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Abstract
The term "Tarkhan" is one of the words that is repeated in the sources of Iranian middle history.
In the early Islamic centuries, this term was a kind of privilege for a particular group. During the
Timurid era, two titles of the Tarakhanids and Tarkhani were introduced. The question of the
present research is that what happened to Tarkhan and Tarkhani's position during the Timurid
period, and what was the cause of these developments? The findings of the research indicate
that Tarkhan's position, which until then was attributed to the group of Turkish troops and
relatives, established the nature of the Timurids in two parts of the Tarakanites and the Tarakan
emblem. In the Timur and Shahrokh period, the superiority was for Tarkhanids and there was
less talk of Tarkhani in historical sources. But after the death of Shahrokh and his wife
(Goharshadagha), the term Tarkhanids was changed to Tarkhani. The most important reason for
this development was the efforts of Timurid lords like Abdul Latif, Abu Said, and Sultan
Hussein Bayqara in limiting the power of Tarkhanids. The policy has gone so far that Tarkhani
position was widely accepted by commoners.
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چكیده

اصطالح ترخان یکی از واژگانی است که در منابع تاریخ میانﮥ ایران بهکرار دیده میشود .در سدههای نخستین
اسالمی ،این لفظ نوعی امتیاز برای گروه خاصی به شمار میرفت .در دورﮤ تیموریان نیز با دو عنوان ترخانیان و نشان
ترخانی مطرح شد .سوال پژوهش حاضر این است که ترخان و منصب ترخانی در دورﮤ تیموری دستخوش چه
تحولهایی شد و علت این تحول ها چه بود؟ دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که منصب ترخان که تا پیش از
این دوره به گروه نظامیان و اقوام ترک اطالق میشد ،در دورﮤ تیموریان در دو بخش ترخانیان و نشان ترخانی ماهیت
خود را تثبیت کرد .در دورﮤ تیمور و شاهرخ به طور عمده برتری با ترخانیان بود و در منابع کمتر از نشان ترخانی سخن
به میان آمده است؛ اما پس از مرگ شاهرخ و همسرش ،گوهرشادآغا ،واژﮤ ترخانی از قالب منصب ترخانیان به نشان
ترخانی تغییر یافت .مهم ترین علت این تحول تالش امیرزادگان تیموری نظیر عبداللطیف ،ابوسعیدتیموری ،پسرش
بایسنقرمیرزا و سلطانحسینبایقرا در محدودکردن حیطﮥ اختیارات ترخانیان و درنتیجه تضعیف آنان بود .این سیاست تا
بهآنجا پیش رفت که از دورﮤ ابوسعید تیموری به بعد ،منصب ترخانی از انحصار امرای ترخانی درآمد و بهشکل نشان
ترخانی به عموم مردم ،اعم از اصناف و پیشهوران ،داده شد.
واژههای کلیدی :ترخانیان ،نشان ترخانی ،تیموریان ،شاهرخ ،ابوسعیدتیموری ،عبدالطیف ،سلطانحسینبایقرا
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مقدمه

سرگردگان نظامی اطالق میشد؛ اما در دورﮤ پایانی،

دورﮤ تیموریان ازجمله ادوار تاریخی است که

نظیر دورﮤ ابوسعیدتیموری و پسرش بایسنقرمیرزا و

استعمال بسیاری از واژه ها و اصطالح های دیوانی در

همچنین سلطانحسینبایقرا ،بامحدودشدن و تضعیف

آن رواج داشته است .این اصطالح ها از سدههای

شدن پایگاه ترخانیان این واژه از انحصار این گروه

پیشین به تاریخ تیموریان راه یافته بود و در نظام

درآمد و به نشان ترخانی که در دورههای پیشین

دیوانی این دوره تداوم یافت؛ اما باوجوداین ،حاکمان

متداول بود ،تغییر یافت؛  .2علت اصلی تحول منصب

تیموری در ماهیت و چگونگی اجرای آن مستقل

ترخانی از ترخانیان به نشان ترخانی اقدامات

عمل کردند .از مهمترین این اصطالح ها باید به واژﮤ

سالطین

راستای

ترخانیان و نشان ترخان اشاره کرد .ترخان به طبقهای

محدودکردن ترخانیان و حذف کردن و درنهایت از

خاص از حکومت اطالق میشد که بنابر مصلحت

انحصاردرآوردن ترخان بودن آنان و رواج آن در بین

های حاکم وقت از هرگونه پرداخت مالیات ،باج و

عموم مردم بود..

دورﮤ

پایانی

تیموریان

در

عوارض معاف بودند .در دورﮤ تیموریان نیز تیمور با

استعمال واژﮤ ترخان و منصب ترخانی به متون

تأسی از چنگیز ،اقوامی از نسل مغوالن را در ردیف

دورﮤ تیموری منحصر نیست .پیشتر از آن در متون

ترخانیان قرار داد که بهصورت همیشگی و نسل

قدیمیتر از این واژه یاد شده است و پژوهشگران در

درنسل از این حق سلطنتی بهرهمند بودند .به تناسب

بازیابی مفاهیم و معانی آن تالشی چند کردهاند.

این امتیاز ،واژﮤ ترخانیان در منابع متقدم تیموری

محسن معصومی و علی غفرانی در دانشنامﮥ جهان

شایع شد؛ اما پس از تیمور و شاهرخ ،با افزایش

اسالم و مصطفی موسوی در دایرﮤالمعارف بزرگ

اختالفات ترخانیان با سالطین تیموری و درنتیجه

اسالمی ،ذیل واژﮤ ترخان نکاتی چند درخصوص

قلعوقمع این گروه توسط ابوسعید تیموری ،منصب

بستر تاریخی این منصب نگاشتهاند .از میان

ترخانیان به رواج نشان ترخانی تغییر مسیر داد .در

دستاوردهای تخصصی ،مقالﮥ ترخان اثر عزیز دولت

نشان ترخانی هر گروه از اصناف و پیشهوران

آبادی بهصورت خاص مفهوم لفظی و محتوایی

صاحب امتیازات ترخانی میشدند.

ترخان را بررسی کرده است و کاربردهای متفاوت

هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ دادن به این

واژﮤ ترخان را در دورههای مختلف تاریخی و از

پرسش هاست :واژﮤ ترخانی در دورﮤ تیموریان

میان حجم بیشمار منابع استخراج کرده است .مقالﮥ

دستخوش چه تحوالتی شد؟ علت های تحول منصب

عبدالرسول خیراندیش نیز درخصوص ترخانیان در

ترخانی و فاصلهگرفتن از معنی ابتدایی خود چه بود؟

دورﮤ ایلخانی است و تحوالت ترخانی و حضور

فرضیه های موجود در پاسخ به پرسش های فوق

ترخانیان در دورﮤ تیموری را دربرنگرفته است .در

عبارت اند از :ا .در ابتدای حکومت تیموریان باتوجه

میان پژوهشهای خارجی ،مقاله های عبدالقادر

به تأکید تیمور بر ماهیت نظامی حکومت ازیکسو و

دونوک ) ،(Donuk.Aبوریج ) (H.Beveridgeو لوفر

روابط گستردﮤ امرای تیمور با امیرزادگان تیمور

) (B. Lauferدرخصوص اصطالح ترخانی و مقالﮥ

ازسوی دیگر ،واژﮤ ترخان به گروه خاصی از

خیرالنساء آالن ) (H.Alanدر زمینﮥ اقتدار خاندان
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گوهرشادآغا در کسوت ترخانی ازجمله پژوهش های

بود که بسیاری از حکومتگران گذشته نظیر اویغورها،

نزدیک به مبحث حاضر است .باوجوداین ،تاکنون

قرقیزها ،بلغارها ،مجارها و حتی قراقویونلوها و

هیچکدام از آنان بهطور مستقل و مجزا به مباحث

عثمانیها در مناسبات خود از آن استفاده میکردند

ترخانی و وضعیت آن در دورﮤ تیموری توجه

). .(Donuk, 1988: 41معنای آن گویا در هر منطقه

نکرده اند .در پژوهش حاضر تالش برآن است تا با

متفاوت و خاص آن منطقه بوده است .به طور مثال

رویکردی تحلیلی ،وضعیت منصب ترخانی در دو

در ترکی ترخان بهمعنای درجﮥ عالی از اشرافیت

دورﮤ ابتدایی حکومت تیموری و دورﮤ پایانی آن

) (yüksekasaletderecesiبوده است و در بین

واکاوی شود و سپس این دو دوره با هم مقایسه

اویغورها در معنای ناظر ) (nazirو وکیل )(vaki

شوند.

آورده شده است ).(Ibid: 44; Alan,1999: 232
در تعریفی دیگر ،ترخان به منصبی در دستگاه

وجهتﺴمیﮥ ترخان

دیوانی نیز اطالق میشده است که در آن فرد ترخانی

ترخان (طرخان) ،ترخون (طرخون) ،ترخو و

از تمام تکالیف حکومتی و دیوانی معاف بوده است

أرخو مجموعه اصطالحاتی است مشابه که در طول

و در مقایسه با سایر اقشار مردم ،از حداکثر حقوق

تاریخ وارد ادبیات ایران شدهاند .بنابهگفتﮥ دونوک و

بهرهمند میشده است .آنچه در تاریخ مغول و سپس

لوفر )(Laufer, 1917: 592; Donuk, 1988: 41

تیموریان مبنای تعریف ترخان قرار گرفته است،

ترخانی اصطالحی ترکی است و نه مغولی .هنری

بحث معافیت و حق ویژﮤ سران نظامی بوده است که

بوریچ میان این نام با کتیبﮥ قدیمی و معروف

در جنگ ها پیروزی کسب می کردند (Laufer,1917:

اورخون رابطﮥ مستقیمی میداند (Beveridge, oct

) .592با این تعریف ،اطالق ترخان به پادشاهان

) .1917: 834-835به خصوص آنکه ترویج ارخون یا

سمرقند در حیطﮥ این پژوهش نمیگنجد .هرچند

همان ترخان از همان منطقه بوده است و همین گمان

بعید نیست که بعدها طوایف مغول در امر حکومتی

بوریچ را بیشتر به یقین نزدیک می کند .بنابراین گفتﮥ

خود ،یک یا چند معنی از نام ترخان را از آن

لوفر ،مبنیبراینکه اولین گزارش از ترخان به سلسلﮥ

استخراج کرده باشند..

تانگ در چین بازمیگردد ،صحیح بهنظر نمیرسد
).(Laufer, 1917: 592
در منابع اسالمی لفظ طرخون برای پادشاهان

در شرح جوینی از حوادث رویکارآمدن چنگیز،
نام ترخان بهصورت مفصل آمده است .این گزارش
درخصوص ترخان شدن دو کودکی است که

سمرقند به کار رفته است .داستان معروف دیدار

چنگیزخان را از حمله اونگخان مطلع کردند.

نیزک طرخان با یزدگردسوم در مرو ،نمونهای از

چنگیزخان به پاس لطف آن دو کودک ،آنها را ترخان

استعمال این واژه برای پادشاه نواحی شرقی است

کرد .جوینی در ادامه نوشته است« :ترخان آن بود که

(بالذری .)444 :1361 ،در دیوان لغات ترک این واژه

از همه موونات معاف بود و در هر لشکر که باشد

در ذیل واژﮤ أرخو ،بهمعنای امیر ،آمده است

هر غنیمت که یابند ایشان را مسلم باشد و هرگاه که

(کاشغری .)364 :1383 ،به باور دونوک ،ترخان لقبی

خواهند در بارگاه بیاذن و دستوری درآیند و ایشان
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را لشکر و مرد داد و از چهارپای و اوالق و تجمالت

 .)42 :2434نکتﮥ مهم این است که تأکید در باب این

چندان در حدوحصر نیاید و فرمود تا چندان گناه که

موضوع ،بعدها بهانه ای شد برای اخالف چنگیز با

از ایشان در وجود آید ایشان را بدان مواخذت

هدف طراحی نسبنامههای جعلی ،تا از این طریق از

ننمایند تا بنهم فرزند ایشان همین معنی مرعی باشد.

حقوق ترخانی بهرهمند شوند.

اکنون از نسل آن دو شخص بسیار اقوام است در

در جمعبندی کلی ،حیطﮥ امتیازهای ترخان در نه

همه ممالک و تمامت مکرم و محترم باشند و در

اصل خالصه میشد :درصورت تخطی و جرایم ،تا نه

خدمت پادشاهان عزیز و موقر و اما اقوام دیگر

بار از مجازات معاف بودند؛ تا نه پشت خود و

هرکس که بود مرتبه بلند یافت» (جوینی:1391 ،

فرزندان ترخان از تشریفات دیوانی معاف بودند؛ این

.)136/1

امتیاز را داشتند که بی اجازﮤ سلطان نزد وی روند؛

حوزﮤ اختیار ترخان در مجمع االنساب با اندکی

برای ترخان حق نشستن و ایستادن نزد سلطان و

تفاوت ،موونات و قوبچور 1و تکالیف سلطانی را

بیاجازﮤ او جایز بود؛ اجازه داشتند که به غیر از

شامل میشد (شبانکارهای .)229/2 :1316 ،شبانکاره

دختران سلطان ،هر دختر و زنی را درحرم خود جای

ای برای منحصرکردن این حق به گروهی خاص،

دهند؛ در نزد پادشاه اجازﮤ برداشت نُه جام را داشتند؛

داستانی به بحث ترخانی اضافه کرده است و نوشته

در جنگها و مراسم مهم پیشقراول و سردمدار

است« :گویند آن روز خرگاهی یافتند که شاخههای

سپاهیان حضور داشتند؛ در گرفتن جوایز و اعطا

آن همه از زر صامت بود( .چنگیز) آن خرگاه را پاره

پاداش رقم دریافتی بیش از نُه عدد بود؛ درصورت

کرد و بدان دو کودک بخشید .امروز هرکس که از

پیروزی در جنگ ها ،به استرداد عشر اموال مفتوحه به

نسل آن دو کودک اند نشانه ایشان آن است که

خزانه ازسوی ترخان نیازی نبود (دولتآبادی:1314 ،

پارهای از آن شاخ چوب خرگاه زرین با وی باشد و

31و.)32

بر دوش خود فرو هشته یعنی نشان ترخانی و عنایت
چنگیز خان است» (شبانکارهای.)229/2 :1316 ،

در منابع ،گاه از ترخانی بهصورت عام نیز یاد
شده است .این نشان گاه دربارﮤ جماعتی از مردم و

باتوجه به دو گزارش فوق که بعدها اساس نشان

برای موعدی مشخص ،به طور مثال یک روز ،صورت

و منصب ترخانی قرار گرفت ،ترخان نوعی لطف و

میگرفت (وصافالحضره .)443 :1383 ،درخصوص

معافیت ازسوی خان مغول به اطرافیان خاص خود

این نوع ترخانی احساس خاص سلطان ،خان یا

بود که در قبال فداکاری یا نشان دادن شهامت از

پادشاه در معافیت موقتی جمع یا جماعتی از مردم

خود ،به آنها اعطا می کرد .در گزارشهای جوینی و

تأثیرگذار بوده است .این شیوه از ترخانی به خصوص

شبانکارهای مشخص است که حق ترخان به نوادگان

در دوره های پس از مغوالن و در دورﮤ تضعیف

همان دو کودک منحصر بود؛ اما بعدها در منابع،

حاکمیت تیموریان رواج بیشتری یافت .برای نمونه

مورخان گونههای مختلفی از خاندانهای ترخانی را

میرزاعالءالدوله ،نوﮤ شاهرخ ،در یک روز مردم را در

به ثبت رساندند .روزبهان خنجی در مهمان نامه بخارا

کانون عنایات ترخانی قرار داد (اسفزاری:1339 ،

نسل ترخان را به حاجیترخانان منسوب دانسته است

 .)136/1واصفی نیز از ترخان کردن مردم عامی

که تیمور با آنها در جنگ بوده است (روزبهانخنجی،

ازسوی امیر یا امیرزادگان شیبانی ،در دوران بحران
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جانشینی تیموریان و اوضاع نابسامان هرات ،یاد کرده

ختاست ،بر لب رودی بر دامن کوه فرود آمد» (

است (واصفی .)4/2 :1346 ،آنچه در این پژوهش بر

یزدی .)18/1 :1381 ،خواندمیر ،مورخ تیموری ،با

آن تأکید شده است ،ترخان در تعریف خاص خود و

اقتباس از اثر یزدی و تنها با اندک تغییری ،معتقد

در قالب منصبی دیوانی است.

بوده است که« :جمیع ترخانیان که در زمان سالطین
چنگیزخانی و خواقین تیمورگورکانی در بالد
ماورا ءالنهر و خراسان اقامت داشتند از نسل باتا و

وضعیت ترخانیان در دورﮤ تیمور و شاهرخ
با روی کار آمدن تیموریان (111تا911ق/

قشلیقاند» ( خواندمیر .)149/3 :1312 ،با استناد به

1310تا1406م) ،موج دیگری از استیال اقوام بیابانگرد

گفتﮥ یزدی و خواندمیر ،ترخانیانی که در دورﮤ

در دفتر تاریخ ایران آغاز شد .تیمورگورکانی خود را

تیموری بر امور سپاهی و نظامی نظارت داشتند ،از

نماینده و جانشین برحق چنگیزخان مغول میدانست.

نسل همان دو کودک بودند..

بهاعتقاد منز ) ،(Manz, 2002: 21از جریان نسبنامه

تتوی ،مؤلف ترخان نامه ،در اثر خود ترخان را

نویسی مورخان دورﮤ تیموری همچون تاجالدین

خونریز معنی کرده است و درخصوص انتساب آن به

سلمانی و شرفالدین علی یزدی و حافظابرو مشهود

خاندان ارغون ،معتقد است که تیمور منصب ترخانی

است که بخشی از برنامﮥ حاکمان تیموری برای

را به امیرایکو ،فرزند ارغونبناباقاخان ،در قبال

مشروعیت بخشیدن به ماهیت حکومت مغولیاسالمی

رشادتهای نظامیاش اعطا کرد (تتوی4 :1964 ،؛

بود؛ چون در ساختار جامعﮥ ایران اسالمی مقبولیت

.)Alan, 2002: 7

کافی نداشتند .باتوجه به مباحث ترخانی ازسوی
مورخان این دوره ،گفتﮥ منز صحیح بهنظر میرسد.

2

ازاینپس ،در متون دورﮤ تیموری شاهد اسامی دو
گروه از فرماندهان و صاحبمنصبان نظامی هستیم

در مقدمﮥ ظفرنامه شرفالدینعلی یزدی ،معروف

که حوزﮤ عملکرد و اقتدارشان تنها در بخش

به جهانگیرنامه ،خطمشی نویسنده در قبال فرایند

سپاهیگری خالصه نشده است و سیطرهشان در

مشروعیتبخشی به روشنی دیده میشود .برای

جمیع امور مهم نظامی و سیاسی حاکم بوده است .در

نخستینبار در متنی از ظفرنامه ،بحث ترخانی و نحوﮤ

منابع از آنها باعنوان ارغونیان و ترخانیان یاد شده

انتقال این سمت به گروهی خاص در ساختار جامعﮥ

است .ترخانیان به سرگردگی امیرغیاثالدین ترخان

تیموری مطرح شده است .در گزارش یزدی ،داستان

و فرزندانش بیشتر در حوزﮤ ایران نفوذ یافتند و

جوینی درخصوص اعطا منصب ترخانی به دو کودک

ارغونیان در قندهار و درﮤ سند رسوخ کردند .در این

ازسوی چنگیزخان به عینه تکرار شده است (یزدی،

دوره ،گاه امیری به صورت انفرادی ترخان نامیده می

 .)11/1 :1381یزدی در ادامﮥ نسب دو کودک از قول

شد؛ نظیر گوجهملک که تیمور به وی ترخانی داد

چنگیز چنین آورده است« :آنچه در الوس جغتای

(یزدی)600/1 :1381 ،؛ اما مراد از ترخانیان زنجیرﮤ

ترخان اند از نسل قشلقاند و هر که را اسم و رسمی

بههممتصل افراد نظامی یک خاندان است .در این

مقرر فرموده بود ،برحسبحال ،یرلیغ و پاییزه داد و

زنجیره در رأس ترخانیان امیرغیاثالدین ترخان

از آن موضع کوچ کرده و در اوزان که سرحدّ

حضور داشت .جریانهای سیاسی دورﮤ اول تیموریان
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بر این نکته صحه گذاشته است که ترخانیان منتسب

سال 180ق1319/م ،تیمور امیرغیاثالدین را بههمراه

به یک فرد نبوده است ،بلکه بر مجموعﮥ وسیعی از

سایر امیران زیر فرمان او ،برای برتختنشاندن

سران نظامی تیموریان اطالق میشده است که

توقتمشخان از الوس جغتایی به ماورالنهر فرستاد

به لحاظ نسب و وارثت ،همانند حلقههای بههمتنیده،

(یزدی469 :1381 ،؛ حافظابرو.)434/1 :1380،

شاخﮥ بزرگی از ترخانیان را تشکیل میداده است.

پسازچندی ،توانمندی و لیاقت فردی بههمراه نسب

نگارنده این شاخه را در دورﮤ تیمور و شاهرخ شاخﮥ

نامﮥ اصیلش ،او را به خاندان تیمور پیوند زد .در سال

اول ترخانیان مینامد که اعضای آن عبارت اند از:

193ق1391/م و در اقدامی درخور توجه ،تیمور

شاخﮥ اول ترخانیان :امیرغیاث ،الدینترخان ،حسن،

نگارآغا ،دختر امیرغیاثالدینترخان ،را برای نوهاش،

صوفی ترخان ،محمدصوفی ترخان حسین صوفی

امیرزاده پیرمحمد پسر عمرشیخ و سعادتسلطان،

ترخان،علی ترخان ،احمدترخان ،گوهرشاد ،امیرمحراب

دختر دیگر غیاثالدین را برای برادر امیرزاده رستم

خان ترخان

خواستگاری کرد (یزدی682/1 :1381 ،؛ حافظابرو،

امیرغیاثالدینترخان سرشاخﮥ ترخانیان و از سران

143/2 :1380؛ سمرقندی .)840/2 :1311 ،دختر دیگر

ترخانی بود که تیمور با اعطا ترخانی او را در تمام امور

غیاثالدین ،گوهرشادآغا ،در سال 194ق1393/م به

محق و موجه کرد .تیمور ازآنروی وی را به ترخانی

عقد شاهرخ تیموری درآمد؛ بانویی که پس از تیمور،

برگزید که از نسب قشلیق بود (یزدی.)426/1 :1381 ،

در حوادث سیاسی و فرهنگی عصر تیمور نقش اول

این در حالی است که مورخانی همچون حافظابرو و

دربار بود .عالوهبر وصلتهای خانوادگی ،گویا

عبدالرزاق سمرقندی درخصوص انتساب امیرغیاث

امیرترخانی واسطﮥ ازدواج تیمور با سایر سران قبیلهها

الدین ترخان به قبیلﮥ قشلیق سخنی به میان نیاوردهاند.

نیز بوده است .در گزارشی مشترک از مورخان

درحالیکه در دورﮤ تیموری ،از نسل قشلیقهابودن از

تیموری ،تیمور در سال 800ق1398/م غیاثالدین

امتیازات خاندانی بود که به این گروه منتسب بود

ترخان را همراه شمعجهان ،پسر خضرخواجهاغالن،

) .(Alan,1999: 230این امیر ترخانی بههمراه پسرانش

برای خواستگاری تیمور از دختر اوغالن ،با هدایای

امیرحسنصوفی ،امیرمحمدصوفیترخان ،امیرحسین

بسیار از نفایس ،از سمرقند نزد خواجهاغالن فرستاد

ترخان و امیرعلیترخان و البته دخترش ،گوهرشادآغا،

(یزدی841/1 :1381 ،؛ سمرقندی.)134/2 :1311 ،

در حوادث روزگار تیموری حضور چشمگیر داشت
).(Ibid: 231

باوجود نقش مهم امیرغیاثالدینترخان در حوادث
دوران تیمور ،جای تعجب است که علت و سال

با مروری برمنابع این دوره ،درمییابیم که تا چه

وفات این امیر مقتدر ترخانی در منابع ذکر نشده

اندازه تیمور از حضور و راهنماییهای امیرغیاثالدین

است .آخرین خبری که در ظفرنامﮥ یزدی از امیرغیاث

ترخان بهرهمند بوده است .وی در اکثر جنگهای مهم،

الدینترخان در دست است ،حضور وی در سال

اعم از لشکرکشی به خوارزم (نظامالدین شامی:1363 ،

804ق1429/م و در واقعﮥ لشکرکشی به شامات است

 ،)66فتح شیراز (نظامالدین شامی )134 :1363 ،و

(یزدی)1011/2 :1381 ،؛ اما در اثر حافظابرو آخرین

محاصره و گشودن بصره و واسط (نظامالدین شامی،

حضور وی سال 801ق1399/م و در فتح دهلی ضبط

 )144 :1363حضور مستقیم و مؤثر داشته است .در

شده است (حافظابرو .)841/2 :1380 ،باتوجه به
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وقایع پس از وفات تیمور و نیامدن نام غیاثالدین

امیرترخان پیامرسان شاهرخ به وی بود و گویا همین

ترخان در این وقایع ،بهاحتمال قوی مرگ امیرغیاث

وساطت ،تسلیمشدن سیدخواجه را باعث شد

الدین پیش از وفات تیمور در سال 801ق1404/م یا

(سمرقندی .)49/3 :1311 ،در ماجرای شورش پیرعلی

نزدیک به همین زمان بوده است.

ناز نیز امیرحسنصوفی نقش کلیدی و مؤثر داشت

دومین نفر از شاخﮥ اول ترخانی علیترخان ،فرزند

(سمرقندی .)14/3 :1311 ،در سال 818ق1416/م،

ارشد امیرغیاثالدینترخان ،بود .در مجمل فصیحی از

پیش از حملﮥ قطعی به کرمان ،در کنار علیکهکوکلتاش

این امیر و عملکرد او بهنیکی یاد شده است .وی

و ابراهیمسلطانبرالس در مقام امرای نمایندﮤ شاهرخ،

همپای امیرمضراب مقام امیراالمرایی داشت و

با سلطاناویسبرالس ،حاکم کرمان ،دربارﮤ شرایط

همچنین ،امیر دیوان امارتاعلی نیز بود (فصیحی،

تسلیم خود مذاکره کرد (حسنی ،بیتا .)43 :این

 .)229 ،220/2 :1386پس از او برادرش ،امیرحسن

امیرترخانی در سال 821ق1424/م ،به مرگ طبیعی

صوفیترخان ،بر مسند دیوان امارت تکیه زد .علت

درگذشت .برای احترام و تکریم امیرحسنصوفی

انتساب پسوند صوفی بهدنبال نام او و برادرش،

جسد او را در گنبد مدرسﮥ خواهرش ،یعنی

حسین ،بهطور دقیق مشخص نیست .تنها از روی

گوهرشادبیگم ،به خاک سپردند .سمرقندی از او

شواهد تاریخی حدسهایی در این خصوص زده

باعنوان امیراعظم یاد کرده است که «مظهر کرم و

میشود :نخست آنکه بهاحتمال ،پسوند صوفی

مروت و معدن سخا و فتوت بود» (سمرقندی:1311 ،

پسوندی رایج در میان قبایل شرق ایران بوده است؛

.)348/3

چراکه حاکمهای خوارزم در زمان تیمور ،یعنی یوسف

پس از امیرحسنصوفیترخان ،پسرش امیرمحراب

صوفی و حسینصوفی ،نیز به همین نام اشتهار داشته

ترخان روی کار آمد .شاهرخ در سال 821ق1424/م،

اند .حدس دوم آن است که فرزندان امیرغیاثالدین

درست همان سالی که امیرحسنصوفی به دیار باقی

ترخان این لقب را برای خود انتخاب کرده بودند تا

شتافت ،پسر را به امارت دیوان اعلی منصوب کرد

قرابت خود را به جریان صوفیگری نشان دهند.

(سمرقندی 420::1311 ،و  .)348او امیر دیوان بود،

امیرحسنصوفیترخان در زمان حیات تیمور ،همراه

تومان داشت و حکومت فوشنج از آن او بود .مؤلف

با پدر ،در لشکرکشیهای تیمور حضور داشت .بنابه

مطلعسعدین (سمرقندی )440/2 :1311 ،دربارﮤ این

گفتﮥ سمرقندی ،در سال 808ق1406/م ،هنگامیکه

جانشینی گفته است« :حاال حضرت خاقان سعید

میرزامیرانشاه متوجه خراسان شد ،شاهرخ امیرحسن

[شاهرخ] به خلف صدق او امیر محراب عنایت

صوفیترخان را همراه امیرجهانملک و امیرفیروهشاه

فرمود ،راه و رسم امارت دیوان اعلی که منصب پدر

به استقبال او فراخواند (سمرقندی.)29/3 :1311 ،

او بود به او تفویض نمود» .مطابق منابع وفات او سال

امیرحسنصوفی در جریان سرکوب طغیان امیر و

.834ق1422/م بود (فصیحی.)210/3 :1386 ،

امیرزادگان تیموری ،دوشادوش شاهرخ و در رکاب او

برادران دیگر او با نامهای امیرسیداحمدترخان،

حضور داشت .در تسخیر خراسان و هرات همراه او

امیرسیدعلیترخان و امیرمحمدصوفیترخان دنبالهرو

بود (سمرقندی .)13/3 :1311 ،شاهرخ در جریان

اقدامات ترخان در ساختار حکومت شاهرخ بودند .در

شورش سیدخواجه ،امیرحسنصوفی را نزد او فرستاد.

لشکرکشی شاهرخ به مغولستان ،امیرسیدعلیترخان از
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جانب او روانﮥ شاهرخیه شد (فصیحی:1386 ،

مهم سیاسی آن روزگاران حضوری مؤثر و بانفوذ

 .)104/3در جریان کدورت میان میرزاالغبیک و

داشت .درعینحال مادر سه امیر بزرگ تیموری ،یعنی

امیرشاهملک ،شاهرخ امیرسیدعلیترخان را روانﮥ

الغبیگ و بایسنغر و ابراهیمسلطان بود .بخشی از

سمرقند کرد (فصیحی .)141/3 :1386 ،پسازآن مقرر

معروفبودن و نامداربودن این شاهزادهخانم تیموری

شد تا او و امیر مضراب «چتر فلکسای میرزاابراهیم

به اقدامات رفاهی و عمرانی معطوف است که تجلی

سلطان درآیند» (فصیحی .)166/3 :1386 ،در کنار او

آن بنای مسجدجامع مشهد (سمرقندی:1311 ،

شمسالدینمحمدترخان حضور داشت که بنابر منابع،

 )261/3و مدارس (سمرقندی)483 ،424/3 :1311 ،

در یزد باغ و بوستان زیبایی برپا کرده بود (جعفری،

متعدد است .از این جنبه از اقدامات گوهرشاد در

114 :1384؛ کاتبیزدی .)186 :1341 ،شاهرخ پس از

منابع بسیار یاد شده است .محبوببودن چشمگیر او

عزل نوکربکنه ،حاکم شیراز ،امیرسیدعلیترخان را به

باعث شد که او را بلقیس زمان نام نهند (سمرقندی،

امارت آن خطه گماشت (کاتبیزدی.)194 :1341 ،

.)499/3 :1311

خراسان را نیز برای مدتی در دست برادر دیگر ،یعنی

اما آنچه در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است،

امیرسیداحمدترخان ،قرار داد (کاتبیزدی:1341 ،

اقدامات سیاسی و تدابیر مهمی است که گوهرشاد در

.)214

تقویت بنیان ترخانیان و امرای ترخانی انجام داده

اما نفر مهم و سرنوشتساز از شاخﮥ ترخانیان،

است .بررسیهای تاریخی از دخالتهای متعدد این

گوهرشادآغا دختر امیرغیاثالدینترخان بود .باتوجه

زن در زمینههای دیوانی خبر میدهند .اگرچه بنابهگفتﮥ

به مجموعه اقداماتی که وی برای تقویت پایگاه

عربزاده ) ،(Arbabzadah, 2017: 58در ابتدا قدرت

ترخانیان از خود نشان داد ،بیتردید وی را باید هم

این خاتون تیموری تحتنظر خواهر بزرگتر تیمور،

گروه ترخانیان جای داد ،مضافبراینکه در این دوره،

یعنی قتلغترکانآغا بود؛ اما پس از مدتی ،استقالل الزم

انتساب لقب ترخان برای زنان نیز رایج بود .بابر در

را برای نفوذ و اعمال نظر مستقیم به دست آورد.

حین معرفی حرم شاهرخ از زنانی همچون ترخانبیگم

هنگامیکه شاهرخ به سال 820ق1418/م و در

و مارباقیبیگم یاد کرده است که در زمرﮤ ترخانیان

ماجرای اتهام امیرسیدفخرالدین وزیر و

امیرعلی

بودهاند (بابرنامه14 :1308 ،و.)14

شقانی در دخلوتصرف در اموال حکومتی بر آن دو

گوهرشادبیگم از سایر اوالد امیرغیاثالدین

خشم گرفت ،شفاعت گوهرشاد باعث تأخیر در

کوچکتر و همانند دو خواهر دیگر خود ،با خویشان

صدور حکم مجازات آنها شد (حافظابرو:1380 ،

تیمور وصلت کرده بود؛ اما زمانه بر وفق حال و

641/3تا44؛ سمرقندی.)243/3 :1311 ،

اوضاع مساعد برای او چرخید .جدا از اصل و نسل

وی همچنین نوﮤ خود ،میرزاعالءالدوله پسر

ترخانی ،معروفبودن و سرشناسبودن این خاتون

بایسنقر را بر عبدالطیف ،نوﮤ دیگر خود از الغبیگ،

تیموری بهعلت پیوند عمیقی بود که سرنوشت آن را

برتری داد .لطف و مودت گوهرشاد به میرزا

با خاندان تیمور گره زد .تیمور در سال

عالءالدوله اسباب رنجش عبدالطیف را فراهم آورد.

194ق1393/م ،او را به عقد شاهرخ درآورد و

عالوهبر او میرزاجوکی ،پسر شاهرخ ،از این ماجرا

گوهرشاد پس از رویکارآمدن همسرش ،در تحوالت

اظهار نارضایتی کرد و امیراعظم تیموری ،جاللالدین
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فیروزشاه ،بهاکراه و تنها به اصرار گوهرشادآغا با میرزا

نماد آشکار قدرت ترخانیان در دورﮤ تیمور و شاهرخ

عالءالدوله پیمان بست (سمرقندی.)466 /3 :1311 ،

بود .براساس گفتﮥ مؤلف تاریخ جدید یزد ،بیش از

فیروزشاه از معتبرترین و نزدیکترین امیران

پنج نفر ترخانی به نامهای الغترخان ،رقیهترخان ،ولی

تیموری به دربار شاهرخ بود و در تمامی جنگها و

ترخان ،حسینبنعلیترخان و میرحسینترخان با

مناسبتها ،همانند ترخانیان ،در جوار شاهرخ حضور

گروهی مهاجر و همراه گوهرشادآغا ،در سال

داشت .وی در سالهای پایانی عمر خود درگیر

841ق 1448/م از هرات به یزد و سپس اصفهان

مسائلی شد که گوهرشادآغا مسبب آن بود .حمایت

عزیمت کردند (کاتبیزدی .)242 :1341 ،بعدها

گوهرشادآغا از میرزاعالءالدوله ازیکسو و انتصاب

همین اقتدار ،آرامآرام بستر مناسب را برای زمزمههای

میرزاعلیشغانی در سمت دیوانی ازسویدیگر،

نارضایتی در دورﮤ پس از مرگ شاهرخ فراهم آورد.

نارضایتی و کدورت امیرجاللالدینفیروزشاه را باعث
شد .در همین اوان ،شاهرخ او را بهعلت مسائل مالی

وضعیت ترخانیان پس از مرگ شاهرخ

بازخواست کرد .این مؤاخذه بر امیر گران آمد و به

انزوای ترخانیان

حالت قهر دربار شاهرخ را ترک کرد .شاهرخمیرزا

شاااهرخ فرزنااد تیمااور در سااال 840ق1441/م

یعقوب پروانچی را برای رفع کدورت و دلجویی از

درگذشت .هنوز سه روز از مرگ او نگذشاته باود کاه

امیر نزد او فرستاد و این سوءتفاهم بهظاهر رفع شد؛

خبر رسید امرای ترخانی و در رأس آنها گوهرشادآغا،

اما پس از این ماجرا بیماری امیر تشدید شد و پس از

قصد توطئه علیه عبدالطیف ،فرزند الغ بیاگ ،را دارناد.

چندی درگذشت (خواندمیر.)633/3 :1380 ،

خواندمیر این خبر را شایعهای ازسوی «جمعی از مردم

در سال 830ق1421/م محمد جوکی ،پسر شاهرخ،

شاار یاار جاهاال» دانسااته اساات (خواناادمیر:1380 ،

به سرنوشت امیرفیروزشاه دچار شد .بنابهگفتﮥ

 .)631/3باوجوداین ،شایعه تاأثیر خاود را در نگارش

خواندمیر ،میرزاجوکی نزد شاهرخ ارج و قرب داشت؛

منفی عبدالطیف به ترخانیان گذاشت .او کاه در زماان

اما گوهرشادآغا «مزاج شریف خاقانی را به حال خود

حیات شاهرخ از تبعیض هاای گوهرشاادآغا دلخاور و

نمیگذاشت و پیوسته درباب قبح اعمال شاهزاده

ناخرسااند بااود ،فرصااتی مناسااب باارای انتقااام یافاات

سخنان به عرض میرسانید» (خواندمیر:1380 ،

« مهدعلیا و ترخانیان را ببااد غاارت و تااراج داد و از

 .)634/3گویا همین فشارها ازسوی گوهرشاد باعث

هرکس که ایمان نباود او را بناد فرماود» (خوانادمیر،

شد تا شاهرخمیرزا جوکی را برخالف سایر

 .)631/3 :1380گویا بغاض و کینﮥ ایان شااهزاده باه

خویشانش ،میرزاعالءالدوله و عبدللطیف ،در امور

گوهرشاد ،با حابس او تقلیال نیافات .در گزارشای از

ملک و مال دخل نکند (خواندمیر.)634/3 :1380 ،

خواندمیر به نقل از امیرعلیشیر ،عبدالطیف تاا انادازه ای

بهعلت همین اجحاف و تبعیض ،پسازچندی

در اساباب ماللات و رناج ترخانیاان مبالغاه کارد کاه

بیماریهای مختلف بر جوکی چیره شد و درگذشت.

گوهرشاد در راه رفتن به زندان مرکبی برای سوارشدن

از ماحصل گزارشهای مورخان ،بهخوبی سیاستهای

نداشت و پیاده ،تنها با استفاده از عصاایی رواناه شاد

این بانوی ترخان در جریانهای سیاسی دورﮤ شاهرخ

(خواندمیر.)631/3 :1380 ،

محک زده میشود .گوهرشادآغا در نوع خود نمونه و
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در تقاباال بااا ایاان اقاادام ،میرزاعالءالدولااه نااوﮤ

گوهرشادآغا و حلقﮥ ترخانیان در منابع دیاده مای شاود.

گوهرشادآغا رو در روی میرزاعبادالطیف قارار گرفات.

در نزاع میان امیرپهلوانحسین و امیرشیرحاجی کاه هار

بنابااه گاازارش ساامرقندی عالءالدولااه «شاااهزادگان

دو از جرگﮥ بابریان بودند ،بابریان جماع بایشاماری از

میرزاصالح ولد میرزاپیرمحمد شیرازی و امیراویترخاان

ترخانیان نظیر امیراویس ترخان و فرزندانش یوسف خان

و امیراحماادترخان را معااین فرمااود ...اساااس جمعیاات

و خسروخان را از دم تیغ گذراندند (خوانادمیر:1380 ،

میرزاعبداللطیف را براندازند و مهدعلیا و امرا ترخانی را

 .)64/4در این ماجرا همچنان گوهرشادآغا و ترخانیاان

از حبس خالص ساازند» (سامرقندی.)601/4 :1311 ،

بودند که موفق شدند باا برتخاتنشااندن میرزااباراهیم،

در نباارد میااان عالءالدولااه و عباادالطیف ،حمایاات و

پسر عالءالدوله ،چراغ شوکت ترخانیان را پرفروغ نگااه

همراهی ترخانیان از عالءالدوله علت اصلی پیاروزی او

دارند؛ اما ساایش قادرت میاان ترخانیاان باا مخالفاان،

بر رقیب بود (طهرانی301 :1346 ،و .)302به طور کلای،

درنهایت در دورﮤ ابوسعید تیموری باه اقتادار ترخانیاان

پس از مرگ شاهرخ فعالیت های ترخانیان به شکل عمده

خاتمه داد.

تحت فرمان اوالد بایسنقر نخسات عالءالدولاه ،ساپس

بنابه روایت خواندمیر «جمعی از مفسدان فتنهانگیاز»

ساالطانمحمااد ،سااپس ابوالقاساامبااابر و درنهایاات

(خواندمیر )68/4 :1380 ،درصدد برانگیختن آتش فتناه

سلطان ابراهیم بن عالءالدوله ذکر می شود .اگرچه آنهاا باا

میان خاندان تیموری برآمدند .این گروه کاه خوانادمیر

الغ بیگ ،تنها فرزند ذکور باقی ماندﮤ شاهرخ ،همچنین باا

اسااامی آنهااا را اعااالم نکاارده اساات ،ابوسااعید را بااه

بایساانقر پیونااد خویشاااوندی ایجاااد کردنااد ،گویااا

گوهرشادآغا و اطرافیان او دلسرد کردند .ازساوی دیگار

بااههاایچوجااه تمااایلی بااه او نشااان ندادنااد .در سااال

امیرشیرحاجی ،از امرای معروف تیموری ،در پیاامی باه

841ق1448/م ،پس از جلوگیری از قتل عالءالدولاه باه

ابوسعید اعالم کرد کاه« :بااوجود قتال امارای ترخاانی

دست الغ بیگ ،امرای ترخانی همراه گوهرشااد عزیمات

مادام که گوهرشادآغا در سلک انتظام داشته باشد من به

کردند .دولتشاه سمرقندی دربارﮤ امرای ترخاان و دیگار

مالزمت میتوانم رسید» (خواندمیر.)68/4 :1380 ،

افراد نوشته است :گوهرشاد ،ترخانیان و تاحدودی تمام

ابوسعید که پیش از سلطنت ازطریق ازدواج با ملکاه

امرا و وزرای شااهرخ ،از تارس الاغ بیاگ کورگاان باه

سلطان بیگم ،دختر اردوبوغاترخاان ،باا ترخانیاان رابطﮥ

امیرزادهسلطانمحمد ملتجی شدند..

خااانوادگی برقاارار کاارده بااود ،احماادترخان ،باارادر

باااهواسطﮥ بقایاااای قااادرت ترخانیاااان و اقتااادار

گوهرشاد را در مقام امیری نگاه داشت و باه او صادمه

گوهرشااادبیگم ،بحااث دسااتگیری اماارای ترخااانی و

نرساند؛ اما پس ازچندی ،به خصوص پس از فرمان قتال

همچنااین ترخانیااان توسااط میرزاعباادالطیف خاتمااه

گوهرشادآغا ،احمدترخان را نیز محدود کرد .خوانادمیر

پااذیرفت؛ امااا بااار دیگاار و در زمااان امیرالقاساامبااابر و

معتقااد اساات کااه نفااوذ ترخانیااان و در رأس آنهااا

ابوسعیدتیموری تکرار شد .در درگیری میاان بابریاان و

گوهرشاااادآغا ،باعاااث قتااال گوهرشاااادآغا توساااط

ترخانیاااان بااار سااار جانشاااینی میرزامحماااد پسااار

ابوسعیدتیموری شد .اما به نظر می رسد حوادث گذشاته

میرزاابوالقاسم بابر ازیکسو و میرزااباراهیمسالطان پسار

و مجموعﮥ اقدامات گوهرشاادآغا و ترخانیاان بایش از

میرزاعالءالدوله ازسوی دیگار ،دوبااره نقاش و حضاور

یک ساوءتفاهم ،بیاان کننادﮤ واهمﮥ ابوساعید از قادرت
گوهرشادآغا و امرای ترخانی بوده باشد .نکتﮥ دیگار در
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این روایت هاا نگارش مثبتای اسات کاه خوانادمیر باه

میرزاعالءالدوله با جهانشاه ،سپاهیان جهانشاه جمعای از

گوهرشاد و ترخانیان داشته است .وی قتل گوهرشااد را

ترخانیان را باه سارکردگی حسانعلایترخاان دساتگیر

واقعه ای شنیع ازساوی ابوساعیدتیموری معرفای کارده

کردنااد (طهراناای .)349 :1346 ،مؤلااف دیاربکریااه از

است .به هرروی پس از گوهرشادآغا ،ترخانیان مهم ترین

حضور دو ترخانی گزارش داده است :یکی به نام رستم

و مقتادرترین حااامی خااود را از دسات دادنااد .از ایاان

ترخان که حین مقابلﮥ جهانشاه با پسارش ،پیرباداق ،در

تاریخ تا پایان عصار تیماوری سیاسات شااهزادگان باه

شیراز در در سپاه جهانشااه باود و دیگاری ابوالحسان

محدودکردن و تضعیف قدرت ترخانیان معطاوف باود.

ترخان که آخرین بازمانادﮤ ترخانیاان شااخﮥ امیرغیااث

از مهم ترین نتایج این رویکرد در وهلﮥ اول منقطع شادن

الااادینترخاااان باااود .ابوالحسااانترخاااان در ساااال

ترخانیان به لحاظ شجره نامه و در وهلﮥ دوم ،رواج نشان

813ق1469/م ،در نقش مالزم یادگارمحمد ظااهر شاد.

ترخانی به گروهها و مناصب مختلف بود .یکی دیگر از

امیرزادﮤ مزبور در راه عزیمت از مرعش و آذربایجان به

علت های تضعیف ترخانیان در دوران پایانی تیموریاان،

خراسان به قتل رسید (طهرانی.)429 ،364 :1346 ،

بهخصوص مقارن با رویکار آمدن سلطان حساین باایقرا،
اوجگیااری ارغونیااان رقیااب ترخانیااان بااود .بنابااهگفتﮥ

شاخﮥ دوم ترخانی :در شاخﮥ دوم ترخانی بسایاری از

راشدی ،مصاحح کتااب ترخاان ناماه تتاوی ،تااریخچﮥ

اسامی دیده میشود که بهلحااظ کثارت ،بیشاتر از دورﮤ

حضور ماؤثر ارغونیاان باه ساال 844ق1442/م و دورﮤ

اول عصر تیموری بودند؛ اما باه لحااظ شادت عمال و

ابوسااعیدتیموری برماایگااردد (راشاادی ،مقدمااه کتاااب

محاادودﮤ اختیااارات بساایار محاادودتر عماال کردنااد و

ترخاننامه1964 ،م.)1 :

ازطرفی به لحاظ نسابت ،باه صاورت زنجیارﮤ تنومناد و

اولاین فاارد از ارغونیااان امیرحساان بصااری بااود کااه

سلسله واری نبودند .مهم تارین ایان ترخانیاان درویاش

سااالطانحساااینباااایقرا (883ق1419/م) پاااس از او

محماااادترخان پساااار اردوبوغاترخااااان بااااود .او از

امیرذوالنون ،پسر امیرحسن بصری ،را حاکم قندهار کارد.

معروف ترین ترخانیاان در دورﮤ دوم تیماوری باود کاه

چنان که پیشتر اشاره شاد ارغونیاان و ترخانیاان ازجملاه

سایر ترخانیان به گونه ای با وی پیوند نسبی داشاتند .در

خاندانهایی بودند که تیمور بنابر اصلونسبشاان باه آنهاا

منابع وی را پسر بوغاترخان و دایی سلطان احمدمیرزا و

منصب ترخانی داد .در فواصل حکومت ابوسعیدتیموری

ساالطانمحمااودمیرزا معرفاای کااردهانااد (بااابر1308 ،ق:

تا روی کار آمدن سلطان حسین بایقرا ،چالش و نازاع میاان

 .)13,14گویااا در مقااام و منزلاای قاارار داشاات کااه

ارغونیان و ترخانیان شدت گرفت .در ساال هاای پایاانی

امیرعلیشاایرنوایی کااه در آن زمااان هنااوز بااهجاارگﮥ

حکومت ابوسعیدتیموری و هم زمان باا برتخات نشساتن

سلطان حسین بایقرا نپیوسته بود ،با وی هم صحبت بود و

سلطان حسین بایقرا ،امیرذوالناون باا انتصااب بار قنادهار

معاشرت مای کارد (خوانادمیر .)131/4 :1380 ،مطاابق

انتقام ترخانیاان را گرفات .بناابراین ترخانیاان در کاانون

منابع در سال 812ق1468/م ،فتنﮥ ترخانیاان رخ داد .در

تهدید ارغونیان قرار گرفتند ).(Alan, 2002: 8-9

این مااجرا گویاا درویاش محمادترخان کاه در سامت

پااس از فااوت گوهرشااادآغا ،اماارای ترخااانی در

والایگاری بخاارا باود ،از اقادامات و رفتاار نامناساب

رویااارویی بااا جهانشاااه نیااز قاارار گرفتنااد .در سااال

بایساانقرمیاارزا ،پساار محمااودمیرزا و نااوﮤ عالءالدولااه،

861ق1441/م و در نباارد میااان ابااراهیمساالطان فرزنااد

ناخرسند شد .مطاابق گفتﮥ خوانادمیر «بایسانقرمیرزا در
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ایام فرمانفرمایی امراء حصار و نوکران قادیمی خاود را

از گفتوگوی فروبسته میرزابایسنقر از او یک دو سخن

بیشااتر از دیگااران منظااور نظاار عنایاات و مرحماات

پرساید و جااواب مطاابق صااواب نشانید آنگاااه فرمااان

می گردانید و نسبت به ترخانیان و سایر سامرقندیان باه

واجباالذعان بقتلش نافذ گشت و همان ساعت دسات

دستور ایشان رعایت و مکرمت به تقدیم نمی رساانید و

سیاسات بساا حیااتش درنوشات (خواناادمیر:1380 ،

ایاان معناای باار ضاامایر اماارای ترخااانی گااران آمااد»

.)224/4

(خواندمیر .)224/4 :1380 ،سرکردﮤ ترخانیاان ناراضای

عبدددالعلیخددانترخددان :یکاای دیگاار از ترخانیااان

درویشمحمدترخان بود .بناابرگفتﮥ خوانادمیر ،وی «باه

عبدالعلیترخان باود .نویساندﮤ بابرناماه وی را خاویش

مزید جااه و جاالل از اقاران و امثاال امتیااز و اساتثناء

نزدیک درویاشمحمادترخان معرفای کارده اسات کاه

داشات» (خوانادمیر .)224/4 :1380 ،در وهلﮥ نخسات،

خواهر کوچک درویشمحمادترخاان ،باه ناام ماربااقی

پیااروزی از آن درویااشمحماادترخان و یااارانش بااود؛

ترخان را به زنی داشت (بابر1308 :ق )14 :بهلحاظ ارج

به طوری که موفق شدند سلطان علای میارزا را بار تخات

و بزرگی باهپاای درویاشمحمادخان نمایرساید؛ اماا

نشانند؛ اما این چیرگی دیری نپایید .جمعی از مخالفاان

باوجوداین زمانیکه حکومت بخارا را در دست داشت،

ترخانیاااان باااهجاناااب قلعاااهای روی آوردناااد کاااه

«نوکر او را به سههزار رسیده بود .نوکرا بسیار خاوب و

سااالطانبایسااانقرمیرزا در آن محباااوس باااود و باااا

پرشق نگاه میداشات تجساس و تفحاص و پرساش و

درویش محمادترخان بناای مخالفات نهادناد .در ساال

دیااوان و دسااتگاه و شاایالن و مجاااس او پادشاااهانه

888ق1484/م امااااارای ترخاااااانی باااااههماااااراه

بااود»(بااابر1308 ،ق .)14 :بااابر همچنااین معتقااد بااود

درویش محمادخان ،والای بخاارا ،بایسانقرمیرزا ،حااکم

««شیبانیخان اگرچه نوکر او نبود ،اما چندگاه هماراه او

سمرقند را دستگیر کردند و به جای او ،سلطانعلیمیرزا

میبود و سلطانان خورد و ریزه اکثر نوکر او شده بودند

را بااه تخاات نشاااندند .ازایاانرو ،دوسااه روز بعااد،

و سبب این همه ترقییافتن شیبانیخاان و ویارانشادن

خواجااهابوالمکااارم کااه خواناادمیر (خواناادمیر:1380 ،

همه خانوادهها عبدالعلیخانترخان شد» (باابر1308 ،ق:

223/4و« )224او را از اوالد صاحب هدایاه مایشامارد

.)14

که نسل اندرنسل ملجا اعیان و اشراف ماوراءالنهر باود و

باتوجه به گزارش باابر از اوصااف عبادالعلیخاان،

منصب شیخ االسالمی آن مملکت را باه عهاده داشات»،

چنین استنبا میشود که مقام این ترخان در نوع خاود

امرا و اهالی سمرقند را باا خاود هماراه کارد و امارای

بی نظیر و مهام باوده اسات .در دورﮤ سالطان ابوساعید

ترخانی و سلطان علی میرزا را از سمرقند بیرون کردند و

تیموری ،وی مأماور دفاع طوایاف عربای شاد کاه در

بایسااانقرمیرزا را دوبااااره باااه قااادرت برگردانناااد.

مرزهای شارقی اساباب دردسار تیموریاان شاده باود.

به همین روی« ،ترخانیان از محافظت قلعه عااجز گشاته

عبدالعلی در دفع این طوایف موفق عمل کرد؛ اما «بعاد

محمدمزیدترخان از راه دروازه چهار راهه متوجه بخاارا

از سرانجام مهام اعراب تاا ناواحی نیشااپور و سابزوار

شد و سلطانعلایمیارزا و درویاشمحمادترخان اسایر

تاخته اعالم اقتدار برافراخت» .همین اقدام باعاث طارد

سرپنجه تقدیر گشاتند» (خوانادمیر .)224/4 :1380 ،در

وی ازسوی ابوسعیدمیرزا و فرار وی به اساترآباد و نازد

جلسﮥ محاکمه ای «درویش محمدترخان را پیش آوردناد

سلطانحسینبایقرا شد (خواندمیر.)122/4 :1380 ،

عرق خجالت بر جبینش نشسته و از غایت دهشت لاب

وی مدتی نیز در دربار بابریاان محباوس باود و در
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قید بند قرار گرفت (خواندمیر)43/4 :1380 ،؛ اماا پاس

کول ملاک درگذشات (باابر1308 ،ق14 :؛ خوانادمیر،

از روی کارآمدن سلطان حسین بایقرا داروغگای سااخر و

 .)424/4 :1380پااس از ایاان شاااخﮥ منقطااع ترخااانی،

تولک به عبدالعلیترخان محول شد (خوانادمیر:1380 ،

اسااامی دیگااری در دورﮤ پایااانی تیموریااان مشاااهده

 .)111/4در این زمان شیبانی خان از خوارزم باه قرابیاغ

می شود که بایش از اتصاال باه شااخﮥ ترخاانی ،تنهاا

کول و از قرابیغکول به بخارا آماد امیرعبادالعلیترخاان

معرف هویات فاردی ایان امیاران باوده اناد .افارادی

بااهدسااتور او «نوباات اول شاارایط اخااالص و مراساام

همچون امیراویس ترخان ،یوسفترخان ،خساروترخان

اختصاص به جا یآورد و آن جناب را مصحوب خویش

و سایر امیرانی که پسوند ترخان به دنبال نامشان آماده

به سمرقند برد و سلطاناحمدمیرزامقدمخانی را موجاب

است تا زمانی که گوهرشادآغا زنده بود درمالزمات او

ازیاد اسباب جهانبانی دانسته ابواب انعاام و احساان بار

قرار داشتند .خسروترخان ،ملقب به امیراعظم ،در حین

روی روزگااارش مفتااوح گردانیااد» (خواناادمیر:1380 ،

ورود گوهرشاااد بااه یاازد و شاایراز همااراه او بااود

 .)214/4ایاان روایاات خواناادمیر آخاارین گاازارش از

(کاتاابیاازدی )224 :1341 ،و در تحااوالت سیاساای

شرححال این امیر ترخانی است.

مناطق جنوب ایران تأثیرگذار بود (کاتب یزدی:1341 ،

باقیخدانترخدان :پسار عبادالعلیترخاان و عماوزادﮤ

 .)226امیراویس خان و یوسف خان نیاز از افاراد ماؤثر

سلطان احمدمیرزا بود .حکومت بخارا پس از پدر به وی

ترخانی بودند؛ اما اینان پاس از فاوت گوهرشاادآغا و

داده شد« .در تاریخ بابریان و در زمان سلطان علی میارزا

هم زمان با تهدید و فشار بار ترخانیاان در دورﮤ افاول

بسیار کالن شده بود .نوکران او ،همانناد دورﮤ پادرش،

تیموریان ،ابهت و شاوکت ترخانیاان شااخﮥ اول را از

به پنج شش هازار رسایده باود و باه سالطان علای میارزا

دست دادند.

چندانی مطیع و منقاد نباود و باا شایبانی خاان در قلعاه
دوبوسی جنگ کرده بود و شکست خورده بود و همان

رواج نشان ترخانی

شکست دادن شیبانی خاان رفات و بخاارا را گرفات باه

بااه مااوازات تضااعیف ترخانیااان و هاامزمااان بااا

جانور میل بسایار داشات .مای گویناد هشتصاد جاانور

کشته شدن گوهرشاادآغا ،ابوساعیدتیموری در اقادامی

شکاری داشت اخالق و اطوار او آنچنان نبود که تاوان

تأمل برانگیز به ترویج و اعطا نشان ترخانی به گروه هاا

گفت» (بابر1308 ،ق.)14 :

و اصناف مختلف دست زد .مهام تارین و مساتندترین

محمدمزیددددترخان :دیگااار از ترخانیاااان دورﮤ دوم

منبع درخصوص اعطا ترخاانی در ایان دوره منشاآت

محمدمزیاادخان بااود کااه نااام او بااهکاارار در حااوادث

است .این دسته از منابع که به قصاد تعلایم و آماوزش

سااالهااای پایااانی تیموریااان آمااده اساات .او پساار

نگارش ناماه نگااری دورﮤ تیماوری نوشاته شاده اناد،

اردوبوغاترخان و برادرزادﮤ درویاش محمادخان باود و

دربرگیرناادﮤ مهاامتاارین و ارزشاامندترین اطالعااات

چنااد سااال حاااکم ترکسااتان بااود (بااابر1308 ،ق.)14 :

تاریخی هستند که کمتر در سایر منابع یافت میشوند.

شیبانی خان ،حاکم ازبک ،ترکستان را از او گرفت .باابر

اثر باخرزی یکی از همین مناابع اسات .وی در اثار

دربارﮤ او نوشته است« :رأی و تدبیر او خوب بود؛ اماا

خود ،منشاءاالنشا ،از افرادی ناآشنا در کسوت تجار ناام

بی باک و فاساق باود» (باابر1308 ،ق .)14 :باابر او را

میبرد که در زماان سالطانابوساعیدتیموری و سالطان

پس از فتح سمرقند دیده باود .ایان ترخاان در جناگ
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حسینبایقرا به آنها نشان ترخانی اعطا شد .در این اثار،

 .)34 :86696فحوای سند نشان می دهد کاه شایروانی

سندی درخصوص اعطا نشان ترخانی باه دکاان مشاک

ازجمله افرادی بوده است کاه از منطقﮥ شایروان روانﮥ

فروش پیربازار آمده است .شخصی گمنام که نام اصالی

دربار تیموریان شده اسات و پاس از جلاب رضاایت

آن در سند ذکار نشاده اسات (بااخرزی ،شاماره ثبات

سلطان تیموری ،به این نشاان دسات یافتاه اسات .در

34 :86696تا .)31یکی دیگر از این افراد ،فاردی اسات

نشان ترخانی او آمده است« :او را مشامول عنایات و

به نام کمالالادین محمادتاجر .از ایان شاخص نیاز در

ترخانی کرده ...به هیچ باب از او باج و تمغا و زکات

منابع دیگر یادی نشده است .تنها در حکم آماده اسات:

و داروغگانه نگیرند و به خالف مشارالیه هیچ بار ،باار

«خواجه کمال الدین محماودنجم کاه باه کماال خصاال

او را نگشایند و به کلفت تکلیف پیراهن خریاداری او

محمودی چون نجم ثابت طالع مسعود است ...ساعادت

نگردند و باه علات ساوقات و ساالمانه و پیشاکش و

و مراتب دو جهانی در آن دانسته که از اقصای مصار و

خدمتانه متعرض حال او نگردناد و باه هایچ وجهای از

روم با وجود بعد مسافت ...متوجاه تختگااه خراساان...

وجوه بار چیازی از جهاات و حاواالت و تحمایالت

گشته روی اخالص و چهرﮤ اختصاص بر خاک آساتان

دیااوانی و اخراجااات و عوارضااات ساالطلنی طمااع و

دولت آشیان ساید» (باخرزی ،شماره ثبت .)38 :86696

توقیع نکنند و به بهانه کاارگزاری و شالتاق راهاداری

مطابق سند ،این تاجر از بالد مصار و روم باه خراساان

سنگ تفرقه در راه او ننهند و( »...باخرزی ،شماره ثبت

آمااده بااود و پااسازچناادی ،از ابوسااعیدتیموری نشااان

34 :86696و.)34

ترخانی دریافت کرده بود .در نشان ترخانی او ،غالماان

مجموعه دستوراتی که در سند عبدالحی آمده است

و منتسبان او نیز امتیاز ترخانی داشاتند و فرماان صاادر

بیان کنندﮤ افزایش حوزﮤ اختیارات افاراد غیرنظاامی در

شد تاا «هایچ وجهای از وجاوه و جهتای از جهاات از

سمت تجارت است .حقوقی که تا پیش ازاین ،به حوزﮤ

ایشان باج و خراج و صااحب عیاراناه و سمساپاری و

امتیازات نظامیان ترخانی تعلق داشت .عالوه بر منشات

دروازه بانی و مقومانه و تغما و زکات نطلبند» (باخرزی،

باخرزی در ترسل اسفزاری ،نویساندﮤ معاروف درباار

شااماره ثباات )38 :86696؛ همچنااین او و مقربااانش از

سااالطانحساااینباااایقرا ،نیاااز ساااندی درخصاااوص

هرگونه تحمیالت دیوانی ,عوارض ،شلتاقات راهاداری

نشان ترخانی معتمد ارماکبااف ،از صانف بافنادگان،

معاف شدند (باخرزی ،شماره ثبت ..)38 :86696

آمده است (اسفزاری ،شماره ثبات 16 :13118تاا.)19

خواجه عبدالحی شیروانی نام دیگاری اسات کاه در

در این نامه نام فردی به نام خواجهمحمدمشهدی آمده

منشااآت باااخرزی از او سااخن بااه میااان آمااده اساات.

است که گویا علیه ارمکباف نامه ای به دیوان فرستاده

باخرزی در فهرسات کتااب او را خواجاه زاده یوساف

بود .متن سند نشاان مایدهاد کاه دساتگاه حکومات

مصر معرفی کرده است (باخرزی ،شماره ثبات :86696

سلطانحسینبایقرا از ارمکباف رفع اتهام کرده اسات

 .)1تنها اطالعات موجود درخصوص هویت عبادالحی

و او را بر نشان ترخانی ابقاا کارده اسات (اسافزاری،

شیروانی سندی مندرج در منشاات ماذکور اسات .در

شماره ثبت  18 :13118و.) 19

این گزارش نام کامل او ««خواجه نظام الدین عباداللباقی

در نامه خواندمیر نیر حکمای مبنایبار اعطاا نشاان

شایروانی» ذکاار شااده اساات (باااخرزی ،شااماره ثباات

ترخانی به تجار گازارش شاده اسات کاه در آن تجاار
ترخانی ازهرگونه باجوخاراج و زکاوه و تمغاا و ساایر
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تکالیف مسلم معااف بودناد (خوانادمیر ،شاماره ثبات

سایر مناابع دورﮤ تیماوری ،از نشاانترخاانی او خباری

244 :12939و )244و در همین اثر ،به صورت خاص از

نیست؛ اما نوایی ،بارخالف زاللای ،او را باا ناام موالناا

نشان ترخانی خواجهکماالالادینالیااس چلبای رئایس

ترخانی معرفی کرده است (ناوایی .)41 :1323 ،باه نظار

الملک ،از معتبرترین تجاار تیماوری ،یااد شاده اسات

می رسد که عنوان ترخان ازآنرو در ادامﮥ اسام او آماده

(خواندمیر ،شماره ثبت 244 :12939تا.)248

است که خاستگاه سپاهیگری داشاته اسات و باهعلات

نشان ترخانی تنها مختص به تجار نبود ،بلکه طیاف
وساایعی از اقشااار مختلااف جااامعﮥ عصاار تیمااوری را

عالقه به شعر و شاعری ،در محفل شاعرا جاای گرفتاه
است.

دربرمی گرفت .درایان میاان ،شااعران نیاز از ایان حاق

سوای تجار و شعرا ،در دورﮤ پایانی عصار تیماوری

بی نصایب نماندناد .در مناابع ایان دوره ناام دو تان از

اعطا نشان ترخانی به دیوانیان و البته امیران محلی تعلق

شعرا ،یکی با پسوند لقب ترخانی و دیگری بادون ایان

گرفاات .سااندی مناادرج در شاارفنامﮥ عبااداهمرواریااد

پسوند ،دیده می شود .در منشاءاالنشا باخزری حکمی از

کرمانی در دست است که در آن ،سلطانحسینبایقرا باه

سلطانحسینباایقرا بارای ترخاانیکاردن زاللای شااعر

ساافارش امیرعلیشاایرنوایی بااه موالناشاامسالاادینعلاای

وجود دارد .در این سند علت اعطاا نشاان ترخاانی باه

منشی نشان ترخانی داده است .در این نامه آماده اسات

زاللی این چنین ذکر شده است :چاون زاللای «از زمارﮤ

که بهپاس زحمات خالص موالنا ،حاال کاه او در سان

ناظمان درر غرر منظوم که به وجاه حسان رتباه شاعر

پیری و کهولت قرار گرفته است ،باه او نشاان ترخاانی

شعری رسانیده و درین وقت متصدی تدوین دواوین و

داده شد تا ازاینپس ،امور زندگانی اش در راحتای قارار

متوجه تألیف اشعار سحر آیین گشته» (باخرزی ،شماره

گیرد (کرمانی ،شماره ثبت  .)146 :14301به استناد این

ثباات 26 :86696تااا ،)28بنااابراین از نشااان ترخااانی و

حکم ،فرزندان موالناا باه ناامهاای خواجاهناصارالدین

مجموعه معافی های دیوانی بهره مناد شاده اسات .نکتﮥ

منصور و خواجهغیاث الدینمحماد نیاز مشامول نشاان

حایزاهمیت در این است که به غیار از ناوایی ،در ایان

ترخااانی شاادند (کرمااانی ،شااماره ثباات .)141 :14301

زمان هیچ مؤلفی از زاللی یاد نکرده است .در اثر ناوایی

باتوجه به ماتن حکام و سافارش امیرعلیشایر در حاق

نیز اشاره ای به نشان ترخانی زاللی نشاده اسات .در دو

موالنا ،بهنظر میرسد که معروف و سرشناس بوده است

ترجمه از کتاب مجالسالنفاایس 3،در ذیال ناام او تنهاا

که نامش در سایر منابع ذکر شود؛ اما متأسفانه کمباودی

زاللی هروی یااد نشاده اسات و باه نشاان ترخاانی او

که درخصوص ساایر افاراد ماذکور در منشاات حاس

عنایتی نشده است .پدرش مارد درویشای باود و غازل

می شود ،دربارﮤ او نیز صادق است .خواندمیر ،نویساندﮤ

فروشی میکرد (نوایی )12 :1323 ،و خود نیز ازآنجاکه

معتبر دورﮤ تیموری که در اثر خاود از صااحب منصابان

گاهی از چشمﮥ ذهنش زالل نظم ظاهر میشاد ،باه وی

عرصه های سیاسی و دینی و فرهنگی یاد کرده است ،از

زاللی میگفتند (نوایی .)12 :1323 ،مؤلف تحفاه ساامی

این منشی تنهاا گزارشای کوتااه ارائاه کارده اسات .از

سال وفات او را 931ق1424/م ذکر کارده اسات (ساام

گاااازارش خواناااادمیر چنااااین برماااایآیااااد کااااه

میرزا.)121 :1314 ،

موالناشاااامسالاااادینعلاااای در درگیااااریهااااای

شاعر دیگر این دوره موالنا ترخانی بود که برخالف
زاللی پسوند ترخانی داشت .در منشاءاالنشا بااخرزی و

سلطانحساینباایقرا باا فرزنادان و ناوههاایاش نقاش
واسطه را ایفا کرده است (خواندمیر.)248/4 :1380 ،
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مستندهای تاریخی همچنین از اعطا نشان ترخانی به

خوبی باه ایان خانادان انعکااس ناداده اناد .میرتیماور

امیران محلی خبر می دهند .از مهم تارین ایان نشاان هاا،

مرعشاای آقامحماادروزافزونی را فااردی مزدورتاار از

ترخانی کاردن آقامحمادروزافزون ،فرزناد آقارساتم ،از

پدرش ،آقارستم ،معرفی کارده اسات کاه «ماردم را باه

امیااران محلاای مازناادران اساات .باارخالف سااایر افااراد

احسان و انعام نواخته و مواعید دلپسند امیدوار می کرد»

نه چندان آشنا ،منابع دورﮤ صفوی درخصوص ایان امیار

(میرتیمور مرعشی.)86 :1364 ،

محلی بسایار ساخن گفتاهاناد؛ اماا درخصاوص نشاان

ازیک سو باتوجه به شمار فراوان نشان ترخاانی کاه

ترخانی ،موثق ترین مساتند ذکار حکام نشاان ترخاانی

امیرزادگان تیموری به اقشار مختلف جامعه می دادناد و

محماادروزافزون ازسااوی ساالطانحسااینبااایقرا در اثاار

ازسوی دیگر درگیری و انزوای ترخانیان ،به جهت گیری

باخرزی است .در ایان حکام ،آقاا محمادروزافزون را

سیاسی اخالف تیمور در قباال طغیاان و زیااده خاواهی

برادر علی آقا سرسپاه سیاه پوشاان معرفای کارده اسات.

ترخانیان پی می بریم .مهم ترین درگیری امیران تارک باا

ازآنجاکه «عصرها و قرن ها اسالف و اشراف او در ایان

اقدامات سلطان ابوسعیدتیموری و سلطان حساین باایقرا،

خانواده همایون ...در کاوش و غاشایه یاک جهتای بار

در زمینﮥ مباحث اقتصادی مطرح بوده است؛ بنابراین در

دوش داشته اند» (باخرزی )30 :86696 ،و چون «مقادم

منشااات ایاان دوره ،احکااام و فرمااانهااای متعااددی

جنااود و جیااوش و سرسااپاه ساایاهپوشااان بااودهانااد»

درخصوص محدودکردن ترخانیان به شیوه های مختلاف

(باخرزی )31 :86696 ،الطاف همایونی شامل حال آنها

منعقد شده است .بهموازات شکاف میان طبقﮥ حاکمیات

شد و به نشان ترخانی مزین شدند.

با سران نظامی در حقاوق ماالی آنهاا شاامل مساتمری،

باتوجه به مدارک موجود در حکم ترخانی ،باه نظار

مواجااب و سااایر کارکردهااای دیااوانی ماننااد ادرارات،

می رسد که خاندان سیاه پوشان 4،به سرکردگی آقارستم و

شلتاق ها و ،...سایر اصطالحات رایج در دورﮤ تیماوری

پسرانش ،در حمایت از حکومت مرکزی در برابر ساایر

دستخوش تحول شاد .ایان امار نارضاایتی و اعتاراض

رقبااای تیموریااان در منطقﮥ مازناادران ،نقااش اساساای

طبقﮥ ترخانیان را درپیداشت .ترخانیانی که تا این زماان

داشتند یا حداقل آنکه تیموریان از آنها همانند سپری در

به پشتوانﮥ نسب خود و به علت محافظات از حکومات

برابر مخالفان خود استفاده میکردند .از وقفنامهای 4که

تیموری ،بسایاری از امتیاازات خاصاه دیاوانی اعام از

از آقارستم برجای مانده است ،اصالت این خانادان کاه

ترخانی را به خود اختصااص داده بودناد (Subtelny,

ایراناایاالصاال بودنااد ،مشااخص ماایشااود .زمااانیکااه

) .1988: 147امیرزادگان دورﮤ پایاانی تیماوری پاس از

محمدزمانمیرزا ،پسر یادگارمیرزا و ناوﮤ سالطانحساین

بررسی عملکرد ترخانیان و مشاهدﮤ قادرت روزافازون

بایقرا ،برای انقیاد و اطاعت منطقﮥ مازندران فرستادگانی

آنها ،مصلحت را در آن دیدند تا با نگرشی جدید ،میاان

به آنجا فرستاد ،جماع کثیاری از امارا باه پیشاواز آنهاا

ترخانیان و نیروهای تازه نفس اما مخلص ،جانب گاروه

رفتند .ازجمله ایان افاراد سیاهپوشاان غااشیﮥ جرجاان

دوم را بگیرنااد و خااود را از فشااار زیااادهرویهااای

بودند که رسم سرساپردگی باه تیموریاان را ادا کردناد

ترخانیان رها کنند.

(خواندمیر .)396/4 :1380 ،به احتماال در هماین زماان

نتیجه

بود که نشان ترخانی باه خانادان محمادروزافزون داده
شد .بااینحال در دورﮤ صفوی ،مورخان نگرش مثبت و

نشان ترخانی یکی از کارکردهاای دیاوانی در دورﮤ
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میانﮥ ایران بود .مشموالن ترخانی کساانی بودناد کاه از

نظامی هم نژاد ،در تالش بودند که حکومتی مغولی را با

جمیااع حقااوق خاااص حکااومتی برخااوردار بودنااد و

ماهیت های اسالمی ایرانی تثبیت کنند؛ اما با گذر زمان و

درعوض ،هیچگونه تکلیفی بر آنها تحمیل نمیشد .آنهاا

هنگامی که سیاست جای خود را باه فرهناگ بخشاید و

بدون اجازه و با اختیار تاام در بارگااه سالطان حضاور

هم زمان با رویکرد امیرزادگان تیمور ،اصارار بار حفاظ

می یافتناد .در دورﮤ تیماور و شااهرخ ،باهطاور خااص

ترخانیان و استفاده از قدرت نظامی آنها نیز کم رنگ شد

برتری با ترخانیان بود و این حق را به سایر گاروههاای

و در مواقعی نیز بسان دشمن جادی بارای امیرزادگاان

جامعه اعطا نمی کردند .ویژگی خاص ترخانیان زنجیارﮤ

تلقی شد .به همین علت ،ابوسعیدتیموری با قلاع وقماع

نسبی بود که از پدر به پسر و ناوه مایرساید .باهعلات

ترخانیان و در رأس آنها گوهرشادآغا ،به اقتدار چنادین

ماهیاات نظااامی دورﮤ اول تیمااوری ،نفااوذ و اقتاادار

سالﮥ آنها پایان بخشید و باا رواج نشاان ترخاانی ،ایان

ترخانیااان مضاااعف شااد .ساارکردﮤ اماارای ترخااانی

وزنه را به جانب غیرنظامیان سوق داد.

امیرغیاااثالاادینترخااان در تمااامی لشکرکشاایهااا و
جریان های سیاسی حضور داشات و ازطریاق نساب و

پینوشت

پیوند خانوادگی میاان فرزنادان او باا فرزنادان تیماور،

 -1قبچور ناوعی مالیاات رایاج در دورﮤ مغاول کاه در

حلقﮥ مودت و همبستگی ایناان باا حکومات تیماوری

دایرﮤالمعارف ها از مالیات اراضی مستقل باود و باه

بیشتر و بیشتر شد .این روند در دورﮤ شاهرخ نیز اداماه

مالیات بر احشام داللت میکرد (فرهنگ معین ،ذیال

یافت و گوهرشاد ،نماد غلبﮥ ترخانیان ،از هیچ کوششای

کلماااااه قبچاااااور) .اماااااا از ماااااتن کتااااااب

برای حفظ سلطﮥ نیای خود دریغ نورزید؛ اماا در دورﮤ

خواجهرشیدالدینفضلاه چنین استنبا میشود کاه

عبدالطیف ،ابوسعیدمیرزا و درنهایت سلطانحسینباایقرا

قبچااور نااوعی مالیااات بااود کااه هاام از احشااام و

دودمان ترخانیان برچیاده شاد و از اقتادار آنهاا کاساته

بیابانگردان و هم از اهالی حرف و یکجانشینان اخذ

شد ..شاخﮥ دوم ترخانی قدرت شاخﮥ اول را نداشات و

میشد .برای اطالعات بیشتر درایانخصاوص ناک:

اقدامات امیرزادگان تیموری در حابس ،زنادانی و قتال

(خواجهرشیدالدینفضلاه همدانی.)1368 ،

ترخانیان به انزوای ترخانیان انجامیاد .باه ماوازات ایان

 -2اقدام مورخان دورﮤ تیموری برای مشروعیت بخشای

تحول ،در سمت دیگر نشان ترخانی از سیطرﮤ ترخانیان

به اقدامات تیمور و خاندانش از مهم تارین مباحاث

خارج شد و به گروه های مختلف مردم تعلق گرفت .در

این دوره به حسااب مای آیاد .علات عمادﮤ تاالش

دورﮤ ابوسعیدمیرزا و سالطان حساین باایقرا ،کساانی باه

امیرزادگان تیموری برای مشروعیت بخشی ،تضااد و

نشان ترخانی دست یازیدند که در مناابع ناام و نشاانی

تقابل دو ماهیت مغولی و ماهیت اسالمی ایران باود.

نداشتند و اغلب از طبقﮥ متوسط جامعه بودند .با نگاهی

اولی بر پایﮥ سنت یاسای چنگیزی و بر محور اقاوام

به سیر تاریخی دورﮤ تیماوری ،خاط مشای امیرزادگاان

بیابانگرد بود و دومی با پیشاینه فرهناگ و دیان در

دورﮤ پایانی درخصوص ایان تحاول بنیاادی باه خاوبی

ایااران سااروکار داشاات .تااالش باارای تااوازن و

مشاهده می شود .دورﮤ نخست باتوجه به ماهیت نظاامی

آشااتیدادن دو شااق متفاااوت و نامتجااانس ازسااوی

تیمور ،شخص تیمور و فرزندانش با تکیاه بار نیروهاای

تیمور و امیرزادگان تیموری ،در ساال هاای ابتادایی
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زمامداری تیمور بسیار ناموفق بود و هماین شاکاف

کفشگری.)1390 ،

تا پایان دورﮤ تیموری تداوم یافت و چه بساکه سبب
اضاامحالل حکوماات تیمااوری شااد .باارای بحااث
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 ،.................................................... .ترسل ،نسخه خطای،

زمااان ،یکاای توسااط هراتاای و دیگااری توسااط

شماره ثبت ،13118تهران :مجلس شورای اسالمی.

حکیمشاهمحمد قزوینی انجام گرفت .هراتی ترجماه

 .باابر ،ظهیرالادینمحمااد1308( ،ق) ،بابرناماه؛ تزوکااات

اثر خود را لطائفنامه نامید .اینک هر دو ترجماه در

بابری ،ترجمه عبدالرحیمخان خانان ،بمبئی :بینا.

یک مجلد با ناام مجاالس النفاایس باه زیاور چاا
درآمده است.
 -4سیاهپوشااان مازناادران معااروف بااه روزافزونیااه بااه
خاناادان محلاای در مازناادران گفتااه ماایشااود کااه

 .باخرزی ،عبدالواسع ،منشاءاالنشا ،نسخه خطای ،شاماره
ثبت ،89696تهران :مجلس شورای اسالمی.
 .بالذری ،احمدبن یحیی ،)1361( ،فتاوحالبلادان ،تهاران:
نقره.

آقارستم روزافزون در منطقه سوادکوه تآسایس کارد.

 .تتوی ،سیدمیرمحمدبنسیدجالل1964( ،م) ،ترخانناماه،

شروع قدرت گیری این خاندان مصاادف باا تجزیاه

به اهتمام سیدحسامالدین راشدی ،چ ،2حیدرآباد سند:

سیاساای تیموریااان (891ق) بااود .پااس از آقارسااتم

موسسه انجمن ادبی سند.

پسران او علی آقا و محمدآقاروزافزون قادرت را در
دست گرفتند .این گاروه از رقباای جادی خانادان
مرعشی به حساب می آمدند .درعاین حاال باه علات
اتحاد با شیبانیان ،در بدو تأسایس صافویان دشامن

 .جعفری ،جعفربن محمدبن حسن ،)1384( ،تااریخ یازد،
تصحیح ایرج افشار ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .جوینی ،عطاءالملک ،)1391( ،تاریخ جهانگشا ،تصحیح
محمد قزوینی ،تهران :نگاه.

جدی آنها نیز به شمار می آمدند .بنابراین در جریاان

 .حافظ ابرو ،)1380( ،زبادﮤالتواریخ ،تصاحیح سایدکمال

درگیری هاای سیاسای ،مناابع دوره صافوی از ایان

حاج سیدجوادی4،ج ،تهران:وزارت فرهناگ و ارشااد

خاندان با نگرشی منفی یاد کارده اناد .ایان خانادان

اسالمی.

پااس از اسااتیالء صاافویان ،بااه انقیاااد و اطاعاات از
شاه عباس اول مجبور شدند .برای اطالع بیشتر از این
خاندان نک( :رابینو.)1343 ،
 -4باارای مشاااهدﮤ ایاان وقاافنامااه نااک( :رحمااانی

 .خنجی ،فضل اه بن روزبهان ،)2434( ،مهماننامه بخاارا،
تصحیح منوچهر ستوده ،تهران :بنگاه نشار و ترجماه
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کتاب.
 .خواناادمیر ،)1380( ،تاااریخ حبیاابالساایر فاای اخبااار
نوع البشر ،تصحیح جالل الادین هماایی4 ،ج ،تهاران:
خیام.
 ،)1312( ،............. .ماااآثرالملوک ،تصاااحیح میرهاشااام
محدث ،تهران :رسا.
 ،............. .نامه نامی ،نسخه خطی ،شاماره ثبات ،12939
تهران :مجلس شورایاسالمی.
 .خوافی ،فصیح الدین احماد ،)1386( ،مجمال فصایحی،
تصحیح و مقدمه سیدمحسن نااجی نصارآبادی3 ،ج،
تهران :اساطیر.
 .رابینااو ،باساانت لااویی ،)1343( ،مازناادران و اسااتراباد،
ترجمه وحید دستگردی ،تهران :بنگاه ترجماه و نشار
کتاب.
 .ساااممیاارزا، )1314( ،تحفااه سااامی ،تصااحیح وحیااد
دستگردی ،تهران :ارمغان.
 .سمرقندی ،کمالالدین عبدالرزاق ،)1311( ،مطلعسعدین
ومجمعبحرین ،تصاحیح عبدالحساین ناوایی ،تهاران:
پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی.
 .سمرقندی ،دولتشاه ،)1382( ،تذکرﮤ الشعرا ،به اهتماام و

تصحیح حسین محمدزاده صدیق ،تبریز :اختر.
 .مرعشی ،میرتیماور ،)1364( ،تااریخ خانادان مرعشای،
تصحیح منوچهر ستوده ،تهران :اطالعات.
 .مرواریدکرمانی ،شاهابالادینمحماد ،شارفنامه ،نساخه
خطی ،شماره ثبت ،14301تهاران :کتابخاناه مجلاس
شورای اسالمی.
 .واصفیهروی ،زینالدینمحمودبنعبادالجلیل،)1346( ،
بدایعالوقایع ،تصحیح الکساندر بلدروف ،تهران :بنیااد
فرهنگ ایران.
 .وصاف شیرازی ،شهابالادین ،)1383( ،تحریار تااریخ
وصاف ،تحریر عبدالمحمد آیتای ،تهاران :پژوهشاگاه
علومانسانی و مطالعات فرهنگی.
 .نوایی ،امیرعلیشیر ،)1323( ،مجاالسالنفاایس ،تصاحیح
علیاصغر حکمت ،تهران :بینا.
 .همدانی ،خواجاه رشایدالدینفضالاه ،)1906( ،تااریخ
مبارک غازانی ،تصحیح کارل یان و هرتفاورد اساتفن
اوستن ،اصفهان :پرسش.
 .یاازدی ،شاارفالاادین ،)1381( ،ظفرنامااه ،تصااحیح
عبدالحسین نوایی ،تهران :مرکز اسناد مجلس شاورای
اسالمی.

تصحیح ادوارد براون ،تهران :اساطیر.
 .شامی ،نظام الدین ،)1363( ،ظفرنامه ،مقدماه و تصاحیح
محمداحمد پناهی سمنانی ،تهران :بامداد.

ب .مقالههای فارسی
 .خیراندیش ،عبدالرسول )1390( ،تحول مرتبه ترخاانی

 .شااابانکارهای ،محمااادبنعلااایبااانمحماااد،)1316( ،

در انتقال از جامعه تاورانی باه ایاران عصار مغاول،

مجمع االنساب ،تصحیح میرهاشم محدث2 ،ج ،تهران:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاات فرهنگای ،س،1

امیرکبیر.

ش ،2ص39تا.49

 .طهرانی ،ابوبکر ،)1346( ،تاریخ دیاار بکریاه ،تصاحیح
نجاتی لوغان و فاروق سومر ،تهران :طهوری.
 .کاتب ،احمدبنحسینبانعلای ،)1341( ،تااریخ جدیاد
یزد ،تصحیح ایرج افشار ،تهران :فرهنگ ایران زماین،
امیرکبیر.
 .کاشغری ،محمودبن حسین ،)1383( ،دیوان لغاتالترک،

 .دولت آبادی ,عزیاز( ،بهاار و تابساتان ،)1314ترخاان،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریاز ،ش148و،149
ص 31تا.40
 .رحماااانی کفشاااگری ،مهااادی ،)1390( ،بررسااای،
بازنویسی و ترجمه سند وقف نامه آقارستم روزافزون

1396  زمستان،)36  شماره چهارم (پیاپی، سال نهم، دوره جدید، سال پنجاه و سوم، پژوهشهای تاریخی/138

.82تا61 ص،14 ش، وقف میراث جاویدان،مازنی
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