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چکیده
حســبه نهادی نظارتي و محتســب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسالمی براساس قوانين دينی و 
عرفی بود. در اين نوشــتار، با اســتفاده از منابع كتابخانه اي و به روش توصيفي ـ تحليلي، عملكرد 
محتســبان دوره تيموری مورد بررسي قرار مي گيرد. تيموريان با داعيه شريعت محوری، باعث رونق 
بازار محتسبان شدند، به طوری كه در يک شهر، دو محتسب هم زمان فعاليت می كردند. اما اين رونق 
ظاهری، با تصوير آرمانی محتســب، فاصله ای بســيار دارد. حاصل اينكه با نابسامانی و گسستهای 

گذشته، تالش تيموريان و محتسبان، تنها بخش اندكی از جايگاه اين نهاد را احيا نمود.

بازتاب شريعتمداری حاکمان تیموری 
در عملكرد محتسبان اين عصر

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 41/ پاییز 1394
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مقدمه
در هر جامعه ای پس از تشكيل حكومت، به ارگانها و 
نهادهای مختلفی جهت پيشبرد امور نياز است. حسبه 
به عنوان يك سازمان با تشكيالت و وظايف مشخص، 
از قرن سوم به بعد در دستگاه اداری مسلمانان مطرح 
شد. با توجه به پيشينه غنی تشكيالت ديوان ساالری 
در ايران، محتســبان در ايران نيــز نمايی از ضعف و 
اقتدار حكومتهای زمان خود را به اجرا گذاشــته اند. 
در حكومتهايی چون ســلجوقيان و غزنويان، موارد 
بيشتری از عملكرد محتســبان به دست آمده است. 
پــس از آن با هجوم ويرانگر مغول، ديوان ســاالری 
ايرانی و به تبع آن نهاد حســبه، تحت الشــعاع ياسا 
و ديگر قوانيــن مغولی قرار گرفت و تا اندازه زيادی 
حسبه به فراموشی ســپرده شد )حدود نيم قرن(،1 تا 
اينكه در زمان غازان و با گرويدن وی به اسالم، سعی 
در اجرای قوانين اسالمی دوباره رونق گرفت. در اين 
دوره حســبه نيز به واســطه نقش مذهبی كه داشت، 
دوران ركود و نكث خود را می پيمود. با شروع دوران 
غازانی، اندكی در ســطح جامعه مطرح شــد. در بين 
حكومتهای محلی، حســبه و محتسب جايگاهی بهتر 
از ايلخانان پيدا كرده بود. روی كار آمدن تيموريان در 
صحنه تاريخی ايران، با شعار اجرا و احيای شريعت 
اســالمی و البته در كنار آن، توجه به قوانين مغولی و 
ياسا همراه بود. تأكيد تيموريان بر اجرای مذهب، دو 
منصب نظارتی ديگر يعنی شيخ االسالم و صدر را به 
عرصه آورد، تا شــايد بتوانند در سوق دادن مردم و 
البته حكومت به سوی دين تأثيرگذار باشند. نوشتار 
حاضر نگاهی به عملكرد محتسبان اين عصر خواهد 
داشت؛ دوره ای كه محتســبان در عين شدت گرفتن 

1. نكته حائز اهميت اينكه با توجه به گسترش و رونق جريان تاريخ 
نگاری در عصر مغول و پس از آن، در منابع اصلی مورخان، اطالعات 
مربوط به نهاد حسبه بســيار كم رنگ و ناچيز است. علت اين امر را 
هم می توان در نامســلمانی مغول و تأثير آن بر جريان تحول در كار 

مورخان دانست.

فعاليتهای مذهبــی، در عرصه عمل، به وظايفی چون 
برخورد با مسكرات، توفيقی نيافتند.

تیمور و تأکید بر حسبه
در تزوكات تيموری در بحث ترويج دين اسالم توسط 
تيمور، اقداماتش اين گونه شرح داده شده است: يكی 
از ســادات را به عنوان صدر انتخاب و به وی دستور 
داد در هر شــهر و بلدی، قاضی، مفتی و محتســب 
انتخاب كند. اقتدار تيمور باعث شــد دســتوراتی را 
صادر كند كه انجام آنها در گســتره وظايف محتسبان 
قرار می گرفت. به گونه ای كه دســتور داد، به گدايان 
هر شهر، مقرری خاصی داده شود، تا شهرها از وجود 
گدايان پاك گردد.2 برانداختن راهزنان در جاده ها و 
دزدی در ســطح شــهرها، از ديگر مواردی است كه 
تيمور ادعای برانــدازی آنها را دارد3. با اينكه تيمور 
داعيه اجرای شريعت اســالمی و نهی از منكرات را 
داشت، اما گويا به روسپيان سخت گيری خاصی نشان 
نمی داد، در حالی كه دستور قتل افرادی را كه مرتكب 
لواط می شــدند، صادر می كرد.4 در عصر تيمور هم 
روسپی خانه ها با پرداخت ماليات همچنان به فعاليت 
خود ادامه می دادند5. با توجه به گزارش شــامي، در 
زمان حضور تيمور در شهر بغداد، وی دستور ريختن 
شــراب به دريا را صادر می كند: »برحســب فرموده 
چركس و ديگر سوچيان تمام شــرابها جمع آورده، 
در دجلــه ريختند و ماهيان را نيز كام عيش از تجرع 
مدام بهره مند شــد«.6 امير عمر يكی از افرادی است 
كه در رشــحات عين الحيات از او به خوارق عادت 
و كرامات ياد شده اســت. اين فرد گويا بيشتر شغل 

2. تزوكات تيموری، ص3.
3. منم تيمور جهانگشا، ص43.

4. همان، ص427.
5. تاريخ اجتماعی روابط سكسی در ايران، ص175.

6. ظفرنامه، ج1، ص726. با توجه به متن مطلع سعدين، چركس بايد 
نام شخص و سوچی شــغل وی باشد، ولی متأسفانه اشاره مشخصی 

به اين شغل ديده نشد.
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محتسبی را هم در اختيار داشته و به امر به معروف و 
نهی از منكر بين مردم می پرداخته است. وفات وی در 

سال 803ق ثبت شده است.7

عهد شاهرخ، حضور پررنگ تر محتسبان
شــاهرخ به عنوان دومين پادشــاه يا صاحب قران 
تيموری، پس از مدتی كشــمكش بر ســر جانشينی 
تيمــور، ديگر رقبــای خود را كنــار زد و بر تخت 
ســلطنت جلوس كرد. شــاهرخ در منابع اين عصر 
پادشــاهی با خصايل خوب و دور از خون ريزيها و 
خشونتهای پدرش تيمور لنگ معرفی شده است. وی 
نيز كه شاهد حجم عظيم ويرانيهای ناشی از حمالت 
پــدرش به مناطق مختلف بود، بــه نوعی انحراف از 
خط مشــی پدرش را در پيش گرفت. شاهرخ با اتكا 
به ديوان ســاالری ايرانی و روحانيان مسلمان،8 سعی 
در ايجاد آبادانی قلمرو حكومتش داشــت. تظاهر به 
اســالم و ســعی در احيا و اجرای قوانين شرعی، از 
ويژگيهــای تيموريان و البته متمايز كننده ايشــان از 
چنگيزيان است. نگاهی به منابع هم زمان با شاهرخ، 
ايــن دين مداری و توجه به شــريعت را در احوال و 
كردار وی به خوبی نمايان می كند. هرچند عده ای نيز 
اتخاذ اين سياست از سوی شاهرخ را نه اعتقاد واقعی 
وی، بلكه راهی در جهت پيشبرد اهداف سياسی خود 
می داننــد.9 دوران تيمور كه با جنگ و خون ريزيهای 
ناشــی از ســه يورش وی همراه بود، باز هم شرايط 
سختی را بر مردم ايران تحميل كرد. شاهرخ، پادشاه 
جديد سعی كرد كه اين رويه را تغيير دهد و با آبادان 
كردن ويرانيها و گســترش اماكن مختلف چه مذهبی 
و چه علمی، به رونق جريــان زندگی مردم بپردازد. 
از جمله دســتورات وی، آباد كردن شهر مرو در سال 
810ق بــود كه همچنــان از ويرانيهای مغوالن روی 

7. رشحات عين الحيات، ج1، ص53.
8. تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز، ص236.

9. تاريخ تحوالت سياســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در 
دوره تيموريان و تركمانان، ص97.

آبادی به خود نديده بود10. شــاهرخ در سال 809ق 
حكومت بيشتر مناطق خراسان11 را به ميرزا الغ بيگ 
گوركان12 داد و وی را به اجرای عدالت در بين مردم 
توصيه كرد. در اين ســال در خراسان قحطی بزرگی 
رخ داد كه باعث باال رفتن قيمت گندم شد. با مشاهده 
اين وضعيت شاهرخ دستور داد در انبارها باز شود و 
غله با قيمتی عادالنه بين مردم توزيع شــود. در اين 
مورد اشاره ای به محتسب نشده است، البته نكته ديگر 
اين است كه پادشاهان تيموری نيز در مواقع بحرانی، 
خود دســتورات الزم را صادر می كردند و به مقامی 
كــه اجرای امور مربوط را بر عهده داشــت، توجهی 
نداشتند. در نتيجه فعاليتهای اين پادشاه، شهری چون 
هرات در ســال813ق در اوج آبادانی و رفاه بود. به 
دســتور شاهرخ، بازارها تعمير و سرپوشيده شدند. با 
توجه به نقش مهمی كه محتســبان در بازار و نظارت 
بر آن داشتند، باز هم اشاره ای به حضور محتسب ديده 
نمی شــود. عالوه بر خدماتی كه شاهرخ در ساخت و 
احداث بناهای جديد و يا تجديد ابنيه قديمی از خود 
نشــان داد، ديگر افراد خانواده اش يعنی همســران و 
فرزندان وی و البته ديگر اطرافيان وی نيز در ساختن 

بناهايی با كاربری مختلف فعال بودند.13
با فتح عراق در سال 817ق به دستور پادشاه، سربازان 
از غارتگری و تجاوز منع شــدند. شاهرخ حكومت 
عراق و اصفهان را به ميرزا رستم سپرد كه وی نيز در 
مدت حكومتش بــا رعايای اصفهان به عدالت رفتار 
كرد. به گزارش ســمرقندی، اوضاع ممالك محروسه 
و به ويژه ماوراءالنهر در نهايــت آبادنی و رفاه بود. 
در اين زمان شــاهزاده الغ بيگ هم از كسانی بود كه 
در اين آبادانی ســهيم بود؛ وی اماكن مختلفی مانند 

10. مجمل فصيحی، ج3، صص182و183.
11. طوس، خبوشان، كالت، باورد، نسا، يازر، سبزوار و نيشابور.

12. نام اصلی وی محمد ترغای بود و الغ بيگ به معنای »امير بزرگ« 
اســت )تاريخ تحوالت سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران 

در دوره تيموريان و تركمانان، ص91(.
13. مأثر الملوك، صص170-166.
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مدرسه، بازار، مسجد و خانقاه ساخت. تالش شاهرخ 
در »ايجاد رفاه و آرامش، پاســخ مساعد به يك نياز 
روحی بود كه در جامعه آن عصر احساس می شد«.14 
در دوره طوالنی حكومت شــاهرخ، به جهت توجه 
وی به امور مذهبی و اجرای اوامر و نواهی شــرعی، 
اطالعات بيشتری درباره محتسبان و رونق كار ايشان 
در منابع مشاهده می شود. شاهرخ در زمان حكمرانی 
بر واليت خراسان، ســعی زيادی در احيای شريعت 
اسالمی داشــت. به گفته ســمرقندی، توجه وی به 
حــدی بود كه تمام افراد مقــرب و نزديكان دربار و 
همچنين مردم، از مســكرات استفاده نمی كردند. سيد 
مرتضی صحاف و عبدالجليل قاينی از محتســبان اين 
دوره بودنــد. البته اين تأكيد ســمرقندی كمی جای 
ترديد دارد؛ زيرا اســتفاده از مســكرات به خصوص 
از هجوم مغول به بعد، تقريبًا امری عادی محســوب 
می شــد و مخالفتهايی هم كه با آن می شــد، فقط در 
كوتاه مدت مؤثر بود و باز استفاده از آن به روال قبل 
ادامه می يافت. از جمله محتسبان شهر هرات می توان 
به موالنا جالل الدين قاينی اشــاره كرد. اين محتسب 
كه از وی به عنوان »سرشــناس ترين محتسب عصر 
شاهرخ«15 هم ياد شده، در بيشتر مواقع در هرات، به 
نصيحت مسلمانان می پرداخت. وفات اين محتسب در 
سال 838ق بود.16 خواجه عتيق اهلل از ديگر محتسبان 
شــهر هرات در اين دوره بود.17 موالنا شمس الدين 
محمد بن موالنا شيخ علی از عابدان و زاهدان روزگار 
شاهرخ است كه خود شخصًا به مهمات امور مسلمانان 
رسيدگی می كرد. شاهزاده بايسنقر ميرزا فرزند شاهرخ 
تيموری در سن 37 سالگی در اثر استفاده بيش از حد 
از مســكرات، از دنيا رفت. تناقضی كه اينجا مشاهده 
می شود، اين است كه شــاهرخ تيموری كه از جمله 

14. روزگاران، ص633.
15. قدرت، سياست و مذهب در ايران عهد تيموری، ص290.

16. مجمل فصيحی، ج3، ص275؛ مقصد االقبال ســلطانيه و مرصد 
االمال خاقانيه، ص82.

17. دستور الوزرا، ص445.

پادشاهانی است كه در تاريخ ايران و به ويژه در بين 
تيموريان به مذهبی بودن، مجدد دين، و سخت گيری 
در اجــرای امــور شــرعی و از جمله منع شــراب 
معروف اســت، چرا فعاليتهايش در نزديك ترين افراد 
خانواده اش تأثيرگذار نبوده است ! موالنا معين الدين 
جمال االسالم از محتسبان شهر يزد در زمان شاهرخ 
بــود.18 الغ بيگ ميرزا در زمان پــدرش زمام مناطق 
شــمالی ايران را نيز به دست گرفت و اجرای اوامر و 
نواهی اين مناطق و نظم و نسق آن را عهده دار شد.19 
وی همچنيــن منصب امور شــرعی و اقضی القضاتی 
خراســان را به موالنا قطب الدين احمد امامی واگذار 
كرد. مرتضی صحاف به همراه موالنا عبدالجليل قاينی 
منصب محتســبی را عهده دار شدند. شاهرخ به ايشان 
دســتور داد، تا در هر خانه ای شراب يافت شود، آن 
را بريزنــد. اين محتســبان از رفتن به خانه دو تن از 
شــاهزدگان امتناع كردند و به پادشاه چنين گزارش 
دادند كه در تمام ملك، كســی شــراب ندارد، به جز 
شاهزاده محمد جوكی و ميرزا عالءالدوله كه از شراب 
ناب ماالمال اســت. پادشاه خود به خانه ايشان رفت 
و با رفتن به شــراب خانه ايشان به محتسبان دستور 
ريختن شرابها را صادر كرد. البته خواندمير اين اتفاق 
را در زمان پادشــاهی الغ بيگ ذكر كرده اســت20. او 
اين گونه اعمال پادشاهان تيموری را باعث گسترش 
حكومت ايشان می داند.21 در يكی از معدود اسناد به 
جا مانده از تيموريان نيــز فرمانی با حكم واگذاری 
احتساب شهر قزوين به دستور شاهرخ، به شخصی به 
نام مرتضی اعظم ســيد معين الدين از سادات مرعشی 
قزوين به چشــم می خورد كه در تاريخ 5 ذی القعده 
838ق صادر شده اســت22. شاهرخ پس از نيم قرن 
ســلطنت و دعوت به عدل و تعمير ويرانی ناشــی از 

18. تاريخ يزد، ص184.
19. زبدة التواريخ، ج3، ص205.

20. تاريخ حبيب السير، ج4، ص14.
21. همان، ج4، ص15.

22. سنديات، صص7و8.

76

م 
ده

یاز
ل 

سا
13

94
یز 

پای
-4

ه 1
مار

ش



حمالت پدرش در سال850ق درگذشت.

الغ بیگ و تذکرات محتسب
الغ بيگ از جمله پادشــاهانی است كه در كسب علوم 
مختلف تالش بسياری كرد و همنشينان وی بيشتر علما 
و دانشــمندان بودند. از وی به عنوان »دانشمندترين 
حكمران جهان اســالم«23ياد شده است. پس از تيمور 
كه عالوه بر قوانين و شــعائر اسالمی، به آيين ياسای 
چنگيزی هم معتقد بود و ســعی در اجرای آن داشت، 
شاهرخ برخالف وی چندان به ياسا توجه نداشت، اما 
الغ بيگ پسر شاهرخ نيز با اتخاذ لقب گوركان پايبندی 
خود را به اصول چنگيزی نشــان داد. شايد به همين 
دليل اســت كه وی در ميهمانيهايش مانع اســتفاده از 
شراب نمی شــد.24 خواجه عصام الدين از بزرگ ترين 
علمای ماوراءالنهر بود كه مقام شــيخ االسالمی را در 
زمان الغ بيگ به عهده گرفت. سيد عاشق كه به واسطه 
ديــن داری و زهد همواره به امــر به معروف و نهی از 
منكر می پرداخــت. با توجه به ايــن خصلت مهم به 
دستور الغ بيگ منصب احتســاب هم به وی داده شد. 
از نشــانه های ملــزم بودن و جديــت وی در كارش 
اينكه زمانــی كه الغ بيگ در يك ميهمانی شــراب را 
برای خاص و عام آماده كــرده بود، در حضور اعيان 
و بزرگان ســمرقند به ايــن كار او خرده می گيرد و با 
جديت تمام اين گونه به پادشاه متذكر می شود كه »دين 
محمدی را برانداختی و شعار كفار ظاهر ساختی!« اما 
پادشــاه كه گويا از اين حرف محتسب بسيار ناراحت 
شــده بود، در جــواب گفت كه عمر خود را ســپری 
كرده ای و ظاهراً شهادت می خواهی! چند روز پس از 
اين اتفاق، محتسب خبردار می شود در حمامی كه شيخ 
االسالم شهر بنا كرده اســت، زنان آوازه خوان به آنجا 
رفته و با مردان نشســته و به آوازه خوانی پرداخته اند! 
محتسب به حضور شيخ االسالم رفته و از علت اين كار 

23. تيموريان، ص296.
24. تاريخ اجتماعی ايران، ج4، بخش 1، ص651.

می پرسد، اما وی نيز از كار محتسب ناراحت شده و به 
حضور الغ بيگ رفته و دلخوری خود را از محتسب بيان 
می كند. الغ بيگ كه خود نيز از اين محتســب ناراحت 
بود، به شيخ االســالم می گويد كه فردا با نظر علما و 
قضات وی را محكــوم و تأديب می كنيم. موالنا ذبابه 
يكی از خواصی بود كه اجازه داشت هر وقت كه اراده 
كند، بدون ممانعت به حضور پادشاه برسد و هر حرفی 
كه داشته باشــد، به عرض پادشاه برساند. موالنا ذبابه 
وقتی از ماجرای احتساب سيد عاشق آگاه شد، بر كار 
وی خرده می گيرد و اشــتباه وی را گوشزد می كند، اما 
در همين زمان، مردی بر پادشاه وارد می شود و اصرار 
خود را مبنی بر به نكاح درآوردن همســر برادرش كه 
فوت شده است، اعالم می كند و اعتراض به اينكه اين 
زن می خواهد با يك بــزاز ازدواج كند. در اين موقع 
پادشاه دســتور می دهد كه اين زن بايد با برادر شوهر 
خود ازدواج كند. موالنا ذبابه نيز كه شــاهد اين ماجرا 
بود، از نظر قبلی خود نســبت به محتسب برمی گردد 
و به پادشــاه می گويد: حرف محتسب به شما چندان 
دور از واقعيت هم نبوده اســت! چون كه اين زن عاقل 
و بالغ اســت و شــرعًا در انتخاب همسر مجاز است، 
اما شما برحســب كدام مذهب او را مجبور به ازدواج 
می كنيــد؟ اين حرف موالنا باعــث تغيير نظر الغ بيگ 
می شــود، بنابراين به امرا و بزرگانــی كه در مجلس 
ميهمانی پادشاه حضور داشتند، دستور برگشت می دهد؛ 
زيرا آنچه محتســب شهر گفته است، سخن حق است. 
25اين داســتان سختی و دشــواری كار يك محتسب 

وظيفه شناس و آگاه به امور را نمايان می كند.
وی همچنين سوچی خانه ها را برانداخت. اما پس از 
مدتی يكی از شاهزدگان يعنی ميرزا سلطان محمد بن 
ميرزا بايسنقر سوچی خانه ای در هرات به راه انداخت. 
وقتی اين خبر به پادشــاه رسيد، گفت: هركس بر اين 
كار اقــدام كنــد، وی را كور خواهد كــرد!26  ميرزا 

25. تاريخ حبيب السير، ج4، ص37.
26. همان، ج4، ص14.
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ابوالقاســم يكی از شــاهزداگان تيموری است كه به 
مدت 10 سال حكومت بخش وسيعی از ايران را در 
دست داشــت. ميرزا ابوالقاسم از كسانی است كه در 
مقابله با امور غيرشرعی از شراب خوردن توبه كرد، 
اما توبه اين شاهزاده يك ســال بيشتر دوام نداشت. 
اوضــاع واليت آذربايجان و به ويژه شــهر تبريز، به 
واســطه حكومت ميرزا جهانشاه در نهايت آبادانی و 
عدالت بود. اما اوضاع عراق عجم هم كه دارالملكش 
اصفهان به رسم سيورغالی به اميرزاده محمد داده شد، 
نشانی از عدالت نداشت و فسق و فجور ويژگی بارز 
آن بود. اين اميرزاده »همت بر مالهی و انواع معاصی 
و بيراهی صرف می نمود«. اميرزاده عبداهلل بن ابراهيم 
نيز از ديگر شاهزادگان تيموری در منطقه ماوراءالنهر 
اســت. وی در يك ميهمانی كه در شــهر سمرقند با 
حضور امرا و بزرگان شــهر ترتيــب داد، با انعام و 
خلعتهــای فراوان از ميهمانان خود پذيرايی كرد. پس 
از آن مجلسی با حضور آوازه خوانان و بساط شراب 
برپا شــد. »قيل و قال اهل كتــاب به تقلقل صراحی 
شراب و سؤال جواِب اصحاب ببانگ و فرياد چنگ 
و رباب مبدل گشــت، خم از كنِج خمول به مجلس 
خراميد و هرچه از اهِل زهد و تقوی در دل داشت و 
از خوف محتسبان درنشسته در گوشه نشست و اظهار 
نمی توانست كرد دل خود را از آن بپرداخت و مستان 
را (يك نسخه به جای مســتان را، محتسبان را ذكر 
كرده است )از آن رازهای نهانی چنانچه دانی به نوعی 
سرخوش ساخت كه صراحی وار به قهقه بر محتسب 
خنده زنان گشتند و پياله تا لبی به لب رسانيد دم به دم 
هرچه به دســت می آورد، خورايی به شكر لبان پسته 
دهاِن شيرين كلماِت موزون حركات می ساخت ...«.27 
بنابر اين داســتان، می توان چنين برداشت كرد كه در 
اين مجلس نيز چون ديگر ميهمانيهای اشراف زادگان 
تيمــوری، مجلس لهو و لعب برقرار شــده و در اين 
مجلس يا محتسبی حضور نداشته كه بخواهد با ايشان 

27. ديار بكريه، ص312.

مخالفت كند، يا اينكه اگر هم حضور داشته محتسبی 
وابسته و تحت فرمان اميرزاده تيموری بوده است، به 
عبارتی می تواند نشانی از ضعف كار محتسب شهر به 

حساب آيد.

سلطان ابوسعید و همکاری با محتسبان
اين شــاهزاده تيموری با رســيدن به مقام پادشاهی 
منكــرات و مناهی را برانداخــت. موالنا كمال الدين 
شيخ حسين از علمای معروف عصر ابوسعيد است كه 
وی نيز شغل محتسبی را در دست داشته است. گويا 
وی از محتسبان مقتدر و مســتقل زمان خود است؛ 
زيرا در دوران وی هيچ يــك از بزرگان حتی خيال 
ارتكاب شراب را به خود نمی دادند. موالنا كمال الدين 
كه كاماًل مورد اعتماد پادشــاه بود، در امور مذهبی، 
مورد مشورت پادشــاه قرار می گرفت. وی همچنين 
نظارت دقيقی بر امور مختلــف بازاريان و صاحبان 
حرف و صنايع داشــت. دقت وی بــه حدی بود كه 
اميرتومان هرات بدون اجازه وی حق برخی از كارها 
از جمله »مقرريات جماعات و حواله اخراجات« را 
نداشــت و بايد بروات را ثبت می كرد. اين روش تا 
پايان ســلطنت ابوسعيد برقرار بود. پس از آن موالنا 
شيخ حسين برای مدتی محتسب دوره سلطان حسين 
ميــرزا بود، تا اينكه در ســال 888ق از دنيا رفت.28 
البته اسفزاری نيز به قدرت اجرايی اين محتسب اشاره 
كرده، اما نكته متفاوتی كه می گويد اين اســت كه در 
اين زمان، موالنا شــيخ حســين را از شغل احتساب 
معــاف كردند و پس از آن، موالنــا نظام الدين احمد 
خوافی فقيه را محتســب هرات كردند تا »جراحات« 
حاصل از كار شيخ حسن را درست كند. اما از اينكه 
موالنا شيخ حســين چه كارهايی انجام داده، مطلبی 
بيان نكرده است. با توجه گزارش سمرقندی در سال 
873ق اوضاع عراق خوب بود و هركدام از حاكمان 
واليات مختلف، با عدل و داد حكومت می كردند و در 

28. تاريخ حبيب السير، ج4، ص108.
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هرات و ساير شهرهای خراسان هم به لطف سلطنت 
ابوســعيد، مردم در وضع مناســبی به سر می بردند و 
خبری از فتنه و فســاد و ظلم و ستم نبود. در زمينه 
وضعيت اقتصادی هم مردم در تهيه خوراك و پوشاك 
و ديگر لوازم زندگی مشكلی نداشتند و قيمتها مناسب 
بود. از ديگر محتســبان زمان ابوسعيد بايد به موالنا 
عبدالجبار پسر موالنا جالل الدين قاينی اشاره كرد كه 
با آمدن جهانشــاه ميرزا به خراسان و شهر هرات و 
به دســتور وی، منصب قضا و احتســاب را بر عهده 

گرفت.29

سلطان حسین بایقرا و اقتدار محتسبان
ســلطان حســين بايقرا را می توان به عنوان آخرين 
پادشــاه مقتدر تيموری دانست. وی پس از ابوسعيد 
به مقــام حكمرانی تيموريان دســت يافت. گويا در 
زمان وی كار دين و دولت و اجرای شــرايع اســالم 
رونقی تــازه گرفت و مملكت خراســان در صلح و 
صفا و عدل زندگی می كردند، او همچنين رســوم بد 
و بدعتهــا را برانداخت. در اين مدت كه 26 ســال 
طول كشــيد، خراســان قحط، طاعون و ... به خود 
نديد. ســلطان حسين در جشــن ازدواجش با دختر 
سلطان ابوســعيد دستور داد، تا تمام اسباب مالهی و 
مناهی را از بين ببرند و مجلسی مطابق با شرع اسالم 
آراســتند. در دوران وی اختالفات مذهبی بين شيعه 
و ســنی بحث رايجی بود، اسفزاری به نمونه هايی از 
آن اشاره كرده است. ســلطان حسين برای مقابله با 
اختالفات به وجود آمده بين شــيعيان و اهل سنت به 
مقاماتی چون امرا و صدور دستور پيگيری را می دهد. 
با توجــه به اين مورد، می توان گفــت: در اين دوره 
نظارت بر كار وعــاظ و خطيبان، به عهده مقام صدر 
گذاشته شده است، نه محتسب. سلطان حسين نيز بار 
ديگر محتسب اليق و ســخت گير عهد ابوسعيد را به 
محتسبی شــهر هرات می گمارد. پادشاه ضمن اعالم 

29. ديار بكريه، ص352.

حمايت از محتســب انتظاری كه از او دارد، اين است 
كه در انجام وظايفش اهمــال و كوتاهی را حتی در 
حق بزرگان و اشراف زادگان جايز نداند و در اجرای 
شريعت اسالمی تالش كند. نكته مهم درباره فعاليتهای 
اين محتسب كه در دوره دو تن از پادشاهان تيموری 
فعاليت داشــت، بيان نظراتی است كه مخالف ديدگاه 
كســانی چون اسفزاری، سمرقندی و خواندمير است. 
از جمله مطالب ذكر شــده در مقامات جامی است كه 
بــه مخالفت با كارهای وی پرداخته اســت. بر طبق 
مقامات جامی، وی در اجرای حسبت، قوانين مغولی 
را با ســنت درآميخت و آن چنان كه شايسته وظيفه 
حساس حسبت بود، عمل نكرد، به همين جهت مورد 
ســخره اهالی هرات واقع شد.30 به نظر باخرزی، اين 
محتســب برای جمع بين امور مذهبی و ديوانی، سعی 
كرد سنت اسالمی را با »توره چنگيزی« بياميزد، ولی 
كارهای وی بــا مخالفت ديگر افراد حكومتی مواجه 
شــد »و از اتفاقات وقت در مجالــس صحبت ذكر 
احتساب موالنا كمال الدين شيخ حسين بر سبيل قدح 
و انكار می گذشــت كه چون كافه مهمات و معامالت 
شرع و توره را به يكديگر ممزوج و مخلوط ساخته به 
نوعی كه آن حضرت صورت واقعه را در همان كتاب 
افاضت انتساب در باب مذمت آنان، كه شرع را بهانه 
آزار مسلمانان سازد و كارهای باطل در صورت حق 
بپردازد«.31 البته در مقابل اين نظرات، منشــورهای 
موجود در كتاب منشــأ االنشــاء پــس از تمجيد و 
تعريف، وی را شــخصيتی می داند كه نفسش به زيور 
علوم و سيادت مزين است و زهد وی را می ستايد و 
»المحاله محل اعتماد و وثوق عظايم امور و جاليل 
اشــغال گشته ...« در ادامه اين منشور، وظايفی كه به 
وی محول شده، نظارت بر عقايد دينی و اعمال يقينی 
را بايد محتسب عهده دار باشد و چنانچه با گروههای 
مخالف مواجه شود و افراد مســتحق مجازات را به 

30. مقامات جامی، ص283.
31. همان، ص144.
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داروغه شــهر معرفی كند، تا وی حكم ايشان را اجرا 
كند. تعزير و تشهير همچنان از وظايف محتسب بود. 
در اين منشور محتســب وظيفه دارد افراد مشرك و 
ناآگاه را آگاه كند. در اين منشور همچنان نظارت بر 
كار مدارس، خانقاههــا و ديگر ابنيه خير و وقفی، از 
وظايف وی بود. در پايان اين منشــور، اطاعت ديگر 
گروهها از محتســبان و افراد زيردست او، امری الزم 
االجرا بود و كسی حق مخالفت با ايشان و اوامرشان 
را نداشته است. دســتورات بيان شده در اين منشور 
برای محتسبان مملكت خراســان به طور عمومی و 
ساكنان واليت طوس و مشــهد مقدس به طور ويژه 
صادر شده است. از معدود اشارات به محتسبان ديگر 
شــهرها، بايد به موالنا عبدالوهاب اســفراينی اشاره 
كرد كه احتســاب شهر اســترآباد را بر عهده گرفته 
است.32يادگار محمد نيز از جمله شاهزادگان تيموری 
است كه خود و اطرافيانش افرادی فاسد بودند و انواع 
مالهی و مناهی از ايشان ســر می زد و همدمان اين 
شاهزاده، ســاقيان و مطربان بودند. موالنا قطب الدين 
محمد امامی يكی از قضات برجســته شهر هرات در 
زمان سلطان حســين بايقرا می باشد. در منشوری كه 
جهت تفويض وظايف وی صادر شده، می بايست در 
اموری چون احيای امر به معــروف و نهی از منكر، 
آگاهی از قيمت گذاری و احتكار در بازار و همچنين 
آگاهی از اوزان و كيلها نهايت تالش را داشــته باشد. 
عــزل و نصب محتســبان نيز از ديگــر وظايف اين 
قاضی بوده اســت.33 يكی از دستورات جالبی كه در 
اين دوره در راســتای اجرای شريعت اسالمی، صادر 
شد، منع تراشــيدن ريش توسط مردان بود!34 موالنا 
نورالدين محمد اشرف از ديگر محتسبان منصوب در 
شهر هرات اســت، كه وی نيز مانند ديگر محتسبان 
گذشــته، با تأديب و تعزير به اجرای شريعت اسالمی 

32. تذكرة مجالس النفائس، ص42.
33. مقامات جامی، ص275.

34. اسناد و مكاتبات تاريخی از تيمور تا شاه اسماعيل، ص410.

می پرداخت و رســيدگی به امور موقوفات را هم بايد 
تحت نظر می گرفت.

فرهانی منفرد در پايان كتاب خود، ضميمه ای با عنوان 
ترجمه فارســی رساله سلطان حســين بايقرا دارد. 
سلطان حسين در اين رســاله دوران پادشاهی خود 
را با پادشاهان گذشــته مقايسه می كند و ويژگيهايی 
را برمی شــمارد، از جمله ظلم و ستم صدور در امور 
اوقافی و ركود بازار كه در دوره وی از بين رفته است، 
امنيت راهها و مسافران و تجار و بازرگانان كه از شر 
دزدان ايمن شــدند، و رونق مساجد برخالف گذشته. 
به نظر پادشــاه كار حسبت و محتسبان اين عصر در 
مقابله با نواهی و منكرات شــرعی بسيار پررونق و 
قوی شده است35. موالنا معزالدين شيخ حسين فتوی 
از جمله دانشمندان شيعه عصر تيموری می باشد كه به 
خاطر شــهرت وی به امانت داری، آگاهی و تسلطش 
بر امور قضا و حســبت، عالوه بر اين مقامها، بررسی 
و تفتيش موقوفات را به وی تفويض كردند. چنان كه 
در يكی از منشــورهايی كه به جهت محتسبان عصر 
تيموری نگارش يافته، آمده است: »نفس او به زيور و 
سيادت علوم مزين است و آينه ضمير به صيقل زهد و 
هدايت روشن، و المحاله محل اعتماد و وثوق عظايم 
امور و جاليل اشــتغال گشته، جهت تحقيق و تفحص 
آن قضايا به رســم استعجال متوجه گردانيدم كه فرق 
فَِرق حق از باطل نموده، جمعی را كه مســتحق قتل 
بداند، به داروغه واليت بسپارد و ... و ساير مبتدعان 
و متمردان مستوجب تعزير و تشهير باشند، بر مقتضای 
شــرع شــريف اجراء حدود نمايد ... و اگر كسی در 
خوانق و مدارس و ســاير بقاع الخير به خالف شرع 
و شرط وقف ساكن شده باشد، اخراج كند و تفحص 
رقبــات اوقاف نموده، آنچه به غير حق تصرف نموده 

باشد، مستخلص گرداند ...«.
در كتاب فرائد غياثی طوالنی ترين و دشوارترين نامه 

35. پيوند سياســت و فرهنــگ در عصــر زوال تيموريان و ظهور 
صفويان، ص443.
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به مسئوالنی چون وزرا و صدور متذكر شده كه اركان 
دين متزلزل شده و فساد و تباهی همه جا را فراگرفته 
و شرب خمر از حد گذشته و پير و جوان آشكارا به 
فساد می پردازند. بنابراين الزم و بلكه واجب است با 
ايشان برخورد شــود. در ادامه اين نامه وظيفه صدر 
اين اســت كه به واعظان دســتور دهد كه مردم را از 
فســاد و منكرات موجود دور كنند و تأديب متخلفان 
هم بايد توسط محتسبان انجام شود كه البته در انجام 
اين وظايف نبايد از عدل و انصاف دور شوند.36 نكته 
مهمی كه در ادامه اين نامه جلب توجه می كند، تأكيدی 
اســت كه بر لزوم اجرای عدالت در برخورد با شرب 
مسكرات اســت »و كدام عدل و انصاف عقل و نقل 
فاضل تر و نافع تر از منع شــرب سكر و فسق مترتب 
بر شــرب خمور خواهد بود كه اقبح و افحش فجور 
و شرور اســت و بر اجناس انجاس و انواع ارجاس 
معاصی محتوی و مشــتمل؟«37 از اين مطلب چنين 
برداشت می شــود كه در عصر تيموريان هم با وجود 
منع گاه و بيگاه و مخالفت با شرب مسكرات، استفاده 
از آن همچنان امری رايج بوده اســت و سخت گيری 
حكام تيموری امری موقت بوده و نه پايدار. شــايد 
اينجا بتوان دليل خوبی در ارتباط با اين موضوع ارائه 
كرد از اينكه يوسف شاه در كتاب اخالق محسنی فصل 
مهمی را به اجــرای عدالت اختصاص داده و از عدل 
به عنوان شــحنه ياد می كند، شحنه ای كه سبب بقای 
مملكت و آبادانی خزائن بر وجود آن استوار است38. 
نكته پايانــی درباره مقام صدر و حــوزه وظايفش، 
اينكه صدر در زمان تيموريان مقامی بود كه در رأس 
»متوليان خاص و عام، منتصبان امور شــرعيه، اهل 
امامت، نقبا، ســادات، قضات، محتسبان، خطبا، ائمه، 
مدرســان، اصحاب فتوا، متوليــان و متصديان امور 
اوقاف« قرار داشــت. به اعتقاد ويلم فلور متولی اين 

36. فرائد غياثی، ج2، صص287-284.
37. همان، ج2، ص288.

38. اخالق محسنی، صص35-23.

مقــام، عزل و نصب، نظارت بــر عملكرد و همچنين 
درجــه رفاه اجتماعی اين مناصب را هم در دســت 
داشت. اجرای احكام مذهبی و گسترش آن در سطح 
جامعه از ديگر وظايف صدر بود.39 بنابراين محتسب 
كه تا حاال توســط پادشاه و يا قضات انتخاب و عزل 
می شــد، پس از اين، زيرنظر مقام صــدر به اجرای 
وظايف خود ادامه می دهد. البته اين گســتره وظايف 
برای مقــام صدر در منابــع دوره تيموری چندان به 
چشــم نمی خورد. از آنجا كه حقوق محتســب بايد 
طوری تأمين می شــد كه وی به فكر كارهايی چون 
رشــوه گيری ســوق پيدا نمی كرد، اما در منابع اشاره 
چندانی به نوع دريافت حقوق محتسب ديده نمی شود. 
يكی از معدود اشــاره ها به حقوق محتســبان عصر 
تيموری در فرمان احتســاب موالنا نجم الدين محمد 
قاينــی و نظام الدين احمد خوافی می باشــد. در اين 
فرمان، مقرری محتســب و كليه افراد تحت فرمانش 
در ابتدای هر ســال و مبلغ شــش هزار دينار كپكی 
از بيت المال و 200 خروار گندم به وزن شــرعی از 
مال بلوكات تعيين شــده است40. آخرين شخصی كه 
می توان به عنوان محتسب در عصر تيموری ياد كرد، 
موالنا عثمان پسر برادر خواندمير است كه هم زمان با 
هجوم محمد خان شــيبانی حسبت شهر هرات را در 

دست داشته است.41

جایگاه و کارکرد نهاد حسبه در عهد تیموری
تيموريان همان طور كه اشاره شــد، داعيه جانشينی 
چنگيز مغول را داشــتند. ايشان برای پيشبرد اهداف 
و البته كســب مشــروعيت حكومت خود، دست به 
دامان مذهب شدند. تيمور و جانشينانش نيز به علما 
و روحانيت توجه ويژه داشــتند. بخش مهمی از كار 
محتســب، نظارت بر اجرای قوانين مذهبی و رعايت 

39. نظام قضايی عصر صفوی، ص93.
40. مجمل فصيحي، ج1، ص122.

41. رجال كتاب حبيب السير، ص15.
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آن از ســوی مردم و البته در رده هــای باالتر حكام 
و پادشــاهان بود. در دوران تيموريان، مذهب چه با 
اهداف شعاری و چه از سر واقعيت، نقش مهمی را در 
عرصه به دســت گرفت. تيمور به عنوان بانی سلسله، 
مناصب مذهبی جديدی چون شيخ االسالم و صدر را 
مورد توجه قرار داد. شايد علت اين كار برای افزايش 
نظارت بر امور كارگزاران مذهبی بود. شــيخ االسالم 
عنوانی است كه در برخی منابع مغول هم به آن اشاره 
شده، اما گويا در آن دوره مقامی تشريفاتی بوده است 
و در دوران تيمور اســت كه بخش مهمی را كه نظارت 
بر امور مذهبی است، عهده دار می شود. صدر نيز ديگر 
مقامی اســت كه در منابع تيموريان به آن اشاره شده 
اســت، البته گويا در ابتدا بيشــتر وظايفش به عنوان 
سفير مطرح بوده است، اما در دوره های بعدی منصب 
مهمی می شود كه اعمال محتسب نيز تحت نظارت وی 
قرار می گيرد. متأسفانه در دوره تيموريان هم اشاره به 
تشكيالت ديوان ساالری چندان واضح نيست. محتسب 
در اين دوره گاهی توسط پادشاه، گاهی توسط قاضی 
و يا مقام صدر تعيين می شــود. در عصر تيموری هم 
بيشــترين بحث در حيطه وظايف محتسب، مربوط به 
برخورد ايشان با شراب و مسكرات است. برخوردی 
كه تأثيرش فقط مدت زمان كوتاهی طول می كشــيد و 
باز اســتفاده از آن، از ســر گرفته می شد. شاهزادگان 
تيموری خود در اين زمينه بســيار فعال بودند، هرچند 
ايشــان نيز گاهی از مسكرات توبه می كردند، اما چند 
صباحی بيشتر دوام نداشــت. نمونه ی بارز آن فرزند 
شاهرخ اســت كه به رغم ســخت گيريهای پدرش و 
فعاليت محتسبانی كه تحت امر و نظارت پدرش بودند، 
در اثر افراط در مصرف شــراب از دنيا رفت. بنابراين 
دين محورِی اين دوره هم نتوانست از پس منع شراب 
برآيد. شراب عضو ثابت ميهمانيهای درباری و مجالس 
مردمی بود. وظايف محتســب در اين زمان توسط دو 
منصب ديگر يعنی شيخ االســالم و صدر تحت تأثير 
قرار گرفت و از بار ســنگينش كاسته شد. صدرهای 

دوره تيموری دســت كم به طور رســمی بر مواجب، 
انتصابات و مراتب مربــوط به همه مناصب مذهبی و 
عملكرد وقف و ساختن بناهای مذهبی نظارت داشتند. 
البته با توجه به مطالب ذكر شــده، مشــاهده شد كه 
منصب شيخ االســالم هرچند خود مقامی مذهبی بود، 
امــا در مواقعی وظيفــه اش را از ياد می برد و به جای 
نهی از منكــر خود به انجام منكر می پرداخت. نظارت 
بر بازار و بررســی صحت كيل و پيمانه ها، همچنان از 
وظايف محتســب بود. اوج گرفتــن تصوف و عرفان 
باعث شــد كه افراد بيشــتری از اين گروه شخصًا به 
امر به معروف و نهی از منكــر در بين مردم بپردازند. 
هرچند از روســپی خانه ها در اين دوره اشاره چندانی 
به دســت نيامد، اما ذكر مجالس و ميهمانيها پر است 
از شراب و شــاهدان، آوازه خوانان و رقاصانی كه در 
بيشتر اين مجالس كه از ســوی پادشاهان و فرزندان 
ايشــان برگزار می شــد، عضو ثابت بودند. نمونه های 
فراوانی از اين مجالس عيش و نوش در مطلع سعدين، 
زبدة التواريخ، حبيب السير و ... به خوبی قابل مشاهده 
اســت. هرچند از همان ابتدا تيمور دستور می دهد كه 
در هر شــهر، بايد محتسب حضور داشــته باشد، اما 
بيشــترين اطالعات در منابع مربوط به محتسبان شهر 
هرات و ســمرقند اســت و اينكه گاهی دو نفر باهم 
وظيفه احتساب شهر را عهده دار می شدند. از چگونگی 
فعاليت اين دو محتســب و يا اينكه وظايف خود را به 
چه نحو تقســيم می كرده اند، مطلبی به دست نيامد. در 
بين محتسبان تيموری هســتند كسانی كه وظيفه خود 
را حتی در برابر پادشــاه انجام می دهند و به حسبت و 
تذكر اشتباهات وی می پردازند و استقالل رأی خود و 
آنچه را كه بايسته شغل احتساب است، بجا می آورند. 
نكته ای كه نبايد آن را ناديده انگاشــت، اصل و مالك 
بودن قدرت و خواسته پادشاهان در تاريخ ايران است 
و اينكه هرچند نهادهايی چون حسبه و ديگر نهادهای 
مشــابه، وظيفه اشاعه عدالت و اجرای آن را در سطح 
جامعه بر عهده داشــتند، اما تصميم گيرنده نهايی امور 
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جامعه، شخص پادشاه بود.
در پايان می توان گفت: محتسب عصر تيموری نسبت 
به دوره قبل از خود؛ يعنی هجوم مغول و حوادث پس 
از آن، با توجه به جو مذهبی پادشــاهان تيموری، از 
وضعيت بهتری برخوردار شد. با توجه به اينكه قبل از 
آن محتسب مســتقيمًا توسط پادشاه يا قاضی انتخاب 
می شد، در عصر تيموريان، پس از پادشاه، بيشتر سخن 
از انتخاب و عزل و نصب توسط مقام جديد يعنی صدر 
اســت. نكته آخر اينكه طبق معمول اقتدار و عملكرد 
نهاد حسبه در اين عصر هم بيشتر از هر چيزی، تحت 
تأثير اقتدار، صالبت و آگاه بودن شخص محتسب بوده 

است.

نتیجه گیری
دربــاره دوره تيموريان كه خواســتار اجرای قوانين 
مذهبی و ظواهر امور شــرعی در سطح جامعه بودند، 
نســبت به دوره مغول، اطالعات بيشتری وجود دارد. 
هرچند تيمور بانی اين سلســله، دستور می دهد كه هر 
شــهر بايد يك محتسب داشته باشد، اما آنچه در منابع 
ديده می شود، اشاره به محتسبان شهرهای بزرگ و مركز 
)هرات و سمرقند( حكومت اســت، نه همه شهرهای 
تحت حكومت ايشــان. در زمان ايشان برای پيشبرد 
اهداف مذهبی، عــالوه بر به كار گرفتن مقاماتی چون 
شيخ االسالم و صدر، حسبت شهری چون هرات را به 
دو نفــر واگذار می كردند. البته چگونگی انجام كار اين 
دو محتسب در رأس اين نهاد مشخص نيست. همچنين 
در اين دوره، معدود محتســبانی بودند كه در راستای 

اجرای واقعی وظايف خود، از حسبت پادشاه هم روی 
گردان نبودند و كارشــان را انجــام می دادند. تا عصر 
تيموری، محتسبان از سوی حكومت انتخاب می شدند، 
البته اين امر بيشــتر در شــرايطی بود كه حكومت و 
اقتدار در دســت پادشاه بود و وی ميلی هم به اجرای 
قوانين شرعی در سطح جامعه داشت؛ چنانچه شرايط 
اين گونه نبود، محتسب توسط قاضی القضات انتخاب 
می شد و به انجام وظايفش می پرداخت. پس از پادشاه 
و قاضــی، در اين دوره مقام ديگــری هم در انتخاب 
و نظارت بر كار محتســبان نقش داشــت كه آن مقام 
صدر بود. با توجه به اينكه تيمور با وجود تأكيدی كه 
بر اجرای شــريعت داشت، به قوانين ياسا هم بی توجه 
نبود، گويا اين توجه بر محتسبان هم مؤثر واقع شد و 
برخی از ايشــان نيز سعی در تلفيق شرع اسالم و ياسا 
باهم داشتند. بيشترين برخورد محتسبان دوره تيموری 
هم متوجه استفاده از مسكرات در سطح جامعه است، 
البته ســخت گيری اين محتسبان كه از حمايت پادشاه 
هم برخوردار بودند، چندان كارآمد و پايدار نبود و منع 
مردم و حكام از آن، مدت زمان كوتاهی دوام داشــت. 
نمونه بارز آن هم مرگ پســر شاهرخ در اثر افراط در 
شرب مســكرات است. البته اين مورد در دوره مغولها 
هم به خوبی نمايان اســت و نكته ای كه جای بررسی 
بيشتر و پژوهشــی جداگانه دارد، وضعيت استفاده از 
مسكرات و عمومی شدن آن است كه از سطوح باالی 
جامعه به ميان مردم عادی هم رســوخ كرد، به طوری 

كه حذف آن از زندگی ايشان امری ناممكن می نمود.

- آكا، اســماعيل، تيموريان، ترجمــه اكبر منصوری، 
تهران، پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

1390ش.
- حســنی، محمد بن يوسف شــاه، اخالق محسنی، 

بی جا، بی نا، بي تا.
- نظامي باخرزی، عبدالواسع بن جمال الدين، مقامات 

جامی: گوشــه هايی از تاريخ فرهنگــی و اجتماعی 
خراســان در عصــر تيموريان، تحقيــق: نجيب مايل 

هروی، تهران، نشر نی، 1371ش.
- بريون، مارسل، منم تيمور جهانگشا، ترجمه ذبيح اهلل 

منصوری، تهران، كتاب فروشي مستوفی، بی تا.
- جعفری، جعفر بن محمد، تاريخ يزد، تهران، علمی و 
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فرهنگی، 1384ش.
- حافظ ابرو، عبداهلل بن لطف اهلل، زبدة التواريخ، تحقيق: 
كمال حاج ســيد جوادی، تهــران، وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، 1380ش.
- حســينی تربتی، ابوطالب، تزوكات تيموری، تهران، 

كتا ب فروشی اسدی، 1342ش.
- خوافی، احمد بن محمــد، مجمل فصيحی، تحقيق: 

محمود فرخ، مشهد، طوس، 1339ش.
- خواندمير، غياث الدين بن همام الدين، دستور الوزرا، 

تحقيق: سعيد نفيسی، تهران، اقبال، 1355ش.
- همو، تاريخ حبيب السير، تهران، خيام، 1380ش.

- همو، مأثر الملوك، تحقيق: ميرهاشم محدث، تهران، 
رسا، 1372ش.

- راوندی، مرتضي، تاريخ اجتماعی ايران، تهران، نگاه، 
1382ش.

- زرين كوب، عبدالحسين، روزگاران (تاريخ ايران از 
آغاز تا سقوط پهلوي(، تهران، سخن، 1378ش.

- شــامی، نظام الدين، ظفرنامــه: تاريخ فتوحات امير 
تيمور گوركانی، تصحيح: پناهی سمنانی، تهران، بامداد، 

1363ش.
- طهرانی، ابوبكر، ديار بكريه، تحقيق: فاروق ســومر 

و نجاتی لوغال، تهران، كتابخانه طهوری، 1356ش.
- فرهانی منفرد، مهدی، پيوند سياســت و فرهنگ در 
عصــر زوال تيموريان و ظهور صفويان، تهران، انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
- فلور، ويلم، تاريخ اجتماعی روابط سكسی در ايران، 

ترجمه محسن مينوخرد، تهران، فردوسی، 2010م.
- همو، نظام قضايی عصر صفوی، ترجمه حسن زنديه، 

قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1381ش.
- گرانتوســكی، ا.آ، و ديگــران، تاريخ ايران از زمان 
باســتان تا امروز، ترجمه كيخسرو كشاورزي، تهران، 

پويش، 1359ش.
نيوجرسی،  - مدرسی طباطبايی، حسين، ســنديات، 

زاگرس، 1387ش.
- منز، بئاتريــس فوربز، قدرت، سياســت و مذهب 
در ايران عهد تيموری، ترجمه جواد عباســی، مشهد، 

دانشگاه فردوسی مشهد، 1390ش.
- ميرجعفــری، حســين، تاريخ تحوالت سياســی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در دوره تيموريان 
و تركمانان، تهران، ســمت؛ اصفهان، دانشگاه اصفهان، 

1379ش.
- نوايی، ميرنظام الدين عليشير، تذكرة مجالس النفائس، 
به اهتمام علی اصغر حكمت، تهران، كتابخانه منوچهری، 

1363ش.
- نوايی، عبدالحسين، رجال كتاب حبيب السير، تهران، 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1379ش.
- همو، اســناد و مكاتبات تاريخی از تيمور تا شــاه 
اسماعيل، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1356ش.

- واعظ، اصيل الدين عبداهلل، مقصد االقبال سلطانيه و 
مرصد االمال خاقانيه، به كوشــش نجيب مايل هروی، 

تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1351ش.
- واعظ كاشــفی، فخرالدين علی بن حسين، رشحات 
عين الحيات، تحقيــق: علی اصغر معينيان، تهران، بنياد 

نيكوكاری نوريانی، 1356ش.
- يوســف اهل، جالل الدين، فرائد غياثی، به كوشش 

حشمت مؤيد، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1358ش.
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