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چكیده
نوشتار حاضر رویکردِ تفسیری بئاتریس فوربز منز ،پژوهشگر دوران مغول ـ تیموری،
را در کتاب قدرت ،سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری مـورد ندـد و ن ـر قـرار
میدهد .منز در این کتاب تاریخ عهد شاهرخ ،بهویژه مناسبات جامعـه و حکومـت در
این عصر ،را با دیدگاه متفاوتی بررسی میکند و عرصۀ جدیدی را بـه روی ماابـب
می گشاید .در این جهت ،پس از معرفی ماتصر فصول کتاب و جایگاه آن در عرصـۀ
پژوهشی عهد تیموری ،ندد مبانی معرفتی و چهارچوب ن ری مؤلف ،که براسـا آن
مناسبات جامعه و حکومت در عهد فرمانروایی شاهرخ را تفسیر کـرده اسـت ،مـورد
ندد و بررسی قرار میدهد .ندد مذکور ضمن ارجنهادن به ن رگـاه نویسـند کتـاب در
گشودن افقهای جدید در تاریخشناسی عهد تیموری و تهیـی ذهـن مااببـان بـرای
متفاوتدیدن ساختار کالن جامعه و حکومت در عهد جانشینی تیمـور ،بسـن ن رگـاه
وی و گشودن افقهای دیگری ،غیر از آنچه منز تاریخ عهـد شـاهرخ را براسـا آن
تحلیل کرده است ،در ن ر دارد.
کلیدواژهها:ایران ،تیموریان ،قدرت ،سیاست ،مذهب ،فوربزمنز.
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 .1مقدمه
سهم مؤثر محددان تاریخ در بازشناسی گذشته و ارائـۀ فهـم ن ـا منـدِ نـارر بـه اِنگـارههـای
معرفتی و مسائل مبتال به زمان حال موجبات پویایی ن ا معرفتی تاریخ را فـراهم مـیکنـد و
زمینههای درک دیگرگونۀ گذشته را هموار میکند .از این حیث ،تاریخ شرح ن ا منـد کـنش
جمعی انسان در گذشته بدان گونه است که مورخـان درپرتـو افـق گفتمـانی عهـد خـویش
واگویی و گزارش کردهاند و محددان تاریخ ،درپرتو مالح ات حاصل از افق گفتمـانی زمـان
حال ،بازگویی و بازشناسی میکنند .بنابراین ،هر پژوهش تاریای ،بسـته بـه ایـنکـه در چـه
جامعهای و ازسوی کدا تاریخشنا انجا شده باشد ،حـاوی بیـنش و روش خـا خـود
است .بینش تاریای و روش تاریخنگارانۀ بئاتریس فوربز منز نیز تابع همـین قاعـده اسـت و
ندد و تحلیل ن رگاه وی در کتاب قدرت ،سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری بر همـین
اسا انجا گرفته است.
نوشتار حاضر ندد دیدگاه و برح ن ری منز را تعدیـب مـیکنـد و ضـمن ارجنهـادن بـه
ن رگاه نویسند کتاب ،در تهیی ذهن مااببان برای متفاوتدیـدن سـاختار کـالن جامعـه و
حکومت در عهد جانشینی تیمور ،بسن ن رگاه وی ،و گشودن افقهای دیگری غیر از آنچه
منز تاریخ عهد شاهرخ را براسا آن تحلیل کرده است ،در ن ر دارد .ازایـنروی ،بـه مـوارد
مربوط به ترجمۀ کتاب و ندد تفصیلی مطالب آن نپرداخته و مواجهۀ ن ری با درک تفسـیری
مؤلف را دنبال کرده است.

 .2معرفی کتاب
قدرت ،سیاست و مذهب در ایران عهد تیمـوری ( )1عنـوان کتـابی از بئـاتریس فـوربز منـز
است که در  2007بهچاپ رسیده و جواد عباسی آن را به فارسی برگردانده اسـت .ترجمـۀ
فارسی کتاب با مددمۀ مترجم و با محوریت توضیح اهمیت و جایگـاه کتـاب و همـینبـور
معرفی ماتصر مؤلف و فصول کتاب آغاز شده و سپس پیشگفتار مؤلف در شرح همکـاری
افراد و مؤسسههایی نوشته شده است که او را ،درحین انجا دادن پژوهش ،حمایت مالی
و معنوی و علمی کردهاند .در این پیشگفتار منز ،ضمن توضیح آوانگـاری و آوانویسـی
اصطالحات و مفـاهیم و اسـامی ،بـهصـراحت ذکـر مـیکنـد کـه مااببـان اصـلی وی
متاصصان عهد تیموریاند .البته از تالش خود برای قابلفهمبودن مطالـب بـرای افـراد
غیرمتاصص نیز یاد میکند .درپی پیشگفتار بهشیوه مـللو مؤلـف ،مهـمتـرین وقـایع
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سال های  794ق 1392- 1391 /تا  856ق 1452 /با عنوان «رویداد شمار» آمـده اسـت.
شجرهنامۀ خاندان تیموری با تلکید بر شاهزادگـان و زنـان مطـرح ایـن خانـدان هـم درادامـه
ترسیم شده است .مددمۀ مؤلف از مهمترین مباحث کتاب اسـت کـه ن رگـاه مؤلـف و بیـان
بینش و روش او در تللیف کتاب را در خود دارد .در مددمه ،ضـمن بیـان پیشـینۀ تحدیـق و
برخورد انتدادی با پژوهشهایی که دربار مناسـبات جامعـه و حکومـت در عهـد تیموریـان
صورت گرفته است ،مسئله یا مسائل پژوهشی مطرحشده و روش مؤلف در بررسـی و تـدوین
مطالب آمده است .حوز جغرافیایی موضوع موردمطالعۀ کتابْ ایران و آسـیای مرکـزی و دور
زمانی موضوع موردبحث عصـر فرمـانروایـی شـاهرخ ( 811ق 850 - 1409 /ق) 1447 /
است .البته بهاقتضای مباحث و درراستای روشنکردن دیدگاههای خویش بی فصول کتـاب،
مــدا بــه دور فرمــانروایــی تیمــور ( 771ق 807 - 1370 /ق ) 1405 /و گــاهی دوران
فرمانروایی مغولها نیز اشاره میکند .در پایان مددمه ،سازماندهی مطالب و شیو مؤلـف در
پردازش کتاب بـا محوریـت جایگـاه جامعـه در حفـ ن ـم و انسـجا سـاختار سیاسـی و
اجتماعی عهد تیموری موردتلکید مجدد قرار گرفته است .مسئلهمحوریای که مؤلـف کتـاب
در آغاز مددمه بدان اشاره کرده است و دربـول مددمـۀ بـوننی خـود آن را شـرح کـرده و
پیشینه و اهمیت آن را توضیح داده است :چگونگی حفـ تعـادل و تـوازن قـدرت در عهـد
تیموری ،باوجود تعدد اقوا و ملـل ،پراکنـدگی جغرافیـای سیاسـی عهـد تیمـوری ،تشـتت
سیاسی و جمعیتی و اختال های دینی ،مذهبی ،فرقهای ،بریدتی ،و غیره بوده است.
پس از مددمۀ مؤلف ،فصول هشتگانۀ کتاب آمده است .در فصل اول ،با عنوان «تکـوین
حکومت تیموری در عصر شاهرخ» ،ضمن بیان ویژگیهای شاصیتی شاهرخ و شرح وقایع
عهد حکومت وی ،ترکیب نابگان حاکم را با درن رداشتن ندـش محـوری امـرای ن ـامی و
سران سپاهی بررسی میکند .در این فصل ،با درن رداشتن جایگاه برجستۀ تیمـور در قـوا و
ثبات قدرت تیموریان و مدایسۀ شاصیت شاهرخ بـا وی ،چگـونگی عملکردهـای شـاهرخ
محاف هکار را درجهـت حفـ آمریـت و کسـب برتـری درمیـان شـاهزادگـان تیمـوری ،بـا
رویکردی روانشناختی ـ جامعهشناختی ،بررسی کـرده و نسـبت جایگـاه او را بـا نیروهـای
تعیینکننده در ساختار قدرت تیموری شرح و تحلیل کرده است .فصل دو «مسـائل مربـوط
به منابع و تاریخنگاری» شمول منـابع مـورداسـتفاد مؤلـف و شـیو برخـورد وی بـا منـابع
تاریای و تاریخنگاری دور موردبحث را در خود دارد .تنوع منـابع مـوردمراجعـۀ مؤلـف و
نحو برخورد وی با این منابع بهلحاظ روششناختی قابلتلمل است و شیوههـای انتدـادی او
با دادههای پژوهشی اعم از رهیافتهای مربوط به ندد درونی و ندد بیرونی را در خـود دارد.
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بهعالوه ،منز بهاقتضای بحث با رویکرد تطبیدی با منابع تاریخنگارانه برخورد کـرده و گـاهی
تبارشناسی مورخان یا دستاوردهای آنها را نیز ارائـه کـرده اسـت .تـلثیر شـراین موجـود و
بهاصطالح گفتمان غالب بر اندیشۀ مورخان و بازتاب این امر در نوشـتههـای آنهـا ،گسـتر
جغرافیایی منابع مورداستفاده و تنوع این منابع اعم از تاریخنگاریهای عمومی ،سلسـلهای ،و
محلی و منابع تاریای چون زندگینامهها و کتب بریدتـی و فتـوتنامـهای از ویژگـیهـای
ممتاز این فصل بهشمار میرود .فصل سو  ،با عنوان «دیـوان شـاهرخ و کـارگزاران آن» ،بـه
جایگاه خا دیوانسانران ایرانی و چگونگی تعامل آنها با امرای جغتایی با عنوان یکـی از
مراکز ثدل حیات ن امی و سیاسی عهد شاهرخ میپردازد .انتصاب برخـی از امـرای جغتـایی
در مشاغل اداری و لدب خا «امیر دیوان» که برای آنها بهکار میرفـت (منـز )128 :1390
حاکی از این است که باوجود تدسیمبندی دوگانۀ صاحبان قدرت به اهل قلم و اهل شمشـیر
در تاریخ میانۀ ایران و تداو این سنت تا عهد تیموری ،امـرای ن ـامی نیـز بـه امـور دیـوانی
ورود میکردند و عدهای نفوذ و تمکن زیادی داشتند .در این فصل ،رقابت میـان دیوانیـان و
بهرهگیری آنها از امرای ن امی و شاهزادگان و خواتین در میدان رقابت با یـ دیگـر ،وزرای
مطرح عهد شاهرخ ،پایگاه جغرافیایی و منطدـهای آنهـا بـا تلکیـد بـر دو منطدـۀ «خـوا و
سمنان» ،و دیگر کارگزاران دیوانی و مناسبات آنها با ببدات مذهبی جامعه با برداشتهـایی
رریف بررسی و تحلیل شدهاند .انعطا و مدارایی که در ساختار اداری عهد شاهرخ بـود و
مانع از انحصاربلبی عد خاصی برای بهدستگیری مناصب دیوان میشد ،بهعـالو کـارکرد
حرفهای دیوانسانران برای بهرهگیری از حمایتهای محلی و خاندانی و مذهبی و بـهویـژه
استفاده از نفوذ معنوی سادات ازسوی ایشان و خاصه شاص وزرا در این فصـل شـرح داده
شده است .فصل چهار  ،با عنوان «منابع انسانی سیاسی و ن ـامی در ایـران» ،چگـونگی ادار
قلمرو تیموریان با مرکزیت شهرهای درجهاولی چون هرات و سپس شهرهایی چـون شـیراز
و ســمرقند و آنگــاه یــزد و کرمــان و ندــش خــا دیوانیــان و ن امیــان در ایــن ســاختار
سلسلهمراتبی را بررسی میکند .در این بین ،ندش خا بزرگان شـهری در جهـتدهـی بـه
دگرگونیهای سیاسی و اباعت یا سرپیچی آنها از ی حاکم خا بـهقـوت مـورداهتمـا
قرار گرفته و ساختار ایالتی منابق بر این اسا بررسـی شـده اسـت .بـهکـارگیری سیاسـت
بهرهگیری از نفوذ محلی و وابستگی و وفاداری به سلطنت تیموری ،شیو کارآمـدی کـه بـه
ادار بهتــر امــور مــیانجامیــد و ســاخت اداری و اقتصــادی عهــد شــاهرخ را ســامان نســبی
میباشید نیز موردتوجه منز بوده است .صر ن ر از مدا های رسمی چون حکـا  ،قضـات،
محتسبان ،و امرا ،جایگاه خاندانهـای اصـیل محلـی و خاصـه ببدـات مـذهبی سـهم ویـژ
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جریانهای مردمیتری چون پهلوانان و فَتیان در ادار شهرها و محال نیز مورداهتمـا مؤلـف
در فصل چهار است .بررسی بیان کارکرد سپاهیان منطدهای و محلی ،جمعیتهـای قبیلـهای
که بسته به منابع خود نیروهای خود را در دستر مدعیان قدرت اعم از خاندان حـاکم یـا
دیگر مدعیان قرار میدادند ،قدرتهای محلی و منطدهای که جهتگیریهـای سیاسـی خـود
را بسته به شراین موجود تن یم میکردند و مناسبات میان خـود بـا شـاهزادگـان تیمـوری را
برحسب منفعتبلبی محض سامان میدادند با این هد انجا شده اسـت کـه نشـان دهـد
انسجا قدرت و تعادل ساختار سیاسی عهد تیموری در شبکۀ پیچیدهای انجا میگرفت کـه
براسا نیازهای متدابل جامعه و حکومت مرکزی و دیگر هستههای محلی و مرزی قـدرت،
که در تداو وضع حاکم سهم اساسی داشتهاند ،سامان نسبی به خود داشت .در فصل پـنجم،
یعنی «حکومت تیموریان در مرکز و جنوب ایران» ،اهمیت و جایگاه ایالـتهـای مرکـزی و
جنوبی ایران در اقتصاد و جامعۀ عهد تیموری با تمرکز بر سه ایالتِ فار  ،اصـفهان ،و یـزد
بررسی میشود .این منابق سـهم عمـدهای در تـلمین منـابع اقتصـادی و انسـانی حکومـت
تیموری داشتند و مناسبات آنها با دربارهای تیموری برحسب جهتگیری و نـوع عملکـرد
نابگان شهری و میزان موفدیت شاهزادگان تیموری در تلمین امنیت و ثبات در این ایالـتهـا
رنگوروی ویژهای داشت .تعامل میان کارگزاران حکومتی و بزرگـان محلـی در ایـن مسـیر
سهم تعیینکننده داشت و بهخصو دیوانسانران محلی ندش بهسزایی در دگرگـونیهـای
سیاسی هر منطده ایفا میکردند .بهعالوه ،در این فصل فعالیتهای عمرانـی و عـا المنفعـهای
که در سه ایالت موردن ر انجا گرفته ،جهتگیریهای سیاسی اوسن النا  ،حیات فرهنگـی
شهرهای شیراز و اصفهان و یزد که در پناه تعامـل یادشـده رونـق داشـته و رشـد یـا انفعـال
حیات اقتصادی شهرها که حسب اسـتدرار شـراین امـن یـا نـاامنی در تفـاوت بـوده اسـت،
مورداهتما واقع شده است .در فصـل ششـم ،بـا عنـوان «سـازوکارهای سیاسـی در قلمـرو
ماوراء الطبیعه» ،مناسبات متدابل دربارهای تیموری با ببدات دینی و مـذهبی و بـهخصـو
بزرگان بریدت موردبحث قرار گرفته است .بهعبارتی ،بررسـی مناسـبات دیـن و دولـت در
فصل ششم کتـاب مـوردن ـر واقـع شـده اسـت .البتـه ناسـت بـه پایگـاه ایـن بزرگـان و
سلسلهمراتب معنوی و میزان نفوذشان درمیان مرد پرداخته و آنگـاه عمـق نفـوذ و جایگـاه
آنها در دستگاه تیموریان را بررسی و تحلیل کرده اسـت .فصـل هفـتم ،بـا عنـوان «خانـدان
حکومتی و سیاست ببدات مذهبی» ،ادامۀ مطالب فصل ششم را ازمن ر التفات و دقـتعمـل
شاهزادگان تیموری در حف حریم و رعایت شلن و پایگاه معنوی ببدات مـذهبی ،بـهمنزلـۀ
سیاستی کارآمد به بررسی میگیرد .بهویژه اهتما خـا شـاهرخ در عـدول از سـنتهـای
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مغولی و قصد جـدی وی در احیـای قـوانین اسـال بـهعنـوان منبعـی مشـروعیتباـش را
موردن ر قرار میهد و التفات او به بزرگان دینی و مذهبی را از این حیث تحلیل میکنـد .در
همین جهت ،سهم روشن محتسبان ،قضات ،شیخانسال ها ،ادارهکننـدگان مـدار  ،متولیـان
اوقا  ،صدور ،شیوخ صوفی ،و خاصه بزرگان متصـوفه در خراسـان را در سـاختار اداری و
اجرایی عهد شاهرخ برجسته میکند و از اماکن دینی و بناهایی یاد میکنـد کـه در زمـان وی
ساخته و پرداخته شدهاند .تـالش درجهـت کنتـرل نفـوذ بزرگـان دینـی و خاصـه متصـوفه
درجهت برقراری توازن و بهکارگیری سیاستهای سلبی و تنبیهی علیه آنها در مواقـع لـزو
بهمنزلۀ سیاستی کارآمد ازسوی شاهرخ نیز مورداشار مؤلف قرار گرفته اسـت .فصـل هشـتم
با عنوان «شورش محمد بن بایسندر و کشمکش برسر جانشـینی شـاهرخ» ،بـا درن رداشـتن
ندش و جهتگیری کارگزاران و بزرگان محلی در سیر دگرگـونیهـا ،بـه وضـعیت سیاسـی
قلمرو تیموریان در دوران پس از مرگ شاهرخ میپردازد .در این فصل ،نشـان مـیدهـد کـه
چگونه صلح و امنیتی نسبی که در پناه شاصیت خا شاهرخ حاصل شده بـود و سـامانی
نسبی را در ساختار سیاسی و اجتماعی این عهد در خود داشـت بـه تشـتت سیاسـی و زوال
قدرت تیموریان میانجامد .منز در تحلیل این زوال و فروپاشی بـهسـیاق فصـول قبـل ندـش
جامعه و نیروهای فعـال حیـات شـهری را تعیـینکننـده نشـان مـیدهـد و منـافع و مضـار
جهتگیریهای مرد شهری را در این مسیر یادآور میشود .واپسین مبحـث کتـاب قـدرت،
سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری نتیجهگیری نهایی و جمـعبنـدی مطالـب درجهـت
پاسخگویی به مسئلۀ اصلی و سؤالهای مطرحشده در آغاز کتاب اسـت کـه تعـادل و تـوازن
قدرت در عهد تیموری چگونه برقرار میشد و سهم جامعه و حکومت در این بـین چگونـه
بود .این مبحث ،که فراتر از نتیجهگیریهای مؤلف در آخر هر فصـل اسـت ،پایـانپـذیرفتن
پژوهشی روشمند را به ماابب الدا میکند و رهیافت جامعـهشناسـانه در مطالعـۀ تـاریخ را
یادآور میشود .مؤلف در این نتیجهگیری نهایی ن رگاههایی را ارائه میدهد که چه از موضـع
ندد سلبی و چه ایجابی افقهای پژوهشـی نـوینی را پـیشروی خواننـده مـیگشـاید و او را
دربار صحت و سدم دیدگاههای کالن و ساختاری ارائهشده به تفکر وامیدارد.

 .3تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر و مؤلف
بئاتریس فوربز منز دور کارشناسی را در رشتۀ تـاریخ دانشـگاه میشـیگان ،در سـال، 1970
دور کارشناسی ارشد را در رشتۀ مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه هـاروارد ،بـه سـال ، 1974و
دور دکتری را در زمینۀ مطالعات آسیای میانه و آلتایی در همـین دانشـگاه بـهپایـان رسـانده
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است .منز استاد دانشگاه تافتز اسـت و بـا محوریـت دوران مغـونن و تیموریـان ،در حـوز
خاورمیانه ،آسیای میانه ،و ایران پژوهش میکند .وی توان استفاده از منـابع و متـون فارسـی،
انگلیسی ،فرانسـه ،آلمـانی ،روسـی ،ترکـی ،و عربـی را دارد و ایـن امـر ندطـۀ قـوتی را در
دستاوردهای پژوهشی وی نمایان کرده است.
غیر از قدرت ،سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری ،کتاب دیگری نیز از خانم منز بـه
فارسی ترجمه شده است .این کتاب ،با عنوان برآمدن و فرمانروایی تیمـور؛ تـاریخ ایـران و
آسیای میانه در سدههای هشتم و نهـم هجـری ( ،)2بـههمـت منصـور صـفت ،بـه فارسـی
برگردان شده و مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا آن را در سال  1377بـهچـاپ رسـانده اسـت.
این کتاب ،برپایۀ رسالۀ دکتری منز با عنوان سیاست و مهار در عصر تیمور ( )3تـدوین شـده
و روند قدرتگیری تیمور را با رویکردی جامعهشناختی بررسی میکند .در این کتاب ،تـلثیر
مناسبات پیچید ساختار سیاسی با بافت قومی و جمعیتی و قبیلهای و ساختار دیـوانی ایـران
و آسیای میانه در تکوین قدرت تیمور بررسی و تحلیل مـیشـود .بهـرهگیـری تیمـور از دو
گونۀ ساختار حیات جمعی ،یکی ساختار ایلی غالب بر اولـو جغتـای و دیگـری سـاختار
مدنی حاکم بر ایران درراستای نیل بـه قـدرت و تـلثیر ایـن سـاختارها در چگـونگی تـداو
قدرت تیموریان ،مسئلۀ این کتاب اسـت (درایـنبـاره ،بنگریـد بـه منـز  .)6 :1377رویکـرد
ساختاری منز به جامعه و حکومت و روشمندی وی در انجا گرفتن تحدیـق در ایـن اثـرش
بهخوبی نمایان است و یکی از وجوه ممتاز مشی پژوهشی او بهشمار میرود.
اهم موارد مؤثر در تکوین آثار منز را میتوان چنین جمعبندی کرد:
 .1مواجهه با موضوعهای پژوهشی را در ی ن رگاه کـالن در ذهـن داشـته و شـناخت
ساختار کلی جامعه و فهم خردهساختارهای آن در شراین و موقعیتهای مدتضی را سرلوحۀ
پژوهش قرار داده است .منز درپی درک چگونگی و چرایی انت ا و انسجا حاکم بر ساختار
جامعۀ عهد تیموری با تمرکز بر عهد شاهرخ است و همین امر اگرچه ازی سـوی بازدارنـده
بوده و مانع از قراردادن ساختار جامعۀ عصر تیمـوری (بـا شـراین خـا خـود) در رونـد
ساختاری ایران دور اسالمی شده و موجب شده است که با رویکرد جامعهشناسی ایسـتا بـا
موضوع موردمطالعۀ خود برخورد کند ،اما همین کلینگری و مواجهۀ ساختاری وی پژوهش
او را به تحدیدی ن ا مند تبدیل کرده است و مدا ذهن خواننده را با سؤال روبهرو میکند؛
 .2داشتن دغدغۀ پژوهشی و دقت و ررافت در پرداختن بدان مدولهای است کـه در آثـار
منز بهخـوبی خـود را نشـان مـیدهـد .ایـن امـر از پریشـانی ذهنـی مـیکاهـد و موجبـات
بهبارنشستن پژوهشهای دارای رهیافت مؤثر را فراهم میکند؛
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 .3تمرکز بر حوز پژوهشی مشاص و تالش درجهت تعدیل و تن یم دیدگاههای خـود
ازجمله ویژگیهای درخور توجه آثار منز قلمداد میشود .مدایسۀ دو اثر ترجمهشد منـز بـه
زبان فارسی حاکی از این است که بـاوجود نگـاه سـاختاری داشـتن بـه دور مـوردبحـث،
برداشتها و تحلیلهای وی منطدیتر شده و روال قابلقبولتری به خود گرفته است؛
 .4روشمندی و قائلبودن به مسئلهمحوری یکی از مؤلفههای اصلی پـژوهشهـای منـز
است .چنین روشی ضمن اینکه چهـارچوب پـژوهشهـای وی را ن ـا منـد کـرده اسـت،
موجبات بهرهگیری بیشتر و مؤثرتر از منابع تاریای و تاریخنگـاری را در پـژوهشهـای او
فراهم آورده است؛
 .5منز بدون اینکه ن ریه یا الگوی ن ری مشاصی را از دانش خاصی بهعاریـت بگیـرد،
پیوند ن ریه و تاریخ را در پژوهش رعایت کرده است و هرچنـد نـه بـا موفدیـت کامـل ،امـا
در حوز مطالعۀ خویش ،الگوی کـالن ذهنـی آفریـده و عهـد جانشـینی تیمـور را در افدـی
متفاوت بررسی کرده است.

 .4تحلیل درونی و جایگاه اثر
مسئلهمحوری کتاب و تبیین مناسـبات جامعـه و حکومـت در عهـد فرمـانروایـی شـاهرخ
درجهت پاسخگویی به این دو سؤال یا فرضیۀ کلی است:
 .1حکومتی مانند حکومت تیموریان ،درحالیکه تمامی نیروهـای موجـود را در انحصـار
خود نداشت ،قدرت خود را چگونه حف میکرد و چگونه ورایف خود را درجایگـاه یـ
حکومت بهانجا میرسانید؟ (چگونگی و چرایی توازن و تعادل و انسجا و هـمبسـتگی در
جامعۀ متشتت ایرانی عصر تیموری با تنوع قومی ،دینی ،مذهبی ،و زبانی و علدههـای محلـی
و منفعتبلبیهای چندگانه)؛
 .2در شراین مذکور و باتوجهبه تنوع جغرافیـایی ،قـومی ،و فرهنگـی قلمـرو تیموریـان،
جامعه چگونه همبستگی خود را تـداو مـیباشـید و دچـار ازهـمگسـیاتگی نمـیشـد؟
(چگونگی اعمال حاکمیت بر چنین جامعهای ازسوی تیموریان)( ،منز .)23 -21 ،8 :1390
منز جامعۀ ایرانی را درحکم ی ن ا و سیستم در ن ر گرفتـه و جایگـاه آن در فرهنـگ
سیاسی عهد تیموری را ،در دو دور اقتدار و ثبات حکومت مرکزی و دور بیثباتی ،تحلیـل
کرده است .مؤلف در مددمۀ کتاب ،پـس از بیـان دیـدگاه محددـانی کـه بـا رهیافـت ن ـری
مناسبات جامعه و حکومت را بیان کـردهانـد ،بـه تبیـین مسـئلۀ محـوری خـویش و شـدوق
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ماتلف آن میپردازد .روی متحده ،یورگن پاول ،جی .ا  .هاجسـن ،و آلبـرت حـورانی از
جملۀ این محددان بهشمار میروند .هری از این محددـان بـا الگـوی خـا خـود فراینـد
ن مپذیری جامعۀ ایرانی ـ اسـالمی و هـمبسـتگی و اسـتمرار جمعـی آن را تبیـین و تفسـیر
کردهاند (همان .)25 -23 :ازآنجاکه این محددان سـاختار اجتمـاعی را در سـطوح کـالنتـر
قلمرو اسالمی موردن ر قرار دادهاند و مناسـبات جامعـه و حکومـت را منحصـر بـه جامعـۀ
ایرانی بررسی نکردهاند ،ن رگاههای آنها را نیز کلی و از ی من ر غیـرروششـناختی نشـان
میدهد .از این حیث ،منز هم میـان ایـن دیـدگاههـا و ارتبـاط آنهـا بـا سـاختار سیاسـی و
اجتماعی جامعۀ ایرانی نسبت مشاصی برقرار نکرده است و فدـن از فدـر منـابع تـاریای و
تاریخنگاری در این جهت سان گفته است (همان.)25 :
منز در پاسخ به سؤانت اولیۀ خویش که جامعۀ ایرانی چگونـه ن ـم و انسـجا خـود را
حف میکرد و حکومت نیز به وجود خود تداو میباشید ،پاسخ حورانی مبنـیبـرایـنکـه
جامعه برای برقراری ن م و امنیت به حکومـت مالیـات مـیپرداخـت و حکومـت نیـز وریفـۀ
برقراری امنیت و ثبات را عهدهدار بود و همین امر موجبات همگرایی و عالیق مشترک جامعـه
و حکومت را فراهم میآورد ،کافی نمیداند (دراینبـاره ،بنگریـد بـه وبـر ،59 ،28 -22 :1379
188 -177 ،136 -133؛ رودنســــون 86 -84 ،49 -40 ،11 -10 :1358؛ علمــــداری :1380
262 -249؛  .)Hourani 1970: 18- 19; Stern 1970: 32- 36 ;Lapidus 1969: 65- 67ازن ـر
او ،چنین برداشتی فدن برای اباعت منفعالنه کافی اسـت ،درحـالیکـه دسـتکـم در ایـران
نابگان شهری و حاکمان نیمهمستدل محلی در امور سیاسـی و ن ـامی فعـال بـودهانـد و در
برقراری ن م و امنیت همهچیز از آن حکومت نبوده است .بنـابراین ،از قصـد خـود مبنـیبـر
بررسی عملکرد گروههای مستدل و قدرتمند در همکاری با حکومت برای برقراری ن ـم و
کارکرد آنها با تشکیالت حکومت مرکزی و تشکیالت ایالتی خبر مـیدهـد .همـینبـور از
وابستگیهـای چندگانـۀ افـراد و تعلدـات جمعـی آنهـا درجهـت فهـم انسـجا جامعـه و
پیچیدگیهای مربوط بدان یاد میکند (منز  .)29 -28 :1390منز ،کـه حـوز زمـانی پـژوهش
خود را دور فرمانروایی شاهرخ معرفی مـیکنـد ،تـالش درجهـت برقـراری تعـادل میـان
نیروهای سیاسی و عدیدتی عصر خود بهمثابۀ میراثی بهجامانده از شاص تیمـور را سیاسـت
جدی شاهرخ برمیشمارد و با درن رداشتن دگرگونیهایی که درپی هجو مغـول در جامعـۀ
ایرانی محدق شده بود ،تیموریان را به بهرهگیری از دو سـنت ن ـامی ــ سیاسـی بازمانـده از
ساختار سیاسی عهد مغول با اهتما به بهرهگیری از امرای جغتایی و اتکا بر کـارکرد نابگـان
و بزرگان ایرانی و صاحبنفوذان محلی مجبور میداند .درعـینحـال ،بـه خـنمشـی تدریبـا
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مشابه حکومت تیموریان با قدرتهـای مطـرح هـمعصـر خـویش هـمچـون ممالیـ و
عثمانیها در ادار جامعه و حکومت اشاره میکند و تنهـا وجـه تمـایز حکومـت آنهـا را
ارتباط و نسبت آنها با مغولها معرفی میکند (همان .)35 -34 :مطلب نهایی درخصـو
روشمندی و چهارچوب ن ا مند پژوهش منز ایـن اسـت کـه در پایـان مددمـه از فـر
اصلی خویش یاد میکند که بیشتر فعالیـتهـای سیاسـی در قلمـرو تیموریـان ریشـه در
جامعه دارد و حکومت بیشتر درپی برقراری تعادل و واکنش بـه جامعـه بـوده اسـت تـا
اینکه از خود ابتکار عمل نشان دهد.

 .5نقد و ارزیابی اثر
اثر منز پژوهشی موضوعی و بهدور از هرگونه جهتگیری ارزشی و اعتدـادی اسـت کـه بـا
رویکرد اجتماعی بهسراغ عصر تیموریان رفته و کارکردهای سـاختاری جامعـۀ ایـن عهـد را
بهمطالعه گرفته است .چنانکه آمد ،روشمندی و رهیافت جامعهشناسانۀ منـز اثـر او را وجـه
ممتازی باشیده است و الگـوی مناسـب و مـؤثری را در اختیـار ماابـب متاصـص قـرار
میدهد و او را وادار میکند تا کلیت تاریخ این عهد را متفـاوت ن ـاره کنـد .منـز در مددمـۀ
بوننی خویش درپی برح مسئله و تالش بـرای فهـم نسـبت جامعـه و حکومـت و تبیـین
مناسبات میان آنها تفسیر خویش از تاریخ این عهـد را ،بـهعنـوان فرضـیۀ اصـلی پـژوهش،
چنین عرضه میکند که این حکومت است که جهتگیری و کارکردهـای خـود را مبتنـیبـر
کارکردهای جامعه تن یم و هدایت میکند (منز .)35 :1390
بهفر که درپرتو تسامح معرفتی و روششـناختی بهـرهگیـری از مفهـو «متغیـر» را در
پژوهشهای تاریای بپذیریم ،منز متغیر مستدل خود را کارکردها و کنشهای سیاسی جامعـه
در ن ر گرفته است و کارکرد حکومت بهمنزلۀ واکنش دربرابر جامعـه را متغیـر تـابع فـر
کرده است تا هـم تعـادل و انسـجا جامعـه حفـ شـود و هـم حکومـت تیمـوری بتوانـد
موجودیت خود را استمرار باشد .با درن رداشتن دیدگاه منز ،اکنون سؤال این است :منز کـه
ن ریۀ حورانی مبنیبر تعامل دوجانبۀ جامعه و حکومت براسا پرداخـت مالیـات و تـلمین
درآمد ازسوی یکی و برقراری ن م و امنیت ازسـوی دیگـری را در فهـم شـراین و سـاختار
جامعۀ ایرانی ناکافی میداند ،در تبیین مناسبات جامعه و حکومـت براسـا چـه ن رگـاهی
کارآمدی و کنشمندی را از آن جامعه میداند و کارکرد حکومت را واکنشی معرفی مـیکنـد
( .)Hourani 1970: 18- 19چنانکه آمد منز ،هـم در ایـن کتـاب و هـم در کتـاب برآمـدن و
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فرمانروایی تیمور ،تیموریان را به اتکا بر دو گونۀ ساختار حیات جمعی ،یعنی یکی سـاختار
ایلی با اتکای بر اشرافیت مغولی و امرای جغتایی و دیگری ساختار مدنی ایرانی با اتکای بـر
بهرهگیری از نفوذ دولتمردان و بزرگان ایرانی اعم از بزرگـان اجرایـی یـا اعتدـادی ،مجبـور
میداند (منز 6 :1377؛ منز  .)170 ،22 :1390ازاینروی ،برپایۀ این ن ـر وی ،بـاز نیـز ابتکـار
عمل در دست حکومت بوده است و تعادل و توازن ،بـهمثابـۀ هـد مطلـوبی کـه هـردوی
جامعه و حکومت درپی آن بودهاند ،ازسوی حکومت برقرار میشده است .ازسویدیگـر ،در
ادوار پیشین تاریخ ایران ،حکومتها همیشه با بهرهگیـری از تـوان ن ـامی و اسـتفاده از زور
حاکمیت خود را تحمیل میکردهاند و جامعه فدن درمدـا اجبـار سـعی در مهـار یـا تعـدیل
رفتار کارگزاران حکومتی میکرده است .بدون تردید ،ن ر به نیازمندی حکومتهای تـرک و
مغولی به تبحر و تجربۀ دیـوانسـانران و رجـال ایرانـی در ادار جامعـه و تـلمین نیازهـای
اقتصادی حکومـت ،جامعـۀ ایرانـی نـوعی بـرگ برنـد همیشـگی را دربرابـر گـردنکشـان
تازهبهدورانرسیده داشت کـه از آن بـرای حفـ هویـت و اسـتمرار سـاختار خـویش بهـره
میگرفت ،اما این فدن حربهای دفاعی بود که نیاز حکومتگران را به سیاستی کارآمد تبـدیل
میکرد .مهمتر بهرهگیری از چنـین حربـه و بـرگ برنـدهای خـا دور تیموریـان نبـود و
حکومتهای پیش از تیموریان و حتی ایلاانان نیـز از آن بهـره گرفتـه بودنـد (درایـنبـاره،
بنگریــد بــه رضــوی  .)146 -140 :1390ازایــنروی ،تعــادل و انســجا ســاختار سیاســی و
اجتماعی عهد تیموریان را نمی تـوان بـه حسـاب برتـری یـا آمریـت کارکردهـای جامعـه و
همنوایی یا واکنش حکومتگران با این کارکردها دانست .منز ن م و انسـجا عهـد شـاهرخ
تیموری را ،که در قیا با حکومتهای پیشـاتیموری قلمـرو غیرمنسـجم و قـدرتی کـمتـر
متمرکز (متراکم) داشت ،با رویکردی که میتوان آن را جامعـهشناسـی ایسـتا نامیـد بررسـی
کرده است و تعادل و توازن را در ی برهۀ خا از ن ر گذرانیده است؛ درحالیکه اگـر بـا
رویکرد دینامی با جامعه و حکومت این عصر برخـورد مـیکـرد و مناسـبات حکومـت و
جامعه و تعادل و توازن عهد تیموری (یا عد توازن آن) را در بستر کلـی تعـادلی ــ تـوازنی
ایران بعد اسال میدید ،واقف میشـد کـه سـاختار اجتمـاعی و سیاسـی جامعـۀ ایرانـی در
سراسر دوران پس از ورود اسال چنین شرایطی را داشته است.
بههرترتیب ،با تما تالشهای ستودنی منز در انجا پژوهشی روشمند و بـرح دیـدگاه
ن ری در مطالعۀ عهد تیموریان ،بهن ـر مـیرسـد کـه ن رگـاه و رهیافـت تفسـیری او تلمـل
بیشتری را میبلبد .اگر تکوین و تحول علم تاریخ را از دو من ر «تبیینـی» و «تفسـیری» در
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ن ر بگیریم و سهم محدق را در هر دو مرحله ،چه مرحلـۀ تـالش بـرای کشـف و بازنمـایی
گفتمان عهد موردمطالعه (گذشته) و چه مرحلۀ تحلیل و فهم کارآمدتر گذشـته درپرتـو افـق
گفتمان زمان حال ،کارآمد و خالق قلمداد کنیم (دربار تبیین و تفسیر دراینباره ،بنگریـد بـه
رضوی )270 -266 ،250 -228 :1391؛ منـز در مرحلـۀ «تبیـین» و بازنمـایی گفتمـان عهـد
تیموری و گزینش اُبژهها بسیار موفق راهر شده ،اما در برقراری نسبت جامعهشـناختی میـان
آنها و تفسیر شراین و ساختار حاکم بر عهد تیموری تاحدودی جسورانه به تحلیـل همـت
گمارده است؛ بهویژه اینکه به اقتصاد بهمنزلۀ یکی از ارکان تلثیرگذار در چگـونگی مناسـبات
جامعه و حکومت اهتما کمتری نشان داده است و تفسیر ارائهشده را بیشتر قابلندـد نشـان
میدهد .مسلمانی تیموریان و همگرایی بیشتر جامعه با آنها درپرتو سهم محـوری دیـن در
رقمخوردن دگرگونیهای ماتلف نیز عامل مهمی است کـه بـاوجود پـرداختن بـه ببدـات
دینی و بررسی چگونگی ارتباط شاهرخ بـا اصـحاب دیـن در دو فصـل از کتـاب در تبیـین
مسئله و برح الگوی ن ری کمتر موردتوجه قرار گرفته است .بهن ر میرسد که جامعۀ عهـد
تیموری همنوایی با حکومت را ازحیث دینمداری حاکمان تیموری و بـهخصـو سـلوک
سیاسی شاهرخ ،که بهاستناد برداشتهای منز خود را وقف دین کرده بـود (منـز ،)37 :1390
برای خویش مدولهای هضمشده میپنداشت و ازاینروی تعـادل و انسـجا جامعـه مرهـون
دینمداری شاهرخ بود .مدایسۀ جالب و بهحق شاهرخ با غازان در برداشـت منـز ،مدایسـهای
که میتواند سایۀ سنگینی بر مدایسـههـای سـنتی شاصـیتهـای تیمـور و چنگیـز بیفکنـد
(دراینبـاره ،بنگریـد بـه میرجعفـری  )86 -81 :1375و افـق جدیـدی را در مطالعـۀ دوران
حاکمیت مغول ـ تیموری بر ایران بگشاید نیز حاکی از اهمیتی است که دین بهمنزلـۀ یکـی از
ارکان اساسی جامعۀ ایرانی به خود اختصا داده است .نکتۀ جالبی که منز درحین پـژوهش
بدان توجه کرده و نوعی ضعف تدریجی وارد بر توان ن امی و سیاسـی جانشـینان تیمـور را
در کُنه خود دارد تداو موقعیت امیران جغتـایی اسـت کـه در فدـدان جنـگهـای دائمـی و
لشکرکشیهای عهد تیمور برای کسـب تجربـه و مهـارت نز  ،جایگـاه پـدران خـویش را
بهدست میآورند ،اما فاقد کارآمدی متناسب با منصب خویش بودند .شاید یکـی از عـواملی
که موجب شده است در عهد شاهرخ امرای ن امی و شاهزادگـان تیمـوری در امـور دیـوانی
صاحب منصب و نفوذ شوند نیز همـین روحیـۀ عافیـتبلبـی و صـلحبلبـی ایـا بـوننی
سلطنت شاهرخ بوده باشد .در مدایسۀ عهد جانشینان تیمور با دور ایلاانـان کـه در سـاختار
حکومت آنها نیز اشرافیت ن امی از نفوذ زیادی برخوردار بودند ،در عهد ایلاانی بـهسـبب
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تمرکز بیشتر قدرت و جنگهای همیشگی در مرزهای غربی و شـرقی و شـمالیْ کارآمـدی
امیران بیشتر مصرو امور ن امی بود و دیوانسانران فرصت بیشتری را بـرای ادار امـور
اجرایــی و هــدایت فرهنــگ و جامعــه بــهدســت مــیآوردنــد (رضــوی .)145 -137 :1390
درحالیکه تشتت سیاسی پس از مرگ تیمور و عافیتبلبی و محاف هکاری شاص شـاهرخ
هم امرا و هم حاکم را مجبور میکرد که از رهیافتهای غیرن امیتـر بهـره بگیرنـد و هرچـه
بیشتر بر منابع اقتصادی حاصـل از جمـعآوری مالیـاتهـا و درآمـد حاصـل از تجـارت و
صناعت اتکا کنند .ناگفته نماند که ایـن صـلح و عافیـتبلبـی کـه ،صـر ن ـر از شـاص
شاهرخ ،سراسر قلمرو او را فراگرفته بود در رشد فرهنگ و اعتالی دیـن و مناصـب شـرعی
تلثیر جدی داشت و بهنوبۀ خود در اثرگـذاری بـیشتـر ببدـات دینـی بـر سـاختار حیـات
اجتماعی کارآمد بود (رویمر 114 -108 :1379؛ امورّتی .)301 -297 :1379
نوع مناسبات میان اهل قلم و اهل شمشیر و موقعیت ن امیان و دیوانیان در عهد شـاهرخ،
بهمنزلۀ سنت همیشگی تاریخ ایران در دوران میانه ،مبحث دیگری است که منز با بهرهگیـری
از گزارشهای منابع دستاول بهنحو دیگری بدان پرداخته است .در نگاه منز ،در ایـن عهـد،
امرا و بزرگان ن امی نفوذ دیوانی بیشتری پیدا میکنند و باوجود دیوانهای مستدل «مـال» و
«لشکر» (دیوان ترک) ،گزارشهایی از کارکردهـای دیـوانی امیـران بـا الدـاب «امیردیـوان» و
«تواچی» ارائه میدهد .ازسویدیگر ،نمونههایی از عملکرد برخی از کـارگزاران اداری ایرانـی
که صاحب اقتدار ن امی بودند و در مواردی فرمانـدهی لشـکر را برعهـده داشـتند نیـز بیـان
میدارد (منز  .)213 -212 ،183 ،181 -180 :1390هرچند منز بـهصـورت نـهچنـدان دقیـق
وجود انعطا در ن ا لشکری و کشـوری ایـن عهـد را نسـبت مـیدهـد بـه ویژگـیهـای
شاصیتی شاهرخ و نوعی آزادی عملی که برای زیردستان خود قائل بود ،امـا چنـدان درپـی
تحلیــل چرایــی انعطــا مــذکور نیســت .درحــالیکــه در عهــد فرمــانروایــی شــاهرخ،
صاحبمنصبان ایرانی اعم از وزیر ،محتسب ،قاضی ،صدر ،شیوخ صـوفیه ،علمـا ،و سـادات
برحسب سیاست دینی شاهرخ موردتوجه بودند و شاصـیتهـای تـراز اول سیاسـی سـعی
داشتند با بهرهگیری از نفوذ آنها و ایجاد شبکههای حمایتی موقعیت خود را تثبیـت کننـد و
تداو باشند ،بهن ر میرسد نفوذ امرای جغتایی این عصر به ویژگیهای شاصیتی شـاهرخ
و فددان جنگ و درگیریهای همیشگی مربـوط بـوده اسـت .بـه هـر علتـی ،وجـود چنـین
تجربهای در عهد فرمانروایی شاهرخ در مدایسه با ادوار قبلی امـری بـیسـابده بـوده اسـت.
درگذشته ،حدفاصل دوران سلجوقیان تا تیموریـان ،ورود کـارگزاران اداری بـه عرصـههـای
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فرماندهی جنگ و گاهی داشتن نیروی ن امی وابسته ،درجایگاه عاملی نفوذی ،پدیـدهای دور
از ذهن نبوده است (برای نمونه ،بنگرید بـه آقسـرایی 234 -233 :1362؛ رشـیدالدین :1362
ج  .)836 -833 ،2اما برعکس آن ،ورود ن امیـان بـه عرصـههـای اداری و اجرایـی آن هـم
ازسوی امرای وابسته به اولو جغتای ،که در گرایشهای گریز از مرکز در امـور سیاسـی و
اقتصادی از دیگر سران مغولی شهره بودهاند ،امری دور از ذهن نشان میدهد و فهـم چرایـی
آن تلملی عمیقتر را میبلبد.
وزارت در عهد شاهرخ و جایگاه وزرای مطرح این عصر را ،که منز با بررسـی خاسـتگاه
جغرافیایی آنها و نشاندادن اینکه اغلب وزیران این عصر خاستگاهشان منابق شرقی ایـران
و شهرهایی چون خوا و سمنان بوده است ،ازمن ر مناسباتی کـه وزرای مـذکور بـا رجـال
تشکیالت مرکزی برقرار میکردند و ندشی که در اقتصاد و سیاست و آبادانی زادگاه خـویش
داشتهاند بررسی و تحلیل میکند (منز  .)156 -143 :1390البته منز به این واقعیت کـه درپـی
وزیرکُشیهای عهد ایلاانان ،که میتوان آن را میـان پـرد تـاریخ وزارت در ایـران ازحیـث
ضعف جایگاه و کارکرد نهاد وزارت قلمداد کـرد (مرتضـوی  ،)182 -181 :1370خاسـتگاه
جغرافیایی و ساختار قدرت تیموری ،نفوذ بـیش از انـداز امـرای جغتـایی ،انسـجا نداشـتن
قلمرو تیموریان ،و اینکه نهاد وزارت در عهد تیمـوری هـیچوقـت اقتـدار وزارت در عهـود
پیشین را نداشت ،چندان اهتمامی نمیورزد.
پایگاه و نفوذ دیگر هستههای تلثیرگذار در ساختار سیاسی عهد شـاهرخ اعـم از بزرگـان
دینی و برگزیدگان محلی ،نیروهای مردمی فتیان و جوانمردان ،عشایر و قبایـل و کـارگزاران
دیوانهای ایالتی ،و ازجمله اهل حِر و بازاریان ،که معمون تحتزعامت بزرگـان دینـی یـا
جوانمردان نیروی خود را بسی میکردند (منز  ،)231 -223 :1390مبحث محوری دیگـری
است که منز گزارشهای درخورتوجهی دربار آنها ارائه میدهد .رهیافت منز از این جهـت
قابلتلمل نشان میدهد که اندیشۀ عالقهمندان به تاریخ ایران دور میانه را بدین سمت سـوق
میدهد که در ن ر داشته باشند مرد شهرهای این عصر درمدابـل مهاجمـان تـرک ــ مغـولی
چندان هم منفعل نبوده و کارکردهای تدافعی خویش را در ترکیبی از فعالیتهای سیاسـی ــ
ن امی و اجتماعی بهانجا میرساندهاند .بهخصو میتـوان از ایـن برداشـت منـز در فهـم
بهتر سلوک مرد شهری دربرابر ایلغار مغول و میـزان کشـتارهای مردمـی و مهـاجرتهـای
دستهجمعی کم گرفت و برخی دیدگاههای مطرح دربار انفعال مرد شهری در مدابلـه بـا
مغول را ندد کرد (برای نمونه ،بنگرید به خزائلی .)51 -33 :1385
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نکتۀ بهراهر ساد کارآمـدی کـه منـز آن را بـهنحـو دیگـری تحلیـل کـرده و در کسـب
مشروعیت شاص تیمور و شاهرخ و درنتیجه تثبیت جایگاه تیموریان امـر مهمـی برشـمرده
است مدا معنوی شاص فرمانروا و برخورداری او از نوعی تلیید و بلکـه قـدرت معنـوی
است که ازسوی بزرگان دینی و مذهبی ،اعم از علما و کـارگزاران دینـی و بزرگـان صـوفی،
پذیرفته شده بود .منز ضمن توضیح جایگاه و موقعیت وابستگان دینی و اشـاره بـه ایـن
امر که فرمانروایان دنیای اسالمی هیچوقت قدرتی بـهماننـد قـدرت شفاباشـی شـاهان
اروپایی (مس شـاهانه) نداشـتهانـد (درایـن بـاره ،بنگریـد بـه شـیرو  )57 -55 :1388از
بهرهگیری فرمانروایان مسلمان از ادعاهای پذیرفتهشد پیوند با عالم قد و ارتبـاط بـا
ارواح ،تلیید حکومت آنها ازبریق خـواب و اسـتفاده از کرامـاتی کـه بـدانهـا نسـبت
میدادهاند یاد کرده است و آن را در جامعۀ دوران میانـۀ ایـران بـهمنزلـۀ امـری کارآمـد
قلمداد میکند که هم سنتهای اسالمی و هم سنتهای ترکی ـ مغولی آن را میپذیرفته
است (منز .)267 -264 :1390
درحالیکه هم ببدات دینی و هم دربارهـای حکـومتی سـعی در حفـ شـلن و پایگـاه
خویش داشته و در این جهت ساتیهایی نیز به خـود راه مـیدادهانـد ،فرمـانروا و بزرگـان
مذهبی در شبکۀ پیچیدهای از مناسبات برای ی دیگر مفید بـودهانـد و در تـداو موقعیـت و
استمرار جایگاه سیاسی و مردمی به ی دیگر کم میکردهاند (همـان)285 ،273 :؛ بـهویـژه
شاصیتی مثل شاهرخ ،که به رعایت ساتگیرانۀ مدررات دینی شهره بـود و بارهـا از قصـد
خویش برای احیای قوانین اسال یاد میکرد ،از چنین سیاست دوجانبهای با ببدات ذینفـوذ
دینی و معنوی بهر بیشتری میبرد (همان .)304 -295 ،288 :درحـالیکـه در ادواری مثـل
عهد ایلاانان نامسلمانی و بیگانگی قو غالب موجب میشد که مناسـبات میـان فرمـانروا و
ببدات مذهبی ی سویه باشد و فرمانروایان از نفوذ اصحاب دینـی درجهـت حفـ ن ـم و
تداو سلطۀ خود بهره نگیرند ،سازوکار دوسویۀ مناسبات عهد شاهرخ را نهتنها ندطۀ ضـعفی
برای او بهشمار نمیآورد ،بلکه آن را ندطۀ قوتی قلمداد میکند که بـا بهـرهگیـری از سـلوک
دینی خود و اعتبار سیاسی آن ن م و انسجا را در قلمرو خویش برقرار مـیکـرده و ادعـایی
همسنگ بزرگان و رجال دینی و معنوی داشته اسـت (همـان .)273 -264 :از همـین من ـر،
کارکردهای فرهنگی عهد حکومتداری شاهرخ نیز میتوانـد پـیآمـد ایـن سـلوک و شـلن
اجتماعی ،دینی ،و سیاسی او قلمداد شود.
بهلحاظ شکلی و سازماندهی مطالب کتاب ،منز توضیح نمیدهد که چرا «مسائل مربـوط
به منابع تاریای و تاریخنگاری» را در فصل دو کتاب آورده است .رهیافت منز به منابع کـار
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خویش و دقتی که در بهرهگیری از وسعت منابع بهخرج داده سـتودنی اسـت ،امـا اگـر ایـن
فصل را درپی مددمه و درجایگاه اولین فصل کتـاب مـیآورد ،سـازماندهـی مطالـب کتـاب
ببیعیتر جلوه میکرد .نتیجهگیری پایانی کتاب درحکم جمعبنـدی مطالـب و تشـریح روح
کلی حاکم بر فصول کتاب نیز در جای خود جالب و یکی از وجوه ممتـاز کتـاب بـهشـمار
میرود که روشمندی کار منز را تکمیل میکند .جمع میان مددمه و نتیجـهگیـری منـز مؤیـد
آغاز و انجا پژوهشی ن ا مند است که معمون پژوهشگران عرصۀ تـاریخ در ایـران چنـدان
اهتمامی بدان ندارند و فدـن در رسـالههـای دانشـگاهی ،آن هـم بـهعنـوان عـر و اجبـار
آکادمی  ،خود را ملز به رعایت آن میدانند .درحالیکه اهتما به ایـن عرصـه فصـل ممتـاز
فعالیتهای پژوهشی از فعالیتهای تـللیفی بـهشـمار مـیرود و تحدیـق را از ن ـا منـدی و
کارآمدی علمی و عملی برخوردار میسازد.

 .6نتیجهگیری
بئاتریس فوربز منز در کتاب قدرت ،سیاست و مذهب در ایران عهد تیمـوری بـا بـرح
ن ری و الگوی پژوهشی ن ا مند بهسراغ عهد فرمانروایـی «شـاهرخ» رفتـه و سـعی در
ارائۀ فهم ن ا مند دربار مناسبات جامعه و حکومت با برداشتی ساختاری کـرده اسـت.
با تمامی وقتی که منز در جمعآوری گزارشهای تاریای برای درک گفتمان سیاسـی ــ
اجتماعی حاکم بر عهد شاهرخ کرده است ،بهن ر میرسد که برح ن ری جسـورانۀ وی
که جامعۀ عهد تیموری را بهحدی پویا تصور کرده که بر سـاخت سیاسـی و کـارکرد و
جهت گیری آن تلثیر تعیینکننده داشته است ،تلمل بیشتری را میبلبـد و جـای ندـد و
ن ر دارد .با همۀ تالشی که منز درجهت فهم ساختار سیاسی و اجتمـاعی عهـد شـاهرخ
بهکار برده است ،چهارچوب ن ری پژوهش خود را نهادینه و ن ا مند معرفی نمیکند و
منابع بینرشتهای ن رگاه معرفتی ـ روشی خود را شرح نمیدهـد .سـؤانت مطـرح منـز
کلی و تشریح نسبت میان تعادل و انسـجا جامعـه بـا اسـتمرار حکومـت تیمـوری تـا
اندازهای مبهم و درحد کلیگویی بیان شده است .بااینحـال ،رویکـرد روشمنـد او بـه
موضوع موجب شده است که الگوی پژوهشی قابلاعتنـایی را بـه مااببـان متاصـص
خویش ارائه دهد .برداشتهای منز بهگونهای است که ذهن ماابب را درگیر میکنـد و
او را بدین سمت رهنمون میسازد که تاریخ عهد شاهرخ تیموری را بهگونهای متفـاوت
درک کند.
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