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  3مهناز موسوي مقدم

                                      

  :چکیده

ايویژهحرمتواهمیتازهموارهآغاز پیدایش تاکنون،ازآنبامرتبطمسائلوکعبه

حرمتواهمیتاینمسلمانان،قبلهعنوانبهکعبهتعیینواسالمظهوربا. استبودهبرخوردار

بهتبدیلحجازوکعبهاعتقادي،نقشازجدا. گرفتخودبهماندگارتريوتررسمیابعاد

. گردیدنیزمسلمانحاکماناقتصاديحتیوعقیدتیسیاسی،رقابتوحضوربرايايعرصه

تعویضوحجيهاناکاروفرستادنهمچوننمادیناقداماتبرخیبارقابتوحضوراین

ادارهنظارت عالیه برعباسیخالفتانقراضازپیشتا. شدنمایان میکعبهخانهپوشش

امکانخلفاباتعاملدرحاکمانسایروبودخالفتدستگاهاختیاردربه طور معمولحرمین

بهآنبازماندهانتقالوبغدادعباسیخالفتبرافتادنامایافتند؛میراصحنهایندرحضور

فضايشرق اسالمی،برمغوالنحاکمیتومصردرممالیکمقتدرحکومتتشکیلمصر،

اموروحجازادارهچگونگیبرکهآوردوجودبهاسالمجهاندرراايتازهمذهبی- سیاسی

دهه پایانی دراسالمبهدادنرسمیتازپسایرانایلخاناناگرچه. گذاشتتأثیرنیزکعبه

سیاسیتجزیه  وآنانحکومتبرافتادنبااماکوشیدند،در حجاز حضور و نفوذخود براي عمر

کهبودشاهرخاینتیموريدورهدر. شدموکولتیموريدورهبهعملدرادامه آن ایران،در

طریق از کوشیدخودمدارانهبر اساس رویه دینوپدرنظامی - سیاسیمیراثبرتکیهبا

اصلیمسألهاساسبراین. مشارکت در تعویض پوشش کعبه بر اعتبار حکومت تیموري بیفزاید

کیممالواکنشزمینه،ایندروي اقداماتروندوکاراینازشاهرخافاهدبررسیمقاله،نیا

منابعي هاگزارشتطبیقیبررسیباکهاستاقداماتایننتیجهارزیابینیزوآنعللواوبه

  . استشدهانجاممملوکانوي موریت
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  مقدمه

شاهرخحجاز،برآنانتسلطوشامومصردربرجیممالیکحکومتدوره در

مشروعیتبرايمذهبازوبودمشهورمذهبیمقرراتاجرايدراهتمامبهکهتیموري

حکومتموافقتخواستار،)288: 1390منز،(کردمیاستفادهخودحکومتبهبخشیدن

جملهازاو. شدکعبهخانهبهويسويازشدهفرستادهردايپوشانیدنباممالیک

ایندرفراوانجدیتیواهتمامقرن،چندازپسکهبودایرانبرحاکمفرمانروایان

قاهرانهونظامیسیاستجایگزینرافرهنگیـسیاسیشیوه کهشاهرخ. زمینه داشت

گیري در اجراي سختبهتوسلباکوشیدبود،نموده تیموريقلمروامورادارهدرپدر

حکومتیبهنظامیقدرتبهمتکیحکومتازراتیموريحکومت،اسالمشریعتاحکام

جویانهبرتريموضعازتیمورکهدرحالیمثالبراي. کندتبدیلورزسیاستوگرامعنویت

ودهنموسازشآنانباکوشیدشاهرخبود،کردهبرخوردممالیکباخشونتباهمراهو

از. کندتثبیتاسالمجهانفرمانروایانازکیی عنوانبهرادخوجایگاهوسیلهبدین

آوردندستبهبراياجازهکسبجهتکهبود جدیتیچارچوبایندراوتکاپوهاي

کرد؟میدنبالرااهدافیچهکاراینازاواینکه. نشان داد کعبهپوششتعویضافتخار

شد؟چهموردایندراوهايتالشنتیجهوداد؟انجامآنتحققبرايعملیاقداماتچه

افزون بر آن، . اندگرفتهقرارتوجهموردحاضرمقالهدرکههستندهائیپرسشترینمهم

نسبتمملوكمنابعانتقاديموضعوسوکی ازتیموريعهدمورخانمالحظاتدلیلبه

توصیفیجنبهبیان ،عبارتیبهای دقیقگزارشکی ارائهدیگر،سوي ازتیموریانبه

تصویربهدستیابیجهتومنظورهمینبه. استبرخوردارخاصیاهمیتازنیزموضوع

هايپژوهشآنهاکناردرومنابعدستهدواینموضوع،بررسیبرايروشنتحلیلیو

قرارتوجهموردتطبیقیايگونهبهبحثموردتاریخیدورهبهمربوطعمومیوموضوعی

  . اندگرفته

  

  کعبهبهپوشانیدنجامهتاریخیپیشینهبرمروري

دربارهگوناگونیاخبار. فاقد پوشش بود خلیلابراهیمزماندرکعبه،روایاتطبق

آنهامعتبرترینکهداردوجودپوشانید،جامهراکعبهاسالمازپیشکهکسینخستین

) ص(پیامبرپنجمپدرقُصیوساسانیگوربهراممعاصرحمیريِپادشاهتُبعبهمربوط

اثردرکعبهپوششمکه،فتحسالدرروایتیرببنا)6: 1336مستوفی،(. است
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) ص(پیامبرآندرپیوسوختبود،آمدهآنکردنخوشبوبرايکهبانوییعودسوزشراره

قرارکعبهبرراقباطیياجامهاولخلیفه،آنازپس. پوشانیدکعبهبهمانیی ايجامه

. پوشانیدندکعبهبروتهیهالمالبیتازمشابهايجامهدومخلیفهروزگاردرسپس. داد

قباطی،جامهبرعالوهسالکی دروکردمیتجدیدراکاراینسالهرنیزسومخلیفه

دلیلبه) ع(طالبابیبنعلیظاهراً . پوشانیدکعبهبرنیزمانیی بردهايازدیگريجامه

  )91-1382:2الدقن،(. نیافترازمینهایندراقدامامکانداخلیهايجنگدردرگیري

سالهردرمعاویه. دادندمیکعبهجامهبهايویژهاهمیتنیزامويخلفاي      

راخودپایگاهامیه،بنیبرخروجهنگامزبیربنعبداهللا. پوشانیدمیجامهکعبهبردوبار

ويترتیببدین. پوشانیدخسروانیدیبايازايجامهباراکعبهدرونودادقرارمکهدر

خلفاي) 94- 5:همان(. نموداستفادهکعبهدروندرجامهازکهاستکسینخستین

بافتهابریشمانواعبهاترینگرانوبهترینازکعبهجامهتابودنددادهدستورنیزعباسی

کهگفتاوبهکعبهدارپردهعباسی،مهديگزاريحجهنگامبهو.ق160سالدر. شود

کهرودمیآنبیماست،ضعیفکعبهساختمانچونوشدهفراوانکعبههايجامه

همهجامه،کی جزبهداددستورويمنظوربدین. کندواردصدمهآنبهآنهاسنگینی

. دادپوششدیگريبرکیی جامه،سهباراکعبهسپس. بردارندراهاپوشش

 کهنوشتندويبهمتوکلدورهدرکعبهدارانپرده) 5099-1375:12/5100طبري،(

بهسیاهدیبايازاستفادهنیزاهللاناصرلدینزماناز. استکافیکعبهبرايجامهکی

ءوزرانیزگاهخلفابرعالوه. داردادامهتاکنونکهگردیدمعمولکعبهبرايجامهعنوان

همو،؛1/58:ق1419فاسی،(. پوشاندندمیجامهراکعبهنیکوکارافرادورجال

1956:1/122 (  

نیزایرانومنی فرمانروایانوفاطمیخلفايعباسیان،ضعفهنگامدر،حالعیندر

سالدربویهیعضدالدولهمسکویه،ابنگزارشبنابر. کردندمیجامهفرستادنبهاقدام

) 1915:2/407مسکویه،ابن(.فرستادکعبهبرايپوششیبغدادبرتسلطازپس.ق396

بودشدهتهیهغزنويمحمودسلطانفرمانبهکهزرددیبايازايجامه.ق466سالدر

توسطبود،شدهگذاردهامانتبهنیشابوردردهقانابوالقاسمنامبهشخصینزدو

شدآوردهمکهبهفراوانتشریفاتباـ سلجوقیملکشاهوزیرـ وسیطالملکنظامخواجه

: 1956فاسی،/5/95: تابیبردي،تغريابن(. گرفتقراراسترآباديابونصرجامهرويبرو

بسیارايجامهایرانیبزرگتاجررامشت،ابوالقاسمشیخق.532سالدر) 1/122
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خالفتدستگاهنظر،همهاینبا) 1/58: ق1419فاسی،(. کردءاهداکعبهبهبهاگران

دروقتیچنانکه. بودکعبهبهپوشانیجامهبرايحاکماندیگراقدامجهتمهمشرط

ایوبیپادشاهمنصور،ملکوشدپارهشدیدبادهايوزشاثربرکعبهجامهق.643سال

آنازتنهاشرفاین: «گفتندوشدندمانععلماداشت،راآنجایگزینیقصدیمن

  )108: 1382الدقن،(. »استعباسیخالفتدستگاه

مغوالن،دستبهالمستنصرباهللاشدنکشتهوبغداددرعباسیخالفتسقوطبا

راقاهرهدرعباسیخالفتتداومکه) .ق676متوفی به سال (مملوكسلطانبیبرس

مدافعوعباسیخالفتحامیلباسدردید،میخودنفوذازدیادودولتتقویتعامل

المستنصرباهللابهملقباحمدابوالقاسمامیرباق.659سالدرابتداوي. شدظاهراسالم

اونامبهوکردبیعتبامراهللاحاکمبهملقباحمدابوالعباسباق.661سالدربعدو

درراعباسیخلیفه،حالاینبا) 414- 5:ق1414سیوطی،(. زدسکهوخواندخطبه

خلیفهآنازپس)83: 1380شبارو،(. دادقرارخودنظرتحتقاهرهقلعهبزرگبرج

ونصبمملوكسلطانتوسطخلیفهکهطوريبه. شدمملوكسالطیندستبازیچه

مدتیبرايخالفتمنصبگاهو) 435- 6و 439و 447:ق1414السیوطی،(شدمیخلع

اینحاضرنوشتارموضوعباپیونددرمهمنکته) 416- 7همان،(. ماندمیخالیطوالنی

موضوعجملهازوحرمینبهخدمتمصر،بهخالفتمقاموجایگاهانتقالباکهاست

اهتمامآنبهنسبتآنهاوگرفتقرارممالیکاختیاردرنیزکعبهبهپوشانیدنجامه

عباسیخلفايوکاليعنوانبهمملوکان) 180: 1382خنجی،(. دادندنشانزیادي

جدیدپردهسالههرمصرکاروان  و) 1362:365خنجی،(گرفتنددستدرراقدرت

-1/9: 1359بطوطه،ابن(. پوشانیدمیکعبهبرقربانعیدروزدروبردمیهمراهراکعبه

188(  

پشتیبانعنوانبهخودمشروعیتدادننشانبرايممالیکاصلیهايعرصهازیکی

ومدینهومکهشهرهاياموربهآنهااهتمام،هجريدهمتاهفتمقروندراسالمعمده

دربرادبریجقولبهکهاننآنچبود؛حجبهمربوطمسائلدرشان مشارکتخاصطوربه

جریاندرمسلمانحاکماندیگرباآنهامیاننبرد بر سر کسب وجهه یکزمینهاین

برقرارمقدسشهردواینبامحکمپیونديآنها)Broadbridge,2001: 6-10(. بود

سروصدايپراعزاموتدارك،»پرچم«و» محمل«فرستادنچونموارديازوکردند

آنها. بردندمیبهرهکعبهخانهبرايپوششیا» کسوه«تداركهمهازترمهموکاروان
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همچونهجرينهموهشتمقرونمسلمانحاکمانسایرباهازمینهایندرحتی

حسناوزونو) صغیرآسیايدر(ذوالقدرملوكایلخانی،ابوسعیدیمن،رسولیان

  )Ibid: 10-11(.شدندمجادلهواردقویونلوآق

وناامنی. بودایراندرایلخانانحکومتسپسومغولحمالتبامقارندوراناین 

حتیشدموجبحجحکومتیپشتوانهرفتنبینازومغولحمالتازناشیهايویرانی

تأسیسبا) 22: 1385رضوي،(. کندبروزاختاللزمینهایندربغدادتصرفازپیش

حرکتبهنامنظمطوربهحجيهاناکاروق.666سالازاگرچهایلخانیحکومت

درخانغازانفرمانرواییزمانتاحجامربهحکومتاینتوجهازاينشانهآمدند،درمی

ازجوینیعطاملکحمایتچونموارديحتی)Melville,1992: 198(.نیستدست

بلکهداد،قرارایلخانیحکومترسمی سیاستچارچوبدرتواننمیراحجکارواناعزام

. استتوجیهقابلجوینیفرديعالیقومغوالنمذهبیمدارايدر سایهبیشتر

)Amitai-Periss,2004: 212/،تأثیرنیزتکوداراحمدشدنمسلمان) 23: 1385رضوي

،ممالیکهمونیافتدوامیاوهمزیرا. نگذاشتایراندرحجوضعیتبرمشخصی

در) 25: همان(. نگرفتندجديحججملهازدینیشعایراجرايزمینهدرراويادعاي

درمتفاوتکامالًدالیلیبهحجبهایلخانیحکومتتوجهازحاکیهاییگزارش،عوض

درکاالهابرخیتجارتدردخالتوشامیحجاجکشتنجاسوسی،کهاستدست

گونهنیا) 24-26: 1385رضوي،/Melville,1992: 198(. بودآنهاجملهازحجمسیر

سالدرحجکاروانبهمغوالنحمالتبامقابلهي برابرسیبحرکتبهمنجراقدامات

ازاما. رفتدمشقبهبود،یافتهخبرموردنیادرمغوالنعزمازشیپکهاو. شدق.668

ازپسبودند،قرارگذاشتههافرانکبامشتركحملهي براظاهراًکهمغوالنگریدي سو

. کردندی نینشعقبمقابله،ي برابرسیبحرکتخبرافتیدرباوحلبی حوالغارت

)Amitai-Periss,2004: 124(ًزیني گریدی اسیس، دلیل حجبهلخانانیاتوجهاحتماال

اسالمازپسبرسیبمثالي براچراکه. بودنیزري اردوبارقابتوي ریدرگآنوداشت

  درالمقدستیبونهیمدمکه،دررااونامبوددادهدستورن یزري اردوخانبرکه،آوردن

ایلخانیحکومتگرفتنقراربهتوجهباخانغازانزماناز)Ibid: 84(. اورندیبهاخطبه

نیزحجامربهحکومتاهتمامطبیعیطوربهاگرچهمسلمان،هايحکومتزمرهدر

ابوسعیدواولجایتوخان،غازانزماندرهاییامیرالحاجتعیینبهجملهازوگردیدمطرح

بهایلخانانداخلیمشکالتوممالیکبارویاروییتداومچونعواملیحالبااینانجامید،
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ترینمهمازیکی.کنندپیگیريحجزمینهردراپیوستهومؤثراستییسنداداجازهآنان

ازحجازدرپایگاهیافتنیبرايآنهاتالش،دورانایندرایلخانانسیاستهايجلوه

 گیريشکلهمچنین. بودآنجادرحاکميهاناخاندو تحریک برخینظرجلبطریق

کاروانتررسمیحضورموجبابوسعیددورهدرواولجایتوعهداواخردرمصالحهکی

وابوسعیدمیانکهصلحیمعاهدهدرموضوعاین. گردیدحجمراسمدرعراقحج

  )29-31: 1385رضوي،(گردید.نمایاننیزشدمنعقدمملوكحکومت

باشیکمابحجضهیفرانجاماگرچه،زینلخانانیاازپسی محلي هاحکومتدوره در

مظفرآلوریجالآلهمچوندوراننیاقدرتمندي هاحکومتوشدیمی تلقتیاهم

ی نآی داخلتحوالتوی اسیسمکرري هابیفرازونشحالنیباادادند،یمنشانتوجهبدان

نهیزمنیادرآنهاي سوازداریپااستیسوبرنامهگرفتنشیپدرازمانعهاحکومت

  .دیگردمی

  

  شاهرخیمذهبسیاستدرحججایگاه

برعالوه،تیمور. بودندآوردهدستبهمختلفهايراهازراخودمشروعیتتیموریان

نمودنمحکمبرايدینازگیريبهرهحداکثردرسعیچنگیزخاندانمیراثبهتأسی

قرنآستانهدراشیابیقدرتدر پیوي. داشتنیزرا خاندانشوخودحکومتهايپایه

وتقویتبرايکهدانستمیاسالمدینمجددانیامنجیانازیکیراخود،هجرينهم

دینیبهکهدولتیهر«کهبودمدعیدلیلهمینبهظاهراً. استکردهظهوراسالماحیاي

بنااسالمآیینودینبهراخودسلطنتمنپسنیست،استوارنباشد،قائمآئینیو

. »دادمقرارخودکارلوحهسررامحمديشریعتتقویتورواجونهادم

شخصبهروایتاینمستقیمانتساباستممکنگرچه) 174-6: 1342تربتی،حسینی(

دربارهتیموريمنایعدرمتعددهايگزارشوجوداماباشد،داشتهتردیدجايتیمور

او. کندمیتأییدرايوحکومتدرادعاهاییچنینمهمجایگاه،تیموراعتقاديادعاهاي

مذهبای ـ هندوانای مسیحیانبهنسبتـکفربااسالمتقابلازاعممختلفهاي شکلبه

نمایشبهراخویشداريدینداعیهـ سنّیوشیعهدربارهـ بدمذهبوخوب

فتحباتیموردیگرسوياز) 825،748-2/805،65: 1380ابرو،حافظ(. گذاشتمی

مشروعیتوموقعیتوممالیکحکومتبهلکمهايضربهخود،عمراواخردردمشق

هايسیاستپیشبردبراينیزحجموضوعازخاصطوربهتیمور.کردواردآن
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ق.788سالدرلرستانبهلشکرکشیتوجیهدرچنانکه. کرداستفادهخودگیرانهجهان

نظرازنیهمچن) 2/652: همان. (شدمطرحاونظرجلببرايحجاجبهلرانتعرضات

نیحرمامورادارهوحجازبرتسلطي براالزمی ستگیشاازمملوكنیسالطي،و

رامصرحکام«:کهنوشتدیزیبابهخودسومنامهدربارهنیادراو. نبودندبرخوردار

راشانیازینوبودتوانندمباهاتمحلکهستینآناستحقاققهیالحقیعل

نهیمدحرمومکهحرمچهم؛یدانینمستهیشاومناسبنوشتنهمنیالحرمسلطان

بلخواندنتوانحرمدونیاسلطانراشانیاچگونهاَجملُهاستاتیالتَحمنوهااکمل

شانیاسعادتاعظمومباهاتکمالداشتنموصوفحرمدونیای خادموي مجاوربه

ی اسالمممالکتصرفصدددرابتداهمانازکهي و) 108: 1341،یینوا(. .»بودتواند

. شدناصرملکی بندگخواستاروفرستادمصردرباربهی رسوالندمشقفتحازپسبود،

موریتنامبهقلمروشتمامدرراخطبهوسکهوکرداطاعتوادیانقاظهارناصرملک

وتاجي وجهتبهزینموریت. کندارسالخزانهبهساالنهخراجوباجشدقراروکرد

. کردنیفیشرنیحرمخدمتمأمورخود،جانبازرااووفرستادمرصعکمروخلعت

موریترفتارونگرشنیهم،دد آمخواهادامهدرچنانکه) 514-3/5: 1353ر،یخواندم(

  . دیگردشاهرخ،اونیجانشباکیممالیی ارویروي هانهیزمازی یک

توجهاسالمیشریعتبهیشخوحکومتمشروعیتتبییندرنیزتیمورجانشینان

امانکردند،رهاکاملطوربهراشان مغولی- ترکیمیراثآناناگرچه. دادندمینشان

نبويشریعتحافظانشماردرراخودوداشتندمسلمانیداعیه،آنازبیش

نداشت،راتیمورپدرشگرایانهتبلیغتمایالتگرچهشاهرخ،آنانمیاناز. دانستندمی

راخودکهآوردارمغانبهويبرايرافرمانرواکی آوازهاو،جديمذهبیگرایشاما

1390منز،(. استوانهادهاطرافیانشوکارگزارانبهراحکومتادارهوکردهدینوقف

شریعتبهکهبودتیموريسالطیندارتریندینازاو،مورخاننوشتهبنابه) 37:

. گرفتمیروزهراماهاولروزهايوگفتنمیتركرانمازشداشت،پایبندي

کهشدمعروفطلبصلحوعادلسلطانیعنوانبههمچنین) 945: 1362مجدي،(

کاروانسراهاومدارسها،بقعهها،زیارتگاهاوعهددر. افتی بهبودويزماندرمردموضع

ختمويحضوردرقرآنقاریانوحافظانتادادمیترتیبمجالسیوي. شدندبازسازي

دوازدهخواستحافظانازترکمان،قرایوسفباجنگازقبلمثالبراي. نمایندقرآن

) 248: 1342غفاري،/2/723: 1372ابرو،حافظ(. کنندقرائترافتحسورهبارهزار
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مشغولدعاومناجاتبهوانداختمیسجادهجنگشروعازپیشخودهمچنین

پسراجنگیاسرايتمامیآزاديیعنی؛داشتنظیرکمترتاریخدرکه  عملیوشدمی

: 1372ابرو،حافظ(. دادانجامقراقویونلوهاباق.824سالدر) االشگرد(الشکردجنگاز

. استشدهترسیممنابعدرشاهرخداريدینازنیزدیگريفراوانهايصحنه) 796- 2/7

ممنوعرامشروباتنوشیدن،کردنمیتركرامنکرازنهیومعروفامربهآنکهجملهاز

ونذورات،رفتصوفیهمشایخودینبزرگانوءاولیاومقابرزیارتبهبسیاروساخت

821و.ق812هايسالدرنیزدوبار،نهادمتبرکهمشاهدبرفراوانیوقفیاتوصدقات

سرخطاليازقندیلی، دومسفردرورفتطوسمشهدزیارتبهتمامتشریفاتبا.ق

وتتوي/454: 1379واله،/1372:2/692ابرو،حافظ(. آویخترضويحرمگنبدبررا

  ).7/5116: 1382قزوینی،

اقتصاديحتیوسیاسیاجتماعی،ویژگیازحجعبادي،فرائضمیاندرکهآنجااز

دینیسیاستچارچوبدرحجازگیريبهرهدرصددنیزشاهرخبود،برخورداراي ویژه

فریضهانجامتسهیلبهويجهتهمینبه. برآمدآنازسیاسیگیريبهرهالبتهوخود

فرامینصدورحج،فریضهانجامبرايسرشناسرجالبهکمک. داشتیفراوانتوجهحج

ارسال،)184-5: 1371باخرزي،نظامی(حجاجحالرفاهبراياالطاعهواجباحکامو

روملو،/ 2/868: 1369سعدین،مطلع(شریفینحرمینبراياوقافتعیینووجوهات

ایرانیتجاروحجاجازگروهیدادخواهیبرايمصرسالطینبامکاتبه،)1/418: 1384

وبودنشدهرسیدگیآنهاشکایاتبهمصردروبودشدهغارتحجسفردرشاناموالکه

يواقداماتجملهاز) 146-9: 1341نوایی،(حجهايراهامنیتتأمینبرايدرخواست

چنانکه. بودمطرحنیزغربدراونظامیعملیاتدرحجامرحتی. بودحجباپیونددر

شددانستهعلتبدانترکمانقرایوسفبرضدآذربایجانبهاولشکرکشیبارکی کمدست

: همان(. بودماندهتعطیلحجآنواسطهبهوکردهمسدودراحجازبهعربعراقراهکه

 2/778: 1372ابرو،حافظ(مکهشرفايووالیانبادوستانهمناسباتبرقراري) 10-209

وهاانگیزهبارهدر. استتوجیهقابلحجبهشاهرخاهتمامچارچوبدرنیز) 564-1/5و 

شد،خواهندارائهمقالهادامهدرکهموجودشواهدبراساس،اهتمامایندرنهفتهاهداف

بهمقدمهاینبا. کرداشارهآناقتصادي  واعتقاديسیاسی،هايجنبهبهتوانمی

آنهانتایجودالیلارزیابیوکعبهشپوشبرايشاهرختکاپوهايتاریخیروندبررسی

  .پردازیممی
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  ) ق.825- 841(برسباياشرفملکازشاهرخدرخواست

پوشانیدنجامهبراياوتالش،حجمسئلهبهتوجهدرشاهرخنمادیناقدامترینمهم

افتهی راکاريچنینانجامتوفیقایرانسالطینازکسیکمترزمانآنتا. بودکعبهبه

بهراکاراینشرف،مصردرممالیکدولتکهازیدی دستکاراینبهزمانیشاهرخ. بود

هنگامیموضوعاهمیت. بودنهادهبنیادمنظوربدینراوقفیودادهاختصاصخود

برايمنی سلطانمجاهد،ملکتصمیمایام،هماندربدانیمکهشودمیآشکار

الدقن،(. بودشدهويشخصاسارتوسختجنگیبروزباعثکعبه،برجامهپوشانیدن

1382 :114(  

 ايجامهکردقصدشاهرخکهندادانستهتاریخیراق.847سالاتفاق،بهایرانیمنابع

الدینامیرجاللمنظوربدیناو،آنهاگزارشاساسبر. ارسال کندحجازبهکعبهبرايرا

. فرستادمصررسالتبهاجازهکسببرايرامیزمحمدزمالدینسیدشمسوفیروزشاه

بسیارهدایايونامهباراشاهرخرسوالنودادمساعدجوابچقماقسلطانظاهرملک

ارسالراکعبهجامهشاهرخهرگاه«کهشدمتقبلوگردانیدراهینیکوهاییوعدهو

792- 2/3: 1369سعدین،مطلع(. »داردمبذولبلیغسعیآنتبلیغدراونماید،

8/5239: 1382وقزوینی،تتوي/3/632: 1353خواندمیر،/6/722: 1339میرخواند،/

سالطیناجازهبدونکاراینانجام،شداشارهنیزترپیشچنانکه) 1/401: 1384روملو،/

دروداشتتسلطحجازراهومدینهومکهبرمصرسلطاننبود؛پذیرامکانمصرمملوك

امريهربنابراینوبودکبريامارتصاحبعباسی،خلفايوکیلعنوانبهنیزحجامر

  )365: 1362خنجی،(. داشتاختصاصایشانبهحرمینوحجبارابطهدر

هايدرخواستیامکاتباتوشاهرخسويازتالشیچنینسابقهبهادشدهی منابعدر

،عسقالنیحجرابننوشتهبنابرکهدرحالی. استنشدهاشارهموردایندراوپیشین

مندرج در گزارش  ازپیشسالبیستحدودیعنیق.828سالدربارنخستینشاهرخ

کعبهدرونیقسمتخواستاجازهاينامهطیوفرستادمصربهسفراییتیموري،منابع

حجرعسقالنی،ابن(.شدروبروبرسباياشرفملکمخالفتباکهموضوعیبپوشاند؛را

تیمورزماندرممالیکبرتیموريحکومتموقعیتبرتريبهباتوجه) 3/342: ق1392

شاهرخانتظارازدورپاسخایناحتماالًًتیمور،بهنسبتآنهاظاهريولوانقیاداظهارو

ممالیکاطاعتاظهاربهمنجرعملیاتدرپدررکابدرخودشاهرخکهویژهبه. بود

وشدمحدودپراکندهمکاتباتبهمصرباروابطتیمور،مرگ  ازپس. بودکردهشرکت
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پیونددرشاهرخبرايبااهمیتمسألهظاهراً. نداشتندیکدیگر بابرخورديگونههیچآنها

سفارتازپیش. بودتیموريقلمروتجارمنافعوحجزیارتیراهامنیتممالیک،با

) ق.815- 824(مصرمملوكسلطانمؤیدملکعسقالنی،حجرابنتوسطشدهگزارش

. بودداشتهنگهمفتوحرامکاتبهبابوداشتشاهرخدربارباايدوستانهمناسبات

ازمؤیدملک. داشتندترکمانقرایوسفمانندمشترکیدشمنآنهاکهخصوصبه

سفرازاوموردکی درحتی. کردمیحمایتشاهرخمتحدوقرایوسفرقیبقرایولوك،

بازمان همبیماريشدتوجودباوکردنظرصرفقرایوسفخطرجهتبهخودحج

  )114-8: 1369سومر،(. کرداقدامقرایوسفباجنگبهشاهرخ

وبود افتهی وفاتمؤیدملکرسید،قاهرهبهشاهرخرسولطیبمحمدکههنگامی

درراقدرتاتابک وي ) ظاهربهمعروف(ططرالدینسیفواوپسرمظفراحمد،سلطان

امیرانمیاندرگیريدورهراآنشباروکهاستايدورههماناین. بودندگرفتهدست

پاسخدرآنهاگویندمیي موریتمنابع) 106- 107: 1380شبارو،(. استدانستهمملوك

جنبهونبودمطرحآندرکعبهبهپوشاندنجامهموضوعالبتهکهسفارتاینبه

واله،/2/799: 1372ابرو،حافظ(. کردنداطاعتاظهارشاهرخبهنسبتداشت،سیاسی

سالچندوزمانایندرمکهحاکمسويازمشابهیرفتارازابروحافظ) 465: 1379

،)ق.829تا798از(مکهوالیعجالن،امیرحسناونوشتهبه. استدادهخبرآنازپیش

بهمکهازراعبدالحمیدالدینزینق.824سالدروسیدعبدالکهفق.817سالدر

. رسانیدعرضبهرابندگیمراتبواخالصودولتدعايوظایفوفرستادرسالت

  )564،2/778-1/5: 1372ابرو،حافظ(

دستازراحکومتق.825سالدرکهامیربرسبايآمیز،احتراممناسباتاین رغمبه

درراايخصمانهسیاستبود،نشستهتختبراشرفملکلقبباودرآوردمدعیامراي

وخودقلمروبهشاهرخشدننزدیکازاوظاهراً. گرفتپیشدرتیموريحکومتبرابر

) 8/5186: 1382قزوینی،وتتوي(. داشتهراسمنطقهدروياحتمالیتحریکات

نیزاسکندر. دادقراردخوالحمایهتحتراقرایوسفاسکندربنکهبودیلدلهمینبه

کرده،ناامنراایرانغربیمناطقهمچنین. زدسکهوخواندخطبهمصرفرمانرواينامبه

) 7/63: تامقریزي،بی(. فرستادمصربهراسلطانیهوآنجاحاکمسروبردحملهشیرازبه

بهداشت،حسنهروابطشاهرخباکهمکهوالیعجالنامیرحسنباهمچنیناشرفملک

  )7/87: همان(. کردبرکنارامارتازراويوبرخاستدشمنی
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رسوالنیق.832سالدردیگربارشاهرخاشرف،ملکجویانهمقابلهسیاستوجودبا

و»عسقالنیحجرابنبخاريشرح«کتابتاکرددرخواستويازوفرستادقاهرهبه

تقاضايدوبارههمچنین. بفرستدويبرايرا»مقریزيالملوكلدولالسلوكتاریخ«

بیانصورتبدینراخودتقاضايباراینالبته. کردمطرحراکعبهبرجامهپوشانیدن

حتیتابفرستدمصربهراايجامهخواهدمیاست،کردهکهنذريعلتبهکهنمود

. نگرفتقراربرسبايپذیرشموردکهموضوعی. بپوشانندآنباراکعبهروزکی براي

کتاباولمجلداتازجلدسهحجرابننوشتهبه) 14/336: ق1390بردي،تغريابن(

  )3/434: ق1392عسقالنی،حجرابن(. فرستادندشاهرخبرايراويشرح

کهاندآوردهوکردهثبت. ق833محرم24رامکاتبهاینتاریخایاسابنومقریزي

سلطان. شدنیزمکهدرايچشمهکردنجاريخواستارموارد،این برعالوهشاهرخ

مقریزي،(. کردردنیزراخواستدراین،آببهمکهمردمجدياحتیاجرغمبهمملوك

دادهدمشقیتاجرکی بههابعدکهاياجازه) 2/127: ق1404ایاس،ابن/7/201: تابی

  )7/235: تامقریزي،بی(. شد

هاآنمناسباتدرتنشبروزموجببرسبايسويازشاهرخهايخواستهشدنرد

ازوزدمنطقهدرمملوكسلطانعلیهتحریکاتیبهدستسالهمیندرشاهرخ. شد

اشرفملکالحمایهتحتکهقراقویونلواسکندرباتاخواستعثمانقرایولوكازجمله

) 194،209-7/5: تامقریزي،بی/14/335: ق1390بردي،تغريابن(.شودجنگواردبود،

هالكقاهرهومصردرکسصدهزار،طاعونعلتبهسالایندرکهبوددرحالیاین

سلطان) 8/5186: 1382قزوینی،وتتوي(. نبودمناسبآنجادروضعیتوبودندشده

،حالبااین. کندشرکتجنگایندربود،دادهکهايوعدهخالفبرنتوانستنیزمملوك

بردي،تغريابن(. کردحملهتبریزوسلطانیهبهوشدپیروزجنگایندراسکندر

بربرده،حملهاسکندربهوشدعملواردخودشاهرخنتیجهدر) 335-14/8: ق1390

, 7/308: تامقریزي،بی(. دادقراقویونلوجهانشاهبهراآذربایجانحکومتوشدپیروزاو

نزددیگريسفیرق.833سالرمضاندرسپس) 250-51: 1381میرجعفري،/213

برمبنیراخوددرخواستتهدیدآمیزلحنیباباراینداشته،گسیلاشرفملک

. شدیادآورويبهرافیلاصحاب، داستانسرانجاموکردتکرارکعبهبرجامهپوشانیدن

حجرابن/7/211: تابیمقریزي،(. کردتهدیدراويمتقابالًنیزمملوكسلطان

آمدخواهدادامهدرکهی مشابهمواردوهاگزارشاین) 3/440: ق1392عسقالنی،
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اهدافازبیشچیزيکعبهبرايجامهفرستادنازشاهرخانگیزهکهدهدمینشان

راموضوعي اقتصاد  وسیاسیهايجنبهبایدبنابراینوگرفتمیدربررااعتقادي

  .دانستترجدي

سالازکهراجانبکاينامهدر. پرداختصوفیجانبکتحریکبهاین بار،شاهرخ

جملهازافراديوکردشامگرفتنبهتحریضبود،شوریدهمصرملکعلیه. ق827

) 300- 7/1: تامقریزي،بی(. فرستادويبهکمکبرايراخودفرزندجوکیمحمد

وقرامانبنامیرابراهیم،عثمانیمرادبیکجملهازمنطقهحکامبرايهمچنین

ایجادمنطقهدرراناامنیازموجینتیجهدر. فرستادهاییخلعتذوالقادرناصرالدین

برايايجلسهمصردر) 7/298: تامقریزي،بی/14/250: ق1390بردي،تغريابن(. کرد

باجنگبرايمردمازمالگرفتنبررأيآندرکهشدتشکیلموضوعاینبهرسیدگی

  )14/252: ق1390بردي،تغريابن/7/301: تامقریزي،بی(. گرفتقرارشاهرخ

تجارواشرافازعلیالدینسیدتاجتوسطشاهرخازدیگرينامهق.838سالدر

مصربهتأخیرسالدوباوبودق.836سالبهمربوطنامهتاریخ. رسیدقاهرهبهشیراز

نامهایندر) 7/276: تامقریزي،بی/3/534: ق1392حجرعسقالنی،ابن(. بودرسیده

پوشانیدنجامه  دردخودرخواستاجابتخواستارتهدیدآمیزوسختلحنیباشاهرخ

نامهایندروي. بودشدهمکهدرمالیاتوایرانیتجاروضعبهبوديهمچنینوکعبهبه

فراوانیهدایايو) 14/368: ق1390بردي،تغريابن(. کردخطابامیررامملوكسلطان

اوبهداشت،ارزشدینارهزارسهبربالغکهفیروزهقطعههزارواطلسحریرجملهاز

7/276: تامقریزي،بی(. نکردرعایترادرباريتشریفاتاوفرستادهحالبااینکرد؛هدیه

دروفرستادشاهرخنزدرسالتبهرااقطوهامیراشرفملک) 2/158: ق1404ایاس،ابن/

استخاصیومقدسامرکعبهپوشانیدن«کهکردیادآوريونگاشتاينامهويجواب

سالطیننیزقیامتتاوداشتهاختصاصمصرسلطانبهتنهاکهداردايویژهحرمتو

عسقالنی،حجرابن/4/368ق1390بردي،تغريابن(.»بپردازندآناقامهبهبایدمصر

صدقهمکهفقرايبهراجامهآنهزینهتاکردتوصیهشاهرخبهاو) 534- 3/5:ق1392

بردي،تغريابن(.شودمیادانیزنذرشوداردخداوندنزدبیشتريپاداشکهدهد

بابسیارهدایاي،سفیرهمراهبههمچنین) 280:تابیمقریزي،/52- 15/3: ق1391

مجاببرايراشاهرخنذرمورددرقاهره» العلماهل«جوابِوسؤالبرمشتملاينامه

پرسشقاهرهعلمايازايجلسهدرکهبودقراراینازنامهموضوع. فرستاداوکردن
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آنهادلیلوبودمنفیآنهاجوابکرد؟موافقتشاهرخنذرباتوانمیآیاکهبودشده

وقفیتعطیلباعثکهکنداجابتراچیزيشودنمیدادهاجازهمصرسلطانبهاینکه

  ) 3/535: ق1392حجرعسقالنی،ابن(. گردد

عزیمتبرمبنیشاهرخدیگرنامهکهبودندنرسیدهایرانبهمملوكفرستادگانهنوز

جده،دربسیارمالیاتگرفتنوتجاربدوضعازشکایتوقدسبیت المزیارتبرايوي

ازحاکینامهایندرمالیاتوتجارتموضوعطرح). 7/289: تامقریزي،بی(رسیدمصربه

سفیررسیدنباهررويبه. دبوحجباپیونددرتیموريحکومتاقتصاديهايدغدغه

دراربعهقضاتحضوربامجلسیآن،دینیجنبهبرتأکیدبرايمملوكسلطانشاهرخ،

برخینیزجلسهایندر. کنندبررسیراشاهرخنذرموضوعدیگربارتادادتشکیلقاهره

و  نیستقبولنیز نذرونشودعملیتقاضااینکهدادندنظر،فتنهآمدنوجودبهبیماز

ایاس،ابن(. شدبازگرداندهکعبهبرايارسالیجامهجملهازشاهرخهدایايافزون بر آن،

  )3/535: ق1392عسقالنی،حجرابن/7/277:تابیمقریزي،/158- 2/160:ق1404

ازتقاضاهاي پیشینبرعالوهونهادفراترراپابود،نشدهقانعپاسخاینباکهشاهرخ

مصردرراسکهوخطبهتاخواستنمود،میخطاببرسبايامیرراويکهاشرف،ملک

وفرستادويبراينیزخلعتوتاجآمیز،اهانتحرکتیدروکنندمزینوينامبه

راموضوعاینداشتسعیبرسبايگرچه. خواندمصردرخودنائبوگماشتهرابرسباي

راتاجوخلعتويوشدمنتشربه سرعتآنخبرامادارد،نگهپنهانلشکریانوامرااز

داشتند،حضوربزرگانهمهکهمجلسیدرآنهاباتانمودمصرخدمتکارانتنبر

خلعتنیزآنازپس. گرفتسخرهبهراشاهرخحرکتگونهبدینوبرقصند

-14/7: ق1390:برديتغريابن/2/167: ق1404ایاس،ابن(. سوزاندراشدهفرستاده

فرستادهصفا،شیختاداددستورهمچنین) 969: ق1410العینی،/245- 7و256

فروايبرکهآبدرشدنخفهحدتاچندباربودسردبسیارهواکهدرحالیراشاهرخ

دروساختروانهاينامههمراهراويآنازپس) 2/16708: ق1404ایاس،ابن(. کردند

شاهرخکهکرداضافهدرضمن. نمودگوشزدراشاهرخضعفوخودوااليمقام نامه،آن

سالدارد،قدرتیاگرتاخواهدمیويازوردنداقبولکوچکحاکمیعنوانبهحتیرا

وضعفنشانهجزنیزکاراینازيوخودداريکهشدادآوری سپسبیاید؛جنگبهآینده

جامهبرايشاهرختقاضايباخودمخالفتعلتهمنامهپایاندر. بودنخواهداوسستی

-5: 1384الشریده،(. کرداعالمي موریتحکومتاموالبودنحرامراکعبهبهپوشانیدن



تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ 110

شاهرخباويجنگخواستارونوشتعثمانیمرادبیکبهاينامهزمان همبرسباي) 124

بردي،تغريابن/7/307: تابیمقریزي،(. دادنیزراشامسپاهتجهیزدستوروشد

باکعبهبهپوشانیدنجامهبرايشاهرختالشنخسینترتیببدین) 14/256: ق1390

  .شدروبروشکست

وسیاسیمالحظاتکهآیدبرمیممالیکوتیموریانمناسباتتاریخیسیراز

واستداشتهشاهرخدرخواستردبرايبرسبايتصمیمدرايعمدهنقشي اقتصاد

دیگرشدنمتوقعاواینکه. استبودهمالحظاتآنبرپوششیتنهاشرعیتوجیهات

خودمخالفتدالیلازراآشوبوفتنهبروزنیزوبرکعبهجامهپوشانیدنبرايملوك

هاينشانهاز) 454- 5: ق1410العینی،/3/535: ق1392حجرعسقالنی،ابن(کردمیعنوان

ازمصریانوشامیاننامطلوبخاطرهآن،برعالوه. استموضوعبیشتربودنسیاسی

. نبودتأثیربیاوخواستهردبرايممالیکتصمیمدرشاهرخپدرتیمورقهرآمیزعملیات

،ممالیکقلمرودولتمردانوساکنانبرايترکالننگاهیدر) 102: 1380شبارو،(

خالفتنابودکنندهکهبودويخاندانوچنگیزخاناعقابازویمغولسلطانیشاهرخ

: ق1390بردي،تغريابن(. شدندمیتلقیمسلمانیواسالموـ بغدادرد ـاسالمی

قرارنیزتیموريمنابعئیداتموردمصروشامدرتیموریاننامناسبچهره) 14/9-348

مملوكسالطینبودنمعذورعنوانبهموضوعاینازسمرقنديعبدالرزاق. استگرفته

ومصرامرايچون«:نویسدمیواست کردهادی شاهرخایلچیانبامناسببرخوردبراي

ونبودواقعهرگزاوفرزندانوصاحبقرانحضرتخاندانبهاعتقادوارادتراشام

آنکبارامراءخاطربرمعنیاین. نمودمیتماماحترامداشتهطلبراایلچیانسلطان

مشابهاخباريرسیدنآنکهباالخره) 2/836: 1369سمرقندي،(. »آمددشواربسیاردیار

برضدرافضانیزمصروشامبهایرانغربدرشاهرخسويازمغوالنوتیموررفتاربا

بهتبریزبهشاهرخسپاهیانحملهازمملوكمنابعمثالبراي. کردمیترسنگینشاهرخ

درطاعونووبابروزباسانهمآناننظرازکهکنندمیادی شرقدرعظیمبالییعنوان

وقحطموجبایرانغرببهشاهرخحمالتگونهاین) 7/213: تامقریزي،بی(. بودمصر

قحطیتجارت،کاهشچوننامناسبی اقتصاديپیامدهايوشامبهمردممهاجرتغال،

  )74- 7/5: همان(. بودشدهمدینهودمشقدرمصرپولارزشکاهشو

سربري موریتحکومتوکیممالمناقشهدرزیني اقتصادمسائلگریدي سواز

حجراهبرکیممالتسلط. بودرگذاریتأثکعبهوحجرینظآنبهمربوطي نمادهاوحجاز
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زینمنطقهي تجاري هاراهداشتندستدري معنابهعملدرنیحرمبرآنهااستیرو

اوحضوري برامجوزدادنوشاهرخبامناسباتجملهازي انهیزمهردرنیبنابراوبود

کهشودیمشتریبی هنگامموضوعي اقتصادجنبهتیاهم. گذاشتیماثرزینمنطقهدر

جملهاز. داشتي اآشفتهتیوضعي اقتصادلحاظازبحث،مورددورهدرمصرمیبدان

دراربعهقضاتبهرشوهدادنباکهبودنآوضعنیابامقابلهي براي برسباي راهکارها

. خواستراجدهبندردرحجاجوننابازرگاازی گمرکاتیمالاخذمجوزآنهاازقاهره،

اتیمالدیبای مالهرازکهدادندفتوابودند،خودمناصبدادندستازنگرانکهقضات

ازکهآنانباندیآیمعراقوشامبالدازکهي تجارنیبی فرقوشوداخذی کمرگ

شدتبهراشاهرخ،موضوعنیا. ستینند،یآیمهامکانریساودمشق،مصر،هیاسکندر

دادنمورددراشرفملکعملکرداززیدآمیتهدجمالتبابارنیچنداو. کردی عصبان

،يزیمقر(. کردانتقادجدهبندردربازرگانانازی گمرکاتیمالاخذوقضاتبهرشوه

منافعواعتقاديمالحظاتتاریخی،هايکینهازترکیبیترتیببدین) 449- 7/50: تایب

 دستخودهدفبهنتواندشاهرختاشدموجبممالیکسويازاقتصاديوسیاسی

  .ابدی

بهانهبهمکهدرجایگاهیافتنی برايشاهرخهايتالشازمرحلهاینگرچها

درناآرامیبروزوبرسبايمرگازپسامابود،همراهناکامیباکعبهبرجامهپوشانیدن

  . گرفتهاتالشاینتجدیدبهتصمیمممالیک،حکومتوقلمرو

  

  شاهرخدرخواستبا) ق.842-857(ظاهرملکموافقت

دههآغازبازمان همق.841سالدرسلطنتسالچهلازپسبرسباياشرفملک

حکومتدرايگستردهآشفتگیويمرگازپس. درگذشتشاهرخفرمانرواییآخر

امردرآشفتگیبروزممالیکقدرتدرثباتیبیهاينشانهازیکی. شدایجادممالیک

غارترامحملوحجاجقافله،مکهبهنزدیکمنازلدرعربقبایلمثالبراي. بودحج

ازبیشترنتوانستوسفی العزیزملکنامبهبرسبايفرزند) 7/372: تامقریزي،بی(. کردند

لقبباراامیرچقماقنامبهبرسبايامیرآخورِشام،ومصرامرايوکندسلطنتروز94

شرایطبهتوجهباظاهراًوي) 2/198: ق1404ایاس،ابن(. نشاندنداو جايبهظاهرملک

دربارباراايدوستانهمناسباتداشت،قرارآندرممالیکحکومتکهنامساعدي

. نموداتحادواخالصاظهارشاهرخ،درباربهایلچیارسالباوگرفتپیشدرتیموري
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درشبیاوکهاست شدهگفتهمشابه،مواردازبسیاريدرتکراريروایتکی براساس

بهنسبتبنابراینواستنشاندهمصرسلطنتتختبهراويشاهرخکهدیدخواب

  اوفرستادهق.843سالدرکهبودشرایطیچنیندر. دادنشاننیتحسنشاهرخ

هايکدورترفعبراينفیسوفراوانهدایايبابود،مصربزرگامرايازکهجیکبوقا

: 1369سمرقندي،/627- 3/8: 1353خواندمیر،(. رسیدهراتدارالسلطنهبهگذشته

بخشوبودايمنطقهمهمقدرتشاهرخها،سالایندرکهداشتتوجهباید) 2/792

براي،اینازپیشسالدراو. داشتخودسلطهتحتراتیموريامپراتوريازوسیعی

. شدملبسآنهابهخاصمجلسیدرسلطانوفرستادتاجوخلعتعثمانیمرادسلطان

شاهانهپذیرایی) ظاهرملک(امیرچقماقفرستادهازشاهرخ) 392- 7/3: تامقریزي،بی(

. فرستادسفارتبهوي همراهبهراپروانچیشاهمباركالدینحسامموالناونمود

پسرشرارسالتادامهدرگذشت،راهدراوازآنجاکه) 8/8327: 1382وقزوینی،تتوي(

سلطانبهرانامهوهدایااینکهازپسوبودبیمارنیزوي. گرفتبرعهدهکالنخواجه

. شددفنقاهرهبیروندرموقتطوربهورفتدنیاازبیماريشدتبراثررسانید،مصر

. کردنددفنآنجادروکردهمنتقلقدسبیت المبهراپدرشواوجنازهسپس

بهارزشمندبسیارهدایايبارسمیتیئهیهمچنینشاهرخ) 7/478: تابیمقریزي،(

آنهاورودمناسبتبه. فرستادسالهماندرچقماقظاهرملکجلوستبریکمناسبت

دینارهزار15بربالغکهنفیسهايخلعتتئهیاعضايبهوبستندآذینراقاهره

- 7/3: تابیمقریزي،/342-15/5: ق1391بردي،تغريابن(. شدداده هدیهداشت،قیمت

ونامهبهپاسخدروداشترواشاهرخسفیربهنسبتايسابقهبیتوجهظاهرملک) 462

-7/5: تابیمقریزي،(. گردانیدهراتراهیفراوانهدایايونامهباراويشاهرخ،هدایاي

  )2/221: ق1404ایاس،ابن/464

مناسبکعبهجامهفرستادنجهتخودخواستهاجابتبرايراموقعکهشاهرخ

چونبلندپایهسفیرانیـ حکومتشپایانبهماندهسالسهـق.847سالدردید،می

کارایناجازهکسببرايرازمزمیمحمدالدینسیدشمسوفیروزشاهالدینامیرجالل

استقبالپیشنهاداینازچقماقظاهرملکرفت،میانتظارکهگونههمان. کردمصرراهی

برايکوششیهیچازاوبفرستد،راکعبهجامهشاهرخهرگاهشدمتقبلونمود

: 1339میرخواند،/792-2/3: 1369سمرقندي،(نکنديفروگذارويخواستهشدنعملی
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بردي،تغريابن(. بردکاربهشاهرخعملاینبرايرا» اهللالیبه قر«تعبیرو) 6/722

  )15/364: ق.1391

  

  شاهرخمأمورانسويازکعبهپوشانیدنجامهچگونگی

نظارتمأموریتمحمد حافظ رازي از دیوانیان برجسته عصر الدینغیاثبهشاهرخ

. بردهراتبهراآنکار،خاتمهازپسنیزوي. بوددادهرازدی درکعبهجامهبافتبر

ازشاهرخبرخاستنازبعدوق.847سالدربنابراین) 3/155: 1385بافقی،مستوفی(

بود،مضبوطخزانهدرسمرقنديعبدالرزاققولبهکهراشدهتهیهجامهبیماري،بستر

مصرسويبهابهريمحمدالدینشمسومرشديمحمدنورالدینشیخرسالتباهمراه

اقدامکعبهخانهبهآنپوشانیدنبرايمملوكسلطانموافقتکسبازپستافرستادند

سمرقندي،(. رسیدقاهرهبهق.848شعبان15پنجشنبهروزدرشاهرختئهی. نمایند

  )364/ 15: ق1391بردي،تغريابن/ 2/835: 1369

احترامباتئهیوفرستادآنهااستقبالبهراخودمقربانازجمعیچقماقسلطان

ازترسجهتبهمملوكسلطان) 3/632: 1353خواندمیر،(.شدندشهرواردفراوان

خودامرايازراجامهشد،اشارهآنتاریخیدالیلبرخیبهترپیشکهعمومیخشم

نیزتیمورهمسرانازکیی کهکاروانتکریمدرو) 2/244: ق1404ایاس،ابن(کردپنهان

حالاینبا) 15/364: ق1391بردي،تغريابن(. نمودبسیارمبالغهداشت،حضورآندر

آنهاقافلهغارتوشاهرختئهیبهحملهباراخودنارضایتیشام،ومصرامرايومردم

  . دادندنشان

بیرونسلطانمجلسازدیرترشاهرخفرستادگانروزيکهبودقراراینازماجرا

قافلهمردم،جهتهمینبهاست.کردهآنهاگرفتنبهحکمسلطانکهشدشایعوآمدند

کاالهايو همه) 2/836: 1369سمرقندي،/6/725: 1339میرخواند،(. کردندغارترا

وحریرهايشقهوکرمانیفیروزههاينگینهمچونکعبه،جامهجزبهقافلهقیمتی

روملو،(.رفتغمای بهبود،دینارهزار20بربالغکهپوستینانواعومشکومخمل

بسیارخبراینشنیدنازظاهرملک) 15/365: ق1391بردي،تغريابن/1/407: 1384

ماجراازکهکردادی سوگندو پرداختایرانسفرايازدلجوییبهوشدخشمگین

ماجرامسببینازجمعیتاداددستوروي) 2/836: 1369سمرقندي،(. استبودهخبربی

. نمودقطعنیزراممالیکازتعداديارزاقوزدندتازیانهعمومیانظاردررا
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طالهايودادترتیبراآنهاسفراسبابسپس) 15/366: ق1391بردي،تغريابن(

وکردآنهاهمراهنیزراقاصدانی. کندراضیراآنانتابخشیدهیئتاعضايبهیفراوان

بدین. نوشتشریفینحرمینحکامبهحالشانرعایتبرايمؤکدهاينامهسفارش

ونمودندحرکتمصرمحملوکاروانهمراهبهشاهرخفرستادگانکهبودترتیب

بپوشانندجامهراکعبهقربان،عیدروزدرمکهخادمانوحکامشرفا،اهتمامبهتوانستند

: 1379واله،/32- 1353:3/3خواندمیر،/1339:6/725میرخواند،/1369:2/836سمرقندي،(

). 1/458: م2002الجرزي،/2/245: ق1404ایاس،ابن/1385:3/156بافقی،مستوفی/486/

راشاهرخیجامه. بپوشانندجامهآنباراکعبهدرونداداجازهفقطمصرسلطانالبته

ـ کعبهدرونجامهشدنخرابازپسوق.837سالدربرسبايکهپوششیرويبر

: ق1392عسقالنی،حجرابن/2/153: ق1404ایاس،ابن(بودپوشانیدهـ سیلعلتبه

درتوانستباالخرهشاهرخترتیببدین) 7/264: تامقریزي،بی(1.آویختند) 3/514

درممالیکحکومتمقطعیضعفازگیريبهرهباود خوفرمانرواییهايسالواپسین

کعبهبهپوشانیجامهافتخارکسببراينسبیتوفیقیچقماق،ظاهرملکسلطنتاوایل

  .آورددستبهرا 

استقبالموردوبازگشتهراتبهحج،مراسمپایانازپسشاهرخاعزامیتئهی

بهکهمرگشازبعدسالچندتاويسويازشدهفرستادهجامه. گرفتقرارشاهرخ

سالرمضاندراینکهتابودبرجايداد،رخاوسفیرانبازگشتازپساندكايفاصله

راواخودسويازايجامهوبکشندپایینراپوششآنداددستورامیرچقماقق.856

8حدودشاهرخیجامه،بنابراین) 2/296: ق1404ایاس،ابن(. دهندقرارآنجايبه

باپیونددربایدراچقماقظاهرملکموضعتغییردرتحولاین. بودکعبهدرسال

زیرا. دادقرارتوجهموردمملوكوتیموريقلمرودواوضاعدردادهرختغییرات

گرفتهقرارضعفوتجزیهمسیردرشاهرخمرگدنبالبهتیموريحکومتکهدرحالی

راممالیکموضعتغییراین. بودشدهبهترقبلبهنسبتظاهرملکحکومتوضعبود،

آنایاسابنچنانکه. کردمشاهدهنیزشاهرخمرگازمملوكمنابعگزارشدرتوانمی

قدوتمرلنکبنشاهرخالشرقملکهبوفااالخبارجاءت: «استکردهثبتچنینرا

                                               
ازوشدرایجامیهبنیبراوخروجهنگامدروزبیربنعبداهللاتوسطکعبهدرونبرايپوششدادنقراررسم. 1

: 1382الدقن،(شدنمیتجدیدسالچندتاگاهکهکاري. بودبرخوردارکعبهبیرونیجامهبهنسبتکمترياهمیت

5-94.(
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انیموریتقلمرودر) 2/261: ق1404ایاس،ابن(. »شرهمنومعهمصراهلتعالیاهللاأراح

دری تیمشروعمنبعوگاهیپاآوردندستبهدرحکومتی کلی ناکامبهتوجهبازین

قرایبانیحسسلطانعهددرمثالي برا. شدگرفتهشیپدرگریدیی هااستیسحجاز

نیهمدر،)ع(طالبیاببنیعلمرقدعنوانبهفیشرمزارارتگاهیزارتقاءوظهور

 :Subtelny,2007(. گرفتصورتحجازنیحرمي برای نیگزیجاجادیاي براوچارچوب

ي براطوافواحرامدنیپوشلیقبازحجاعمالهیشبی اعمالی حتکه آنچنان)213-14

وعربآمالکعبهعنوانبهآناززیندوره تیموريي هانوشتهدر. شدمتداولآن

بهرفتني براتالشآن،باوجودوشدیمیادمردمانی خوشبختگاهقبلهورعربیغ

ی حتکهماریا عقیده داردی سابتلن)Ibid: Op.cit(. شدینمدانستهي ضرورمکهارتیز

مکهارتیزي براي سازهیشبی نوعدورهنیادرقبورارتیزتریعمومگسترشوجیترو

  )Ibid: 193(. استبوده

    

  نتیجه

نخستینقرونهمانازحجمناسکبرگزاريومکهویژهبهحجازحرمیندرحضور

ازو گردیدمسلمانفرمانروایانوخلفاخودنمائیهايعرصهازکیی بهتبدیلاسالمی

. بودکعبهپوششتعویضموضوعداشت،اهمیتهمهازبیشزمینهایندرکهمواردي

جهانسیاسیصحنهدرمسلمانسالطینافتنی محوریتوبغدادخالفتسقوطازپس

،میانایندر. درگرفتزمینهایندرآنهامیانپنهانوآشکاررقابتنوعیاسالم،

نیزوعباسیخلفايبازماندگانداشتناختیاردردلیلبهشامومصرممالیک

  بود،افتهی جلوهصلیبیانومغوالنباآنهاتقابلدرکهبیشتراقتدارازبرخورداري

بامعاصرمسلمانفرمانروایانسایردیگرسوياز. شدندمطرححرمینحامیانعنوانبه

درکوشیدندمیداشتند،تأکیددخومدارياسالمبرکهتیموريشاهرخجملهازاهآن

کهبودترتیببدین. شوندشریکآنانباکعبهبهجامهپوشانیدننظیرنمادیناقدامات

سیاستدرمهمعواملازکیی بهکعبهپوششتعویضچونیهای رسموحرمیناداره

  .  گردیدتبدیلمسلمانهايدولتخارجی

میزانومسلمانقلمروهايداخلیاوضاعهمچونشرایطوعواملازايمجموعه

خودتأثیرتحتراکعبهبرپوشانیجامهچونموضوعیدورههردرفرمانروایاناقتدار

اجازهکسببرايدههسهبهنزدیکوي،دگرد باز میشاهرخبهکهآنجاتا. دادمیقرار



تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ 116

ويدرخواستمملوكمقتدرفرمانروايبرسباينخستمرحلهدر. تالش کردکاراین

اینکهآنچهمعمول،سیاسیهايرقابتبرعالوه. کردردخشونتباراموردایندر

تیموریانکهـ مغوالنبهنسبتمصریانوشامیانتاریخیکینهزد،میرقمراوضعیت

بالددر) تیمور(ويپدرعملیاتازآنانتلخخاطرهوـ دانستندمیآنهادنبالههمرا

سويازنیزاقتصاديهايانگیزهوجودازهایینشانهگرچه. بودشامبویژهواسالمی

بایدامادارد،وجودکعبهبهجامهپوشانیدنافتخارکسبوحجامربهاهتمامدرشاهرخ

ممالیکجانبدر. دانستتر بااهمیتزمینهایندررااواعتقاديوسیاسیهايانگیزه

شرایطبودننامساعدوسیاسیاندیشیمصلحتبنابرمملوكفرمانروایاناگرحتی،نیز

واکنشدادند،مینشانشاهرخخواستبرابردرنرمشبهتمایلیتقابل،برايحکومت

درناکامیازپسشاهرخکهبودشرایطیچنیندر. بودتندمصروشاممردموامرا

ظاهرملکحکومتابتدايدربود،کردهآنصرفراسالچندکهخودتالشنخستین

کعبهداخلیپوششتعویضاجازهتوانستتنهابود،همراهممالیکقدرتکاهشباکه

ضعف،نسبیتوفیقایناصلیعلت. د به دست آوردخوفرمانرواییسالواپسیندررا

  . بودزمانایندرممالیکحکومت

پوششیباراآنظاهرملکاینکهتابودکعبهدرسالهشتحدودشاهرخیپوشش

ازپستیموريحکومتضعفتصمیمایناصلیعلتظاهراً. کردتعویضخودمتعلق به 

پوششموضوعآنکهفرجام سخن. بودممالیکحکومتموضعبهبودوشاهرخمرگ

؛شدممالیکباشاهرخمناسباتدههسه درمسألهترینمهمبهتبدیلعملدرکعبه

  .  بودسابقهبیوسعتبدینایرانمسلمانفرمانروایانمیاندرکهموضوعی

  

  و مآخذ منابع

به ،الدهوروقایعفیالزهوربدائع،)م1984.ق1404(احمدمحمدبنحنفی،ایاسابن-

  .التراثتحقیقمرکز: قاهرهمحمدمصطفی،: حیحتص

  .کتابنشروترجمهبنگاه: تهرانموحد،محمدعلی: ترجمهسفرنامه،،)1359(بطوطهابن-

ملوكفیالزاهرهالنجوم،).ق1391-1390(وسفی المحاسنابیالدینجمالبردي،تغريابن-

  .تراثنا: قاهرهمصروالقاهره،

: قاهرهحبشی،حسن:تحقیق،ابناءالعمرالغمربهابناء،).ق1392/.م1972(عسقالنیحجرابن-

  .اسالمیالتراثاحیاء
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التمدنهشرک: مصر،االممتجارب،).م1915] (محمداحمدبنعلیابی[مسکویه،ابن-

  .الصناعیه

وعلمیانتشارات: تهران،الفیتاریخ،)1382(قزوینیخانآصفواحمدقاضیتتوي،-

  .فرهنگی

واخبارالحاجفیدررالفرائدالمنظمه،).م2002(عبدالقادرمحمدبنعبدالقادربنالجرزي،-

  .العلمیهدارالکتب: بیروتالمعظمه،المکهطریق

  .نینشر: تهرانسیدجوادي،حاجسیدکمال: به تصحیح،التواریخهزبد،)1372(ابروحافظ-

چاپازافستچاپ( اسدي: تهران،تیموريتزوکات،)1342(ابوطالبتربتی،حسینی-

  ).آکسفوردم1773

محمدعلی: به تصحیح،الملوكسلوك،)1362(روزبهانبناهللافضلاصفهانی،خنجی-

  .خوارزمی: تهرانموحد،

میراث: تهرانعشیق،محمداکبر: به تصحیح،امینیآرايعالم) 1382(____________-

  .مکتوب

افراداخبارفیالسیرحبیب،)1353] (الحسینیالدینهمامبنالدینغیاث[خواندمیر،-

  .خیامکتابفروشی: تهران،بشر

انصاري،هادي:تحقیقوترجمه،کنونتاآغازازآنجامهوکعبه،)1382(محمدالدقن،-

  .مشعر: تهران

ي هاشماره،یخیتارمطالعاتفصلنامه،»لخانانیاعهددرحج«،)1385(ابوالفضل،يرضو-

  .مشهدی فردوسدانشگاه،1385تابستان،12-11

  .اساطیر: تهراننوایی،عبدالحسین:اهتمامبه،التواریخاحسن،)1384(بیگحسنروملو،-

: به تصحیح،بحرینمجمعوسعدینمطلع،)ق1369(عبدالرزاقالدینکمالسمرقندي،-

  .گیالنیچاپخانه: الهورشفیع،محمد

تحقیقاتومطالعاتمؤسسه: تهرانولی،وهاب:ترجمه،قراقوینلوها،)1369(فاروقسومر،-

  .فرهنگی

: تحقیق،الخلفاءتاریخ،).م1993/.ق1414(عبدالرحمنالدینجاللفضلابیالسیوطی،-

  .الثقافیهالکتبمؤسسۀ: بیروتعطا،عبدالقادرمصطفی

،اسالمدرآنانتمدنیوسیاسینقشوممالیکدولت،)1380(محمدعصامشبارو،-

  .دانشگاهوحوزهپژوهشکده: قم،ياریبختشهال: ترجمه
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شاماتومصرباتیموریانعهدایرانسیاسیروابط،)1384(ابراهیمایمنالشریده،-

  .خارجهاموروزارت: تهران،ممالیکعهد

ابوالقاسم: ترجمه،)طبريتاریخ(الملوكوالرسلتاریخ،)1375(جریرمحمدبنطبري،-

  .اساطیر: تهرانپاینده،

به ،الزماناهلتاریخفیعقدالجمان،).ق1410(احمدمحمودبنبدرالدینالعینی،-

  .المصریههالهیئ: قاهرهمحمدمحمدامین،: تصحیح

کتابفروشی: تهراننراقی،حسن: حواشیبا،آراجهانتاریخ،)1342(احمدقزوینی،غفاري-

  .حافظ

،بلداالمینتاریخفیالعقدالثمین،).م1998/.ق1419(احمدمحمدبنالدینتقیفاسی،-

  .العلمیهدارالکتب: بیروتاحمدعطا،عبدالقادرمحمد: تحقیق

  .الحدیثههالتهفهمکتب: مکه،البلدالحراماخباربهشفاءالغرام،).م1956(_________-

  .سنایی: تهراناحمدي،احمد: به تصحیح،المجالسزینت،)1362(طالبابیمجدي،-

هلمعرفالسلوك،)تابی(العبیديعبدالقادراحمدبنالعباسابیالدینتقیمقریزي،-

  .العلمیهدارلکتب: بیروتعبدالقادرعطا،محمد: تحقیق،الملوكدول

کتابخانه: تهراندبیرسیاقی،محمد: کوششبهالقلوب،هنزه،)1336(حمداهللامستوفی،-

  .طهوري

  .اساطیر: تهرانافشار،ایرج: کوششبه،مفیديجامع،)1385(مفیدمحمدبافقی،مستوفی-

: ،ترجمهتیموريعهدایراندرمذهبوسیاستقدرت،،)1390(فوربزبئاتریسمنز،-

  .مشهدفردوسیدانشگاه: مشهدعباسی،جواد
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چكيده:

کعبه و مسائل مرتبط با آن از آغاز پیدایش تاکنون، همواره از اهمیت و حرمت ویژهای برخوردار بودهاست. با ظهور اسلام و تعیین کعبه بهعنوان قبله مسلمانان، این اهمیت و حرمت ابعاد رسمیتر و ماندگارتری به خود گرفت. جدا از نقش اعتقادی، کعبه و حجاز تبدیل به عرصهای برای حضور و رقابت سیاسی، عقیدتی و حتی اقتصادی حاکمان مسلمان نیز گردید. این حضور و رقابت با برخی اقدامات نمادین همچون فرستادن کاروانهای حج و تعویض پوشش خانه کعبه نمایان میشد. تا پیش از انقراض خلافت عباسی نظارت عالیه بر اداره حرمین به طور معمول در اختیار دستگاه خلافت بود و سایر حاکمان در تعامل با خلفا امکان حضور در این صحنه را مییافتند؛ اما برافتادن خلافت عباسی بغداد و انتقال بازمانده آن به مصر، تشکیل حکومت مقتدر ممالیک در مصر و حاکمیت مغولان بر شرق اسلامی، فضای سیاسی- مذهبی تازهای را در جهان اسلام بهوجود آورد که بر چگونگی اداره حجاز و امور کعبه نیز تأثیر گذاشت. اگرچه ایلخانان ایران پس از رسمیت دادن به اسلام در دهه پایانی عمر خود برای حضور و نفوذ در حجاز کوشیدند، اما با برافتادن حکومت آنان و  تجزیه سیاسی در ایران، ادامه آن  در عمل به دوره تیموری موکول شد. در دوره تیموری این شاهرخ بود که با تکیه بر میراث سیاسی- نظامی پدر و بر اساس رویه دینمدارانه خود کوشید از طریق مشارکت در تعویض پوشش کعبه بر اعتبار حکومت تیموری بیفزاید. براین اساس مسأله اصلی این مقاله، بررسی اهداف شاهرخ از این کار و روند اقدامات وی در این زمینه، واکنش ممالیک به او و علل آن و نیز ارزیابی نتیجه این اقدامات است که با بررسی تطبیقی گزارشهای منابع تیموری و مملوکان انجام شدهاست. 



واژگان کلیدی: شاهرخ تیموری، پوشش کعبه، ممالیک، مشروعیت سیاسی، مناسبات خارجی منافع اقتصادی.



مقدمه

در دوره حکومت ممالیک برجی در مصر و شام و تسلط آنان بر حجاز، شاهرخ تیموری که به اهتمام در اجرای مقررات مذهبی مشهور بود و از مذهب برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود استفاده میکرد (منز،1390: 288)، خواستار موافقت حکومت ممالیک با پوشانیدن ردای فرستادهشده از سوی وی به خانه کعبه شد. او از جمله فرمانروایان حاکم بر ایران بود که پس از چند قرن، اهتمام و جدّیتی فراوان در این زمینه داشت. شاهرخ که شیوه سیاسی ـ فرهنگی را جایگزین سیاست نظامی و قاهرانه پدر در اداره امور قلمرو تیموری نموده بود، کوشید با توسل به سختگیری در اجرای احکام شریعت اسلام، حکومت تیموری را از حکومت متکی به قدرت نظامی به حکومتی معنویتگرا و سیاستورز تبدیل کند. برای مثال درحالیکه تیمور از موضع برتریجویانه و همراه با خشونت با ممالیک برخورد کرده بود، شاهرخ کوشید با آنان سازش نموده و بدینوسیله جایگاه خود را بهعنوان یکی از فرمانروایان جهان اسلام تثبیت کند. از تکاپوهای او در این چارچوب جدّیتی بود که جهت کسب اجازه برای بهدست آوردن افتخار تعویض پوشش کعبه نشان داد. اینکه او از این کار چه اهدافی را دنبال میکرد؟ چه اقدامات عملی برای تحقق آن انجام داد؟ و نتیجه تلاشهای او در این مورد چه شد؟ مهمترین پرسشهائی هستند که در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفتهاند. افزون بر آن، به دلیل ملاحظات مورخان عهد تیموری از یکسو و موضع انتقادی منابع مملوک نسبت به تیموریان از سوی دیگر، ارائه یک گزارش دقیق یا بهعبارتی، بیان جنبه توصیفی موضوع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بههمین منظور و جهت دستیابی به تصویر و تحلیلی روشن برای بررسی موضوع، این دو دسته منابع و در کنار آنها پژوهشهای موضوعی و عمومی مربوط به دوره تاریخی مورد بحث بهگونهای تطبیقی مورد توجه قرار گرفتهاند. 



مروری بر پیشینه تاریخی جامه پوشانیدن به کعبه

طبق روایات، کعبه در زمان ابراهیم خلیل فاقد پوشش بود. اخبار گوناگونی درباره نخستین کسی که پیش از اسلام کعبه را جامه پوشانید، وجود دارد که معتبرترین آنها مربوط به تُبَّع پادشاه حمیریِ معاصر بهرام گور ساسانی و قُصَی پدر پنجم پیامبر (ص) است. (مستوفی، 1336: 6) بنا بر روایتی در سال فتح مکه، پوشش کعبه در اثر شرارهعودسوز بانویی که برای خوشبو کردن آن آمده بود، سوخت و درپی آن پیامبر(ص) جامهای یمانی به کعبه پوشانید. پس از آن، خلیفه اول جامهای قباطی را بر کعبه قرار داد. سپس در روزگار خلیفه دوم جامهای مشابه از بیتالمال تهیه و بر کعبه پوشانیدند. خلیفه سوم نیز هر سال این کار را تجدید میکرد و در یک سال علاوه بر جامه قباطی، جامه دیگری از بُردهای یمانی نیز بر کعبه پوشانید. ظاهراً علیبن ابیطالب(ع) به دلیل درگیری در جنگهای داخلی امکان اقدام در این زمینه را نیافت. (الدقن،1382 :2-91)

      خلفای اموی نیز اهمیت ویژهای به جامه کعبه میدادند. معاویه در هر سال دوبار بر کعبه جامه میپوشانید. عبداللهبن زبیر هنگام خروج بر بنیامیه، پایگاه خود را در مکه قرار داد و درون کعبه را با جامهای از دیبای خسروانی پوشانید. بدین ترتیب وی نخستین کسی است که از جامه در درون کعبه استفاده نمود. (همان:5-94) خلفای عباسی نیز دستور داده بودند تا جامه کعبه از بهترین و گرانبهاترین انواع ابریشم بافته شود. در سال 160ق. و به هنگام حجگزاری مهدی عباسی، پردهدار کعبه به او گفت که جامههای کعبه فراوان شده و چون ساختمان کعبه ضعیف است، بیم آن میرود که سنگینی آنها به آن صدمه وارد کند. بدین منظور وی دستور داد بهجز یک جامه، همه پوششها را بردارند. سپس کعبه را با سه جامه، یکی بر دیگری پوشش داد. (طبری،1375 :12 /5100-5099) پردهداران کعبه در دوره متوکل به وی نوشتند که یک جامه برای کعبه کافی است. از زمان ناصرلِدینالله نیز استفاده از دیبای سیاه به عنوان جامه برای کعبه معمول گردید که تاکنون ادامه دارد. علاوه بر خلفا گاه نیز وزراء رجال و افراد نیکوکار کعبه را جامه میپوشاندند. (فاسی، 1419ق: 1/58؛ همو، 1956:1/122) 

در عینحال، در هنگام ضعف عباسیان، خلفای فاطمی و فرمانروایان یمن و ایران نیز اقدام به فرستادن جامه میکردند. بنابر گزارش ابنمسکویه، عضدالدوله بویهی در سال 396ق. پس از تسلط بر بغداد پوششی برای کعبه فرستاد. (ابنمسکویه، 1915 :2/407) در سال 466ق. جامهای از دیبای زرد که به فرمان سلطان محمود غزنوی تهیه شده بود و نزد شخصی به نام ابوالقاسم دهقان در نیشابور به امانت گذارده شده بود، توسط خواجه نظامالملک طوسیـ وزیر ملکشاه سلجوقیـ با تشریفات فراوان به مکه آورده شد و بر روی جامه ابونصر استرآبادی قرار گرفت. (ابنتغری بردی، بیتا: 5/95/فاسی، 1956: 1/122) در سال 532ق. شیخ ابوالقاسم رامشت، تاجر بزرگ ایرانی جامهای بسیار گرانبها به کعبه اهداء کرد. (فاسی، 1419ق: 1/58) با این همه، نظر دستگاه خلافت شرط مهم جهت اقدام دیگر حاکمان برای جامهپوشانی به کعبه بود. چنانکه وقتی در سال 643 ق. جامه کعبه بر اثر وزش بادهای شدید پاره شد و ملک منصور، پادشاه ایوبی یمن قصد جایگزینی آن را داشت، علما مانع شدند و گفتند: «این شرف تنها از آن دستگاه خلافت عباسی است». (الدقن،1382: 108)

با سقوط خلافت عباسی در بغداد و کشته شدن المستنصربالله بهدست مغولان، بیبرس سلطان مملوک (متوفی به سال 676 ق.) که تداوم خلافت عباسی در قاهره را عامل تقویت دولت و ازدیاد نفوذ خود میدید، در لباس حامی خلافت عباسی و مدافع اسلام ظاهر شد. وی ابتدا در سال 659 ق. با امیر ابوالقاسم احمد ملقب به المستنصربالله و بعد در سال 661 ق. با ابوالعباس احمد ملقب به حاکم بامرالله بیعت کرد و به نام او خطبه خواند و سکه زد. (سیوطی،1414 ق :5-414) با این حال، خلیفه عباسی را در برج بزرگ قلعه قاهره تحت نظر خود قرار داد. (شبارو،1380: 83) پس از آن خلیفه بازیچه دست سلاطین مملوک شد. بهطوری که خلیفه توسط سلطان مملوک نصب و خلع میشد(السیوطی،1414ق: 447و 439و 6-435) و گاه منصب خلافت برای مدتی طولانی خالی میماند. (همان،7-416 ) نکته مهم در پیوند با موضوع نوشتار حاضر این است که با انتقال جایگاه و مقام خلافت به مصر، خدمت به حرمین و از جمله موضوع جامه پوشانیدن به کعبه نیز در اختیار ممالیک قرار گرفت و آنها نسبت به آن اهتمام زیادی نشان دادند. (خنجی،1382 : 180) مملوکان به عنوان وکلای خلفای عباسی قدرت را در دست گرفتند (خنجی، 1362 :365 ) و  کاروان مصر هر ساله پرده جدید کعبه را همراه میبرد و در روز عید قربان بر کعبه میپوشانید. (ابنبطوطه، 1359: 1/9-188)

یکی از عرصههای اصلی ممالیک برای نشان دادن مشروعیت خود به عنوان پشتیبان عمده اسلام در قرون هفتم تا دهم هجری، اهتمام آنها به امور شهرهای مکه و مدینه و بهطور خاص مشارکتشان در مسائل مربوط به حج بود؛ آنچنان که به قول برادبریج در این زمینه یک نبرد بر سر کسب وجهه میان آنها با دیگر حاکمان مسلمان در جریان بود. (Broadbridge,2001: 6-10) آنها پیوندی محکم با این دو شهر مقدس برقرار کردند و از مواردی چون فرستادن «محمل» و «پرچم»، تدارک و اعزام پر سروصدای کاروان و مهمتر از همه تدارک «کسوه» یا پوشش برای خانه کعبه بهره میبردند. آنها حتی در این زمینهها با سایر حاکمان مسلمان قرون هشتم و نهم هجری همچون رسولیان یمن، ابوسعید ایلخانی، ملوک ذوالقدر (در آسیای صغیر) و اوزون حسن آققویونلو وارد مجادله شدند. (Ibid: 10-11) 

این دوران مقارن با حملات مغول و سپس حکومت ایلخانان در ایران بود. ناامنی و ویرانیهای ناشی از حملات مغول و از بین رفتن پشتوانه حکومتی حج موجب شد حتی پیش از تصرف بغداد در این زمینه اختلال بروز کند. (رضوی، 1385: 22) با تأسیس حکومت ایلخانی اگرچه از سال 666 ق. کاروانهای حج بهطور نامنظم به حرکت درمیآمدند، نشانهای از توجه این حکومت به امر حج تا زمان فرمانروایی غازانخان در دست نیست. (Melville,1992: 198) حتی مواردی چون حمایت عطاملک جوینی از اعزام کاروان حج را نمیتوان در چارچوب سیاست رسمی حکومت ایلخانی قرار داد، بلکه بیشتر در سایه مدارای مذهبی مغولان و علایق فردی جوینی قابل توجیه است. (Amitai-Periss,2004: 212/ رضوی،1385: 23) مسلمان شدن احمد تکودار نیز تأثیر مشخصی بر وضعیت حج در ایران نگذاشت. زیرا هم او دوامی نیافت و هم ممالیک، ادعای وی را در زمینه اجرای شعایر دینی از جمله حج جدی نگرفتند. (همان: 25) در عوض، گزارشهایی حاکی از توجه حکومت ایلخانی به حج به دلایلی کاملاً متفاوت در دست است که جاسوسی، کشتن حجاج شامی و دخالت در تجارت برخی کالاها در مسیر حج از جمله آنها بود. (Melville,1992: 198/ رضوی،1385: 26- 24) اینگونه اقدامات منجر به حرکت بیبرس برای مقابله با حملات مغولان به کاروان حج در سال 668 ق. شد. او که پیش از عزم مغولان در این مورد خبر یافتهبود، به دمشق رفت. اما از سوی دیگر مغولان که ظاهراً برای حمله مشترک با فرانکها قرارگذاشتهبودند، پس از غارت حوالی حلب و با دریافت خبر حرکت بیبرس برای مقابله، عقبنشینی کردند. (Amitai-Periss,2004: 124) احتمالاً توجه ایلخانان به حج، دلیل سیاسی دیگری نیز داشت و آن درگیری و رقابت با اردوی زرین بود. چراکه برای مثال بیبرس پس از اسلام آوردن برکه، خان اردوی زرین دستور دادهبود نام او را در مکه، مدینه و بیتالمقدس در  خطبهها بیاورند. (Ibid: 84) از زمان غازان خان با توجه به قرار گرفتن حکومت ایلخانی در زمره حکومتهای مسلمان، اگرچه بهطور طبیعی اهتمام حکومت به امر حج نیز مطرح گردید و از جمله به تعیین امیرالحاجهایی در زمان غازانخان، اولجایتو و ابوسعید انجامید، بااینحال عواملی چون تداوم رویارویی با ممالیک و مشکلات داخلی ایلخانان به آنان اجازه نداد سیاستی مؤثر و پیوسته را در زمینه حج پیگیری کنند. یکی از مهمترین جلوههای سیاست ایلخانان در این دوران، تلاش آنها برای یافتن پایگاهی در حجاز از طریق جلب نظر و تحریک برخی خاندانهای حاکم در آنجا بود. همچنین شکلگیری یک مصالحه در اواخر عهد اولجایتو و در دوره ابوسعید موجب حضور رسمیتر کاروان حج عراق در مراسم حج گردید. این موضوع در معاهده صلحی که میان ابوسعید و حکومت مملوک منعقد شد نیز نمایان گردید. (رضوی،1385: 31-29)

در دوره حکومتهای محلی پس از ایلخانان نیز، اگرچه انجام فریضه حج کمابیش با اهمیت تلقی میشد و حکومتهای قدرتمند این دوران همچون آلجلایر و آلمظفر بدان توجه نشان میدادند، بااینحال فرازونشیبهای مکرر سیاسی و تحولات داخلی آنی حکومتها مانع از در پیش گرفتن برنامه و سیاست پایدار از سوی آنها در این زمینه میگردید.



 جایگاه حج در سیاست مذهبی شاهرخ

تیموریان مشروعیت خود را از راههای مختلف بهدست آورده بودند. تیمور، علاوه بر تأسی به میراث خاندان چنگیز سعی در حداکثر بهرهگیری از دین برای محکم نمودن پایههای حکومت خود و خاندانش را نیز داشت. وی در پی قدرتیابیاش در آستانه قرن نهم هجری، خود را یکی از منجیان یا مجدّدان دین اسلام میدانست که برای تقویت و احیای اسلام ظهور کردهاست. ظاهراً بههمین دلیل مدعی بود که«هر دولتی که به دینی و آئینی قائم نباشد، استوار نیست، پس من سلطنت خود را به دین و آیین اسلام بنا نهادم و رواج و تقویت شریعت محمدی را سر لوحه کار خود قرار دادم». (حسینیتربتی،1342: 6-174) گرچه ممکن است انتساب مستقیم اینروایت به شخص تیمور جای تردید داشتهباشد، اما وجود گزارشهای متعدد در منایع تیموری درباره ادعاهای اعتقادی تیمور، جایگاه مهم چنین ادعاهایی در حکومت وی را تأیید میکند. او به شکلهای مختلف اعم از تقابل اسلام با کفرـ نسبت به مسیحیان یا هندوانـ یا مذهب خوب و مذهب بد ـ درباره شیعه و سنّیـ داعیه دینداری خویش را به نمایش میگذاشت. (حافظابرو،1380: 2/805، 65-825، 748) از سوی دیگر تیمور با فتح دمشق در اواخر عمر خود، ضربهای مهلک به حکومت ممالیک و موقعیت و مشروعیت آن وارد کرد. تیمور بهطور خاص از موضوع حج نیز برای پیشبرد سیاستهای جهانگیرانه خود استفاده کرد. چنانکه در توجیه لشکرکشی به لرستان در سال 788ق. تعرضات لران به حجاج برای جلب نظر او مطرح شد. (همان: 2/652) همچنین از نظر وی، سلاطین مملوک از شایستگی لازم برای تسلط بر حجاز و اداره امور حرمین برخوردار نبودند. او در این باره در نامه سوم خود به بایزید نوشت که: «حکام مصر را علیالحقیقه استحقاق آن نیست که محل مباهات توانند بود و نیز ایشان را سلطانالحرمین هم نوشتن مناسب و شایسته نمیدانیم؛ چه حرم مکه و حرم مدینه اکملها و مِن التَحیاتِ اَجملُهاست چگونه ایشان را سلطان این دو حرم توان خواندن بل به مجاوری و خادمی این دو حرم موصوف داشتن کمال مباهات و اعظم سعادت ایشان تواند بود.». (نوایی، 1341: 108) وی که از همان ابتدا در صدد تصرف ممالک اسلامی بود، پس از فتح دمشق رسولانی به دربار مصر فرستاد و خواستار بندگی ملک ناصر شد. ملک ناصر اظهار انقیاد و اطاعت کرد و سکه و خطبه را در تمام قلمروش به نام تیمور کرد و قرار شد باج و خراج سالانه به خزانه ارسال کند. تیمور نیز به جهت وی تاج و خلعت و کمر مرصع فرستاد و او را از جانب خود، مأمور خدمت حرمین شریفین کرد. (خواندمیر،1353: 3/5-514) چنانکه در ادامه خواهد آمد، همین نگرش و رفتار تیمور یکی از زمینههای رویارویی ممالیک با جانشین او، شاهرخ گردید. 

جانشینان تیمور نیز در تبیین مشروعیت حکومت خویش به شریعت اسلامی توجه نشان میدادند. اگرچه آنان میراث ترکی- مغولیشان را بهطور کامل رها نکردند، اما بیش از آن، داعیه مسلمانی داشتند و خود را در شمار حافظان شریعت نبوی میدانستند. از میان آنان، شاهرخ گرچه تمایلات تبلیغگرایانه پدرش تیمور را نداشت، اما گرایش مذهبی جدی او، آوازه یک فرمانروا را برای وی به ارمغان آورد که خود را وقف دین کرده و اداره حکومت را به کارگزاران و اطرافیانش وانهاده است. (منز،1390 :37) بنابه نوشته مورخان، او از دیندارترین سلاطین تیموری بود که به شریعت پایبندی داشت، نمازش را ترک نمیگفت و روزهای اول ماه را روزه میگرفت. (مجدی،1362 : 945) همچنین به عنوان سلطانی عادل و صلحطلب معروف شد که وضع مردم در زمان وی بهبود یافت. در عهد او زیارتگاهها، بقعهها، مدارس و کاروانسراها بازسازی شدند. وی مجالسی ترتیب میداد تا حافظان و قاریان قرآن در حضور وی ختم قرآن نمایند. برای مثال قبل از جنگ با قرایوسف ترکمان، از حافظان خواست دوازده هزار بار سوره فتح را قرائت کنند. (حافظابرو،1372: 2/723 /غفاری،1342: 248) همچنین خود پیش از شروع جنگ سجاده میانداخت و به مناجات و دعا مشغول میشد و عملی  که در تاریخ کمتر نظیر داشت؛ یعنی آزادی تمامی اسرای جنگی را پس از جنگ الشکرد(الاشگرد) در سال 824 ق. با قراقویونلوها انجام داد. (حافظابرو،1372: 2/7-796) صحنههای فراوان دیگری نیز از دینداری شاهرخ در منابع ترسیم شدهاست. از جمله آنکه امربهمعروف و نهی از منکر را ترک نمیکرد، نوشیدن مشروبات را ممنوع ساخت و بسیار به زیارت مقابر و اولیاء و بزرگان دین و مشایخ صوفیه رفت، نذورات و صدقات و وقفیات فراوانی بر مشاهد متبرکه نهاد، دوبار نیز در سالهای 812 ق. و 821 ق. با تشریفات تمام به زیارت مشهد طوس رفت و در سفر دوم،  قندیلی از طلای سرخ را بر گنبد حرم رضوی آویخت. (حافظابرو،1372 :2/692 /واله،1379: 454 /تتوی و قزوینی،1382: 7/5116).

از آنجا که در میان فرائض عبادی، حج از ویژگی اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی ویژهای برخوردار بود، شاهرخ نیز درصدد بهرهگیری از حج در چارچوب سیاست دینی خود و البته بهرهگیری سیاسی از آن برآمد. بههمین جهت وی به تسهیل انجام فریضه حج توجه فراوانی داشت. کمک به رجال سرشناس برای انجام فریضه حج، صدور فرامین و احکام واجبالاطاعه برای رفاه حال حجاج (نظامیباخرزی،1371: 5-184)، ارسال وجوهات و تعیین اوقاف برای حرمین شریفین (مطلع سعدین،1369: 2/868 / روملو، 1384: 1/418)، مکاتبه با سلاطین مصر برای دادخواهی گروهی از حجاج و تجار ایرانی که اموالشان در سفر حج غارت شده بود و در مصر به شکایات آنها رسیدگی نشده بود و درخواست برای تأمین امنیت راههای حج (نوایی، 1341: 9-146) از جمله اقدامات وی در پیوند با حج بود. حتی امر حج در عملیات نظامی او در غرب نیز مطرح بود. چنانکه دستکم یکبار لشکرکشی او به آذربایجان برضد قرایوسف ترکمان بدان علت دانستهشد که راه عراق عرب به حجاز را مسدود کرده و بهواسطه آن حج تعطیل مانده بود. (همان: 10-209) برقراری مناسبات دوستانه با والیان و شرفای مکه (حافظابرو، 1372: 2/778 و 1/5-564) نیز در چارچوب اهتمام شاهرخ به حج قابل توجیه است. در باره انگیزهها و اهداف نهفته در این اهتمام، براساس شواهد موجود که در ادامه مقاله ارائه خواهند شد، میتوان به جنبههای سیاسی، اعتقادی و  اقتصادی آن اشاره کرد. با این مقدمه به بررسی روند تاریخی تکاپوهای شاهرخ برای پوشش کعبه و ارزیابی دلایل و نتایج آنها میپردازیم.

درخواست شاهرخ از ملک اشرف برسبای (841- 825ق.) 

مهمترین اقدام نمادین شاهرخ در توجه به مسئله حج، تلاش او برای جامه پوشانیدن به کعبه بود. تا آن زمان کمتر کسی از سلاطین ایران توفیق انجام چنین کاری را یافته بود. شاهرخ زمانی به این کار دست یازید که دولت ممالیک در مصر، شرف این کار را به خود اختصاص داده و وقفی را بدین منظور بنیاد نهاده بود. اهمیت موضوع هنگامی آشکار میشود که بدانیم در همان ایام، تصمیم ملک مجاهد، سلطان یمن برای پوشانیدن جامه بر کعبه، باعث بروز جنگی سخت و اسارت شخص وی شده بود. (الدقن، 1382: 114)

منابع ایرانی بهاتفاق، سال 847 ق. را تاریخی دانستهاند که شاهرخ قصد کرد جامهای را برای کعبه به حجاز ارسال کند. بر اساس گزارش آنها، او بدین منظور امیرجلالالدین فیروزشاه و سیدشمسالدین محمدزمزمی را برای کسب اجازه به رسالت مصر فرستاد. ملک ظاهر سلطان چقماق جواب مساعد داد و رسولان شاهرخ را با نامه و هدایای بسیار و وعدههایی نیکو راهی گردانید و متقبل شد که «هرگاه شاهرخ جامه کعبه را ارسال نماید، او در تبلیغ آن سعی بلیغ مبذول دارد». (مطلعسعدین،1369: 2/3-792 /میرخواند،1339: 6/722 /خواندمیر، 1353: 3/632/تتویوقزوینی،1382: 8/5239 /روملو،1384: 1/401) چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، انجام این کار بدون اجازه سلاطین مملوک مصر امکانپذیر نبود؛ سلطان مصر بر مکه و مدینه و راه حجاز تسلط داشت و در امر حج نیز به عنوان وکیل خلفای عباسی، صاحب امارت کبری بود و بنابراین هر امری در رابطه با حج و حرمین به ایشان اختصاص داشت. (خنجی،1362: 365)

در منابع یادشده به سابقه چنین تلاشی از سوی شاهرخ و مکاتبات یا درخواستهای پیشین او در این مورد اشاره نشده است. درحالیکه بنابر نوشته ابنحجر عسقلانی، شاهرخ نخستینبار در سال 828 ق. یعنی حدود بیست سال پیش از  گزارش مندرج در منابع تیموری، سفرایی به مصر فرستاد و طی نامهای اجازه خواست قسمت درونی کعبه را بپوشاند؛ موضوعی که با مخالفت ملک اشرف برسبای روبرو شد. (ابنحجرعسقلانی، 1392ق: 3/342) باتوجه به برتری موقعیت حکومت تیموری بر ممالیک در زمان تیمور و اظهار انقیاد ولو ظاهری آنها نسبت به تیمور، احتمالاًً این پاسخ دور از انتظار شاهرخ بود. بهویژه که شاهرخ خود در رکاب پدر در عملیات منجر به اظهار اطاعت ممالیک شرکت کرده بود. پس از  مرگ تیمور، روابط با مصر به مکاتبات پراکنده محدود شد و آنها هیچگونه برخوردی با یکدیگر نداشتند. ظاهراً مسأله بااهمیت برای شاهرخ در پیوند با ممالیک، امنیت راه زیارتی حج و منافع تجار قلمرو تیموری بود. پیش از سفارت گزارششده توسط ابنحجر عسقلانی، ملکمؤید سلطان مملوک مصر (824- 815 ق.) مناسبات دوستانهای با دربار شاهرخ داشت و باب مکاتبه را مفتوح نگه داشته بود. بهخصوص که آنها دشمن مشترکی مانند قرایوسف ترکمان داشتند. ملک مؤید از قرایولوک، رقیب قرایوسف و متحد شاهرخ حمایت میکرد. حتی در یک مورد او از سفر حج خود به جهت خطر قرایوسف صرفنظر کرد و با وجود شدت بیماری همزمان با شاهرخ به جنگ با قرایوسف اقدام کرد. (سومر،1369: 8-114)

هنگامی که محمد طیب رسول شاهرخ به قاهره رسید، ملکمؤید وفات یافته بود و سلطان مظفراحمد، پسر او و سیفالدین ططر(معروف به ظاهر) اتابک وی قدرت را در دست گرفتهبودند. این همان دورهای است که شبارو آن را دوره درگیری میان امیران مملوک دانستهاست. (شبارو،1380: 107-106) منابع تیموری میگویند آنها در پاسخ به این سفارت که البته موضوع جامه پوشاندن به کعبه در آن مطرح نبود و جنبه سیاسی داشت، نسبت به شاهرخ اظهار اطاعت کردند. (حافظابرو، 1372: 2/799 / واله، 1379: 465) حافظابرو از رفتار مشابهی از سوی حاکم مکه در این زمان و چند سال پیش از آن خبر داده است. به نوشته او امیرحسن عجلان، والی مکه(از 798 تا 829 ق.)، در سال 817 ق. سیدعبدالکهف و در سال 824 ق. زینالدین عبدالحمید را از مکه به رسالت فرستاد و وظایف دعای دولت و اخلاص و مراتب بندگی را بهعرض رسانید. (حافظابرو، 1372: 1/5-564، 2/778)

بهرغم این مناسبات احترامآمیز، امیربرسبای که در سال 825 ق. حکومت را از دست امرای مدعی درآورد و با لقب ملکاشرف بر تخت نشسته بود، سیاست خصمانهای را در برابر حکومت تیموری در پیش گرفت. ظاهراً او از نزدیک شدن شاهرخ به قلمرو خود و تحریکات احتمالی وی در منطقه هراس داشت. (تتوی و قزوینی،1382: 8/5186) بههمین دلیل بود که اسکندربن قرایوسف را تحتالحمایه خود قرار داد. اسکندر نیز بهنام فرمانروای مصر خطبه خواند و سکه زد. همچنین مناطق غربی ایران را ناامن کرده، به شیراز حمله برد و سر حاکم آنجا و سلطانیه را به مصر فرستاد. (مقریزی،بیتا: 7/63) ملکاشرف همچنین با امیرحسن عجلان والی مکه که با شاهرخ روابط حسنه داشت، به دشمنی برخاست و وی را از امارت برکنار کرد. (همان: 7/87)

با وجود سیاست مقابلهجویانه ملکاشرف، شاهرخ بار دیگر در سال 832 ق. رسولانی به قاهره فرستاد و از وی درخواست کرد تا کتاب «شرح بخاری ابنحجر عسقلانی» و «تاریخ السلوک لدولالملوک مقریزی» را برای وی بفرستد. همچنین دوباره تقاضای پوشانیدن جامه بر کعبه را مطرح کرد. البته اینبار تقاضای خود را بدینصورت بیان نمود که به علت نذری که کرده است، میخواهد جامهای را به مصر بفرستد تا حتی برای یک روز کعبه را با آن بپوشانند. موضوعی که مورد پذیرش برسبای قرار نگرفت. (ابنتغریبردی،1390ق: 14/336) به نوشته ابنحجر سه جلد از مجلدات اول کتاب شرح وی را برای شاهرخ فرستادند. (ابنحجر عسقلانی،1392 ق: 3/434)

مقریزی و ابنایاس تاریخ این مکاتبه را 24 محرم 833 ق. ثبت کرده و آوردهاند که شاهرخ علاوه بر این موارد، خواستار جاری کردن چشمهای در مکه نیز شد. سلطان مملوک بهرغم احتیاج جدی مردم مکه به آب، این درخواست را نیز رد کرد. (مقریزی، بیتا: 7/201/ ابنایاس، 1404ق: 2/127) اجازهای که بعدها به یک تاجر دمشقی داده شد. (مقریزی،بیتا: 7/235)

رد شدن خواستههای شاهرخ از سوی برسبای موجب بروز تنش در مناسبات آنها شد. شاهرخ در همین سال دست به تحریکاتی علیه سلطان مملوک در منطقه زد و از جمله از قرایولوک عثمان خواست تا با اسکندر قراقویونلو که تحتالحمایه ملکاشرف بود، وارد جنگ شود.(ابنتغریبردی،1390 ق: 14/335 /مقریزی،بیتا: 7/5-194، 209) این درحالی بود که در این سال به علت طاعون، صدهزار کس در مصر و قاهره هلاک شده بودند و وضعیت در آنجا مناسب نبود. (تتوی و قزوینی،1382: 8/5186) سلطان مملوک نیز نتوانست بر خلاف وعدهای که داده بود، در این جنگ شرکت کند. بااینحال، اسکندر در این جنگ پیروز شد و به سلطانیه و تبریز حمله کرد. (ابنتغریبردی، 1390ق: 14/ 8-335) در نتیجه شاهرخ خود وارد عمل شد و به اسکندر حمله برده، بر او پیروز شد و حکومت آذربایجان را به جهانشاه قراقویونلو داد. (مقریزی،بیتا: 7/308 , 213 /میرجعفری، 1381: 51-250) سپس در رمضان سال 833 ق. سفیر دیگری نزد ملکاشرف گسیل داشته، اینبار با لحنی تهدیدآمیز درخواست خود را مبنی بر پوشانیدن جامه بر کعبه تکرار کرد و سرانجام، داستان اصحاب فیل را به وی یادآور شد. سلطان مملوک نیز متقابلاً وی را تهدید کرد. (مقریزی، بیتا: 7/211 / ابنحجر عسقلانی، 1392ق: 3/440) این گزارشها و موارد مشابهی که در ادامه خواهد آمد نشان میدهد که انگیزه شاهرخ از فرستادن جامه برای کعبه چیزی بیش از اهداف اعتقادی را دربر میگرفت و بنابراین باید جنبههای سیاسی و  اقتصادی موضوع را جدّیتر دانست.

شاهرخ، این بار به تحریک جانبک صوفی پرداخت. در نامهای جانبک را که از سال 827 ق. علیه ملک مصر شوریده بود، تحریض به گرفتن شام کرد و افرادی از جمله محمد جوکی فرزند خود را برای کمک به وی فرستاد. (مقریزی،بیتا: 7/1-300) همچنین برای حکام منطقه از جمله مرادبیک عثمانی، امیرابراهیم بن قرامان و ناصرالدین ذوالقادر خلعتهایی فرستاد. در نتیجه موجی از ناامنی را در منطقه ایجاد کرد. (ابن تغری بردی،1390ق: 14/250 /مقریزی،بیتا: 7/298) در مصر جلسهای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد که در آن رأی بر گرفتن مال از مردم برای جنگ با شاهرخ قرار گرفت. (مقریزی،بیتا: 7/301 /ابنتغریبردی،1390ق: 14/252)

در سال 838 ق. نامه دیگری از شاهرخ توسط سیدتاجالدین علی از اشراف و تجار شیراز به قاهره رسید. تاریخ نامه مربوط به سال 836 ق. بود و با دو سال تأخیر به مصر رسیده بود. (ابنحجرعسقلانی،1392ق: 3/534 /مقریزی،بیتا: 7/276) در این نامه شاهرخ با لحنی سخت و تهدیدآمیز خواستار اجابت درخواست خود در  جامه پوشانیدن به کعبه و همچنین بهبودی وضع تجار ایرانی و مالیات در مکه شده بود. وی در این نامه سلطان مملوک را امیر خطاب کرد. (ابنتغریبردی،1390ق: 14/368) و هدایای فراوانی از جمله حریر اطلس و هزار قطعه فیروزه که بالغ بر سههزار دینار ارزش داشت، به او هدیه کرد؛ بااینحال فرستاده او تشریفات درباری را رعایت نکرد. (مقریزی،بیتا: 7/276 /ابنایاس،1404ق: 2/158) ملکاشرف امیر اقطوه را بهرسالت نزد شاهرخ فرستاد و در جواب وی نامهای نگاشت و یادآوری کرد که «پوشانیدن کعبه امر مقدس و خاصی است و حرمت ویژهای دارد که تنها به سلطان مصر اختصاص داشته و تا قیامت نیز سلاطین مصر باید به اقامه آن بپردازند». (ابن تغری بردی،1390ق4/368/ ابن حجر عسقلانی، 1392ق:  3/5-534) او به شاهرخ توصیه کرد تا هزینه آن جامه را به فقرای مکه صدقه دهد که پاداش بیشتری نزد خداوند دارد و نذرش نیز ادا میشود. (ابن تغری بردی، 1391ق: 15/3-52 / مقریزی، بیتا:280) همچنین به همراه سفیر، هدایای بسیار با نامهای مشتمل بر سؤال و جوابِ «اهلالعلم» قاهره در مورد نذر شاهرخ را برای مجاب کردن او فرستاد. موضوع نامه از این قرار بود که در جلسهای از علمای قاهره پرسش شده بود که آیا میتوان با نذر شاهرخ موافقت کرد؟ جواب آنها منفی بود و دلیل آنها اینکه به سلطان مصر اجازه داده نمیشود چیزی را اجابت کند که باعث تعطیلی وقف گردد. (ابنحجرعسقلانی، 1392ق: 3/535) 

هنوز فرستادگان مملوک به ایران نرسیدهبودند که نامه دیگر شاهرخ مبنی بر عزیمت وی برای زیارت بیت المقدس و شکایت از وضع بد تجار و گرفتن مالیات بسیار در جده، به مصر رسید(مقریزی،بیتا: 7/289). طرح موضوع تجارت و مالیات در این نامه حاکی از دغدغههای اقتصادی حکومت تیموری در پیوند با حج بود. بههرروی با رسیدن سفیر شاهرخ، سلطان مملوک برای تأکید بر جنبه دینی آن، مجلسی با حضور قضات اربعه در قاهره تشکیل داد تا بار دیگر موضوع نذر شاهرخ را بررسی کنند. در این جلسه نیز برخی از بیم بهوجود آمدن فتنه، نظر دادند که این تقاضا عملی نشود و نذر نیز قبول نیست و افزون بر آن، هدایای شاهرخ از جمله جامه ارسالی برای کعبه بازگردانده شد. (ابنایاس، 1404ق: 2/160-158/ مقریزی، بیتا: 7/277/ ابنحجر عسقلانی، 1392ق: 3/535)

شاهرخ که با این پاسخ قانع نشده بود، پا را فراتر نهاد و علاوه بر تقاضاهای پیشین از ملک اشرف، که وی را امیر برسبای خطاب مینمود، خواست تا خطبه و سکه را در مصر به نام وی مزین کنند و در حرکتی اهانتآمیز، تاج و خلعت نیز برای وی فرستاد و برسبای را گماشته و نائب خود در مصر خواند. گرچه برسبای سعی داشت این موضوع را از امرا و لشکریان پنهان نگه دارد، اما خبر آن به سرعت منتشر شد و وی خلعت و تاج را بر تن خدمتکاران مصر نمود تا با آنها در مجلسی که همه بزرگان حضور داشتند، برقصند و بدینگونه حرکت شاهرخ را به سخره گرفت. پس از آن نیز خلعت فرستادهشده را سوزاند. (ابنایاس، 1404ق: 2/167/ ابنتغریبردی: 1390ق: 14/7-256 و 7-245/العینی،1410ق: 969) همچنین دستور داد تا شیخ صفا، فرستاده شاهرخ را درحالیکه هوا بسیار سرد بود چندبار تا حد خفه شدن در آب برکهای فرو کردند. (ابنایاس،1404ق: 2/16708) پس از آن وی را همراه نامهای روانه ساخت و در آن نامه، مقام والای خود و ضعف شاهرخ را گوشزد نمود. درضمن اضافه کرد که شاهرخ را حتی بهعنوان حاکمی کوچک قبول ندارد و از وی میخواهد تا اگر قدرتی دارد، سال آینده به جنگ بیاید؛ سپس یادآور شد که خودداری وی از این کار نیز جز نشانه ضعف و سستی او نخواهد بود. در پایان نامه هم علت مخالفت خود با تقاضای شاهرخ برای جامه پوشانیدن به کعبه را حرام بودن اموال حکومت تیموری اعلام کرد. (الشریده، 1384: 5-124) برسبای همزمان نامهای به مرادبیک عثمانی نوشت و خواستار جنگ وی با شاهرخ شد و دستور تجهیز سپاه شام را نیز داد. (مقریزی، بیتا: 7/307/ ابنتغریبردی، 1390ق: 14/256) بدینترتیب نخسین تلاش شاهرخ برای جامه پوشانیدن به کعبه با شکست روبرو شد.

از سیر تاریخی مناسبات تیموریان و ممالیک برمیآید که ملاحظات سیاسی و اقتصادی نقش عمدهای در تصمیم برسبای برای رد درخواست شاهرخ داشتهاست و توجیهات شرعی تنها پوششی بر آن ملاحظات بودهاست. اینکه او متوقع شدن دیگر ملوک برای پوشانیدن جامه برکعبه و نیز بروز فتنه و آشوب را از دلایل مخالفت خود عنوان میکرد (ابنحجرعسقلانی،1392ق: 3/535/العینی،1410ق: 5-454) از نشانههای سیاسی بودن بیشتر موضوع است. علاوه بر آن، خاطره نامطلوب شامیان و مصریان از عملیات قهرآمیز تیمور پدر شاهرخ در تصمیم ممالیک برای رد خواسته او بیتأثیر نبود. (شبارو،1380: 102) در نگاهی کلانتر برای ساکنان و دولتمردان قلمرو ممالیک، شاهرخ سلطانی مغولی و از اعقاب چنگیزخان و خاندان وی بود که نابودکننده خلافت اسلامی ـ در بغداد ـ و اسلام و مسلمانی تلقی میشدند. (ابن تغریبردی،1390 ق: 14/9-348) چهره نامناسب تیموریان در شام و مصر مورد تائید منابع تیموری نیز قرار گرفته است. عبدالرزاق سمرقندی از این موضوع بهعنوان معذور بودن سلاطین مملوک برای برخورد مناسب با ایلچیان شاهرخ یاد کرده است و مینویسد: «چون امرای مصر و شام را ارادت و اعتقاد به خاندان حضرت صاحبقران و فرزندان او هرگز واقع نبود و سلطان ایلچیان را طلب داشته احترام تمام مینمود. این معنی بر خاطر امراء کبار آن دیار بسیار دشوار آمد». (سمرقندی، 1369: 2/836) بالاخره آنکه رسیدن اخباری مشابه با رفتار تیمور و مغولان از سوی شاهرخ در غرب ایران به شام و مصر نیز فضا را برضد شاهرخ سنگینتر میکرد. برای مثال منابع مملوک از حمله سپاهیان شاهرخ به تبریز به عنوان بلایی عظیم در شرق یاد میکنند که از نظر آنان همسان با بروز وبا و طاعون در مصر بود. (مقریزی،بیتا: 7/213) اینگونه حملات شاهرخ به غرب ایران موجب قحط و غلا، مهاجرت مردم به شام و پیامدهای اقتصادی نامناسبی چون کاهش تجارت، قحطی و کاهش ارزش پول مصر در دمشق و مدینه شده بود. (همان: 7/5-74)

از سوی دیگر مسائل اقتصادی نیز در مناقشه ممالیک و حکومت تیموری بر سر حجاز و نمادهای مربوط به آن نظیر حج و کعبه تأثیرگذار بود. تسلط ممالیک بر راه حج و ریاست آنها بر حرمین در عمل به معنای در دست داشتن راههای تجاری منطقه نیز بود و بنابراین در هر زمینهای از جمله مناسبات با شاهرخ و دادن مجوز برای حضور او در منطقه نیز اثر میگذاشت. اهمیت جنبه اقتصادی موضوع هنگامی بیشتر میشود که بدانیم مصر در دوره مورد بحث، از لحاظ اقتصادی وضعیت آشفتهای داشت. از جمله راهکارهای برسبای برای مقابله با این وضع آن بود که با دادن رشوه به قضات اربعه در قاهره، از آنها مجوز اخذ مالیات گمرکی از بازرگانان و حجاج در بندر جده را خواست. قضات که نگران از دست دادن مناصب خود بودند، فتوا دادند که از هر مالی باید مالیات کمرگی اخذ شود و فرقی بین تجاری که از بلاد شام و عراق میآیند با آنان که از اسکندریه، مصر، دمشق و سایر مکانها میآیند، نیست. این موضوع، شاهرخ را به شدت عصبانی کرد. او چندین بار با جملات تهدیدآمیز از عملکرد ملک اشرف در مورد دادن رشوه به قضات و اخذ مالیات گمرکی از بازرگانان در بندر جده انتقاد کرد. (مقریزی، بیتا: 7/50-449) بدینترتیب ترکیبی از کینههای تاریخی، ملاحظات اعتقادی و منافع سیاسی و اقتصادی از سوی ممالیک موجب شد تا شاهرخ نتواند به هدف خود دست یابد.

اگرچه این مرحله از تلاشهای شاهرخ برای یافتن جایگاهی در مکه به بهانه پوشانیدن جامه بر کعبه با ناکامی همراه بود، اما پس از مرگ برسبای و بروز ناآرامی در قلمرو و حکومت ممالیک، تصمیم به تجدید این تلاشها گرفت. 



موافقت ملک ظاهر(857-842ق.) با درخواست شاهرخ 

ملکاشرف برسبای پس از چهل سال سلطنت در سال 841 ق. همزمان با آغاز دهه آخر فرمانروایی شاهرخ درگذشت. پس از مرگ وی آشفتگی گستردهای در حکومت ممالیک ایجاد شد. یکی از نشانههای بیثباتی در قدرت ممالیک بروز آشفتگی در امر حج بود. برای مثال قبایل عرب در منازل نزدیک به مکه، قافله حجاج و محمل را غارت کردند. (مقریزی،بیتا: 7/372) فرزند برسبای به نام ملکالعزیز یوسف نتوانست بیشتر از  94 روز سلطنت کند و امرای مصر و شام، امیرآخورِ برسبای بهنام امیرچقماق را با لقب ملکظاهر به جای او نشاندند. (ابنایاس، 1404ق: 2/198) وی ظاهراً با توجه به شرایط نامساعدی که حکومت ممالیک در آن قرار داشت، مناسبات دوستانهای را با دربار تیموری در پیش گرفت و با ارسال ایلچی به دربار شاهرخ، اظهار اخلاص و اتحاد نمود. براساس یک روایت تکراری در بسیاری از موارد مشابه، گفته شده است که او شبی در خواب دید که شاهرخ وی را به تخت سلطنت مصر نشانده است و بنابراین نسبت به شاهرخ حسننیت نشان داد. در چنین شرایطی بود که در سال 843 ق. فرستاده او  جیکبوقا که از امرای بزرگ مصر بود، با هدایای فراوان و نفیس برای رفع کدورتهای گذشته به دارالسلطنه هرات رسید. (خواندمیر، 1353: 3/8-627/ سمرقندی،1369: 2/792) باید توجه داشت که در این سالها، شاهرخ قدرت مهم منطقهای بود و بخش وسیعی از امپراتوری تیموری را تحت سلطه خود داشت. او در سال پیش از این، برای سلطان مراد عثمانی خلعت و تاج فرستاد و سلطان در مجلسی خاص به آنها ملبس شد. (مقریزی،بیتا: 7/3-392) شاهرخ از فرستاده امیرچقماق (ملک ظاهر) پذیرایی شاهانه نمود و مولانا حسامالدین مبارکشاه پروانچی را به همراه وي به سفارت فرستاد. (تتویوقزوینی،1382: 8/8327) ازآنجاکه او در راه درگذشت، ادامه رسالت را پسرش خواجه کلان برعهده گرفت. وی نیز بیمار بود و پس از اینکه هدایا و نامه را به سلطان مصر رسانید، براثر شدت بیماری از دنیا رفت و بهطور موقت در بیرون قاهره دفن شد. سپس جنازه او و پدرش را به بیت المقدس منتقل کرده و در آنجا دفن کردند. (مقریزی، بیتا: 7/478) شاهرخ همچنین هیئتی رسمی با هدایای بسیار ارزشمند به مناسبت تبریک جلوس ملکظاهر چقماق در همان سال فرستاد. بهمناسبت ورود آنها قاهره را آذین بستند و به اعضای هیئت خلعتهای نفیس که بالغ بر 15 هزار دینار قیمت داشت، هدیه داده شد. (ابنتغریبردی، 1391ق: 15/5-342/مقریزی، بیتا: 7/3-462) ملکظاهر توجه بیسابقهای نسبت به سفیر شاهرخ روا داشت و در پاسخ به نامه و هدایای شاهرخ، وی را با نامه و هدایای فراوان راهی هرات گردانید. (مقریزی، بیتا: 7/5-464/ ابنایاس، 1404ق: 2/221)

شاهرخ که موقع را برای اجابت خواسته خود جهت فرستادن جامه کعبه مناسب میدید، در سال 847 ق. ـ سه سال مانده به پایان حکومتشـ سفیرانی بلندپایه چون امیرجلالالدین فیروزشاه و سیدشمسالدین محمد زمزمی را برای کسب اجازه اینکار راهی مصر کرد. همانگونه که انتظار میرفت، ملکظاهر چقماق از این پیشنهاد استقبال نمود و متقبل شد هرگاه شاهرخ جامه کعبه را بفرستد، او از هیچ کوششی برای عملیشدن خواسته وی فروگذاری نکند(سمرقندی،1369: 2/3-792/ میرخواند،1339: 6/722) و تعبیر «قربه الیالله» را برای این عمل شاهرخ بهکار برد. (ابنتغریبردی، 1391ق.: 15/364)



چگونگی جامه پوشانیدن کعبه از سوی مأموران شاهرخ

شاهرخ به غیاثالدین محمد حافظ رازي از ديوانيان برجسته عصر مأموریت نظارت بر بافت جامه کعبه در یزد را داده بود. وی نیز پس از خاتمه کار، آن را به هرات برد. (مستوفیبافقی، 1385: 3/155) بنابراین در سال 847 ق. و بعد از برخاستن شاهرخ از بستر بیماری، جامه تهیهشده را که به قول عبدالرزاق سمرقندی در خزانه مضبوط بود، همراه با رسالت شیخنورالدین محمد مرشدی و شمسالدین محمد ابهری به سوی مصر فرستادند تا پس از کسب موافقت سلطان مملوک برای پوشانیدن آن به خانه کعبه اقدام نمایند. هیئت شاهرخ در روز پنجشنبه 15 شعبان 848 ق. به قاهره رسید. (سمرقندی، 1369: 2/835/ ابنتغریبردی،1391ق: 15/ 364)

سلطان چقماق جمعی از مقربان خود را به استقبال آنها فرستاد و هیئت با احترام فراوان وارد شهر شدند. (خواندمیر، 1353: 3/632) سلطان مملوک به جهت ترس از خشم عمومی که پیشتر به برخی دلایل تاریخی آن اشاره شد، جامه را از امرای خود پنهان کرد (ابنایاس،1404ق: 2/244) و در تکریم کاروان که یکی از همسران تیمور نیز در آن حضور داشت، مبالغه بسیار نمود. (ابنتغری بردی،1391ق: 15/364) با اینحال مردم و امرای مصر و شام، نارضایتی خود را با حمله به هیئت شاهرخ و غارت قافله آنها نشان دادند. 

ماجرا از این قرار بود که روزی فرستادگان شاهرخ دیرتر از مجلس سلطان بیرون آمدند و شایع شد که سلطان حکم به گرفتن آنها کرده است. بههمینجهت مردم، قافله را غارت کردند. (میرخواند، 1339: 6/725/ سمرقندی،1369: 2/836) و همه کالاهای قیمتی قافله بهجز جامه کعبه، همچون نگینهای فیروزه کرمانی و شقههای حریر و مخمل و مشک و انواع پوستین که بالغ بر 20هزار دینار بود، به یغما رفت. (روملو، 1384: 1/407/ ابنتغریبردی،1391ق: 15/365) ملکظاهر از شنیدن این خبر بسیار خشمگین شد و به دلجویی از سفرای ایران پرداخت و سوگند یاد کرد که از ماجرا بیخبر بوده است. (سمرقندی،1369: 2/836) وی دستور داد تا جمعی از مسببین ماجرا را در انظار عمومی تازیانه زدند و ارزاق تعدادی از ممالیک را نیز قطع نمود. (ابنتغریبردی، 1391ق: 15/366 ) سپس اسباب سفر آنها را ترتیب داد و طلاهای فراوانی به اعضای هیئت بخشید تا آنان را راضی کند. قاصدانی را نیز همراه آنها کرد و سفارشنامههای مؤکد برای رعایت حالشان به حکام حرمین شریفین نوشت. بدین ترتیب بود که فرستادگان شاهرخ به همراه کاروان و محمل مصر حرکت نمودند و توانستند به اهتمام شرفا، حکام و خادمان مکه در روز عید قربان، کعبه را جامه بپوشانند (سمرقندی،1369:2/836/میرخواند،1339:6/725/خواندمیر،1353:3/3-32/واله،1379: /486/مستوفیبافقی،1385:3/156/ابنایاس، 1404ق: 2/245/الجرزی،2002م: 1/458). البته سلطان مصر فقط اجازه داد درون کعبه را با آن جامه بپوشانند. جامه شاهرخی را بر روی پوششی که برسبای در سال 837 ق. و پس از خراب شدن جامه درون کعبه ـ به علت سیلـ پوشانیده بود (ابنایاس، 1404ق: 2/153/ ابنحجر عسقلانی، 1392ق: 3/514) آویختند. [footnoteRef:4] (مقریزی،بیتا: 7/264) بدینترتیب شاهرخ بالاخره توانست در واپسین سالهای فرمانروایی خود و با بهرهگیری از ضعف مقطعی حکومت ممالیک در اوایل سلطنت ملکظاهر چقماق، توفیقی نسبی برای کسب افتخار جامهپوشانی به کعبه را بهدست آورد. [4: 1. رسم قرار دادن پوشش برای درون کعبه توسط عبدالله بن زبیر و در هنگام خروج او بر بنیامیه رایج شد و از اهمیت کمتری نسبت به جامه بیرونی کعبه برخوردار بود. کاری که گاه تا چند سال تجدید نمیشد(الدقن،1382: 5-94).] 


هیئت اعزامی شاهرخ پس از پایان مراسم حج، به هرات بازگشت و مورد استقبال شاهرخ قرار گرفت. جامه فرستادهشده از سوی وی تا چند سال بعد از مرگش که به فاصلهای اندک پس از بازگشت سفیران او رخ داد، برجای بود تا اینکه در رمضان سال 856 ق. امیرچقماق دستور داد آن پوشش را پایین بکشند و جامهای از سوی خود او را به جای آن قرار دهند. (ابنایاس،1404ق: 2/296) بنابراین، جامه شاهرخی حدود 8 سال در کعبه بود. این تحول در تغییر موضع ملکظاهر چقماق را باید در پیوند با تغییرات رخداده در اوضاع دو قلمرو تیموری و مملوک مورد توجه قرار داد. زیرا درحالیکه حکومت تیموری بهدنبال مرگ شاهرخ در مسیر تجزیه و ضعف قرار گرفته بود، وضع حکومت ملکظاهر نسبت به قبل بهتر شدهبود. این تغییر موضع ممالیک را میتوان در گزارش منابع مملوک از مرگ شاهرخ نیز مشاهده کرد. چنانکه ابنایاس آن را چنین ثبت کردهاست: «جاءت الاخبار بوفاه ملکالشرق شاهرخ بن تمرلنک و قد أراحالله تعالی اهل مصر معه و من شره». (ابنایاس،1404ق: 2/261) در قلمرو تیموریان نیز با توجه به ناکامی کلی حکومت در بهدست آوردن پایگاه و منبع مشروعیتی در حجاز سیاستهایی دیگر در پیش گرفته شد. برای مثال در عهد سلطان حسین بایقرا ظهور و ارتقاء زیارتگاه مزار شریف بهعنوان مرقد علیبن ابیطالب(ع)، در همین چارچوب و برای ایجاد جایگزینی برای حرمین حجاز صورت گرفت. (Subtelny,2007: 213-14) آنچنانکه حتی اعمالی شبیه اعمال حج از قبیل پوشیدن احرام و طواف برای آن متداول شد. در نوشتههای دوره تیموری نیز از آن بهعنوان کعبه آمال عرب و غیرعرب و قبلهگاه خوشبختی مردمان یاد میشد و باوجود آن، تلاش برای رفتن به زیارت مکه ضروری دانسته نمیشد. (Ibid: Op.cit) سابتلنی ماریا عقیده دارد که حتی ترویج و گسترش عمومیتر زیارت قبور در این دوره نوعی شبیهسازی برای زیارت مکه بودهاست. (Ibid: 193)

  

نتیجه

حضور در حرمین حجاز بهویژه مکه و برگزاری مناسک حج از همان قرون نخستین اسلامی تبدیل به یکی از عرصههای خودنمائی خلفا و فرمانروایان مسلمان گردید و از مواردی که در این زمینه بیش از همه اهمیت داشت، موضوع تعویض پوشش کعبه بود. پس از سقوط خلافت بغداد و محوریت یافتن سلاطین مسلمان در صحنه سیاسی جهان اسلام، نوعی رقابت آشکار و پنهان میان آنها در این زمینه درگرفت. در این میان، ممالیک مصر و شام بهدلیل در اختیار داشتن بازماندگان خلفای عباسی و نیز برخورداری از اقتدار بیشتر که در تقابل آنها با مغولان و صلیبیان جلوه یافته بود،  بهعنوان حامیان حرمین مطرح شدند. از سوی دیگر سایر فرمانروایان مسلمان معاصر با آنها از جمله شاهرخ تیموری که بر اسلاممداری خود تأکید داشتند، میکوشیدند در اقدامات نمادین نظیر پوشانیدن جامه به کعبه با آنان شریک شوند. بدین ترتیب بود که اداره حرمین و رسمهایی چون تعویض پوشش کعبه به یکی از عوامل مهم در سیاست خارجی دولتهای مسلمان تبدیل گردید.  

مجموعهای از عوامل و شرایط همچون اوضاع داخلی قلمروهای مسلمان و میزان اقتدار فرمانروایان در هر دوره موضوعی چون جامهپوشانی بر کعبه را تحت تأثیر خود قرار میداد. تا آنجا که به شاهرخ باز میگردد، وی نزدیک به سه دهه برای کسب اجازه این کار تلاش کرد. در مرحله نخست برسبای فرمانروای مقتدر مملوک درخواست وی در این مورد را با خشونت رد کرد. علاوه بر رقابتهای سیاسی معمول، آنچه که این وضعیت را رقم میزد، کینه تاریخی شامیان و مصریان نسبت به مغولان ـ که تیموریان را هم دنباله آنها میدانستند ـ و خاطره تلخ آنان از عملیات پدر وی (تیمور) در بلاد اسلامی و بویژه شام بود. گرچه نشانههایی از وجود انگیزههای اقتصادی نیز از سوی شاهرخ در اهتمام به امر حج و کسب افتخار پوشانیدن جامه به کعبه وجود دارد، اما باید انگیزههای سیاسی و اعتقادی او را در این زمینه بااهمیتتر دانست. در جانب ممالیک نیز، حتی اگر فرمانروایان مملوک بنابر مصلحتاندیشی سیاسی و نامساعد بودن شرایط حکومت برای تقابل، تمایلی به نرمش در برابر خواست شاهرخ نشان میدادند، واکنش امرا و مردم شام و مصر تند بود. در چنین شرایطی بود که شاهرخ پس از ناکامی در نخستین تلاش خود که چند سال را صرف آن کرده بود، در ابتدای حکومت ملکظاهر که با کاهش قدرت ممالیک همراه بود، تنها توانست اجازه تعویض پوشش داخلی کعبه را در واپسین سال فرمانروایی خود به دست آورد. علت اصلی این توفیق نسبی، ضعف حکومت ممالیک در این زمان بود. 

پوشش شاهرخی حدود هشتسال در کعبه بود تا اینکه ملکظاهر آن را با پوششی متعلق به خود تعویض کرد. ظاهراً علت اصلی این تصمیم ضعف حکومت تیموری پس از مرگ شاهرخ و بهبود موضع حکومت ممالیک بود. فرجام سخن آنکه موضوع پوشش کعبه در عمل تبدیل به مهمترین مسأله در سه دهه مناسبات شاهرخ با ممالیک شد؛ موضوعی که در میان فرمانروایان مسلمان ایران بدین وسعت بیسابقه بود.  
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