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چکیده
شکوفایی علمی و فرهنگی دورۀ تيموری که گاهی از آن با عنوان رنساان

تيماوری یااد میشاود،

نيازمند حمایتهای اقتصادی بود ،و نمیتوان آن را تنها بر اساس عالیا فاردی بر ای از ساالطي
تيموری به علم و دانش تبيي کرد .در مقالۀ حاضر باا رویکارد تاریخنگاراناۀ عقالنيات نقااد توضاي
میدهيم که نظام اقتصادی و مالياتی و زمي داری دورۀ تيموری ،که نمونۀ شا ص آن با نام سيورغال
شنا ته میشود ،گرچه از طرف حکومت مرکزی متناسب با زیستبوم سياسای و اتتمااعی آن دوره و
در راستای اهداف اقتصادی و سياسی حکام اعمال شد ،ولی تبعات پيشبينی نشدهای داشت که یکای
از آنها ایجاد زمينۀ مناسبی برای حمایت از نهادهای علمی و فرهنگی آن دوره بود.
کلیدواژهها :علم دورۀ تيموری ،سيورغال ،اقتصاد دورۀ تيموری ،عقالنيت نقاد

 1استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،نجف آباد ،ایران.
 2دکتری تاریخ علم دوره اسالمی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 3دکتری فلسفه علم و فناوری دانشيار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -پایيز  - 17شماره 25

991

مقدمه
از دورۀ تيموری در آثار غربی با عنوان دوره رنسان

تيموری یاد میشود .درست اسات کاه ایا

دوره تحوالت فرهنگی زیادی داشته است ،ولی نکتۀ تالب اینجاست که ای شکوفایی فرهنگی مقارن
از هم گسيختگی سياسی پ

از مرگ تيمور است؛ یعنی زمانی که هم کشور حالت ملاو الطاوایفی

پيدا کرد و هم شاهد رقابت شاهزادهها هستيم .البتاه وتاود مراکاز متعادد قادرت میتواناد مشاوو و
محر های متنوعی برای تحوالت فرهنگی مثبت ایجاد کند ،ولی باا توتاه باه تن هاای بسايار در
نواحی مختلف و هزینههای ناشی از آن نمیتوان تنها تعدد مراکز را تبيي کااملی بارای قاوام یاافت
عناصر فرهنگی در ای دوره دانست .همچني با توته به هزینههای ضروری و نسبتاً زیاد فعاليتهاای
فرهنگی و دوام نسبی و نهادینۀ آنها ،باهنظر نمیرساد بااال باودن ساط ساواد فرهنگای بر ای از
شاهزادههای تيموری تبيي کاملی برای حمایتهای فرهنگی ای دوره فراهم کند .پ
اصطالح رنسان

دليل ایا باه

تيموری چه بود؟

هدف مقالۀ حاضر ای است که از منظر اقتصادی به ای مسئله نگاه کند .ادعای پژوهش حاضار
ای است که نظام اقتصادی و مالياتی و زمي داری در زیستبوم اتتمااعی سياسای و اقتصاادی دورۀ
تيموری ،که نمونۀ شا ص آن با نام سيورغال شنا ته میشود ،ویژگیهایی داشت که زميناۀ مناسابی
برای حمایت از نهادهای علمی و فرهنگی آن دوره ایجاد میکرد .ما ای تحقي را در یا

چاارچو

نظری تاریخنگارانه با رویکرد عقالنيت نقاد انجام مایدهيم کاه آن را باهطور الصاه در بخاش اول
مقاله معرفی میکنيم .پ

از آن به شرح و توضي نظام مالکيت ارضای دوره تيماوری و ویژگیهاای

حقوقی و اقتصادی آن میپردازیم ،تا باا شانا ت موقعيات تااریخی آن نظاام اقتصاادی سايورغال و
تيولداری در دورۀ تيموری را برای تحوالت علمی و فرهنگی ای دوره توضي دهيم.
تحلیل نهادها با رویکرد عقالنیت نقاد
ما در تحليل تاریخی حاضر از رویکرد عقالنيتنقاد بهره میبریم 9.انتخا ایا رویکارد در واقا
پيشفرض ماست و شرح دالیل ای انتخا

ود به مقاله و مبحثای مجازا نيااز دارد ،اماا فیالجملاه

میتوان گفت ای رویکرد راه ود را از تاریخنگاریهای استقراگرایانه یا قراردادگرایانه یا نسابیگرایانه
یا تلقی ذاتگرایانه نسبت به نهادهای اتتماعی تدا میکند .رویکارد تاریخنگاراناۀ عقالنيات نقااد در
تستجوی پيدا کردن پيوستگی یا گسست در دورههای تاریخی نيست؛ ای رویکرد در عوض باهدنبال
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بازسازی عقالنی انواع مختلف حل مسئله در موقعيتهای تاریخی مختلف ،به کم
است؛ باید توته داشت که ای بازسازی ی

منط

موقعيات5

فرایند ذهنی و روانشانا تی نيسات و حادس و فرضايۀ

ارایهشده توسط مورخ باید و قابل نقد و ارزیابی باشد .در ای رویکارد هار ساند تااریخی ،نظيار یا
مشاهدۀ علمی ،صرفاً در ارتباط با ی
تفسير

مسئلۀ تاریخی سند محسو میشود و نظير ی

مشاهده بایاد

شود3.

در رویکرد عقالنيتنقاد نهادها به مثابۀ تکنولوژیهای اتتماعی هستند .تکنولاوژی تنهاا ابازار و
وسایل روزمره نيست؛ نهادها و قواني حقوقی و سازمانها و برناماهریزیها و سياساتهای اقتصاادی
مثل تنظيم نظام مالياتی و تقسيم اراضی و قواني مربوط به آن همگی از تن

تکنولوژی هستند .ای

نهادها به ای اعتبار که تکنولوژی هستند مانند بسياری از تکنولوژیها در شمار برساا تههای انساانی
قلمداد میشوند؛ شأن ابزاری دارند و هدف از طراحی و سا ت آنها کارآمدی است؛ آنها حساس باه
زمينهاند و تحولی شبهداروینی دارند .ای برسا تهها محصول حيثهاای التفااتی تمعای کنشگرانای
هستند که دارای حيث التفاتی مشترکند و در شبکۀ معنایی-مفهاومی مارتبط باا آن نياز باا یکادیگر
شریکند .کنشگران بر اساس نيازهای مشتر و مسائلی که در زیستبوم ود با آن مواتهند با کم
حيث التفاتی مشتر و شبکۀ معنایی-مفهومی مرتبط با آن تکنولوژیهاایی را بارای پاساخگویی باه
نيازها و حل مسائل مورد نظر میآفرینند .ماهيت نيازهای کنشگران با انتظارات آناان از زیساتبومی
که در آن زندگی میکنند و ارزشهایی که به آن پایبندند و درکی که از واقعيات دارند و نقشه و برنامه
و هدفی که در آن دارند ارتباط

دارد1.

رویکرد عقالنيتنقاد نسبت به نهادها و تکنولوژیهای اتتماعی نگاه ذاتگرایاناه نادارد .در ایا
رویکرد مسئله به ای شکل صورتبندی میشود که اگر هدفهای ما فالن و بهمان باشد ،آیا ای نهااد
برای پيشبرد آنها درست طراحی و ساازمان داده شاده اسات؟ در مجماوع مایتاوان گفات رویکارد
عقالنيت نقاد با نهادها شيوه بر ورد عقالنی دارد و آنها را به چشم وسيلهای در دمت بعضی غایات
و هدفها مینگرد ،و توصيه میکند که اینگونه نهادها را از نظار شایساتگی و تناساب و کارآمادی و
سادگی و مانند آن مورد داوری قرار دهيم .با ای حال عقلگرایان نقاد تأکيد دارناد کاه نهادهاا صارفاً
تنبه ابزاری ندارند که صرفاً وسایلی باشند برای وصول به هدفها  -از بسياری تهات مهم ،نهااد باا
ابزار مکانيکی یا ماشي فرو داد  -برای نمونه واقعيت بسيار حائز اهميت ایا اسات کاه نهادهاا باه
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شيوهای بسيار مشابه (البته نه کامالً یکسان) با موتودات زنده بهصورت انداموار رشد می کنند .2الگوی
تحول تکاملی به ما اتازه میدهد بدون ای که برای تکنولوژی ذاتای قائال شاویم یاا باه آن تجساد
بخشيم و برای آن ودمختاری قایل شویم ،تحول آن را مستقل از مبدع و مخترع آن توضاي دهايم.
بهعبارتی از ی

سو تکنولوژی برسا تۀ آدمی است و از سویِ دیگر بهدليل واقعيت و عينيتی کاه دارد

هویتی مستقل از سازنده پيدا میکند؛ یعنی ممک است توسط افراد دیگر تحول یابد و استفادههایی از
آن شود ،یا نتایجی بهبار آورد ،که ارج از مقصود اوليۀ سازنده آن باشد؛ ممک است هم ود تغييراتی
را در زیستبوم ایجاد کنند ،هم ساکنان دیگر زیستبوم ،بر اساس القيات یاا باا توتاه باه شارایط
متفاوت ،تغييراتی در آن دهند ،یا اساسااً باهمنظور تدیادی از آن اساتفاده کنناد  -بهاصاطالح تغييار
کاربری دهند – که همۀ ای موارد بهنوبۀ ود موتب تغييرات تدیدی در زیستبوم

میشود3.

با توته به آنچه گفت ،ما در مقالۀ حاضر ،به بررسی نهادهاا و نظامهاای اقتصاادی مرباوط باه
ماليات و مالکيت اراضی و قواني و رویههای حاکم بر آنها را در دورۀ تيموری که با عنوان سايورغال
شنا ته میشود ،میپردازیم و نقش آنها را در حمایتهای فرهنگی و علمی آم دوره مورد توته قارار
میدهيم؛ در پرتو آموزههای عقالنيتنقاد دربارۀ تاریخنگااری و تکنولوژیهاای اتتمااعی باه بررسای
وضعيت نهادهای مؤثر در علم دورۀ تيموری میپردازیم .به ای منظور ابتدا تالش میکنيم شنا تی از
زیستبومی که ای نهادها در آن بهوتود آمدند یا تحول پيدا کردند پيدا کنيم – بهاصاطالح موقعيات
مسئله 7را مشخص کنيم  -و پ

از آن نقش نهادها و تأثير و تأثر نهادهای مذکور را در ایا فضاا و

موقعيت و تبعات آن را در حمایت از نهادهای وابسته به فعاليتهای علمی و فرهنگی تحليل میکنيم.
در قسمت نتيجه تحول و تبعات نظام اقتصادی سايورغال و تياولداری در دورۀ تيماوری را باهعنوان
مصداقی از آنچه در در صوص چگونگی تحول انداموار و تکاملی و ارج از پيشبينی طراحان اصلی
نهادها و تکنولوژیهای اتتماعی گفته شد ،معرفی میکنيم.
نظام مالکیت ارضی دوره تیموری و تبعات آن
تيمور با پایان دادن به تن های دا لی و تصاحب سراسر ایاران و آسايای صاغير و بي النهاری
امپراتوری بزرگی ایجاد کرد که وی و تانشينانش تهت تأمي هزینههای امپراتوری و معيشات ماردم
الزم میدیدند زراعت و تجارت را توسعه دهند .8تيمور ود به زراعات و توساعه باغاات و بساتانها و
ایجاد نهرها و کانالهای آ عالقهمند بود .یزدی در کتا ظفرنامه ود بيان میدارد:
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«از معمار همت آن اقان کسری چندان آثار ،از مدن و امصار و قری و انهار و قالع و ابوا البار
از مساتد و معابد و اربطه و قناطير و سایر عمارات ،از قصاور و دور و بسااتي و باغاات و غيار آن در
تمي معموره عالم بازمانده که تز در مطول مستقل باه تفصايل شارح آن نتاوان داد.1».در سافرنامه
کالویخو نيز آمده است«در آن سوی محال سمرقند ،دشت پهناوری گسترده است که در آن درههاای
بسياری و در آن تمعيت فراوانی انه دارند و همه آناان کاه تيماور از سارزمي های دوردسات آورده
است ،در ای درهها مقر دارند .سراسر ا استان سمرقند بسيار حاصلخيز و حاصل گنادم آن فاراوان
است .در آنجا در تهای ميوه و نيز بوستانهای پرحاصل بسيار

است99».

در دوره شاهرخ شرایط مساعد اقتصادی قلمرو تيموریان ادامه داشت و شهر هرات که در روزگاار
مغوالن به کلی آسيب دیده بود به دستور شاهرخ مجدداً آباد شد .حافظ ابرو در ای باره بياان میکناد:
«حضرت سلطنت شعاری -لداهلل تعالی -در شهور سنه سب و ثمانيه به عماارت آن اشاارت فرماوده
مرمت باره فصيل و درو و مقاتل آن به نوعی استحکام یافت که عماارات ماضايه عشار عشاير آن
نبوده است 99 ».توته به عمران آبادانی و احيای زمي های کشاورزی تقریباً تاا پایاان عصار تيماوری
همچنان ادامه داشت .اسفزاری مینویسد« :بر اثر توتهات سلطان حسي بایقرا بسياری از زمي هاای
لمیزرع راسان احيا شد و قنوات و نهرهای زیادی احداث گردید .95 ».با توته به ای که در ایا دوره
کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکرد ،نظامی برای ساماندهی و نظارت بر اراضای و درآماد و
ماليات بر آن مورد استفاده قرار میگرفت که با عنوان اقطاع و سيورغال شنا ته میشد.
سیورغال .سيورغال کلمهای مغولی به معنی هدیه است و عبارت باود از مقادار زمينای از یا
ایالت یا ی

ده که سلطان به فئودالهای سرسپرده اهدا مینماود تاا پشات انادر پشات از آن بهاره

بگيرند .اصطالح مغولی سيورغال اصالً به عمل حمایت از سوی حاکم ،اقطاع و یا عطيه و هبه اطالو
میشد .اصطالح سيورغاميشی هم در زمان ایلخاناان یا

چناي مفهاوم عماومی داشات 93صااحب

سيورغال موظف بود برای سلطان دمت نظامی انجام دهد و برای ساپاه فئاودالی حکومات مرکازی
پيوسته تعداد معينی سوار از سيورغال ود گسيل دارد .صاحب سيورغال در عاوض نسابت باه ملا
مورد نظر حقوقی به دست میآورد .او در قلمارو اود حقاوو مالا

را داشات و از معافيات ماليااتی

بر وردار بود و عالوه بر آن ح معافيت قضایی و اداری نيز داشت و مأموران دساتگاه مرکازی حا
ورود به اراضی سيورغال را نداشتند .مصونيت مالياتی و قضاایی و نياز مصاونيت نظاامی باه صااحب
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سيورغال اتازه میداد تا تمام مالياتهایی را که پايش از ایا محصاالن حکومات مرکازی دریافات
میکردند ،به نف

ود از رعایا وصول کنند

91

دليل استفاده از ای نظام اقتصادی را میتوان در ای دانست که قادرت تيموریاان بعاد از تيماور
محدود به منطقه راسان شده بود و دیگر نياز آنچنانی به وفاداری و اطاعت نخبگاان نظاامی تار
نداشتند و بيشتر در پی کسب و تذ حمایت نمایندگان عناصر ایرانی تامعه تيموری بخصوص طبقاه
مذهبی بودند ،به همي دليل واگذاری سيورغال به رشد فزایندهای رسايد 92.رسام سايورغال هميشاه
بهعنوان پاداش سياسی بکار نمیرفت بلکه حاکمان تيموری در بر ی موارد از سيورغال بهعنوان یا
اهرم یا عامل بازدارنده در مقابل رقبای سياسی ود که معماوالً شااهزادههایی بودناد کاه در ایااالت
فرمانروایی میکردند و در امر تانشينی داعيه قدرت و به دست آوردن تاج و تخت را داشاتند ،اساتفاده
مینمودند و ی

منطقه تغرافيایی را بهعنوان تيول به وی واگذار میکردند تا شاید از ایا راه بتوانناد

تلوی قدرتطلبی او را بگيرند.
واگذاری زمي و با اهميت شدن زمي بهعنوان پاداش نزد صاحبان قدرت از دورههاای قبال باه
صورت اقطاع مطرح بود که نمونه عينی و اوج آن در دوره سالتقه بود .تحول فزاینده اقطااع در دوره
مغول و ایلخانی صورت گرفت که با نوع اقطاع دوره سلجوقی متفاوت بود 93.سايورغال هام در واقا
شکل تحولیافته نظامهای قدیمیتر مثل اقطاع و تيول بود ،اما تفاوتهایی نيز با آنها داشات .تياول
پ

از مغوالن بجای اقطاع نشست و رویههای گوناگونی که تا اوایل قرن هشتم در چهارچو اقطااع

متحول شد بهطور کلی در تيول باقی ماند ،از ایا رو تياول بعادها متارادف باا اقطااع باود .97تفااوت
سيورغال با اقطاع ای بود که صاحب موروثی سيورغال گذشته از معافيت مالياتی کاه ساابقاً صااحبان
اقطاع از آن نصيب داشتند ،از ح معافيت قضایی و اداری نيز بر وردار بودند و تماام ماأموران قلمارو
سيورغال از طرف صاحب سيورغال معي میشدند و فقط تااب او بودناد 98منااف صااحب سايورغال
نسبت به مناف صاحب اقطاع بيشتر بود .صاحب سيورغال از امتيازاتی مانند ملزم نبودن باه واگاذاری
سرباز به حکومت مرکزی و معافيت از ماليات بر وردار بود و امال سيورغال گاهی بسيار وسي مثال
والیات و یا مناط دیوانی بود و گاهی کوچ

وی

روستا را شامل میشد و گاهی هام اراضای لام

یزرع و بيابانی .روستائيانی که در اراضی سيورغال زیست میکردند وابسته باه آن بودناد و حتای حا
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تر

991

آن را نداشتند و ای وضعيت دستکم از زماان ایلخاناان یعنای صادور فرماان غاازان اان در

799ها.و برقرار شد.91
موقوفات .از دیگر نظامهای مالکيت و تقسيم اراضی ،امال موقوفی بود که به نوبۀ ود باعث
انباشت سرمایه نزد صاحبان موقوفات میشد .ویژگی امال وقفی ای بود که قابل انتقال و تبدیل باه
مل

و اراضی دیگر و قابل فروش نبود و نيز اغلب شامل معافيت ماليااتی مایشاد .59شاخص وقاف

کننده با وقف مل

ود آن را از ماليات و تعرض مهاتمان مصون نگاه میداشت و در عوض از عواید

آن در کارهای عامالمنفعه استفاده مینمود .در واق مال

میتوانست با ای کار حمایت نهادهای دینی

را بهدست آورد و با تبدیل امالکش به امال وقفی و متولی شدن ود از حيطه عملکارد ارگانهاای
دولتی و حاکم ارج شود و همي

روج از عملکرد دستگاههای دولتی در بيشتر اوقاات باعاث ایجااد

درآمدهایی برای صاحبان موقوفات میشد .ای آزادی عمل تا حدی بود که آشکارا اعمال قدرت متولی
موقوفات در اراضی تحت ا تيارش تفاوت اندکی با اعمال قدرت صاحب سيورغال داشت .59در نتيجاه
میتوان گفت صاحبان موقوفات همانند صاحبان سيورغال در زمره سرمایهداران و قدرتمنادان تامعاه
قرار میگرفتند .واقف ا تيار آن را داشت که تمام شرایط استفاده از وقف را مشاخص کناد و اود یاا
ورثۀ ود را بهعنوان معتمد که متولی نام داشت معرفی نماید 55.کسی که تمام دارایی شخصی ود را
وقف فاميلی میکرد که وقف اهل ناميده می شد ناه تنهاا بعاد از وقاف مای توانسات از عایادات آن
استفاده کند بلکه ورثه وی نيز میتوانستند از آن بهره ببرند و ای کار راهی بود برای آنکه داراییهای
ود را از طر مصادره توسط حاکم حفظ کند.
معافیتهای مالیاتی .در کنار معافيتهای مالياتی مرتبط باا اتااره زماي و موقوفاات دینای،
امتياز معافيت شخصی از ماليات و تعهدات که معافی ناميده میشد ،نيز وتود داشت کاه مایتوانسات
فقط به کسی که ماليات پردا ت میکند اعطا شود وگيرنده ای امتياز از پردا ات مالياات ااص باه
زانه مرکزی و انجام وظایف و تعهدات اص معاف بود .هرچند ای امتياازات شاامل اعطاای زماي
نمیشد اما میتوانست برای ی

قطعه زمي که گيرنده قبال در ا تيار داشت اعمال شاود .منشاا ایا

عمل به قرن یازدهم برمیگشت کاه در دوره ترکماناان و تيموریاان و صافویان در قارن  93و  92م
گسترش پيدا کرد و حتی تا قرن  91ادامه یافت.
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نوعی معافيت مالياتی ساده که منشا آن به زمان تر های قدیم برمیگشات و در قارن  92نياز
همچنان مرسوم بود ،تر انی نام داشت که ایاالت تحت سيطره مغوالن و تانشينان آنها را شامل می
شد و عالوه بر معافيت کامل از ماليات ،امتيازات ورود به حضور حاکم به طاور آزاد ،حا حفاظ هماه
غنيمت به دست آورده در تن

و ح شکست قانون تا نه بار بدون محاکمه را دارا بود.

در نيمه دوم قرن پانزدهم با از بي رفت همزمان چند سنت ترکی – مغولی به ویاژه در منااطقی
مانند راسان ،به نظر نمیرسد به هيچي

از اعضای نظامی عنوانی اعطا شاده باشاد و هايچ نشاان

تر انی از زمان سلطان حسي بایقرا در دست نيست .اما با پایان قرن پانزدهم و حکومت تيموریاان و
شروع قرن شانزدهم و فرمانروایی صفویان و ازبکان تر ان به طور فزاینده امتياز معافيت مالياتی رایاج
شد و برای اعضای روحانی و مقامات معنوی مانند سادات و علما و صوفيان اعماال مایشاد .مادار
مستندی وتود دارد که نشان میدهد حتی تجار برتسته تحت حاکميت صفویان و ازبکان نيز صااحب
نشان تر انی شدند در نتيجه اصطالح تر ان با اصاطالحات سااده معافيات ماليااتی مثال (معاافی و
مسلمی) مترادف شد 53.همچني باید توته داشت که معاافی و مسالمی نشاان دهناده یا

معافيات

شخصی از ماليات و تعهدات بود که ممک بود برای زمي نيز اعمال شود اما معموالً موروثی نبود .باا
ای حال تر انی مانند معافی و مسلمی نشان دهنده ی

مصونيت مالياتی ساده بود که میتوانست به

شکل موروثی تا نه نسل منتقل شود.
ای معافيتهای مالياتی شخصی اغلب به بزرگانی چون مذهبيون و سران نظامی تعل میگرفت
واگذاری معافيتهای مالياتی به افراد مذهبی به صورت ی

رسم و عرف درآمد و در ميان ایا افاراد

مذهبی نه فقط مسلمانان بلکه روحانيون مسيحی بخصاوص ارمنياان نياز وتاود داشاتند 51.البتاه در
مواردی نيز حکام از معافيتهای مالياتی برای موازنه قوای سياسای اتتمااعی و نظاامی نياز اساتفاده
میکردند .حکمرانان متا ر تيموری با گساترش نظاام معافيتهاای ماالی باي بهرهگياری از آنهاا
بهعنوان ابزار پيروزی و حفظ ثبات و موازنه در مناسبات پيچيده سياسی نيمه دوم سده نهام و کااهش
سری عایدات و اقتدار پيوند مطلوبی برقرار کردند .آنها برای تلطيف و نثیساازی قادرت روزافازون
امراء تر صاحب سيورغال که ستون فقرات نظامی دولت را تشکيل میدادند و نيز کنترل تشاکيالت
مذهبی تاتيکان (فارسها) در کسوت ارائه موقوفات از ای حربه بهره

میتستند52.
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البته توزی و تایيد مصونيتهای مالياتی (شخصی و سيورغال) که تقریباً بدون کنترل در راسان
و ماوراءالنهر تيموری و همچني در آذربایجان و ایران دوره آوقویونلوها در نيماه دوم قارن پاانزدهم
ادامه می یافت ،به تدریج منجر به از دست دادن مقدار قابل تاوتهی از درآمادهای ماليااتی باه زاناه
مرکزی هر دو ایالت شد .مصونيت اداری و قضایی سيورغال در ای زمان به ایا معناا باود کاه ایا
زمي ها برای تمام اهداف عملی ،ارج از کنترل دولت هستند .صاحبان سيورغال بزرگ ،53اغلب دارای
استقالل سياسی بودند که ای به نوبه ود باعث تضعيف اقتدار سياسی دولت مرکزی می شد.
حاکمان بعدی تيموری و آو قویونلو ای روند را ادامه دادند و گساترش نظاام مصاونيت ماليااتی
فرسایش مداوم درآمد و قدرت حکومت مرکزی را به دنبال داشت .در نيماه اول ایا قارن ،حاکماان
نيرومند تيموری مانند تيمور و شاهرخ ،در صاورت نافرماانی اعضاای اانواده و فرمانادهان نظاامی،
مالکيت سيورغال را به صورت تعلي در میآوردند و حاکمان بعدی از آن بارای نثای کاردن قادرت
قابل توته اميران تر و نظام مذهبی تاتي  57استفاده می کردند .تالش برای تلوگيری از فروپاشی
قدرت مرکزی بوسيله تعلي یا لغو سيورغال و دیگر معافيت ها ،در دهههای پایانی قرن پاانزدهم کام
نبود ،اما تالش حاکمان ای دوره و اقادامات پروانچاه 58قدرتمناد حساي باایقرا ،مجدالادی محماد
نتوانست بر ائتالف اميران قدرتمند تر و تاتي

(که صاحبان سايورغال و دیگار معافيتهاا بودناد)

فائ آید و دقيقا ای شکست عاملی شد برای معکوس کردن روناد غيرمتمرکاز کاه یکای از عوامال
تضعيف و فروپاشی نهایی تيموریان در ای قرن

بود51.

بر ی از محققي اعطای بی رویه سيورغال صوصا در دوره سلطان حساي باایقرا ،39عااملی در
سست شدن پایههای مالياتی سلسله تيموری و اقتدار حکومت مرکزی میدانند .39رواج بيش از انادازه
نظام سيورغال در ای دوره باعث پدید آمدن طبقه تدید از زمينداران شد .پيامدهای ای نظام از یا
سو با افزایش قدرت و افزایش سرمایه مالکان و از ساوی دیگار کااهش قادرت و تاذ سارمایه در
حکومت مرکزی رخ نمود .در واق در ای شرایط میبایست روشی اتخاذ شود که به نوعی درآمادهای
از دست رفته زانه مرکزی را تبران نماید و ای روش همان دریافت انواع مالياتها بود که معموالً به
اقشار پایي تامعه تحميل میشد.
در زمان الفت چند سدهای عباسيان معمول باود کاه نظاام ماليااتگيری بار اسااس شاریعت
اسالمی باشد و چهار ماليات برتسته و مشخص یعنی راج (ماليات ارضی و محصاوالت کشااورزی)،
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عشر(ی

دهم) ،زکات و تزیه (ماليات غير مسلمانان ) وتاود داشات .در ساالهای نخساتي سالطنت

ایلخانان ماليات قبچور 35بجای راج بوتود آمد؛ تمغا 33هم تای زکات را گرفت .31اصالحات ماليااتی
که در دوره غازان ان صورت گرفت تقریباً به همان شکل به دوره تيموری انتقال پيدا کرد و در ایا
دوره مالياتهای بسياری بوتود آمد که معموالً بر دوش اقشار پایي تامعه بود .هماانطور کاه اشااره
شد حکومت مرکزی تيموری برای مرتف سا ت مشکالت مالی دست به ا ذ مالياتهای گوناگون زد
که در اوا ر قرن نهم بر مالياتهای معمول ،مالياتهای دیگری هم ،مثل باج ،راج ،ماليات باغشمار،
سرشمار و  ...اضافه شد .32در واق میتوان گفت رشد و شکلگيری ای ميزان از انواع ماليات متعارف
و نامتعارف در دوره تيموری و علیالخصوص در دوره پادشاهی سالطان حساي باایقرا کاه فشاار آن
مستقيما بر دوش اقشار متوسط و پایي تامعه بود ،چيزی نبود تز نتيجه و عواقب نظام مالکيت ارضی
مثل سايورغال و موقوفاات و رشاد اناواع مصاونيتها و معافيتهاای ماالی کاه در ایا دوره بارای
سرمایهداران ،زمينداران ،اشراف نظامی و انواده سلطنتی در نظر گرفته شد.
تبعات نظام مالکیت ارضی بر تحوالت فرهنگی دوره تیموری
هر چند نظام مالکيت اراضی در نهایت موتب تضعيف سياسی حکومت مرکزی شاد ولای نتاایج
مثبتی برای تحوالت فرهنگی داشت .ای نظام در واق با پشتيبانی صااحبان سارمایه و شااهزادگان و
اميران بستری فراهم کرد برای رشد علمی و فرهنگی و نهادهای علمی و آموزشی ،همچناي معرفای
هنرمندان و دانشمندان بزرگی به دنيای آن روز که تا قرنها بعد هنوز آوازهای بلند داشتند.
هدایت درآمدهای مالياتی راسان باه صااحبان سايورغال و بهاره منادی از اناواع گونااگونی از
مصونيت های مالياتی بجای رفت به زانه مرکزی تيموری ،منجر باه ایجااد شارایط مطلاو بارای
حمایت گسترده از فعاليتهای فرهنگی در زمان سلطان حسي بایقرا شاد .اگرچاه بر ای از صااحبان
سيورغال درآمد حاصل از زمي هایشان را به بهبود محصوالت کشاورزی ،امر تجارت یا امور شخصای
ودشان مثل کاخها و باغها و شکار ا تصاص داده بودند اما شاواهد متعاددی وتاود دارد کاه نشاان
میدهد بسياری از آنها در حمایت از فعاليتهای فرهنگی مثل سا ت بناهاای معمااری و حمایات از
دانشمندان ،شاعران ،هنرمندان و موسيقیدانان نيز مشاارکت داشاتند .در واقا هماانطور کاه تعاداد
دریافتکنندگان مصونيتهای مالياتی و صاحبان سيورغال افزایش پيدا میکرد ،به همي شکل تعداد
حاميان فعاليتهای فرهنگی نيز بيشتر میشد.
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بهعالوه در دورۀ سلطان حسي بایقرا شاهد رشد نوع دیگری از معافيتهای مالياتی یعنای وقاف
نيز هستيم .به همي دليل حسي بایقرا به تای یا

نفار ،چناد نفار را باهعنوان صادر گماشات تاا

مسئوليت نظارت بر ای امور وقفی را بر عهده گيرند .وقف در واق راهی بود که تيموریان برای تلاب
حمایت نهادهای دینی انجام میدادند ،صوصاً ای که تيموریان برای حمایت از بر ی فارو ماذهبی
مثل نقشبندیه و نهادهای دینی وابسته به آنها انگيزههای سياسی نياز داشاتند 33.درآمادهای اوقااف
گاهی بيش از حد نياز ای نهادهای مذهبی بود و مانند مازاد بودته ای بود که حاصل میشد و بارای
همي در ا تيار گردانندگان ای نهادها قرار میگرفت تا بنا به صالح دید ود آن را رج کنند.
یکی از نمونههای تالب و مستند تبدیل دارایی شخصی به وقف در نيمۀ دوم قرن  92مربوط باه
وقف دارایی های شيخ نقشبندیه در سمرقند یعنی عبيداهلل احرار باود .وی باا ایا کاار در واقا هام
اموالش را از طر تصاحب و توقيف و مصادره در دورۀ ناامنی و تغيير حکام حفاظ میکارد و هام نازد
قاطبۀ مردم امری پسندیده و نيکخواهانه تلقی میشد .اموال ود سلطان حسي بایقرا بهعنوان اماوال
صوصی (اموال الصه) و مستغالت (درآمد روستاها و توليد غله) ثبت شده که او آنها را تبادیل باه
وقف کرد و ودش بهعنوان متولی به طور مداوم از درآمد آرامش بخش آن سود می
در دوره سلطان حسي بایقرا ی

برد37.

فرد میتوانست به طور همزمان انواع مختلفی از مصونيت را در

ا تيار داشته باشد به طور مثال شاعر معروف فارسای زباان و عاارف نقشابندی ،عبادالرحم تاامی
صاحب امتياز تر انی و سيورغال بود و عالوه بر آن از پردا ت عشر و راج آزاد بود و به او مصاونيت
از همه مالياتهای شخصی (معافی و مسلمی ) برای همه عمرش اعطا شاد .ایا امتيااز آ ار توساط
سلطان حسي بایقرا زمانی اعطا شده که او در واست نمود برای رفت به سفر مکه دو سال از پردا ت
ماليات معاف شود 38.به غير عبدالرحم تامی افراد دیگری مثل اميرعليشيرنوایی ،شيخ احمد سهيلی و
 ...که از علم و هنر و فرهن

حمایت میکردند ،همگی از سيورغالداران و زمينداران بزرگ محساو

میشدند.
باید توته داشت در دورهای که هنر و دانش و فرهن

مانند علوم امروز نتایج کااربردی نداشات،

رشد و رون آن بسيار وابسته به حمایتهای حکومتی بود ،به همي دليل است که اکثر قریب به اتفاو
مسجدها ،مدرسهها ،کتابخانهها و موسسات عامالمنفعه و وقفی به دساتور حاکماان و صاحبمنصابان
سا ته میشد و یا از حمایت مالیآنها بر وردار بود 31.همۀ ای نهادها وفناوریهای اتتمااعی ،یعنای
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سيورغال ،موقوفات و نظام معافيتهای مالی باعث شکلگيری طبقهای از سرمایهداران بزرگ میشاد
که میتوانستند با انگيزههای مختلف از ثروت و مکنت ود در راه رشد و تعالی علام و فرهنا

ایا

دوره استفاده نمایند و لقب حاميان علم و هنار را دریافات کنناد .در ایا عصار مادارس ،انقاههاا و
موسسات آموزشی زیادی به دست سالطي  ،اميران و وزیران تيموری سا ته شد که هرکادام در پرتاو
پشتيبانی موقوفات و حمایتهای بیدریغ مادی و معنوی ای بزرگان از اسااتيد و دانشپژوهاان باوده
است .از آن تمله میتوان از مدارس غياثيه ،اميرچخماو ،گوهرشااد اتون ،مدرساه شااهرخ ،مدرساه
ا الصيه ،سبزدامان ،بدیعيه ،مزار واته عبداهلل انصاری ،مدرسه و کتابخانه نوایی ،کمال الادی بهازاد
هروی و دهها مدرسه و انقاه دیگر نام برد 19.بر ی از منااب در شارح حاالی کاه از  571نویسانده و
شاعر ای دوره ارائه مینمایند اطرنشان میکنند که  599نفر از آنها از پشتيبانی مالی دربار بر وردار
بودند 19.در کتابخانه سلطان حسي بایقرا کسانی مثل بهزاد ،سلطان علی مشهدی و مير نقاش کاار
میکردند که همه از حمایت مالی ای شاه تيموری بر وردار بودند 15.نخجاوانی کاه بخشای از کتاا
ود را صرف بيان تواریخ سا ت بناها و اماک متبرکه کرده است به سا ت مدارسی در هرات در دوره
سلطان حسي بایقرا اشاره میکند و در سال  818ه.و از سا ت مدرسهای بنام سلطان حسي بایقرا و
در سال  819ه.و از افتتاح مدرسه دیگری توساط وزیار صااحب ناام وی اميرعليشاير ناوایی ساخ
میگوید که ای امر نشاان از صارف هزیناه زیااد توساط تيموریاان و وزراء آنهاا در بعاد فرهنگای
میباشد 13.قزوینی در کتا لبالتواریخ ود ذکر میکند که در زمان سلطان حسي بایقرا هزار ماال و
طالب علم در شهر هرات تم شده بودند و امرار معاش آنها از انعامات پادشاه
حمایت و توته به علم و فرهن
و مذهبی بودند دارای ی

بود11.

و هنر صوصاً از تانب انوادههای ایرانی که از نخبگان اداری

سابقه و سنت طوالنی در قرون وسطی ایران و آسيای مرکزی بود .در دوره

مغول ای مسئله تبدیل بر نخبگان نظامی چادرنشي ترکی – مغولی که کنترل سياسی ایران و آسيای
مرکزی را از قرن یازدهم به بعد در دست داشتند تأثير گذاشت .در واق میتاوان حادس زد وضاعيتی
شبيه وضعيت غلبۀ روميان بر یونانيان در آغاز سدههای ميانه رخ داد .در حالی که روم از تنبۀ نظاامی
و سياسی بر یونانيان غلبه یافت ،یونان از تنبۀ هنری و عقالنی بر روم چيره شد 12.در ای تا نيز وقتی
قدرت و رفاه مغوالن افزایش یافت ،طبقۀ نخبه و نظامی آنان به فرهن

و ادبياات و سياسات و هنار

ایرانيان پیبردند و طبقات نخبۀ آنها آرزو داشت که به ای قبيل فرهيختگیها دست یاباد .ایا امار
باعث شد که ای نخبگان نظامی مغول تذ فرهن

ایرانی اسالمی شوند ،البته بادون اینکاه لزومااً
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سنتها و آرمانهای ودشان را به طور کامل رها کنند .تحت ای شرایط میتوان گفات حمایتهاای
فرهنگی بخصوص در شکل نمایانش مثل سا ت بنا هم با انگيازۀ دساتيابی باه مراتاب فرهيختگای
صورت میگرفت و هم دارای انگيزههای سياسی بود زیرا نقش مهمی برای مشاروعيت بخشايدن باه
ای نخبگان نظامی داشت که تيموریان نمونهای از آنها بودند .بنابرای رونا علام و داناش در دوره
تيموری تا حد زیادی نتيجه حمایتهای حاکمان ،امرا ،زمينداران و سايورغالدارانی باود کاه در ساایه
ثروت و امتيازاتی که دولت تيموری در ا تيار آنها قرار داده بود به حمایت از عالماان و دانشامندان و
سا ت بناهای عامالمنفعه روی آورده و به ای وسيله چهرههای برتسته علمی و هنری باه دنياای آن
روز معرفی شدند.
در ای تا بهعنوان نمونه به افراد با نفوذی در ای دوره اشاره میکنيم که از طریا بهرهبنادی از
ای نظام اقتصادی اقدامات مؤثری در تهت حمایت از دانش و فرهن

انجام دادند.

امیرعلیشیر نوایی :را از برتستهتری و بانفوذتری حاميان دانش و هنر و فرهن

در ای دوره

میتوان دانست که شاعری از اندان ایغوربخشی بود و باا ای کاه باه نظاام اشارافی ماوروثی تعلا
نداشت ،انواده وی از زمان تيمور به ویژه عمرشيخ تد بزرگ حسي بایقرا در دمت اندان تيموری
بودند 13.عليشير موف شد به رتبه اميری دیوان عالی دست پيدا کند و به وسيله سلطان حسي باایقرا
به ی

مقام منحصر به فرد در دربار سلطان تيموری بهعنوان مقر رسيد .باا در نظار گارفت طاول

دمت انواده اش به اندان تيموری ،اميرعليشير قطعا زمي و امتيازاتی از انوادهاش باه ارث بارده
است .اگرچه هيچ ی

از دانشنامههای سيورغال نامش را به روشنی بردهاند اما ارتاعاات متعاددی در

مناب حقيقی وتود دارد که نشان میدهد اميرعليشير امتياز زمي از حسي بایقرا دریافت کارده اسات.
او صاحب معنای مستقلی از مقام و قدرت بود که فقط میتوانسته از زمينداری سيورغال مشت

شود17.

اميرعليشير درباره مجتم آموزشی ا الصيه 18که در شمال هرات ساا ته شاد میگویاد حساي
بایقرا به او قطعه زمي بزرگی در توی انجيل اهدا کرد و آن در بخشی از مجتم آموزشای معاروفش
که شامل مدرسه ،مسجد ،دارالقرآن ،ندو ،بيمارستان ،حمام و محل اقامت صوصی بنام انسيه باود،
قرار داشت که همه آنها را وقف نموده و اود باهعنوان متاولی آن بااقی ماناده اسات 11.در مقدماه
مجال النفائ

او ی

ليست طوالنی از داراییهای ود را که وقف نموده است بر میشمرد که شامل

زمي های زیر کشت ،باغها ،کانالهای آبياری که در اطراف هرات و راسان قرار گرفته بود ،مغازه ها،
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انبارها و ...میباشد .اميرعليشير به صراحت بيان میکند که همه ای ها در مالکيت صوصیاش باوده
است 29.نویسنده تاریخ رشيدی درآمد روزانه عليشير از امالکش را  98999شاهر ی تخمي میزند که
عالوه بر ای او مالزمي  ،ضرابخانه ،اصطبلها و همه کارگاههای سلطنتی (بيوتاات) را تحات کنتارل
ود داشته است 29.دولتشاه درباره اموال و داراییهای امير عليشير بيان میکند:
" از الص اموالش (اميرعليشير) که در راه دا به رغم ریا و هوا در ایا ممالا

بار مادارس و

مساتد و رباطات و بقاع ير و دارالشفاء رج و صرف کرده و اوقاافی کاه بار آن بقااع مقارر نماوده
تخمينا پانصد تومان رایج کپکی ( 25پنج ميليون دینار کپکی ) بوده"  .دولتشاه سمرقندی معتقد اسات
اميرعليشير به منظور تلوگيری از هادر رفات ثاروت توساط وارثاان ،درآماد اود را صارف ساا ت
سا تمانهای متعدد و آثار عمومی در سراسر راسان

کرد23.

ثروت هنگفت و سخاوت اميرعليشير در دورههای بعدی ضر المثل شد .او بار ماليااتی ماردم را
به عهده میگرفت و روزانه  72هزار دینار پول وارد زانه سلطان حساي باایقرا مایکارد ،از دیباچاه
موقوفات اميرعليشير که ترتمه آن در مقدمه مجال النفائ

چاپ شده است ،میتوان دریافت که وی

مزارع فراوانی داشته و از درآمد آن ،دارایی در ور توتهی اندو ته باود وی در هارات زماي و بااغ و
دکاکي زیادی داشت که درآمد آن را در تهت رشد علم و دانش صرف مینماود 21.عقيلای در کتاا
آثارالوزراء ود نيز مینویسد " :آثار ير بر او زیاده است هزار و یا

بناای يار در یا

روز و یا

ساعت سا ته است و اکثر آن ابنيه را محرر ای سطور به نظر درآورده است" 379 .22مسجد ،مدرسه و
بقاع متبر که در سراسر راسان توسط اميرعليشير سا ته و یاا بازساازی شاده باود هماه از منااب
صوصی ود او تأمي میشد و اگرچاه هزیناه اصالی کاار باه لطاف تعهاد بيگاار باود .بساياری از
وشنویسان بی همتا ،وانندگان ،موسيقی دانان ،نقاشان ،طالکاران ،هنرمندان ،نویسندگان و شاعران
کارشان تحت حمایت او رون

گرفت23.

درباره هنرمندان و صنعتگران بسيار سخاوتمند بود و در طول

بازسازی مسجد تام هرات او در فواصل معي برای کارگران مشغول به کار در بازسازی گنبد اصالی،
لباسهای زیبا ،سرگرمی و دمات دیگر فراهم میکرد که به گفته واندمير ای امر به سرعت تکميل
پروژه کم

میکرد27.

عبدالرحمن جامی :58تامی بدون ش

یکی از شخصيتهای پرآوازه قرن نهم هجری اسات.

او در سال  897ه.و در قصبه رترد از تواب تام متولد شد .پدرش احمد دشتی و نيای او شم الدی
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محمد دشتی از مشاهير علم و تقوی بودهاند 21.وی ی
بر ی از طالبان علم که از نظر علمی وض
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شخصيت با نفوذ نزد سلطان باود کاه بارای

وبی نداشتند ،مستمری و مدد معاش در واست

میکرد39.

با در ا تيار داشت مقدار قابل توتهی زمي در هرات و مناط اطراف آن همراه باا مصاونيت ماليااتی
گسترده و دریافت هدایای سخاوتمندانه و نقدی از دوست نزدی

و صميمیاش عليشير ،درآمد ساليانه

تامی را طب آنچه در شرح حالش عبدالواس نظامی آورده میتوان  999999دینار کپکی تخماي زد.
از تمله فعاليتهای عمرانی تامی برای ارتقا دانش و فرهن

در ای زمان سا ت مدرسه تامی هرات

بود .او به دليل اعتقاداتش تمایلی به تجمالت نداشت و همه سرمایه ود را صرف ساا ت مساجد و
مدرسه و انقاه ،تأمي رفاه شاگردان ،کم

به نيازمندان و رف نياز انقاهها میکرد.39

شیخ احمد سهیلی :نيز از دیگر از حاميان زمان سلطان حسي بایقرا اميرنظام الادی شايخ احماد
سهيلی بود که معروف بود به شيخ سهيلی و از نخبگان نظامی تر محسو میشد و از اندان برتساته
تغتای بود که ای
نزدی

اندان عضو امرای در دمت تيمور و پسرش شاهرخ بودند . 35شيخ سهيلی از دوستان

و صميمی اميرعليشير و مقر سلطان بود که حافظ مهر بزرگ به در واست اميرعليشير شاد 33.او

از حاميان واعظ کاشفی بود و اثر معروفش بنام انوار سهيلی را به نام او

نوشت31.

شجاع الدین محمد برندق :65شجاع الدی محمد سازنده کاروانسرای قوش در شمال هرات
در مسير کاروان هرات – مرو بود و عالوه بر ای کاروانسارا موقوفاات دیگاری ایجااد کارد از تملاه
آرامگاه عبداهلل انصاری در گازرگاه و ی

مدرسه در منطقه

چيچيکتو37 .33

کتيبهای در معبد گازرگاه وتود دارد که اموال بسيار شجاع الادی محماد در سراسار راساان از
تمله زمي های زیرکشت ،باغها ،کانالهای آبياری ،آسايا و مغازههاا و ..را برشامرده اسات .برناارد
اوکان برای عقيده است که قوش رباط در مرکاز یا
داراییهای برندو که شاید در اصل ی
خواجه قوام الدین خوافی :ی
نظام المل

شاهر کشااورزی قارار داشات .38اماال و

سيورغال بوده برای سا ت کاروانسرا وقف شد.
حامی برتسته تيموری از حوزه تاتي

وافی بود که حسي بایقرا او را بهعنوان وزیر امور مالی ود منصاو

واتاه قاوام الادی
کارد31.

وانادمير

میگوید بيشتر فضال و اهل قلم در دربار واته قوام الادی حاضار بودناد 79و در آنجاا معاي الادی
اسفزاری ودش را وقف نوشت کتا تاریخ هرات بنام روضه الجنان فی اوصاف مدینه هرات کارد .او
سازنده مسجد تامعی در مقبره واته ابوالوليد در آزادان منطقه ای بيرون شهر هرات بود که ود او و
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پسرانش متوليان ای مقبره محسو میشدند .مصونيت مالياتی ( مسلميات) در مياان مياراث او ذکار
گردیده

است79.

خواجه مجدالدین محمد :75واته مجدالدی از حاميان تيموری از قلمرو تاتي
منصو شده توسط حسي بایقرا بود که قدرت نامحادودی بارای یا

و پروانچای

دوره کوتااه بدسات آورد کاه

شروعش از  815ه  9187 /م بود 73.اگرچه هيچ منب رسمی که نشاندهنده آنکه مجدالدی صااحب
سيورغال باشد وتود ندارد اما واندمير گزارشی از ثروت شخصی او زمانی که اموالش توساط حساي
بایقرا مصادره شد ارائه میدهد مانند  :مقدار زیادی طال و تاواهرات ،کتا هاای کمياا  ،اتنااس باا
کيفيت ،سن
چندرن

پادزهر بزکوهی ،کشتی ،ظروف چينای ،فارش ابریشام ،يماههای قاال دوزی شاده

که هيچک

حتی ی

دهم آنها نمیتواند تصور

افراطگری مجدالدی محمد در برپایی مجال

کند71.

سرگرمکننده ادبی معروف بود .یکی از ای مجال

که

توسط او در هرات برپا شده به اعتراف ود او هزینه آن حدود  999999تانگاش تخماي زده شاده اسات.
مهمانان ای ضيافت همه از بزرگان و برتستگان هرات و شعرایی از تمله بينایی ،آصفی ،ساهيلی ،سايفی
نجاری ،نوایی و همه وانندگان و موسيقی دانان و رقاصان برتسته هرات بوده

واته افضلالدی محمد 73سازنده مدرسهای نزدی
عراو هرات 77نيز ی

اند72.

به معباد گازرگااه و نادقی بيارون دروازه

سيورغال از حسي بایقرا دریافت کرد که در کتيبه وقف ذکر شده که آن برای

حمایت از ای مجموعه توسط واته افضل الدی وقف گردیده

است78.

خواجه شهاب الدین عبداهلل مروی :از دیگر افارادی باود کاه ساهم عمادهای از حمایات
فرهنگی هرات در زمان سلطان حسي بایقرا داشت .او نویسنده مجموعه شرف نامه بود و شااعر(بيانی
تخلص می کرد) نوازنده و طاط نيز بود 71.پدرش شم الدی محمد از اشراف و نجبای کرمان بود و
وزرات ابوسعيد و حسي بایقرا را بر عهده داشت .حسي بایقرا او را به سمت پرمنفعت متولی موقوفات
معبد محبو تيموری در هرات ،مقبره واته عبداهلل انصاری منصو کرد که در طول زمان تصدیش
بارها ترميم و بازسازی شد 89شها الدی در ایام توانی به مقام محتسب و صدر ارشاد حساي باایقرا
برای مدتی رسيد و پ

از او عضو محافظان شخصای باایقرا ( ایچکای) و مقار سالطان شاد 89.او

همچني به مقام پروانچی رسيد و پ

از ان به مقامی باالتر از دایره اميران بزرگ منصو شده کاه مهار

سلطنتی را نگهداری میکرد .85شها الدی بخاطر شب نشينی ادبی با حضور شاعران معروف

بود83.
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نتیجه
چنانکه گفتيم در رویکرد عقالنيت نقاد نظامهای اقتصاادی را مایتاوان از تان

تکنولاوژیهاای

اتتماعی دانست .تکنولوژیهای اتتماعی مثل همۀ تکنولوژیهای دیگر از برساا تههای انساانی هساتند
که بهمنظور تحقا اهاداف و کارکردهاایی طراحای مایشاوند و بهشادت حسااس باه زميناه و شارایط
زیستبومی هستند که در آن ابداع میشوند و بر اساس آن شرایط تحولی داروینی دارند و ممک است به
نتایج و تبعاتی منجر شوند که در ذه واضعان و مبدعان اوليه نمیگنجيده است .نظام اقتصاادی مالکيات
اراضی سيورغال و ضمائم معافيتهای مالياتی آن نيز بر همي قاعده قابل تحليل است .چنانکه گفتايم از
ویژگیهای اساسی دولت تيموری نظام زمي داری بود و آنها برای ادارۀ آن و با توته به شرایط سياسی و
اتتماعی حاکم از نظام مالکيت اراضی سيورغال و معافيتهای مالياتی بهرهبردند تا هم مقاصد اقتصادی و
هم موازنههای سياسی را با آن تحق بخشاند .نخساتي بهرهگياران ایا نظاام ،شااهزادگان و امياران و
فرماندهان واالی نظامی و روسای ایالت بودند .اما ای نظام در ای زیستبوم باه تادریج باعاث کااهش
درآمد زانه و اقتدار حکومت مرکزی و پيدا شدن طبقۀ مال

و اشراف شاد .همچناي تبعاات پيشبينای

نشدۀ دیگری برای نهادهای علمی و فرهنگی شد .در واق افزایش فوو العاده فعاليت فرهنگی و هناری را
که در رب آ ر قرن پانزدهم در راسان تيموری و در طول مدت حکومت سالطان حساي باایقرا رخ داد،
میتوان تا حدود زیادی نتيجه مستقيم گسترش نظام اعطای سيورغال و دیگر مصونيت های مالی دانست
که اگرچه ریشه در الگوی زمي داری و مالياتی دوره های قبل داشت اما در ای دوره و بخصوص در نيمه
دوم قرن به حد اعالی تکامل ود در شرایط پراکنده سياسی ایران و آسيای مرکزی رسيد.
بنابرای از ی

طرف عدم تمرکز مالی در ای نظام اقتصادی تأثير منفای بار زاناه مرکازی دولات

تيموری داشت و قدرت سياسی را تحليل می برد اما از سوی دیگر برای گسترش حمایت فرهنگی بوسايله
توزی مجدد ثروت مالی در قالب درآمدهای مالياتی از زانه دولت به عناصر مختلف تر و تاتي

تامعه

تيموری ،به دمت درآمد .اگرچه انگيزه های فردی و تالش برای کسب مشروعيت سياسی باه پشاتيبانی
گسترده از هنر و معماری و شعر و ...کم

کرد ،اما در قدم اول تحق آنها بدون وتود منابعی اقتصاادی

برای حمایت و گسترش فعاليتهای فرهنگی ميسر نبود؛ مجموعۀ آن عوامل فردی و سياسای باه هماراه
زمينۀ اقتصادی مناسبی که به وتود آمد ،ای دوره را به یکی از سازنده تاری دورههاا در تااریخ فرهنا
اسالم قرون وسطی تبدیل کرد.
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شاهزاده و یا اعضای نخبگان نظامی تر که هسته
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آن استفاده میکردند و همچني از آن بهعنوان اهرمی برای موازنۀ قدرت در مقابل نخبگان نظامی تر

بهره

میبردند.
 28مهردار مهر سلطنتی.
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31
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 33مجموعهای از مالياتها بود که از تجارت و صنعت گرفته میشد و از نظر روحانيون شرعی نبود.
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32
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ایرانی.

-

ا راتات ح اداری گوناگون برای ی
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Subtelny,ibid :491
مدرسه ا الصيه از تمله مدارس بزرگ سا ته شده در ای دوره بود که در آن اتاوهای متعددی تهت

سکونت طال و اساتيد وتود داشت .در ای مدرسه علوم دینی به ویژه کالم ،حدیث ،منط و حکمت،
همچني آموزش مسائل حنفی و شافعی ،تدری
منقول و ف معما نيز تزء مواد تدری

میشد .عالوه بر ای دروس علوم ریاضی و فنون معقول و

در مدرسه بود .موالنا کمالالدی مسعود شروانی و نيز قاضی نظامالدی

محمد که به سبب زهد و تقوی و مهارت در امر درس و فتوی سرآمد علمای عصر بود به تدری

در مدرسه

اشتغال داشت .موالنا شم الدی محمد ب موالنا شرفالدی عثمان که در تمي علوم معقول و تمامی فنون
مقتدای فضالی هرات و دیگر شهرهای راسان و ماوراءالنهر بود ،مورد توته و عنایت سلطان حسي قرار
گرفته و سالها در ای مدرسه به تدری

علوم دینی مشغول بود .در کنار ای مدرسه انقاهی به همي نام نيز

وتود داشت (.واند مير ،همان ،ص )319-319
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ر.

به مقدمه نوایی اميرعليشير( ،)9333مجالس النفائس ،به اهتمام علی اصغر حکمت ،تهران،

منوچهری
 50نوایی ،اميرعليشير ،همان ،ص .975-978
 51دوغالت ،ميرزا محمد حيدر( ،)9385تاریخ رشیدی ،تصحي عباسقلی غفاری فرد ،تهران :ميراث مکتو ،
ص ..85
25

قيمت ی

انه منحصر بفرد در هرات در ای زمان  3999دینار کپکی بود(سمرقندی ،دولتشاه(،)9385

تذکره الشعراء ،به تصحي ادوارد براون ،تهران :انتشارات اساطير ،ص .)292
 53سمرقندی  ،همان ،ص .292
 54نوائی ،همان ،مقدمه مصح .
55

عقيلی ،سيف الدی حاتی ب نظام( ،)9331آثارالوزراء ،به تصحي مير تالل الدی حسينی ،تهران:

اطالعات ،ص .335

932

تأثير نظام مالکيت ارضی بر تحوالت علمی و فرهنگی دورۀ تيموری

 56نوایی،همان.932 ،
57

واندمير،همان.912-911 ،

 28تامی تا سال  835در هرات به تحصيل اشتغال داشت و بعد از آن به سمرقند رفت و در آنجا از محضر
موالنا فت اهلل تبریزی استفاده نمود وبعد از آن به برکت ارشاد سعدالدی کاشغری ،سال

طریقت نقشبندیه

شد(صدی  ،عيسی( ،)9333تاریخ فرهنگ ایران ،تهران :دانشگاه تهران ،ص  .)579تامی آثار منثور و منظوم
بسياری ل نمود که سام ميرزا صفوی در کتا تذکره تحفه سامی حدود  19اثر از آن را ذکر مینماید( .سام
ميرزا ( ،)9381تذکره تحفه سامی ،تصحي وحيد دستگردی ،به اهتمام احمد یزدی ،تهران :نشر سامی ،ص
 )913او به ادبيات عالقهمند بود و استعدادهای توانی مثل هاتفی شاعر را در دمت داشت.
 59نظامی با زری ،عبدالواس ( ،)9383مقامات جامی ،مقدمه و تصحي نجيب مایل هروی ،تهران :نی ،ص
.12-17
 60مایل هروی ،نجيب( ،)9377شیخ عبدالرحمن جامی ،تهران :طرح نو ،ص .79-72
 61همان.81 ،
 62سمرقندی،همان.291 ،
 63نوایی  ،همان 23 ،و واند مير  ،ج ،1همان.921 ،
 64سام ميرزا، ،همان ،ص.985
32

شجاع الدی محمد یکی دیگر از اعضای عالی رتبه اشراف نظامی تيمور که ی

حامی فعال در ای دوره

بود ،شجاع الدی محمد بود که از اميران ارشد قبيله برالس محسو می شد  .تد وی چاکوبرالس در دمت
تيمور و ودش اميری در دمت ابوالقاسم بابر و ابوسعيد بود.
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منطقهای در بالد راسان و واق در افغانستان امروز.

 67اوکي  ،برنارد(،)9383معماری تیموری در خراسان،ترتمه علی آ شينی ،مشهد :بنياد پژوهشهای اسالمی،
ص .339
 68همان.339 ،
 69خواندمیر ،9378،ج .939 : ،1
 70همان.913 ،
 71اوکي  ،همان.131-139 ،

933
75
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پدرش غياث الدی پيراحمد وزیر شاهرخ بهعنوان سازنده مدرسه غياثيه در رگرد واف و ی

تماعت

انه در مقبره شيخ زی الدی طباطبایی معروف بود( .اسفزاری ،همان)591-598 ،مجدالدی نامش بهعنوان
اهدا کننده منبر برای مسجد تام
73

واندمير،همان.197-199 ،

74

واندمير ،همان. 197 ،

واف ذکر شده است(.اوکي  ،همان ،ص .)511

 75همان.197،
73

واته افضلالدی از وزرای برتسته حسي بایقرا و همکار نظام المل

بود که از انواده برتسته از وزرای

کرمان محسو می شد(سمرقندی،همان.)293 ،
 77همان.119-138 ،
 78رویمر ،همان.72 ،
 79سمرقندی،همان.292 ،
80

واند مير ،همان.1-358 ،

 81سمرقندی،همان.293 ،
82

واندمير  ،همان.353،

 83واصفی ،زی الدی محمود( ،)9311بدایع الوقایع ،تصحي الکساندر بلدروف ،ج ،9بی تا :بنياد فرهن ،
ص .133-1

