمام شد؛ هـم در صـورت   شناخت، به بهاي  قشري كه حد و مرزي نمي
ايـن جريـان در ايـران     ).Mazzaoui, 1972: 83( عشري آن تأليفي سنّي آن و هم گونة اثني
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 6»امـامي  تسـنن دوازده «وجودآورد كه به اصطالح  ويژه خراسان، آن چيزي را به قرن نهم به
ي خـدا در كنـار حقانيـت    بيت بـه عنـوان اوليـا    باور به دوازده امام از اهل: شود مي خوانده

  .خلفاي راشدين
اي  عشر در خطبـه و بـر سـكه نـزد جامعـه      در چنين فضايي است كه ذكر نام ائمة اثني

با وجود اين، در ماجراي تغيير خطبه هرگز سخني از سب . يابد مذهب مشروعيت مي سنّي
رتي از اي هم به تصميم سلطان حسين بـراي تـرويج صـو    و هيچ اشاره 7خلفا در ميان نبود

در واقع، قضيه محدود بـه تغييـر خطبـه بـوده و     . باورهاي مشخصاً شيعي در دست نيست
هـا نـزد جامعـة     بيت و بـاور بـه مقـام معنـوي آن     اساس انتظار پذيرش آن هم محبت اهل

  .است خراسان بوده
از پنج منبع مرتبط با موضوع، فقط خواندمير و بابر اين اقدام را تصميم شخصـي سـلطان   

اند و از هيچ شخص يا گروهي نام نبرده و ظاهراً انگيزة او را باورهاي شخصي  انستهحسين د
، اما باقي منابع كه در عصـر سـلطان   )136: 1362، خواندمير، Babur, 1922: 1/ 258(دانند  مي

كوشد گناه اين اقـدام را   اند كه مي اند، صورت روايت سمرقندي را پذيرفته شده حسين نوشته
ظاهر يـا بـه گمـان خـود      بر اساس اين روايت، گروهي از شيعيان كه به. سازد از سلطان دور

ديدند، او را به تغيير خطبه تحريك و تشويق كردنـد   آمادگي اين كار را در سلطان حسين مي
). 148: 1371، ، نظامي بـاخرزي 328/ 2: 1339 -  1338؛ اسفزاري، 1021: 1383سمرقندي، (

هـا در سـلطان حسـين گمـان      شـده آن  چيز باعـث  چه شود كه در اين روايت مشخص نمي
را عامـل ايـن گمـان    » حسـيني «جز اسفزاري كه تخلـص او يعنـي    باورهاي شيعي ببرند، به

  ).328/ 2: 1339 -  1338اسفزاري، (كند  معرفي مي
كردند، فقط نام دو نفـر در منـابع ثبـت     از گروهي كه سلطان را در اين راه همراهي مي

فردي به نام سيد حسن كرباليي كه به قول باخرزي از جمله كساني بـوده  اولي : است شده
نظامي بـاخرزي،  (كوشيدند  و در تغيير خطبه مي» در عتبة همايون مجال سخن داشتند«كه 

نيامـد، بـا توجـه بـه نسـبش       دسـت  اين فرد كه هيچ اطالع ديگـري از او بـه  ). 148: 1371
كـه   ايـن . است نامي نبوده برجسته و صاحب اي از عراق عرب بوده و ظاهراً شخصيت شيعه

اسـفزاري دربـارة او   . چگونه به حلقة نزديكان سلطان حسـين وارد شـده، معلـوم نيسـت    
حضرت اعلي بزينت فحول علما و عـدول فضـال   .... در محلي كه بساط درگاه «: گويد مي

» ي تمـام داشـت  در اين بـاب سـع  ... بود و  پناه شتافته به بارگاه خالفت... مزين نگشته بود 
  ).328/ 2: 1339-  1338اسفزاري، (
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تواند گوياي اين باشـد كـه    بودن دربار از علماي بزرگ، آن هم در شهر هرات، مي خالي
ها يـا   آن. است حمايت از حاكميت حسين از سوي اعيان و بزرگان شهر تا چه حد كم بوده

ولـي، ايـن   . كـار معلـوم شـود    هنوز به خاندان ابوسعيد وفادار بودند يا منتظر ماندند عاقبت
حقيقت كه سلطان حسين در آن مقطع نيروي كافي را براي اطمينان از پيروزي بـر حريفـان   

داشت و راه را براي كساني باز كـرد   پي  در اختيار نداشت، اقدامي غيرمنتظره از سوي او در 
اسـتند و  خو كه قاعدتاً در ازاي حمايت خود از حكومت جديد، سهم بيشتري از قدرت مي

اين امر به مدت دو دهه نقش مذهب را در . است شده البته صرفاً شامل شيعيان متعصب نمي
  .هاي قدرت عصر سلطان حسين بايقرا رقم زد كشمكش جناح

دومي واعظي اهل قائن قهستان است به نام سيد علـي قـائني كـه در منـابع او را علـي      
در شيوة واعظي و سخنان «به قول اسفزاري مذهب كه  اي امامي خوانند؛ شيعه واحدالعين مي

تعصـب دينـي او را كـه در منـابع     ). 329/ 2: همان(» مسجع و نثر و نظم يد طواليي داشت
تـوان ديـد، كـه سرشـار از معـاني       اي كـه شوشـتري از او نقـل كـرده مـي      آمده، در قصيده

ي زبردست و در مقام واعظ). 526 -  523/ 1: 1377شوشتري، (گرا و ضد تسنن است  مهدويت
اي متعصب، مسلماً نقش او در حد تبليغ و بسيج نيروي عوام در حمايـت از ايـن اقـدام     شيعه
). 329 /2: 1339 -  1338اسـفزاري،  (كنـد   است؛ امري كه اسفزاري هم بـه آن اشـاره مـي    بوده

را » گـروه قلنـدران فـدايي   «رو او بودنـد، اصـطالح    باخرزي براي اشاره به مردمي كه دنباله
تركيبي عجيب كه عبارت فدايي در آن، يادآور اسماعيليه است كه در قهسـتان   8برد؛ كارمي به

  ).150: 1371نظامي باخرزي،  ←(اند  نيز پايگاه داشته
  

  شناختي منابع سكه. 3
براي تكميل اين پژوهش بايد متذكر شويم كه تغيير خطبه به نام دوازده امـام، تغييـر شـعار    

اي از ايـن دوره يعنـي فاصـلة     است، ولي تا كنـون سـكه   همراه داشتهمذهبي در سكه را نيز 
ضرب نـام ائمـه بـر     9.است باشد، معرفي نشده ق، كه نام ائمه بر آن ضرب شده 875 –  873
كند در  البوم به مواردي اشاره مي. است شود، ولي رايج نبوده مي ها در اين زمانه ديده سكه

 ق كـه داراي مضـامين شـيعي هسـتند     897 – 896دامغان و ساري، احتماالً مربـوط بـه   
)Album, 2001: xv, n51( .ق بـا   909 – 908هـاي   هـا از سـال   به گفتة او، در استرآباد، سكه

اي بـه نـام    پس، سـكه  ).ibid: xv( شدند عشر ضرب مي و نام ائمة اثني» اهللا ولي علي«عبارت 
سلطان حسين و ضرب استرآباد كه ترابي طباطبايي با همين مشخصات و همراه بـا عبـارت   
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 11).15: 2535ترابي طباطبايي، (كرده نيز احتماالً متعلق به همين دوره است  معرفي 10»بهبود«
هايي با شعار شيعي از دورة ابوالقاسم بابر و ابوسعيد نيز در دست است كه به گفتة  سكه
جـو، يعنـي ابوالقاسـم     دهد اين سه سلطانِ به قـول او مسـالمت   مي ـ دوران، نشان رليدا

نشـين مثـل    هـاي شـهرهاي عمـدتاً شـيعه     ، ابوسعيد و حسين بـايقرا در ضـرابخانه  12بابر
 كردنـد  ها ضـرب مـي   استرآباد، اسامي ائمه و شهادت بر واليت حضرت علي را بر سكه

)Darley-Doran, 2000: 525-526.( هاي   بنابراين، مواردي از اين قبيل نه برخاسته از سياست
دهندة تسامح آن و اختيارات اياالت در ضرب  مذهبي يكدست حكومت مركزي، بلكه نشان

  .ها هستند شعاير مذهبي خود بر سكه
  

  دعوت از محمود گاوان و مهاجرت سيد مختار براي ترويج تشيع. 4
جديد، در ماجراي تغيير خطبـه، پـاي دو شخصـيت    هاي  در برخي از منابع قديم و پژوهش

شود كه هـيچ ارتبـاطي بـا     است كه با بررسي دقيق مشخص مي شده كشيده ميان   ديگر هم به
هاليستر در . نخست، دعوت از محمود گاوان در آستانة ترويج تشيع است: اين قضيه ندارند

هاي تشيع او  يكي از نشانه، 13در بحث از محمود گاوان اسالم و مذهب شيعه در هندكتاب 
داند كه سلطان حسين بايقرا وقتي قصد ترويج تشيع داشت، از او دعوت كرد بـه   را اين مي

. دهد در مورد اين دعوت، او به شرواني ارجاع مي ).Hollister, 1988: 110( خدمتش درآيد
سلطان  به گفتة شرواني، سيدكاظمي به دكن رفت تا محمود گاوان را دعوت كند به خدمت

ارجاع داده، ولي  السير حبيباو اين مطلب را به  ).Sherwani, 1942: 34/ n35( حسين درآيد
سخن خواندمير به اين محدود است كه سيدكاظمي در اوايل عهد سلطان حسين در خدمت 

اي به هدف از اين سـفارت   شد و هيچ اشاره او بوده و به سفارت نزد محمود گاوان فرستاده
از اين رو، هيچ نشانة قابل اتكايي براي پيونـد محمـود    14).334: 1362اندمير، خو(كند  نمي

  15.گاوان و ترويج تشيع توسط سلطان حسين در دست نيست
طبـق داسـتاني كـه در    . قضية دوم، مهاجرت سيد مختار از جبل عامل به خراسان اسـت 

عد از شنيدن خبر تصـميم  آمده، سيد مختار نامي ب اسماعيل آراي شاه  عالم/ آراي صفوي  عالم
اش براي ترويج تشيع بـه سـمت هـرات     سلطان حسين مبني بر تغيير خطبه، با ايل و طايفه

اسـماعيل   شود و تا ظهور شاه آيد، ولي در سبزوار از تغيير اوضاع و فسخ تصميم آگاه مي مي
اسـماعيل، امـارت    حسين و هم شـاه  در اين داستان، هم سلطان. ماند در سبزوار به انتظار مي
آراي صفوي،  ، عالم346 -  343: 1384آراي شاه اسماعيل،  عالم(بخشند  سبزوار را به سيد مي
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 اسـت  هـاي جديـد نيـز تكـرار شـده      اين روايت در برخي پژوهش). 290 - 287: 1350
  ).149 -  148: 1387؛ جعفريان، 151: 1381منفرد،  يفرهان(

غلـط در بـاب ورود سـادات مختاريـه بـه      اين داستان تركيبي از اطالعات درست و 
النقيـب نجفـي     الـدين علـي   ها امير سيد شـمس  به گفتة خواندمير، جد آن. سبزوار است

داد، در زمـان   كوفي از سادات مختاريه، به واسطة اختالفـي كـه ميـان نقبـاي نجـف رخ     
 ابوسعيد به همراه بستگانش از عراق عرب به خراسان مهاجرت كرد و در سبزوار سـكنا 

دانـد،   به گفتة شوشتري، كه ورود او را در زمان شاهرخ مـي ). 613: 1362خواندمير، ( گزيد
اسـت   النقبـاي بلـخ و توابـع آن شـده     در زمان حسين بايقرا، فـردي از ايـن خانـدان نقيـب    

در زمان شاه تهماسب نيز حكومت سبزوار بـه فـردي از اوالد   ). 145/ 1: 1377شوشتري، (
شود،  آراها ديده مي مبارزه با مهاجمان ازبك نيز كه در عالم. ذار شدالدين علي واگ مير شمس

؛ 454، 152: 1382تركمـان،  (اسـت   به گفتـة اسـكندربيك، در زمـان شـاه تهماسـب بـوده      
داده، به يـك نفـر    ؛ يعني، هرآنچه در چند نسل از اين خاندان رخ)145/ 1: 1377شوشتري، 
انـد، از نظـر مـا     كه از حواشي ماجراي تغيير خطبـه از اين رو، هر دو داستان . اند نسبت داده

  .قبول هستند پايه و غيرقابل بي
  

  مخالفت با تغيير خطبه. 5
. هاي منفي بـه آن آغـاز شـد    بعد از آشكارشدن تصميم به تغيير خطبه، بالفاصله واكنش

ن ظاهراً، ائتالفي از برخي امرا، درباريان و كارگزاران حكومت و اعيان و بزرگان عليـه آ 
چگـونگي و  . شكل گرفت؛ نتيجة نهايي هم برگشتن سلطان حسـين از تصـميمش بـود   

كه تا چـه حـد بـه جزئيـات بپردازنـد، بـه        يافتن ماجرا در منابع به نسبت اين زمان پايان
جمعـي از متعصـبان   «به گفتة خواندمير، مخالفـان  . است هاي گوناگون تصوير شده صورت

اينـان سـلطان   . بودند» بغايت معتبر و موقر«بودند كه در آن زمان در هرات » مذهب حنفي
چون محل مقتضي عدم قبول التماس آن جماعت نبود در روز «كردند و   منعرا از اين كار 

؛ )136: 1362خوانـدمير،  ( »عيد فطر خطيب به دستور پيشتر زبان به قرائت خطبه گشـود 
به پايان رسيد كـه  ) رمضان تا عيد فطر 10(يعني، كل ماجرا ظرف حداكثر بيست روز 

بردار كتاب  قبول نيست؛ البته، اگر عيد فطر اشتباه نسخه با توجه به حوادث بعدي قابل
به جاي عيد قربان نباشد، يعني تاريخي كه سمرقندي، اسفزاري و باخرزي براي پايان 

  .اند ار ذكر كردهك
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  نقش جامي 1.5
بـه گفتـة سـمرقندي و در پـي او     . افزايند سمرقندي و باخرزي فرد ديگري هم به ماجرا مي

ايـن معنـي از   «گروه تغيير خطبه آگاه شد و چـون  » داعية«باخرزي، سلطان حسين وقتي از 
نـزد جـامي   ، جمعي از امرا و صدور را براي رايزني و كشف حقيقت »عظايم امور ديني بود

اصـحاب   كس آن ارادت و اعتقاد نداشت كه بدان قدوة ارباب دانش و به هيچ«فرستاد، زيرا 
منـع كـرد و سـلطان    » تغيير قاعده قديم و مخالفت طريقه سـلف «جامي هم او را از . »بينش

؛ نظـامي  1022 -  1021: 1383سـمرقندي،  (» بدستور معهود تعيـين فرمـود  «حسين خطبه را 
عشر در خطبة  به گفتة باخرزي، سخن جامي اين بود كه نام ائمة اثني). 148: 1371باخرزي، 

اكنـون در مقـام اذعـان و    «منـدرج اسـت،   » االطهار آله علي و«اجمال در ضمن   قديم نيز به
» موجب بدنامي است و تبهكاري... گذاري ترك اسامي سامي خلفاي راشدين گفتن  طاعت

سلطان حسين اين سخن را پذيرفت و خطبه بـه دسـتور   ها،  به گفتة آن). 190، 148: همان(
گويـد پـس از نظرخـواهي از جـامي، كرباليـي مقـام و        قديم ايراد شد و حتي باخرزي مي

اگـر روايـت خوانـدمير را بپـذيريم،     ). 190: همـان (داد  موقعيت خود را در دربـار ازدسـت  
  .است داده ق رخ 873نظرخواهي از جامي پيش از عيد فطر 

) ق  898 – 817( ر قرن نهم يعني عصر سلطان حسين بايقرا، عبـدالرحمن جـامي  در ربع آخ
در مقـام معنـوي و اجتمـاعي او شـكي     . است ترين شيخ نقشبندي در خراسان بوده برجسته

اي،  ق در آغاز حكومت سلطان حسين هم از چنـين مقـام و مرتبـه    873نيست، ولي آيا در 
  است؟ تا اين حد نافذ بودهويژه نزد حاكميت، برخوردار و نظر او  به

تـرين مرتبـة    ترديد، خواجه عبيداهللا احرار نـزد حكومـت از عـالي    در زمان ابوسعيد، بي
ق، از مراجـع قـدرت دينـي كـه      862ابوسعيد پيش از فتح هرات در . معنوي برخوردار بود

 توانستند او را حمايت كنند، با شيخ مقتدر نقشبندي پيونـد داشـت و وقتـي وارد هـرات     مي
تغيير صحنة سياسي در شـرق ايـران و   . شد، رابطة مريدي را با احرار در سمرقند حفظ كرد

ق، ايـن   873جداافتادن دوبارة خراسان از ماوراءالنهر و ظهور سلطاني جديد در هـرات در  
ــ اجتمـاعي    بنـدي فضـاي سياسـي    تر به هر دليلي از سـهم  فرصت را براي كساني كه پيش

در حوزة مرجعيت ديني كـه بـه   . اخت كه براي خود جايگاهي بيابندس بهره بودند، فراهم بي
كه با الهام از  16اقتضاي زمانه، شيوخ صوفي دست باال را در آن داشتند، نوبت به جامي رسيد

، پيوندي پايدار 17هاي خواجة احرار هاي نقشبندي در نزديكي به دربار سالطين و تجربه ايده
  .و براي خود جاي پايي بيابد با حكومت سلطان حسين ايجاد كند
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كند، سلطان حسين شخصاً  هاي اولي را تكرار مي به گفتة سمرقندي و باخرزي، كه گفته
اشـارة سـمرقندي بـه ارادت و    . گروهي از امرا و صدور را براي رايزني نزد جـامي فرسـتاد  

اعتقاد قبلي سلطان حسين بايقرا به جامي در اين زمـان خـاص چيـزي بـيش از تعـارف و      
حسين بايقرا بعـد از مـرگ بـابر، زمـاني كـه فقـط       . انعكاسي از روابط بعدي اين دو نيست

بـود و بيشـتر ايـن مـدت را در      ل داشت، از هرات رفته و ديگـر قـدم بـه آن ننهـاده    سا  17
جـامي  . اسـت  سربرده و فرصتي براي آشنايي و ارادت به جامي نداشته هاي خوارزم به دشت

  .هاي ادبي هم تازه بعد از اين زمان بود كه درخشيد حتي در حوزة آفرينش
لسـه را ترتيـب داده و نماينـدگاني از    تر اين است كه ائتالف ضد خطبه ايـن ج  محتمل

آيـد كـه جـامي نيـز      از ظاهر روايت برمـي . اند سوي سلطان حسين هم در آن حضور داشته
است، بلكه براي رايزني و در واقع حكميت ميان  شخصاً نقشي در ائتالف ضد خطبه نداشته

عد بـراي  است؛ حداقل اين نقشي است كه سمرقندي يك دهه ب دو گروه به او مراجعه شده
كه عالوه بر حضورش در دستگاه ديواني سـلطان حسـين از    باخرزي نيز با اين. او قائل بود

آغاز حكومتش، با جامي هم شخصاً ارتباط داشته، كاري بيش از تكرار روايـت سـمرقندي   
نمايد كه جامي در اين زمان نفوذي شخصي بر سلطان حسين  به هر حال، بعيد مي. كند نمي
  .لي با اين حوادث زمينة كسب چنين نفوذ و حيثيتي را براي خود مهيا ديدباشد، و داشته

خوانـدن  . نتيجة نهايي رايزني با جامي در پاسخي است كه از قـول بـاخرزي نقـل شـد    
اسـت، كـه    قبول هم بـوده  نشده و حتي قابل خطبه به نام دوازده امام گناه يا خطايي محسوب

آنچه مورد انتقاد قرارگرفته، حذف نـام خلفـاي   . دده مي موضع محكم حاميان تغيير را نشان
پـس،  . بحث ترويج مذهب شيعه يا تغيير مذهب رسمي نيز در ميـان نيسـت  . راشدين است

اند و جامي با اين استدالل كه نام ائمه  نزد جامي گروهي باقدرت اصرار به تغيير خطبه داشته
جـب بـدنامي خواهدشـد،    اجمال در خطبة قديم مذكور است و حذف نام خلفـا هـم مو   به

  .كند موضع نهايي را مشخص مي
اين نظرخواهي قطعاً فقط بخشي از كل ماجراست و عوامل و شرايط متعـددي سـلطان   

در بحث تغيير خطبه هم اگرچه سـخني از  . نظر كند حسين را واداشت از تغيير خطبه صرف
اين كار تأثير عميقي بر لوحي خواهدبود اگر بينديشيم كه  ترويج شكلي از تشيع نيامده، ساده

. است گذشته ها و تقسيم قدرت سياسي و اجتماعي ميان اقشار مختلف جامعه نمي بندي دسته
اش در حيـات   گذاري مرجعيـت و اقتـدار معنـوي    براي شخص جامي، اين دوره، زمان پايه

تدريج  ـ اجتماعي خراسان در پيوند با حاكميت تيموري بود، ولي اين موقعيت را به سياسي
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آورد؛ كسي كه به حلقة اصـلي   دست و طي چند سال به كمك كساني چون عليشير نوائي به
  .شد ارتباط دربار سلطان حسين با جامي تبديل

  
  نقش عليشير و امرا 2.5

 اسـت  آفرين بـوده  عليشير نوائي كه ماهيت دقيق مقامش در دربار تيموري هميشه مسئله
)← Subtelny, 1979-80: 798( ، اي از بخشيان اويغور متولد شد كه از قـديم در   خانوادهدر

) 1003 :1383سـمرقندي،  (خدمت خاندان عمر شيخ، پسر تيمور و جد سلطان حسين بودند 
از اين رو، عليشير از كودكي تا زمان مرگ ابوالقاسـم   18.ها نسبت كوكلتاشي داشتند و با آن

؛ پـس از آن، بـه تحصـيل در    )137: 1362خوانـدمير،   ←(بابر با حسين بايقرا همراه بود 
عليشـير  . هرات و سمرقند پرداخت تا وقتي كه سلطان حسين بر تختگـاه هـرات تكيـه زد   

. ق وارد هـرات شـد   873همراه اردوي احمدميرزا عازم خراسان بود و پيش از عيد فطـر  
 را دريافـت كـرد  » مقـرب حضـرت السـلطاني   «روز عيد فطر با تقديم قصيدة هالليه لقب 

  ).1004 -  1003: 1383رقندي، سم(
به گفتة سابتلني، مبناي اقتدار و موقعيت عليشير در دربار و نزد حسين بـايقرا همـان پيونـد    

اند عليشير  شخصي كوكلتاشي ميان اين دو بود، وگرنه برخالف آنچه برخي به اشتباه گمان كرده
امارت در ديوان تـرك يافـت   ق مقام  876هرگز مقام وزارت نداشت و امير هم نبود و تازه در 

   ).Subtelny, 1979-80: 802-807; id, 1993: 90-91( نظر كرد كه البته از منصبش هم صرف
گويد  كشد و مي بابر تنها كسي است كه پاي عليشير را به جمع مخالفان تغيير خطبه مي

 مـانع شـدند  » عليشـيربيگ و ديگـران  «وقتي حسين بايقرا خواست خطبـه را تغييـر دهـد،    
)Babur, 1922: 1/ 258.(    ،در اين ماجرا سخن بابر در مورد تالش عليشير را بپذيريم يـا نـه

توان نقشي هم براي او قائل بود؛ كسي كه با توجه به مواضع بعدي و پيوند عميقي كه با  مي
توانسته در ميان مخالفان باشد، ولي نه به اتكاي مقام و پايگاه سياسي، بلكه  جامي يافت، مي

توانسته بر تغيير راي او اثـر   به عنوان فردي با روابط شخصي نزديك به سلطان كه مي صرفاً
  .بگذارد؛ امري كه دور از ذهن نيست

. يافت عليشير به لحاظ پايگاه خانوادگي از ردة امرا نبود و در اين حوزه مقام بلندي نمي
اجرا تقريباً هيچ اطالعـي  اين نكته را بايد متذكر شويم كه ما از موضع امراي بزرگ در اين م

قـدرتي حـداقل در ائتالفـات و     اند ماننـد هـر قشـر صـاحب     توانسته كه مي نداريم، حال آن
گيـري   دانيم امرا در چنين مـواردي چگونـه موضـع    ما حتي نمي. ها حاضر باشند  بندي دسته
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آغـاز   نمايد كه به خـاطر بيـاوريم ايـن رويـداد در     تر مي اين مسئله وقتي برجسته. كردند مي
داده؛ يعني، زماني كه در عدم تثبيت قـدرت، حكومـت مـاهيتي     حكومت سلطان حسين رخ

است؛ به عنوان نمونـه،   عمدتاً نظامي داشته و مواضع نظاميان در امور، اهميت بيشتري داشته
توان به امير مظفر برالس اشاره كرد؛ از امراي بلندپايـه و وفـادارترين افـراد بـه سـلطان       مي

 ).ibid: 1/ 270-71( است ويا حتي با سلطان قراري براي تقسيم قلمرو نيز داشتهحسين كه گ
  ).159: 1362خواندمير، (ق مهرش بر عليشير مقدم بود  876او تنها اميري بود كه در 

ها در اين رويداد نشان عدم دخالتشان نيست، بلكـه   از اين رو، نبود ذكري مستقيم از آن
بـه گفتـة   . اسـت  ها را پنهان كـرده  نگاري مواضع آن ايع و تاريخدوربودنشان از نظام ثبت وق

باخرزي، در رويدادي مربوط به زماني پس از ماجراي خطبه، سلطان حسين بر سـيد علـي   
اي از امـراي   خواست فرمان قتل او را صادر كند، اما عـده  بود كه مي قائني چنان خشم گرفته

در ). 151: 1371نظامي بـاخرزي،  (جازات شدند دربار با حمايت از قائني مانع اعمال اشد م
كه موضع سلطان حسين واقعاً چه بوده، آشكارا پايگاه حمايتي قائني  اين روايت، فارغ از اين

در قضـية ميـانجيگري جـامي بـراي بخشـش امـراي       . اسـت  در ردة امراي دربار تأييد شده
كـه سـلطان شـايد     با ايـن بودند،  اجازة سلطان حسين خراسان را ترك كرده سمرقندي كه بي

خيزند و پيغـام او را   اي از امرا به استقبال او برمي شود، عده عمد حاضر به ديدار با او نمي به
دهـد از همـان آغـاز     مـي  كه نشان 19)1027 -  1026: 1383سمرقندي، (رسانند  به سلطان مي

جا  اند، تا آن نزديك بودهسلطنت حسين بايقرا، امرايي در دربار با جامي ارتباط داشته و به او 
در نظرخواهي از جامي هم بـه امـرا در   . ها حساب كند توانسته روي كمك آن كه جامي مي

هاي قدرت هركدام  جا كه در نزاع ميان جناح در واقع، از آن. است ميان فرستادگان اشاره شده
ضور امـرا  توان ح كوشند براي گسترش نفوذشان از هر گروه و صنفي يارگيري كنند، مي مي

  .را در هر دو گروه متخاصم در ماجراي خطبه نيز انتظار داشت
  

  حركت قائني. 6
دهـد كـار بـا     مـي  اي هم به عنـوان نقطـة پايـان دارد كـه نشـان      ماجراي تغيير خطبه دنباله

كـه سـلطان    داستان از اين قرار است كه پـس از آن . است نظرخواهي از جامي خاتمه نيافته
ق يعني سـه   873شود، روز عيد قربان سال  به دستور قديم خوانده حسين فرمان داد خطبه

رسيدن سلطان حسين، سيد علي قائني در نمازگاه هرات بر منبـر رفـت    قدرت ماه بعد از به
ايـن كـار او شـورش    . سـخن گفـت  » در تقويت مذهب شيعه و منقصـت اهـل سـنت   «و 
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ه سمت بارگاه سـلطان راه  ها از مصال خارج شده ب آن. جماعتي از اهل سنت را باعث شد
افتادند، ولي در ميان راه به سلطان حسين برخوردند كه خود عازم مصال بـود و مـاجرا را   

به اين ترتيب، به گفتة سـمرقندي،  . او هم فرمان داد واعظ را از منبر پايين كشيدند. شرح دادند
). 1022: 1383سـمرقندي،  ( ويـژه اعيـان خراسـان آشـكار شـد      او بر همه به» حسن اعتقاد«

آراي، المجتهد في  پادشاه شرع«باخرزي در روايت خود از اين ماجرا با عبارت پرطمطراق 
؛ يعنـي، همـان   )149: 1371نظامي باخرزي، (كند  از سلطان حسين ياد مي» اعالء كلمه اهللا

بـود  » مـبهم «كسي كه به گفتة اسـفزاري، تـا ايـن زمـان حسـن عقيـده و پـاكي مـذهبش         
  ).330 -  329/ 2: 1339 -  1338اسفزاري، (

آنچه سمرقندي تلويحاً و اسفزاري آشكارا در مورد ابهام در حسن عقيدة او تا عيد قربان 
دهـد كـه    مـي  ، نشان20داد گويند و آنچه قائني در روز عيد، به گفتة منابع، خودسرانه انجام مي

تر از تغيير  حسين پيششده كه سلطان  پس، هرچند گفته. است ماجرا تا اين تاريخ پايان نيافته
اطـالع   نظر كرده، هنوز قضيه مورد ترديد بوده و احتماالً از اقدام قائني هـم بـي   خطبه صرف

ترديـد ايـن    است و بي شورش عام عيد قربان نيز لزوماً حركتي خودجوش نبوده. است نبوده
عمـومي  اي براي بسـيج   بود؛ برنامه ريزي شده حركت از قبل توسط ائتالف ضد خطبه برنامه

توانسته از قبـل   سلطان حسين نيز مي. عليه تغيير خطبه و وادارساختن سلطان به تغيير رأيش
هايي براي جذب و  امتيازاتي مثل حمايت ائتالف از حكومتش دريافت كند و در عوض قول

ابقاي عناصر حكومت ابوسعيد دهد؛ توافقي البته در منـابع مـنعكس نيسـت، ولـي جريـان      
  .كند ا تأييد ميحوادث بعدي آن ر

  
  حسين بايقرا و تغيير خطبه. 7
اند نقش او را در جريان تغيير خطبه به عنوان يك حامي،  عصر كوشيده كه منابع هم رغم آن به
شك شخص سلطان حسـين در ايـن كـار     رنگ و يا مثل اسفزاري كامالً حذف كنند، بي كم

شخص يا گروهي كه قبل يا بعد در ميان گروه تغيير خطبه از هيچ . است نقش محوري داشته
از اين ماجرا نقش چشمگيري در عرصة اجتماعي و سياسي جامعه و حكومت تيموري ايفا 

كاري منـابع، تـأثير    اين حقيقت حتي با احتساب جانبداري و پنهان. آيد نمي ميان باشد، به كرده
شخص سلطان  رنگ و بر نقش جامعة شيعيان خراسان و افرادي چون كربالبي و قائني را كم

كند كه خود او چه هـدف و   رو مي افزايد و ما را با اين پرسش روبه حسين در رويدادها مي
بـرد يـا    اسـت؟ باورهـاي شخصـي او را راه مـي     اي در حمايت از ايـن اقـدام داشـته    انگيزه
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خواست از نيروي شيعيان استرآباد و خراسان براي حمايت و مشروعيت قـدرتش بهـره    مي
فشار قراردهد تا تضـمين   مذهب هرات و درباريان را تحت داشت اعيان سنّي ببرد و يا قصد

  .الزم براي حكومتش را تأمين كند
در عصر شاه عباس، بر آن است كـه سـلطان    الصفويه روضهميرزابيگ جنابدي، نويسندة 

تـأثير باورهـاي شـيعي     تحت) جمعاً حدود سه سال(حسين در دوران حكومت در استرآباد 
بود و از همين رو در هرات تصميم داشت نام ائمه را در خطبه بياورد   ا قرارگرفتهج مردم آن

در قرون هشتم و نهم، تشيع در استرآباد از هر نقطة ديگري در ايران ). 65: 1378جنابدي، (
ق حـدود   860حسـين بـايقرا در دهـة    ). 39 -  33: 1383جعفريـان،   ←(است  تر بوده قوي
ترين شهرهاي قلمرو  حكومت كرد و اين شهر تا پايان سلطنتش از مهمسال بر استرآباد   سه

شد؛ امري كه البته نيازمند تحقيـق   اي استراتژيك براي حفظ خراسان محسوب مي او و نقطه
ولي، هيچ شاهدي در دست نيست كه آن را به تغيير مذهب سـلطان حسـين و   . بيشتر است

امـا، ماريـا   . توان انكار كرد تأثير آن را نمي ق ربط دهد، هرچند 873در نتيجه تصميم او در 
داند، بلكه معتقد است كه منشأ  سابتلني اين اقدام او را به معناي پذيرش باورهاي شيعي نمي

آن را بايد در اعتقادات عاميانه به نقش رازورزانة ائمه و نفوذ كاريزماتيـك صـوفيان در ميـان    
هـاي خـوارزم و دور از اشـكال     ا در دشـت هـ  حسين بايقرا سال. مردمان ترك و مغول يافت

 ).Subtelny, 2007: 62-63( ها قرارداشت نهادينة اسالم شهرهاي خراسان، در معرض تأثير آن
كنـد، ولـي    درستي به ماهيت و اساس اعتقادي اقدام سـلطان حسـين اشـاره مـي     سابتلني به

آن را به تصميمي از سر گيرد و  ها و اهداف و شرايط سياسي و اجتماعي را ناديده مي انگيزه
بودن افـراد و   اما، به جاي بحث بر سر شيعه يا سنّي. دهد باورهاي عاميانة شخصي تقليل مي

تر حيات مذهبي آن عصر بكوشيم كه در  تمايالت فردي از اين قبيل، بايد در شناخت عميق
  .بخش دو اشاراتي به آن شد

دي مـذهبي دانسـته و موافقـت و    به هر حال، در فهم مـاجرا نبايـد آن را صـرفاً رويـدا    
دوام هيچ حكومتي هم، هرقدر . مخالفت با آن را تنها به باورهاي شخصي افراد مرتبط بدانيم

بايد . چيز را تعيين كند استبدادي، هرگز تنها قائم به يك فرد نيست تا تصميم او تكليف همه
ـ اجتمـاعي و   اسيهاي سي بندي توانست بر جناح درنظرداشت كه چنين كاري تا چه حد مي

هـم  . رسيدگاني تشنة قـدرت دارد  ويژه در دولتي نوپا كه هميشه تازه فرهنگي اثر بگذارد، به
ــ اجتمـاعي آن را    حاميان و هم مخالفانِ اين اقدام قطعـاً مالحظـات و پيامـدهاي سياسـي    

تبديل شعار مذهبي در خطبه و سكه به چيزي كه آشكارا رنـگ و مضـمون   . اند نظرداشته در
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هاي دينـي، حكـومتي و اجتمـاعي     توانست براي نهادها و سازمان شيعي داشت، مسلماً نمي
هميشه هم كساني هستند كه در حفظ وضـع موجـود منـافعي    . بدون عوارض و پيامد باشد

  .سادگي دگرگون شود دهند به دارند و اجازه نمي
او كوشـيد از   شـود،  در اقدام به تغيير خطبه، تا جايي كه به سلطان حسـين مربـوط مـي   

عناصر شيعي موجود در باورهاي ديني جامعة سنيان خراسـان بـراي تـأمين آن چيـزي كـه      
حرمـت  . حكومت نوپايش كم داشت، استفاده كند؛ يعني، حمايت اجتمـاعي و مشـروعيت  

ائمه نزد خواص و عوام نيز پشتوانة پذيرش تصميم او بود و در عمل هم ديديم كه مخالفتي 
. هـدف او نـه لزومـاً شـيعيگري، بلكـه جـذب شـيعيان بـود        . ر خطبه نشدبا ذكر نام ائمه د

خواست مذهبي رسمي دراندازد، قصد داشت بـا تكيـه بـر باورهـاي عاميانـه حـداكثر        نمي
  .آورد دست حمايت ممكن را در آن شرايط به

تدريج تغيير كرد و دست آخـر اوضـاع بـه نفـع سـلطان       ها، شرايط به رغم اين تالش به
. كـم وارد پايتخـت شـدند    كساني از نزديكان او در خاندان سـلطنتي كـم  . رفت  حسين پيش

» مقـرب حضـرت سـلطاني   «عليشير نوائي كمي پيش از عيد فطر وارد هرات شـد و لقـب   
ــت  ــمرقندي، (گرف ــلطان). 1004 -  1003: 1383س ــك    محمدس ــه كيچي ــروف ب ــرزا مع مي

دة ميرانشاه بود، همراه پـدر و  ميرزا، خواهرزادة حسين بايقرا كه از سوي پدر نوا21)كوچك(
مادرش از اردوي ابوسعيد به هرات رسيد و در حكومـت جديـد از مقـام و مرتبـة بلنـدي      

  22).1011: همان(» رأي او را در ملك و مال اثر تمام داد«برخوردار شد و به گفتة سمرقندي 
تـدريج   ، بهگروهي از ديوانيان و امراي بلندپاية حكومت ابوسعيد كه در اردوي او بودند

از آذربايجان و عراق وارد هرات شده و به خدمت سلطان حسين درآمدند؛ مثل اميـر سـيد   
الدين طـاووس سـمناني وزيـر مشـهور عصـر       مراد از امراي بزرگ ابوسعيد و خواجه قطب

  ).1004: همان(برد  ابوسعيد و ديگراني كه سمرقندي نام مي
مـاوراءالنهر كـه تـا مرزهـاي خراسـان      ق، خطـر هجـوم سـپاه     873در همان رمضـان  

احمدميرزا طبق قراري با پدرش بايد در نبود او در صورت حملة . بود نيز رفع شد آمده پيش
رفت، اما وقتي كـه خبـر مـرگ     حسين ميرزا به خراسان، با لشكر ماوراءالنهر به مقابلة او مي
تر از حسين بـايقرا   را جديحسن  ابوسعيد به او رسيد، احتماالً خطر برادرانش و سپاه اوزون

كه عليشير با اجازه از اردوي احمدميرزا جـدا   اين). 1010: همان(ديده، به سمرقند بازگشت 
دهد بازگشت احمـدميرزا در اواخـر رمضـان يـا كمـي بعـد        مي شده و به هرات آمده، نشان

جـا   روابط احمـدميرزا بعـد از ايـن هـم تـا آن     ). 137: 1362خواندمير، (است  گرفته صورت



 127   محمدتقي مشكوريان و فريدون اللهياري

  

ق، به سـلطان حسـين    874دوستانه بود كه در هجوم اول يادگارمحمدميرزا، در ربيع االول 
  ).1026: 1383سمرقندي، (پيشنهاد كمك و اتحاد داد 

رو بود؛ كسي كه  با همة اين احوال، سلطان حسين هنوز با خطر حملة يادگارمحمد روبه
. ا تركمانان چندان محبـوب نبـود  دستي ب حسن و هم به سبب قتل ابوسعيد در اردوي اوزون

پيوستن مقامات عمدة ابوسعيدي به حسين بايقرا و دشمني خانـدان ابوسـعيد، كـه حـداقل     
فقـط پشـتيباني   . كـرد  ماوراءالنهر را داشـتند، بخـت پيـروزي يادگارمحمـد را ضـعيف مـي      

با ايـن حـال،   . حسن را داشت كه از آن هم در نخستين هجومش بهرة نظامي نداشت اوزون
ر پي تصرف هرات به دست سـلطان حسـين، بـا نيرويـي از بازمانـدگان اردوي ابوسـعيد       د

از طرف ديگر، تهديد يادگارمحمـد  . مازندران را گرفت و توانست سپاه بزرگي تشكيل دهد
نيز احتماالً نقش مهمي در تالش سلطان حسين براي جلـب قلـوب اعيـان سـني خراسـان      

و  23گـرم باشـد   قدر نبود كه به آن پشت هرات آورد، آننيرويي كه او با خود به . است داشته
براي چنين رويارويي، خود را محتاج حمايت امرا و ديوانيان ابوسـعيد و نيـز كمـك اعيـان     

پيروزي سلطان حسين بر يادگارمحمد در جنـگ چنـاران   . ها ديد خراسان براي تأمين هزينه
توافقي ميان همة نيروها در خراسان گوياي آن است كه در اين زمان ) ق 874الثاني  ربيع 8(
مجموعة ايـن شـرايط هـم موضـع سـلطان      ). 1029 -  1025: همان(است  بوده وجود آمده  به

ارزاني حاضر به حمايتش نبودند، تقويـت   ها كه به حسين را در مقابل مخالفان يا در واقع آن
در خراسـان  هاي سنتي قـدرت را   كرد و هم ضرورت جلب حمايت همة نيروها و پشتوانه

شدند،  ق رفع مي 873رفته كه فشارها و خطرهاي رمضان  در واقع، رفته. براي او بيشتر كرد
بيشتر شاهد رفتارهايي در سلطان حسين هستيم كه پذيرش نظـم سياسـي و مـذهبي عصـر     

  .دهد مي ابوسعيد را نشان
ارمحمـد بـا   از اين پس، خبر چنداني از احوال خراسان نداريم تا چهار ماه بعد كـه يادگ 

سلطان حسين در اول رمضـان  . اي را آغاز كرد قويونلو هجوم تازه كمك مستقيم سپاهيان آق
ويژه همراهي  ق عازم جنگ شد، ولي اين بار سپاهيان و امرا با مشاهدة برتري دشمن به  874

حسن، و نيز پيوستن امير حسن شـيخ تيمـور، از امـراي بـزرگ و      سلطان خليل، پسر اوزون
سلطان . سرعت از سلطان حسين جدا شده و به دشمن پيوستند رآباد، به يادگار، بهحاكم است

حسين ناچار به هرات برگشت، اما شهر نيز از تعدي ديوانيان براي پركردن خزانه در آشوب 
او كه شاهد گريز مداوم سپاهيان بود و . بود، چون ديگر تحمل هزينة جنگي تازه را نداشت

الحجه خراسان را ترك گفته و به يادگارمحمد سـپرد   در اواخر ذياميدي به جنگ نداشت، 
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ــمرقندي، ( ــدمير، 1036 -  1033: 1383س ــت). 146 -  143: 1362؛ خوان ــين   از رواي ــا چن ه
آيد كه عالوه بر توان نظامي دشمن، ضعف بنية مالي دولت و تزلزل روحـي سـپاهيان    برمي
ه سـلطان حسـين توانسـت در مـدت     ك اما، اين. شد خراسان بدون جنگ واگذار شود باعث

  .كوتاهي دوباره به هرات برگردد، مؤيد تثبيت جاي پاي او در هرات تا اين زمان است
دهـد   ق وارد هرات شد، اما نتوانست بـه اوضـاع سـامان      875محرم  9يادگارمحمد در 

در اين حين، سلطان حسين با شنيدن خبر تفرقة امـرا و  ). 1043 -  1038: 1383سمرقندي، (
وارد هـرات   875صفر  23شب  نارضايتي مردم، با گروهي اندك طي عملياتي جسورانه نيمه

سوم بـا انتشـار    و صبح بيست. شد و يادگارمحمد را در خواب دستگير كرده و به قتل رساند
). 1047 -  1043: همان(خبر آن، سپاهيان تركمان گريختند و برخي سرانشان به قتل رسيدند 

  .نيم دوباره به دست سلطان حسين افتاد و ماه بعد از يكبه اين صورت، هرات 
با استقرار مجدد در هرات، سلطان حسين اعالم كرد به مدت دو سال در شهر و بلوكات 

سـابقه و   از كسي نگيرند و طي اقدامي بي» وجه خارجي و زر لشكر«هرات و ساير واليات 
وف هـرات از عصـر شـاهرخ، و    ، از قضات معـر 24الدين احمد امامي تبليغي از قاضي قطب

، محتسب مشـهور عصـر ابوسـعيد، خواسـت كـه در شـهر       25الدين شيخ حسين نقوي كمال
اين دو نفـر كـه از ايـن زمـان حضورشـان در      . بگردند و اين خبر را به اطالع همه برسانند

ق وظيفـة هـدايت     873شود، همان كساني هسـتند كـه در    دستگاه سلطان حسين آشكار مي
ويت استحكامات شهر در مقابل حملة احتمالي حسين بايقرا را بر عهده داشتند مقاومت و تق

صفر نيز در گازرگاه، شيخ حسين را به شغل سابق يعني احتساب  25در ). 983: همان ←(
» بايـد نمـود   دارالسـلطنه را بـه دسـتور سـلطان سـعيد شـهيد ضـبط مـي        «: گماشته و گفت

  ).1049  :همان(
كارگمـاردن   اجراي احكام طبق زمان ابوسـعيد و نيـز بـه    هدف سلطان حسين از دستور

سابقة گردش قاضي و محتسـب را در شـهر بايـد     منصبان عصر ابوسعيد و عمل بي صاحب
تلقين اين تصور بدانيم كه حكومت او در هرات به طور مشروعي تداوم حكومـت سـلطان   

شيخ حسين محتسـب  ها بود و شخصي چون  ابوسعيد است كه خاطرة مثبتي از آن در ذهن
   ).Subtelny, 2007: 77-78 ←( در اين ميانه رشتة پيوندي حياتي و مؤثر بود

اين را بايد نقطة پايان ماجراي تغيير خطبه و تقويت نيروهاي شيعي در ساختار حكومت 
نظـر و حمايـت از    امـا، تـالش بـراي جلـب    . هاي شروع آن بـدانيم  سلطان حسين در سال

هاي انقالب از سوي سلطان حسين، بعدها وقتي كه شـاه   جنبه هاي شيعي حتي با شخصيت
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و  26پسر سيد محمد نوربخش را از عراق به هرات دعوت كـرد ) ق 927. م(قاسم نوربخش 
او را  27ميـرزا  اش كيچيـك  هاي جناح جامي و عليشير، خود و خـواهرزاده  در مقابل مخالفت

قدام حدود ده سـال بعـد در ميانـة    اين ا. حمايت خود گرفتند، دوباره سر راست كرد  تحت
به گفتة باخرزي، با آمدن شاه قاسم به هرات، سيد علـي قـائني   . گرفت ق صورت 880دهة 

بـاخرزي و قاضـي نـوراهللا    ). 190: 1371نظـامي بـاخرزي،   (هم فعاليتش را از نو آغاز كـرد  
نوربخش،  هايي از نزاعي كه با حضور قاسم شوشتري، كه به نوربخشيه نزديك بود، به گوشه

هـاي قـدرت، ولـي بـه دسـتاويز       در ظاهر ميان مواضع مذهبي و در واقع بين باندها يا جناح
؛ 196-  188: 1371نظامي باخرزي، ( كنند بود، اشاره مي هاي مذهبي در هرات درگرفته گرايش

هايي كه در كشمكش با هم بـراي توسـعة نفـوذ و     ، جناح)148 -  49/ 2: 1377شوشتري، 
خود دست به يارگيري از ميان هر گروه و صنفي از سپاهي و ديـواني  افزايش قدرت 

اگر روايت قاضي نوراهللا . زنند مي 28گرفته تا شيخ و صوفي و عامي، از ترك و تاجيك
شوشتري را در مورد حضور سيد ابراهيم مشعشـعي در هـرات، مصـاحبتش بـا اميـر      

گي نقـش باورهـا و   عليشير و برخوردش با قاسـم نـوربخش صـحيح بپنـداريم، پيچيـد     
تر  هاي قدرت در هرات عصر سلطان حسين روشن بندي شيعي در جناح هاي شخصيت

  ).523-  522/ 1: همان ←( شود مي
  

  گيري نتيجه. 8
هدف ما در تحليل نهايي، فروكاستن كل ماجرا به صرف اقدامي سياسي نيست، بلكـه بايـد   

در رويدادها، مالحظـات سياسـي و   ها، عوامل و ديگر نيروهاي دخيل  گفت به لحاظ انگيزه
است و سلطان حسين در تصميم بـه تغييـر خطبـه،     چربيده اجتماعي بر تمايالت مذهبي مي

اين الزامـات  . است فارغ از آمادگي عقيدتي شخصي، الزامات تثبيت قدرتش را مدنظر داشته
  .مسائل مربوط به مشروعيت و حمايت اجتماعي از حكومت جديد بود

ثباتي آغاز حكومتش، جوهرات را چندان  ر شرايط عدم اطمينان و بيسلطان حسين د
اين امـر شـايد بـا وجـود سـابقة حكـومتش در اسـترآباد، او را بـه         . ديد همراه خود نمي

توانستند در كنار شـيعيان شـهر مهـم     هاي شيعة حاضر در هرات نزديك كرد كه مي گروه
، نقطة اتكايي بـراي تـأمين حمايـت    استرآباد و نقاطي چون قهستان و سبزوار در خراسان

اشارة اسفزاري به غيبـت علمـا از دربـار او در آن مقطـع     . اجتماعي و مشروعيتش باشند
شـان صـاحب    دهد كه علماي هرات كه از اعيان شهر و برخـي  مي بسيار گوياست و نشان
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مناصب رسمي ديني در حكومت ابوسعيد بودند، خود را شايد به اميد احيـاي حاكميـت   
ق از دربار سـلطان حسـين كنـار كشـيده و راه را بـراي كسـاني چـون كرباليـي بـاز          ساب

به اين ترتيب، شيعيان فرصت يافتند در حكومت جديد بـراي خـود جايگـاهي    . گذاشتند
پـس، سـلطان   . برونـد  ببينند و تا سرحد تغيير خطبه به نام ائمه و حذف نـام خلفـا پـيش   

ي ناكام در حفظ سلطه بر هـرات بـه خـاطر    ا حسين در همان آغاز كارش با وجود تجربه
ويـژه سـلطان احمـد در مـاوراءالنهر، هجـوم       مقاومت شهريان و تهديد پسران ابوسعيد به

قويونلوها با خـاطرة حملـة جهانشـاه بـه خراسـان و در آخـر خطـر جـدي          احتمالي آق
 حسن برخـوردار  آراست و از حمايت اوزون يادگارمحمد كه در مرزهاي خراسان سپاه مي

ويژه وقتـي هجـوم بـه     ديد، به بود، احتمال حفظ درازمدت قدرت را در هرات ضعيف مي
بيني اين شرايط پـس از چنـدماه ممكـن     خراسان را آغاز كرد، نيرويي اندك داشت و پيش

مدت بـراي او حيـاتي    از اين رو، نياز به يافتن حامياني از هر گروه و صنفي در كوتاه. نبود
از امرا و مقامات عمدة حكـومتي بـه سـبب اردوكشـي ابوسـعيد      شدن خراسان  خالي. بود

بود، همين امر او را از حمايت نزديكان و بستگانش  اگرچه دستيابي به هرات را سهل كرده
كـم بـه    ها به هرات احتمـاالً كـم   ورود تدريجي و غيريكنواخت آن. ساخت هم محروم مي

  .است اعتماد او به ثبات شرايط افزوده
هـا كـه در ايـن تصـميم      هم بايد به ياد داشـت كـه سـلطان حسـين و آن     اين مسئله را

هـايي   اي كه داشتند، مسلماً زمينة اجتمـاعي الزم و ظرفيـت   اش كردند، با هر انگيزه همراهي
توان فرصـتي   ماجراي تغيير خطبه را همچنين مي. اند براي پذيرش آن در جامعه سراغ داشته
كه كل خراسان و استرآباد، براي گرفتن سهم و نقش دانست براي جامعة شيعيان هرات و بل

تـر از   با اين تلقي، چنـين مـاجرايي ابعـادي گسـترده    . ـ اجتماعي بيشتري در صحنة سياسي
گونه كه منـابع آن عصـر    صرف حركتي خودسرانه از سوي معدودي از شيعيان متعصب، آن

  .گيرد نمايانند، به خود مي مي
گرفتن و باالآمدن كسـاني را در   د، به دنبال خود قدرترسي اگر اين طرح به سرانجام مي

. كردنـد  ـ اجتماعي را طلـب مـي   ها و مناصب سياسي داشت كه به نوبة خود موقعيت پي مي
هاي مختلف و تشـكيل   چنين به واكنش تند در گروه احتمال تغييرات عميق و راديكالي اين

كومـت سـلطان حسـين را هـدف     البته، ائتالف مذكور اسـاس ح . ائتالفي عليه آن منجرشد
 باشـد،  شده رو روبه جدي چالشي با ها آن سوي از او حكومت كه ايناي از  قرارنداد و نشانه
اي از  ها را در دوره داد، آن در واقع، انعطافي كه سلطان حسين از خود نشان. در دست نداريم
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خود از حكومـت، از  آزمون و خطا به اين نتيجه رساند كه بهتر است او را در ازاي حمايت 
  .تصميمش منصرف كنند

ق عليه اقدام قائني، نبايد پايان قطعـي   873با اين حال، هجوم عام را در عيد قربان سال 
اي را كه خـارج   هاي شيعه اين حادثه طرح تغيير خطبه و عضوگيري از گروه. ماجرا دانست

نوربخش در هـرات، بـا    در دهة بعد، حضور شاه قاسم. دهد مي از دايرة قدرت بودند، نشان
ميرزا، كه در تقابل با جناح نقشـبندي   انگيزش و ورودش به حلقة كيچيك زمينة شيعي بحث

كرد و تكاپوي  ـ عليشير قرارداشت، حمايتي كه تا آخر از سوي سلطان حسين دريافت جامي
 ــ  هـاي سياسـي   بندي هاي شيعي براي ورود به دسته دوبارة قائني، مؤيد تداوم نقش گرايش
  .اجتماعي در عصر حسين بايقراست

  
  نوشت پي

 Subtelny, 2007: 29-32 ←دربارة قزاقليق . 1

گفـت   گويد كه سلطان حسين بارها بر مرگ ابوسعيد افسوس خورده و مي دولتشاه سمرقندي مي. 2
قـدر نرسـيدي و    آن حضرت مرا به جاي مام و پدر بودي، كاشكي اين نكبت بدان سلطان عالي«

  ).525: 1382دولتشاه سمرقندي، (» راد سلطنت محروم بودميمن از نيل م
، براي پيشبرد اهداف سياسي نيز اسـتفاده  9ويژه در قرن  از اين ويژگيِ باورهايِ عامه، به. 3

قويونلو بـه تسـنن و يـا قراقويونلـو بـه تشـيع        اين رو، مثالً انحصار مذهب آق از. شد مي
هـا   كننده در اين گرايش مصالح سياسي عاملي تعيينچندان اعتباري ندارد، چرا كه ظاهراً 

 كنـد  رويمر مواردي را نيز از قلمرو تيموريان ذكر مي). 214-  212: 2535اوبن، (اند  بوده
  ).189 - 187: 1385رويمر، (

و يا دانش فراوانشان، از خصايص ) اوليا(گونه  تكريم و بزرگداشت افراد به واسطة شخصيت ولي. 4
مجموعـه  . شـود  دين عاميانه صورتي از دين و در برابر دين رسمي مطرح مـي . استدين عاميانه 

باورها و رفتارهايي كه طبيعتي آشكارا ديني دارنـد ولـي تحـت كنتـرل نهادهـاي رسـمي دينـي        
  ).122 -  121، 110 -  109، 8: 1389اي بر پژوهش دين عاميانه،  مقدمه ←(قرارندارند 

5 .Folk Islamدر  2و پـانويس   187: 1385رويمـر،   ←كارگيري اين اصـطالح   ه؛ در مورد سابقة ب
  .همان صفحه

 .1227: 1383؛ محجوب، 35: 1379جعفريان،  ←شده  امامي خوانده براي آنچه تسنن دوازده. 6
: 1370خواندامير،  ←(عشر  سب خلفا برابر و به معناي رفض بود و نه اعتقاد به واليت ائمة اثني. 7

  ).159: 1371نظامي باخرزي، : در همين معنا در الذهب سلسلةاي از  ؛ و قطعه320 -  318
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در بلخ با اصطالح قلنـدران بـه گروهـي    ) ع( خواندمير هم در ماجراي كشف مزار حضرت علي. 8
 ).173: 1362خواندمير، (كند  متعصب و غالي اشاره مي

ق به بعد  862استرآباد در شناسي عصر سلطان حسين را از نخستين دورة فتح  سابتلني منابع سكه. 9
 .)(Subtelny, 2007: 57/n75, 61/n102است  معرفي كرده

شـد   هـاي سـلطان حسـين ضـرب مـي      ق بـر سـكه   873الحجة سـال   اين عبارت از ذي. 10
  ).1022: 1383سمرقندي، (
. كرد ميرزا بر استرآباد حكومت مي در اين زمان، يكي از پسران سلطان حسين به نام محمدحسين. 11

اي از سلطان حسـين   اسماعيل نيز حاضر شده و نامه  ق در فيروزكوه خدمت شاه 909او در پايان 
اسـت   اسماعيل شفاعت او را نـزد پـدر كـرده    دهد شاه مي اسماعيل در دست است كه نشان به شاه

ترابي طباطبايي سكة ديگري به نام فريدون حسين ميرزا و با ضرب ). 418 -  417: 1370نوايي، (
  فريدون حسـين ). 16: 2535ترابي طباطبايي، (است  ائمه، ولي بدون محل ضرب معرفي كردهنام 

برد و بعـد از   مي سر ق نزد برادرش در استرآباد به 909ميرزا فرزند ديگر سلطان حسين بود كه از 
). 390، 258: 1362خوانـدمير،  (ق، بر استرآباد حكومـت كـرد    913ق، تا سال  910مرگ او در 

 .ق و ضرب استرآباد است 913 – 911شك، اين سكه متعلق به دورة  پس، بي
اي از زمان بابر نقل كرده كه تسامح ابوالقاسم بابر را در مورد ضرب سـكه بـا    سمرقندي خاطره. 12

 ).787: 1383سمرقندي، (كند  نام ائمه تأييد مي
اديب، سياسـتمدار و از   التجار، خواجه عمادالدين محمود گاوان مشهور به خواجه جهان و ملك. 13

اي از اعيان رشت در گيالن و به قول ايتون از نمايندگان  وزراي بزرگ بهمنيان دكن، زادة خانواده
هاي بازمانـده از او    مجموعه نامه ).Eaton, 2005: 59(فرهنگ جهان وطن ايراني در زمان خود بود

اش در جهـان اسـالم    به خوبي روابط او را با علمـا، شـيوخ و سـالطين زمانـه     االنشاء رياضدر 
  .دهد مي نشان

 السـير  حبيب رجال نوائي. 211، 37: 1363 نوائي، عليشير: نيز؛ 197: 1379 نوائي، ← ينهمچن. 14
 يظاهراً منبع آگاه يزن النفائس مجالسكرده و  يمتنظ يشروان ةرا بر اساس همان چاپ مورد استفاد

 .است بوده يرخواندم
هايي را كه ميان سلطان حسين و محمود گاوان رد و بدل شده در  البته، ما برخي از نخستين نامه. 15

اي وجود دارد كه بايد نخستين نامة سلطان حسـين بـه او باشـد     نامه االنشاء منشأدر . دست داريم
موضـوع  ). 201 -  198: 1938گـاوان،  ( االنشاء رياضو پاسخ آن در ) 104 -  103: 2537نظامي، (

ق به بعد مربوط است،  875رسيدن سلطان حسين، احتماالً  قدرت ها كه به مدتي بعد از به اين نامه
 .گشودن باب مكاتبات و معامالت است

جامي ظاهراً اول كوشيد به دربار بابر نزديك شود، ولي با مـرگ بـابر تالشـش متوقـف شـد      . 16
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گويد جامي تالشـي بـراي ورود بـه دربـار      فرهاني در جايي مي). 68 -  67: 1377مايل هروي، (
فرهاني منفرد، (است  او منبعي براي گفتة خود ذكر نكرده. ابوسعيد صورت داد، ولي نافرجام ماند

، )69 -  68: 1377مايل هـروي،  (كند  ؛ مايل هروي نيز به همين قضيه اشاره مي)307، 304: 1381
. شـود  منبعش مشخص نيست، به عصر سلطان حسين مربـوط مـي  ولي داستان او كه باز 

اما، نظامي باخرزي در ذكـر نقـد جـامي بـر رفتـار      . 1027 -  1026: 1383سمرقندي،  ←
 گويد گيري خودخواستة جامي از دربار ابوسعيد سخن مي علماي عصر ابوسعيد، از كناره

  ).246 -  245: 1371نظامي باخرزي، (
و در مورد نظر شخص جامي در باب نزديكـي بـه سـالطين     66 -  65: 1377مايل هروي،  ←. 17

 .287: 1378جامي،  ←زمان 
زند كه كوكلتاش نهادي بـراي   حدس مي) برادر رضاعي(= سابتلني در بررسي مفهوم كوكلتاش . 18

يافتن موقعيـت   ـ مغول به خاندان سلطنتي براي مشروعيت هاي غيروابستة ترك پيونددادن خاندان
اسـت   شـده  هـا واگـذار مـي    ارز با امراي سـپاهي بـه آن   هايي بوده كه هم انجام مسئوليتها در  آن
)Subtelny, 1979-80: 800-802 .(    سلطان حسين در جايي به نسبت رضاع ميـان خـود و عليشـير

  ).43b, 27b: 1952مرواريد، (است  اشاره كرده
اضافاتي دارد، مربوط بـه زمـان   ) 337/ 2: 1339 -  1338اسفزاري، (اين رويداد كه در اسفزاري . 19

برپايي مجلس عيش در ايـن اوضـاع از سـوي    . عزيمت سلطان حسين براي جنگ چناران است
. است نمايد و يا ساختة مورخ است يا واقعاً بهانة سلطان حسين بوده سلطان حسين بسيار بعيد مي

ران بيـانگر حمايـت امـراي    پيروزي در چنا. ادامة داستان به پذيرش درخواست جامي اشاره دارد
ها و تعارفـات   شد و البته خالي از تعريف اي كه براي جامي نوشته نامه خراساني از او است و فتح

  .، مؤيد آغازي در رابطة اين دو است)353: 1370نوايي، (بعدي بود، 
به گفتة شوشتري، او به امر سلطان حسين قصـد خوانـدن خطبـه بـه نـام ائمـه را داشـت        . 20

 ).523/ 1: 1377ري، شوشت(
» ميرزا الغ«به گفتة فخري هروي، رعايت سلطان حسين دربارة او چنان بود كه سلطان حسين را . 21

 ).46: 1345فخري هروي، (گفتند  مي» ميرزا كيچيك«و او را 
 به گفتة سابتلني، سلطان حسين او را به پيروي از سنت تيموريان، رئيس دستگاه ديواني ساخت. 22

)Subtelny, 2007: 70.(   
عام  هاي ممكن در اين قضيه، قتل آذر در بررسي اين ماجرا بر اين نظر است كه يكي از شق تركمني. 23

آذر،  تركمنـي (تري در پيش گرفـت   است، ولي سلطان حسين راه معقول مخالفان تغيير خطبه بوده
موجـود، نيـروي نظـامي    تر هم متذكر شديم، طبـق شـواهد    طور كه پيش اما، همان). 326: 1383

 .باشد قدر نبود كه توان اعمال چنين قدرتي را داشته سلطان حسين در زمان ورود به هرات آن
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 .105: 1362خواندمير،  ←در مورد او . 24
؛ اسـفزاري،  108: 1362خوانـدمير،  ←در مورد جايگاه او در عصر ابوسـعيد و حسـين بـايقرا    . 25

1338  - 1339 :1 /221. 
. 405 -  404: 1370نوايي،  ←متن نامة سلطان حسين را براي دعوت قاسم نوربخش به هرات . 26

گويد سلطان حسين قصبة سمنان را به سلطان يعقوب بخشيد تا به شاه قاسـم   شوشتري حتي مي
سيد جعفر، برادر شاه قاسم، نيز به هرات رفته و ). 148/ 2: 1377شوشتري، (رخصت آمدن دهد 

  ).611: 1362؛ خواندمير، 272، 96: 1363عليشير نوائي، (سلطان حسين بود  مورد عنايت
ميرزا بود؛ كسي كـه ظـاهراً در رأس جنـاحي در مقابـل      ويژه مورد حمايت كيچيك شاه قاسم به. 27

ق، او ناچار شد هرات را  889بعد از مرگ كيچيك در . كساني چون عليشير و جامي قرارداشت
كـه مخالفـان بـر او بسـيار      اما، با ايـن ). 611، 174: 1362خواندمير، (د ترك كند و به ري بازگرد

، نشاني كه سلطان حسين جهت سفرش به )189: 1371نظامي باخرزي،  ←(بودند  سخت گرفته
. است ري صادر كرده، بيانگر آن است كه همچنان نزد او از عزت و احترام فراوان برخوردار بوده

  .147 -  146 :2537نظامي،  ←متن اين نشان 
اي از پيوستگي ميان عناصر مختلف هيئت حاكمه در يك جنـاح قـدرت بـه رابطـة      براي نمونه. 28

البتـه،  . 201 -  200، 189 -  188: 1381فرهـاني منفـرد،    ←الدين كرماني و عليشـير نـوائي    افضل
و تاجيـك   ها، صرفاً، به برخورد امرا و ديوانيان در ترادف با تقابـل تـرك   فرهاني در تحليل تنش

است و احتمال اتحاد ميان عناصري از قشـرهاي   اكتفا كرده و دعوا را به اين گروه محدود ساخته
  .است آرايي در مقابل رقبا درنظرنگرفته مختلف اجتماعي يا نهادهاي متمايز حاكميت را براي صف
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