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۴۶
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

هدف: هدف اصلی پژوهش حارض، عالوه بر تبیین ویژگی های اسناد 

دیوانی دورۀ تیموری(قرن نهم قمری)، بررسی نقش و اهمیت  این 

اسناد در شناخت ساختار قدرت و نظام دیوان ساالری تیموریان است.

جامعۀآماری: جامعۀ مورد بررسی، كلیۀ اسناد دیوانی صادرشده از 

جانب شاهان تیموری (سلطانیات) است كه اصل سند در حال حارض 

در آرشیوها یا موزه های كشورهای مختلف نگهداری می شود.

روش/ رویکرد پژوهش: شناسـایی و گردآوری اسنـاد مورد نظر این 

پژوهش در رساسـر جهان، به روش كتابخانه ای و مراجعه به آرشیوهای 

مختلف صورت گرفته است.  تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از 

روش تحقیق تاریخی مبتنی بر متون معترب انجام پذیرفته است.

یافته های پژوهش: از دورۀ تیموری- با وجود متون تاریخی متعدد 

و معترب- اسنادی كه اصل آنها به دست ما رسیده باشد، محدود و 

انگشت ش�ر است. این تحقیق نشان می دهد كه عالوه بر ۹ سندی 

كه تاكنون از  این دوره شناخته شده، دو سند نیز در آرشیو ملی 

افغانستان نگهداری می شود كه مربوط به سلطان حسین بایقرا، آخرین 

زمامدار تیموری است. باوجود مشابهت های كلی،  اسناد متعلق به 

دورۀ تیموریان را در مقاطع مختلف، با توجه به  زمان و مكان صدور 

سند، می توان مورد بررسی قرار داد؛ به ویژه، فرمان های صادره از جانب 

شاهرخ، كه همگی به فاصله یك سال صادر شده و مكان صدور آنها 

مربوط به غرب  ایران است.

نتیجه گیری: تعداد اسناد اصل برجای مانده از دورۀ تیموری، بازگوكنندۀ 

نكات مهمی از تاریخ سیاسی – اجت�عی زمان خود است؛ هرچند 

تعداد آنها انگشت ش�ر است و موجب شده ك�كان ناگفته های زیادی 

در خصوص ساختار دیوانی و نظام دیوان ساالری این عرص وجود داشته 

باشد. نتایج تحقیق حارض نشان می دهد كه اسناد موجود حكایت از 

ساختاری خاص دارد كه در پرتو آن می توان رابطه بین شاه، شاهزاده، 

و خان مغول را در عرص تیمور بررسی كرد. در عرص شاهرخ نیز 

وابستگی های مكانی و زمانی صدور اسناد را باید  با توجه به حوادث و 

رویدادهای ثبت شده در متون تاریخی  مورد توجه قرار داد.

ڪلیدواژه ها 
تیموریان/ اسناد دیوانی/ فرمان/تیمور گوركان، ۷۳۶-۸۰۷ق./ شاهرخ تیموری، ۷۷۹-۸۵۰ق./ حسین بایقرا، ۸۴۲-۹۱۱ق.

غالمرضا  امیرخانی

چڪیده

تحقیقات تاریخے
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: سال بيستم و دوم، دفرت اول،(بهار ۱۳۹۱)،  ۶۰ - ۴۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۲/۱۲ تاریخ دریافت : ۱۳۹۰/۱۰/۱۵

پژوهشی در نقش اسناد دیوانی در تبیین ساختار قدرت دولت تیموریان
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۴۷
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

  ژ

غالمرضا  امیرخانی۱

۱.  مربی کتابداری و اطالع رسانی سازمان اسناد 

و كتابخانۀ ملی ایران و دانشجوی دکرتی تاریخ 

ایران دانشگاه تهران.

Amirkhani@nlai.ir 

۲.  - مشابه این وضعیت را در مورد 

منسوجات و قالی ها نیز می توان مشاهده 

كرد . در حالی كه از دورۀ صفوی و حتی 

اوایل آن، منسوجات و قالی های ارزشمندی 

برجای مانده، از دورۀ تیموری طبق نظر 

مؤلفان  تاریخ ایران كمربیج و سایر مآخذ 

غربی، ×ونه ای برجای ×انده است. هر چند 

كه نگارنده دست كم یك مورد از منسوجات 

تیموری را شناسایی كرده كه زیلویی است 

متعلق به مسجد جامع میبد ، متعلق به سال 

۸۰۸.ق. ، بافندۀ آن علی بیدی ابن حاجی 

میبدی است، كه با طرح محرابی و یا فنون 

مت�یزی  نسبت به زیلوهای ادوار پسین و 

بهره گیری  از سه رنگ آبی ، سفید و قرمز بافته 

شده است. این اثر بی نظیر در حال حارض در 

موزه زیلوی میبد نگهداری می شود.

پژوهشی در نقش اسناد دیوانی
 در تبیین ساختار قدرت دولت تیموریان

مقدمه  
وضعيت اسناد ديواني برجاي مانده از سالطين تيموري، در مقايسه با دورة بعد، يعني صفويان، 
داراى تفاوتي معنا دار است. به اين معني كه در برابر اسناد متعددي كه از دورة صفويه برجاي 
مانده، تعداد اسناد مشابه در دورة تيموري- كه اصل سند به دست ما رسيده باشد-بسيار محدود 
و انگشت شمار است؛ حتي به نظر مي رسد اسناد ديواني برجاي مانده از تركمانان آق قويونلو و 

قره قويونلو- كه معاصر تيموريان بوده اند-  از وضعيت بهتري برخوردارباشد2.
البته كتاب هاي تاريخي، ُجنگ ها، مكتوبات، و نمونه هاي مشابه، مملو از متوني است 
كه در اصل به صورت سند بوده و بعداً به اين گروه راه يافته اند. اين نوع اسناد- كه مي توان  
مكتوبات تاريخي غير آرشيوي ناميدشان (صفت گل، 2006، مقدمه، صفحه و)-به سبب 
محدوديت در دستيابي به اصل اسناد، منبعي ارزشمند در تبيين ساختار ديواني و تشكيالت 
اداري، به ويژه در ادوار پيش از صفويه محسوب مي شوند. ضمن آنكه، در تحليل محتواي اين 
منابع، مي توان از قواعد و اصول سندشناسي رايج در بررسي اصل اسناد سود جست؛ چرا كه 

محتواي دروني اسناد، هم ارز سند اصلي است (صفت گل، 2006، ص 123). 
كاربرد ديگر اين گروه از منابع و مكتوبات، شناخت شرايط حاكم بر روابط خارجي بين 
دولت هاي مختلف است. از آنجا كه بخش عمده اي از  اين آثار به  مكاتبات بين سالطين و 
پادشاهان اختصاص دارد، ترسيم چگونگي روابط خارجي در ادوار گوناگون، بدون لحاظ 

كردن  اين منابع، ميسر نيست.
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۴۸
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

 از بين متون بر جاي مانده از عصر تيموري، كه شامل مكتوبات و منشآت است، مي توان 
به عناوين زير اشاره كرد:

 فرائد غياثي، از جالل الدين يوسف اهل، كه نيمي از آن، در دو جلد، به تصحيح حشمت 
مؤيد و در سلسله انتشارات بنياد فرهنگ ايران به چاپ رسيده است.

 همايون نامه، از محمدبن علي منشي؛ و منشأ االنشا، از عبدالواسع نظامي باخرزي، كه هر 
دو اثر به كوشش ركن الدين همايونفرخ و توسط انتشارات دانشگاه ملي در دهة پنجاه شمسي 

منتشر شده است.
  محققان و مورخان معاصر نيز از اهميت اين منابع در شناخت تاريخ سياسي – اجتماعي 
عصر تيموري غافل نبوده اند. در رأس  ايشان بايد از زنده ياد عبدالحسين نوايي نام برد كه 
مجموعه آثار او در خصوص اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، با ذكر نمونه هايي از اسناد دورة 
تيموري، راهگشاي تحقيقات بسيارى بوده است. به ويژه آنكه، وي، به  ذكر مكتوبات بسنده 

نكرده و معموالً خالصه اي دقيق و عالمانه را از دورة مورد بحث ارائه كرده است.
هريبرت بوسه1 (1926 - )، شرق شناس و قرآن پژوه برجستة آلماني، در پژوهش 
ارزشمند خود- كه به دليل كار روي اصل اسناد بسيار واجد اهميت و بديع است- 23 سند از 
دوره هاي آق قويونلو، قراقويونلو، و صفويان را مورد بررسي قرار داده كه مي توان گفت اسناد 
بررسي شده از دورة تركمانان از حيث تاريخي با نيمة دوم دورة تيموري همپوشاني دارد. 
وى، اعتقاد دارد كه نهادهاي اداري قرن هشتم هجري كماكان در قرن نهم وجود داشته و از 
تيموريان نيز به تركمانان منتقل شده (بوسه، 1367، ص 13)؛ ولى فقدان سندي كه متعلق به 
فرمانروايان تيموري بوده و توسط بوسه مورد بررسي قرار گرفته باشد، لزوم تحقيق بيشتر 

در اين خصوص را آشكار مي سازد2. 
مدعاي اصلي اين پژوهش، شناخت بيشتر اسناد ديواني عصر تيموري، به كمك احصاي 
كامل اسناد برجاي مانده  است كه بر اساس آن بتوان ساختار و سلسله مراتب قدرت در نظام 
ديوان ساالري دولت تيموريان را مورد بحث قرار داد؛ نظامي كه آشكارا تحت تأثير دو فرهنگ 
 ايراني- اسالمي و تركي-مغولي است. جنبة ديگر اين مسئله، كاربرد اسناد به عنوان ابزاري 
براي مشروعيت بخشي و كسب اقتدار است كه به خصوص در نواحي و مناطق دور از مراكز 

حكومتي كاربرد داشته است.

اسناد دیوانی 
بنا بر آنچه در مقدمه ذكر شد،  اين تحقيق در صدد است به بررسي آن دسته از اسناد ديواني 
صادرشده از جانب شاهان تيموري بپردازد كه اصل آنها برجاي است.  اينگونه اسناد، كه در 

1. Heribert Busse

                                                                                                                               

  ۲. باید توجه داشت كه در زمان انجام تحقیق 

بوسه (۱۹۵۹) هیچ یك از اسناد دورۀ تیموری 

شناخته شده نبود.  

غالمرضا   امیرخانی
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۴۹
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

پژوهشی در نقش اسناد دیوانی
 در تبیین ساختار قدرت دولت تیموریان

كتابخانه ها يا موزه ها نگهداري مي شوند، بسيار معدود و انگشت  شمار بوده و غالباً به خط 
تعليق ديواني نوشته شده اند. در اين پژوهش، مشخص شد تا كنون  يازده سند مربوط به چهار 
زمامدار برجستة تيموري- كه هريك مدت زمان قابل توجهي به زمامداري مشغول بوده اند- 
يعني تيمور (771 – 807 ق.)، شاهرخ (807 – 850 ق.)، ابوسعيد گوركاني (855 – 873 
ق.)،  و حسين بايقرا (873 – 911 ق.) شناسايي شده كه دو سند پاياني براي اولين بار در  اين 

پژوهش معرفي و منتشر مي گردد.  اين اسناد به تفكيك نام صادركننده عبارت اند از:

الف. اسناد تیمور: بنا بر نظر جـان وودز، از دورة تيمـور (771 – 807 ق.) تنها پنج سند بر جاي 
مانده كه از  اين بين، يك سند از جانب اميرانشاه (ميرانشاه)، فرزند سوم تيمور- كه مدتي حاكم 
آذربايجان بود- صادر شده است . شيوة تنظيم  اين سند، كه اعطاي سيورغال به شيخ درسون1 
از بزرگان آن ديار است، از حيث سلسله مراتب حكومتي خاندان تيمور، جالب توجه بوده و 

.(Woods, 1984, p. 331) به صورت مشروح توسط وودز مورد بحث قرار گرفته است
فهرست اسناد بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي ،كه سال ها پس از مقاله فوق منتشر شده، 
حاكي از سه سند ديگر است (شيخ الحكمايي،1387،صص124 - 125) كه از جانب ميرانشاه 

تيموري صادر شده و طبيعتاً از چشم وودز دور مانده است. 
 نكته مهمي كه در اسناد تيمور بايد به آن دقت كرد، ذكر نام خان مغول در باالي نامه و 
به فاصله يك بند انگشت از آن، نام خود تيمور است (شيخعلي گيالني، 1352، ص 28).  اين 
خان هاي مغول كه تيمور نام ايشان را پيش از نام خود آورده، دو تن بوده اند . ابتدا،سيورغتمش 
كه تا سال 790ق. در قيد حيات بوده و پس از او پسرش، سلطان محمود كه تا سال 800 ق. 
بر حسب ظاهر بر تخت  ايلخاني جلوس داشته است (زامباور، 1356، ص401) . در طغراي 
اسناد برجاي مانده، عبارت «يرليغدين» براي خان مغول و عبارت «سوزوميز» براي تيمور به كار 
رفته است2. اين دو عبارت، در سكه هاي برجاي مانده از عصر تيمور به صورت: «سلطان محمود 
يرليغي» و «امير تيمور گوركان اكمنو3» ديده مي شود (ترابي طباطبايي، 1386، صص 29 – 33).

 اين رسم، تا زمان سلطان ابوسعيد تيموري نيز پابرجا بود و هنگامي كه ابوسعيد، يونس 
خان را از عراق آورد و او را براي رفتن به مغولستان آماده ساخت، به او يادآور شد كه در زمان 
اميرتيمور چون امرا قدرت او را به  رسميت نمي شناختند (زيرا او را از نسل چنگيز نمي دانستند)، 
به او گفتند تو بايد يكي را از نسل چنگيز خان به  خاني برداري تا ما به نام او اطاعت تو را 
گردن نهيم. تيمور هم سيورغتمش خان را به  خاني برداشت و همة فرمان هاي خود را به نام او 
صادر كرد و پس از مرگ او پسرش محمود خان را به خاني برگزيد. اما من كه به  قدرت مطلقه 
رسيده ام و احتياجي به  تعيين خان براي خود ندارم، اكنون كه تو را به  مغولستان مي فرستم،  نبايد 

۱.  شیخ درسون فوق الذكر به احت�ل قوی 

ه�ن كسی است كه به همراه تنی چند از 

مالزمان قرایوسف ترك�ن برای بیرون آوردن 

سلطان احمد جالیر از مخفی گاه خود عازم 

شدند. برای اطالعات بیشرت ن.ک.: روملو، 

۱۳۸۴، ج ۱ ، ص ۱۷۹. در حال حارض نیز 

درسون خواجه لو، نام یكی از ایالت اطراف 

اردبیل است.

۲.  در نسخۀ خطی ش�رۀ ۸۲۳ كتابخانۀ ملك 

كه محتوی مكتوبات و منشآت است، نشانی از 

تیمور، به تاریخ غره رجب سال ۸۰۰ق.،خطاب 

به خواجه عبدالقادر مراغی، موسیقیدان نامی، 

با عنوان« سپارش حرضت خواجه به اهل 

سمرقند» صادر شده كه عبارت امیر تیمور 

گوركان سوزندین، به جای سوزومیز نقش بسته 

و به انشای شمس الدین منشی است.

۳.  این عبارت به صورت اوگ منو ، كه ه�ن 

معنی «سخنی از ما» را می رساند، نیز ضبط 

شده است (بوسه، ۱۳۶۷ ، ص ۵۲)
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۵۰
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

ادعا كني كه امير تيمور و فرزندانش نواب ما بوده اند (زرياب خوئي، 1369، ص553). 
سخنان ابوسعيد در تاريخ رشيدي بدين گونه آورده شده:

« اكنون من شما را از لباس فقر برون آوردم و خلعت پادشاهي پوشانيدم و با يورت 
اصلي شما را فرستادم، معهود و مشروط آن است كه من بعد بر خالف اسالف و خوانين 
ماضي كه دعوي مي كردند كه اميرتيمور و دودمان اميرتيمور نوكر مااند، اباً عن جداً  اين دعوي 
نكنند. زيرا كه اگرچه در قديم چنان بود، اما چنان نماند. حاليا من پادشاه سر خودم، ديگري 
چون دعوي نوكري من كند. اكنون مي بايد شما نام خادم و مخدوم را برآريد و اسم دوستي 

را اطالق كنيد» (حيدرميرزا دوغالت، 1383، ص 110).
مطابق آنچه گفته شد، تنها چهار سند منسوب به تيمور وجود دارد كه به شرح زير نقد و 

بررسي مي شود :
یک. نامة تيمور به شارل ششم، پادشاه فرانسه (1380 – 1422م.) : اين نامة بسيار مشهور 

در آرشيو ملي فرانسه نگهداري مي شود و نخستين بار سيلوستر دوساسى1 در 1822، آن 
را به همراه ترجمة فرانسوي و با توضيحات و يادداشت هاي متعدد منتشر كرد. سال ها بعد، 
عالمه قزوينى، طى مطلبي كه از پاريس براى نشرية كاوه فرستاده بود، به  معرفي  اين سند 
براي فارسي زبانان پرداخت، كه همين مطلب در كتاب بيست مقاله وي نيز آورده شده است. 

قزويني با اشاره به نوشتة دوساسى مى گويد:
«غرض از چاپ مقاله اى مجدد در اين باره، ارائة تصويرى بود از نامة امير تيمور و  بايد 
گفته شود هر آنچه كه الزم است، او  (يعني دوساسي)گفته است»(قزويني، 1363، ص50) .

متن اين نامه، بعدها به آثار متعددي راه يافت. از آن جمله كتاب اسناد و مكاتبات تاريخي ايران 
از تيمور تا شاه اسماعيل، تأليف عبدالحسين نوايي.

تاريخ مندرج روي نامه محرم 805 بوده و در پايان سجع مهر تيمور به صورت سه دايره 
و عبارت «راستي رستي» حك شده است. عبدالحسين نوايي به اصالت  اين سند خدشه اي 
وارد نكرده، ولي اسلوب نگارش آن را بسيار غريب و پر از اغالط كتابتي مي داند (نوايي، 
1356، ص126). در نشريه نامه بهارستان نيز در مقاله اي با عنوان« كاربرد معيارهاى االقدم 
اصح و يقين سابق و مشكل مدارك نيمه جعلي» اصالت  اين سند مورد ترديد قرار گرفته و 

به داليل زير، احتمال صدور چنين نامه اي از سوي امير تيمور منتفي دانسته شده است :
- قطع كوچك نامه كه مناسب  مكاتباتي در اين سطح  نيست؛

-  ظاهر نامناسب نامه، شامل خط ناهنجار، فاصله هاي ناموزون بين سطور، و مهم تر از 
همه مركب بي رنگ به كار رفته، 

- غلط هاي فراوان اماليي، و
1. Antoine Isaac silvestre de Sacy , 

1758 – 1838

غالمرضا   امیرخانی

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

۵۱
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

- كاربرد عبارت هاي غريب و نامتعارف، نظير زيد عمره  براي تيمور (سودآور، 1383، 
ص45). 

دو. نامة تيمور به سلطان بايزيد اول (ايلدروم بايزيد)، پادشاه عثماني كه احتماالً مربوط 

به سـال 804ق. بوده و در آرشيـو موزة توپكاپي سراي استانبول، به شمـارة 10750، نگهداري 
.(Woods, 1984, p. 332) مي شود

 سه. فرماني از تيمـور، دال بر بخشش مالياتي منطقة حكمـراني شيخ درسون به تاريخ 

24 محرم 804 ؛كه همانند سند قبل در آرشيو موزة توپكاپي سراي استانبول و با شمارة 9664 
نگهداري مي شود.

 چهار. وقفنامة تيمور بر آرامگاه شيخ احمد يسوي در قزاقستان امروزي (حوزة سيحون)

كه در آرشيو مؤسسة مطالعات شرقي آكادمي علوم جمهوري ازبكستان در تاشكند نگهداري 
مي شود. اين سند، فاقد تاريخ بوده ولي به احتمال قوي مربوط به سال 799 ق. و يا پس از آن 

است؛ چرا كه به تصريح مآثرالملوك، بناي آرامگاه در  اين سال بوده است :
«و هم در اين سال  [799] آن پادشاه بي همال [تيمور] در سر مزار شيخ احمد نسوي 
[صحيح: يسوي]  – قدس سره- عمارتي ساخت كه مبني بود از طاق  با رفعت و دو مناره و 
گنبد بلند وسيع و گنبد ديگر دوازده گز در دوازده گز و چهار صفه براي مرقد منور در جانب 
قبله بزرگ و در دو جانب گنبد چهار صفه ديگر ... و ديگر حجرات و توابع و لواحق و  اين 

عمارت را به كاشيكاري مزين گردانيدند» (خواندمير، 1372، ص164)1 .

آرامگاه خـواجه احمـد یسـوی در شهـر تركستـان 

(جمهوری  قزاقستان) -  عكس از برنارد اوكین 

تصویر ۱

۱.  در مجموعه مكتوبات سنت پطرزبورگ نیز  

سندی با عنوان « نشان اوالد حرضت سلطان 

خواجه احمد یسوی كه معاف شده اند» ، 

وجود دارد (ن.ک.: صفت گل، ۲۰۰۶، ص ۳۱۵).

پژوهشی در نقش اسناد دیوانی
 در تبیین ساختار قدرت دولت تیموریان
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ب. اسناد شاهرخ
طي بررسي هاي به عمل آمده تا كنون 4 سند صادره از جانب شاهرخ شناسايي شده است 1:

يک . فرماني دال بر معافيت مالياتي منطقة حكمراني خاندان شيخ درسون، به تاريخ هشتم 

محرم 838 . همان گونه كه در فهرست اسناد تيمور گفته شد، معافيت مالياتي  اين خاندان از زمان 
تيمور برقرار بوده است (Fekete, 1977, pp. 87 - 88). اصوالً تداوم اعتبار  اينگونه احكام و فرامين، اعم 
از اعطاي سيورغال و معافيت هاي مالياتي و نظاير آن، در قرن نهم هجري رايج بوده و نه تنها بين 
خاندان تيموري،  بلكه در ميان سالطين تركمان معتبر بوده است. براي نمونه، مي توان به عبارت 
زير، از فرمان يعقوب بيك آق قويونلو در تأييد مقام متولي امالك موقوفه ستي فاطمه (س) در قم 

اشاره كرد كه مضمون آن، تأييد معافيت مالياتي اعطاشده از جانب تيمور و شاهرخ است:
« احكام سالطين ماضيه، انار اهللا برهانهم، خصوصاً خاقان سعيد شاهرخ ميرزا كه به امضاء نشان 
سلطان مرحوم امير تيمور گوركان و پادشاه مبرور جهانشاه نافذ شده ... به عرض همايون رسانيدند 
و التماس امضاء نمودند. چون استحقاق و استئهال مرتضيان مشاراليهما اظهر من الشمس و ابين 

من االمس است، ملتمس ايشان مبذول داشته  ... » (بوسه، 1367، صص241–242)  .
دو. فرماني با مضمـون واگذاري منصب احتساب بلدة قزوين به مرتضي اعظم سيد 

معين الدين از سادات مرعشي قزوين. تاريخ اين سند، پنجم ذي قعده  838  است.  اين فرمان، در 
12 سطر نوشته شده و دو توقيع و پنج مهر در پشت سند دارد. مهر شاهرخ نيز قبل از سطر پاياني 
ديده مي شود (مدرسي طباطبايي، 1387، صص7 – 8). بايد توجه داشت كه مرتضي اعظم، اسم 
خاص نبوده و لقبي بوده كه به نقيب سادات اعطا مي شده است. جمع اين اصطالح نيز به صورت 

مرتضيان اعظميان به كار رفته است (بوسه، 1367، ص. 240). 
سه.  فرماني از شاهرخ در مجموعه اسناد بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي در موزة ملي ايران 

با شماره اموالي 25927 به تاريخ ذي قعده 838 (تصوير 2) كه خطاب به شيخ صدرالدين 
ابراهيم صادر شده و بر باقي ماندن وي در امالك خود و جلوگيري از تعرض به اموالش، 
تصريح شده است. بايد توجه داشت كه صدرالدين ابراهيم از خاندان صفوي است و در 
همان منطقه اردبيل ساكن بوده و نبايد آن را با صدرالدين ابراهيم، وزير شاهرخ، درگذشته به 

سال 832 ق. اشتباه كرد.
چهار.  فرمان ديگري در همان مجموعه با شماره اموالي 25926 به تاريخ شعبان 839 ق. كه 

دستور داده شده ماليات كشاورزان اردبيل در همان محل زراعتشان پرداخت شود.
همانگونه كه در تصوير2 مشاهده مي شود، مهر شاهرخ بر اين اسناد حك شده كه دربرگيرندة 
نام او به صورت «شاهرخ بهادر» و عبارت «راستي رستي» است كه به همراه سه دايره كوچك در 

باالي نوشته، دقيقاً مشابه  مهر تيمور است.

۱. سوای اصل اسناد، كه منظور نظر این 

تحقیق است، در متون مختلف مكتوباتی 

از شاهرخ یا خطاب به او آورده شده، از 

جمله نامۀ ۴۳ در مجموعۀ فرائد غیاثی كه 

از جانب قرایوسف قره قویونلو خطاب به  

شاهرخ نگاشته شده است (یوسف اهل، 

۱۳۵۶، ص ۱۹۰) .

غالمرضا   امیرخانی
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نكته جالب توجه و سؤال برانگيز كه مي تواند منشأ تحقيقات آتي باشد، تاريخ صدور 
فرمان هاي برجاي مانده از شاهرخ است؛ چرا كه همگي به فاصله كوتاهي از يكديگر صادر 
شده است، يعني از محرم 838 تا شعبان 839 . اين مقطع زماني دقيقاً مصادف با سومين 
يورش شاهرخ به آذربايجان است كه به اظهار اطاعت جهانشاه قراقويونلو و اعطاي حكومت 
آذربايجان از جانب شاهرخ به  وي در ذي قعده 838 منجرشد (فصيح خوافي، 1341، ج 3، 

ص279)1. اتفاقاً سند شماره دو و سه  نيز مربوط به ذي قعده همين سال است. 

فرمان شاهرخ، مورخ ۲۶ ذی قعده ۸۳۸ خطاب 

به شیخ صدرالدین ابراهیم. موزه ملی ایران .

تصویر ۲

۱.  عبدالرزاق سمرقندی، تاریخ مالقات 

جهانشاه با شاهرخ را نیمۀ ذی حجه می داند 

(عبدالرزاق سمرقندی،۱۳۸۳ ، ج ۲ ، بخش 

اول ، ص ۴۴۹).

پژوهشی در نقش اسناد دیوانی
 در تبیین ساختار قدرت دولت تیموریان
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پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود، آن است كه چرا از دورة طوالني حكومت شاهرخ 
كه چهل سال مقتدرانه بر قلمروي خود فرمان مي راند، تنها چند سند به زبان فارسي برجاي 
مانده كه همگي آنها مربوط  به لشكركشي او به آذربايجان در سال 838 و 839ق. بوده و از 
فرمان هاي ديگر او در سال هاي قبل يا پس از اين واقعه، نمونه اي برجاي نمانده است؟آيا 
در مقطع زماني مورد بحث، نظام ديوان ساالري حكومت تيموري دستخوش تغييراتي شده 

و اهميت افزون تري به صدور اسناد و فراميني از  اين دست داده شده است؟
فرضيـه اي كه مي تواند در  اين خصـوص مورد بحث قرار گيرد، كاربـرد سنـد به عنوان  
گواهي بر حكمراني و اقتدار سلطان است. به عبارت ديگر، اسناد صادره، نقشي مشابه  سكه هاي 
ضرب شده  ايفا مي كند. همانگونه كه يك سكه و عبارات حك شده بر روي آن، قلمرو و تاريخ 
زمامداري يك حاكم را آشكار مي سازد، اسناد نيز مي تواند چنين كاربردي داشته باشد. بررسي 
رويدادهاي مربوط به سومين لشكركشي شاهرخ به غرب ايران در 838 ق. كه با مراجعت او به  
هرات در دوم ربيع الثاني 840 پايان پذيرفت، و روايت مورخان تيموري از وقايع عصر، آشكار 
مي سازد كه او نه در پي جنگ و نزاع، بلكه به دنبال تحكيم اقتدار خود با استفاده از روش هاي 
ديگر بوده است؛ پس، مي توان مطرح كرد كه صدور فرامين در نقاط مختلفي كه شاهرخ و 

سپاهش از آنجا مي گذشته اند، تالشي در جهت تثبيت اقتدار او بوده است.  
در تأييد  اين نظريه، عـالوه بر زمـان، به وابستـگي مكانـي اسنـاد نيز مي توان توجـه 
كرد،به خصوص مناطقي از غرب  ايران كه طبيعتاً اقتدار دولت تيموري مستقر در هرات، در 

آن مناطق با چالش هاي متعددي روبه رو بوده است(به جدول انتهاى مقاله رجوع شود).

ج.  اسناد ابوسعید گوركانی
تنها سند اصل به دست آمده از ابوسعيد، فتحنامه اوست كه در تاريخ 22 ربيع االول 873 ،به 
خط اويغوري و خطاب به اوزون حسن آق قويونلو نوشته شده و در حال حاضر در آرشيو 
موزة توپكاپي سراي نگهداري مي شود (مدرسـي طباطبايي، 1387، ص 12). بوسـه از  اين 

سند با عنوان فرماني از ابوسعيد ياد كرده كه صحيح نيست (1367،ص 75).

 د .  اسناد سلطان حسین بایقرا
از دورة سلطان حسين بايقرا نيز با وجود طوالنـي بودن آن، كه برابر با 37 سال بوده، اسناد 
چندانـي برجـاي نمانده است. فرمـان مورخ شانزدهـم ذي قعده 906 نيز كه مضمون آن،  
بزرگداشت و تكريم سالك الدين محمد حموي، از واعظان و مفسران عصر، بوده و در 
مجله بررسيهاي تاريخي (شمارة 2 سال 11) منتشر شده، سوادي است شبيه اصل كه در يك 

غالمرضا   امیرخانی
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مجموعة خطي با عنوان مشيخه كنز السالكين در مجموعة كتابخانة مركزي دانشگاه تهران 
نگهداري مي شود (مدرسي طباطبايي، 1355، ص120).

بنا بر توضيحـات فوق، نگارنده تا به حال مـوفق به شناسـايي نسخة اصل سه فرمان 
صادره از حسين بايقرا به شرح زير شده است. در طغراي اين فرمان ها عبارت «ابوالغازي 
سلطان حسين بهادر سوزوميز» وجود دارد كه در نوشته هاي ديگر نيز ديده شده و برخي 

به اشتباه، عبارت تركي سوزوميز را «نور و منير» خوانده اند :
يک. فرمان مورخ 879 ق. كه در موزة توپكاپى سراي نگهداري مي شود.  اين سند را 

محمد مكري در مقاله منتشرشده در سال پنجم (1975) مجله Turcica آورده است (مدرسي 
طباطبايي، 1387، صص 12 – 13).

دو و سه. (فرمان هاي موجود در آرشيو ملي افغانستان). اين دو فرمان براي اولين بار 

در اين مقاله منتشر مي شود. اصل  اين دو سند در آرشيو ملي افغانستان موجود است كه به دليل 
نويافته بودن، تصوير و متن بازنويسي شده هر دو در ادامه مي آيد1. فرمان نخست، به تاريخ 
دهم رجب 896 ؛ وفرمان دوم، به تاريخ صفر 901 و مخاطب هر دو فرمان،«قاضي و داروغه 

واليت چيچكتو» در افغانستان امروزي بوده است. و اما متن دو سند :
فرمان سلطان حسين بايقرا به قاضي و داروغة چيچكتو2 در مورد تظلم خواهي سيد 

قاسم و يوسف :
هوالغني

ابوالغازي سلطان حسين بهادر سوزوميز
قاضي و داروغه چيچكتو بدانند كه سيد قاسم و يوسف

نمودند كه يك حجر طاحونه و چندي محصول ايشان را 
بابا عشقي3 به خالف شرع شريف تصرف نموده بديشان نمي گذارد و مي بايد كه 
تحقيق نمايدچون برين موجب باشد، و رافع، حقيت خود ثابت سازد، ستانده، بدو 
رسانند و كسي را مجال حمايت و تمرد ندهند. تحريراً في عاشر رجب المرجب 

سنه 896.
 [مهر]: (راستي رستي، ابوالغازي، سلطان حسين بهادر)

۱.  در بازخوانی این اسناد از راهن�یی های 

سندپژو  هان گرا×ایه، ع�دالدین 

شیخ الحك�یی و نجیب مایل هروی بهره بردم.

۲.چیچکتو ناحیه ای است در ده فرسخی

 رشق مرغاب در افغانستان امروزی 

(بارتولد، ۱۳۳۶،ص۲۴۷).

۳. خواندمیر از این شخص با نام بابا عشقی 

تربایی یاد کرده و می نویسد که در نربد با 

اوزبکان در سال ۹۱۸ق. کشته شد (خواندمیر،

۱۳۶۲،ج۴، ص۵۳۲).
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فرمان مورخ ۸۹۶ ق. 

از سلطان حسین بایقرا

تصویر ۳

فرمان سلطان حسين بايقرا به قاضي و داروغه چيچكتو در مورد تصرف اراضي وقفي
هوالغني

ابوالغازي سلطان حسين بهادر سوزوميز
 قاضي و داروغه چيچكتو بدانند كه 

سيدقاسم مجاور مزار متبركه خواجه بلجان1 
عرض كرد كه جمعي در اراضي وقف مزار مذكور دكان و خانه ها ساخته اند  و 

يكچار آن را به دستور معهود آنجا جواب نمي گويند ازين جهت صرف

۱.  منسوب به بلجان که قریه ای  در مرو 

و متصل به قریه ای دیگر به نام کمسان 

بوده است(یاقوت حموی،۱۹۷۹،ج۱،

ص۴۷۹؛ سیوطی، ۱۹۹۱، ج۱،  ص۱۴۲).

غالمرضا   امیرخانی
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مي رود و به واجبي به مهمات مجاوري قيام نمي تواند نمود. مي بايد كه تحقيق 
نمايند چون به شرح صدر باشد، آن جماعه را گويند كه 

يكچار خود را به دستور معهود آنجا جواب گويند و مجال صرف ندهند. دراين باب 
اهتمام نمايند. تحريراً في شهر صفر سنه 901.

  [مهر]: (راستي رستي، ابوالغازي، سلطان حسين بهادر)

 فرمان مورخ ۹۰۱ق.

 از سلطان حسین بایقرا

تصویر ۴
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نوع سندصادركنندهتاریخ سند
محِل 

موضوع سند

موقعیت 

امروزی
محل نگهداری

مخاطب

 یا موضوع سند

[بعداز 

[ ۷۹۹
قزاقستانتركستانوقفنامهتیمور

ازبكستان-

آكادمی علوم
آرامگاه احمد یسوی

شیخ درسونتركیه- موزۀ توپکاپیایرانجلفافرمانتیمور۸۰۴

سلطان بایزید اولتركیه- موزۀ توپکاپی--نامهتیمور[۸۰۴]

خاندان شیخ درسونتركیه- موزۀ توپکاپیایرانمراكان- خویفرمانشاهرخمحرم ۸۳۸

ذیقعده 

۸۳۸
ایرانقزوینفرمانشاهرخ

ایران- مجموعۀ 

شخصی
معین الدین

ذیقعده 

۸۳۸
صدرالدین ابراهیمایران-موزۀ ملیایراناردبیلفرمانشاهرخ

زارعین اردبیلایران-موزۀ ملیایرانكلخورانفرمانشاهرخشعبان ۸۳۹

ربیع  االول 

۸۷۳
اوزون حسنتركیه- موزۀ توپکاپی--فتحنامهابوسعید

ذیقعده 

۸۷۹
[خراسان]فرمانحسین بایقرا

افغانستان 

و ایران
پهلوان محمدتركیه- موزۀ توپکاپی

افغانستان-آرشیو ملیافغانستانچیچكتوفرمانحسین بایقرارجب ۸۹۶
قاضی و داروغۀ 

چیچكتو

افغانستان-آرشیو ملیافغانستانچیچكتوفرمانحسین بایقراصفر ۹۰۱
قاضی و داروغۀ 

چیچكتو مشخصات  اسناد دیوانی برجای مانده از

 پادشاهان تیموری

جدول ۱

غالمرضا   امیرخانی
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نتیجه گیری
اهميت و نقش اسناد ديواني، در شناخت نظام ديوان ساالري و تشكيالت حكومتي هر دوره، 
واقعيتي انكارناپذير است. در پژوهش هاى انجام يافته مرتبط با نظام ديواني عصر تيموري، 
بررسي ها و تجزيه و تحليل هاي مبتني بر اسناد بسيار كمرنگ و محدود بوده، كه اين محدوديت 
حتي در مقايسه با حكومت هاي معاصر تيموريان، يعني تركمانان آق قويونلو و قراقويونلو نيز 

ديده مي شود. 
پژوهش حاضر نشان مي دهد كه اسناد ديواني صادره از جانب سالطين تيموري كه 
تا كنون شناخته شده، از نظر تعداد، كامًال محدود و انگشت شمار است. مطابق اين بررسي، 
سندهاي شناخته شده و موثق، محدود به يازده سند در كشورهاي ايران، افغانستان، ازبكستان، 
و تركيه بوده كه بررسي اين اسناد، باوجود آشكار كردن برخي نكات دربارة نظام ديواني و 
پاره اي مسائل مرتبط با موقوفات و موقعيت گروه هايي چون علما و عرفا، به دليل قلت آنها، 
كماكان با پرسش هاي ناگفته بسياري رو به روست؛ مسائلي از قبيل سلسله مراتب قدرت (در 
مورد تيمور،  ميرانشاه، و خان هاي مغول) و وابستگي هاي مكاني و زماني صدور اسناد (در 

مورد اسناد شاهرخ و حسين بايقرا ). 
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