
هرچه خواهند، بى زيادت جست وجوى در 
آن شهر مى فرستند» (سمرقندى، عبدالرزاق، 
ص767). همچنين در خصوص گسترش 
ــد: [در عهد  تجارت در اين دوره مى نويس
شاهرخ] جهان چنان معمور و آبادان بود كه 
حاوى اوراق [منظور خود سمرقندى است] 
از تاجرى شنود كه او به كّرات قماش چين 
به مصر و روم آورده و از آن جا به مملكت 
ــاه  چين برده بود كه در دور عدل اين پادش
عالم پناه از مصر تا چين يك كوچه راه است 
و اطراف جهان و صحرا و بيابان چنان آبادان 

اوضاع اقتصادى ايران 
در عصر شاهرخ تيمورى

فاطمه بلندى
دبير تاريخ، شهرستان اسدآباد

مقدمه
هجوم وحشتناك امير تيمور (807-736 هـ.ق) به ايران به نحوى تكرار حمالت بنيان كن 
مغول ها بود. تيمور عالوه بر اين كه كوشيد منافع خود و لشكريانش را طى يورش هاى مكرر 
تأمين كند، سعى نمود با غارت مناطق مفتوحه، سرزمين ماوراءالنهر، به ويژه سمرقند پايتخت خود 
را ترقى دهد. از اين رو با انتقال هنرمندان، معماران، پيشه وران و... از شهرهاى مختلف ايران به 
پايتخت، سمرقند را به شهرى آباد تبديل كرد. به هرحال، از حمالت تيمور جز تخريب و ويرانى 
و غارت منابع، چيز ديگرى عايد شهرهاى ايران نشد. اما فرزندش شاهرخ، از همان ابتداى به 
حكومت رسيدن، درصدد جبران ويرانى هاى ناشى از حمالت پدر برآمد. دوران حكومت وى 
آرامش و امنيت نسبى به همراه آورد. پادشاهى رعيت دوست بود و تا حد امكان به عمارت و 
بازسازى شهرها و روستاها و اماكن تخريب شده همت گماشت. رونق اقتصادى و رفاه و آرامش 
ايجاد كرد و پايتخت خود هرات را به شهرى آباد و مركز علما و هنرمندان تبديل ساخت؛ اين 
ــاهرخ از جمله سمرقند و شيراز نيز، به  ــهرهاى ديگر قلمرو ش امر نه تنها در هرات بلكه در ش
دليل وجود شاهزادگانى كه در اين شهرها حكومت مى كردند، به چشم مى خورد. شاهزادگان 
تيمورى مردانى فرهنگ دوست بودند. از اين رو درصدد بودند شهرهاى محل حكومت خود را 
آباد سازند تا پشتوانه ى اقتصادى الزم را در جهت فعاليت هاى سياسى و فرهنگى خويش ايجاد 
كنند. به همين دليل اوضاع اقتصادى ممالك تحت حكومت شاهرخ در غالب بخش هاى آن، از 
قبيل تجارت و كشاورزى، رو به پيشرفت گذاشت كه خود موجب باال رفتن سطح رفاه عمومى 
و توسعه ى علمى، فرهنگى و هنرى قلمرو او گرديد. در ادامه شاخه هاى مختلف فعاليت هاى 

اقتصادى عصر شاهرخ را مورد بررسى قرار مى دهيم.

ري
مو

ه تي
دور

كه 
س

1. تجارت
ــان، تجارتى فعال و با  در عهد تيموري
ــياى مركزى و خاور نزديك  اهميت در آس
وجود داشت كه فراتر از مرزهاى اين نواحى 
را هم در بر مى گرفت. جاده اى تجارى كه به 
شرق و شمال مى رفت از سمرقند و بخشى 
ــن جاده براى  ــت. اي نيز از هرات مى گذش
راه تجارتى كه از چين به هند مى رفت نيز 
ــت. (رويمر، 1380، ص182- اهميت داش

.(184
ــد، مملو  ــزرگ اين عه ــز، بندر ب هرم

ــى و صادراتى بود.  ــاره ى واردات از مال التج
ـ. ق  عبدالرزاق سمرقندى كه در سال844 ه
از سوى شاهرخ به سفارت دربار بيجانگر 
به هندوستان رفت هرمز را شهرى معرفى 
مى كند كه «تجار اقاليم سبعه از مصر و شام 
ــان و عراق عرب و عجم  و روم و آذربايج
و ممالك فارس و خراسان و ماوراءالنهر و 
تركستان و مملكت دشت قبچاق و نواحى 
قلماق و تمامى بالد شرق و چين و خانباليق 
ــافران  روى توجه به اين بندر دارند... و مس
عالم از هرجا آيند و هرچه آرند و در برابر، 

مقاالت مقاالت 

13كليدواژه ها: شاهرخ، تيموريان، اقتصاد ايران
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شد كه جغد از بى جايگاهى به جان رسيد؛ 
چه در بسط زمانه به غير سرا و خانه هيچ جا 

خرابه و ويرانه نديد» (همان، ص830).
در اين مبادالت كاالهاى مختلفى مانند 
پارچه و مرواريد و زنجبيل و ابريشم مبادله 
ــد. ميان ايران و عثمانى نيز مبادالت  مى ش
تجارى وسيعى در جريان بود، چون ابريشم 
ايران نيازهاى عظيم كارگاه هاى عثمانى را 
ــى از راه  ــرد. كاالهاى اروپاي برآورده مى ك
ــا و از طريق  ــى، منطقه ى فرات علي آناتول
ــياه از طرابوزان وارد ايران مى شد.  درياى س

(رويمر و ديگران، ص189-200).
ــترش  ــاهرخ به علت گس در عصر ش
روابط خارجى، خصوصاً با چين، تجارت 

ــيارى يافت.  ــز رونق بس ــور ني با اين كش
ــون مكاتبات ميان  ــور كه از مضم همان ط
شاهرخ و دايمنيگ خان برمى آيد طرفين در 
روابط خارجى گسترش تجارت را مدنظر 

داشته اند (حافظ ابرو، ص133).
ــه  ــه اى ك ــال 815 ه. ق در نام در س
دايمينگ خان پادشاه چين به وسيله ى سفير 
خود براى شاهرخ فرستاد چنين نوشته بود 
ــان فرستيم تا آى  و رد [آمد  «بعد از اين كس
ــود تا [تّجار]  و رفت] كنند تا راه منقطع نش
ــراد خويش كنند» و  ــب به م تجارت وكس
ــاهرخ» در رسيدن سفراى چين دستور  «ش
ــهرها و بازارها را آذين بندند و هر  داد تا ش
صنعت ور كمال هنر ظاهر كرده دكان خود 
را آرايد» (سمرقندى، عبدالرزاق، ص130).

ــن كار،  ــاهرخ از اي ــدف ش ــراً  ه ظاه
ــتادگان پادشاه  ــفيران و فرس جلب نظر س

چين نسبت به كاالهاى فرهنگى و صنعتى 
ايران در جهت رونق هر چه بيشتر تجارت 
ــت. در اين دوره  ــور بوده اس ميان دو كش
كاروان سراها و رباط هاى فراوانى ساخته شد 
كه در تسهيل رفت و آمد كاروان ها و رونق 

تجارت بسيار مهم و مؤثر بود.

2.ماليات
ــاهرخ،  ــر ش ــى عص ــام ماليات در نظ
سنت هاى مغولى به شكل كامل حفظ شده 
بود. ماليات هاى جنسى كشاورزان، ماليات 
تجارت و صنايع (تمغا) كه از دوره ى مغول 
ــان همچنان  ــده بود در اين زم متداول ش
وصول مى شد. حتى شاهرخ متدين نيز، به 

منظور مشروع نمودن آن، به اين اكتفا كرد 
كه تمغا را با عنوان زكات دريافت نمايد تا 
ــرع بودن مبّرا سازد   آن را از اتهام خالف ش

(رويمر، 1380، ص184-185).
ــاى  ــاورزى ماليات ه ــى كش از اراض
مستقيم گرفته مى شد كه تعداد آن، برحسب 
نوع آبيارى،  از ربع تا ثلث محصول افزايش 
مى يافت. در مواردى كه رعايا از پرداخت 
ــل به زور  ــر باز مى زدند با توس ماليات س
نيروى نظامى مجبور به گرفتن آن مى شدند 

(خواندمير، 1353، ص602).
ــات زمين و محصوالت،  عالوه بر مالي
ــع، بازاى هيزم  ــى نيز بابت حق مرت ماليات
ــوع ديگر از  ــتاندند. يك ن و علوفه مى س
ــه معمول بود يك درصدى  ماليات هايى ك
ــوران محلى  ــراى بعضى از مأم ــود كه ب ب
وصول مى شد. همچنين ماليات آسياب ها 

ــه در اعياد مختلف  و عوارض و عيدى ك
مى گرفتند نيز مرسوم بود (لمبتون، 1339، 

ص105-106).

3. ماليات ارضى
الف) وقف

يكى از نهادهايى كه در دوره ى تيمورى 
ــاهرخ اهميت بسيارى  و به ويژه دوره ى ش
يافت نهاد وقف بود. شاهرخ و بزرگان دربار 
وى به ساخت مدارس، خانقاه ها و ابنيه اى 
از اين قبيل اهتمام وافرى داشتند و جهت 
ــات و  تأمين هزينه ى نگهدارى اين مؤسس
پرداخت حقوق مدرسان و طالب و خدمه 
و ساير هزينه ها، به وقف مبادرت مى كردند. 
ــه و  ــاهرخ مدرس ــال 813 هـ. ق ش در س
خانقاهى در هرات ساخت و بر آن «حمامى 
وقف نمود؛ نيز مزارع و مستغالت مرغوب 
ــر، 1372،  ــرد» (خواندمي ــف ك ــر آن وق ب

ص166-168).
ــت پرداخت  ــدات موقوفات جه عاي
ــاع و ابنيه ى عام المنفعه صرف  هزينه ى بق
ــيارى  ــد. بزرگان دربارى نيز در بس مى ش
موارد به وقف مبادرت مى نمودند. الغ  بيگ 
ــال 824 هـ. ق در  ــه اى كه در س بر مدرس
ــاخت، درآمد مزارع و عايدات  سمرقند س
چندين روستا را وقف كرد تا جهت مقررى 
ــه ى علوم دينى،  ــان و طلب و حقوق مدرس
خادمان و مؤذنان و ساير خدمه صرف شود 
ــلمانى، ص168-166). گوهرشاد  (تاج الس
ــر شاهرخ، كه بخش عمده اى از  آغا، همس
ــاخته شد  ابنيه و عمارات به  اهتمام وى س
در بناى مسجد جامع گوهرشاد در مشهد، 
ــف نمود. امير  ــادى را بر آن وق ــزارع زي م
ــاهرخ،  عليكه كوكلتاش از امراى بزرگ ش
نير مدرسه اى در هرات ساخت و حمامى 
ــر، 1372،  ــر آن وقف نمود (خواندمي را ب

ص168-169).
ــخصى  اداره ى موقوفات برعهده ى ش
روحانى بود كه صدر الصدور لقب داشت. 
ــوان موقوفات: «تحقيق تعيين  وظيفه ى دي

13
89

ان 
ست

زم
 . 2

ه ى
مار

 ش
م. 

ده
واز

ى د
ره 

دو
يخ

تار
ش 

وز
د  آم

رش

16



اصالت وقف نامه و اسناد، حل و فصل دعاوى 
ــرف و اداره ى  ــكايات مربوط به تص و ش
اموال وقفى» به شمار مى آمد (پطروشفسكى، 
ص30-29). به نوشته ى خواندمير در اين 
دوره وظيفه ى صدرالصدور: «تمشيت سهام 
ــال  و رواج و رونق  ــادات و علما  فض س
ــر و ابواب البر» و همچنين صرف  بقاع خي
حاصل و عوايد موقوفات براساس شروط 
واقفان بوده است. بنابراين موقوفات يكى 
ــمار مى آمد  از منابع درآمد روحانيون به ش

(خواندمير،1253، ص639-640).

ب) زمين دارى (سيورغال)
ــاهرخ، اعطاى آن چه كه  در دوره ى ش
سيورغال نامبرده مى شد گسترش بسيارى 
يافت. سيورغال اصطالحى مغولى است به 
معنى عمل حمايت از سوى حاكم يا «عطيه 
ــامل مقدار زمينى بود (از يك  و هبه» و ش
ايالت تا يك ده) كه سلطان به تابعان خود 
هديه مى كرد تا پشت در پشت از آن بهره 

گيرند (پيكولوسكايا و ديگران، ص448).
ــاهرخ منابع گزارش هاى  در دوره ى ش
بسيارى را در خصوص واگذارى سيورغال 
به افراد مختلف به دست مى دهند. در اين 
ــاهزادگان و بزرگان لشكرى موفق  دوره ش
به دريافت سيورغال هاى متعددى مى شدند. 
ــيورغال، در  ــه فارس، به عنوان س از جمل
ــلطان فرزند شاهرخ قرار  اختيار ابراهيم س
ــت و بعد از مرگ وى نيز به فرزندش  گرف
ميرزا سلطان عبداله واگذار گرديد. شاهرخ 
همچنين در سال 821 هـ. ق كابل و غزنين 
و قندهار را به سيورغال به فرزند ديگرش 
ميرزا سيورغتمش واگذار نمود و اصفهان 
ــامل همدان  ــراق عجم ش ــى از ع و بخش
ــتان را نيز به ميرزا  ــالع بروجرد و لرس و ق
بايقر ابن عمر شيخ بن تيمور تفويض نمود 

(سمرقندى، عبدالرزاق، ص648).
امير شاه ملك، از امراى بزرگ تيمور كه 
ــاهرخ درآمد از سوى  بعدها به خدمت ش
ــت.  ــيورغال خود داش او خوارزم را در س

ــرگ وى، اين واليت را  ــاهرخ بعد از م ش
ــلطان واگذار نمود  به فرزندش ابراهيم س

(همان، ص307).
شاهرخ به امرايى كه در جنگ ها از خود 
لياقت و كفايت بروز مى دادند و يا موفق به 
سركوب ياغيان مى شدند سيورغال هايى به 
عنوان پاداش اعطا مى كرد؛ از جمله ى آن ها 
ــال 809 هـ. ق  امير مضراب بود كه در س
بعد از سركوبى ياغيان توانست، عالوه بر 
تصاحب اموال و متعلقات وى، از شاهرخ 
ــد (خوانى،  ــيورغال دريافت نماي ــز س ني

ص169).
زمين هايى كه به سيورغال داده مى شد 
مى توانست كوچك يا بسيار بزرگ باشد. 
ــيورغال هاى بزرگ مى توان  در زمره ى س
ــده به ميرزا بايقرا  ــيورغال واگذار ش از س
ــامل  ــت، ش ــرد كه، چنان كه گذش ــاد ك ي
ــى از عراق عجم  ــان و بخش بزرگ اصفه
بود. از سيورغال هاى كوچك نيز مى توان 
ــه تومان  ــاهرخ ب ــيورغال اعطايى ش به س
ــاره كرد كه قصبه ى  آغا، بيوه ى تيمور، اش

كوسويه در نزديكى هرات را شامل مى شد 
(حافظ ابرو، 1380، ص436).

ــيورغال هاى بزرگ قدرت  اعطاى س
ــب آن مى نمود؛  ــى را نصيب صاح فراوان
ــن اين كه  ــر گرفت ــوص با در نظ به خص
براساس معافيت مالياتى سيورغال، صاحب 
سيورغال حق داشت تا تمام ماليات هايى را 
كه سابقاً از مردم به نفع خزانه ى حكومتى 
ــردم وصول كند.  ــود از م ــد خ اخذ مى ش
ــا مصونيت و  ــن امر، همراه ب بنابراين، اي
معافيت ادارى و قضايى، صاحب سيورغال 
ــاخت. چنان كه  ــيار قدرتمند مى س را بس
ــور با قدرت  ــلطان ميرزا بايقراى مذك س
وسيع خود اين امكان را يافت كه چند سال 
بعد عليه برادرش رستم ميرزا در اصفهان 
لشكركشى كند؛ امرى كه شاهرخ را ناچار 
ــب نمود (حافظ  ــى بدان جان به لشكركش

ابرو، 1380، ص597-600).
ــيورغال،  ــگام مرگ صاحب س به هن
ــيورغال وى به وارثانش مى رسيد. البته  س
اين انتقال هميشه با صدور فرمانى از سوى 

تاجر دوره ي تيموري
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ــاهرخ صورت مى گرفت. صدور فرمان  ش
جديد اطمينان و آرامش صاحب سيورغال 
ــت حفظ  ــان  در جه ــر مخالف را در براب
ــيورغال خود در بر داشت. بعد از فوت  س
ميرزا بايسنقر در سال 838 هـ. ق، شاهرخ 
مناطق و والياتى را كه تحت سيورغال وى 
ــد بزرگش ميرزا عالءالدوله  بودند به فرزن
ــال 848 هـ.  ــذار كرد. همچنين در س واگ
ــد ديگرش محمد  ــد از مرگ فرزن ق، بع
جوكى، واليات تحت سيورغال وى را به 
فرزندانش ميرزا محمدقاسم و ميرزا ابابكر 
واگذار نمود (خواندمير، 1353، ص643).

دارنده ى سيورغال موظف بود شخصًا 
ــد و در زمان مقتضى  ــپاه خدمت كن در س
ــلح در اختيار  ــپاهيان مس تعداد معينى س
ــرار دهد. طى  حكومت ق
جنگ هاى شاهرخ مى بينيم 
كه غير از سپاهيان مستقر 
ــر يك از  ــت، ه در پايتخ
امرا و شاهزادگان موظف 
بودند تا با سپاهيان تحت 
ــه اردوى  ب ــود  فرمان خ

شاهرخ ملحق شوند.
و  علما  ــون،  روحاني

ــادات نيز از اين سيورغال ها برخوردار  س
ــرات به اعطاى  ــدند. در منابع، به ك مى ش
ــاهرخ به سادات و  سيورغال از سوى ش
بزرگان دينى اشاره شده است. براى مثال، 
شاهرخ در سال 810 هـ. ق خطه ى دامغان 
را به امير سيد عزالدين هزار جزيى عنايت 
نمود. همچنين با مرگ سيدشريف الدين 
ــال838 ه.ق) كه از  على جرجانى (در س
ــادات بود و از شاهرخ سيورغال  اكابر س
ــام مناصب و  ــود تم ــوده ب ــت نم درياف
ــد.  ــيورغال وى به فرزندانش اعطا ش س

(سمرقندى، عبدالرزاق، ص682).
منافع مادى و اقتصادى حاصل از اين 
سيورغال ها، به صاحبان آن ها امكان مى داد 
ــودمندى از قبيل ساخت  تا به اقدامات س
ابنيه و اماكن عام المنفعه و امور خير ديگر 
مبادرت ورزند. امير شاه ملك كه خوارزم 
ــيورغال خود داشت از عايدات  را در س
ــى بقاع خير از مدارس و خوانق  آن «بس
[خوانقاه ها] و مساجد و اربطه [رباط ها] و 
حوض ها به يادگار گذاشت» (سمرقندى، 
توامان  ــرزاق، ص139). همچنين،  عبدال
آغا، بيوه ى تيمور، كه در سال 814 هـ.ق 
ــويه را به سيورغال دريافت  قصبه ى كوس

ــتفاده از عايدات سيورغال  ــت با اس داش
مزبور، مدرسه و خانقاهى را در آن ناحيه 
ــمرقندى، عبدالرزاق،  ــيس نمود (س تأس

ص124).
ــاهزاده ى هنرمند و  ــنقر ميرزا ش بايس
دانش دوست كه ارزش اراضى سيورغالى 
وى در نواحى مختلف گرگان و خراسان و 
عراق عجم و فارس ششصد تومان(شش 
ــمرقندى، دولتشاه،  ميليون دينار) بود (س
ص392)، با استفاده از اين امكانات وسيع 
ــدان و صنعتگران  اقتصادى بود كه هنرمن
ــرات مى خواند و با پرداخت  ماهر را به ه
ــان را به  ــتى، آن ــارج آنان با گشاده دس مخ
فعاليت هاى هنرى و فرهنگى وامى داشت. 
با توجه به فعاليت ها و اقدامات فرهنگى و 
هنرى اين دوره كه منجر به پيدايش يكى 
از اعصار درخشان فرهنگى و هنرى ايران 
گرديد مى توان گفت كه سيورغال به عنوان 
يكى از نهادهاى اقتصادى، پشنوانه ى مالى 
اقدامات فرهنگى هنرى اين دوره به شمار 

مى آمد.

ج) كشاورزى
يكى از ابعاد توجه شاهرخ به امور عمرانى 
و آبادانى شهرها و روستاها، كشاورزى بود. 
وى به رونق كشاورزى و امور آبيارى عالقه 
و اهتمام بسيار  داشت و در باغات متعلق به 
وى در هرات محصوالت فراوانى به عمل 

مى آمد. (ابونصرى هروى، ص197).
ــزد، در  ــد ي ــخ جدي ــنده ى تاري نويس
ــاورزى  ــاهرخ به كش ــوص توجه ش خص
ــود كه در  ــرت فرم ــد: «آن حض مى نويس
ــان، ترك و تازيك  مجموعه ى بالد خراس
ــك، بدين مهم روى آورند و  و دور و نزدي
نخست آب را، كه قوام معيشت انسان بدان 
ــياء بر آن مربوط  منوط، بل اصل خلقت اش
است، جارى ساختند «شاهرخ امراى خود 
ــات آبيارى و رونق  را مأمور مرمت تأسيس

كشاورزى نمود (كاتب، ص103).
عالوه بر شاهرخ، امرا و شاهزادگان نيز 

دارنده سيورغال 
موظف بود شخصاً 
در سپاه خدمت كندو 
در زمان مقتضي 
تعداد معيني سپاه 
مسلح در اختيار 
حكومت قرار دهد
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به تبعيت از وى به كشاورزى توجه نموده 
و در جهت رونق آن سعى و تالش بسيارى 
مى كردند. امير عليكه كوكلتاش يكى از امراى 
ــاهرخ: «به زراعت و دهقنت ميل  بزرگ ش
عظيم داشت و تخم كشت [بذر] او از هزار 
خروار گذشت». وى در دهى دوردست به 
نام مصر، مزارع بسيارى خريد و به نيابت از 
ــوى خود «وكال و سركاران مقرر ساخته  س
ــزارع را معمور و مزروع  ــع و م و آن مواض
گردانيد». (سمرقندى عبدالرزاق، ص747-

.(746
درنتيجه ى اقدامات و فعاليت هاى انجام 
شده، كشاورزى چنان رونقى يافت كه قاسم 
ــتن كتابى در  ــف هروى را به نوش بن يوس
خصوص كشاورزى و محصوالت فراوان 
ــاهرخ  ــزارع هرات در عهد ش ــات و م باغ
واداشت. از محتواى كتاب وى پيداست كه 
در باغات هرات انواع گوناگون محصوالت 
ــاوز از صد نوع  ــاورزى، از جمله متج كش
انگور، به عمل مى آمده است. زنبوردارى و 
پرورش كرم ابريشم نيز از اشتغاالت ديگر 
كشاورزان به شمار مى آمد (ابونصرى هروى، 

ص67).
ــاورزى از طريق  آبيارى زمين هاى كش
چاه و قنوات و چشمه ها و جريان هريرود يا 

رود هرات صورت مى گرفت.
ــرات  ــاهرخ از رود ه ــان ش ــه فرم ب
ــعاب كرده بودند كه  جوى هاى فراوانى انش
مزارع اطراف را آبيارى مى نمود (حافظ ابرو، 

1349، ص15/25).
توجه شاهرخ به امر كشاورزى، خصوصًا  
پس از ويرانى هاى ناشى از حمالت تيمور 
ــاى پيش تر از آن در زمان مغوالن،  و دوره ه
از عوامل مهم رونق اقتصادى و رفاه عمومى 

اين دوره به شمار مى آيد.
ــيورغال از طرف  ــرو س ــوران قلم مأم
صاحب سيورغال معين مى شدند و فقط تابع 
او بودند. مأموران دستگاه مركزى حق ورود 
ــيورغال را نداشته مصونيت و  به اراضى س
معافيت مالياتى به صاحب سيورغال در قضا 

3. حافظ ابرو، جغرافياى حافظ ابرو، به كوشش مايل 
هروى، تهران؛ بنياد فرهنگ ايران، 1349.

تصحيح  به  و4،   3 ج  زبده التواريخ،  ابرو،  حافظ   .4
سيدكمال حاج سيد جوادى، تهران؛ نشر نى، 1380.

5. خواندمير، غياث الدين، حبيب السير فى اخبار افراد 
بشر، ج3 و4، با مقدمه جالل الدين همايى، چاپ دوم، 

تهران؛ انتشارات خيام، 1353.
ضميمه  به  الملوك  مآثر  غياث الدين،  خواندمير،   .6
محدث،  ميرهاشم  كوشش  به  خالصه االخبار،  خاتمه 

تهران؛ مؤسسه مطالعات فرهنگى رسا، 1372.
به تصحيح  مجمل فصيحى،  7. خوافى، فصيح الدين، 

محمود فرخ، مشهد، انتشارات باستان، 1339.
8. كانت، احمد بن  حسين  بن  على، تاريخ جديد يزد، 
اميركبير،  تهران؛  دوم،  افشار، چاپ  ايرج  كوشش  به 

.1357
9. ابونصرى هروى، قاسم بن يوسف، ارشادالزراعه، به 

اهتمام محمد مشيرى، تهران؛ 1346.
و  كشاورزى  پاولويج،  ايليكا  پطروشفسكى،   .10
مناسبات ارضى در ايران، ج2، ترجمه ى كريم كشاورز، 

تهران؛ مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى، 1344.
11. تاج السلمانى، شمس الحسن، چاپ عكس از نسخه 
با ترجمه ى  افندى،  اسماعيل  كتابخانه الال  شماره3و4 

آلمانى هانس روبرت رومر، بى تا.
دوران  از  ايران  تاريخ  ديگران،  و  پيكولوسكايا   .12
باستان تا سده هيجدهم، ترجمه ى كريم كشاورز، چاپ 

چهارم، تهران؛ انتشارات پيام تهران، 1354.
13. رويمر، هانس روبرت، ايران در راه عصر جديد، 

ترجمه ى آذر آهنچى، تهران؛ دانشگاه تهران، 1380.
تيموريان،  دوره  ايران  تاريخ  ديگران،  و  رويمر   .14

ترجمه ى يعقوب آژند، چاپ اول، جامى، 1379.
15. لمبتون، آن ، مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر 

اميرى، تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1339.

ــكرى تفوق مى بخشيد  و دارايى و امور لش
ــت مالياتى به او حق مى داد تا تمام  و معافي
ماليات هايى را كه سابقًا  از مردم به نفع خزانه 
حكومتى اخذ مى شد از طرف خود اراضى 
ــاندگان خويش به  را به تابعان و دست نش
سيورغال بدهند. (پيكولوسكايا و ديگران، 

1354، ص448).
2. مصر نام يكى از دهكده هايى است 
كه تيمور ساخته و هر يك را به نام يكى از 
شهرهاى بزرگ جهان چون دمشق، بغداد، 
ــيراز نام نهاده بود (ابن  مصر، سلطانيه و ش

عربشاه، 1365، ص308).

پي نوشت _____________________
1. صاحب سيورغال موظف بود خدمت لشكرى 
ــلطان انجام دهد و سپاه فئودالى از عده ى  براى س
ــوار از افرادى كه در سيورغال او بودند  معينى س
ــيورغال گذشته از  ــكيل مى يافت. صاحب س تش
معافيت مالياتى كه سابقاً  صاحبان اقطاع نيز از آن 
نصيب داشتند از حق معافيت قضايى و ادارى نيز 

برخوردار بود.

منابع ________________________
و  السعدين  مطلع  عبدالرزاق،  سمرقندى،   .1

مجمع البحرين، ج2، به تصحيح محمد شفيع، 1365.
2. سمرقندى، دولتشاه، تذكر هالشعرا، به تصحيح محمد 

عباسى، تهران؛ انتشارات بارانى، بى تا.
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