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مقدمه
و » اھل شمشـیر «ختیار داشتند؛ امرا یا ھا در ایران معموالً دو گروه از کارگزاران را در احکومت

ھا وظایفی تفویض شده بود، اما این تقسیم به ھر یک از این گروه». اھل قلم«ماموران دیوانی یا 
شـد. در دوره سـلجوقیان، وزیـر بـر     قدرت مانع از مشارکت کارکنان ھر بخش در دیگری نمی

ری در تـاریخ ایـران بعـد از    سـی تمام امور دیوان بخصوص امور مالی نظـارت داشـت(لمبتون،   
ق) بـیش از امیـران بـود، امـا پـس از      ۴۸۵الملک (). نفوذ وزیران تا زمان مرگ نظام۱۰۲، اسالم

تـداوم و تحـول   مرگ وی، بتدریج امیران، دیوانیان ایرانی را از اعمال قدرت باز داشتند (لمبتن، 
ھل قلم و شمشیر ھمچنان ادامـه  ). در دوره خوارزمشاھیان رقابت بین ا۵۵، در تاریخ میانه ایران

الملـک،  توان به اختالف شـرف داشت. از موارد کشمکش میان امیران و وزیران در این دوره می
). در دوره ۱۵۴ق)، با امیران نظامی اشاره کرد (نسوی،۶۲۸-۶۱۷الدین(حک. وزیر سلطان جالل

وجـود آمـد و وظـایف    نی بـه  که در تداوم دیوانساالری ایرااستیالی مغوالن، پس از وقفة اولیه
اختیارات امیران مغول محدود شـد،  بتـدریج زمینـه بـرای احیـای تشـکیالت       مقایسهوزیر در

دیوانی فراھم گردید. امیران در این دوره از قدرت و جایگاه اجتماعی باالتری برخوردار بودند. 
نی برای مھار قدرت برخورداری امیران از چنین جایگاھی از یک سو و تالش دیوانساالران ایرا

و نفوذ آنھا از سوی دیگر، ابعاد وسیعی به این کشمکش بخشید. البته باید به ایـن نکتـه توجـه    
کرد که میان برخی امیران و وزیران نیز مناسبات نزدیکـی وجـود داشـت، زیـرا گـاھی عناصـر       

آل مغول ایـده شدند و این از نظر امیران دیوانی حاضر به ھمکاری در جھت تامین منافع امرا می
دادنـد، مـورد قھـر و    ھای آنان نشان مـی اعتنایی به امـرا و سیاستبود. اما اگر آنـان کمترین بی

) چنانکه نفوذ سعدالدوله وزیر،  برای امـرای مغـول قابـل    ۱۷۷گرفتند (عباسی، دشمنی قرار می
ه و وزیـر را بـه   ق) استفاده کرد۶۹۰-۶۸۳تحمل نبود. از این رو امیران از بیماری ارغون (حک. 

شـد و  ). در زمان ایلخانان گاه منصب امارت با وزارت جمع مـی ۲/۱۱۸۱قتل رساندند(ھمدانی،
ھایی از جمع منصب وزارت و امارت را امیراالمرا قدرتی بسیار و اختیاری فراوان داشت. نمونه

ــی ــتم ــوان در حکوم ق) ۷۳۶-۷۱۶ق) و ابوســعید(حک. ۶۹۴-۶۹۰ارغــون، کیخاتو(حــک. ت
). اینچنــین در دوره ایلخانــان رقابــت و ۶۱۷-۵۹۵؛ مســتوفی، ۳/۴۳۵، وصّــافده کــرد (مشــاھ

کشمکش میان امیران و وزیران ھمچنان ادامه یافت و در مواردی عمق و شـدت بیشـتری پیـدا    
کرد.
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ھـا و وزیـران قـرار داشـتند. دیوانسـاالری      در دوره تیموری، پس از سلطان، امیـران، بیـگ  

ـــود:  ق) ا۸۰۷-۷۷۱تیمور(حــک.  ــزی تشــکیل شــده ب ـــوان مرک ــی«ز دو دی ــوان اعل ــه » دی ک
دیـوان  «) و ۱۵۳، برآمـدن و فرمـانروایی تیمـور   کردند (منز، دیـوانساالران ایرانی در آن کـار می

مغـولی در  -ھای سیاسی ترکـی ای از مناصب متفاوت بر بنیاد الگو و روشکه مجموعه» جغتای
حکومت مرکـزی، مناصـب دربـاری و لشـکری بـود      آن متمرکز و در برگیرنده مناصب ایالتی، 

). در این دوره به دلیل آشنایی امیـران بـا فرھنـگ ایرانـی، ھمکـاری نزدیکـی بـین        ۲۴۲(ھمو، 
وزیران ایرانی و امیران وجود داشت. البته تیمور از امیران جغتایی که با سنت ایرانی آشنا بودند، 

کرد. امیران جغتـایی تیمـور، اغلـب در    ده میبرای محدود کردن قدرت و استقالل ایرانیان استفا
امور کشوری و دیوانساالری والیتی و حتی امور مالی که در قلمـرو دیوانسـاالری ایرانـی بـود،     

). گردآوری مالیات ھـا و بازرسـی دیوانھـای محلـی در والیـات کـه       ۱۵۴دخالت داشتند(ھمو، 
چگونگی اشتراک وظایف در میان بود، شاھدی گویا برای نشان دادن » دیوان اعلی«وظیفه اصلی

االسـالم و امـرای دیـوان بـر     کارگزاران ایرانی و جغتایی تیمور بود. مثالً در فتح دھلـی، جـالل  
). ھمچنـین در فـتح   ۱/۹۳۸(یـزدی،  » کردنـد توجیه مال امانی، نسق می«دروازه شھر نشستند و 

االسـالم  سـعود سـمنانی و جـالل   داد به ھمراه منورالدین، امیرشاه ملک و امیراهللادمشق، امیرشیخ
). بعضی از وزیران تیمور نیز فرماندھی جنـگ  ۲/۱۰۷۷گردآوری مالیات را برعھده داشتند(ھمو،

)؛ مـثالً خواجـه مسـعود سـمنانی در     ۱۵۶، برآمدن و فرمـانروایی تیمـور  را برعھده داشتند(منز، 
ــری          ــابت تی ــر اص ــر اث ــداد ب ــره بغ ــت و در محاص ــرکت داش ــا ش ــی ھ ــی لشکرکش بعض

). در مـواردی نیـز امیـران جغتـایی منصـب وزارت را      ۳۴۱، دستورالوزراءرگذشت(خواندمیر، د
ق) را برعھـده داشـت   ۸۱۰برعھده داشتند. امیرخواجه ایناق مدتی وزارت و نیابت امیرانشـاه (م 

).   ۹۹۴/ ۲(یزدی،
مغـول در دسـتگاه  –ق) نیز دیوانیان ایرانی و امیران ترک ۸۵۰-۸۰۷در دوره شاھرخ(حک. 

دیوانساالری مرکزی وی فعالیت داشتند. البته باید به این نکته اشاره کـرد کـه تعـداد زیـادی از     
امرای قدرتمند در اوایل عھد شاھرخ مرده بودند و بستگان آنان تنھا بخشی از قدرت ایشـان را  
به ارث بردند. بنابراین مرگ امرای قدرتمند موجب تغییـر در مناسـبات قـدرت و تمرکـز روز     

ون آن در دست تعداد کمتری از افـراد شـد. از ایـن رو قـدرت امیرانـی ھمچـون علیکـه و        افز
ھای تاریخی، حاکمان ھرات جرأت برکناری کوتـوال  فیروزشاه افزایش یافت. بر اساس گزارش
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قلعه اختیارالدین را که رفتار وی خشـونت آمیـز بـود، نداشـتند، زیـرا وی از منسـوبان علیکـه        
). امیران در این دوره جایگاھی قابل توجه داشتند و عالی ترین ۲/۴۶۹ل، بود(سمرقندی، دفتراو

قدرت، سیاسـت  کرد(منز، بود که در ھر دو عرصه دیوانی و نظامی فعالیت می» امیر دیوان«امرا، 
توان به امیر فرمان شیخ اشاره کرد که ). بـه عنوان نمونه می۶۹، و مذھب در ایران عھد تیموری

). گاه نظـارت  ۳/۲۴۳اموال قلعه سلطانیه را بر عھده داشت(فصیح خوافی، ق ضبط۸۲۲در سال 
ق حکومت دارالسلطنه ھـرات  ۸۳۸بر شھر نیز بر عھده امیران قرار داشت. مثالً شاھرخ در سال 

و خواجه رمضـان  ١الدین فرمان شیخ واگذار کرد و صاحب اعظم امیرعلی شقانیرا به امیر نظام
ق ۸۴۳). او ھمچنـین در سـال   ۲/۴۴۷سـمرقندی، دفتـر اول،   »(ذاشتبه ضبط دیوان گ«تونی را 

امور دارالسلطنه را به امیر علیکه کوکلتاش داد و جمعـی از دیوانیـان را نیـز زیـر نظـر او قـرار       
). در دوره شاھرخ نیز ھمچـون گذشـته، برخـی وزیـران عـالوه بـر       ۲/۴۹۲داد(ھمو، دفتر اول، 

یت و شھرت داشتند؛ معزالدین ملـک حسـین عـالوه بـر     ھای دیوانیّ در زمینه نظامی فعالنقش
ق گروھـی را بـه ریاسـت    ۸۴۰داشتن مسؤولیت دیوانی، نظامی مھمـی بـود. شـاھرخ در سـال     

معزالدین ملک حسین، چقماق شامی و امیرغنا شیرین برای حمایـت از عامـل خـود بـه ھرمـز      
کومـت فـارس را در   )، ح۱۵۴عھـد تیمـوری،   قدرت، سیاست و مذھب در ایران فرستاد (منز، 

ــال  ــارس       ۸۴۵س ــزرگ ف ــرای ب ــروه ام ــو گ ــین داد و او عض ــک حس ــدین مل ــه معزال ق ب
).۲/۵۰۷گردید(سمرقندی، دفتر اول، 

رسد وظایف و مھارت ھای دیوانیان با امیران و سایر گـروه ھـا تـداخل داشـت.     به نظر می
-را در برخورد خواجـه غیـاث  ای از نخستین برخوردھا میان دیوانساالران ایرانی با امیران نمونه

ق در اعتراض به مالیـات وضـع   ۸۱۰توان دید. امیران در سال الدین ساالر با امیران تیموری می
شده توسط خواجه غیاث الدین دست به توطئه زدند و به فخرالـدین احمـد کمـک کردنـد تـا      

).۲۰۹-۱/۲۰۸؛ حافظ ابرو، ۲/۷۸دشمن آنھا را سرنگون کند(ھمو، دفتر اول، 
تـوان بـه نمونـه ھـایی از مناسـبات      بررسی اوضاع بخش ھای مرکزی و جنوبی ایران میبا 

امیران و وزیران در دوره تیموری اشاره کرد. در این منطقه، برجسته ترین وزیـران، فرمانـدھان   
شـھرت داشـتند. ماننـد حـافظ رازی کـه از      » ارباب شمشیر و قلم«نظامی مھمی نیز بودند و به 

) نیز ۳۵۸، دستورالوزراء؛ خواندمیر، ۲/۵۰۴) و شقانی(سمرقندی، دفتر اول، ۳/۲۹۰. این کلمه به شکل شغانی(فصیح خوافی، ١
ت شده است.ثب
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ر زمــان  اســکندر منصــب وزارت را بــر عھــده داشــت و از او بــا عنــوان مــردم یــزد بــود و د

). حافظ رازی فرمانده ده ھزار پیاده و سـواره نیـز بـود و    ۱۴۷وزیرالوزراء یاد شده است(کاتب،
الدین محمود خوارزمی نیز ھدایت نیروھا در لشکرکشی به قم را بر عھده گرفت. خواجه جالل

الدین در لشکرکشـی بـه یـزد و در    دمت کرد. خواجه جاللدر ھر دو عرصه دیوانی و نظامی خ
).۴۴۲-۱/۳۴۵حمله به بم و جیرفت جزو فرماندھان بود(حافظ ابرو، 

ق) دو ۹۱۱-۸۷۳در اواخر دوره تیموری بخصوص در زمـان سـلطان حسـین بایقرا(حـک.     
قـرار  » ن اعلیدیوا«اند که این دو دیوان زیر نظر کردند. گفتهفعالیت می» مال«و » تواچی«دیوان 

در اختیار نھاد لشکری یـا امیـران ترک قرار داشت. » دیوان تَواچی). «۹۰داشتند(فرھانی منفرد، 
فعـالیت مـی کردنـد. البتـه حـوزه     » دیـوان کاتب«یا » دیوان سَرت«یا » دیـوان مال«وزیـران در 

زمان در تعارضی پیوسـته  اختیارات امیر دیوان بسیار گسترده تر از دیوان مال بود. امیران در این 
کرد، بین نظامیـان و دیوانسـاالران   با وزیران ایرانی قرار داشتند و سلطان حسین بایقرا تالش می

ای برقرارکند. امیران در سرنوشت سیاسی وزیران در عصـر سـلطان حسـین تـاثیر     ایرانی موازنه
باشد، برخاسته از مطـامع  داشتند. عزل وزیران در این عصر  بیش از آن که انگیزه سیاسی داشته 

کردند رقابـت ھـای سیاسـی خـود را بـه صـورت       مالی سلطان بود. از این رو امیران تالش می
اتھامات مالی مطرح کنند و  سلطان حسین را به این نتیجه رسانند که بـا عـزل و شـکنجه یـک     

الـدین  وام). خواجـه قـ  ۱۰۱توان از او مبالغ زیادی پول به دست آورد(فرھـانی منفـرد،   وزیر می
ق) و خواجه مجدالـدین محمـد   ۹۱۰الدین محمد کرمانی(مق)، خواجه افضل۹۰۳الملک(منظام

ق) در زمره با اھمیت ترین وزیران دوره سلطان حسـین بودنـد. ایـن وزیـران در     ۸۹۹خوافی(م
ھایی مورد حمایت امیران قرار گرفتند و پس از رسیدن به قدرت، با دشمنی امیـران تـرک   برھه

ھـای تـاریخی، یکـی از دالیـل اصـلی      میرعلیشیر نوایی روبرو شدند. بنابر گـزارش بخصوص ا
الملک به وزارت، حمایت امیر علیشیرنوایی از وی و دشمنی امیر با وزیـر  دستیابی خواجه نظام

)، اما به دلیـل تـالش خواجـه    ۴۱۸، دستورالوزراءصانعی بود(خواندمیر، خواجه عالءالدین علی
زایش قدرت خود، دخالت بی مورد و تفرقه افکنانه وی در اختالفات  میـان  الملک برای افنظام

) و عدم ھمکاری بـا امیـر علیشـیر نـوایی، مـورد      ۷/۱۴۴حسین بایقرا و فرزندان وی(میرخواند،
ــل      ــه قت ــپس ب ــع و س ــت و از منصــب وزارت خل ــرار گرف ــلطان ق ــر و س ــه امی خشــم و کین

الدین محمد کرمانی یکی دیگر از وزیـران  فضل). خواجه ا۴/۲۱۹، السیرحبیبرسید(خواندمیر، 
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خود را به ھرات رسـاند و  -احتماالً به اشاره امیر علیشیر نوایی-ق ۹۰۳سلطان حسین، در سال 
الدین با حمایت او به وزارت منصوب شد، اما پس از مرگ نوایی به اشاره و تحریک امیر مبارز

(ھمـو،  » الد او را دیـوانی کردنـد  جھـات و متروکـات خواجـه مرحـوم و او    «محمد ولی بیـک  
الـدین پیراحمـد خـوافی نیـز     ). خواجه مجدالدین محمد پسر خواجه غیاث۴۴۰، دستورالوزراء

و » پروانـه «وزیر سلطان حسین بایقرا بـود. سـلطان حسـین، مجدالـدین محمـد را در منصـب       
ین به مقـام  پس از مدتی مجدالد). ۱/۲۱۹نظامی، الدین سید حسن شریک کرد(با نظام» رسالت«

احکام و منشورات سلطان حسین بایقرا دسـت یافـت. بـابر در بـاره     و توقیع) ۲۱۱(ھمو، استیفا
والیت را معمور و آبادان ساخت اما به علیشیر ... و جمیع امرایی «شیوه وزارت او نوشته است: 

). ۱۱۲(بابر، » که باو سری داشتند و تمام اھل منصب ضدانه معاش کرد
ھای پنھانی امیران و وزیران علیه او آغاز شد. رت مجدالدین، دشمنی و دسیسهبا افزایش قد

، اما مخالفـت ھـای امیـران بـا او ادامـه      ق خواجه مجدالدین دوباره به قدرت رسید۸۹۲درسال 
معـاف داشـت. پـس از    » از تکفل مھام سـلطانی «داشت. از این رو سلطان بناچار مجدالدین را 

ر جھـانگیر و خواجـه مجـد دسـتگیر شـدند. در مجلـس محاکمـه        چندی امیرمحمد برندق، امی
مجدالدین، گروھی از منشیان، معایب او را بر شمردند. او سخنان بد اندیشان را جواب گفت و 

حبیب خواندمیر، »(ھر چه اعدا سعی نمودند یک دینار و یک من بار بر وی ثابت نتواستند کرد«
مدعای مخالفان خود اعتراف کـرد و پـس از زجـر و    پس از مدتی بناچار او به). ۴/۱۹۷، السیر

آن مقدار زر و جواھر و کتب نفیسه و اجناس شریفه و پازھرھای حیوانی و اوانـی ...و  «تعقیب
ھای منقش رنگین ظـاھر شـد کـه ھرگـز عشـرآن در خزانـه خیـال ھـیچ کـس نگذشـته           خیمه

به قصد حج بـه  نبود، مخفیانهچون در خراسان مجالی برای او). ۴۱۵، دستورالوزراء(ھمو، »بود
ق درگذشت.۸۹۹حجاز رفت، ولی در منزل تبوک به سال

ترین و مشھورترین وزیران دوره اکنون برای تبیین بھتر موضوع، حیات سیاسی یکی از مھم
تیموری را از منظر مناسبات وی با امیران و وزیران این عصر مورد بررسی قرار می دھیم:

یراحمد خوافیخواجه غیاث الدین پ
که به نام» الصاحب«پیراحمد از خاندانی با سابقه در تصدی امور دیوانی بود. با توجه به عنوان 

توان گفـت کـه پـدران وی در چنـدین دوره صـاحب دیـوان       اجداد وی افزوده شده است، می
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) و حـذف احمـد   ۳۴۲(عقیلـی، ق پس از فوت سید فخرالـدین  ۸۲۰اند. پیراحمد در سال بوده

). ۳/۲۳۰فصـیح خـوافی،   ود کالر که خود در برکناری او نقـش داشـت، بـه وزارت رسـید (    دا
درمــورد ســال انتخــاب پیراحـــمد بــه وزارت، اختالفــی وجــود نــدارد، امــا حـــافظ ابــرو در  

ای به پیراحمد خوافی و انتخـاب وی بـه وزارت   ق ھیچ اشاره۸۲۰در وقایع سال زبدةالتواریخ 
). به احتمال زیاد پیراحمد پیش از وزارت در دربار از قـدرت و  ۲/۶۴۵حافظ ابرو، نکرده است(

-برخوردار و از رجال صاحب نظر و مورد اعتماد بود و مدتی در پستجایگاه و منزلت باالیی 
ھای مختلف دیوانی خــدمت کرده و بخوبی با زوایای مختلف امور اداری و لشـکری آشـنا و   

الـدین  و سیاق مورد توجه قرار گرفته بود. خواجه غیاثبه دلیل مھارت و شھرتش در فن انشاء 
ق) و جانشـینان وی، عبـداللطیف بـن الـغ     ۸۵۰-۸۰۷بیش از سی سال در دوره شاھرخ (حک. 

ق) و میرزا ابوالقاسـم بابر(حـک.   ۸۵۵-۸۵۰ق)، محمد بن میرانشاه(حک. ۸۵۴-۸۵۳بیک(حک. 
رح حال پیراحمد، مربـوط بـه   ق)، مقام وزارت را برعھده داشت. اولین گزارش در ش۸۵۳-۸۶۱
الدین ساالر مشکالتی را ھجری است. در این سال تعیین مالیات توسط خواجه غیاث۸۱۰سال 

-قضـیه خواجـه غیـاث   «مشکل تعیین مالیات و ھمچنـین  زبدةالتواریخبه وجود آورد. به نوشتة 
).۱/۲۰۹باعث شورش امیران شد(حافظ ابرو، » الدین

اداره دیوان مرکزی را در دست داشـت و  در رأس اداره امـور   الدین پیراحمدخواجه غیاث
زمام حـلّ  «که شاھرخ، خواجه غیاث الدین را به مقام وزارت برگزید مالی شاھرخ بود. ھنگامی

، دستورالوزراء(خواندمیر، » و عقد و قبض و بسط مھام ملک و مال را درکف کفایت او قرار داد
ر بی قید و شرط بود. اغلب مورخان کفایت و کاردانی او پیراحمد، وزیر و صاحب اختیا).۳۵۳

ازکمـال  «الـدین  را ستوده اند. خواندمیر در این کار مبالغه کرده و نوشته است که خواجه غیـاث 
کیاست و کاردانی به نوعی در آن امر شروع نمـود که حکایت عدالت و کفایـت آصـف برخیـا    

ل ممالک ھفت کشـور بـه حسـن تـدبیر آن     ونظام الملک طوسی را منسوخ کرد و قرب سی سا
ھمانجا).  »(وزیر دانشور طراوت بھشت برین و لطافت نگارخانه چین داشت

سیاسـت پیراحمــد در دوره وزارت، نـاظر بــه اصــالح امـور حکــومتی و اداری و افــزایش    
، دسـتورالوزراء ؛ خوانـدمیر،  ۲۵۱/ ۲(سـمرقندی، دفتـر اول،   موجودی دیوان و تأمین رفاه مردم

بود و چنان در اداره امور کوشا بود که پیش از او ھیچ وزیری اعتبار پیراحمد را نداشـت  )۳۵۴
). براساس نوشتة عقیلـی در  ۳۴۲و  بدین گونه رعایت حال ملت و دولت را نکرده بود(عقیلی، 
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آمد و بعد از او ھر در زمان پیراحمد خوافی، سیاق و دفتر و ضبط مھمات به وجود آثار الوزراء
). پیراحمد از این طریق تـأثیری خـاص   ھموکس که به وزارت رسید از روش وی پیروی کرد(

در نظام سیاسی و اداری عصر خود برجای گذاشت، زیرا معیارھایی که توسـط او مطـرح شـد،    
در دیوان تیموریان مالک عمل قرار گرفت. او در عمران و آبادی خراسان و سایر شھرھا نقشی

در اطراف والیات خراسان ابنیه رفیعه و بـــقاع خیـر   «مؤثر داشت، فردی خیّر و نیکوکار بود و 
قری معموره و مستغالت مرغوبه وقف نموده ابـواب  «) و ۳۵۴، دستور الوزراء(خواندمیر، »نھاد

). بنا به گزارش خوانـدمیر،  ۴/۲، حبیب السیرھمو، » (خیرات بر روی امید فقرا و مساکین گشاد
). آن چـه از آثـار   ۳۵۴، دسـتور الـوزراء  (ھمـو،  اوقاف این ابنیه در اطراف خراسان بسیار است

معماری خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی بـه جـا مانـده از درایـت و مـدیریت و عالقـه و       
تـوان بـه   کند. از بناھایی که به دستور پیراحمد ساخته شـد، مـی  اھتمام او به آبادانی حکایت می

ق) درتایبـاد و مـزار   ۷۹۱الدین تایبادی (ماثیه خرگرد و جماعتخانه سر مزار شیخ زینمدرسه غی
ق) در ھرات اشاره کرد.  ۸۳۸-۷۵۷الدین خوافی(شیخ زین

مناسبات پیر احمد با امیران
دیوان در حکومت شاھرخ کانون مھم قدرت و صحنه کشمکش و برتری جویی بـود. امیـر   

میرانی بود که در زمان وزارت پیراحمد، در دیوان قدرت زیادی الدین فیروزشاه از جمله اجالل
او بـا مشـارکت رسـمی در    ).۲/۵۱۸(سـمرقندی، دفتـر اول،   داشت و صاحب اختیار مطلق بود

الدین رابطه خـوبی نداشـتند و   دیوان مرکزی در اداره امور دخالت داشت. پیراحمد و امیرجالل
ھای مالی در اواخـر حکومـت   . از این رو رسواییکردنداحتماالً برای حذف یکدیگر تالش می

ھا و میل به تقابل میان این دو مرد قدرتمند که قدرت آنھـا  شاھرخ به دلیل افزایش سوء استفاده
ھا مربوط به اموال دیوان به گونه ای خطرناک باال گرفته بود، به وجود آمد. یکی از این رسوایی

الدین علی بالیچـه  ھای خواجه شمستوجه به گزارشق بود. با۸۴۵و مالیات تربت جام در سال
الدین اسماعیل، از وزرای سمنان در باره این منطقـه، و مـدارک او مبنـی بـر     برادر خواجه وجیه

-مجرم بودن علی شغانی، رسیدگی به این موضوع به فیروزشاه واگذار گردید. پـس از بررسـی  
و در )۵۰۵ھمو، ص»(ان واقع بود واضح شدانواع قصور و فتور که در امور دیو«ھای فیروزشاه 
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خوانـدمیر،  و او عزل شد.(» در یک دو مجلس انواع تقصیر بر امیرعلی شقانی ثابت کرد«پی آن 
).  ۴/۴، السیرحبیب

ھای مربوط بـه امـوال   توان چنین استنباط کرد که رسیدگی به سوء استفادهاز این رویداد می
ای بـه اقتـدار و   ارضایتی پیراحمـد ھمـراه بـود. زیـرا ضـربه     ھای منطقه جام با ندیوان و مالیات

رسـد  شھرت پیراحمد وارد شد و قدرت او در معرض تھدید قرار گرفت. ھمچنین به نظر مـی 
گــزارش رسوایی تربت جام با منافع پیراحمد در تضاد بود، زیرا پیراحمـد کـارگزاری بـه نـام      

یگر پیراحمد با علـی شـغانی، نایـب دیـوان،     الدین احمد سنجانی در جام داشت. از سوی دتاج
روابط خوبی داشت. از این رو زمانی که علی شغانی در این رسوایی مقصر شناخته و عزل شد، 
پیراحمد چند روز در دیوان حاضر نشد و از این وضـعیت و دخالـت بـیش از حـد فیروزشـاه      

ایسـنغر و امیرعلیکـه   ناراضی بود. منز معتقد است نفوذ بیش ازحـد فیروزشـاه پـس از مـرگ ب    
). ۱۴۰، قدرت، سیاست و مذھب در ایران عھد تیموریمنز، کوکلتاش موجب این رسوایی شد(

فیروزشاه پس از پیروزی بر پیراحمد، شروع به سوء استفاده از موقعیت خود کـرد. در ایـن   
زمان مردم عراق عجم و بخصوص اصفھان که تحت حاکمیت خاندان فیروزشاه قـرار داشـتند،   

ق یکی از امیران به نـام شـاه محمـود    ۸۴۸ز پرداخت مالیات سر باز زده بودند. شاھرخ در سالا
یساول را مامور رسیدگی به امور عراق و پیگیری پرداخت مالیات کرد. منز معتقد است رقابـت  

ھا نقـش داشـته اسـت،    الدین پیراحمد با فیروزشاه در ایجاد مشکل برای اصفھانیخواجه غیاث
چنـد  «ھا ین زمان خواجه پیراحمد میزان بدھی مالیاتی به دیوان را تعیین کرد. اصفھانیزیرا در ا

قـدرت،  منـز،  ؛ ۲۳۴کاتـب،  »(تومان کپکی تقبل کردند که از خاصـه و رعایـا در وجـه نشـانند    
و به ھمـراه امیرمحمـد قـوزی بـرای تحصـیل      ) ۳۴۷، سیاست و مذھب در ایران عھد تیموری

آوری کننـد و  ن برگشتند، ولی نتوانستند مبالغ وعده داده شده را جمعمالیات از ھرات به اصفھا
ق وارد اصفھان شده و اعـالم بخشـش مالیـاتی    ۸۵۰به سلطان محمد متوسل شدند. او در سال 

کرد.  
مشـارکت فیروزشـاه   ؛توان نتیجه گرفتق می۸۴۸و۸۴۵ھای بنابراین با توجه به وقایع سال

یراحمد برای حفظ موقعیت خود، منجر بـه رقابـت و درگیـری آن    در دیوان و در برابر، تالش پ
ھای دو شد. باید به این نکته نیز توجه داشت که حکومت مرکزی برای ممانعت از سوء استفاده

کالن و مھار قدرت فیروزشاه و پیراحمد در دیوان دخالت و از رقابت این دو نفر به سود خـود  
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کرد.استفاده می
شاھرخ، مقام و منصب خود را حفظ کرد. میـرزا سـلطان محمـد  در    پیراحمد پس از مرگ

سـتورالوزراء، (خواندمیر، دق  منصب امارت دیوان  را به پیراحمد تفویض کرد۸۵۳اواخر سال 
). امیر حاجی محمد بن غنا شیرین، حاکم پیشین کرمان، مشاور نزدیک سلطان محمد شـد.  ۳۵۶

نداشت. از این رو پیراحمد بـه عنـوان شـریک بـه او     امیر حاجی محمد صالحیت اداره امور را 
گرفـت و سـایر   پیوست. با وجود ایـن، حـاجی محمـد از سـپاه و رعیـت بـه زور امـوالی مـی        

کارگزاران حکومتی نتوانستند مانع از این کار شوند.  
از اقدامات و نقش و نفوذ پیراحمد در این دوره گزارش صریح و روشنی در دست نیسـت.  

نکته اشاره کرد که با اینکه پیراحمد امارت دیوان را بـر عھـده داشـت، امـا فرصـت      باید به این
پیراحمد سال بعد، در جنگ بین بـابر  چندانی برای مقابله با اقدامات امیر حاجی محمد نداشت. 

را برعھـده داشـت   ١»ضبط و دارائـی اوروق «و سلطان محمد، در مقام امیردیوان سلطان محمد 
محمد و سایر امرا ). در این جنگ، زمانی که خبر قتل امیر حاجی۲/۶۹۲م، سمرقندی، دفتر دو(

پیراحمد نتوانست اوضاع را کنتـرل کنـد. او پـس از    به اوروق رسید، اھل اردو پراکنده شدند و
). در اواخـر  ۳۵۶، دسـتورالوزراء (خوانـدمیر،  » رخصـت حـج یافـت   «چندی از سلطان محمـد  

محمد برای بار دوم بـه خراسـان لشکرکشـی    لدین، سلطاناق و در غیاب خواجه غیاث۸۵۵سال
کرد، اما در جنگی مغلوب برادر خود بابر گردید و به دسـتور او بـه ھالکـت رسـید. خواجــه      
غـیاث الدین پیر احمد در یزد به خدمت بابر رسید. از اقدامات و فعالیت ھای پیراحمد در این 

ای نداشت. از ایـن رو امیـران از   روابط دوستانهزمان گزارشی در دست نیست. پیر احمد با بابر 
بـاِغراء جمعـی امـراء و اِفتِـراء بعضـی      «ق ۸۵۷این موقعیت استفاده کردند و پیراحمد در سال 

مبلغ سیصد» بزجر و تکلیف«) به خشم بابر گرفتار شد و ۲/۷۳۰(سمرقندی، دفتر دوم، »اعداء
.)۳۵۷-۳۵۶، ستورالوزراءدیا دویست تومان کپکی از او گرفتند(خواندمیر، 

مناسبات پیراحمد با  وزیران
ھای تشکیالت اداری و نظـام وزارت در عصـر تیمـوری انتخـاب دو وزیـر بـا       یکی از ویژگی

است. » اردو«. این کلمه به شکل ھای اقرق، اغروق، اغرق نیز نوشته شده است. به گفتة بارتولد اقرق یا اغروق مترادف کلمه ١
به محل استقرار لشکر اطالق نمی شده بلکه به افراد و تجھیزات که در پس لشکر در حرکت بوده اطالق می »اقروق «اما لغت 

.۷۵، الغ بیگ و زمان ویویس شده است. بارتولد، پان
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مشارکت ھم بود. البته باید به این نکته توجه داشت که این شیوه پیش از تیموریان و در عصـر  

کار وزارت، ترس از قدرتمند شـدن وزیـران و   رسد گستردگی ایلخانان نیز رایج بود. به نظرمی
از علـل  )۱۰۷(اسـفندیاری،  جلوگیری از دزدی و خیانت و تصرف اموال دیـوان توسـط آنـان   

اشتراک در وزارت در عصر تیموریان بخصوص در زمان پیر احمد بود. بر این اساس از دیگـر  
کت داشـتند، اشـاره کـرد.    توان به افرادی کـه در امـر وزارت بـا وی مشـار    رقیبان پیراحمد، می

الدین علی بالیچه سمنانی با پیراحمـد در دیـوان ھمکـار    احمد، علی شغانی و شمسالدین نظام
ھایی از تنش و رقابت میان آنھا وجـود داشـت کـه سـپس بـر طـرف شـد. امیـر         نشانهو بودند 

دسـتور  (خوانـدمیر،  ق با شراکت پیراحمـد بـه وزارت رسـید   ۸۲۰الدین احمد داود درسالنظام
). او بـه  ۳/۲۳۰(فصیح خـوافی، ، اما در ھمان سال به تحریک پیراحمد برکنار شد)۳۵۲، الوزراء

ق دوباره به ۸۲۸ق و کمی پیش از برکناری موقت پیراحمد در سال ۸۲۷طور معناداری در سال 
در وزارت بـا  مـدتی  ). امیر عالءالدین علی شقانی نیز۲۵۷-۳/۲۵۴وزارت  منصوب شد (ھمو، 

پیراحمد با علی شغانی درگیـر شـد. شـاھرخ دسـتور داد خواجـه      پیراحمد شریک بود.خواجه
تحقیق سـرکار خواجـه   «و امیرعلی نیز در » سرکار امیرعلی را ضبط نماید«الدین پیراحمد غیاث

الـدین درآمـد قریـه    ). خواجه غیـاث ۳۵۸، دستورالوزراء(خواندمیر، » پـیراحمد اھتــمام فرماید
الدین پسر خواجه عبدالقادر اجاره داده یا بخشـیده بـود.   دیکی ھرات را به صفیآباد در نزیحیی

امیرعلی از سود و اضافه درآمد قریه یحیی آباد آگاھی داشت و به تحقیـق محصـول ایـن قریـه     
او را ای به علی شغانی مقداری مواد سکرآور خورانـد و وضـعیت   الدین با حیلهپرداخت. صفی

اختیـار  مبلغی به رسم جرمانه جواب گفته بغایت بی«پس از آن امیرعلی به شاھرخ گزارش داد. 
کـرد. از افـرادی   پس از این واقعه متابعت پیراحمد کرده و با او مخالفت نمی). ۳۶۰(ھمو، »شد

الدین علی بالیچه سمنانی اشاره توان به شمسدیگر که در وزارت با پیراحمد شریک بودند، می
انست علی شـغانی را بـی اعتبـار کـرده و شـریک مقـام وزارت شـود        ق تو۸۴۵کرد. او درسال 

ای . این موضوع  بر خالف خواست پیراحمد بود، به طوری که به اندازه)۳/۲۹۰فصیح خوافی(
خشمگین شد که مدتی در دیوان حاضر نشد، اما بعد از چند روز از تـرس شـاھرخ بـه دیـوان     

).۳۶۱، دستورالوزراء، ؛ خواندمیر۲/۵۰۵بازگشت(سمرقندی، دفتر اول، 
وزیران برجسته دیگری نیز برای مدتی با پیراحمد در وزارت شـریک بودنـد. از میـان ایـن     

الدین محمد طاھر، سید مرتضی، امیر جعفـر تبریـزی و خواجـه    توان به خواجه شمسافراد می
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ـ الدین سیدی احمد بن خواجه نظامغیاث راول، الدین احمد اندخودی اشاره کرد(سمرقندی، دفت
). احتماالً پیراحمد با این افراد مناسبات ۳۴۴-۳۴۳؛ عقیلی، ۲۳۵-۳/۲۷۵؛ فصیح خوافی، ۲/۴۴۵

دوستانه و صلح جویانه داشت، زیرا گزارشی از رقابت و دشمنی ایـن افـراد  بـا وی در دسـت     
تر با پیراحمد در منصب وزارت شریک بودنـد و از ایـن رو   نیست. ظاھراً آنھا برای مدتی کوتاه

فرصتی برای رقابت و دشمنی پیش نیامد. 
رسد شیوه اشتراکی وزارت مشکل آفرین بود. زیرا وزیران برای به دسـت آوردن  به نظر می

اختیارات این منصب مدام در حال رقابت و حسادت و توطئه چینی علیـه یکـدیگر بودنـد. امـا      
رفت که او برخـی محـدودیت   توان چنین نتیجه گبا توجه به عملکرد پیراحمد در این زمان می

ھا را برای قدرت خود پذیرفت و در برابر سایر وزیران، قدرت و موقعیت خود را حفظ کرد و 
آن ھا را به اطاعت خود واداشت.

نتیجه
رقابت و کشمکش میان وزیران و امیران، در عصر تیموری پیوسته ادامـه داشـت. برخـورداری    

ھـای دیوانسـاالران بـا یکـدیگر و درگیـری      سو، رقابتامیران تیموری از قدرت و نفوذ از یک 
ھـا بخشـیده   امیران تیموری با وزیران از سوی دیگر، ابعاد وسیعی به این رقابت ھا و کشمکش

تـوان نتیجـه   ھای تاریخی درباره مناسبات پیراحمد با این دو گـروه مـی  بود. با توجه به گزارش
گرفت:  

حکومتی و یا قدرت و اقتدار وزیرانی مانند پیراحمد، . به دلیل درگیری امرا در سایر امور۱
امیران مجال چندانی برای پرداختن به امور دیوانی و رقابت و کشمکش بـا دیوانیـان نیافتنـد. از    

ھای خود را بر آنھا تحمیـل کنـد و از سـوی دیگـر     این رو  پیراحمد توانست از یکسو سیاست
مانع بر انگیختن آنان بر ضد خود شود.

ظاھراً امیران تیموری تا زمانی که شاھرخ قدرت و اقتـدار داشـت، نتوانسـتند بـر ضـد      .۲
به تحریک رقبای دیوانی پیراحمد فراھم ۸۴۵پیراحمد اقدامی کنند، اما فرصت این کار در سال 

گردید. پس از مرگ شاھرخ، به دلیـل کشـمکش میـان جانشـینان وی، از مناسـبات دوسـتانه و       
امیران و وزیـران تیمـوری ھـیچ اطالعـی در دسـت نیسـت. امـا در زمـان         خصمانه پیراحمد با 

جانشینان شاھرخ، امیران از اختالف بین او و بابر استفاده و زمینه سقوط او را فراھم کردند.
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. درباره روابط پیراحمد با وزیران باید به ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه طبیعتـاً اشـتراک در        ۳

را برای وزیران فراھم می کرد، اما پیراحمد در سـایه اختیـارات   وزارت زمینه رقابت و درگیری 
ای که به دست آورده بود و نیز احتماالً حمایت شاھرخ، ھمچنان در مسند وزارت باقی گسترده

ماند و موقعیت خود را در برابر سایر وزیران حفظ کرد.
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