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 چکیده: 

های آن در دیوان اشعار کمال خجندی، شاه نعمت اهلل ولی، قاسم این رساله نگاهی مبسوط به اجتماع و فرهنگ و مؤلفه   

ی عصر تیموری در ال به الی این توان دریافت جامعهلرحمن جامی است. با بررسی این آثار میانوار و نور الدین عبد ا

ای که در این آثار بازتاب دارد ی این آثار قابل بازیابی است. جامعهاشعار ترسیم شده است و با دقت و  بررسی موشکافانه

-شاهان تیموری در فرهنگ و تمدن ایران متمدن میای است که در آغاز با جنگ و خونریزی همراه است. بعدها جامعه

یابد. ولی این شاهان و کنند. لذا علوم مختلف بر خالف اوایل این دوره رشد و توسعه میشوند و از علم و هنر حمایت می

باعث  های حاکم و فئودالاندوزی و فساد در طبقهکنند. ثروتحکام و امرای آنها به مردم تحت امر خود ظلم و ستم می

شود. از جمله تبعات دیگر آن شیوع انواع مفاسد اجتماعی در ی اشراف و ضعیف جامعه میایجاد شکاف بزرگ میان طبقه

دهند؛ این امر جامعه است. از لحاظ دینی شاهان تیموری به دلیل برخی مالحظات سیاسی تعصب شدید در دین نشان می

شود. از لحاظ اقتصادی ضعف و نابسامانی در کشور حاکم است امعه میها و تعصبات دینی مختلف در جباعث رواج نزاع

ها، تفریحات، های تقلبی در کشور است. تمامی مظاهر زندگی اجتماعی از جمله سرگرمیو یکی از تبعات آن رواج پول

اکم، بیانگر فرهنگ خورد که با وجود ظلم و ستم و خفقان حها، آداب و رسوم مختلف در این آثار به چشم میاعیاد، جشن

 باشد. مردساالری در جامعه حاکم است و زن در مقابل مرد از مقام بسیار نازل برخوردار است. و تمدن غنی ایرانیان می
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 مقدمه 1-1

سی، اقتصادی و اجتماعی در ؛ زیرا که تحوالت سیای تیموری دارددورهادبیات به نامه نگرش جامعه شناختی این پایان   

زمان خود  نویسنده( همواره تحت تأثیر محیط اجتماعی و فرهنگی یاآفرینش آثار ادبی تأثیرگذارند. خالق اثر ادبی )شاعر 

قرار دارد، که این محیط اجتماعی از همه سو او را در میان گرفته و پرورده و از وی هنرمندی ارجمند ساخته است. لذا 

، بنابراین اشعار او بازتاب اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روزگار اوست. اندیشه و خش شاعر استجامعه الهام ب

ی واالی آنها توان به معانی بلند و اندیشه، میکه با کنار زدن این پرده ی الفاظ نهان استدر پس پردهبینی شعرا، جهان

 جالب از حیات اجتماعی دوران زندگی آنها به دست داد.  دست یافت و با گردآوری و ترکیب مباحث پراکنده، تصاویری 

شناسی ادبیات یا اجتماعیات در گیرد، و جامعهشناسی، زندگی اجتماعی خالق اثر ادبی مورد بررسی قرار میدر جامعه   

و تربیت، هنجارها و ها، تعلیم ی اوضاع حاکم بر جامعه، گفتار و رفتار و ارزشهای ادبا، دربارهادب فارسی، توجیه دیدگاه

ی بیگانگان بر زبان و فرهنگ، خوراک و ی زندگانی، آداب و رسوم و باورها، تأثیر حملههای فرهنگی، شیوهناهنجاری

های غنی گیری از گنجینهپوشاک، نهادهای اجتماعی، وضعیت ادیان و علوم و بسیاری موارد دیگر را بر عهده دارد. بهره

ها، اندرزها و ها و حماسهسازد. تأمل در طنزها و کنایات، اسطورهجامعه شناختی را ممکن میآثار ادبی، کشفیات بزرگ 

 دهد که تاریخ در ادبیات، و ادبیات در تاریخ تأثیرگذارند.  امثال و حکم، نشان می

ی همان عصر ارائه جامعه توانیم شناختی بیشتر و بهتر از سیمایبنابراین، از طریق بازخوانی آثار ادبی ادوار مختلف، می    

ی ذوق واالی ادبی گذشتگان ماست بلکه منبع ی ما، نه تنها منعکس کنندهنماییم، زیرا که میراث مکتوب و ادبی گذشته

 باشد. ی جوامع آنها میهای روزگار پدیدآورندگان آثار و آیینهعظیمی برای علوم مختلف و دانش

ی آن شناسی است، که پیشینههای جامعهترین شاخهر ادب فارسی، یکی از نورسشناسی ادبیات یا اجتماعیات دجامعه   

کوشد تاریخ اجتماعی را از خالل آثار ادبی باز نویسد و نقش تحوالت گردد. این علم میها سال قبل باز میدر ایران به ده

 سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در آفرینش شاهکارهای ادبی نمایان سازد.  

شود. زیرا که اجتماعی و سیاسی و ادبی ایران محسوب می عطف هایه. ق( یکی از نقطه 782-907ی تیموری )رهدو  

 گری و آشفتگی به بار آوردند. با تیموریان قومی بیگانه و بیابانگردی بودند که با ورود خود به ایران وحشت، کشتار، غارت



 ج
 

 ی شئون اجتماعی رسوخ کرده و نه تنها توان فهمید که این آشفتگی در همهیی آثار ادبی باقی مانده از این دوره ممطالعه

 های عصر را تحت شعاع خود قرار داده است. ادبیات که تمامی علوم و دانش

ی حساس و سراسر کمال خجندی، شاه نعمت اهلل ولی، قاسم انوار و جامی چهار شاعری هستند که در این دوره  

ی این دوران آشنا های مردم ستم دیدهاند و با دردها و رنجند. آنها خود از میان مردم برخاستهاکشمکش و نزار زیسته

 اند این آالم و دردها را در البه الی اشعار خود به نمایش بگذارند. هستند و لذا هر کدام به نوعی سعی کرده

های ها و ناهنجاریریزی ارزشبند و از نزدیک درهمیااینان که سرزمینشان را در دست تاراج گروهی بیابانگرد بدوی می   

ی کنایات و حکایات متنوع اعتراض کنند، در هر فرصتی با اشکال و الفاظی مختلف و گاه در پس پردهرفتاری را حس می

-تازیی سیاسی و اجتماعی، ترکسازند. اشعار این شاعران سرشار از نمایش اوضاع آشفتهخود را به وضع حاکم نمایان می

  های شاهان و بزرگان دولت تیموری است.ها و فسادکاری

در این رساله سعی شده است اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران در عصر پر تنش تیموری از البه الی     

ی کاری این رساله حیطهآثار ادبی بازمانده از این دوره، از منظر جامعه شناسی ادبیات، مورد نقد و بررسی دقیق قرار گیرد. 

همچنان که گذشت دیوان اشعار چهار شاعر نامبرده می باشد اما برای اشراف بیشتر و کامل تر بر موضوع  تحقیق، به دلیل 

حساسیت و گستردگی آن، تنها به این دیوان ها اکتفا نکرده و در کنار آن کتب ادبی بازمانده از این دوره را )چه نثر و چه 

قویت موضوع از آنها استخراج این عصر را برای تاده و نمودهای اجتماعی و فرهنگی العه ی دقیق قرار دنظم( مورد مط

ام؛ از جمله هفت اورنگ و بهارستان عبد الرحمن جامی، مقامات جامی اثر منثور نظامی باخرزی که از دانشوران قرن کرده

ور سلطان حسین میرزا بایقرا آخرین پادشاه تیموری و هم شیر نوایی وزیر و مشاهجری است، دیوان اشعار امیر علی نه

ی واله شده است، کتاب خلد برین نوشته عصر و مشوّق جامی، کتاب تزوکات تیموری که به قلم خود تیمور نگاشته

ی الدین علی یزدی که همگی در دوره ی شامی از شرفب التواریخ معینی از نطنزی و ظفرنامهاصفهانی قزوینی، منتخ

 اند.  یموری نگاشته شدهت

  نامه بدین ترتیب است: اما روش بررسی در این پایان   

 ی دقیق اشعار چهار شاعر نامبرده. . مطالعه1

 شده است. . فیش برداری از مواردی که به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.... آثار مورد نظر مربوط می2

 اریخی دوران تیموری . مطالعه و فیش برداری از تمام منابع ت3



 ح
 

اجتماعی نزدیک به عصر شاعران مورد نظر، و به طور کلی برخی آثار شعرا و نویسندگان معاصر  -ی آثار ادبی. مطالعه4

 آوری شواهد گوناگون، و فیش برداری از آنها. چهار شاعر نامبرده، برای جمع

 نظر.  های گردآوری شده از آثار چهار شاعر مورد. تنظیم موضوعی فیش5

های فوق به منظور تقویت موضوع و ذکر های استخراج شده از منابع تاریخی و ادبی این دوره، با فیشی فیش. مطالعه6

 شواهد. 

 گیری کلی. های گوناگون، و نتیجه. گردآوری مباحث پراکنده در بخش7

اخل پارانتز آمده، و در ترتیب عناوین فرعی ی بیت در دی صفحه و شمارهدر برابر هر شاهد، اختصار نام کتاب و شماره   

 ی الفبایی استفاده شده است.   تا حد امکان از شیوه

  : تعریف و تحدید موضوع )موضوعی، زمانی و مکانی( 1-2

اهلل ولی، ی تیموری برمبنای اشعار کمال خجندی، شاه نعمتموضوع این رساله، نقد اجتماعی و فرهنگی ادبیات دوره   

های اجتماعی و فرهنگی انعکاس یافته در آثار چهار باشد. در این پژوهش سعی شده است که بارقهوار و جامی میقاسم ان

و مورد نقد و بررسی دقیق قرار گیرد و هر کدام از آنها همراه با توضیح ارائه شود. شاعر مورد نظر استخراج شده 

ی زمانی این چهار شاعر به گیرد. فاصلهیل قرن ده را در برمیی دوم قرن هشت تا اوای زمانی این پژوهش، نیمهمحدوده

 اند. کردههم نزدیک بوده، بدین گونه که همه در ایران و در دوران حکومت تیموریان زندگی می

 بیان مسأله:   1-3

ی و با آن رابطه گرفتهبه طور اجتناب ناپذیر تحت تأثیر جامعه و فرهنگ آن قرار همواره با توجه به این که ادبیات    

 ی مستقیم دارد،های ادبی با تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه رابطهمتقابل دارد و با توجه به اینکه تغییر سبک

هایی که شاید در هیچ ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی در آثار ادبی منعکس شود؛ واقعیتبنابراین طبیعی است که واقعیت

تواند در این زمینه کارگشا باشد و به ی تیموری میلذا نگاه جامعه شناختی به آثار ادبی دورهکتاب تاریخی یافت نشود. 

  بسیاری از سواالت مربوط به جامعه و فرهنگ و اقتصاد و سیاست این دوره جواب دهد.  

 سواالت تحقیق: 1-4

 دهیم: ها پاسخ میری به این پرسشی تیموما در این رساله، ضمن بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی ادبیات دوره   

ی ی تیموری که سراسر آشفتگی و جنگ و خونریزی است ادبیاتی زنده و پویا جریان دارد که منعکس کنندهآیا در دوره -

 اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن باشد؛ 

 اوضاع اقتصادی این دوران در آثار ادبی آن چگونه توصیف شده است؛  -



 خ
 

 یگاه مرد و زن در جامعه و خانواده چگونه در این آثار نمود دارد؛ نظام خانواده و پا -

 آیا اعتقادات و باورها و آداب و رسوم مختلف مردم و امثال و حکم جاری در جامعه در این آثار قابل دسترسی است؛   -

 هدف و ضرورت تحقیق:  1-5

ی کاری است که پژوهشگران و محققان به خوبی از عهدهتبیین و پژوهش و نقد آثار ادبی یک دوره تنها از دیدگاه ادبی    

-جویی خاستگاه شعر و نثر، به ویژه ژرفآیند؛ اما پیشرفت و تکامل اجتماع نشان داده است که بررسی و ریشهآن بر می

 از دارد. شناسی به تالش و ژرفکاوی بیشتری نینگری در تعامل این هنر با دیگر مظاهر زندگی اجتماعی، از دیدگاه جامعه

 ها را ی تیموری برقراری شرایط خاص سیاسی و اجتماعی در کشورمان، ادبیات و در کل تمامی عــلوم و دانشدر دوره   

تحت تأثیر خود قرار داده است؛ لذا بررسی میزان انعکاس اوضاع اجتماعی و فرهنگی در ادبیات این دوره ضروری و الزم 

 رسد. به نظر می

شناختی آثار ادبی این دوره مخصوصاً چهار اثر نامبرده، به بازسازی جامعه و های جامعهطریق موشکافیبنابراین از    

   ها خواهیم پرداخت.  فرهنگ آن و نقد و بررسی این یافته

 بررسی و نقد منابع مورد استفاده در تحقیق:  1-6

 منابع فرعی  -2منابع اصلی  -1شوند: منبع مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته تقسیم می   

 منابع اصلی:  1-7

اهلل ولی و دیوان اشعار و هفت اورنگ جامی بخشی در این پژوهش، دیوان اشعار کمال خجندی، قاسم انوار، شاه نعمت   

 اند. از منابع اصلی تحقیق بوده

 منابع فرعی:  1-8

 نامه، جزء منـابع فرعی شناسی ادبیات و متناسب با موضوع پایانهی جامعها و مقاالت موجود در زمینهنامهها، پایانکتاب   

 بودند. 

 روش اجرای طرح 1-9

 هایی که در تحقیق حاضر مورد استفاده بوده است: شرح نوع تحقیق و روش یا روش

منابع اصلی و فرعی مورد ی متون و ها و مطالعهغالباً با مراجعه به کتابخانه است وای نوع تحقیق در این رساله، کتابخانه   

ی تیموری بر مبنای دیوان نقد اجتماعی و فرهنگی ادبیات دوره»ها و مفاهیمی که به موضوع مورد نظر یعنی نیاز، پیام

تنظیم و  مربوط بوده، مورد بررسی، انتخاب، استخراج،« اشعار کمال خجندی، شاه نعمت اهلل ولی، قاسم انوار و جامی

  . قرار گرفته استتدوین 

 ( و ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضرdataها )ی گردآوری دادهمعرّفی شیوه 1-10



 د
 

های محققان ی مستقیم به آثار کمال خجندی، قاسم انوار، شاه نعمت اهلل ولی و جامی و عقاید و آرا و نوشتهبا مراجعه   

-راههها پرهیز نماییم، و در استنتاج خود از بیگفته ی شناخت چهار شاعر نام برده تالش کردیم تا از تکراردیگر در زمینه

ی متون موثق و تا حد امکان، روز آمد، مطالب و مواد الزم را گردآوری کرده، پس از ها دور باشیم. لذا پس از مطالعهروی

گیری نهایی را به ی نگارش رساله و نتیجهبندی مطالب و سایر موارد قابل ذکر، مرحلهی آنها با یکدیگر و طبقهمقایسه

ی ی صفحه/ شمارهانجام رسانیم. قابل ذکر است که در این رساله، نشانی هر بیت در زیر آن به ترتیب )عنوان اثر/ شماره

 بیت( درج شده است. 

  :گیری مورد استفاده در تحقیقهای نمونهمعرفی شیوه 1-11

 هنگی استفاده شده است. های معمول در تحقیقات علمی و فردر این پژوهش، از شیوه   

  :شرح محیط پژوهش و فرآیند کار تحقیق 1-12

ها و ای استفاده شده است و ضمن گردآوری دادهی تحقیقات کتابخانههمچنان که در موارد پیشین ذکر شد، از شیوه   

ماًلعلمی به محک نقد، گیری قرار گرفته و در نهایت با دیدگاه کااطالعات، ماحصل این مطالعه، مورد مقایسه و نتیجه

 تحلیل و بررسی گزارده شده است. 

  : بندی آنبیان مراحل تحقیق و زمان 1-13

، پس از مشورت با استاد راهنما، موضوع رساله انتخاب شد. بعد از آن به مدت شش ماه به 1386در اواخر سال    

ی اجمالی و گذرای منابع گردآوری شده، عهی منابع مختلف اصلی و فرعی پرداختم و از طریق مطالشناسایی و تهیه

به گروه ادبیات فارسی تحویل دادم. پس از تصویب نهایی عنوان رساله در  1387پروپزال را تنظیم کرده، در تیر ماه سال 

 ، کارهای مقدماتی رساله را آغاز کردم. 1387شورای تکمیلی دانشگاه و ابالغ آن در مرداد ماه سال 

به طول انجامید و  1388اصلی و استخراج مطالب و موضوعات مورد نیاز و فیش برداری تا اوایل سال  ی منابعمطالعه   

بندی موضوعی آنها پرداختم و پس از نگارش و طی مراحل مختلف تایپ و تنظیم، کار ها و دستهپس از آن، به تنظیم فیش

 تدوین نهایی در مرداد ماه به پایان رسید. و هلل الحمد. 
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 نقد و انواع آن:  2-1

ی نقد در زبان فارسی معانی متعدد دارد و از آن جمله است: پول رایج، پول نقد )= در مقابل نسیه(، سره گزینی واژه»   

ب نیکو و ناب از هر چیز(، ارزیابی و سنجیدن، به محک زدن، خوب و بد چیزی را نشان دادن، و بهین و بهترین )=انتخا

 را گزیدن.

رود ولی در عرف و کاربرد متداول زبان، تفاوت محسوسی میان نقد و انتقاد ی نقد، گاه مترادف با انتقاد به کار میواژه   

آورند، در گیری از کاری یا کسی میهای یک چیز و خردهلبًا در مفهوم بیان کاستیخورد، یعنی انتقاد را غابه چشم می

گیرند و آن را برای ارزیابی امور و آثار ذهنی، فکری، هنری و فرهنگی مورد حالی که نقد را در چنین مفهومی به کار نمی

رود و در چنین حالتی تر خود به کار میردهی انتقاد نیز گاه در مفهوم گستدهند. گفتنی است که واژهاستفاده قرار می

 شود. ی نقد آورده میمترادف با واژه

ی مذکور نیز در زبان انگلیسی تقریباً وسعت هستند. واژه criticismی انگلیسی ی نقد و انتقاد معادل واژههر دو واژه   

 (11: 1377)امامی،  «.های نقد و انتقاد در زبان فارسی داردی واژهمعنا و مصداقی به اندازه

 مفهوم نقد ادبی:  2-1-1

از جمله تعاریفی که از ادبیات ارائه »برای تعریف نقد ادبی، در ابتدا باید تعریفی هر چند نسبی از ادبیات به دست داد:    

دبیات شود که اشده است آن است که ادبیات فعالیتی ذوقی و تجسمی از اندیشه و احساس انسان است، و گاه گفته می

 (12)همان: « الهامی از طبیعت و زندگی انسان است.

نقد ادبی یا سخن سنجی »دهد. ترین موضوع بحث آن را نیز ادبیات تشکیل مینقد ادبی برگرفته از ادبیات است و اصلی   

 «های آن.ستیای هوشمندانه در آثار ادبی و هنری و توصیف و تحلیل و بیان فضایل و کافعالیتی است مبتنی بر مطالعه

 (9: 1382)فرشیدورد،

 اقسام نقد:  2-1-2

نقد ادبی اقسام مختلفی دارد از قبیل: نقد تکوینی، نقد کل و جزء، نقد توصیفی، نقد ارزشی، نقد صورت، نقد ماده و »   

قد شاعران و ای، نقد زیباشناسی، نقد تأثیری، نموضوع، نقد فنی، نقد ذوقی، نقد بازاری، نقد دانشگاهی، نقد روزنامه

 نویسندگان، نقد تاریخی، نقد اخالقی، نقد نظری و نقد عملی.

 ی و ـی شرایط تکوین و به وجود آمدن یک اثر ادبیکی از اقسام نقد، نقد تکوینی است یعنی تحقیق دربارهنقد تکوینی:  -



 ز
 

 و شخصیت و خلق و خوی و صی ـدادهای شخــدگان و استعــران و نویسنـبررسی اینکه محیط زندگی و جغرافیایی شاع

توان به سه قسم حاالت روانی ادب آفرینان تا چه حد در پدید آمدن و آفرینش اثرشان مؤثر بوده است این نوع نقد را می

 تقسیم کرد: 

 ( 15: 1369)گلدمن،  «نقد محیط اجتماعی -3شناسی نقد اجتماعی و جامعه -2نقد روانشناسی  -1

آید و در واقع پلی است بین شناسی و نقد ادبی به وجود میجدیدی است که از آمیزش جامعهشناسی ادبیات فن جامعه»   

شناسی ادبیات ساخت و کارکرد ی ادبیات است با جامعه. در واقع جامعهشناسی و ادبیات. موضوع این علم رابطهجامعه

دهد که ادبیات نیز کند، و نشان میا بررسی میی میان جامعه و ادبیات و قوانین حاکم بر آنها راجتماعی ادبیات و رابطه

مانند خانواده، آموزش و پرورش، حکومت، اقتصاد و ..... یک نهاد اجتماعی است؛ یعنی ریشه در زندگی اجتماعی انسان 

 و شناخت محتوای اثر ادبی و خاستگاه روانی و اجتماعی شناسی ادبیات را علم مطالعهتوان جامعهدارد. بنابراین می

ی گذارند، تعریف کرد. به طور کلی این علم مطالعهپدیدآورندگان آنها و نیز تأثیر پابرجایی که این آثار در اجتماع می

 ( 56: 1376)ترابی، «های زندگی اجتماعی است.علمی محتوای اثر ادبی و ماهیت آن در پیوند با دیگر جنبه

 ی مغولاوضاع سیاسی ایران مقارن حمله 2-2

که مقارن والدت تیمور است، آخرین ایلخانان مغول یعنی ابوسعید بهادرخان وفات یافت و امرای مغول  736ال در س»   

ای از دودمان ایلخانی به دعوی سلطنت برخاستند و قسمتی از کشور ایران را به خود اختصاص هر یک به نام شاهزاده

ی هجری قمری، که حمله 782اض دولت مغول و سال هجری قمری، یعنی انقر 736های ی بین سالدادند. در فاصله

 ( 44: 1375)جامی، « شد.تر میتیمور به ایران آغاز شد، سال به سال اوضاع ایران آشفته

ها یعنی ایلکانیان گشت و امرای این سلسلههایی چند میهای مختلف ایران در دست سلسلهها قسمتدر تمام این سال»   

کدام قدرت چندان نداشتند تا بتوانند ر، و اتابکان لرستان، و آل کرت، و سربداران و طغاتیموریه هیچیا آل جالیر، و آل مظف

 «ی جدال و نفاق مشتعل بود.در مقابل جهانگیر قهاری مثل تیمور مقاومت کنند بخصوص که بین ایشان نیز دایماً نایره

 ( 10: 1360)اقبال،

 اصل و نصب تیمور    2-2-1

شعبان  25ور به تاریخ ــاند. تیماست و نسب او را مورخین به خاندان اجداد چنگیز رسانده« امیر ترغای»ر تیمور پس»   

تولد « کش»ی ایلغار از قرای ی خواجهدر قریه« سلطان ابوسعید بهادر خان»)ه.ق( قریب پنج ماه بعد از فوت  736الـس

دای جوانی با ـــاند در ابتط به ریاست و سلطنت رسیدهــو تسل یافت. وی مثل غالب بدویان راهزن که بعدها بر اثر تغلب

 (21)همان:  «گذاشت.رفقای معدودی که داشت به دستبرد و دزدی روزگار می

 الـی سیاست آسیای میانه و ماوراءالنهر گردید. در سمیالدی )قرن هشتم هجری( تیمور وارد صحنه 14ی قرن در نیمه»   



 س
 

تغلق تیمور، خان مغولستان، سمرقند را فتح کرد و وطن تیمور به دست خان افتاد، تیمور خود  میالدی موقعی که 1361 

 شود.« گش» در صف اشغالگران قرار داشت و جزو یاران او بود. خان نیز به او کمک کرد تا حاکم ناحیه

 768م )1366ن گریخت. در سال دان نپایید و تیمور به حامی خود خیانت کرد و به سیستاــی همکاری آنان چنرابطه   

ه. ق( تیمور با کمک امیر حسین موفق شدند ماوراءالنهر را از چنگ خان مغول رها سازند ولی دوباره در جنگی که بین 

آنها با خان مغول صورت گرفت شکست خورده و فرار کردند. مردم سمرقند با رهبری سربداران خان مغول را شکست 

ه. ق به سمرقند نزدیک شده و با 768ها از سمرقند به تیمور رسید آنها در بهار نشینی مغولبدادند. پس از آنکه خبر عق

رحمانه سرکوب و امیر حسین و تیمور نیرنگ توانستند سربداران را مغلوب کنند و به این ترتیب جنبش مردم به طرزی بی

نگ درگرفت که در جریان آن امیر حسین مغلوب و بار دیگر فرمانروای سمرقند شدند. ولی چندان نپایید که بین آن دو ج

 ( 355: 1342)راوندی،  «مقتول شد.

سالگی به  34ه. ق در سن  771تیمور در روز چهار شنبه دوازدهم ماه رمضان سال »در کتاب خلد برین آمده است:    

 (92: 1379)واله اصفهانی، « تخت سلطنت نشست.

 حمالت تیمور و فتح ایران 2-2-2

-ه. ق اولین لشکرکشی خود را به خراسان انجام داد و نواحی زیادی را مسخر خود کرد. در سال 782مور در سال تی»   

ی او ساله 3درآمد و سپس یورش « قرانامیر صاحب»ه. ق خراسان و مازندران و گرگان به تصرف  782-787های میان 

ها توانست قسمت بزرگی از این سرزمین از گرجستان و اله. ق به ایران آغاز شد. تیمور در این س 790تا  788از سال 

ی او، که اش در تسخیر ایران با یورش پنج سالهارمنستان و از جانب دیگر فارس را به اطاعت خود درآورد ولی کار نهایی

وستان حمله ه. ق صورت گرفته بود، انجام یافت و بعد از این فتوحات است که امیر گورکان به هند 798تا  794از سال 

را به کشمکش با سالطین روم و شام گذرانید و در  807تا  802برد و دهلی را به تصرف خود درآورد و آنگاه از سال 

 (4: 1366)صفا،  «رفت، بعد از یک ماه بیماری جان داد.هنگامی که به فتح چین می 807نهایت در شعبان سال 

 اخالق و افکار تیمور 2-2-3

تیمور یکی از بزرگترین فاتحین کشورگشا و از سرداران مدبر و رشید است، حرفی نیست؛ ولی در در اینکه امیر    

 گری نیز کمتر نظیر دارد. رحمی و حیلهقساوت و سخت کشی و بی

رحمی و قساوت دست کمی از چنگیز نداشت و در عین حال که ور مردی بود که در بیـی، تیمــبه تصریح کتب تاریخ   

کرد و قرآن را از حفظ نوشید، تظاهر به دینداری میهای متعدد داشت و شراب به افراط میگذران بود و زنعیاش و خوش

ترین افراد رحمکرد و از بیی پیری هم نشاط خود را از دست نداده بود و در خوراک و شراب افراط میداشت. او در دوره



 ش
 

با اینکه تیمور بیگ از چیزهایی که در اسالم »آمده است: « نگشامنم تیمور جها»( در کتاب 14: 1374بشر بود. )پناهی، 

 جزو 

 ( 427: 1371)بریون، « گیر نیست.خواری و زنان روسپی سختکند ولی نسبت به شرابمنهیات است پرهیز می

-کند. او میاست، عادات و رفتارهای عجیبی از او ذکر میاسقف سلطانیه که تیمور را در حدود هفتاد سالگی او دیده   

شود. اگرچه در مقابل او صد هزار مرد و زن و کودک را سر تر از این مرد در جهان یافت نمیرحمبی»گوید که به نظر من: 

ی یک شهر را تا آخرین کودک و شیرخوار کند. بارها اتفاق افتاده است که تمام سکنهببرند، کوچکترین تأثیری در وی نمی

( 82: 1364)اسماعیلی،  «ک نوزاد رحم کرده، نه به پیرمرد یک صد ساله و نه به زن آبستن.به قتل رسانده. نه به کود

 ی مذهبی بود.هایش اغلب بهانهها و قتل عامی او در لشکرکشیتیمور مسلمان متعصب بود و بهانه

موفقیت او در این بود  هایش توانست حکومت قوی و مستقل تشکیل دهد و رازها و قتل عامگریتیمور با تمام وحشی»   

گران را از گوشه و کنار کشور کوتاه ساخت ی عمل پوشانده و دست یغماگران و چپالهای مردم ایران جامهکه به خواسته

گذاشت، گویندگان و نویسندگان و و حکومتی واحد پدید آورد و به ارباب دانش و بینش قدر و احترامی فوق العاده می

هنران را ستود و بیداشت، هنرمندان را مینهاد و آنها را عزیز و گرامی میملک و ملت را ارج می دانشمندان و برگزیدگان

 (4تا[: ]بی)صفوی،  «زدود.ی ملک میاز صحنه

بود و هر کسی  مندی بود که قوانینی از روی یاسای چنگیزی و قواعد اسالمی تدوین کردهتیمور همچنین شخص قانون   

 شد.کرد به شدت مجازات میطی میکه از آن تخ

 اعقاب تیمور 2-2-4

الدین میرانشاه و معین الدین شاهرخ. نام غیاث الدین جهانگیر، معزالدین عمر شیخ، جالل تیمور چهار پسر داشت به»   

ان وی قبل از مرگ نوی خود پیر محمد، فرزند جهانگیر، پسر بزرگ و متوفای خود را به جانشینی انتخاب کرد. سر

انروایی برگزیدند، ـی دیگر تیمور، خلیل سلطان، را به فرمی سلطنت ندیدند و نوهحکومت تیموری پیر محمد را شایسته

 (360: 1354)راوندی،  «خوران تیمور پایان نیافت.ولی با این انتخاب جنگ میراث

وسیع تیمور به دو قسمت بزرگ منقسم  های شاهزادگان )میرزایان( تیموری به اینجا کشید که ممالکها و کشاکشجنگ   

-قسمت غربی آن، ایران غربی و عراق عرب و الجزیره و اران گرجستان و ارمنستان بود که تحت حکومت جالل»گردید. 

الدین میرانشاه و پسرانش ابوبکر و عمر قرار داشت، و قسمت شرقی یعنی خراسان و ماوراءالنهر و نواحی مجاور آن در 

هایی چون دولت آل جالیر و ترکمانان قراقویونلو قرار داشت، رآمد. قسمت نخستین که در برابر قدرتاختیار شاهرخ د

دیری در دست تیموریان نماند، و قسمت شرقی که در دست شاهرخ بود مدتهـا، تا سقوط دولت تیمــوری، برای فرزندان 

 ( 6، 1366)صفا،  «امیر تیمور گورکان باقی ماند.



 ص
 

خوی نبود، به همین جهت به سال حکومت کرد. به روایت اکثر تاریخ نویسان برخالف پدر درنده 43شاهرخ مدت    

او یکی از بهترین پادشاهانی است که بر ایران سلطنت کرده چه او عالوه بر دیانت و تقوا و »ها پرداخت. تعمیر خرابی

گفت و هم آباد کننده بود. خود او هم شعر می پژوه و هنرپرور وجویی بسیار بخشنده و علم دوست و ادبعدالت و صلح

ی بزرگی که به امر شاهرخ در آنجا تأسیس یافته بود، مرکز علما و نوشت و هرات در عصر او عالوه بر کتابخانهخوش می

 ادبا و شعرا و خطاطان و نقاشان بود، مخصوصاً در عصر شاهرخ یک عده از بهترین کتب تاریخی زبان فارسی به تشویق و

امر آن شاه هنردوست تألیف یافته و این کار در عهد فرزندان نیز دنباله داشت و تا اوایل عصر صفوی کشیده شده است. او 

 (552: 1378)آشتیانی،  «ه.ق ادامه داد. 850حکومت را تا سال 

های فرهنگی به عالیتبعد از شاهرخ فرزندش آلغ بیگ به پادشاهی رسید وی که سلطانی عالم و دانشمند بود غیر از ف»   

ه. ق  850بیگ برپا گردید. مرگ شاهرخ در سال تشویق علما و منجمین همت گماشت و به یاری آنان زیج معروف الغ

های پیاپی امرا ی فضل و دانشش نتوانست طغیانی ممالک تیموری گشت. زیرا الغ بیگ با همهی کلی بازماندهمبدأ تجزیه

ه. ق به او  853شاند و کار او به جایی کشید که حتی فرزندش میرزا عبداللطیف در سال و شاهزادگان تیموری را فرون

ی فرستادن او به سفر حج او را از سمرقند خارج و مقید ساخت و به قتل رسانید. در این هنگام هر یاغی شد و به بهانه

)واله اصفهانی،  «استقالل برافراشته بودند.ای از ممالک نیای خود مستولی شده و علم یک از شاهزادگان تیموری بر گوشه

1379 :524 ) 

ی مدعیان را برانداخت و در ه. ق به سلطنت رسید و همه 855ی میرانشاه پسر تیمور در سال سلطان ابوسعید نواده»  

گوهر ی مدت هیجده سال سلطنت او اغتشاشی در والیات ایران به وجود نیامد. پس از شکست و قتل او به دست نواده

ه. ق در هرات  873را، به کمک یاران خود، در سال ـوم به سلطان حسین بایقــان تیمور موســاد آغا، یکی از نوادگــش

 ( 145: 1375)جامی،  «الدین امیر علیشیر را که از دانشمندان زمان بود به وزارت خود برگزید.به سلطنت رسید و نظام

رود. دربار سلطان ایقرا، شهر هرات مرکز درخشان صنعت و ادب به شمار میدر دوران فرمانروایی سلطان حسین ب»   

اتی دوباره بخشید. در ـدان و خطاطان بود و با این اقدام وی دانش و صنعت و ادب را حیــع شعرا و هنرمنـمرکز تجم

یکن وی با حریف ه. ق برقرار بود، ل 873طول این دوره شهر هرات در ثروت و جالل غرق بود. حکومت وی تا سال 

مواجه گشت و عاقبت در جنگی که بر سر تصرف آذربایجان با او داشت، « اوزون حسن قویونلو»ای به نام پنجهقوی

شکست خورده و مقتول شد. با قتل او ممالک تیموری دوباره با هرج و مرج مواجه گشت و باالخره با مرگ این پادشاه 

 ( 287: 1347کوب، )زرین «دولت تیموریان به پایان رسید.
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تمدن بوده است که ی ما همچون دیگر ادوار، ایران مرکز تاخت و تازهای اقوام وحشی و بیی مورد مطالعهدر دوره   

یکی پس از دیگری به ایران هجوم و تاخت آورده و چند گاهی در ایران فرمانروایی کرده سپس به تدریج تحت تأثیر 

 اند. ایران قرار گرفته و از میان رفتهفرهنگ و تمدن 

های داخلی و خارجی و ها و کشمکشی وفور جنگی تیموری باید به واسطهرسد که در دورهآغاز امر به نظر می در   

ی نظامی تیمور بر ایران، چگونگی اوضاع اجتماعی و فرهنگی نیز دگرگون شده باشد؛ در کثرت قتل و غارت و غلبه

های حکومتی در اوان استیالء به های اداری و دستگاهتغییراتی که تیموریان در بعضی از سازمان»ن نیست. صورتی که چنی

توان به طور وجود آوردند آن قدر عمیق و پایدار نبود که دوامی داشته باشد، بلکه به زودی رنگ ایرانی به خود گرفت. می

در زمان خوارزمشاهیان و مغول سازمان داشت و تمدن این دوره  کلی بیان کرد که وضع اجتماعی و فرهنگی همان بود که

)رضی،  «ی تمدن خوارزمشاهیان و مغول است که اساس آن نیز بر مبنای تمدن سلجوقیان و سامانیان بوده است.دنباله

1341 :31) 

ه بعد از اقامت در ایران و تیموریان اصالً با مغول خویشاوند بودند؛ آنها در ابتدا قومی درنده خوی و وحشی بودند ک   

مألوف شدن با افکار و فرهنگ مردم این سرزمین تغییر ماهیت دادند و خوی تاخت و تاز را باختند و به تدریج با تمدن 

چنین خوی وحشیگری آنها تعدیل یافت. لذا نتوانستند تغییرات عمیق و کارسازی در اسالم و ایران آشنا شدند و این

 کنند. ی ایران ایجادجامعه

ی امور کوشید که راه و رسم او را در ادارهدانست و میی حکومت چنگیزی میتیمور حکومت خود را دنباله»   

یمات اسالمی تلفیق کرد و ــزی را با اصول تعلـکار برد. به همین مناسبت، قسمتی از یاسای چنگی الک تابع خود بهـــمم

اد. اما این اصول در محیط لشکری و نظامی معتبر بود و در سازمان کشوری قواعدی که تزوک تیموری نام دارد، ترتیب د

 ( 365: 1354)راوندی،  «همان اصول دیرین ایرانی و اسالمی مالک عمل کارگزاران بود.

 نمود. او ازات میـکرد به شدت مجتیمور خود شخص بسیار قانونمندی بود و هر کسی را که از تزوکات وی تخطی می   

 اندار را ــگیر کامکار و نبایر ذوالقدر جهفرزندان ملک»گوید: گرایی به بازماندگان خود میدر توصیه به قانون« وکاتتز»در 

-معلوم باد که چون از درگاه تنکری تعالی امید دارم که بسیاری از فرزندان و اوالد و احفاد من بر مسند سلطنت و مملکت

سلطنت خود تزوکات بربسته، دستورالعمل آن را انشاء نمودم؛ که هر یک از داری خواهند نشست، بنابراین بر امور 

ها ها و جنگها و فراقها و محنتفرزندان و اوالد و احفاد من بدان موجب عمل نموده و دولت و سلطنت مرا که به رنج

م و اصحاب گرام به چنگ به تأییدات ربانی و میامن نیروی ملت محمدی صلی اهلل علیه و آله و سلم و دوستی آل عظا

ام نگهبانی نمایند و این تزوکات را در امور سلطنت خویش دستور العمل سازند تا دولت و سلطنتی که از من به آورده

 (442: 1364)اسماعیلی، « ایشان برسد از خلل و زوال ایمن باشد.
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شت و ترویج آن بسی کوشا بودند. اینان اغلب نوشتند و در بزرگداکردند، فارسی میتیموریان به زبان فارسی تکلم می»   

بیگ، سلطان حسین بایقرا گذشته از اینکه طبعی لطیف در شان چون بایسنقر، الغگفتند و بعضیخود نیز به فارسی شعر می

 (33: 1341)رضی،  «رفتند.دستی به شمار مینویسان چیرهدان، نویسنده و خوششعر داشتند، ریاضی

 ی تیموریر دورهسیستم حکومت د 2-4

بود. اما سلطنت ی سلطنت داشت که به شکل استبداد مطلق، قدرت در دست سلطان میدر این دوره حکومت جنبه»   

ی صفویه و قاجاریه متمایز بود؛ زیرا که در دستگاه سلطنت و حکومت، ی تیموریان تا حدودی از حکومت مطلقهمطلقه

شد و انتخاب سلطان یا تصمیمات نهایی او بایستی به نامیده می« قوریلتای» مجمع یا شورای شاهزادگان قرار داشت که

 «یابد.رسیده است. بنابراین استبداد مطلقه اندکی در این دوره تعدیل میتصویب این مجمع شورای شاهزادگان می

 ( 938: 1382)راوندی، 

خاندان چنگیز باشد و به همین دلیل تیمور به نام  سلطان باید از»که تیمور آن را قبول داشت، « یاسای چنگیز»بنابر    

های پیشین نشان تبعیت از سلطان کرد. در این دوره نیز مانند دوره، فرزند چنگیز، حکومت می«جغتای»ی فردی از خانواده

یاه بود و شدند و بر حسب اهمیت فرمان، مرکب آن طالیی یا قرمز و یا سخطبه و سکه بود )فرامین رسمی معموالً مهر می

 «رفت.( عالمت رسمی کشور شیر و خورشید بود.به کار می« یرلغ»، نقش انگشت سلطان «تمغا»گاه به جای مهر 

 (365: 1354)راوندی،

 شدند، و پس از ها قرار داشتند که شاهزادگان را نیز شامل میبعد از سلطان که در رأس حکومت قرار داشت امرا و بیگ»   

امرای لشکری، وزرا، صدور و قضات به ترتیب مقامی داشتند. باید توجه داشت که طبقات اجتماعی آن مشاوران سلطان، 

 ادر ـــاحب قدرتان صـات درباری و صـی طبقتوان به طور قطع رایی دربارهشکل و حد شاخص معینی نداشتند و تنها می

 ( 590: 1381بخش، )تاج «نمود.

امر نمودم که چهار وزیر در دیوان حضور مقرر »گوید: ی وزرا و وظایف آنها میدرباره« تزوکات تیموری»تیمور در    

باشد اول وزیر مملکت و رعیت که مهمات و معامالت مملکت و احوال رعیت و والیات را به عرض رساند؛ دوم وزیر 

فراری و زکوة و باج اموال سپاه که عرض احوال سپاه را معروض دارد؛ سوم وزیر سایر و هوایی که اموال غایبی و فوتی و 

ی سلطنت آیندگان و روندگان و آنچه از این مداخل جمع آید ضبط نموده به طریق امانت نگهدارد؛ چهارم وزیر کارخانه

 (  300: 1341)تربتی،  «که از مداخل و مخارج و جمیع خرج خزانه و دواب آگاه باشد.

ای صحیح رهم بود. دلیل این آشفتگی وسعت قلمرو، فقدان شیوهها و نواحی بسیار آشفته و دسازمان حکومت والیت   

 شود. ی سلطنتی محسوب میهای خانوادگی میان خانوادهکفایتی امرا و سلطان و جنگدر شکل حکومت، بی
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می های اساسی دولت تیمـــوری، نظام فئودالیسم بود که به عنوان پایه و اساس مــادی برای سیستم نظایکی از ویژگی»   

 «گیران این نظام، شاهزادگان و امیران و فرماندهان واالی نظامی و رؤسای ایالت بودند.کرد. نخستین بهرهعمل می

 (139: 1379)کمبریج، 

 هایی که دولت سابق را فرو کشیده و جای آن ارت دسترنج روستاییان قرار داشت. دولتــاساس کار نظام فئودالی بر غ»   

کردند یا فاتحانی بیگانه که به مملکت هجوم آورده بودند، خواه یا ناخواه صاحب مقدار زیادی را تسخیر و تصرف می

دادند. یعنی آن امالک زراعی را با ی سرشار اداره کنند به اقطاع میشدند و برای آنکه امالک را با بهرهامالک مفتوحه می

 (197: 1376پور، )انصاف «فروختند.نه میمردمش و دسترنج آنان به مقطعات در برابر پرداخت مبلغی ساال

لذا تیمور و شاهرخ بعد از فتح هر کشور و والیتی پس از تاراج و ضبط غنایم و تعیین نمودن خراج و مالیاتی، آنجا را »    

ور ایران ی تیموریان کشگذشتند. با قید اینکه خطبه و سکه به نام سلطان باشد. اینکه در دورهبه حاکم پیشین سپرده و می

مبتنی بر نظام فئودالیسم بود، حکام و فرمانروایان محلی برای خود بارگاه و دستگاهی سلطنتی داشتند و در برابر پرداخت 

کردند. لذا گاه خراج و تجهیز داشتن تعداد معین سپاهی برای کمک به سلطان در مواقع ضروری، هر کار که مایل بودند می

 (366: 1354)راوندی،  «کردند.کار حکومت نظارت می ها دربعضی از امرا و فئودال

 داشتند. در ها به مردم تحت امر خود ظلم و ستم روا میبنابر اسنادی که از این دوره باقی مانده است این امرا و فئودال    

هرخ عاملی ظالم در در عهد شا»نماید. گویند: راحت می« بسط مقال»ی کافی ما را از این باب نقل این واقعه به اندازه

از ستم او به جان آمده و نفیر و افغان به آسمان رسانیده نقل « مجموع رعایای فارس»فارس بود به نام شیخ ابوالخیر که 

در عهد شاهرخ عاملی ظالم در فارس بود به نام »نماید. گویند: راحت می« بسط مقال»ی کافی ما را از این واقعه به اندازه

 ان ـحضرت خاق»از ستم او به جان آمده و نفیر و افغان به آسمان رسانیده بودند، « مجموع رعایای فارس» شیخ ابوالخیر که

 بر اثر دادخواهی مردم، آن عامل را معزول نمود و دیگری را به نام امیر صیدی به جان او گماشت و او چنان آتشی « سعید

 (241: 1383)صرفی،  «روشن کرد که مردم به جان و دل طالب ابوالخیر شدند.

تیمور پس از اتحاد و همکاری با »بینیم. ای در سیاست کشورداری تیمور و اعقاب او میبا تمام این احوال تفاوت عمده   

بود، براندازد. وی در قبال این  های خلق را که در گوشه و کنار ایران شکل گرفتههای ایران توانست تمام جنبشفئودال

های بزرگ ایران تقسیم کرد، در حالی که شاهرخ میان سران نظامی و فئودال« سیورغال»انی را به رسم همکاری اراضی فراو

ی ایرانی و بخصوص کوشید که از اتکاء به چادرنشینان مغول و ترک پرهیز کند و به بزرگان اسکان یافتهبرعکس تیمور می

ن دستجات، رهبری سیاسی را بر عهده داشتند. شاهرخ با اتکاء مأموران عالی مقام و روحانیون بلند مرتبه مستظهر گردد. ای

ی ایرانی، سیاست خارجی تیمور را بالنسبه به شدت تغییر داد و در مسیر دیگری هدایت کرد. وی به بزرگان اسکان یافته

گان خویش در نشین و استقرار پسران و برادرزاداندیشید که پاشیدگی درونی دولت تیموریان را با تأسیس چند حکومت
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های ی مطلوبی نداد...عصیانهای محلی از ایشان، عالج نموده، جلوگیری کند. این اقدام نتیجهرأس آنها و اطاعت فئودال

 (    362: 1354)راوندی،  «مکرر موجب انقراض دولت تیموریان گشت.

شت که شرح هر یک از آنها در بخش ی امور کشور وجود دادر این دوره مثل ادوار قبل دواوین مختلفی برای اداره   

 بعدی خواهد آمد.
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شد. مالیات غیر مستقیم و نیز مالیات مالیات در این دوره معموالً مالیات مستقیم بود که از امالک مزروعی گرفته می»   

-اری از ربع تا ثلث محصول ترقی میشخصی و مالیات بر اموال منقول وجود نداشت. مالیات مزروعی بر حسب نوع آبی

کردند، ولی عمالً محصلین مالیات و کرد. با آنکه تیمور و شاهرخ ظاهراً به رعایت حال رعایا در اخذ مالیات توجه می

 ( 6: 1383)یارشاطر،  «مأمورین آزادی عمل داشتند.

آبادانی و ضبط و حرکت مملکت امر نمودم  برای نسق و رونق ملک، معموری و»گوید: ی مالیات چنین میتیمور درباره   

که مال و خراج از رعیت به نهجی بگیرند که موجب خرابی رعیت و ویرانی مملکت نشود که خرابی رعیت موجب کمی 

)اسماعیلی، « ی سلطنت است.ی سپاه موجب اختالل مرتبهی سپاه و تفرقهخـزانه است و کمی خــزانه باعث تفرقه

1364 :488) 

 خورد. این امر درات کمتر در منابع به چشم میــانان اصطالحاتی چون خراج و زکــاز فروپاشی دولت ایلخپس »   

ـمار ات استثــنیز صادق است که شاید دلیل اصلی آن تأثیر بسیار بد و نامطلوبی بوده که این مالی« قبچور»مورد مالیات 

ی دوم قرن هشتم به بعد( طالحات در این دوره )از نیمهی مردم گذاشته بود. به جای این اصذهن عامهکننده در 

شده )یعنی های منظمی بوده که به جنس پرداخته میی مالیاتشامل همه« مال»آمده است: « جهات»و « مال»اصطالحات 

. در شده استهای غیر مستقیمی بوده که به نقد تأدیه میمالیات« جهات»های محصوالت کشاورزی(، ولی عمدتاً مالیات

نیز نام برد و  -شدکه نقدی پرداخت می–های احشام توان از مالیات منظم بازرگانی که مالیاتها میمیان این مالیات

های ی مالیاتهـچنان باقی بود. همهای ارضی که در آن نیز بعضی از عناصر مساحی سنتی تنظیمات خراج هممالیات

 داشت.« تمغا»وان هشتم تا دهم عنی تجــارت و صناعت از سده

ی ایام برای لغو ها هیچگونه همخوانی و هماهنگی با شریعت اسالم نداشت ارباب عمایم در همهاز آنجا که این مالیات   

ای در پیش گرفته شد و اصطالح تمغا به منظور همخوانی با احکام کوشیدند. از زمان شاهرخ به بعد راه حل سادهتمغا می

 (251: 1379)کمبریج،  «داد.« زکات»ی واژهمذهبی جای خود را به 

ی تشکیالت مالی مرکزی همراه با دفتر خانه»دهد: می ی دیوان نظام مالیاتی را ارائهنهنکات زیر طرح تقریبی از زمی   

عظم داد که در رأس آن وزیر اعظم  قرار داشت. یکی از پیامدهای آن این بود که وزیر ادولتی، دیوان اعلی را تشکیل می



 غ
 

در نهایت در مقابل امور مالی مسئولیت داشت. ولی مسئولیت اصلی اخذ مالیات و رسیدگی به آن با دیوان استیفاء بود که 

ی در رأس آن مستوفی الممالک بود. در کنار مستوی الممالک حتی در زمان ایلخانان دو مأمور عالی رتبه در رأس دایره

-ی اصلی این دو نفر در ادارهی پایین بودند: مشرف الممالک و ناظر الممالک. وظیفههامالی قرار داشتند ولی هر دو در رده

 ای نیز ی دوایر مالی ایالتی و منطقهانبه بود. این دوگانگی در همهــالی، البته اعمال نظارت متقابل و دو جـــی تشکیالت م

 ایت و به ـها و ناظرها هم در نهو بر طبق آن، مشرفالک بودند ـای تابع مستوفی الممی مستوفیان منطقهوجود داشت. همه

 (  985: 1382)راوندی، «ترتیب تابع مشرف الممالک و ناظرالممالک بودند.

ور ــکری و غیر نظامی سازمان داشت. در رأس امــتلف لشــأمورین مخــی محفظ انتظامات و امنیت به وسیله»   

ای بودند. بردند و اینان مأمور حفظ امنیت هر محلهاز او فرمان می« قورچی»نام  ای بهقرار داشت که عده« کوتوال»انتظامی 

وجود داشتند که هر کدام مأمور قسمتی از انتظامات و حفظ امنیت « عسس»و « داروغه»و « شحنه»مأمورین دیگری به نام 

ی لشکری و نظامی داشتند، یدند که جنبهکوشدر حفظ امنیت می« قره سواران»ای دیگر نیز به نام رفتند. دستهبه شمار می

 (38: 1341)رضی،  «های مسافرتی و تجاری بودند.ها و کارواناینان مأمور بازرسی و حفظ راه

 اوضاع اقتصادی 2-6

ی روابط بازرگانی شرق و اروپا و سابقهی بیرون وسطی و توسعهــدوران حکومت تیموریان مصادف بود با اواخر ق»   

ی تیموری به خصوص در زمان ر ایران نیز تجارت و داد و ستد بیش از پیش توسعه یافت. در طول دورهدر نتیجه د

بخش، )تاج «ی بیشتری یافت و هرات مرکز تجارت با هند و چین شد.و شرق ایران توسعه شاهرخ، بازرگانی شمال

1381 :644) 

ی آشفتگی سیاسی  تاریخ ایران، است؛ اما در بحبوحههای نظامی تیمور بر همگان روشن ظلم و ویرانگری و یورش   

پس از تأثیرات »روزی و بدبختی وجود داشت. انگیز و نیز صبر و شکیبایی در بطن تیرهنوعی قابلیت نیرو بخش شگفت

ی تیمور وقفههای ناشی از آن و بدتر از آن، سی سال جنگ بینظمیها و بیی ایلخانان و نیز آشفتگیگرانهمخرب و ویران

در آغاز قرن نهم از رونق کسب و « کالویخو»کم نوعی بهبود در امور اقتصادی چهره نمود. ی دوم قرن هشتم، کمدر نیمه

کار و نیز آبادانی نسبی مناطقی که در سفر خود به نزد تیمور دید، صحبت کرده است. در ارزنجان متوجه شد که 

آورند و به گذرند و با خود کاالی زیادی از سوریه میان بسیاری از این شهر میکاروانی»و « بازرگانان دولتمند بسیار است»

-به نظر او تبریز شهری است که گروه کثیری از بازرگانان و مقادیر بسیاری کاال در آن وجود دارد. کاروان«. برندترکیه می

های مختلف رها ساخته بودند که از آنها استفادهها و دفتسراها هم وضع مشابهی داشتند و در آنها فضاهایی جداگانه با دکان

 ( 195: 1379)کمبریج،  «کردند.می



 ف
 

ی یزد چنین و راستی در زمان هیچ پادشاه خطه»گوید: ی آبادانی یزد میدرباره« تاریخ جدید یزد»همچنین صاحب    

ر سلطان....که هزار خانه و دکان و مدارس معمور نبوده که در زمان سلطان اعظم....معین الدین والدنیا و الدین شاهرخ بهاد

 (12: 1383)یارشاطر، « و خوانق و حمامات و بساتین مجدداً تعمیر یافته بود.

در این دوره به علت توجه زیاد تیمور به عمران و آبادانی سمرقند و ماوراءالنهر که موطن اصلی او بود، رفته رفته این    

های بزرگ تجاری، بیشتر در این نواحی به وجود آمد. تیمور انی تبدیل شد و شاهراهنواحی به مرکز ثقل اقتصادی و بازرگ

در سرزمین من هیچ یک از فرزندان اسالم از حیث معاش در مضیقه نیستند، در حالی که قبل از من در بالد »گوید: می

ص محمد )ص( و آل اوست برای کردند. من از محل خمس که مختها هزار نفر از فرزندان اسالم گدایی میاسالمی ده

 زیستند و کسی بر آنها ظلمی روا ایا پیوسته آسوده میــطنت من رعــی سلتمـامی سـادات مستمری برقرار کردم. در دوره

 (394: 1364)اسماعیلی، « داشت.نمی

رخ دستور بازسازی یکی از علل شکوفایی تجارت در این دوره این است که تیمور و بازماندگان او علی الخصوص شاه   

ها های عالی و خوانق زیاد بنا نهادند. و در تمامی این راهها یام ساخته شد، همچنین آنان رباطها را داد و در تمامی راهراه

کردند تا ها نگهبانی میها ساکن بودند و از راهای در رباطداران و مستحفظان قرار دادند که این مأموران همراه با عدهراه

امر نمودم که در زمین خراب »گوید: ی آنها برآیند. تیمور در این رابطه میدزدان به کاروانی زدند بتوانند از عهده اگر

ها به مقدار ها بنا کنند و در راهها پلها و رودخانههای خراب را عمارت نمایند و بر نهر آبکاریزها جاری سازند و پل

ها مقرر دارند و در هر رباطی جمعی را متوطن سازند که اران و مستحفظان در راهیک منزل رباطی تعمیر نمایند. و راهد

ها به دزدی برود راهداران از عهده برآیند. و امر راهداری و نگهبانی به ایشان متعلق باشد و مال که از اهل غفلت در راه

جهت فقرا و مساکین و دارالشفایی به جهت و خانقاهی بنا کنند و لنگرخانه به  نمودم که در هر شهری، مسجدی و مدرسه

مریضان مقرر دارند و در هر شهری داراالماره و دارالعداله تعمیر کنند و قورچیان به جهت نگهبانی و زراعت و رعیت 

 ( 293: 1371)بریون، « مقرر نمایند.

ود بدتر از دزدان و حرامیان بودند ولی با تمام این تفاصیل با توجه به شواهدی که وجود دارد راهداران و مستحفضان خ   

 بردند. ها را به یغما میو اموال قافله

پس از تیمور که به طور عمده متکی به بزرگان چادرنشین بود، شاهرخ با تکیه بر بزرگان و زمینداران ایرانی، سیاست »   

را احیا کرد و برای اصالح متفاوتی را در پیش گرفت، سیاست کشورگشایی پدر را متوقف ساخت و برخی از شهرها 

ها را تعدیل و تثبیت کرد. در ی امور مالیاتی و کشاورزی به عمل آورد و مالیاتزمینه اوضاع و احوال کشور، اصالحاتی در

-)سلطان «ی قبل برخوردار بود.ی شاهرخ کشور از آرامش و رفاه ملموس نسبت به دورهی حکومت چهل و سه سالهدوره

 (124: 1364زاده، 



 ق
 

حکومت آنها دارای سیستم اقتصادی  های تحتدر دوران حکومت الغ بیگ و سلطان حسین میرزای بایقرا نیز سرزمین»   

ی نضج و نسبتاً خوب و منطقی بود و در آن اقتصاد و زراعت و تجارت و هنر و تمام و مظاهر حیات اجتماعی به دوره

 ( 20: 1374)فاروق فالح،  «پختگی فئودالیزم رسیده بود.

  اوضاع علمی و ادبی 2-7

 اع و ــــی وفور جنگ و ویرانگری و ناپایداری اوضی تیموری باید به واسطهرسد که دورهدر آغاز امر چنین به نظر می   

ی تیمور و مایه و فقیر باشد؛ اما به واقع این چنین نیست. دورهفقدان آسایش و امنیت از حیث علمی و ادبی بسیار بی

هایی که در آنها علم و توان این دوره را در ردیف دورهتنها از دانشمندان و فضال و شعرا خالی نبود بلکه می شاهرخ نه

الجمله رونقی داشته به شمار آورد. علت این تضاد را باید در حمایت و تجلیل سالطین و امرا از ارباب علم و ادب فی

 معرفت جستجو نمود.

گذاشت. او دانشمندان و داد و به دانشمندان و فضال احترام بسیار میدار دانش، نشان میتتیمور خود را شیفته و دوس»   

-شناسان و زرگران و حکاکان و شطرنجنویسندگان و فقها، محققین و قاریان قرآن و وعاظ و خطبا و خوشنویسان و ستاره

رفتند؛ ین بزرگان اکثر اوقات به میل خود نزد او نمیبازان و سایر هنرمندان را در دربار خود و در سمرقند گرد آورده بود. ا

-گران را از طبقات دیگر جدا میکرد، هنرمندان و صنعتبلکه هرگاه که او شهری یا کشوری را محاصره و قتل عام می

 (81: 13774)پناهی،  «برد.ساخت و مانند غنایم جنگی و اسیران با خود می

های ادبی و هنری ی مساعدی برای فعالیتبه علت حمایت از شعرا و هنرمندان، زمینهبعد از تیمور بازماندگان وی نیز    

پرورش بایسنقر و بعضی هرات اعتبار علمی خود را مدیون شخص شاهرخ و نیز فرزند هنردوست و دانش»پدید آوردند. 

شد و دانشمندان آنجا از دیگر از شاهزادگان تیموری است. در این دوره شیراز مرکز علمی جنوب ایران محسوب می

ی تیمور و ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ، و پیش از تشویق و مساعدت اسکندر بیگ عمر شیخ و برادرش پیر محمد نواده

( و میر سید شریف جرجانی 756اینها از حمایت آل مظفر برخوردار بود. بزرگانی چون عضدالدین ایجی )متوفی در سال 

 علمی شیراز را رونق بخشیدند.  ی( حوزه816)متوفی به سال 

تبریز که از مراکز مهم سیاسی و تجاری ایران آن زمان بود در این دوره مقر سالطین و حکام متععد گردید که غالبًا    

شاه و سلطان احمد جالیر و اسکندر ابن قرا یوسف و برادرش جهانشاه هر یک به سهم مشوق علم و ادب بودند. میران

 (26: 1383)یارشاطر،  «تبار فضل و دانش کوشیدند.خود در مزید اع

همچنین در این عصر هنر و صنایع ظریف مورد توجه قرار گرفت. معماران و هنرمندان ایرانی بناهای باشکوهی برپا »      

، زیرا ساختند و تزیین بنا با کاشی رواج یافت. علوم عقلی و نقلی برخالف هنرهای زیبا، از رونق بسزا برخوردار نبود



 ك
 

: 1364زاده،)سلطان «گاه رونق پیشین را نیافت.ی مغول به ویرانی کشیده شده بود، هیچمراکز علمی کشور که بر اثر حمله

175) 

سازی گردید، که نقاشی بلند، خطاطی اعال، تهذیب ی بایسنقر باعث رونق و پیشرفت صنعت کتابخانهتأسیس کتاب»   

-لــمکرد. الغ بیگ سمرقند را تبدیل به مرکز ععالی و تصویرهای مرغوب را تقاضا میکاری نفیس، مقوا سازی و صحافی 

 های عمومی انکشاف یافت. همچنین تاریخ اب، هیئت، ریاضیات و مخصوصًا نجوم بسی، حســهای دقیق کرد. در نتیــجه

 ( 85: 1378زاده، )افصح «ها و عیره رواج یافت.و هم تاریخ سلطنت مغول، تراکمه و تیموری

ی آغاز عهدی کامالً نو در ادب فارسی رود که مقدمههای مهم به شمار میی تیموری از نظر ادب فارسی از دورهدوره»   

ای از آنان از میان شاهان و شاهزادگان تیموری، اند که عده)یعنی عهد صفوی( است. در این دوره شعرای زیادی برخاسته

ی روز افزون شعر و نثر فارسی، شعر ترکی نیز ایران، بوده است. همچنین در کنار توسعهچه در داخل و چه در خارج از 

 (146: 1366)صفا،  «یابد.رواج می

 و  شود علوم تفسیر و توجیه و ترتیل قرآن و توجیه حدیث بسی انتشار یابدهمچــنین توجه به علـــوم دینی باعث می   

 آید.ها آثار زیادی به میدان این ساحه در

 مذهب و تصوف 2-8 

ی مسایل زندگی اجتماعی سایه انداخته است بیش از پیش در این دوره روح مذهبی که در طول تاریخ ما بر همه     

-تیمور و جانشینان او خود دیندار متعصب بودند و از دینداری حمایت می»تقویت گردید. یکی از علل آن این است که 

ای که از این ی جهانگشایی و خونریزی خود قرار داده بودند. نتیجهع مبین اسالم را بهانهکردند، و حتی تحکیم مبانی شر

ی کسانی که به طرفداری و حمایت و عالقمندی حاصل شد آن بود که مطالعات و مباحثات دینی رواج بسیار یافت و عده

 (15: 1383)یارشاطر،  «ی اهل مذهب وارد شدند فزونی یافت.جامعه

ی مهم اسالم، گرفت از خصایص این زمان است. دو فرقهش میان مذاهب مختلف که در کمال تندی انجام میکشمک»   

یعنی مذهب سنت و شیعه در دو قطب و محور این کشمکش و ستیز قرار داشتند. مذهب رسمی سالطین تیموری روش 

ی اشاعره قرار دارد که کسانی همچون: وهاهل سنت و جماعت است و تعلیل و توجیه مباحث و مسایل کالمی بر مبنای شی

باشند. با تمام این قاضی عضد ایجی، سعدالدین تفتازانی و میر سید شریف جرجانی و دیگر علما اشاعه دهنده آن می

ی باشد، شیوهاحوال که روش اهل سنت و جماعت با استواری تمام مذهب رسمی سالطین تیموری در شرق ایران می

جی داشته و دارای پیروانی در این منطقه بوده است. در اواخر عهد تیموریان آخرین سلطان بزرگ این گری نیز رواشیعه

سلسله یعنی سلطان حسین بایقرا تمایلی شدید به تشیع داشت و هنگامی نیز بر آن شد که آن روش را پذیره شود، اما وزیر 

ی اثنی عشری از این یابد و شیعهی تیموری اعتال میدوره شیر نوایی مانعش گردید. لذا مذهب تشیع دربزرگ او امیر علی



 ل
 

کند. نخستین کار آنها در این راه حمالت پیاپی ی مقاالت خویش خوب استفاده میفرصت برای نشر عقاید و اظهار آزادانه

 ( 54: 1366)صفا،  «ی آنان بود.به مذاهب اهل سنت و اصرار در اثبات فساد عقیده

 ی مذهبی ترین آنها دو، طریقهدهــود داشتند که از عمــهب شیعه و سنت، مذاهب و فرق دیگری نیز وجدر کنار دو مذ»   

 (89: 1341)رضی،  «باشد.نوربخشیه و حروفیه می

پیشرفت روزافزون تشیع در وضع صوفیه هم مؤثر بود و برخی از بزرگان این فرقه فرصت نشر عقاید عرفانی خود را »   

ی عجیبی به گسترش آن داشتند و تصوف در این دوره جایگاه واالی اجتماعی پیدا کرده و حکام وقت عالقهیافتند. در کل 

به ویژه به فقیهان و صوفیان توجه خاصی « تیمور»دادند. اختصاص می« خانقاه نشینان»های مالی و معنوی فراوانی به کمک

-های مالی و معنوی زیادی که از تصوف میه با توجه به حمایتکرد. لذا در این دورداشت و در بزرگداشت آنها افراط می

 گذارد و پر واضح است که تصوف بیشتر ها رو به افزایش میان و خانقاهــداد صوفیــه، تعــف صوفیـهای مختلشود فرقه

 ( 231: 1383)صرفی، «ظاهری و سطحی است.

اند و فتوح و هبردیابی به ثروت و مکنت روی به دربار میدر حوالی عصر جامی عموماً صوفیان نقشبندیه به جهت دست   

 اند.پذیرفتهنذور دربار را می

 قاسم انوار 2-9 

است. دولتشاه « معین الدین علی بن بصیر بن هارون ابولقاسم تبریزی»نام اصلی قاسم انوار در کتاب مجالس المومنین »   

در حالی که در کتاب طرایق الحقایق و مجالس المومنین و نفحات  داندتبریز می« سرخاب»سمرقندی محل تولد وی را 

 ه. ق چشم به جهان گشود. 757تبریز آمده است. وی در سال « سراو»یا « سراب»االنس محل تولد وی 

ی اول قرن نهم ی دوم قرن هشتم و نیمهاز مشایخ اهل تصوف و از شاعران پارسی گوی نیمه« قاسم انوار»لقب وی    

بود. خاندانش از سادات حسینی تبریز و از پیروان خاندان شیخ صفی الدین اردبیلی بوده و در مشرب تصوف هجری 

 ( 201، 1366کوب، زرین)«خواندند.مقامات بلند داشته است. مریدانش وی را شاه قاسم هم می

سم، و قاسم شاید اختصار است. گویا قاسمی نسبت اوست به جدش ابولقا« قاسمی»و « قاسم»تخلص وی در اشعارش    

-چون خوابی دید که قسمت انوار می»خوانیم: در مورد تخلص او در کتاب مجالس المومنین می«. ابوالقاسم»باشد از لقب 

ی ایشان مسمی به ی کثیر البشارهد و صورت واقعه را به عــرض شیخ خود سلطان صدرالدین رسانید به موجب اشارهکن

 (45، 1376ی، )شوشتر«. قاسم انوار شد

-قاسم در اوان جوانی مرید شیخ الشیوخ صدر الدین اردبیلی شد، و در راه تصوف و فقر ریاضت زیاد کشید و با اشاره»    

ی پیر خود راهی جیالن )گیالن( شد؛ مدتی در آن دیار به سر برد. و در آنجا زبان گیلکی آموخت و آن را در قسمتی از 

 ( 377تا[: ی، ]بی)سمرقند «اشعارش به کار برد.



 م
 

رات رفت و در آنجا ـان و هــبه خراس اواز خدمت  ویر مرید صدر الدین موسی بود به امر ــاو که تا پایان عم»   

ی مشایخ اردبیل ی جاری مشایخ بود و ظاهراً به نشر دعوت و تعلیم طریقهاه جدیدی را پی افکند که از شیوهــخانق

ی جوانان و حتی بعضی از میرزاهای تیموری جلب کرد و مجذوب خود نمود و عده پرداخت. در هرات گروه کثیری از

های بسیار برای او آوردند و همواره در زیادی از شاهزادگان و امراء و سایر بزرگان به سوی او شتافتند و هدایا و تحفه

 (  188: 1371)نظامی باخرزی،  «کردند.مقابل او خضوع و تضرع می

 دی داشت؛ از سویی ظاهراً به دلیل تالشـکنند  که علل چنته رفته فقها و درباریان به وی سوءظن پیدا میدر هرات رف»   

بایست به همین فعالیت وی در نشر و بوده است و مسافرت او به روم هم به احتمال قوی می ی صوفیهوی در نشر طریقه

های نقشبندیه به جهت اختالف ر هرات برخی از سلسلهترویج دعوت مخفی صوفیه مربوط بوده است. و از سوی دیگر د

ه. ق شخصی شاهرخ را در  803مشرب او را در نزد میرزا شاهرخ، امیر تیمور متهم کردند. زیرا که گویا در تاریخ سال 

اسم ــقاند و بدین ترتیب به سید شود او را در لنگر سید قاسم دیدهسازد که بعدا معلوم میمسجد جامع هرات مجروح می

: 1375)جامی،  «زنند که او با سخن سید به شاهرخ حمله کرده است. لذا او را از شهر هرات اخراج کردند.تهمت می

595 ) 

سید بعد از اخراج از هرات به سوی بلخ و سمرقند حرکت کرد و مدتی در سمرقند ساکن بود و سپس به خراسان »   

بودند، سکونت گزید و لنگری در آنجا ترتیب داد و تا پایان عمر  خریدهبازگشت و در خرجرد جام، در باغی که برایش 

 ( 258: 1366)صفا،  «ه. ق چشم از جهان فرو بست. 837در آنجا به سر برد. وی در سال 

ی او قایل به کرامات ی مردم نفوذ بسیاری داشت و دربارهشاه قاسم انوار در عهد خود میان اهل تصوف و در میان عامه»   

 «دادند.راند، بعضی از متعصبان به او نسبت اباحه و الحاد میبودند و گویا به سخنانی که در غلبات اشواق بر زبان می

 ( 259)همان: 

از کلیات آثار سید نسخ متعدد در دست است. دیوان شعر وی مشتمل بر غزلیات و مثنویات، مقطعات و ملمعات »   

در بیان اصطالحات صوفیه و مثنوی انیس « صد مقام» ی است که از آن میان گیلکی و ترکی و رباعیات و چند مثنو

و « ای در بیان علمرساله»العارفین )در کتاب مجالس المومنین عنوان این مثنوی انیس العشاقین آمده است( و غیر آن 

 (206: 1366کوب، )زرین «باشد.او به نثر فارسی ساده می« ی سوال و جوابرساله»

 ال خجندی کم 2-10

در خجند ماوراءالنهر اتفاق افتاد.  8والدت او در اوایل قرن «. شیخ کمال»الدین مسعود خجندی معروف به شیخ کمال»   

پردازد، وی از مریدان خواجه عبید اهلل وی از بزرگان آن دیار بوده است که از همان اوان جوانی به ریاضت و مجاهدت می

 (612: 1375)جامی،  «ش سکونت داشته است.چاچی بوده است که مدتی در شا
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Abstract: 

   This thesis is a detailed look to social and culture and its components in the poems 

complete works of kamal KHajandi, SHah nemat allah Vali, Gasem Anvat and Nur aldin 

abd alrahman Gami. With considereation of this works, can received that Timuri  period 

social drawed among of this poems, and with careful and minutely consideration of this 

works, world is able to recovering with all of its components. World that have reflex in this 

works, a world is that in the beginning is company with battle and murder. Later on 

become to civilized, Timuri kings in culture and civilization of Iran, and Support of 

knowledge and Arts. So, various sciences developed against the beginning of this period, 

But this kings and governors and their concerners injustice to people of under their orders. 

Save of wealth and corruption in governors rank cause to create a large split among the 

aristocracy and poor ranks of social. Among them, another subjects of it, is published kinds 

of social corruptions in social. Religiously, Timuri kings because of some of political 

observations; shows severe  prejudice in religion. This affair is caused to prevalent of 

religious prejudice and quarrels in social. Economically, is governored weakness and 

confusion in country, and one of its subjects, is prevalent of counterfeit money in country. 

All of manifestations of social living is able to observation in these works, such as, 

amusements. Recreation, holidays, celebration, various ceremonies, that despite of 

governor injustice and strangulation, is explainer of rich culture and civilization of Iranian 

Headman is governor in social and woman against to man have a very low position. 
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