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 چکیده
 اقدامات   شد.انتخاب هرات به پایتختی قلمرو تیموری، بر اهمیت خراسان در عهد تیموریان افزوده با

قتصادی این ایالت را رونق ااش، اوضاع تیموری، در طول دوران سلطنت نسبتاً طوالنی شاهرخ  عمرانی 
 اقتصادی بعد از مرگ شاهرخ، به شدت برحیاتزادگان تیموری بخشید. منازعات جانشینی میان شاه

ای هتالش، دیبه حکومت رس یک سلسله منازعه،. سلطان ابوسعید که بعد از تأثیر گذاشت خراسان
لی در تحلی -این مقاله با روش توصیفی .انجام دادو بهبود اقتصاد خراسان  هازیادی برای ترمیم ویرانی

 اتقداما، به تبیین در این دوره نحیات اقتصادی خراسا ر برضمن معرفی عوامل مؤثّصدد است تا 
 . بپردازد اقتصادی خراسانبر وضعیت  آنتأثیر  اصالحی ابوسعید و

اقداماتی در زمینه رونق کشاورزی، ابوسعید، در اواخر حکومت خود،  سلطان دهد کهمقاله نشان می این
 نیت،ام نسبی  استقرار  ی در اواخر حاکمیت او به واسطه ،داد. در نتیجهتجارت و اصالح نظام مالیاتی انجام

 ، وضعیت اقتصادی خراسان بهبود یافت و سلطان توانست براینظیم امور تجاری و احیای کشاورزیت
 سازد.  مندبهره، رونق و رفاه و پیشرفت اقتصادی از ثبات راخراسان  دوران کوتاهی

 

 .، کشاورزی، تجارت، اقتصادخراسانتیموریان، ، گورکانابوسعیدسلطان : هاکلیدواژه
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 مقدمه .5
 ،هرات داشتن  تیموری اهمیتی ویژه داشت. قرار ی در دوره ،خراسان 

بر اهمیت آن بسی افزوده بود.  ،در این ایالتپایتخت تیموریان، 
شرایط آب و هوایی و ن، چه از نظر یاین سرزم موقعیت جغرافیایی 

 اقتصادی رونقهای تجاری، به چه از منظر قرار گرفتن بر سر راه
رد. تالش سالطین تیموری برای بازسازی کمیکمک آن

کمیت خود بیش از هر جای دیگر حا ، در مرکزهای گذشتهویرانی
باالیی از رونق اقتصادی به درجه این دوره و لذا خراسان در بود 
-568رونق اقتصادی را در عهد شاهرخ )حک:  دوران اوج این رسید.
-581حک: ) ه.ق( و دوران حکومت سلطان حسین بایقرا586
 اند. ه.ق( دانسته333

د که زد و خورد مبه وجود آ یک دوران فترت ،دوره در فاصله این دو
 و ای علیه تیموریانهای محلی و منطقهشورشمدعیان حکومت، 
ا تشکیل ر آنی ریخ سیاسکلی تاسیمای  ،سرکشتاخت و تاز ایالت 

حک: ) ابوسعید گورکانی سلطان، همین دوران فترتدر .دهدمی
مدعیان بر  قضمن تفوّ، از ماوراءالنهر خروج کرده و ه.ق(581-581

 ،پس از تصدی حکومت . اوخراسان حکومت کرد تی برمدّ قدرت،
 ،زمان شاهرخ وم اصالحات و اقداماتتالش بسیار نمود تا ضمن تدا

 ی الهمق آن بیفزاید.ی برقتصادی خراسان را حفظ نموده و حتّرونق ا
ستای اابوسعید در ر تبیین اقدامات اصالحی حاضر در صدد است تا با
 نتایج این اقدامات را مورد ارزیابی قرار دهد.رونق اقتصادی خراسان، 

 ایمطالعه مورد تیموریان عهد در ایران اقتصادی اوضاع تاکنون
 حیات به پژوهشگران اغلب. است نگرفته قرار ومستقل یجدّ

 برت .اندداشتهتوجه  ازآن پس او ی پیش عهد در ایران اقتصادی
ا ام ،ادهقرارد بررسی مورد را صفویان و تیموریان عهد اقتصاد، فراگنر

و تا حدودی سلطان حسین بایقرا  مطالب ایشان در رابطه با شاهرخ
 بسیاررا  اقتصادی در عهد سلطان ابوسعیداوضاع شرح است و 

همچنین  .(331-363: 3183، و سایرین فراگنر) استمختصر آورده
 ردون اوضاع اقتصادی خراسان پیرام ایر رفیعی در مقالهامیر تیمو

را از جغرافیای حافظ  العات خوددرصد اطّ 36بیش از تیموری،  عهد
ذکر ی یک واژه درباره دوره بعد از مرگ شاهرخ حتّ ابرو گرفته و

به  دیگری نیز همچنین مقاله .(51-03: 3150 )رفیعی، کرده استن
عهد سلطان حسین بایقرا  درحیات اقتصادی خراسان بررسی 

 رحمتی) مطلبی ندارددرباره عهد سلطان ابوسعید  که تخصیص یافته
ضمن تبیین  حاضر ی مقاله بنابراین،  .(38-83 :3133یوسفوند، و

عوامل مؤثر بر حیات اقتصادی خراسان در عهد ابوسعید، اقدامات 
د ین قضیه را موروی در این رابطه و نتایج حاصل از ا ی گرانهاصالح

 داد.  بررسی قرار خواهد
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 ثبات   ، عصر شاهرخ حاکمیت  ی دوره ،قرن نهم مورّخان  ی به گفته
(. 183: 3113)اسفزاری، ی بوده استاقتصاد سیاسی و شکوفایی 

 ابوسعید بر خراسان ی ه.ق( تا هنگام غلبه586) شاهرخبعد از مرگ 
 ایالت، عدد، اوضاع اقتصادی آنمت عوامل   ی ه.ق(، در نتیجه501)

 زعات منا ناشی از آشفتگی سیاسی  ،نخستین عاملآسیب دید. 
ر بیگ و فرزندانش دالغ ،. از یک سوبودشاهرخ  فرزندان  جانشینی 

خود  ،بایسنغر میرزا در خراسان ان فرزند ،ماوراءالنهر و از سوی دیگر
دانستند. بنابراین، از نظر جغرافیایی، شاهرخ می واقعی  جانشین  را

ن دو ای النهر و خراسان تقسیم گردید.راءعمالً قلمرو تیموری به ماو
 در درون خود نیز به اختالفات و ،رقابت با یکدیگرکانون، عالوه بر 

و د شتوسط فرزندش کشته گبیچنانکه الغ .ت دچار بودندتشتّ
 فرزندان بایسنقر نیز به جان یکدیگر افتاده وسرانجام ابوالقاسم بابر،

 .بر برادران غالب آمد
 خراسان در خود ی سلطه تحمیل  هر یک از این مدعیان، برای

هیزم و خوراک  برای تأمین  ،این مدعیان .کردندو تاز می تاخت
و برای ض نموده ورزی تعرّکشا مزارع ها و باغبه شان هامرکب

 پرداختندخود به تاراج اموال مردم می ی هزینهتأمین 
(. طبیعی است که 381، 833، 031، 083، 3151:1/011)سمرقندی،

ت . شدّه باشددید آسیبت ، اقتصاد خراسان به شدّاز این رهگذر
این لشکریان برای تهیه آجر، بود که  ها تا آن حدّاین ویرانگری

لنگرها و سایر بقاع خیر یساقیان  ها،حوض» جهت ساختن سرپناه
 .(3151:1/010ساختند )سمرقندی، می «ویران

 ل  عمامدعیان با ا  کهشد ، فضایی ایجاد در این منازعات همچنین 
های جدید مالیات یاو  گرفتندمیهای گزاف مالیات، از مردم زور

گاهی  در این روند، .(3151:1/806)سمرقندی، کردندمیوضع 
 چند بارسال، در طول  یک شدندمی مردم یک ناحیه مجبور ،اوقات

طبیعی است که در این  .(3151:1/536)سمرقندی،  مالیات بپردازند
هیچ نظارتی بر عملکرد ها، گیریها و مالیاتشدندست به دست
 ،تشد و این وضعیومتی و مأموران مالیاتی انجام نمیککارگزاران ح
)ابن شهاب،  انداختارتشاء می ها را به فکر اخاذی ونبرخی از آ

3358 :338  .) 
هایی، در همه شهرهای خراسان به ویژه ی  چنین آشفتگیدر نتیجه
 .«هرج و مرج و سلب و نهب ... شایع گردید» هرات

ایات ، کسی به شکیدر چنین فضای .(3151:1/833سمرقندی،)
بخشی از  فترت،بنابراین، در دوران . کردمردم رسیدگی نمی

اری از . بسیف و برخی بازارها تعطیل شدندمتوقّهای تجاری فعالیت
ها آسیب دیده جویو بندها،  تأسیسات کشاورزی، همچون قنوات،

 مبدل شدنداز مزارع ویران و به زمین بایر در پی آن بخشی  و
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ضیاع در »یا به اصطالح مورخ تیموری  (.310: 3113اسفزاری، )
 گشتند« و مکان سباع و ضباع ]قرار گرفته[ معرض ضیاع

 نیزالدوله یک و عالءبدر نبرد الغ. (1/083: 3151سمرقندی،)
هنوز  ،سالها بعد ،و آثار آن خرابی «آب شدخراسان خراب و بی»

حیات اقتصادی  بنابراین، .(101: 3153)سمرقندی، نمایان بود
یت وارث چنین وضعلطان ابوسعید، س و دید ت آسیبخراسان به شدّ

 .ابسامان اقتصادی و اجتماعی گردیدن

 سلطنت سلطان ابوسعید  .9
 است اهمیرانشفرزند  میرزا محمد سلطان فرزندمیرزا  ابوسعید سلطان
: 3151سمرقندی،) جهان گشوده دیده ب ه.ق 535 در حدودکه 

در  برد.به سر می بیگالغ ، در مالزمتجوانی در آغاز (.1/053

ارغونیان رفت و به کمک آنان  ی به میان طایفه ه.ق581سال
سمرقند را محاصره کرد، ولی کاری از پیش نبرد و به حبس افتاد. 

: 3151سمرقندی،) کردسپس از حبس گریخت و بخارا را تصرف 
 رقیبان توان حفظ آن را در مقابل حمالت از آنجا که. (1/035

 با کمکه.ق 581در سال  رفت و دشت قبچاق به ،نداشت

 سراسرا بر خود ر ی ه و سلطهف کردرا تصرّ سمرقند کان،اوزب
های وی تالش .(1/86: 3156)خواندمیر، ماوراءالنهر گسترش داد

یرزا مشدید ابوالقاسم بابر کنش با وا ،ه.ق588ف خراسان دربرای تصرّ 
حکومت به او ناچار شد تا شده و  مواجه ،(ه.ق503-588)حک:
اندکی  . (881-1/811: 3151سمرقندی،) دنت کعاالنهر قنماوراء

 ه.ق503سال در ابوالقاسم بابر از درگذشت   ناشی خأل قدرت  بعد،
ا ت داد سلطان ابوسعید فرصت ، به(333-336: 3113اسفزاری، ←)

 را خراسان وهرات  .قه501در  ،شاهزادگان تیموریغلبه بر  ضمن 
قراقویونلو، سلطه خود را بر نیروهای دن رانعقب  باتصرف کرده و 

 دجله گسترشسواحل ایران تا غربی  و  ،مرکزی جنوبی، همه نواحی  
سند تا  و از بغداد کاشغر تاقلمرو وی از ی  محدودهانکه نچ .دهد

 ،183، 188-181: 3153سمرقندی،) .گرفتخوارزم را در بر می
313.) 

نواحی مختلف مدعیان قدرت در  برخی مکرر  های شورش به رغم
امنیت و  سلطان،، (383، 383: 3185 قزوینی،و  تتوی ←)قلمرو 

مرزهای شمالی  راو همچنین د ثبات نسبی در خراسان فراهم آورد.
و  (3151:1/806سمرقندی،) اوزبکان مداوم خود با تاخت و تازهای

 -368: 3151)دوغالت،جغتایی  خانات های ضدر مشرق با تعرّ
 دبوها مواجه تاخت و تاز قلماق با نیز و در اواخر ،(365

 ترکمان  ،ابوسعید دشمن  تریناما مهمّ ،(1/313: 3151سمرقندی،)

بر نواحی شمال قراقویونلو  جهانشاه نبا کشت که بودندقویونلو آق
 خطر ساس، با احسلطان ابوسعید غربی ایران استیال پیدا کرده بودند.

ت شکس ولی .ق به آذربایجان لشکر کشید،ه583در از این رویداد،

ه کشت قویونلوآق اوزون حسن در نبرد با .قه 581سال  درو ، خورده
 .(183 -180: 3153سمرقندی،) شد

 عهد ابوسعیدابتدای صادی خراسان در اوضاع اقت .4
ه.ق و منازعات جانشینی بین 503 رمرگ ابوالقاسم بابر دبا 

د که شچنان آشفته  اجتماعی خراسان -سیاسی اوضاعفرزندانش، 
طى رسوخ پذیرفت و هر ب و تسلّتغلّ ی اندیشه ،در هر دماغى»

 ،قلعه و سورى فروگرفت و هر مقهورى و مأسورى چند  ،مقصورى
ر د ،انىاز خود ملکى و شاهى برساخت و هر فتّ ،خیره و چیره شده

ویینى ن ، مکنتى حاصل کرد و از خود،بیابانى اى یا سرحدّکنج ویرانه
 امیرى شد و ،پادشاهى و هر اسیرى ،و خانى برتراشید و هر گدایى

 «رئیسى گشت. ،ىوزیرى و هر خسیس ،هر گزیرى
(. بنابراین، مدعیان فراوانی برای کسب 833/ 1: 3151سمرقندی،)

میرزا جهانشاه  (.363-365: 3115اسفزاری،) قدرت سر برآوردند
برای با استفاده از موقعیت، نیز ه.ق( 581-513حک:  ) قویونلوقرا

ی  اقتصاد ه و بر مشکالت  دست به کار شدخراسان و  تصرّف هرات
 ی هبه واسط»که  چنان (.3151:1/535سمرقندی،)افزود  آن سامان

در هرات قحطی  ،ه.ق501در سال« ترکمان اثر قیامت لشکر  عبور 
، ه.ق503سال بنابراین، از (.1/80: 3156روی داد )خواندمیر، بزرگی

 ،.ق، خراسانه501سعید بر هرات در سال تا زمان استیالی ابو
 تاریخ سیاسی  تأمّل بر  بود.  مدعیان  قدرت مداوم  ی منازعه ی عرصه
کومت حپایانی  هایدر سالفقط دهد که ابوسعید نیز نشان می زمان 
به عبارت آرامش در خراسان برقرار شد.  ،(ه.ق581تا  503از ) او

ت سلطن ان ن، دوراقتصادی خراسا -از حیث شرایط اجتماعی دیگر
ش ش ی دوره. است تقسیمقابل کامالً متمایز  دورهدو ابوسعید به 
 نیزدوم  ی و دوره به طول انجامید ه.ق503تا  501از ساله نخست 

 گیرد.را در بر می ه.ق581تا  503 پایانی از پنج سال
بدین . ادامه داشت فترت ی دوره وضعیت  و شرایط ،اول ی در دوره

و خراسان از شرایط  ندشتهمچنان وجود دا بعوامل مخرّمعنی که 
 این سخن آن است که معنی . بوداقتصادی نامطلوبی برخوردار 

طع، در این مق .نبودسیاسی  منازعات   بخش ، پایانابوسعید ی غلبه
حسین سلطانهای  مکرر  گریخراسان زیر آماج حمالت و غارت

خوارزم  های مجاور عی قدرت در دشت، که به عنوان یک مدّبایقرا
-308، 383-383، 318: 3113اسفزاری، ) متواری بود، قرار داشت

محمد جوکی  نیز النهردر ماوراء(. 383: 3185قزوینی،  و ؛ تتوی300
به هر طرف  ان ابوسعیدو سلطناآرام بود  ه.ق508تا  501میرزا در 
 .(383-315:  3113اسفزاری، ) شدطرف دیگر آشفته میکرد، رو می

 ی، به دیگر مدعیان قدرت و رؤسای محلّآمیزاین فضای تنش 
سب ک اقلّیا حدّ) کسب قدرت سیاسی  فرصت داد تا آنها نیز برای

ر خلیل چنانکه امی ؛شوند کاردست بهاستقالل سیاسی از تیموریان( 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86


 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-علمی فصلنامه| 66

 

، بارها به هرات و ه.ق و دیگر مدعیان 508-501سیستانی در سال 
قتل و غارت منطقه، صدمات قابل توجهی با  نواحی پیرامون تاخته و

-313: 3113 ؛ همو،338: 3115به آن ناحیه وارد ساختند )اسفزاری،
310 ) 

 رد جالیرهمچون  ،برخی ایالت گسیختگی همچنین باید از لگام
(، هزاره و 383: 3113اسفزاری،) ساحل شرقی دریای مازندران

 ( و305: 3113اسفزاری،) نکودریان در اطراف غزنین و قندهار
: 3156خواندمیر،) بیارجمندبخشی از اعراب ساکن در اطراف 

یاد کرد. همچنین تاخت و تازهای ایالت شمالی همچون  ،(1/333
 .(3151:1/058سمرقندی،) نیز جریان داشت مغول و قلماقاوزبک، 

ر در جایی درگی که سلطان ابوسعید، هر روز بنابراین، در این دوره،
 ادی و اجتماعی نبوده وصفرصتی برای نظارت بر اوضاع اقت بود،
نسبت به اموال مردم و اخذ  عم ال حکومت، درازدستی برای  زمینه
های فراوانی بر آسیباز این طریق،  و هبودهموار گزاف های تامالی

 ینهم. در وارد شدقلمرو تیموری، به ویژه هرات و خراسان  اقتصاد
 گیر نیز برهای همهمانند قحطی و بیماریطبیعی  بالیای ،زمان

 وقوع مثالً. افزودهای اجتماعی و اقتصادی منطقه مینابسامانی
مرگ  ای از اهالی شهر را طعمههعدّ ،در یزد ه.ق585قحطی در

اموات افتاده بود  اجساد  ،و محالت در اکثر اسواق» چنانکه .ساخت
ساعدت ماوالد و اقربا  تجهیز و تکفین  و مساکین را توفیق   ءو فقرا
ه.ق 501در سال .(368-3/361: 3158مستوفی بافقی،) «نمودنمی
دادند و از فقدان نان، جان  شمارخلق بی» هرات در قحطی  نیز 

ن ادجاو روی به جهان  ،طعام بسیاری از صغار و کبار به سبب انعدام  
بیماری  ه.ق500در سال (. همچنین 1/80: 3156خواندمیر،) «نهادند

 ت این امر چنان بود. شدّفرا گرفتطاعون سراسر قلمرو تیموری را 
 ،ی کارگزاران حکومتیهرات و حتّ ان  که بسیاری از اشراف و متمکنّ

را ترک کرده و به نقاط دیگر مهاجرت کردند و فقط برخی از  شهر
هی ش قابل توجّکه طاعون بخ ندافراد مسکین و کم درآمد باقی ماند

 (. 301-303: 3113)اسفزاری، از میان بردا نیز از آنها ر
یط این عوامل و شرات تحت تأثیر به شدّ عیاوضاع اجتما بنابراین،
 بافت   یر تغی درستی این شرایط را بای نخستین تأثیر  .گرفتقرار 

 جابجایی د که از طریق افزایش مرگ و میر ومشاهده کر جمعیتی
 های  مالیات تحمیل  ی ه. چنانکه در نتیجبه وقوع پیوستجمعیت 

 به هالکت ،به زخم شکنجه ،جمعى کثیر» گزاف بر اهالی هرات
ه.ق، 500در شعبان ( و همچنین 3151:1/838سمرقندی،) «رسیدند
 ئت وعدد فا»چنان زیاد شد که  ،طاعون بیماری  ناشی از تلفات 

 ،راینب(. بنا1/333: 3151سمرقندی،) «.قلم متجاوز بود فانى از رقم 
 بر نفوس خراسان وارد آمد.  قابل توجهی م است که تلفاتمعلو

الی شهرها و روستاهای ی از اهتعداد ،در این دوره عالوه بر این،

 دنه سوی مناطق امن پرداختجمعی ببه کوچ دسته خراسان نیز
 جالی  ی پدیدهاین که طبیعی است  (.1/838 :3151سمرقندی،)

 . چنانکه در شعبانه باشدتر بود، ملموسوطن در شهرهای بزرگتر
جهانشاه قراقوینلو به هرات، جمعی کثیری از  ی با حملهه.ق 503

قام ، مومان گفتهترک خان ،سپاه ترکمان از صالبت  » مردم آن شهر
باری . (535-1/538: 3151سمرقندی،) «و مسکن باز گذاشتند

میر خلیل سیستانی، اهالی در جریان شورش ا ه.ق501دیگر در سال 
بار خانه کوچ به جانب شهر شتافتند یک» هرات ی هحومروستاهای 

و نمودار فزع اکبر و غوغاى روز محشر ظاهر شد و رعایا و عجزه 
ها دست اهل و عیال گرفته خود را در شهر انداختند از تمام بیرون

به ضبط آن نپرداختند و همه را  ،که اکثر محصوالت رسیدهو با آن
 «درآمدند ،دل از جان برداشته ،جموعبرجاى گذاشته و م

ن بزرگ در (. همچنین در جریان طاعو1/553: 3151سمرقندی،)
 هده عالیم آغاز بیماری، به محض مشاه.ق500شعبان سال

وطن اختیار کردند و چون هیچکس را  جالى ،خالیق به اضطرار»
/ 1: 3151سمرقندی،) «مه کس فرار نمودنده ،مجال قرار نبود

336.) 
و اوباش فراهم  ین وضعیت، زمینه برای آزادی عمل راهزنانبا ا 

آنان را  ی موال بر جای ماندههای مردم، اکه با رفتن به خانه شدمی
ِ  مقابله و  تر شهر نیز جرأده ماندافراد باقیکردند و تصاحب می

. (535-1/538: 3151سمرقندی،) نداشتندرا اوباش  مقاومت با این
 که امنیت اجتماعی نیز رخت بر بسته بود.  براین معلوم استبنا

 دوره ابوسعید  اواخراوضاع اقتصادی خراسان در   .1
 سال درگیری  دهند ابوسعید بعد از ششچنانکه منابع نشان می 

، بر ه.ق505مداوم با مدعیان قدرت و شورشیان، در اواخر سال 
ا در اختیار گرفت و از قلمرو تیموری ر ی و همه مسلط شده اوضاع

ها افتاده و اصالحات اقتصادی نابسامانی فکر اصالح  این پس به
 خود را انجام داد. 
استای تا در ر م بودمصمّ، ابوسعید، قبل از سلطنت، مطابق گزارشی

(. 31: 3110هروی، ابونصری ) بهبود اوضاع کشاورزی اقدام نماید
 کرد تالش  یا آغاز تسلط برخراسان()تدای سلطنت باهمان از لذا او 
 دیده را به خود جلب و متواریان راآسیب افراد  رمیده و های دل تا 

ود خ حکومتآرام، فضای  به اوطانشان باز گرداند، تا بتواند در یک
تا کوشید  ،نخست او. (3151:1/518سمرقندی،) کندرا تثبیت 
و اجرای احکام را در راستای تحکیم قواعد شریعت  عالیق خود

 جلب کند یار را به خوددین ی طبقه حمایت دینی بروز دهد تا 
کاردان  وزیران   ن شتگما(. سپس با 513-515/ 3151:1سمرقندی،)

ی و اجتماعی کوشید تا برای آرامش اوضاع سیاس نامو خوش
 .(3151:1/503سمرقندی،) ارد قدم برد تحت فرمان خود ی جامعه
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 گرفت تا از طریق انجام برخی اصالحات، تصمیم در گام بعدی،
ن بهتری .را ترمیم نماید های اقتصادی و اجتماعی خراساننیویرا

رفع و عوامل مخرب و تالش برای  ، شناساییروش در اصالحات
 های  انونک سریع  سیاسی و انتقال  آشفتگی  عالوه بر است. آنها دفع 
ان فقد  :بندی کردچنین دستهب را مخرّ این عوامل توان می، قدرت

 سلوک کارگزاران حکومتی سوء اداره کشور، نامناسبامنیت، شیوه 
ناتوانی مالی برای  وبا مردم، تعدد مالیات و نحوه وصول آن، 

ت بنابراین طبیعی اس .هاایجاد زیر ساختگذاری اقتصادی و سرمایه
 باشد. موانعحی سلطان، ناظر بر رفع این که اقدامات اصال

 اصالحات ابوسعید .6

قدرت  ان  دعیمتوانست با غلبه بر دیگر ابوسعید، همین که سلطان 
ید تا کوش سلطنت تیموری تکیه کند،  ی بر اریکه ،و رقبای خود

عوامل مخرّب  را مرتفع سازد. غلبه او بر قدرت، به طور خود به 
ایان را پهای سیاسی خود،  بخش اعظم مشکالت ناشی از آشفتگی

به مردم نشان داد که ثبات حکومت فراگیر شده است. در داده و 
وطن کرده، به تدریج از اطراف  کثیری از مردم  جالی  جمع  ،نتیجه

. در گام (3151:1/518سمرقندی،) طان خود بازگشتندو اکناف به او
 :نموداجرا در ابعاد ذیل اصالحات خود را بعدی، او 

 یمالیاتامور سازماندهی  .5.6
در  حیات اقتصادی عامل مؤثر بردومین بعد از آشفتگی سیاسی،   

. اساس بود گیری از مردممطالبات دیوانی و مالیات این دوره،
ار بود  و بخش اعظم مالیات گیری استودرآمدهای دولت بر مالیات

و  تمالیابحث درباره  شد.گرفته می بازرگانان واز کشاورزان  نیز
 ولی برای ،خارج از موضوع و حوصله مقاله حاضر است اخذ آنشیوه 

ز الیات ضرورت دارد. درباره ما شرح مختصریتکمیل بحث ارائه 
 ،ودب حکومت و سنن مغولی ی دهندهادامه حکومت تیموری آنجا که

های عهد مغول و همان مالیات ،و عوارض اهبسیاری از مالیات
 . انی بودند که در این دوره ادامه داشتندایلخ

، در این بوده مالیات در طول تاریخ ایرانترین خراج که متداول
آزار مردم بود. در این زمان  ی شد که مایهگرفته می ، به نحویزمان

د عی بعر مدّه شد،ن مدعیان قدرت دست به دست میکه شهرها بی
های جاری خود و لشکریانش برای تأمین هزینه ، ط بر شهراز تسلّ

. اگر در نظر بگیریم که کشاورزان گرفترا می خراج سالیانه آن شهر
 و مقرریارای پرداخت خراج معهود  ،برداشت محصول فقط در هنگام

 ،اینکه نیاز پادشاهان به تأمین سیورسات  لشکر خود را داشتند و
فصلی غیر از  مشخصی نبود و در اکثر اوقات در  محدود به زمان
 شداز آنها خراج مطالبه می ،محصول زمان برداشت 

تر (، آنگاه دشواری این امر بر مردم عیان388: 3115اسفزاری،)
 ،یک شهر ،مدعیان قدرت درگیری هنگام در  خواهد بود. همچنین،

 ، خراجشد و هر کدام از آنهاچند بار میان مدعیان دست به دست می
ند. گرفتمردم می به شکرانه را ازساالنه و همچنین مالیات موسوم 

و سه سه مال » در شهر هراته.ق، 503سال چنانکه در طول
 خراج  برعالوه  (.361: 3113اسفزاری،) «شکرانه از رعایا ستانیدند

تحت  دیگری مالیاتشد، که از کشاورزان گرفته می ،معمول
 بسیار سنگین بود که شدوصول می از باغداران «سردرختی»عنوان

 (.386: 3113اسفزاری،)
ای هساکنان قلمرو تیموری ناچار بودند تا مالیات عالوه بر این،

ق ه.503. چنانکه در سالری نیز به دستگاه حکومت بپردازنددیگ
 ، یکی از امیران تحت فرمانش موسومبالفاصله بعد از مرگ بابرمیرزا

به »که  تصمیم گرفت هرات مسلط گشته وبه  امیر شیخ ابوسعید بر
نگام هدر و « دیار بستاندمبلغی کلّی از متوطنان آن شمارسر رسم
الن جمع نموده و محصّ ده دینارهر دیناری را » این مالیات، اخذ

مامتر د هر چه تو بتشدّاء بیچاره را گرفته، بستند ، رعایغالظ و شداد
مدن میرزا شاه ( و فقط با آ1/01: 3156خواندمیر، ) «زر طلبیدند

ه از وج»چه وی دستور داد  ؛ه پایان یافتقضی محمود به هرات این
 ،ندداده باشفریده یک دینار به کسی ندهند و هر چه آ چهی ،سرشمار
 (. 333: 3113اسفزاری،) «بازستانند

عد، از زمان ایلخانان به ب نوعی مالیات مغولی بود که مالیات تمغا که
 آنهابه شدت بر دوش شد، وران گرفته میاز بازرگانان و پیشه

ها، ر سر راهبعالوه بر این، . (386: 3113اسفزاری، ) کردسنگینی می
ز ا «باج»مالیاتی تحت عنوان  ها،خیابانی در و حتّ ی  شهرهادروازه

-یکی دیگر از مالیات(. 315: 3113اسفزاری،) شدبازرگانان اخذ می

=معاونت لشکر(، یا در واقع تأمین ) مالیات زرلشکر شکن،های کمر
-کاتب ؛3151:1/368سمرقندی،) ودب هاهزینه لشکرکشی

ها معلوم نبود، (. از آنجا که زمان لشکرکشی333: 3150یزدی،
یبتی مص علت،همیننداشت و به یموعد خاصّ وصول این مالیات نیز
 .آمدمیحساببزرگ برای اهالی به

مالیات بود.  زمان اخذنظمی در ، بیدر این زمینه دومین مشکل
-مالیات می ،داشتندچنانکه حاکمان در هر زمانی که به پول نیاز 

 قدرت  ،ولویدن محصدر حالی که کشاورز فقط در هنگام در ،گرفتند
 سلطان ابوسعید، برای اصالح  ،مالیات را داشت. بنابراین پرداخت 

یف در و تخف هابرخی مالیات بایستی عالوه بر بخشش  ،این مشکل
  .کردمی، زمان اخذ مالیات را نیز اصالح وتثبیت برخی دیگر

برای اصالح مالیات، در سال در نخستین قدم  سلطان ابوسعید
رار از صوفیان بزرگ منطقه، ه.ق، با وساطت خواجه عبیداهلل اح508

مالیات تمغای شهرهای بخارا و سمرقند را بخشید و حتی قول داد 
ملغی سازد که این مالیات را در سراسر قلمرو تیموری 

البته او موفق به انجام این وعده نشد و تا  (.386: 3113)اسفزاری،
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، شاه تهماسب یک قرن دیگر این مالیات ادامه یافت تا سرانجام
برانداخت به طور کامل ه.ق این مالیات را 383در سال  صفوی
مالیات زر  ه.ق503(. همچنین در سال363: 3183حسینی،)خورشاه

 ،بعد ازین در هرات و بلوکات»فرمان داد که لشکر را ملغی نموده و
ض تعرّ ،تنامبردار نطلبند و نستانند و هیچ آفریده را به این علّ زر 

ه.ق  586در سال تی بعد، (. مد3151:1/368ّسمرقندی،)« نرسانند
خراسان را بخشید و با حذف این مالیات، اولین « مال سردرختی»

اسفزاری، ) ها و فزونی درختان برداشته شدقدم برای ازدیاد باغ
3113 :386 .) 

، امهنگهای اضافی و بیفتن مالیاتدانست که گراو همچنین می
عاع الشاقتصادی را تحت بارسنگینی بر دوش مردم بوده و اوضاع

همت  دهد، لذا برای تنظیم میزان و زمان اخذ مالیات دامن قرار می
چیزى بر رعیت  ،پیش از ادراک» که فرمان داد اوبه کمر بست. 

 اصل  حواله ندارند و اگر به ضرورت واقع شود، زیادت از دودانگ  
و  رطانسیکى در مال را مطالبه کنند.  ،مال نستانند و به سه قسط

« به وجه نهند و تتمه را در قوس و میزان دیگرى در سنبله
شکیل کمیته (. اینکه سلطان بدون ت3151:1/531سمرقندی،)

قاعده رسیده و همچنین مشابهت این تحقیق و تفحص به این 
( 3613-3/3616: 3108رشیدالدین،←) دستور با فرامین غازانی

نوان الگوی سلطان بوده و دهد که اصالحات غازان به عنشان می
 نموده است.تقلید  خان،در اصالحات خود از اقدامات غازان

 و مجازات خاطیان ی کارگزارانمنع تعدّ . 2.6
. ودببا مردم  حکومتی کارگزاران   تعامل  ی نحوه، مهمّ ی دیگر مسأله

ر انجام این امنظارت دقیقی بر کر، الذّفوق های توجه به آشفتگی با
به عبارت دیگر، ضعف حکومت مرکزی، به کارگزاران شد. نمی

از مردم مالیات گرفته و از  خواستندداد تا هر گونه که میاجازه می
در  ،مردم ،در نتیجهبه پر کردن جیب خود هم بپردازند.  ،این طریق
ی در هنگام روی ی قرار داشتند.  چنانکه حتّآسیب و تعدّ معرض

یام ا رعایا که از تکلیفات و مطالبات» اکار آمدن سلطان حسین بایقر
ت ترسیده و جلوس شاه جدید را ، به شد«شده بودند گذشته مضطرّ

 (.186: 3113اسفزاری، ) کردندمیهای گذشته قیاس با دوره نیز
نوع  رفع این مشکل دوبرای  سلطان ابوسعید در مقابل این قضیه و

 :کرداجرا تدبیر را 
دم ض به مری و تعرّکارگزاران را از تعدّ ،سو با صدور فرامین از یک
کرد. او دستورالعملی صادر کرد که مطابق آن، مالیات فقط بر نهی

 ون  و بیرون از یوس»گرفته شود  ،از قبل تعیین شده مقادیر  اساس 
 ،بو به ناواجمسلمانان نشود  ض کسى متعرّ ،معهود قدیم و دستور 
لغو  در هنگام  ،همچنین .(3151:1/588سمرقندی،« )زحمت ندهد

 مال   ،خراسان مملکت  در تمام »داد که  مالیات سردرختی حکم

ده و قدم از رقم آن کشیقلم  ،ال. نستانند و دیوانیان و عمّ.. سردرخت
ه البتّ (.3151:1/318سمرقندی،) «تعرّض نرسانند ،و کوتاه داشته

  خاطی را به مجازات مقدار بسنده نکرده و کارگزاران اینسلطان به 
به  ،بانیداری یا دروازهمالیات راه چنانکه در هنگام لغوتهدید کرد. 

گیرند، اگر از کسی چیزی بداران هشدار داد که و راهبانان دروازه
(. در فرمانی 580/ 3151:1سمرقندی،) مجازات آن مرگ خواهد بود

ان تور سلطاگر خالف دس به کارگزاران حکومت هشدار داد که دیگر،
 محکوم خواهند شدمجازات مرگ به ،کنندعمل

( از آنجا که ممکن بود در برخی از موارد 3151:1/531سمرقندی،)
د، به گوش مردم جلوگیری کنن سلطنتی کارگزاران، از رسیدن احکام

در سنگ نقش کنند و در »طان  دستور داد که فرمان شاه را سل
 «نمایندمناسب نصب  مسجد جامع در محلى

 (. 3151:1/368سمرقندی،)
 ،دانست که فقط نهی و تهدید به مجازاتاز سوی دیگر سلطان می

کافی نیست و برای اصالح رفتار کارگزاران، نظارت عملی نیز الزم 
ی آن هم بر نحوه اجرا ،ت نظراست.  بنابراین، با کنجکاوی و دقّ

 ، دفاترکردمیی سیدگشخصاً به برخی امور ر اوکرد. نظارت می
همایون به  خاطر  » خانمورّ یا به قول  نمود مینی مالی را بازبی

های روی، زیادههابازرسیدر این .«قضایا التفات فرمود تحقیق 
 کردرا دستگیر آنها بالفاصلهبرخی وزیران معلوم و 

در  ،همچنین (.188: 3138؛ خواندمیر،3151:1/338سمرقندی،)
 بازگشت، در خصوص استرآباد لشکرکشی به ازوقتی  ه.ق500سال
ت سلطان، یکی از د که در غیبشمعلوم نموده و  تجسّس وقایع،

سیار کرده و ظلم و زیادتى بالدین.... خواجه معزّ »نام  وزیران به
سلطان دستور  ،(3151:1/360سمرقندی،)« مبلغى به رشوت گرفته

جوشید تا مىدر دیگ آب گرم جوشان انداختند و »را  داد تا او
در  . (306: 3113اسفزاری،  ) «او فرو نشست حیات  ی شعله
یاتی مال های دفترچه به بازرسی  ، بار  دیگر،سلطاننیز ه.ق 505سال

بروات  در وجه   ،اموال تمام » وزیرکه  و معلوم شدخراسان پرداخته 
صرف کرده بود و رعایا نیز از او شکایت کردند. آن  ،و حواالت

د ساخت د و مقیّاز دیوان عزل فرمو ،بسیار زده حضرت او را چماق 
به این  .(180-188: 3138خواندمیر،) « و مبلغى تحمیل کرد

ترتیب، معلوم است که سلطان ابوسعید هم از طریق صدور  
به  نسبت کارگزارانکوشید تا از تعرّض  های  سلطنتی میفرمان

های  غیر منتظره، به از طریق بازرسی مردم، جلوگیری کند و هم
 شناسایی و مجازات  خاطیان می پرداخت. 

 اقدامات حمایتی و تشویقی  . 9.6
 تحمایتی داش ی ، جنبهاقتصاددر  اقدامات سلطانبخش دیگری از 

با  او هد.دتشکیل می که رکن سوم اصالحات سلطان ابوسعید را
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، ایجاد کاریزها و ساخت بناهایی همچون پل، رباط، بازار و جز آن
قنوات و نظارت بر سیستم آبیاری، کوشید تا حمایتی همه جانبه از 

و عموماً در د ،از آنجا که این اقدامات د.رَبه عمل آوَ اقتصاد خراسان
ر عمده د اقتصادی  دو فعالیت  بخش کشاورزی و تجارت، به عنوان

یل ذدر این مقاله نیز اصالحات سلطان را  ،انجام شد ،وریقلمرو تیم
 همین دو عنوان مورد مطالعه قرار خواهیم داد: 

 کشاورزی  .  5.9.6
بسیار زیادی  تعداد  موقعیت جغرافیایی خراسان، پیدایش 

شد که در عرف جغرافیایی به های بشری را باعث میگاهسکونت
همچون دیگر نواحی ) در روستاهای خراسان روستا شهرت دارند.

برداری از توار بوده و بهرهبر کشاورزی اس اقتصاد اساس  ایران(،
 رکن   ،تصادی به شمار رفته و در عین حالاق ترین فعالیت مهمّ ،زمین
 ها نیز بوده است. حکومت مالیاتی  درآمدهای  رکین 
هوایی در ایالت پهناور خراسان، وآب شرایط  خاک و جنس  تنوع 
گیاهی را فراهم  مختلف  های متعدد از گونه انواع  پرورش  امکان 
گرمسیری، سردسیری،  محصوالت  کرد. چنانکه انواع می

 شدمختلف در آن یافت می ر  وَو بیابانی به صُ ،کوهستانی
 انی بیابه به موقعیت بیابانی و نیمه(. با توج31ّ: 3115اسفزاری،)

 ، استفاده از آبیاری بارش کمبود  ،خراسان، و در نتیجه م اعظ بخش 
ها و مصنوعی از طریق حفر چاه، قنات، و احداث بند بر رودخانه

 .داشت این منطقه حیاتی در رونق کشاورزی ت یّمّانشعاب نهر، اه
سو، مالکیت  اراضی  بزرگ نیز عموماً در اختیار  اعضای خاندان  از یک

ن احداث ایز طرف  دیگر،  ا حاکمه یا افراد وابسته به آن قرار داشت،
 مستلزم   ها،آن و مراقبت ازتأسیسات آبیاری، الیروبی مداوم، 

 .آمدندبود که کشاورزان از عهده انجام آن بر نمی یگزاف ی هزینه
احبان حمایت صجز با ، در اکثر موارد بنابراین، احداث این تأسیسات،

 و حکمرانان، میسر  و مقدور نبود.  به همین خاطر، قدرت 
عاقب آن معموری و رفاه کشور و مت پادشاهانی که در پی آبادانی

شویقی ت و یدند تا با انجام اقدامات حمایتیکوشمی خزانه خود بودند،
و حمایت همچون دادن بذر به کشاورزان، ایجاد کاریزها و قنوات 

کشاورزی و رفاه حال  رونقبه ، و نظارت بر سیستم آبیاری
ر درونق کشاورزی  ،های حافظ ابروگزارش .کمک کنندکشاورزان 

-دهد )حافظشاهرخ را نشان می ی گسترده های حمایت ی سایه

(. 08-16: 3186،همو؛18-11تا:؛همو، بی303- 3/300: 3188ابرو،
 دم ع در دوران فترت بعد از شاهرخ، بخشی از این تأسیسات به علت 

 بدین از دست داده بودند.آسیب دیده و کارآیی الزم را  ،مراقبت
سلطان ابوسعید، در تداوم فعالیت اسالف خود ترتیب معلوم است که 

 های زیر زمینی جهت فعالیتهای زراعتیبه منظور استفاده از آب
 . حمایتی و تشویقی بپردازد اقدامات  برخیبه بود ناچار 

دانست که نیل به این مقصود، جز با میاز آنجا که سلطان ابوسعید 
همراهی گسترده کارگزاران حکومتی میسر نخواهد شد، به انتصاب 

رأی و همسو با عقاید خود پرداخت و از این وزیران و کارکنان هم
 م اقداین ترب، مهمّکارگزاران مجرّواگذاری  مناصب اداری به نظر، 

در  راین محمد الدخواجه شمساو  سلطان در این رابطه بود.
 کارفرمایى و مهابت   به مهارت » او و منصوب به وزارت ه.ق501سال

زراعت و عمارت به وضوح رسانید و مملکت  آثار  ،روایىفرمان
به اندک فرصتى معمور  ،تى رو به خرابى داشکلّهخراسان را که ب

امر  د مجدّ سپردن همچنین  .(503/ 3151:1سمرقندی،) «گردانید
سمنانی که به گسترش طاوسالدینوزارت به خواجه قطب

ه.ق خود قدم بزرگی در راستای 586کشاورزی عالقمند بود، در سال
 ی  ت و جملگهمّ به همگی »نامدار  این وزیر کشاورزی بود.  ی توسعه
خواندمیر، ) «زراعت و دهقنت تافت اهتمام بصوب  عنان  ،نهمت
ه در به فراغ بال و رفا»خود  وزارت   ی دوره و در طول  (158: 3138

همچنین،  (. 151: 3138خواندمیر،) .«تکثیر زراعت و عمارت کوشید
بعد از رفع طاعون سنگین هرات، به کارگزاران خود دستور  سلطان

داد تا مردم بازمانده هرات را به انجام کشاورزی و ایجاد عمران و 
 جهو در نتی( 301: 3113اسفزاری،  ) آبادانی هرات تشویق نمایند

رعایا که به هرجا رفته بودند به مساکن و اوطان خود عود نمودند »
 «شهر و بلوکات معمور و آبادان شدو به اندک زمانى 

  .(3151:1/333سمرقندی،)
 ،خراسان سلطان در بهبود اوضاع اقتصادی  اساسی   دومین اقدام 

تقسیم آب  ی قاعدههرات بود. اگر چه  رود آب  تقسیم  دهی سامان
 های ایجاد شدهنظمیبیی  در نتیجهبود، اما  معمولها قبل از سال

 ی  حقابه تقسیم  د لطان ابوسعید دستور تنظیم مجدّدر دوران فترت، س
 ت وی در این زمینه چنان بود  کهرا داد. دقّ نواحی مختلف هرات

رساله قسمت آب ) ماندبرقرار  تا نیم قرن بعد، تنظیمات عهد وی
 » با حفر نهر بزرگ موسوم بهسلطان همچنین  (. 13: 3111قلب، 

هار فرسنگ در جانب شرقى شهر هرات به طول چ« جوى سلطانى
، بستن طاق و که از طریق برش سنگ ،(3151:1/353سمرقندی،)

بود، عالقمندی خود را به  توسعه کشاورزی  پل میسر شدهاحداث 
میزان خوشحالی و شادمانی سلطان  و آبادانی در کشور نشان داد. 

، (150: 3138خواندمیر،)ویق مجریان این پروژه از این امر و تش
های عمرانی به اجرای چنین طرح سلطان ی تواند مؤید عالقهمی
ه به ک هایی ساختهمچنین سلطان ابوسعید در هراترود بنا .باشد

. این (363: 3115اسفزاری،) کردگاه از آن استفاده میعنوان تفرج
 دهد.را نشان می و عمران نیز عالقمندی وی به آبادانیامر 
محمد خوافی را مأمور  الدینطبطی حکمی قسلطان  ،چنینمه

بند معروف به گلستان را در مشهد مقدس احداث نماید  کهساخت 
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موقوفه و اربابی و خاصه سلطنتی را در آن  تا اراضی کشاورزی
نواحی آبیاری کند )اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه 

الدین احمد جامی او همچنین شیخ رضی (.131: 3113، اسماعیل
را مأمور آبادانی آرامگاه شیخ احمد جام، مزارع، اراضی و موقوفات 

اه ریخی ایران از تیمور تا شوابسته به آن کرد )اسناد و مکاتبات تا
 .(138-131: 3113اسماعیل،

 میان و دام بذرسلطان، توزیع  حمایتی  یکی دیگر از اقدامات 
ر ملک ناصچنانکه به  نداشتند.این موارد را که  بود یکشاورزان
 ،تخم و عوامل دادههرجا امکان زراعت باشد، »دستور داد  سمنانى

. این جمله به معنی توزیع (3151:1/583سمرقندی،) «مزروع گرداند
زدن ون گاو برای شخمهمچ ) در اختیار گذاشتن دام  کاری بذر و

نه نیز در این زمی  صدراعظم واجه طاوسخ همچنین، زمین( است.
در هر سال هفت هزار خروار تخم در » اندگفتهچنان کوشا بود که 

معنا است که (. این سخن بدان 158: 3138خواندمیر،) «زمین پاشید
 رزان داده تا کشت و کار نمایند. و هفت هزار خروار بذر را به کشاوا

تشویق  یهای مالیاتی نیز سومین گام سلطان براو تخفیفبخشش 
همچنین در  کشاورزان به این امر بود که در باال به آن اشاره شد.

لشکریان خندق بلده هرات را » دستور داد که، سلطان ه.ق586سال
خته، مغاک کنند...با وجود برودت هوا و شدت سرما خندق پاک سا

 «که زیادت از آن در گمان نبود را به نوعى پاک و مغاک ساختند
خندق دور حصار  این تعمیر و الیروبی (.3151:1/318سمرقندی،)

دفاعی آن  شهر هرات، اگر چه ظاهراً کارکرد نظامی داشت و قدرت 
کرد، اما به لحاظ ایجاد می تقویترا در برابر مهاجمان و معارضان 

طر جمعی در وجود ساکنان و تالش برای فعالیت اامنیت و خ
 اقتصادی بیشتر نیز حائز اهمیت است.  

 تجارت .  2.9.6 
ی ایران و قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی آسیای یموقعیت جغرافیا

ای هه عنوان یکی ازحرفهغربی و اروپا با هند و چین، بازرگانی را ب
. نیک پیدا است که رونق ساکنان این سرزمین درآورده بوداصلی  

 ، تأثیر بسیار عظیمی در رشد اقتصادی و رفاه  جامعه داشت.بازرگانی
رق و ر ناحیه شدهای وسیع انبا داشتن بیاب ،وضعیت طبیعی ایران
حی غربی و العبور در نواهای صعبها و گردنهجنوب شرقی و کوه
در همچنین ار نموده و را دشو انبازرگان ان ترددشمال غربی، امک

، مایملک بازرگانان را با قوه طول این مسیرها گروهی راهزنان
است که مهمترین شرط الزم گرفتند. بنابراین، بدیهیقهریه می

 ،ل ایجاد امنیت و در مرحله بعداوّ ی برای رونق بازرگانی، در وهله
ها و تاریخ طوالنی ایران، سلسلهدر طول  .باشدکاروانسرا تأسیس 
های امنیتی و گر به تأسیس پاسگاههای حکومتخاندان

از  ،. در نتیجهرداخته بودندپ های ارتباطکاروانسراهایی بر سر راه

قدیم االیام فعالیت بازرگانی در ایران پر رونق و شبکه وسیعی از 
ن های یهای تجاری نقاط مختلف کشور را به یکدیگر و به سرزمراه

ونق ی  ره به ثروت عظیمی که در نتیجهبا توجّ .دادمجاور ارتباط می
 شد، بسیاری از حکمرانان ایران، درحرفه نصیب کشور می این

ایجاد امنیت، احداث  بسترسازی برای رونق این حرفه از طریق
وشا ک کاالهابیع و شرای  چگونگی و ،ها، نظارت بر قیمتکاروانسرا
 بودند.  

رب قویونلو بر غی  ترکمانان قراقویونلو و سپس آقعلت  غلبهبه 
ازرگانی در رونق بنشینان تیمور نتوانستند نقش اصلی را جاایران، 

دند کوشیو فقط  ،نمایند حفظغرب  -قدیمی ایران در تجارت شرق
النهر ده قلمرو خود در خراسان و ماوراءرونق بازرگانی را در محدتا 

 (.313-0/313: 3183، و سایرین رویمر) شندحفظ کرده و اعتال بخ
افت. سعید نیز ادامه یاز بازرگانان، در عهد سلطان ابو سیاست حمایت

های تجارتی و کسب و با  ایجاد بازار در این دوره، آبادانی و عمران
هرات به مرکز بزرگ تجاری  ،ه در این دورهکم شده بود. چنانأکار تو

تبدیل شد و سرمایه داران بزرگی در آن ظهور کردند و امر داد و 
: 3113مشکوتی، ) یافتی نق خاصّرو ،ستد به علت وفور ثروت

161) .  
شهرهای دیگر خراسان به مراکز تجاری تبدیل  ،عالوه بر هرات

 ی ازهایشدند. از جمله این شهرها نیشابور بود که هر روز کاروان
 های مختلفهای آنجا از کاالمناطق مختلف به این شهر وارد و انبار

-یمهای ابریشمی و نخی نیشابور را به سایر نواحی پر بود و پارچه
 برای رونق تجارت، ابوسعید اصالحاتاز. (331تا: مولوی، بی) بردند

 اصالح  کاروانسراها و های تجاری، احداث هثبات در را ایجاد امنیت و
 . توان نام بردرا میار مالیاتی تجّ وضعیت 

دستبرد راهزنان و اموال  ها در معرضراه ،تا اواخرحاکمیت سلطان 
مهمترین شرط الزم برای  خطر بود.در معرض ،روانیانو جان کا
م ااز اهم وظایف حکّ ضاع اقتصادی، وجود امنیت است کهبهبود او
نیت قضیه سعی کرد تا ام . ابوسعید با وقوف بر اینرفتمیبه شمار 

 اجتماعی الزم را به طرق مختلف ایجاد نماید:
ر بود سسرکوبی نیروهای خود، راستااین ابوسعید در  نخستین اقدام 

ن که درطول دوران فترت رشد نموده بودند. چنانکه جمعی از ای
آنها گرفتند. باج می از مردم، افراد در داخل و حومه شهر هرات

مان و کها با سپر و شمشیر و شب»قبل از ابوسعید فضای آشفته در
بى افتنه و فساد و خر انواع »گشتند و مى« هاتیر در بازارها و کوچه

(. سلطان 3151:1/580سمرقندی،)« شدو بیداد از ایشان واقع مى
 اجرای این یری شود. منابع از چگونگی  حکم داد از این عمل جلوگ

ان سلط عمل و توفیق  ت ا شدّامّ، نددهالعی به دست نمیاطّ ،فرمان
ستنباط کرد که سه دهه توان ادر این رابطه را از روایت اسفزاری می
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 اثر   ،مملکت [ه.ق538یعنی در سال]هنوز » بعد، مدعی است که
ز ا ،مملکت تا غایت گاه دارد و ساحت جان بر ،آرامش از آن سیاست

«. صافى و مستخلص مانده ،ناپاک اکان بآن بى وجود  لوث 
 (. 315: 3113اسفزارى،)
 ردتوان تصوّر کمی، پایتخت چنین بود ها و محالت وقتی در کوچه 

ه ست. چنانکامسیرهای بین شهرها چه اوضاعی برقرار بوده که در 
تاجران از خوف قرقچی و سایر » به قول سلطان حسین بایقرا

 از مسکن به مقصد و مسافران  از بیم قطاع الطریق، هنگام رفتن
 «د.دیدنشمار میبی بسیار و عقوبت  از وطن به معبدی، صعوبت 

 (.111: 3153 منفرد،فرهانی)
ایالت سرکش  ، مطیع نمودنایجاد امنیتدر  دومین اقدام سلطان

 حکومت مرکزی بهبود که در اطراف و اکناف  قلمرو حضور داشته و 
ایالت هزاره و بقایای  ،هاگروهاین  ترین معروف .توجهی نداشتند

، ساکن در نواحی کوهستانی بین قندهار و غزنین بودند. نگودریان
دادند و در فترت بعد از مرگ در زمان شاهرخ مالیات می تاین ایال

همچنان قطع »که  سر باز زدندمالیات از پرداخت نه تنها  ،وی
 «بوداشرار  ی شعار و دثار آن زمره طریق و قتل مسلمانان،

شی کرکتصمیم به لش ،(. سلطان ابوسعید3151:1/311سمرقندی،)
 ،ودندترسیده بت که از این قضیه به شدّ علیه آنها گرفت. ایل هزاره

ند اموال چ»که  ندگردیدمتعهد بزرگان شده و دست به دامن علما و 
 «، به وصول رسانند.اندساله که تا غایت به کسى نداده

 . (3151:1/311سمرقندی،)
های بخشش مالیات ،دومین اقدام در راستای منافع بازرگانان

ر بخشی د تمغا مالیات  لغو  با . چنانکهسنگین مرتبط با تجارت بود
بار سنگینی از دوش بازرگانان  ،(386: 3113اسفزاری، ) از قلمرو

وى زبانان از هرکس که جدروازه»که  وقتی شنید. بعدها نیز داشتبر
، مقدارى آوردمیوه و هیزم و غیر آن به شهر درمىچیزى از غله و 

آن را  لغو دستور   ،بالفاصله ،(580/ 3151:1سمرقندی،) «ستانند.مى
، گام دیگری برای بهبود اوضاع بازرگانان صادر کرده و با این اقدام

 برداشت. 
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 زیابی تأثیر اقدامات اصالحی سلطان برربایستی به ا، بخشر این د

 این ی نتیجه در خصوص  .پرداخته شودحیات اقتصادی خراسان 
در این عهد،  ،این ایالت میزان محصوالت کشاورزی  بر ،اقدامات

حاکی از  ،ا برخی اشارات مورخانامّ ،در دست نیست آگاهی زیادی
ق رون ، کشاورزی ازهای سلطانحمایت ی آن است که در نتیجه

 رود  ب آ تقسیم  روش  وم تدا چنانکه قابل توجهی برخوردار شده بود. 
 )رساله تا بیش از نیم قرن بعد ،آن شهر ن بلوکات هرات در میا

(، مؤید مؤثر بودن اصالحات 13: 3111ب، لقسمت آب از طریق ق

 ،چندین هزار  باغ و بستان لطانی،س جوی  حفر  ی در نتیجهاوست. 
: 3138خواندمیر، به وجود آمده بود ) ، الی شهر هراتدر  قسمت شم

مال در ش»این اقدام  ی خی نیز تصریح نموده که در نتیجهمورّ (.158
شهر در دشت مزار گازرگاه و صحراى باولیکاه، مواضع، مزروع شد 

 و همچنین (3151:1/351سمرقندی،) «و محصوالت مرفوع گشت
مال سردرختی  بخشش  ی نتیجهر د ،خانآمیز مورّه قول اغراقب

گستر چندان نهال بارور و درختان سایه»ه.ق  586در سال  خراسان
ک تشابتاب را از نشو و نما یافت که آفتاب عالم ،در اطراف ممالک

 (. 386: 3113اسفزاری، ) «اغصان در ظالل آن راه نبود
 در خصوص بیشتری های کلّی دادهعالوه بر این اشارات کوتاه، 

 آنها، آمده که بر اساسدر متون تاریخی نتایج این اصالحات  تبیین 
 ،اطراف ممالک و اکناف مسالک» سلطان اقدامات  ی در نتیجه

ود ب جور و بیداد مسدآبادان و معمور شد و ابواب فتنه و فساد و اسبا
مأکوالت و » و یا در عبارتی دیگر آمده که« تو مطرود گش

عاش و سایر مواد انتعاش چنان ارزان بود ملبوسات و باقى اسباب م
: 3151سمرقندی،) «نمودآیینه گمان روى نمىز آن در که زیادت ا

 ،عبارات مبهم است ولی تعدد نام محصوالت  نواحیاین  .(1/353
ها نیز رونق پوشیدنی تعدد نام است و رزی حاکی از رونق کشاو

 گفت که اینتوان بنابراین می دهد.تجارت و صنعت را نشان می
عکس ابوسعید را من مستقیم توفیق اصالحاتات، به صورت غیرروای
ه خواج وزیر بزرگ ابوسعید، جای دیگر نیز آمده که . دردنکنمی

به اندک زمانى مملکت خراسان را به »قطب الدین طاوس سمنانى 
نوعى معمور و آبادان گردانید که آثار عدالت و انصاف آن حضرت 

  «ر و ممالک هفت کشور رسانیدبه اطراف بحر و ب
 .(3151:1/383سمرقندی،)

ی های پایانوسعید در سالبنابراین در نتیجه مساعی سلطان اب
 خراسان رو به بهبودی نسبی گذاشت. ، اوضاع اقتصادیاشحکومت

، پانزده هزارنفر از ساکنان نواحی غربی ه.ق 586چنانکه در سال 
قراقوینلو به ستوه آمده بودند، ، که از ظلم و تعدی ترکمانان ایران

جالی وطن نموده و به خراسان رفتند تا در کنف حمایت سلطان 
. و سلطان نیز ایشان را پذیرفت ابوسعید بیاسایند

 و تتوی ؛305-308: 3113اسفزاری،  ؛3151:1/313سمرقندی،)
در  خراسان، ساکنان از این . چند سال قبل(301: 3185قزوینی، 

ت چنان ، وضعیدر نتیجه مساعی ابوسعیدولی اینک حال فرار بودند، 
 قو این به معنی توفی بود مهاجر پذیر شده شده بود که این منطقه

 اصالحات ابوسعید است. 
ویرانی کامل بست در جنوب هرات و مبنی بر های دیگری گزارش

: 3115اسفزاری،) عدم تعمیر آن حتی در زمان سلطان حسین بایقرا
 از حمالت منطقه غورو گرمسیر که ، وضعیت نامناسب(111
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 «تچنان شده بود که آبادانی نداش»سیب فراوان دیده و آنکودریان 
ا هبرخی از قلعه اسفزار و ویرانی و همچنین (111: 3115اسفزاری،)

 دنتا پایان عهد بایقرا نیز بازسازی نشد و روستاهای پیرامون آن که
و  اقدامات عمرانی دهد کهنشان می (338: 3115)اسفزاری، 

 بوده راتهمعطوف و منحصر به  بیشتر   اقتصادی سلطان ابوسعید،
فته به گ انجام نشده است. از سوی دیگر، و در دیگر نواحی خراسان

منابع، سلطان حتی در اواخر عمر به فکر افتاد تا این سیاست آبادان 
 ه.ق583لذا در سال  .قلمرو عملی سازد سازی را در همه اقطار

های جبال مأمور ساماندهی امور ایالتطاووس را الدینخواجه قطب
 (.155: 3138؛ خواندمیر، 3151:1/383سمرقندی،) کردفارس  و

ب اقتصادی شده و فضای وی با اقتدار موفق به مهار عوامل مخرّ
اصالحات و از آنجا که اکثر  .اقتصادی مناسبی را به وجود آورد

 رفت،گ اش انجاماقدامات حمایتی سلطان ابوسعید در اواخر سلطنت
نهادینه شدن و به ثمر نشستن کامل ه به اینکه و همچنین با توجّ
ق ، می توان گفت توفیزمان بیشتری نیاز داشت این اصالحات به

ن چنیمرگ ناگهانی ابوسعید، فرصت  الزم را نداشته است زیرا
 .توفیقی را سلب کرد

ب اقتصادی دوباره بالفاصله بعد از مرگ وی، برخی از عوامل مخرّ
ته شد اوضاع چنان آشفاندکی بعد از مرگ ابوسعید، استیال یافتند. 

که طبق گزارش یادگار محمد میرزا به اوزون حسن در سال 
 آمد و شد جنود مملکت خراسان به سبب تردد لشکر ها و» ه.ق581

اجرم تا سواحل از حدود ج»چنانکه  «.پریشان بود ویران و و جوانب
 دت این ویرانی چنان بوشدّ بود. «چیزی زراعت نشدهآب مرغاب 

پذیرایی شایسته از امیران آق  که حتی یادگار محمد میرزا توان
: 3113اسفزاری، ) نداشتاش آمده بودند، که به یاری را قویونلو
ان حسین روی کار آمدن سلط ی (. بنابراین در آستانه183-181
و معاقد ملک و ملت از حلیه  معالم  دین و دولت»در خراسان،  بایقرا
( و نا 181 :3113اسفزاری، ) «و سرانجام عاری و عاطل مانده نظام
به » مردمحتی در هرات  و ی همه جای آن ایالت را فرا گرفتهامن

فزاری، اس) «بودندشدهواسطه فترات و انقالبات که واقع بود متفرق
در نتیجه قتل ناگهانی سلطان در میدان که این قضایا . (331: 3115

 ، به ظاهر، اقدامات اصالحی ابوسعید را خنثی جنگ حادث شده بود

ای اصلی برای ولی اصالحات ابوسعید، به عنوان پایه کرد،
های اصالحی دوره سلطان حسین بایقرا بود. به واقع، بخشی فعالیت

اقتصادی خراسان در عهد بایقرا را بایستی  از رفاه و آبادانی حیات
 مرهون اقدامات ابوسعید دانست.  
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چه   ؛الشعاع قرار دادرا تحت نمرگ شاهرخ رونق اقتصادی خراسا

ی ممتد جانشینی  منازعات  ،میان فرزندان و نوادگانش ،از وی بعد
سبتاً ن فترت   ایجاد شد که قریب به دو دهه به طول انجامید. در این
-یریگمالیاتطوالنی، تردد لشکریان، دست به دست شدن شهرها، 

 تحت فرمان ی هی حکمرانان به اوضاع جامعهتوجّبی ،بهنگامهای نا
خراسان را از  ی مردم منطقه ،ی کارگزاران حکومتیو همچنین تعدّ

ت تحت فشار گذاشت. وقوع بالیای طبیعی نظر اقتصادی به شدّ
 .نیز به این مشکالت افزوده شدنظیر قحطی و بیماریهای واگیردار 

ان قضایا ج در این ،در نتیجه، تعداد قابل توجهی از جمعیت خراسان
 کرده و به نقاط دیگریرها  خود را نهاکاش ری نیزباخته و جمع کثی

 ید، تالش برای بهبودبا روی کار آمدن سلطان ابوسع کوچ کردند.
 طرف و تداوم  ها از یکاما عمق خرابی ،اوضاع اقتصادی آغاز شد

 مانع از توفیق ،برخی عوامل  مخرّب فضای اقتصادی از طرف دیگر
وی شد. لذا حکومت ابوسعید را از حیث وضعیت اقتصادی به دو 

ا همقابله با  شورش به ، اودر دوره اول :توان تقسیم کرددوره می
و در دوره  بود تالش برای امن ساختن فضای جامعهپرداخته و در

، به انجام گرفتمی ال آخر حکومت او را در برس 8که فقط  دوم
دهی برخی اقدامات اصالحی در اقتصاد  کشور روی آورد. سامان

 ت  های سنگین و تثبیبرخی مالیات بخشش  امور مالیاتی از طریق 
کارگزاران، و همچنین برخی  ی ز تعدّگیری، ممانعت امالیات زمان 

اقدامات حمایتی و تشویقی برای ترویج کشاورزی و تجارت 
از جمله اقدامات سلطان  توزیع بذر و حفر نهر و احداث بندهمچون 

آن  اوضاع اقتصادی خراسان  ی باشد که در نتیجهدر این زمینه می
 .یافت بهبود
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The Economic Reforms of Sultan AbuSa'id Gūrkān in 

Khorasan and its Consequences 

 

Mohsen Rahmati1 

 

Abstract 

The importance of Khorasan was increased in the Timurid period, as 

a result of choice of Herat as the capital of the Kingdom of the 

Timurid. The economical situation of this province was been 

Thrived, as a result of Shahrukh’s civil actions, during his relatively 

long reign. The Khorasan economic life was been strongly 

influenced by Succession disputes between the Timurid princes after 

the death of Shah Rukh. Sultan AbuSa'id, that came to rule, after a 

series of disputes, carried out many attempts to repair the destruction 

and recovery Khorasan. 

By The Historical analytic method, this article seeks to introduce the 

factors affecting the economic life of the province, in this period, 

beside of, to explain reform actions of AbuSa'id and their impact on 

the economic situation of Khorasan. 

This paper shows that Sultan AbuSa'id carried out many actions on 

the field of trade and agricultural development, tax reform, at the end 

of his rule. Therefore, at this time, Khorasan economic situation 

improved due to the relative security posture, regulation of business 

and revive agriculture, and for a short period, Sultan was able to 

benefit the Khorasan of economical stability, prosperity, 

development, and progress. 
 

Keywords: Sultan AbuSa'id Gūrkān, Timurid, Khorasan, economy, 

agriculture, trade. 
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