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چکيده
مکه مکرمه و مدينه منوره (حرمين شريفين) ،به عنوان کانونهاي معنوي و مشروعيتزای
مســلمانان ،هميشــه مورد توجه خاص دســتگاه خالفت و حکومتهاي دستنشــانده آن و
دولتهای مقتدر بوده است .اين دولتها تالش مضاعفي براي اعمال نفوذ در حرمين و سيادت
بر آن ـ با به کارگيري ابزارهاي مختلف مانند کمکهای مالي به اميران حرمين و انجام اقدامات
رفاهي براي حجاج و زائران مرقد نبوي ـ داشتهاند .تيموريان نيز به رغم ناپايداري حکومتشان
و همچنين دلمشــغوليهای ديگر ،نسبت به حج و حرمين شريفين بيتفاوت نبودند .تيمور و
شاهرخ ،از ميان اميران تيموري ،اهتمام بيشتري به اين کانونهای ديني داشتند .البته سيادت
دولت مماليک بر حرمين شريفين ،که نفوذ ديگر دولتها را در حرمين برنميتافت ،از عوامل مؤثر
و مانعي بر مناســبات تيموريان با حرمین شریفین بود .اين نوشتار درصدد پاسخگويي به اين
سؤال است که تيموريان به چه ميزاني به حج و حرمين شريفين توجه داشتند؟ فرضيه مقاله
آن است که تيموريان ،در مقايسه با ديگر دولتهاي قدرتمند در ايران توجه چنداني به حرمين
نداشتند .برآيند تحقيق حاکي از آن است که از ميان امراي تيموري ،مؤسس اين سلسله ،يعني
تيمور و شــاهرخ ،نسبت به امنيت مسير حج و ارسال برخي اوقاف و صدقات یا اقداماتی مانند
ارســال جامه به کعبه دغدغه داشــتند و ديگر امراي تيموري ،به دلیل وجود دولتهای حائل و
رقابت و اختالفات داخلي و حمالت خارجي ،فرصت پرداختن به حج و حرمين را نيافتند.
کليدواژگان :تيموريان ،حج ،حرمين شريفين ،تيمور ،شاهرخ ،مماليک.
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مقدمه

دولتهاي اســامي هر کدام با انگيزهها و اهداف خاصشــان ،همت خويش را

به کار ميبســتند تا منشأ خدماتي در حرمين شريفين باشند؛ به ويژه دولتهايي که
مشــروعيت الزم را نداشتند يا چنين مشروعيتي براي آنان متصور نبود ،براي جلب
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افکار عمومي به حرمين توجه داشتند.

تيموريان (حک771 :ـ807ق ).از اين دســت دولتهــا بودند که با قهر و غلبه،

بســياري از دولتهای محلــي پيرامون خود را برچيدند و بــا دولتهاي مقتدر و
ذينفوذ در حرمين نيز به رقابت برخاســتند .زماني که تيموريان به قدرت رسیدند،

دولت مماليک مصر و شام (حک648 :ـ923ق ).به مدت چند دهه بر حرمين شريفين
سيادت داشت و ضمن تأييد امارت اشراف حسني و حسيني در مکه مکرمه و مدينه

منوره ،هرسال کارواني باشکوه و محمل خاصي ،به همراه هدايا و جامه کعبه ،به مکه

ميفرستاد( .ســيوطي1418 ،ق ،ج ،2ص )114-1اين دولت تالش داشت تا مانع اقدامات

دولتهاي ديگر اسالمي در حرمين شريفين شود؛ زيرا نمیخواست سيادت و اعمال

 108نفوذش در شــهرهاي مقدس ،که منافع بسياري براي مماليک داشت ،به خطر افتد؛
چنانکه با درخواست شاهرخ تيموري بـراي ارسـال جامـه کعبه در ابتدا سرسختي

نشان دادند( .خواندمير ،1380 ،ج ،4ص )364اما گاهي نمیتوانست جلوي اقدامات ديگر

دولتها را در حرمين بگیرد .در ادامه پس از معرفي تيموريان و تاريخ سياســي اين

دولت ،ميزان توجه تيموريان نسبت به حرمين شريفين واکاوی میشود.

نویسنده این مقاله اثري با عنوان مقاله حاضر يافت نکرد .ازاينرو به نظر ميرسد

که پيشينه مســتقل و خاصي نداشته باشــد؛ هرچند مطالبي جزئی در برخي آثار،

مداخل مربوط به حجگزاري در دانشــنامه حج و حرمين شــريفين ،مانند مدخل

تيموريان و نيز در کتابهايي مانند مناسبات ايران و حجاز در ادوار مختلف اسالمي

تأليف نگارنده و حج از ســقوط حکومت ايلخاني تا پايان حکومت تيموريان اثر

مهناز موسويمقدم آورده شده اســت .وجه تمايز اين مقاله با کارهاي انجام شده،

جامعيت نسبي آن و تمرکز بر اقدامات حرميني و مناسبات تيموريان با حجاز است.

معرفي تيموريان

مؤسس سلســله تیموریان ،تيمور گورکاني است که با داشتن پايگاه قبيلهاي در

رقيبان ،قدرت خود را افزايش داد و دولتي را در ســمرقند تأسيس کرد (شرفالدين
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سپاهيانش ،کسب غنايم ،تسلط بر راههاي تجاري و شهرتطلبي توسعه داد( .رويمر،
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ماوراءالنهر از اوضاع آشفته آنجا ،که خاندانهايي از مغوالن با يکديگر رقابت داشتند،

سود جست (خواندمير1380 ،ش ،ج ،2ص393؛ سمرقندي1383 ،ش ،ج ،1ص )101و با حذف
علي يزدي1387 ،ش ،ج ،1ص157ـ158؛ فوروکاوا1384 ،ش ،ص.)62

تيمــور در مدتی اندک قلمرو خود را به انگيزههايي چون مشــغول ســاختن

ايران ،پس از فروپاشي حکومت ايلخاني ،پايان دهد.

در پي مرگ تيمور ،شاهرخ ،که در هرات بود ،به سبب اقتدار و کفايتش توانست

بر مدعيان ديگر چيره شود( .شــامي1363 ،ش ،ج ،2ص )473او مدت  39سال ،از سال
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بيتــا ،ص )79او با لشکرکشيهايي به سمت غرب ،توانست به پراکندگي سياسي در

 811تا  850قمری از سرحد چين تا مرز روم و از اقصاي ترکستان تا مرز هند فرمان 109
راند( .مســتوفي بافقــي1385 ،ش ،ص320-1؛ بدليســي1377 ،ش ،ج ،2ص78؛ ملکم1380 ،ش،

ص330؛ صفا1378 ،ش ،ج ،4ص)48

با مرگ شاهرخ ،فرزندش اُلَغ بيك (853 -850ق ).در سمرقند به تخت نشست.

(گرانتوفســکي1359 ،ش ،ص254ـ )257وي در ســال  853قمری به دســت فرزندش

عبداللطيف (853ـ854ق ).به قتل رسيد( .خواندمير1380 ،ش ،ج ،5ص42؛ روملو1384 ،ش،

ج ،1ص465؛ راوندي1382 ،ش ،ج ،2ص )360از اين زمان ،افزون بر شــدت جنگ ميان
امراي تيموري و کشته شدن برخي از آنان (همان ،ص254ـ ،)257تيموريان با حمالت

ازبکان از شرق مواجه بودند؛ به گونهاي که برخي از اميران تيموري به دست آنان به
قتل رسيدند( .صفا1378 ،ش ،ج ،4ص527؛ پيرنيا و اقبال1380 ،ش ،ص )649در شمال غرب

ايران نيز ترکمانان آق قويونلوها براي آنان دردسرساز بودند( .ر.ک :صفا1378 ،ش ،ج،4
ص9؛ گرانتوفسکي1359 ،ش ،ص)237

سلطان حسين از ديگر امراي تيموري بود که حدود  38سال سلطنت کرد و در

سالهاي آخر عمر ،درحاليکه بيمار بود ،از یک طرف با شورشهاي بيپايان پسران
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خود ،و از طرف ديگر با تهاجمات شيبکخان ازبک مواجه بود.

پس از مرگ ســلطان حســين (911ق) فرزندش بديعالزمان عهدهدار حکومت

تيموري شد .با پناهندگي وي به شاه اسماعيل (حک907 :ـ930ق) ،مؤسس سلسله

صفويه در سال 916ق (حافظ ابرو1380 ،ش ،ج ،1ص50-49؛ ميرخواند1380 ،ش ،ج ،3ص)42

و نيز پناهنده شدن محمد زمان ميرزا ،آخرين شاهزاده تيمورى ،به دربار ظهيرالدين

بابر تيموري مؤسس دولت بابريان (گورکانيان يا مغوالن کبير) در هند (سال 933ق)
سلسله تيموريان منقرض شد .البته دولت بابريان ،که به تيموريان منسوب بود و با

هويتي متمايز از آنان شناخته ميشود ،چند قرن در هند دوام آورد( .راوندي1382 ،ش،
ج ،2ص373؛ صفا1378 ،ش ،ج ،5بخش ،1ص)47
مناسبات تيموريان با حرمين شريفين
 .1تيمور
تيمور خود را احياکننده اســام در سده هشتم ميدانست (حســيني تربتي1773 ،م،

ص178ـ )180و نبردهايش را با عنوان جهاد انجام ميداد( .شامي1363 ،ش ،ص)269-171

تيمور سالطين مماليک مصر (حک648 :ـ923ق) را ،که بر حرمين شريفين سيادت
داشتند و حکم اميران اين کانونهای مقدس را تفويض ميکردند ،غالم و غالمزادهاي

بيش نميپنداشــت .از نظر او آنان شايستگي سيادت بر حرمين شريفين را نداشتند؛
چنانکه تيمور در نامهاي به بايزيد عثماني(از سالطين دولت عثماني) نوشت:

حکام مصر را عليالحقيقه استحقاق آن نيست که محل مباهات توانند بود و نيز
ايشان را سلطانالحرمين هم نوشتن مناسب و شايسته نميدانيم؛ چه حرم مکه و
ِ
حيات ا َ ُ
جملهاست .چگونه ايشان را سلطان اين دو
حرم مدينه اکملها و مِن ال َت

حرم توان خواندن؟! بل به مجاوري و خادمي اين دو حرم موصوف داشتن کمال

مباهات و اعظم سعادت ايشان تواند بود( .نوايي1356 ،ش ،ص)108

تيمور با چنين زمينهســازيای ميخواســت اعتبار دولت مماليک را تا حد يک

اســام و مســلمانان معرفي کند و در حجاز و حرمين شريفين اعمال نفوذ نمايد.
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ارســال کند .تيمور نيز براي وي تاج و خلعت و کمربند مرصع فرســتاد و او را از
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حکومت منطقهاي تابع تنزل داده و خود را به عنوان تنها پشــتيبان و حافظ نظامي

ازاینرو پس از آنکه دمشــق را فتح کرد ،سفيراني به دربار مصر فرستاد و خواستار
بندگي ملک ناصر مملوکي شــد؛ وي نیز اظهار اطاعت کرد و سکه و خطبه را در
تمام قلمروي خود به نام تيمور کرد و قرار شد باج و خراج ساالنه به خزانه تيمور

جانب خود ،مأمور خدمت حرمين شريفين کرد( .همان ،ج ،2ص357؛ خواندمير1380 ،ش،

موارد زير اشاره کرد:

الف) تأمين امنيت در مسير حج
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ج ،3ص514-5؛ شامي1363 ،ش ،ص )274از اقدامات تيمور در حج و حرمين ميتوان به

تيمور برخي لشکرکشيهای خود به مناطق مختلف را در راستاي امنيت بخشيدن 111

به راه حج و تأمين امنيت کاروانهاي حج اعالم ميکرد؛ چنانکه در توجيه لشکرکشي
خود به لرستان در سال  788قمری تعرضهاي قوم لُر به حجاج بيت اهلل الحرام را
مطرح کرد و با اطالع از غارت قوافل حجاز از سوي والي لرستان ،لشکري فرستاد

و دزدان را به شدت مجازات کرد( .شامي1363 ،ش ،ص 98و 99؛ نوايي1356 ،ش ،ص)108

وي همچنين در گزارش اغراقآميزي تمامي اعراب باديه را ،که قاطعان طريق حجاز

بودند ،به قتل رســاند و راه عراق عرب را به حجاز امن کرد( .واله اصفهاني1379 ،ش،

ص 199و  )200علت حمله او به آذربايجان نيز امنســازي راه حج ذکر شــده است

که ادعا شــده بود قرايوسف ترکمان به راهزني و آزار حجاج ميپرداخت و تيمور

در پاســخ دادخواهي عدهاي اين کار را انجام داد( .حســيني تربتي ،ص )152اما به نظر
ميرســد تأمين امنيت راه بينالنهرين و سرکوبي سلطان احمد جاليري را ميتوان

هدف اصلي او دانست( .رويمر ،بيتا ،ص)67
ب) وقف اندخوي

در نزديکي شــهر بلخ (در شمال افغانستان کنوني) جايي به نام «اندخوي» وجود
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دارد که براساس گزارشــي ،تيمور بنا به درخواست سيد بركه ،از سادات و علماي

بزرگ دوره تيمور که برخي او را اهل مکه و گروهي نيز اهل مدينه يا مصر دانستهاند
(ابن عربشاه ،1339 ،ص ،)19آن را وقف حرمين كرد و سيد ياد شده را ،که در جريانهای

مختلف سياســي در اين دوره مشارکت داشت ،به سرپرستى آن برگزيد .سيد بركه
براي گرفتن درآمــد اوقاف حرمين نزد تيمور به ماوراءالنهــر آمد .تيمور افزون بر

واگذاري اوقاف به او (خواندمير ،ج ،3ص 415و ،)416برکه را در زمره مالزمان خود قرار
داد( .شــامي1363 ،ش ،ج ،2ص )72قابل ذکر است که در تمام فرمانهای دوره تيموري،

از واليت اندخوي به عنوان وقف حرمين ياد شده است که هرساله کساني از حرمين

براي دريافت آنها ميآمدند( .اسفزاري ،بيتا ،ج ،1ص171؛ منشي ،1357 ،ص 83و )84

به رغم آنکه در نبردهای تيمور در خراســان ،بعضي از اوقاف مکه ،مانند اوقاف

حرمين شريفين در شهر زرنج سيستان که عمروليث صفاري آن را وقف مکه کرده

بود ،به کلي ويران شــد( .لســترينج ،1367 ،ص )361-2اما تيمور حتي االمکان به حفظ
اوقاف در لشکرکشــيهايش اهميت ميداد؛ چنانکه پس از فتح دمشق ،از تصرف
انبار محصول اوقاف حرمين در قلعه آن شــهر خودداري کرد و حتي فردي را ،که

مقداري جو از آنجا برداشته بود ،به شدت مجازات کرد و بهاي آن را از وي ستاند

و همراه محصول تسليم خدام حرمين کرد( .ميرخواند1339 ،ج ،6ص374؛ شرفالدين علي

يــزدي1387 ،ش ،ج ،2ص )242احتمــاالً در نتيجه تالشهاي تيمور در رد وجوهات و
اوقاف به مکه بود که سبب شد در هشتم محرم سال  801قمری ،سيدمحمد مدني،

فرستاده شريف مکه ،به دربار او آمد و گفت:

همه در مقام انتظار مترصد و اميدوارند که رايت جهانگشاي همايآساي ،سايه
ســعادت بر فرق همگان گســترد و آن مملکت را در پناه حمايت و عنايت

خويش درآورد( .شرفالدين علي يزدي1387 ،ش ،ج ،2ص)41
ج) ارسال اموال بيصاحب به مکه

تيمور افزون بر فرســتادن به موقع عوايد اوقاف و وجوهات به مکه ،دستور داد

د) تبعيد راهزنان مسير حج به بلخ

تيمور پس از فتح شــام و مصر ،طوايفي که با راهزني امنيت کاروانهاي حجاج

را به مخاطره انداخته بودند ،از شام به اطراف بلخ (شمال افغانستان امروزي) تبعيد

1378ش ،ج ،8ص )829شــايان ذکر اســت که ورود تيمور به سرزمين شام ،موجب
مکــي1408 ،ق ،ج ،3ص421ـ )423گفتنی است که در پي پيروزيهاي چشمگير تيمور،
ســلطان فرج ،پادشــاه مملوکي مصر (حک 801 :ـ 815ق( ).رويمر ،بيتا ،ص ،)88با

تيمور روابط دوستانهاي برقرار كرد و دستور داد تا به نام او ،افزون بر شام در مصر

نيز خطبه خوانده شده و سكه ضرب کنند( .ميرخواند1380 ،ش ،ص657-656؛ خواندمير،

1380ش ،ج ،4ص )514تيمــور به رغم چنين موقعيتي که آن را در ســايه نبوغ نظامي
خويش به دست آورده بود ،بنا به داليلي نتوانست بر حجاز سيادت داشته باشد.

هـ) تجهيز کاروان حج از بغداد

بنا به گزارشي ،در  16ذيالقعده سال  807قمري در حجاز شايع شد که محمل

عراقي همراه پسر تيمور ،با لشــکري در حال ورود به حجاز هستند .ازاينرو امير

مکه ،شــريف حســن بن عجالن (حک798 :ـ 829ق ،).براي استقبال اين محمل

بهار و تابستان 1398

تعطيلي حج راه شام ،به مدت دو يا سه سال ،از سال  803تا  805قمری شد( .ابن فهد

شماره هفتم

کرد .اين طوايــف بعدها به نام تيمور «تيموري» معروف شــدند( .ر.ک :حداد عادل،

پژوهشنامه حج و زيارت

تا اموال بيصاحب و بيوارث را به مکه بفرستند( .حسيني تربتي ،ص356ـ 360و )372
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آماده شد؛ اما مشخص شد که تيمور کاروان کوچکي از بغداد تجهيز کرده و بدون

همراهي سپاه است( .ابن فهد مکي1408 ،ق ،ج ،3ص)4449

با مرگ تيمور ،جانشــينان وي ،به دليل درگيري بر ســر جانشيني ،نتوانستند از

موقعيت به دســت آمده بهره برند و جايگاه خود را در جهان اسالم ،همانند تيمور،
حفظ کنند .البته از ميان تيموريان تنها شــاهرخ توانست با حجاز و حرمين مرتبط

باشد و از ارتباط ديگر امراي تيموري اطالعات اندکي در دست است.
تبيين و تحليلي از ميزان توجه دولتمردان تيموري به حج و...

 .2شاهرخ

از ميان امراي تيموري ،شــاهرخ به حرمين و حجاج توجه بيشتري داشت که از

داليل آن ميتوان به آرامش نسبي در حکومت وي ،قدرتمندي و مناسبات حسنه با
دولت مماليک مصر در برههاي اشاره کرد .اقدامات شاهرخ در حرمين عبارتند از:

الف) مکاتبه با سلطان مصر براي مجازات راهزنان حج

شاهرخ طي نامهاي که در سال  843قمری براي سلطان مصر ملک اشرف ،نوشت،

ضمن انعــکاس دادخواهي جمعي از تاجران و حاجيان نواحي اردبيل و گيالن که
در مسير حج شام ،مورد حمله راهزنان قرار گرفته بودند ،از دولت مصر خواست تا

 114پس از تحقيق ،در صورت صحت موضوع ياد شده ،خود به اين موضوع رسيدگي
کند و ضمن اســترداد اموال حاجيان ،راهزنان را به عقوبت برساند( .نوايی1356 ،ش،
ص )149-146قابل يادآوري اســت که شــاهرخ براي تحقيق درباره صحت و سقم
غارت کاروان حجاج ايراني ،برخي معتمدان خود را نزد پادشــاه مصر فرستاد .اين
گزارش مؤيد عزيمت برخي از کاروان حاجيان ايراني از طريق شــام است .البته در

برخي از سالهای حکومت شاهرخ ،که او در شمال غرب ايران به نبرد با ترکمانان
مشغول بود ،حج تعطيل شد( .جزيري ،1384 ،ص321؛ نوايي1356 ،ش)149-146 ،

شاهرخ علت لشکرکشــي خود به آذربايجان علیه قرايوسف ترکمان را مسدود

شدن راه حج و تعطيلي آن عنوان کرد( .نوايي1356 ،ش ،ص146ـ)149

ب) فرستادن جامه كعبه

شايد مهمترين اقدام شاهرخ درباره حرمين ،فرستادن جامه کعبه باشد؛ زيرا وي
براي محقق ساختن اين آرزو و نذري که کرده بود ،تالشهاي بسياري کرد و صبر
و حوصله فراواني از خود نشــان داد؛ چراکه تهيه و ارسال پرده کعبه تا آن زمان در
انحصار سالطين مصر بود و آنها نميخواستند اين افتخار را ،که موجب مشروعيت

شــاهرخ زماني به فکر مکاتبه با دولت مماليک و زمينهسازي براي مطرح کردن

پژوهشنامه حج و زيارت

درگيري ميان اميران مملوک دانسته است( .شبارو1380 ،ش ،ص )106-7اين درحالي بود

شماره هفتم

و محبوبيت نزد مســلمانان است ،نصيب دولت ديگري کنند و افتخار تهيه پوشش
کعبه را ،که به طور سنتي بر عهده مصريان بود ،از دست بدهند.

ارسال جامه کعبه افتاد که ميان مماليک نزاع درگرفته بود و مصر در وضعيت بحراني
قرار داشت .اين دولت از لحاظ اقتصادي به شدت دچار مشکل بود و افزون بر آن ،با

مشکالت عديده سياسي نيز مواجه بود .اين همان دورهاي است که شبارو آن را عصر
که شاهرخ قدرت و نفوذ قابل مالحظهاي در منطقه داشت .در چنين وضعيتي پاسخ
مطرح نساخته بود ،محترمانه بود و آنان نسبت به شاهرخ اظهار اطاعت کردند( .حافظ

ابرو1380 ،ش ،ج ،2ص799؛ واله اصفهاني1379 ،ش ،ص )465اما پس از آنکه در ســال 825

قمری امير برســباي (م841 .ق ).با لقب ملک اشرف بر تخت نشست ،وي سياست
خصمانهاي با تيموريان در پيش گرفت .ظاهرا ً او از نزديک شــدن شاهرخ به قلمرو
خود و تحريکات احتمالي وي در منطقه هراس داشت (تتوي و قزويني ،ج ،8ص.)5186
به همين دليل ،اسکندر بن قرايوســف را تحتالحمايه خويش قرار داد .وي به نام

ملک مصر خطبه خواند و ســکه زد .همچنين مناطق غربي ايران را ناامن کرده و به

شيراز حمله برد و سر حاکم آنجا و سلطانيه را به مصر فرستاد( .مقريزي1418 ،ق ،ج،7

ص )63ملک اشــرف همچنين با امير حسن عجالن ،والي مکه ،که با شاهرخ روابط
حسنه داشت ،به خصومت برخاست و او را از امارت برکنار کرد( .همان ،ج ،7ص)87

بهار و تابستان 1398

دولتمردان مملوکي مصر به سفير شاهرخ ،که موضوع جامه پوشانيدن به کعبه را نيز
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مطابق برخي گزارشها شاهرخ در اين راستا چند بار به مكاتبه با سلطان مصر،

ملک اشرف برسباي (حک842-825 :ق ).پرداخت (خواندمير1380 ،ش ،ج ،4ص)364

تا اجازه و نظر او را براي فرستادن جامه کعبه جلب کند؛ اما سلطان مصر هر بار در
پاسخ ،انحصار اين امر را به مصريان ياد آور ميشد و تهيه جامه کعبه را مختص آنان

ميدانست .منابع از مکاتبات اين دو سلطان ياد کردهاند .وي حتي يک بار نمايندگان
شاهرخ را از مصر اخراج کرد( .همان) به نقل منابع ،سلطان مصر پس از رسيدن نامه

تبيين و تحليلي از ميزان توجه دولتمردان تيموري به حج و...

شــاهرخ ،نظر قاضيان را درباره نذر شاهرخ جويا شد که نظر قاضي القضات ،عدم

موافقت با آن بود( .ابن تغري بردي1392 ،ق ،ج ،15ص)50

شاهرخ در نامهاي ديگر ضمن نکوهش و اعتراض به سلطان مصر ،برسباي مملوکي،

براي اخذ رشــوه از قضات و اخذ ماليات (عشور) از تجار بندر جده (جزيري1422 ،ق،

ص ،)454او را تهديد کرد و از ســفرش براي زيارت بيت المقدس خبر داد؛ اما سلطان

مصر به نامه شاهرخ اعتنايي نکرد( .ابن تغري بردي1392 ،ق ،ج ،15ص )50از اين گزارشها

بر ميآيد تا زماني که ملک اشرف در قيد حيات بود ،با درخواست شاهرخ براي ارسال

جامه کعبه موافقت صورت نگرفته بود.

شــاهرخ با مرگ ملک برســباي در ســال  841قمری و روي کار آمدن سلطان

 116جديــد مصر ،در صدد بهبــود روابط با مصر بر آمد و ملــک ظاهر چقمق (حک:
857-842ق ).نيز از آن استقبال کرد( .خواندمير1380 ،ش ،ج ،3ص632؛ جامع مفيدي ،ج،3
ص156؛ ابن تغري بردي1392 ،ق ،ج ،15ص )365-364 ،52بدين ترتيب زمينه ارســال پرده

کعبه توسط شاهرخ فراهم شد( .خلد برين ،ص486-485؛ مستوفي بافقي1385 ،ش ،ص156؛
ابن فهد مکي1408 ،ق ،ج ،4ص)239

مطابق اخباري ،شــاهرخ در سال  843قمری سفيري به نام سيد شمسالدين محمد

زمزمي را به مصر اعزام کرد تا درخواست خود را براي زيارت خانه خدا و تهيه جامه

كعبه با ســلطان مصر ملك ظاهر در ميان بگذارد .ملک ظاهر در پاسخ شاهرخ ،ضمن
فرســتادن هدايايي ،او را مخير کرد تا هر زمان که مايل باشــد ،حج انجام دهد .برخي

درخواست شاهرخ و موافقت ســلطان مصر را در سال  845قمری دانستهاند( .ابن فهد

مکي1408 ،ق ،ج ،4ص )13در پي آن شاهرخ در سال  847قمری قصد سفر حج کرد؛ اما به
دليل بيماري نتوانست سفر حج انجام دهد .البته به دستور او جامه کعبه را ،که در شهر

يزد تهيه شده بود ،توســط هيئتي از بزرگان دولت تيموري به مصر فرستاد( .ميرخواند،

1380ش ،ج ،1ص 1170-1169و  725-721و ج ،2ص )632ســلطان مصر در حدود مرز شام با
مصر به اســتقبال جامه و سفراي شاهرخ رفت .برخي منابع از دستگيري هيئت اعزامي
مصر از آنان صورت گرفت .اين موضوع سبب شد همه اموال و داراييهاي فرستادگان

شــاهرخ ،به جز صندوق جامه کعبه ،غارت شــود .سلطان مصر ضمن عذرخواهي از
ســفرا ،مبلغي در اختيارشان قرار داد تا وسايل سفر تهيه کنند و آنان را به مکه فرستاد.

پوشاندند وبه خراسان بر گشتند؛ بدين ترتيب براي نخستين بار جامهاي بافته شده در
اقدام شاهرخ ،که در سال  848قمري و در شب عيد قربان انجام ،و جامه بر قامت کعبه

پوشانده شد (ابن فهد مکي1408 ،ق ،ج ،4ص ،)238در تاريخ بازتاب زيادي داشته است.
ج) ارسال صدقات به اهل حرمين

شــاهرخ در کنار ارسال جامه کعبه ،صدقات بســياري نيز براي توزيع در ميان

ساکنان مکه و مدينه فرستاد( .کردي1420 ،ق ،ج ،2ص)560
د) ارسال درآمد اوقاف حرمين

در ســال  850قمری از سوي شــرفاي مکه نمايندهاي براي دريافت وجوهات

حاصل از اوقاف اختصاص يافته به حرمين توسط تيموريان ،به دربار شاهرخ آمد.
اين امير تيموري سفيري به مصر فرستاد و ارسال عايدات اوقاف را از سوي خودش

به اطالع آنان رسانيد .او همچنين نامهاي در اين باره به عربي نوشت و مهر خود را

بهار و تابستان 1398

ايران بر خانه خدا پوشــانده شد( .ســمرقندي1383 ،ش ،ج ،2ص 793-791و  )837-834اين

شماره هفتم

سرانجا م نمايندگان شاهرخ ضمن به جا آوردن مناسک حج ،جامه کعبه را برقامت آن

پژوهشنامه حج و زيارت

از سوي شــاهرخ در مصر خبر دادهاند که به دنبال شايعهاي مبني بر نارضايتي سلطان
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روي آن زد و قصد داشت بسيار شاهانه و با عظمت تمام و به گونهاي که نمايانگر
قدرت او باشد ،ارسال کند .البته اين نامه ارسال نشد( .سمرقندي ،ج ،2ص)868-9

هـ ) تصميم براي جاري ساختن آب در مکه

شاهرخ از دولت مماليک مصر خواستار جاري کردن آب در مکه شد؛ اما سلطان

مصر ،به رغم احتياج مردم مکه به آب ،موافقت نکرد( .ابن اياس1402 ،ق ،ج ،2ص127؛

تبيين و تحليلي از ميزان توجه دولتمردان تيموري به حج و...

مقريزي1418 ،ق ،ج ،7ص )201به رغم آن ،گزارشهايي حاکي از آن است که مناسبات
شــاهرخ با اشراف حجاز دوستانه بود( .حافظ ابرو1380 ،ش ،ج ،1ص 564و ج ،2ص)778

چنانکه شــريف حسن بن عجالن(م777 .ق ).امير مکه در سال  817و  824قمری

سفيراني نزد شاهرخ فرستاد و او «وظايف دعاي دولت و اخالص و مراتب بندگي
را به عرض رسانيد»( .حافظ ابرو1380 ،ش ،ج ،1ص 564-5و ج ،2ص)778

 .3ديگر امراي تيموري و حرمين

در پي درگذشــت شــاهرخ ،قلمروي تيموريان دوباره بحراني و متشــنج شــد

و جانشــينان وي تنها بر قســمتهاي شرقي ايران تسلط داشــتند؛ زيرا به موازات
کشمکشهايي که ميان خاندان تيموري وجود داشت ،ترکمانان آق قويونلو (حک:

 872 118ـ 908ق ).و قره قويونلو (حک 810:ـ873ق ).در شــمال غرب ايران در صدد
تشکيل حکومت مستقل برآمدند و از اطاعت جانشينان تيمور سربرتافتند( .گرانتوسکي
و ديگــران1359 ،ش ،ص )239بديــن ترتيب ايران به دو بخش شــرقي تحت تســلط

تيموريان و بخش غربي در اختيار ترکمانان درآمد .در چنين فضايي مشــخص بود
که تيموريان نتوانند با حجاز ارتباط برقرار کنند؛ زيرا اوالً دولتهای حائل جديدي

مانند آق قويونلوها و قره قويونلوها در غرب قلمروي قبلي تيموريان روي کار آمده
بودند و ثاني ًا در اين زمان دولت مماليک مصر نيز روابط حســنهاي با امراي تيموري
نداشتند .ازاينرو ارتباط تيموريان با حجاز به نازلترين حد خود رسيد .البته مطابق
گزارشي ،در حکومت سلطان حسين بايقرا (حك911-875 :ق ).هر سال مسؤالني

از مكه و مدينه براي جمعآوري درآمد اوقاف به بلخ ،كه مركزيت داشت ،ميآمدند.

(بخارايي1377 ،ش ،ص )206همچنين اين سلطان تيموري ،فرماني درباره توليت خواجه

کمالالدين حسين بر موقوفات حرمين شريفين در خراسان صادر کرد.

همچنين پس از تيمور ،ديگر اميران سلسله تيموري هرسال احکام و فرمانهايي

در ارسال وجوهات و نذورات به حرمين صادر ميکردند و متولي موقوفات را نيز از

ميان علماي دربار برميگزيدند .در اواخر دوره تيموري ،که حکومت آنها محدود به
شرفاي مکه مکاتبه نميکردند و ارتباط با شرفاي مکه و مماليک با واسطه ترکمانان

ـ که بر راههاي منتهي به حرمين از ايران و عراق تسلط داشتند ـ برقرار ميشد( .ر.ک:

منشــي ،1357 ،ص )84-5در چنين فضايي مشخص بود که تيموريان نتوانند با حجاز

و قــره قويونلوها در نيمه غربي ايران روي کار آمده بودند ،دولت مماليک مصر نيز
سطح خود رسيد( .ساماني ،1393 ،ص)162

 .4علل ارتباط محدود تيموريان با حرمين

از داليل ارتباط محدود تيموريان با حرمين و اشــراف حاکم بر آنها ميتوان به

موارد زير اشاره کرد:

الف) توسعهطلبي تيمور

تیمور پس از قدرتگيري در ســمرقند ،بيشــتر عمر خود را صرف توسعهطلبي

ارضي و کشورگشايي کرد و حتي توفيق حج گزاري نيافت .وي حمالتي به غرب،

از جمله ايران ،ترتيب داد که تحت عنوان يورش سه ساله (790-788ق) ،پنج ساله

(799-794ق) و هفت ساله (807-792ق) مشــهور است( .خواندمير1380 ،ش ،ج،4

ص396؛ رويمر ،بيتا ،ص )60اين حمالت و نيز حمله او به هندوستان ،محدوده قلمروي

بهار و تابستان 1398

روابط حسنهاي با تيموريان نداشت .ازاينرو ارتباط تيموريان با حجاز به پايينترين

شماره هفتم

ارتباط برقرار کنند؛ زيرا افزون بر آنکه دولتهای حائل جديدي مانند آق قويونلوها

پژوهشنامه حج و زيارت

شرق ايران شده بود ،ديگر شاهان تيموري در امور حج و حرمين به طور مستقيم با

119

او را از آسياي ميانه و ماوراءالنهر ،تا سواحل درياي مديترانه و نيز تا مسکو و هند

(800ق) گسترش داد( .شــرفالدين علي يزدي1387 ،ش ،ج ،1ص )274-224از مهمترين

نبردهای او شکست با يزيد سلطان عثماني و اسارت وي در سال 804قمری است.

(عالمي1385 ،ش ،ص602؛ رويمر ،بيتا ،ص )88سرانجام تيمور در لشکرکشي به چين در
نزديكى شــهر اُترار در سال  807هجرى درگذشت و نتوانست به اين آرزوي خود
جامه عمل بپوشاند( .ابن عربشاه2008 ،م ،ص237؛ شرفالدين علي يزدي1387 ،ش ،ص)281

تبيين و تحليلي از ميزان توجه دولتمردان تيموري به حج و...
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ب) رقابت و نزاع ميان تيموريان

جانشينان و درباريان تيموري ،به ويژه پس از مرگ شاهرخ ،به رقابت با يکديگر

روي آوردند که اين اختالفات داخلي بر سر قدرت ،مانع توجه اين دولت به مسائل

خارجي ،از جمله روابط با حجاز و حرمين شريفين ميشد( .خواندمير1380 ،ش ،ج،5

ص42؛ روملــو1384 ،ش ،ج ،1ص465؛ راوندي1382 ،ش ،ج ،2ص )360قبل از شــاهرخ نيز

مرگ تيمور ،ســرآغاز ضعف حکومت تيموري شد؛ زيرا ميان فرزندانش پيرمحمد
جهانگير ،وليعهد تيمور ،شاهرخ و خليل سلطان فرزند ميرانشاه (نوه تيمور) نزاعهايي

درگرفت( .شامي1363 ،ش ،ج ،2ص)473
ج) مانعتراشي دولت مماليک

ســاطين مملوکي مصر عامل مؤثر خارجي در روابط تيموريان با حجاز بودند؛

زيــرا اين دولت از نفوذ تيموريان در حرمين ،که موقعيت آنان را در اين کانونهای

مقدس به خطر ميانداختند ،واهمه داشتند و حتي االمکان مانع اقدامات تيموريان در

حرمين ميشدند؛ زيرا چنين اقداماتي ميتوانست موجب نفوذ آنها در حرمين شده
و موقعيت مماليک را تضعيف کند؛ چنانکه با درخواســت شاهرخ تيموري (حک:

 807ـ850ق ).براي ارســال جامه کعبه در ابتدا سرســختي نشان دادند( .خواندمير،

1380ش ،ج ،4ص )364البته همانگونه که اشــاره شــد ،تيمور با توجه به اقتدارش از
ديگر تيموريان استثناست.

د) دلمشغولي نسبت به هجوم ازبکان

تيموريان در اواخر حکومتشــان با هجوم ازبکان از ماوراءالنهر به قلمروي خود

مواجه شــدند و سالها ضمن درگيري داخلي ،با توسعهطلبي ازبکان دست و پنجه
نرم ميکردند که نهايت ًا نيز بخش اعظمي از قلمروي آنان به دست ازبکان افتاد( .صفا،
1378ش ،ج ،4ص527؛ پيرنيا و اقبال1380 ،ش ،ص)649
نتيجه

سبب دلمشــغوليهای فراوان داخلي و خارجي نتوانستند ارتباط چنداني با حجاز

برقرار سازند .تيمور ،به عنوان نخستين و قدرتمندترين امير تيموري ،بيشتر حکومت
حج و ارسال عايدات اوقاف به حرمين انجام دهد.

بود که پس از تالشهای بســيار ،با جلب رضايت دولت مماليک در مصر و شام،
توانســت جامه کعبه را ،که در يزد بافته شــده بود ،به مکه ارسال کند .ديگر اميران

تيموري پس از شاهرخ ،به سبب ضعف و درگيريهاي داخلي و تهديدهاي ازبکان

بهار و تابستان 1398

از ميان امراي تيموري ،شــاهرخ بيشترين توجه را به حج و حرمين داشت .همو

شماره هفتم

خود را در نبردها و فتوحات سپري کرد و تنها توانست اقداماتي براي امنيت مسير

پژوهشنامه حج و زيارت

از بررســي مناســبات تيموريان با حج و حرمين شريفين ،روشن شد که آنان به

و نيز ســيادت دولت مماليک بر حرمين شريفين ،که به راحتي اقدامات و خدمات 121

ديگر دولتهای رقيب را در آن کانونهای معنوي برنميتافتند ،نتوانستند به حرمين
توجه داشته باشــند .البته در حکومت سلطان حسين بايقرا ،نمايندگاني از حرمين

بــراي جمعآوري درآمد اوقاف به مرکز حکومت تيموريان ميآمدند .همچنين اين
سلطان تيموري ،فرماني درباره توليت خواجه کمالالدين حسين بر موقوفات حرمين
شريفين در خراسان صادر کرد.

8.8جزيري ،عبدالقادر بــن محمد1422( ،ق)
منابع
1.1ابن اياس ،محمد بن احمد1402( ،ق) بدائع
الزهور في وقايع الدهور ،مصحح :محمد

مصطفي ،قاهره ،مرکز تحقيق التراث ،الهيئة
المصريه.
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2.2ابن تغري بردي ،يوســف بن تغري بردي،
(1392ق) ،النجــوم الزاهــرة ،قاهره ،به
کوشش شلتوت و ديگران ،وزارة الثقافة و

االرشاد القومي.

3.3ابن عربشــاه ،احمد بن محمد2008( ،م)،
عجائــب المقدور في اخبــار تيمور ،به

کوشش زکار ،دمشق ،التکوين.

4.4ابن فهد ،عمر بن محمد1408( ،ق) ،اتحاف
الوري ،به كوشش عبدالكريم ،مكه ،جامعة

ام القري.

الدررال َفرائد المنظمه في اخبار الحاج و

طريق المکه المعظمه ،به کوشــش محمد
حسن ،بيروت ،دارالکتب العلميه.

9.9حافظ ابرو ،عبداهلل بن لطفاهلل1380( ،ش)،
زبدة التواريخ ،به کوشش حاجسيدجوادي،
تهران ،وزارت ارشاد.

1010حــداد عــادل ،غالمعلــي و ديگــران،
(1378ش) دانشنامه جهان اسالم ،تهران،
بنياد دائرة المعارف اسالمي.

1111حســيني تربتــي ،ابوطالــب1773( ،م)
تزوکات تيموري ،تهران ،اســدي ،چاپ
افست ،آکسفورد.

1212خواندميــر ،غياثالدين بــن همامالدين
(1380ش) ،تاريخ حبيب السير ،به کوشش
سياقي ،خيام.

1313راونــدي ،مرتضــي1382( ،ش) تاريخ
اجتماعي ايران ،تهران ،نگاه.

5.5 122اســفزاري ،معينالدين بن محمد ،روضات
الجنات في اوصاف مدينه هرات ،مصحح:

1414روملــو ،حســن1384( ،ش) احســن

6.6بدليسي ،شــرفالدين بن شــمسالدين،

1515رويمر ،هانس روبــرت و ديگران ،تاريخ

سيدمحمدکاظم امام ،تهران ،دانشگاه تهران.

التواريخ ،به کوشش نوايي ،تهران ،اساطير.

(1377ش) ،شــرفنامه تاريــخ مفصل

ايران دوره تيموريان (به روايت کمبريج)،

تهران ،اساطير.

سوم.

کردستان ،به کوشش والديمير ولييامينوف،

7.7پيرنيــا و اقبال ،عبــاس1380( ،ش) تاريخ
ايران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاريه،

تهران ،خيام.

ترجمه يعقــوب آژند ،تهران ،جامي ،چاپ
1616سايکس ،پرســي مولزورث (1380ش)،
تاريخ ايران ،ترجمه فخــر داعي گيالني،
تهران ،افسون.

1717ســيوطي ،عبدالرحمــان بــن ابيبکــر،

2525فوروکاوا ،نوبويوشي1384( ،ش) سفرنامه

(1418ق) حســن المحاضرة في اخبار

فوروکاوا ،ترجمه :هاشم رجبزاده ،تهران،

1818شــاه حســين بــن ملــک غياثالدين

2626کــردي ،محمدطاهــر بــن عبدالقــادر،

مصر و القاهره ،بيروت ،دار الكتب العلميه.

(1383ش) ،احيــاء الملــوک (تاريــخ
سيستان) ،به کوشش ستوده ،تهران ،علمي

و فرهنگي.

مماليک و نقش سياســي و تمدني آنان
در اســام ،ترجمه شــهال بختياري ،قم،

پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

دهيش ،بيروت ،دار خضر.

2727گرانتوفســکي ،ادويــن آرويدوويــچ و
ديگــران1359( ،ش) تاريخ ايران از زمان

باستان تا امروز ،ترجمه کيخسرو کشاورز،

تهران ،پويش.

2828لســترينج ،گاي )1367( ،جغرافيــاي
تاريخي ســرزمينهاي خالفت شرقي،

2121شمس بخارايي1377( ،ش) تاريخ بخارا،

2929مســتوفي بافقي ،محمد مفيد بن محمود،

مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي.

فرهنگي ،چاپ سوم.

خوقند و کاشغر ،به کوشش عشيق ،تهران،

(1385ش) ،جامــع مفيدي ،به کوشــش

2222صفا ،ذبيــحاهلل1378( ،ش) تاريخ ادبيات

3030مقريــزي ،احمــد بن علــي1418( ،ق)،

2323عبدالــرزاق ســمرقندي ،عبدالــرزاق بن

محمد عبدالقادر ،بيروت ،دار الكتب العلميه.

ميراث مکتوب.

در ايران ،تهران ،فردوس.

اسحاق (1383ش) ،مطلع سعدين و مجمع

بحرين ،به کوشش نوايي ،تهران ،پژوهشگاه
علوم انساني.

2424عالمي ،ابوالفضل بن مبارک1385( ،ش)،
اکبرنامه تاريخ گورکانيان هند ،به کوشش

طباطبايي مجد ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر

فرهنگي.

افشار ،تهران ،اساطير.

بهار و تابستان 1398

به کوشش نوايي و ميرمحمد صادق ،تهران،

ترجمه محمــود عرفان ،تهــران ،علمي و

شماره هفتم

2020شرفالدين علي يزدي (1387ش) ،ظفرنامه،

(1420ق) التاريخ القويم ،به كوشــش ابن

پژوهشنامه حج و زيارت

1919شــبارو ،عصام محمد1380( ،ش) دولت

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

السلوك لمعرفة دول الملوك ،به كوشش 123

3131ملکــم ،جــان1380( ،ش) ،تاريخ کامل

ايران ،ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت ،تهران،
افسون.

3232منشي ،شهابالدين احمد )1375( ،منشاء
االنشاء ،به کوشش رکنالدين همايون فرخ،
تهران ،دانشگاه ملي ايران.

3333ميرخوانــد ،محمــد بــن خاوند شــاه،

(1380ش) ،تاريخ روضة الصفا في سيرة

االنبياء و الملوک و الخلفاء ،به کوشــش

اسماعيل ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

3434نظامالدين شامي ،عبدالواسع (1363ش)،

(1379ش) خلدبرين (تاريخ تيموريان و

کيانفر ،تهران ،اساطير.

ظفرنامــه تاريخ فتوحــات امير تيمور

گورکاني ،به کوشش پناهي سمناني ،تهران،

بامداد.

تبيين و تحليلي از ميزان توجه دولتمردان تيموري به حج و...
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مکاتبات تاريخي ايران از تيمور تا شــاه

3535نوايي ،عبدالحســين1356( ،ش) اسناد و

3636واله اصفهانــي قزويني ،محمديوســف،
ترکمانان) ،به کوشــش هاشم ميرمحدث،
تهران ،ميراث مکتوب.

