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 چکیده

ی تعاما  ساطانیت تیماوری  اا ی تیموریاا،  حواو در راستای فهم اوضاع دینی و اجتماایی هاهایای دور 

 ه روش توقیق توصیفی ا توطیطای ی حاضا  ا اتکاء هود. مقالهای مهم تبدی  مییای دینی  ه مسألههخصیت

یاای ای میاا، ساطانیت تیماوری و هخصایتکوهد  ه ایت پاسش پاسخ دید که چه حوع تعام  و مواجههمی

ی تیموریا،  ا مسائ  دینی را  یاا، کناد  جایهاا  دینی قا   هناسایی است؟ ایت حوهتار  ا آ، است تا مواجهه

یاای دینای  اا تیموری را مشخص حمایاد و تعامطاات هخصایتیای دینی در تعامطات فاماحاوایا، هخصیت

یاای دینای  احاواع مختطا  دیاد کاه هخصایتفاماحاوایا، تیموری را توطی  حماید. حتیجه پژویش حشا، می

کوهیدحد  ا یا کدام  ه حویی ارتباط  اقاار حمایند و از ایشا، در جهات ایتباار داهتند. فاماحاوایا، تیموری می

 ت و دستاسی  ه ایداف مورد حظا خود  ها  گیاحد. خشید،  ه حکوم

 یای دینیتصوف  تیموریا،  سادات  هخصیت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ی زحادگی ماادم  اه هامار تاایت واسا هی تیموریا، مذیبی  ود و مباحی ایتقادی مهمی ایاا، در دور جامعه

یای دینی  یکای از نبقاات ق( و جاحشیناحش  ه دیت ایتنا و توجه داهتند. هخصیت 708آمد. امیاتیمور )م: می

ی اسااطامی    در ایاااا، دور ی موققااا،دادحااد.  ااه یقیااد را تشااکی  ماایمهاام و تأریاگااذار جامعااه هااهای 

ی امور جامعاه حقاش مهمای  اا یهاد  دادحد که در ادار یای دینی  خشی از ای  قطم را تشکی  میهخصیت

ی ماادم  ودحاد یای فکای  پطی  یت نبقات خاصاه و یاماهداهتند. آحها یطاو   ا احجام امور مذیبی و فعالیت

 (.992-997: 2941  )لمبتت

یای دینی در جامعه  حوو  تعام  سطانیت تیموری  اا ایشاا،  اه  ا توجه  ه حقش و موقعیت مهم هخصیت

هود. در ایت مقاله کوهش خواید هد تا  ه ایت پاسش پاساخی در خاور ای مهم و قا   توجه تبدی  میمسأله

یای دینی قا ا  هناساایی اسات و ی و هخصیتمیا، سطانیت تیمور ایداد  هود که چه حوع تعام  و مواجهه

توا، توطی  و تبییت کاد؟ ایت حوهاتار  اا ایات فاضایه  اوز و ظهور ایت تعام  را  ه لواظ تاریخی چهوحه می

یای دینی استوار است که سطانیت تیموری  ا توجه  ه  اوریا  منافع و مصالح خود  روا ط خویش  ا هخصیت

یای دینی را ایمال کنند و  ا آحها را  ة دوساتاحه کوهیدحد حظارت خود  ا هخصیتکادحد. آحها میرا تنظیم می

احهیختند تعام  تیموریا،  ا دینی سوءظت فاماحاوایا، را  ا می یایو موتاماحه  اقاار حمایند.. اما اگا هخصیت

 هد.ایشا، خشت و غیادوستاحه می

یایی راجاع از آ، جهت ایمیت دارد که آگاییی حاضا و پاسخهویی  ه پاسش م اح هد   ارسی مسأله

کند و  ه هناخت سیاست ی تیموریا، فاایم مییای دینی  ه ینوا، یکی از نبقات اجتمایی دور  ه هخصیت

کند.  اای روهات هاد، مساأله توقیاق و دینی فاماحاوایا، تیموری و وضعیت دینی یصا تیموریا، کمک می

ی تیموریاا،  اا مساائ  دینای  مشاخص هود.  یا، مواجهاهدحبال می پاسخهویی  ه پاسش مقاله ایداف ذی 

یاای دینای  اا یای دینی در تعامطات فاماحاوایا، تیموری  توطی  تعامطات هخصایتحمود، جایها  هخصیت

یای دینی. حوع م العه در ایت پژویش تاریخی و فاماحاوایا، تیموری و  یا، حوو  تعام  حاکمیت  ا هخصیت

 ای است.توطیطی است. روش گادآوری انطایات کتا خاحه -وصیفیروش توقیق ت
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یای ما وط  ه م العات تاریخی دور  تیموری  ه ناور کطای  اه اوضااع دینای آ، یا و پژویشدر  ارسی

یای دینی فاماحاوایا، تیموری اهار  هد  است. اما ایت آرار  ه توطی  حوو  تعامطاات ساطانیت دور  و سیاست

ی تاریخی  ه موضوع ماورد  واا ایات مقالاه تایت م العهپادازحد. حزدیکیای دینی حمیتتیموری  ا هخصی

کتاب ایاا، یصا تیموری تألی   ئاتایس فور ز منز است. ایت پژویش  ه  ارسای دورا، فامااحاوایی هاایا  

ماورد یاای دینای در تماامی یصاا تیماوری را اختصاص دارد. ایت ارا تعامطات سطانیت تیموری  ا هخصیت

یای دینی هایا  و روا ط وی  اا م العه قاار حداد  است. منز در فصطی از ایت کتاب صافاً رفتاریا و سیاست

 کند.صاحب منصبا، دینی و  زرگا، تصوف را  ارسی می

 

 مواجهة تیموریان با دین -9

مات خاود داحساته  کادحد. امیاتیمور اساطام را اسااح حکوامیاتیمور و جاحشیناحش  ه دیت ا ااز تمای  می

کااد داحسات. او خاود را یکای از مجاددا، دیات قطماداد مایرواج دیت و تقویت هایعت را وظیفه خود می

داد تاا در هامار (. امیاتیمور حتی  عضی از فتوحات خود را ینوا، غزو مای270-289: 2991تا تی  )حسینی

رسد امیاتیمور  ه دیات (.  ه حظا می282و  44-47: 2919؛ هامی  921: 2991غازیا، اسطام درآید )مؤیدرا تی  

یای دینی  اای رسید،  ه ایداف خود استفاد  کاد تا از حفوذ معنوی و ایتبار اجتمایی هخصیتا ااز یطاقه می

 داد.اش را افزایش میی او و سطسطهحماید. پشتیباحی او از دیت وجهه

ق( فادی متدیت  اود.  700خورد. هایا  )م: می ی  ه دیت در میا، جاحشینا، امیاتیمور یم  ه چشمیطاقه

(. پایبنادی 2/912: 2979در مجطس او روزیای پنجشنبه و جمعه مااسم تطااوت قااآ،  اقااار  اود )رومطاو  

؛ 1/48: 2997اسافزاری  هایا   ه دیات ماورد تأییاد و توسایت حویساندگا، یصاا تیماوری اسات )زم ای

ای ماحند دولتشاا   ه مسائ  دینی موجب هد   ود که حتی حویسند (. پایبندی هایا  9/009: 2911خواحدمیا  

ق(  ه مذیب  721(. پیامومد پسا یما هیخ )م: 998: 2971سماقندی  اای او کاامت قائ  هود )سماقندی  

(. در 09: 2949مناد  اود )جعفاای  یای دینی  سیار یطاقهسنت و جمایت ایتقاد راسخ داهت و  ه هخصیت

(. 42: 2987زاد  ق( حفوذ روحاحیو، و پیاوا، تصاوف افازایش یافات )افصاح 789وسعید )م: دورا، سط ا، ا 
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ق( تعصب مذیبی حداهت.  ا ایت حال استوکام  خشید،  ه امور دینای را جازء  422سط ا، حسیت  ایقاا )م: 

 (.8/0829: 2970داحست )میاخواحد  وظای  اصطی خود می

ی دینی مؤرا هد  موجب هاد  دیات  ایش از یت در تقویت روحیهیطاقه و نافداری سطانیت تیموری از د

(. رفتاار دینای تیموریاا، در 20-29: 2979یای مختط  زحدگی اجتمایی تسطط یا د )یارهاانا  پیش  ا جنبه

 یای دینی در جامعه مؤرا واقع هد.استوکام  خشید،  ه موقعیت هخصیت

 تیموریهای دینی نزد فرمانروایان جایگاه شخصیت -8

یای دینی در گاو فهم ایت مسأله اسات کاه دیادگا  ی تعام  فاماحاوایا، تیموری  ا هخصیتتوطی  حوو 

یای دینی در تعامطات ایشا، چه جایهاایی داساتند. یای دینی چهوحه  ود و هخصیتآحها حسبت  ه هخصیت

تیموریا،  ه مسائ  دینای موجاب  یای دینی در جامعه و یطاقهایمیت دیت  اای مادم  حفوذ و ایتبار هخصیت

یای دینی ا ااز یطاقه حمود   ااای آحهاا ایمیات و احتااام قائا  هد   ود که فاماحاوایا، تیموری  ه هخصیت

یا  گاو  سادات  یطما  مشایخ هوحد. امیاتیمور سط نت خود را  ا دوازد  گاو  متکی ساخته  ود. در صدر آ،

یاای دینای در ی توجه امیاتیمور  اه هخصایت(. در ار 129-109: 2991تا تی  و فضطا قاار داهت )حسینی

یا مطک را که مسخا ساختم یزیزا، آ، مطک را یزیز داهتم و ساادات و یطماا و »تزوکات چنیت آمد  است: 

تا تای  )حساینی« فضطا و مشایخ را تعظیم و احتاام حمودم و سیورغال و وظیفه و ماسوم  ایشا، مقار سااختم

یای دینی حتی پیش از  ه قدرت رسید، امیاتیماور یام (. ایت توجه و ینایت حسبت  ه هخصیت999: 2991

ی دوستاحه و موتاماحه  ا (. او پس از رسید،  ه حکومت حیز  اقااری را  ه94: 2919هود )هامی  مشاید  می

او  اه دیادار  (.199: 2979یای دینی را یکی از اصول اساسی کشورداری خاود قااار داد )حظنازی  هخصیت

( و  ا داد، یدیه  اه ایشاا، یطاقاه و ارادت خاود  اه 1/9180: 2970رفت )میاخواحد  یای دینی میهخصیت

و  9797/ 1: 2970؛ میاخواحاد  110: 2984؛ واله اصافهاحی قزوینای  149: 2919داد )هامی  ایشا، را حشا، می

هادحد از مصاوحیت و امنیات  اخاوردار ماییای دینی یای امیاتیمور  هخصیت(. در جایا، لشکاکشی0048

یاای یا و خوایش(. وی معمولاً درخواست1/9401: 2970؛ میاخواحد  002-000و  9/910: 2911)خواحدمیا  

 (.  9/942: 2911پذیافت )خواحدمیا  ایشا، را می
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داهاته  اهاند. یای دینی ای  ا هخصیتی دوستاحهکوهیدحد را  ه ازماحدگا، و جاحشینا، امیاتیمور یم می

؛ ساماقندی  9/9: 2911داحسات )خواحادمیا  هایا  ریایت احوال سادات  یطماا و مشاایخ را ضااوری مای

یاای دینای ق( پسا الغ  یگ  یطاقاه و ارادت  سایار  اه هخصایت 709(. میازا یبدالط ی  )م: 9/104: 2979

(. 1/0029: 2970؛ میاخواحاد  010: 2984کاد )واله اصافهاحی قزوینای  داهت و در مجالس ایشا، هاکت می

(. ساط ا، 1/0098: 2970مناد  اود )میاخواحاد  یای دینی  سایار یطاقاهیم نیت سط ا، ا وسعید  ه هخصیت

ای دینای و ارتقااء داد، جایهاا  اجتماایی آحهاا کوهاا  اود حسیت  ایقاا حیز در ایتبار  خشید،  ه هخصایت

: 2979کادحاد )رومطاو  زار نالب یطم موظفی دریافت مای(. در دورا، سط نت او د  ی289: 2981)خوحدمیا  

یاای دینای دریاغ حداهات. در دیند که وی از داد، سیورغال و احعام  ه هخصیت(. منا ع گزارش می1/2022

یاا حمود و در احجاام اماور  اا آ،یفته روزیای دوهنبه و پنجشنبه قضات و یطما را  ه مجطس خود دیوت می

(. فاماحاوایاا، تیماوری تطااش 0498و  8/0197: 2970؛ میاخواحد  9/222: 2911ا  کاد )خواحدمیمشورت می

ی خود  ه ایشاا، را ارباات کنناد. میاازا یای دینی یطاقهداهتند  ا داد، امکاحات مالی و اقتصادی  ه هخصیت

وا،  اه اسکندر ت یما هیخ در ولایت خویش سادات را معاف حمود   ود و یا سال از ماال دیاوا، احعاام فااا

 (.2/124: 2979داد )رومطو  ایشا، می

یای دینی  عضی اوقات حتایج مفیدی  ااای ماادم  اه یمااا  ارادت و موبت تیموریا، حسبت  ه هخصیت

داهت. سط ا، ا وسعید  ه درخواست خواجه یبیدالطه احاار تمغاای  خاارا را  ااحاداخت )زم ای اسافزاری  

داری خویش  هاا  یای دینی  اای اربات دیتام از حمایت هخصیتی موققی حک(.  نا ا یقید 1/100: 2997

: 2949کادحاد )مناز   ادحد. هیو  و یطما حیز احتاام حکمااحا، را منبع  ا ارزهی  اای کسب ایتبار تطقی میمی

 کادحاد و  اهحیازی کام   ا اماا و سطانیت  اخورد ماییای دینی  ا  ی(. اما  ا ایت حال  اخی از هخصیت189

 (.7و  9/1: 2911دادحد )خواحدمیا   اقااری را  ه  ا آحها تمایطی حشا، حمی

 های دینی با فرمانروایان تیموریتعاملات شخصیت -9

 ا،یاحازد حکاام و فاماحاوا یناید ییاتیو موتام  ود، هخص یممتاز  ایتبار و حفوذ اجتمای ینید ها یجا

اوقاات  یگاای یناید ییاتی. هخصا ندیحضور  یو حظام یاسیدر مسائ  س شا،یموجب هد   ود که گهها  ا

 889امیاتیماور در ساال  .هاتنددا ا،ی ه فاماحاوا یییاهیو توص شنهاداتیپ یو حظام یاسیدر ارتباط  ا مسائ  س

یای دینی ماوراءالنها  اای رفع کدورت  ا  امیاحسایت صاوفی حکمااا، خاوارزم قمای  ه پیشنهاد هخصیت
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  ِی ه دل شا،یا(. 199-199: 2979؛ ح نزی  9/200: 2994لدیت کشی را پذیافت )خوافی  اوسانت مولاحا جطال

الدیت . در دورا، هایا   قاضی حظامکادحدیحکام ههایا دخالت م ییایایگمیدر تصم یموط تیحفوذ و ایم

ممطکات صاحب اختیار آ، »احمد صایدی حقش مؤرای در مسائ  سیاسی اصفها، داهت و  ه قول میاخواحد: 

. کادحادیم ینیآفاارکا، حکومت  حقش یاسیس ییادر رقا ت ی حیز آحهاگای(. 1/0199: 2970)میاخواحد  «  ود

الدیت مومد یاب مادم یاات را یطیه میازا ا والقاسام  اا ا و  اه یاواداری از میاازا یطاءالدولاه مولاحا همس

از  تواحساتندیم یو کشوردار یاسیمسائ  س یآحها در حوز (. 814-9/817: 2979حمود )سماقندی  دیوت می

ساادات  یطماا و مشاایخ هایااز از  اایقاا پساا یماا هایخ  728در سال داهته  اهند.  یییاحکام درخواست

و  یاایدر حاآرام(. 18-11: 2949درخواست کادحد که م یع هایا  هد   هها را  ه او تووی  دید )جعفای  

مادم را  اه یهاد  گافتاه از  یاوقات حقش ریبا یگاییای دینی یتهخص  یو حظام یاسیس ییایاج و ماج

 هاد یههایا گافتاه ما یکه  اا یاسیس ماتیدر تصم(. 2/997: 2981ا او  )حافظ  حمودحدیهها خود دفاع م

؛ 102 -044: 2984؛ واله اصفهاحی قزوینای  1/890: 2981ا او  )حافظداهتند  یحقش مؤرا ینید ییاتیهخص

که  ه کااات  ینید ییاتی. از جمطه اقدامات مهم هخص(9/700: 2979؛ سماقندی  1/0097: 2970میاخواحد  

)خوافی    ود زیآمدر رفع اختطافات  ه صورت مسالمت طاشحقش آحها در وسانت و هفایت و ت هد یاحجام م

؛ والاه 184-1/187 :2981ا او  ؛ حافظ2/92: 2981ا او  ؛ حافظ041-9/040: 2911؛ خواحدمیا  9/279: 2994

 شاا،یوسانت و هفایت ا زی. در اغطب موارد ح(710-9/727: 2979؛ سماقندی  284: 2984اصفهاحی قزوینی  

 یناید ییاتیداهتند. معمولا هخصا تیآرامش و امن جادیدر ا یآحها حقش مؤرا بیتات تی.  ه اهدیم افتهیپذ

: 2949؛ جعفای  8/0829: 2970)میاخواحد   ار کنند ا قدرت حاکم  اقا یادوستاحه یرا  ه کادحد یکوهش م

)حاوائی   کادحادیاحتقااد ما ا،یااقادامات فاماحاوا یآهکارا از  عض ینید ییاتیهخص یحال  اخ تی.  ا ا(19

 اساتفاد  از آحهاا  اه هادیحهاد  م ینید ییاتیهخص یکه  ا یهد  یاسیس  یوظا تیتا. از مهم(299: 2984

-یای متعددی در ایت زمینه  اه چشام مایدر منا ع تاریخی یصا تیموری گزارش و فاستاد   ود. ایینوا، سف

: 2970؛ میاخواحاد  1/180: 2981ا ااو  ؛ حاافظ092-2/090: 2981ا او  ؛ حافظ9/291: 2994خورد )خوافی  

 ی اخااااااا (.019-019و  091و 9/240: 2979؛ ساااااااماقندی  0017-0018و  0901و  0900 -1/0994

 گافتناد یرا  اا یهاد  ما یو حکاومت یواحیاد ییااو ایتبارهاا،  مقام تیاایم  یا ه دل ینید ییاتیهخص

؛ 9/289: 2994یا ریاست دیوا، ایطی در زما، هایا  را  ا یهاد  داهات )خاوافی  سیدفخاالدیت مومد سال

مناانق را در دسات  یحکومت  عض یاز آحها حت یا. ید (1/100: 2981ا او  ؛ حافظ9/047: 2911خواحدمیا  
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)میاخواحاد   کادحادییطاقاه ما ازسادات ا ا ژ یو ه یمذیب ییاههایا  ه حکومت خاحدا، یمادم  عض .داهتند

 .(94-98: 2949؛ جعفای  111: 2971؛ کاتب یزدی  9/099: 2979؛ سماقندی  1/0240-0100: 2970

 ا،یاآحهاا احتااام قائا   ودحاد. در م ی ااا ا،یاارتبااط داهاته  ماحناد فاماحاوا یناید ییاتی ا هخص اماا

ی آحهاا از جمطه مشغول  ودحد. یامور حظام  هدرآمد   ا،ی ودحد که در کسوت سپای یکساح ینید ییاتیهخص

ق(  ود  که صدرات میازا  ایسنقا و یطاءالدوله را  ا یهاد  داهات  794الدیت یبدالاحیم صدر )م: مولاحا جطال

: 2911)خواحادمیا   ا یهد  داهاتند  یمناصب حظام یحت ینید ییاتیهخص ی اخ (.9/21: 2911)خواحدمیا  

 ودحاد. سااخت  یمناد  اه اماور ماذیبو یطاقه تیمتد یافااد اماا معمولاً (.8/0892: 2970؛ میاخواحد  9/210

 ایا. ام(9/192: 2911)خواحادمیا  مساأله اسات  تیاز ا یااز آحها حشاحه یامسجد  مدرسه و خاحقا  توسط ید 

 ایا. ام(220: 2949)جعفاای   اود  دارتیاو د پااورتید  یمتقا اری(  سق 799 م:کوکطتاش ) کهییط تییطاءالد

ارادت و  یماذیب ییاتیدار  ود و  ه هخصاتید یفاد زی زرگ هایا  ح یاماا هایاز د اوزها یف تیالدجطال

آحهاا و  ا،یام یاکاه ارتبااط دوساتاحه هادیاماا موجب ما یدارتی. د(9/192: 2911)خواحدمیا  یطاقه داهت 

در احجاام  یو یماایا ییمکاار یناید ییاتیهخصااماا و  ا،یم ی اقاار هود. در موارد ینید ییاتیهخص

 .(219-219: 2949)جعفای   هدیم د یکاریا د

 یاجتماای تیاحقش و ایم ی ا مادم و مسائ  ما وط  ه آحها در ارتباط  ودحد. آحها دارا ینید ییاتیهخص

از ماوارد  یا ایا هد   ود که آحهاا در پاار  ینید ییاتیایتبار و حفوذ هخص ت ی ودحد. ایم یاقا   مطاحظه

 زیاح یناید ییاتیو  زرگا، که هخص ا،یکنند. اهااف  ای تی تواحند از منافع و مصالح هها و مادم خود حما

 ییاایایادرگ ا،یاداهاتند. آحهاا در جا یاگاذاریحقاش تأر ساحوهت ههایا معمولاً تییجزء آحها  ودحد در تع

یاایی . منا ع یصا تیموری گازارشدور حهه دارحد بیههایا را از آس کادحد یمعمولا تطاش م یو حظام یاسیس

: 2970؛ میاخواحاد  102و  200: 2984؛ واله اصفهاحی قزوینای  209: 2919)هامی  دینددر ایت زمینه ارائه می

یا و تعاضاات خشوحت یجطو کادحدیخود کوهش م تی ه ساکنا، هها و ولاداد،  یاری ی. آحها  اا(1/9824

امکاا،  تیاا یناید ییاتیهخص ی.  اا(11-12: 2949؛ جعفای  2/92: 2981ا او  )حافظ احدیمهاجما، را  ه

 اساحند و در حد امکا، از حقوق آحها  ا،یمادم را  ه انطاع فاماحاوا اتیهکا اییا وجود داهت که در خواست

 اد یاظطام و ز ات یدر مقا ا  تعاد ینید ییاتیهخص ی. در موارد(179-171: 2998)کطاویخو   ندیدفاع حما

-2/17: 2981ا ااو  )حاافظ خاساتندیحکام در کنار مادم قاار گافته  ه دفاع از حقوق آحها  ام واماا  یخوای



  00یای دینی توطی  تاریخی تعامطات سطانیت تیموری  ا هخصیت

 

 
 

 اه  ا،یافاماحاوا یهاد، از ساو د یو  خشا ایرفاع تقصا یم و  زرگاا،  اااحکاا ا، یواحید ایحظ ی. افااد(14

ماادم  روتیا. از اهدیم افتهیپذ ا،یفاماحاوا یاز سو نا،یهفایت ا . غالباً هدحدیمتوس  م ینید ییاتیهخص

 اا احادا   ینید ییاتیهخص ی.  اخکادحدیگا  خود قطمداد مگا  و پنا  هیتک  یرا حام ینید ییاتیهخص

 شیهاها و افازا یهها افزود   اه آ ااداح ییم و، مسجد  مدرسه  حمام و آب احبار  ا امکاحات یموم یاماکن

 222و  48و  49-49: 2971؛ کاتاب یازدی  219-211و  41و  81: 2999)جعفای   کادحدیرفا  مادم کمک م

 یداحسته  ا یا حوع احوااف و یاا یمطا دمما دیخود را مسئول حفظ سطامت یقا ینید ییاتی. هخص(299و 

-221: 2949؛ جعفاای  1/0211: 2970)میاخواحاد   کادحادیمباارز  ما آمدیکه  ه حظا آحها  دیت  ه همار م

 ا ذیت  شا،یموجب هد   ود که ا ینید ییاتیمادم  ه هخص یو معنو ینید ازی. مسائ  فوق  ه یماا  ح(229

 داهته  اهند. یاقا   مطاحظه ایو رفتار مادم تار

 

 های دینی نحوة تعامل تیموریان با شخصیت -4

الصافا در فهاسات احاد. کتااب روضاهههایای ایاا، یموار  مو  استقاار حهادیا و متولیا، ماذیبی  اود 

(. 1004-8/0490: 2970کند )میاخواحاد  یای دینی دورا، سط ا، حسیت  ایقاا را معافی میمفصطی هخصیت

یای دینای در یصاا تیموریاا، فاااوا،  اود  اسات. ایت واقعیت است که تعداد هخصیتایت فهاست  یاحها 

 کوهیدحد  ا یمطکاد ایشا، حظارت داهاته آحهاا را تواتفاماحاوایا، تیموری ضمت ارج حهاد،  ه ایت افااد می

 یای دینای  اه منظاور پیشاباد ایادافکادحاد از وجاود هخصایتحظا خود داهته  اهند. تیموریا، سعی می

گوحاگو، خود  ها   باحد و ضمت  اقااری ارتباط دوستاحه و موتاماحه  ا آحهاا ایتباار و مشااوییت حکومات 

یاای دینای مواجاه خود را افزایش دیند.  ااساح توقیق در منا ع یصا تیموری  ا چناد دساته از هخصایت

 هود.هویم که در ادامه  ه آحها اهار  میمی

دیند که اگا قاضی وظاای  خاود أریا  سیار داهت. منا ع گزارش میقاضی: منصب قضا در زحدگی مادم ت

 اافقی  هاد )مساتوفییافت و امنیت و آرامش مادم تأمیت میداد  دیت رواج و روحق میرا  ه درستی احجام می

: 2911ی ماوروری داهات )خواحادمیا  یا جنبه(. منصب قضاوت در  عضی خاحواد 909/  خش اول 9: 2990

(. مااادم  ااه قاضاایا، ارادت و ایتقاااد داهااتند 0498 -0491/ 8: 2970؛ میاخواحااد  214: 2984ی  ؛ حااوائ9/29



 پژویش در آموزش تاریخ تخصصی –فصطنامه یطمی   01

 

(. قاضیا، در میا، مادم ههایا حفوذ قا   توجهی داهتند. گایی اوقات کاه هاهایا 8/0498: 2970)میاخواحد  

کادحاد. آفاینای مایهدحد  قاضیا، در حقش رؤسا و ریباا، مادم حقاش ا مشکطات سیاسی یا حظامی رو او می

یای میا، فازحدا، یما هیخ در اصافها، چنایت الدیت احمد صایدی در جایا، درگیای اای حموحه قاضی حظام

یا و اختطافاات سیاسای و (. آحها در رفع کدورت0199-0199و  1/0194: 2970حقشی را ایفا کاد )میاخواحد  

نکه قاضیا، معمولاً افاادی متدیت   ا یطم و معتبا  ودحد  (.  ا ای2/090: 2981ا او  اجتمایی کوها  ودحد )حافظ

(. در 271-272: 2991هود )صفی  یایی راجع  ه کاریای خ ای  اخی از آحها مشاید  میاما در منا ع گزارش

ی تیموریا، سط ا، در راح تمام امور جامعه از جمطه امور قضایی قااار داهات. امیاتیماور خاود را  اه دور 

(. جاحشیناحش حیز یمایت رویاه 148: 2998داد )کطاویخو  مند حشا، میت و اجاای یدالت یطاقهموضوع قضاو

یجای  ه فاما، هایا   ه دیوا، حشسته  اه دیااوی رسایدگی  724را دحبال حمودحد. امیازاد   ایسنقا در سال 

ری  ااای قاضایا، (. فاماحاوایاا، و حکاام تیماو1/114: 2981ا او  حمود   ه صدور حکم مشغول هد )حافظ

الادیت احماد الاماامی )م: ای  ا آحها داهته  اهند. قاضای ق ابکادحد را  ه دوستاحهاحتاام قائ   ود  تطاش می

ق( که منصب قضای یاات را  ا یهد  داهت مورد احتاام فااوا، سط ا، حسیت  اایقاا  اود )خوحادمیا   787

هاد از آ، جهت که  ایا اجاای درست قواحیت دینی می القضا  را(. معمولاً سطانیت احتخاب قاضی100: 2981

(. در روزگاار تیموریاا، حیاز 270-1/288: 2481آوردحد )حخجاواحی  یمطی در جهت تقویت دیت  ه همار می

-1/204: 2994هادحد )واصافی  القضات توسط فاماحاوایا، منصوب میتایت مقامات قضایی حظیا قاضییالی

ی قدرت و اختیارات کادحد دامنه.  ا ایت حال فاماحاوایا، تیموری کوهش می(9/109: 2979؛ سماقندی  210

رئیس دستها  قضا را مودود حمود  و از نایق مقام صدر مقامات قضایی را توت حظارت خود درآورحد )منز  

2949 :141.) 

یاای سیاسای ای کاه در درگیاایحاهیاا ایتباار و ایمیات زیاادی داهاتند  اه گوالاسطامالاسطام: هیخهیخ

الاساطام تقویات ارکاا، هاایعت  اود. ی هایخ(. وظیفاه818-819: 2979تواحستند وسانت کنند )الهاوی  می

یاا  اا الاسطام(. هیخ9/90: 2911معمولاً آحها یطاو   ا یطم  جا  و جطال و راوت دحیوی یم داهنتد )خواحدمیا  

؛ حاوائی  9/209: 2911ری داهات )خواحادمیا  ی ماورویطوم مذیبی تسطط داهتند. ایت منصاب معمولااً جنباه

یاا و مقا اا، و حزدیکاا، الاساطامدید کاه در ماواردی میاا، هایخیای موجود حشا، می(. گزارش110: 2984

(. ایت مسأله از یک سو  یااحها آ، 199: 2991هد  است. )صفی  یایی ایجاد مییا و کدورتحکومت اختطاف
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دیاد الاسطام وجود داهته است و از سوی دیها حشا، میو منصب هیخ است که ارتباط حزدیکی میا، حکومت

 گافته است.یای آحها در تقا    ا یکدیها قاار میای از موارد مصالح  منافع و دیدگا که در پار 

تایت وظای  صدر رسیدگی  اه اماور صدر: صدر  ه دلی  وظایفش ارتباط حزدیکی  ا حکومت داهت. مهم

: 2911امور سادات و یطما و فضطا و رواج داد،  ه  قاع خیا و ا واب البا  ود )خواحادمیا  موقوفات و تمشیت 

: 2911(.  عضای از صادریا  اه تادریس یام اهاتغال داهاتند )خواحادمیا  8/0418: 2970؛ میاخواحد  9/194

(. 9/190: 2911هاد )خواحادمیا  (. مقام صدر از جاحب سط ا،  ه افااد واگذار مای211: 2984؛ حوائی  9/201

هدحد.  اخی از صدریا جازء افاااد یای مهم و اییا، و اهااف و  زرگا، احتخاب میصدریا معمولاً از خاحواد 

(.  عضی مواقع مقام صدر  ه فقهاای 8/0417: 2970؛ میاخواحد  919-9/911: 2911راوتمند  ودحد )خواحدمیا  

ق( از فقهای مشاهور دورا، ساط ا، حسایت  740)م: الدیت مومد الخوافی هد. مولاحا ق بمعاوف واگذار می

(. ساط ا، حسایت  اایقاا  اه سابب 288: 2984 ایقاا  اای چند سال منصب صدر را  ا یهد  گافت )حاوائی  

کااد.  اه یمایت دلیا  در فااواحی موقوفات خااسا، گایی مقام صدر را  ه نور یمزما،  ه دو حفا واگذار مای

(. از 8/0418: 2970واحی از ار اب یمایم  ه ایت مقاام دسات یافتناد )میاخواحاد  دورا، ایت فاماحاوا تعداد فاا

آحجا که صدر  ا موقوفات و مسائ  مالی در ارتباط  ود فاماحاوایا،  ا یمطکاد آحها دقات و حظاارت داهاته در 

حسیت مقید و  الدیت مومدالخوافی یک  ار توسط سط ا،حمودحد. مولاحا ق بمواردی آحها را تنبیه و جایمه می

(. 288: 2984مواخذ  هد و مجبور هد مبطغ یکصد و پنجا  یزار دینار کپکی  ه حکومت تسطیم حماید )حوائی  

یاای که مصالح و منافع مالی در چهوحهی تعام  فاماحاوایا، تیموری  اا هخصایت دیدایت موضوع حشا، می

اماحاوایاا، ایمیات داهات. چناحکاه صادری از یای اخطاقی مقام صدر  ااای فدینی مؤرا  ود  است. پایبندی

کاد. سط ا، حسیت  ایقاا چندتت از صادریا را گافت فاماحاوا او را از کار  اکنار میفضای  اخطاقی فاصطه می

 (.0491 -8/0418: 2970 ه ایت دلی  کنار گذاهت )میاخواحد  

اماا  اه معااوف و حهای از منکاا موتسب: امیاتیمور  ه اما حسبت توجه داهت و موتسبا، را  ه اجاااء 

(. در دورا، فاماحاوایاحی حظیا هایا  که گاایشات مذیبی  یشاتای 9/014: 2911حمود )خواحدمیا  تشویق می

(. گایی اوقات منصب موتسب  ه نور یمزماا، 1/0991: 2970هدحد )میاخواحد  تا میداهتند  موتسبا، فعال

(. حمایت فاماحاوایا، از موتسبا، موجب هد   ود که آحها 9/940: 2979هد )سماقندی   ه دو حفا واگذار می

خاود اجااز  موقعیت حسبتاً مستوکمی داهته  اهند. ایتبار و جایها  موتسبا،  قدری  ود که حتای ایشاا،  اه 
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دادحد که اما  ه معاوف و حهی از منکا را حسبت  ه حکام حیز اجاا حمایند. سید یاهق موتسب سماقند  الاغ می

 (.9/90: 2911را  ه دلی  استفاد  از هااب در مجطس جشت سازحش کاد )خواحدمیا   یگ 

یای ماادم داهاتند. ویااظ از وایظا،: مجالس ویظ در قا، حهم رایج  ود. وایظا، ارتباط مستقیمی  ا تود 

؛ 971 /  خاش اول9: 2990 اافقی  یاای متعادد  ودحاد )مساتوفیحظا یطمی مقام والایی داهته  دارای تواحایی

ای ی دیت و هایعت داهتند اما ید غه(. وایظا، معمولاً دغد127: 2984؛ حوائی  299: 2900مدرح نبانبایی  

(.  اخای 2/297: 1091کاهافی  ؛ وایاظ989-982: 2991حیز در پی جطب مادم و منافع دحیوی  ودحد )صافی  

حد. خواجاه احماد فاحخاودی در زماا، وایظا،  ه سبب  ایهد  گافتت امور دیواحی  ا حکومت در ارتباط  ود

(.  ه دلی  ارتبااط حزدیاک و مطماوح 209: 2991کاد )صفی  گفت و یم یم  دیوا، میهایا  یم ویظ می

کادحد در تعام   اا یای مادم  فاماحاوایا، تیموری حسبت  ه آحها ایتنا و توجه داهته  کوهش میویاظ یا تود 

داهت  داحد فاادی چاو، فاحخاودی چهوحاه وایظای اسات )مولاحاا  ایشا،  اهند.  اای حموحه هایا  تمای 

 (.209: 2991فخاالدیت یطی صفی  

(. حقبا خاود از ساادات  ودحاد. گاایی اوقاات 9/999: 2911حقبا: حقبا  ا سادات حظارت داهتند )خواحدمیا  

حقباا در ماواقعی  (.8/0490: 2970هد )میاخواحاد  منصب حقیب  ه نور یمزما،  ه  یش از یک حفا واگذار می

: 2970؛ میاخواحاد  127: 2981گافتند )خوحدمیا  یایی از قبی  قضاوت و تدریس را حیز  ا یهد  میمسئولیت

ی ی ارتبااط  اا جامعاه(. تعام   ا حقبا  اای فاماحاوایا، تیموری  سیار ایمیت داهت زیاا آحها واسا ه8/0477

سادات و مسائ  مالی و حسبی ما وط  ه ایشا، ایتباار و جایهاا  مهم سادات  ودحد. یطاو   ا آ، حظارت حقبا  ا 

 داد.ای  ه منصب حقیب میویژ 

سادات: سادات در یصا تیموریا،  جایها   ایتبار  ایمیات و احتااام قا ا  تاوجهی حازد حکاام و اقشاار 

معاه تاأریا حکاومتی  اا اوضااع جا گوحاگو، جامعه داهتند. آحها  ا  ا یهاد  گاافتت وظاای  دینای و  عضااً

ای  ود که فادی حظیا خواجه یبیدالطه احااار  اا تماام هاهات و گذاهتند. ایمیت و ایتبار سادات  ه احداز می

(. در  عضای هاهایا 1/918: 1091داحست )وایظ کاهافی  حفوذ اجتمایی که داهت آحها را  زرگ و موتام می

/  خاش 9: 2990آماد )مساتوفی  اافقی  ه همار میماحند یزد تعداد سادات زیاد  ود و ایت  اای هها امتیازی  

ماحدحاد یاا ساادات در اماا، ماییاای سیاسای و حظاامی و قتا  و غاارت(. معمولاً در جایا، درگیاای9اول 

 (.  271-272و  202: 2984اصفهاحی قزوینی  )واله
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تعظایم و  و حضاات صااحبقااحی در»سادات مورد توجه و احتاام امیاتیمور  ودحاد.  اه قاول میاخواحاد: 

یاای گاا (. وی آحها را یکی از تکیه1/9181: 2970)میاخواحد  « کوهیداحتاام سادات یظام  ه اقصی الغایه می

(. سادات آح نا، مورد توجه امیاتیماور  ودحاد کاه 109: 2991تا تی  آورد )حسینیحکومت خود  ه همار می

(.  اخای از 1/9119: 2970؛ میاخواحد  9/924 :2911در مااسم  ه تخت حشستت او حضور داهتند )خواحدمیا  

(. امیاتیمور زیادستا، خود 24: 2989یا شا   سادات ماحند سید  اکه حزد امیاتیمور مقامی ارجمند داهتند )ا ت

(. امیاتیماور حتای در 9/907: 2911حماود )خواحادمیا  را  ه حفظ جایها  و ریایت احوال سادات توصیه مای

(. امیاتیماور 994: 2991داد )مؤیادرا تی  یا کاد  احتاام خود  ه سادات را حشا، میمنازیات سیاسی حفظ ظا

(.  ا ایت حاال 120: 2989یا شا   کاد حسبت  ه سادات ا ااز موبت کند )ا تیای مختط  سعی می ه مناسبت

کااد.  اخاورد مایتواحند رقیبا، یا دهمنا، سیاسی  اهند  اا آحهاا کاد که سادات میاگا امیاتیمور احساح می

 (.110-119: 2990 اخورد او  ا سادات مازحدرا، گوایی  ا ایت مدیاست )مایشی  

ی خو ی  اا ساادات داهات و سادات حزد جاحشینا، امیاتیمور حیز جایها  ارزهمندی داهتند. هایا  را  ه

؛ 1/0274: 2970؛ میاخواحااد  111-1/112: 2981ا اااو  داد )حااافظآحهااا را مااورد ل اا  و موباات قاااار ماای

زدحد تنبیه و مجاازات (.  ا ایت حال چناح ه سادات یطیه سط ا، دست  ه اقداماتی می9/109: 2979سماقندی  

هدحد. جمعی از سادات اصفها، که از نغیا، امیازاد  میازا سط ا، مومد یطیه هایا  حمایت کاد   ودحاد می

در زماا، هاایا  ساادات مناصاب حکاومتی یام (. 1/0919: 2970 ه فاما، هایا  کشته هدحد )میاخواحد  

ق( و ساط ا، ا وساعید )م:  712(. میازا ا والقاسام  اا ا )م: 919-911و  991-990: 1090داهتند )خواحدمیا  

ق( در تعام   ا سادات حفظ جایها   منزلت و موقعیت آحها را در حظا گافته دوستاحه و موتاماحه  اا آحهاا  789

ق( حیاز  422(. ساط ا، حسایت  اایقاا )م: 899-9/899: 2979؛ سماقندی  280: 2984کادحد )حوائی  رفتار می

مناد  اود ایشاا، را در میاا، ماحند دیها فاماحاوایا، تیموری یطاقه و توجه خاصی  ه سادات حشا، داد  یطاقاه

 (.974-977: 2980اناافیا، خود داهته  اهد )حوائی  

یاای یصاا تیماوری اسات. صاوفیا، در ایات دور  گستاش روزافزو، تصوف از ویژگی مشایخ تصوف:

گیای در جامعه داهتند. از دلای  افزایش حفوذ صوفیا، در جامعه احتاام و توجهی  ود که حضور و حفوذ چشم

حکام و فاماحاوایا،  اای آحها قائ   ودحد. تصوف یکی از یوام  تأمیت مشااوییت حکومات تیموریاا،  اود. 

کادحاد. داد. امیازادگا، و اماا حیز در ایات زمیناه از او پیااوی مایادت حشا، میامیاتیمور  ه مشایخ تصوف ار
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یای صاوفی گاایی اوقاات ساعی ی تیموریا، فاقهتمای  تیموریا،  ه مشایخ تصوف یک سویه حبود. در دور 

را  ق( حزدیک هد،  ه صاحبا، قادرت 740کادحد  ه مااکز قدرت حزدیک هوحد. خواجه یبیدالطه احاار )م: می

(. ایت گوحاه تعاامطی  ایت دو 1/092: 1091داحست )وایظ کاهفی  جهت حفظ مادم از ها ظطمه ضاوری می

هد.  ا ایت حال فاماحاوایا، تیموری  ا یمه ی مشاایخ تصاوف  اخاورد یکسااحی حداهاتند و ناف  اقاار می

 ی مشایخ تصوف یم  اخورد یماحندی  ا فاماحاوایا، تیموری حداهتند.یمه

یای سیاسای و تأییاد صاطاحیتش  ااای یمور از تأیید معنوی مشایخ تصوف جهت رسید،  ه موفقیتامیات

حمود. ا ت یا شا  یاری خواستت و ارادت تیماور  اه یکای از مشاایخ هاهاکش پایش از حکمااحی استفاد  می

را مایاو،  یاای خاود(. امیاتیمور تمام موفقیت1: 2989کند )ا ت یا شا   رسید،  ه حکومت را توصی  می

داحست الدیت ا و کا تایبادی و سید  اکه میالدیت کطال ظفا  هیخ زیتی سه صوفی  زرگ همساحفاح قدسیه

کااد و گاا  ساخنا، آحاا، را در جهات امیاال  (. امیاتیمور  ه سخنا، مشایخ توجه می91-92: 2991) ارتطد  

ا و کا تایبادی را  ه معناای فاتح یااات توساط الدیت حمود. او حصایح زیتیا و ایداف خود تفسیا میخواسته

داد )حاهناح  (. او غالباً در حق صوفیا، مها احی و  خشندگی حشا، می9/228: 2994خودش داحست )خوافی  

ی مشایخ  زرگ مورد احتاام امیاتیماور و جاحشایناحش  ودحاد. از (. اولاد   ازماحدگا، و خاحواد 10-11: 2900

(. 207: 2990حمد جام مورد ینایت و توجه فاماحاوایاا، تیماوری  ودحاد ) وزجااحی  جمطه  ازماحدگا، هیخ ا

کااد از ایجاد مای داد  اگا رفتار مشایخ در او سوء ظنیامیاتیمور  ا تمام ارادتی که  ه مشایخ تصوف حشا، می

حهافات.  قااار ( ماورد ل ا  و ینایات امیاتیماور799کاد. ها  حعمت الطه ولی )م:  اخورد  ا آحها دریغ حمی

الطه  دگما، ساختند و وی  ه اهارت امیاتیماور حعمت  یای ها مشایخ حقشبندیه امیاتیمور را حسبت  ه فعالیت

 (.247-242: 2981کوب  ؛ زریت199-191: 2989ماوراءالنها را تاک گفت )الشیبی  

کااد نی و تواضع  ا آحها رفتار مایای از مواقع  ا فاوتهایا  حیز در تعام   ا مشایخ تصوف  ود. او در پار 

داحساات (. هااایا  دیاادار و مطاقااات مشاایخ را در رفااع مشااکطات مااؤرا ماای2/204: 1091)وایاظ کاهاافی  

(. او در راستای  زرگداهت مقام و جایها  مشایخ  ه ساختت و تجدید  نای مقا ا و 1/0901: 2970)میاخواحد  

رفتاار  (. هایا  حیز ماحند امیاتیماور  اا تماام مشاایخ یکساا،9/111: 2994حمود )خوافی  مزار آحها اقدام می

حمود. او گیای میکاد. او در مواردی حسبت  ه  عضی از  زرگا، تصوف  د یت هد  حسبت  ه ایشا، سختحمی

(. اما فازحد و جاحشیت او ها  خطی  الطه  اه 991-999: 2971 اای ها  حعمت الطه احتاام قائ   ود )سماقندی  
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بب کثات مایدا، و ارتباط  ا سطانیت  همنی دکت مورد سوءظت هایا  قاار گافته حاچاار  اه دکات رفات. س

ایجااد  ظایااً فقهای خااسا، در سطانیت تیموری حسبت  اه صاوفیا، هایعه و یاا متمایا   اه هایعه ساوءظت

صاوف اسات کاه ق( از ریباا، مهم ت 714(. سیدمومد حور خش )م: 100-244: 2981کوب  کادحد )زریتمی

هایا   ا وی و پیاواحش  ه سختی  اخورد کاد. حور خش سه  ار توسط هایا   ه حبس افتااد و مادتی حیاز 

(. ها  قاسم احوار از صوفیاحی  ود که مورد ساوءظت هاایا  قااار 989 -989: 2991حفی  طد هد )مؤیدرا تی  

(. الاغ 991-2/992: 2979رومطاو   ؛991: 2971گافت و  ه دستور سط ا، از یاات اخاااج هاد )ساماقندی  

(. صوفیا، حیاز 241-2/240: 1091 یگ در مواردی رفتاریای حامناسبی  ا مشایخ تصوف داهت )وایظ کاهفی  

یاای از الغ  یگ راضی حبودحد.  ه حظا  ارتطد الغ  یگ  ه سبب توقیایاایی کاه در حاق صاوفیا، و هخصایت

 (.249: 2991ادید ) ارتطد  یای زیادی مواجه گمعنوی داهت  ا یدم موفقیت

ی حقشابندیه داهاتند. تایت ارتباط را  ا سطسطهدر میا، فاق گوحاگو، تصوف  فاماحاوایا، تیموری صمیماحه

: 2979حمودحاد )یارهاانا  ای  ا حکام داهتند. تیموریا، حیز آحها را تکایم میی دوستاحهمشایخ حقشبندیه را  ه

ر دورا، تیموری  خواجه یبیدالطه احاار است. حقش احااار در ماجاایاای (. مشهورتایت مشایخ حقشبندیه د10

ماوراءالنها و خااسا،  یش از دیها مشایخ حقشبندیه  ود. او  ا  یشتا امااا و صادور ماااود  و مکاتباه داهات 

(. احاار  ا سط ا، ا وسعید روا ط  سیار حزدیکای داهات. ساط ا، ا وساعید 247-241: 2982)حظامی  اخازی  

کاد. ساط ا،  حقاش طاقه و ارادتی مایداحه حسبت  ه خواجه احاار داهت و در مهمات امور  ا او مشورت میی

(.  اخای از 012-1/010: 1091داحسات )وایاظ کاهافی  یاای حظاامی خاود ماؤرا مایخواجه را در پیاوزی

هایاخیه را در مواصا   هد. وقتی سط ا، ا وسعید قطعهیا  ه وسانت خواجه یبیدالطه احاار احجام میمصالوه

گافته  ود. مواصا  هدگا، از خواجه یبیدالطه درخواست وسانت کادحد. او حیاز از ساط ا،  ااای آحهاا اماا، 

ای  ود که خواجه  ه (. تعام  سط ا، ا وسعید و خواجه یبیدالطه  ه گوحه1/119: 2997اسفزاری  گافت )زم ی

(. ساط ا، ا وساعید در 1/0097: 2970خالت کند )میاخواحاد  یای حظامی دگیایداد در تصمیمخود اجاز  می

یاای  ازرگ تعام   ا مشایخ تصوف فقط  ه خواجه یبیدالطه احاار ارادت حداهت. او حسبت  ه سایا هخصیت

الادیت موماد کوساوی از اخطااف هایخ کاد.  اای حموحه  سط ا،  ه خواجه همسصوفی حیز ادای احتاام می

(. سط ا، حسیت  ایقاا یم  ه مشایخ و صاوفیا، ارادت و 212: 2990هت ) وزجاحی  احمد جام ارادت تمام دا

داحسات (. او یاری و یمکاری ایشا، را در رفع مشکطات کارسااز مای8/0197: 2970یطاقه داهت )میاخواحد  

 خاش و سایدجعفا ماورد احتااام (. فازحدا، سیدمومد حور خش یعنی هاا  قاسام فای 909: 2980)حوائی  
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(. مشایخ تصوف آح نا،  اای تیموریاا، 209/  خش اول 9: 2990، حسیت  ایقاا  ودحد )مستوفی  افقی  سط ا

یای سیاسی و حظاامی تمایا  داهاتند مهم  ودحد که گایی اوقات امیاا، و امیازادگا، قب  از رفتت  ه مأموریت

ی تیموریاا، ار دوستاحه و موتاماحاه(. رفت900: 2971 ا ایشا، دیدار کنند و حصایح آحها را  شنوحد )سماقندی  

 ا  یشتا مشایخ تصوف موجب هد   ود که ایشا، حیز رفتاری دوستاحه  ا تیموریا، داهته  اهند و غالباً  ه تأیید 

 و حمایت از آحها مشغول هوحد.

 

 نتیجه

  دینای ی تیموریاا،  اه مساائیای دینای در جامعاه و یطاقاهایمیت دیت  اای مادم  حفوذ و ایتبار هخصیت

یای دینی ایمیت قائا  هاوحد. جایهاا  دینای ممتااز  موجب هد   ود که فاماحاوایا، تیموری  اای هخصیت

گاا  یای دینی حزد حکام و فاماحاوایا، موجب هد   ود که گهایتبار و حفوذ اجتمایی و موتام  ود، هخصیت

کادحد امنیت و آرامش ماادم معمولاً تطاش میایشا، در تعام   ا حکمااحا، قاار گیاحد. آحها در ارتباط  ا حکام 

گاا  و پنایهاا  ای داهتند. مادم آحها را حامی  تکیاهرا تأمیت حمایند. آحها حقش و ایمیت اجتمایی قا   مطاحظه

کوهایدحد  اا یمطکااد می یای دینیکادحد. فاماحاوایا، تیموری ضمت ارج حهاد،  ه هخصیتخود قطمداد می

 اه  یای دینایکادحد از وجود هخصیتحها را توت حظا خود داهته  اهند. آحها سعی میایشا، حظارت داهته آ

منظور پیشباد ایداف گوحاگو، خود  ها   باحد و ضمت  اقااری ارتباط دوستاحه  اا آحهاا ایتباار و مشااوییت 

تااام قا ا  در یصا تیموریا،  جایها   ایتبار  ایمیت و اح یای دینیحکومت خود را افزایش دیند. هخصیت

توجهی حزد حکام و اقشار گوحاگو، جامعه داهتند. آحها  ا  ا یهد  گافتت وظای  دینی و  عضااً حکاومتی  اا 

یای حکومت خود  ه هامار گا را یکی از تکیه یای دینیگذاهتند. امیا تیمور هخصیتاوضاع جامعه تأریا می

زهمندی داهاتند.  اا ایات حاال اگاا فاماحاوایاا، حزد جاحشینا، او حیز جایها  ار یای دینیآورد. هخصیتمی

تواحند رقیبا، یا دهمنا، سیاسی  اهاند  اا آحهاا  اخاورد می یای دینیکادحد که هخصیتتیموری احساح می

ای در جامعه داهتند. فاماحاوایاا، تیماوری یای دینی  مشایخ تصوف جایها  ویژ کادحد. در میا، هخصیتمی

یاای دادحد و از تأیید معناوی ایشاا، جهات رساید،  اه موفقیاتادت حشا، می ه  اخی از مشایخ تصوف ار

حمودحد.  اخی ریباا، تصاوف حیاز تمایا  داهاتند  اه سیاسی و تأیید صطاحیتشا،  اای حکمااحی استفاد  می

هد. رفتار دوستاحه تیموریاا،  اا مشاایخ صاحبا، قدرت حزدیک هوحد  نا اایت تعامطی  یت دو ناف  اقاار می
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وف موجب هد   ود که ایشا، حیز رفتاری دوستاحه  ا تیموریا، داهته  اهند و غالباً  ه تأیید و حمایت آحهاا تص

ی مشاایخ ی مشایخ تصوف رفتاار یکسااحی حداهاتند و یماه پادازحد.  ا ایت حال فاماحاوایا، تیموری  ا یمه

 اخای مشاایخ تصاوف در فاماحاوایاا،  تصوف یم رفتار یماحندی  ا فاماحاوایا، تیموری حداهتند. اگا رفتاار

-کادحد. فاماحاوایا، تیماوری مایکاد  تیموریا، از  اخورد  ا ایشا، خودداری حمیتیموری ایجاد سوءظت می

یای دینی  ه حویی ارتباط  اقاار حمایند و از ایشا، در جهت ایتبار  خشاید، کوهیدحد  ا یا دسته از هخصیت

ی یای دینای را  اهد حظا خود  ها  گیاحد. یمدتاً حکومت و هخصیت ه حکومت و دستاسی  ه ایداف مور

یاای دینای را در پاداختند. یمایت موضاوع موقعیات هخصایتای داهتند و کمتا  ه احتقاد از یم میدوستاحه

 حمود.تا میجامعه مستوکم

 

 منابع

نبانبایی مجد  چاا  رضا   تصویح غطامتاریخ حامة یاات(  2979) ا الهاوی  سی   ت مومد ت یعقوب.

 .اول  اسانیا  تهاا،

  تاجمه مومدیطی حجاتی  چا  پنجم  یطمی و فاینهای  آور تیمورزحدگی ههفت(  2989)یا شا . ا ا ت

 .تهاا،

 .  تهاا،  چا  اول  میاا  مکتوبحقد و  ارسی آرار و هاح احوال جامی(  2987)زاد  ایطاخا،. ا افصح

  تاجمه یطیاضا ذکااوتی قااگزلاو  تشیع و تصوف تا آغاز سدة دوازدیم(  2989) ا الشیبی  کام  مص فی

 .چا  سوم  امیاکبیا  تهاا،

 یگ و زما، وی: امپااناوری مغاول و حکومات چغتاایی  تاجماه حسایت الغ(  2991)ا  ارتطد  واسیطی. 

 .پور  چها  تبایزاحمدی

دمه و تعطیقات  ه کوهش حشامت مویاد  چاا     ا مقروضه الایاحیت(  2990) ا  وزجاحی  درویش یطی

 .اول   نها  تاجمه و حشا کتاب  تهاا،
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   ه تصویح ایاج افشار  چا  دوم   نها  تاجمه و تاریخ یزد ( 2999) ا جعفای  جعفا ت مومد ت حست

 تهاا،.حشا کتاب  

   اه تصاویح تاریخ جعفای یا تاریخ کبیا  خش تااریخ اولااد تیماور(  2949) ا جعفای  جعفا ت مومد

   قم.یباح زریاب خوئی   ه ایتمام حادر م طبی کاهاحی  چا  اول  حشا مور 

جطد  چاا  اول  حشاا حای و  1تصویح سیدکمال حاج سید جوادی  (  2981) ز د  التواریخا حافظ ا او. 

 .احتشارات وزارت فاینگ و ارهاد اسطامی  تهاا،

 .2991  کتاب فاوهی اسدی  تهاا،  تیموریتزوکات  ( 2991ا حسینی تا یتی  ا ونالب )

  تصویح مومود فاا   جطاد ساوم  مجم  فصیوی(  2994) الدیت مومدا خوافی  فصیح احمد  ت جطال

 .چا  اول   استا،  مشهد

  زیا حظا مومد د یاسیاقی  جطد سوم و چهارم  چا  سوم  خیام  تاریخ حبیب السیا(  2911) ا خواحدمیا

 .تهاا،

   تهاا،.تصویح سعید حفیسی  چا  دوم  اقبال(  1090) دستورالوزراءاااااا . ا ااااااااا

  تصاویح میایاهام مواد   چاا  اول  رساا  مآراالمطوک (2981) الدیت.یمام تالدیتا خوحدمیا  غیا 

 .تهاا،

ل     ه ایتمام یبدالوسیت حاوائی  جطاد اول و دوم  چاا  اواحست التواریخ(  2979) ا رومطو  حست  یگ

 .اسانیا  تهاا،

 تهاا،.   چا  چهارم  امیاکبیا دحباله جستجو در تصوف ایاا،(  2981)کوب  یبدالوسیت. ا زریت

  تصاویح روضاات الجناات فای اوصااف مدیناه یااات(  2997  )مومادالادیتاسافزاری  معیتا زم ی

 .جطد  چا  اول  داحشها  تهاا،  تهاا، 1مومدکاظم امام  

 .2971  تصویح ادوارد  ااو،  چا  اول  اسانیا  تهاا،  تذکا  الشعاا(  2971)  ا سماقندی  دولتشا
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  تصاویح یبدالوسایت حاوایی  م طع سعدیت و مجمع  وایت(  2979) الدیت یبدالازاقا سماقندی  کمال

 .جطد سوم و چهارم  چا  اول  پژویشها  یطوم احساحی و م العات فاینهی  تهاا،

  تصویح پنایی سامناحی  چاا  ظفاحامه یا تاریخ فتوحات امیاتیمور گورکاحی(  2919) الدیتا هامی  حظام

 .اول   امداد  تهاا،

   ه ایتمام احمد گط یت معاحی  چاا  اول  اقباال ل ائ  ال وای  ( 2991) ا صفی  مولاحا فخاالدیت یطی 

 .تهاا،

کوهاش ایااج افشاار  چاا  ساوم     اه تاریخ جدیاد یازد(  2971) یطی تحسیتیزدی  احمد تا کاتب

 .امیاکبیا  تهاا،

حیا  چا  اول   نها  تاجماه و حشاا کتااب    تاجمه مسعود رجبی کطاویخوسفاحامه(  2998) ا کطاویخو

 .تهاا،

  تاجمه یعقوب آژحد  چا  چهارم  حشاا حای  ی ایاا،تداوم و توول در تاریخ میاحه(  2941)ا لمبتت  آ،. 

 .2941تهاا،  

   قم.  حکمتقم در قا، حهم یجای  چا  اول (  2900) نبانبایی  حسیتا مدرح

  مصاوح مومدحسایت تسابیوی  تاریخ نباستا، و رویا، و مازحدرا،(  2990)ا مایشی  سیدظهیاالدیت. 

 .چا  اول  م بویاتی هاق  تهاا،

اول  چاا      ه کوهش ایاج افشار  جطاد ساوم  خاشجامع مفیدی(  2990)  افقی  مومدمفیدا مستوفی

 .اول  کتاب فاوهی اسدی  تهاا،

  تاجمه اکبا صبوری  چا  اول   نها  تاجماه و حشاا ایاا، یصا تیموری(  2949) ا منز   ئاتایس فور ز

 .کتاب پارسه  تهاا،

یای اسطامی تا اواخا یهدها  اسامایی  یای تاریخی از اوای  دور اسناد و حامه ( 2991) ا مؤید را تی  یطی

 .چا  اول  نهوری  تهاا،  صفوی
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  تصاویح توشایه جمشاید تاریخ روضه الصفافی فی سیا  الاحبیاء و المطوک و الخطفا(  2970)ا میاخواحد. 

 .  چا  اول  اسانیا  تهاا،8و  1فا  جطد کیا،

   تهاا،.   ه کوهش یدالطه هکای  چا  اول   نیاد فاینگ ایاا،آرای صفوییالم (  2900)ا حاهناح. 

  تصویح یبدالکایم یطی اوغطای دستورالکاتب فی تعییت المااتب(  2481)یندوها . ا حخجواحی  مومد ت

 و.زاد   فاینهستا، یطوم جمهوری هوروی سوسیالیستی آذر ایجا،  مسک

   اه ایتماام پااویت اساتخای  چاا  اول  اساانیا  منتخب التواریخ معینی(  2979) الدیتا ح نزی  معیت

 .تهاا،

یایی از تاریخ فاینهی و اجتمایی خااساا، در مات جامی: گوههمقا (2982یبدالواسع ) می  اخازی ا حظا

 .  تصویح حجیب مای  یاوی  چا  اول  حشا حی  تهاا،یصا تیموریا،

  چا  سوم  یطمای اسناد و مکاتبات تاریخی ایاا، از تیمور تا ها  اسمایی  (2980) ا حوائی  یبدالوسیت.

 .،و فاینهی  تهاا

 .  احجمت آرار و مفاخا فاینهی  تهاا،رجال کتاب حبیب السیا(  2984)ا ااااااااااااااااااا . 

جطاد  چاا  اول   نیااد  1  تصویح الکساحدر  طادورف  الوقایع دایع (2994الدیت مومود )ا واصفی  زیت

 .فاینگ ایاا،  تهاا،

   اا مقدماه و تصاویوات الویااترهاوات ییت(  1091) حسیت تا وایظ کاهفی  مولاحا فخاالدیت یطی

 .جطد  چا  اول   نیاد حیکوکاری حوریاحی  تهاا، 1اصغا معینیا،  یطی

یای هشام و یفاتم  مصاوح میایاهام   روضاهخطاد ایت(  2984)قزوینی  مومدیوسا .اصفهاحیا واله

 .مود   چا  اول  میاا  مکتوب  تهاا،

 .  چا  دوم  داحشها  تهاا،  تهاا،ر یهد هایا هعا فارسی د(  2979) ا یارهانا  احسا،
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Historical Analysis of the Interactions of 

 Timurid Sultans with Religious Characters 

 

Abstract 

 

In order to understand the religious and social conditions of the Timurid period, the way 

in which Timurid sultans interacted with religious figures, becomes an important issue. 

The present paper tries to make the above issue clear though unswerving this question 

that what kind of interaction and confrontation between the Timurid sultans and 

religious characters can be identified. The current paper aims to describe the 

confrontation of the Timurid with religious issues, determine of Timurid rulers, and 

analyze the interactions of religious figures with Timurid rulers, The achieved result of 

this research show that the religious figures were of different kinds. The Timurid rulers 

tried to communicate with each of them and use to validate the government and achieve 

their own goals. 
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