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در فاصله انقراض مغوالن تا حمله تیمور کورکان به ایران که به دوران فترت معروف شده است، سـرزمین مـا   
هـاي کوچـک و بـزرگ و امـراي      در این دوره سلسله. دچار نحوالت و اغتشاشات و هرج و مرجهاي فراوان بود

کرد، به جنگ و ستیز بـا   نمیگونه خط سرحدي روشنی آنها را از یکدیگر جدا  محلی در سراسر ایران که هیچ
براثر همین نزاعها و کشمکشها و جنگهاي دائمی که میـان حکومتهـاي متـداخل آن    . همدیگر مشغول بودند

زمان جریان داشت، مردم کشورمان تحمل خود را در مقابل خرابی و بدبختی و قحط و غال از دسـت داده، از  
سرو سامانیها و نزاعها پایان دهـد؛ تـا    ی بیاید و به این بیخواستند که صاحب قدرت خداوند به ناله و الحاح می

الدین حاغظ شیرازي وقتی از قـدرت یـافتن تیمـور در مـاوراءالنهر      مردي چون خواجه شمس جایی که بزرگ
  : گوید کند آمدن او را آرزو نموده، به زبان حال می اطالع حاصل می

  باید ساخت و از نو آدمیعالمی دیگر ب      آید به دست آدمی در عالم خاکی نمی
  کز نسیمش بوي جوي مولیان آید همی      خیز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهیم

هاي کوچک و بزرگ را از بین بـرد و بـر    سرانجام تیمور از آن سوي آمودریا به ایران آمد و تمامی سلسله
ویرانیها توأم بود امـا طـولی   هجوم تیمور نیز همانند چنگیز با سوختنها و کشتنها و . سراسر ایران مسلط شد

اي خود او و بخصوص جانشینانش در برابر عظمـت فرهنـگ و تمـدن ایـن سـرزمین سـر        نکشید که تا اندازه
  .تعظیم و تسلیم فرود آوردند و آنگاه شکوفایی مجدد هنرها و دانش و علوم پدیدار گشت

بخصـوص در ایـران را    ینان تیمورتردید یکی از مهمترین اعصار تاریخ جهان، و عصر جانش عصر تیمور بی
  .ترین ادوار تاریخ این سرزمین به شمار آورد توان یکی از برجسته می

عالوه بر ظهور تیموریان و تسلط آنان بر ایـران، دو طایفـه تـرکمن بـه     ) میالدي 14(در رن نهم هجري 
ره حاکمیت قراقویونلوهـا در  دو. قویونلو نیز در صحنه سیاسی این کشور ظاهر شدند نامهاي قراقویونلوها و آق

توان یکـی از   قویونلو را می اما دوران فرمانروایی ترکمانان آقایران نسبتاً کوتاه و پر از آشفتگیهاي سیاسی بود 
اوزون (هاي کوتاه تاریخ ایران به حساب آورد؛ بیست و پنج سال زمامداري امیرحسن بیـک   درخشانترین دوره

قالل بخش بزرگی از خاك ایران و وسـیله حفـظ فرهنـگ و هنـر عهـد      و فرزندش یعقوب، ضامن است) حسن
در این مدت بسیاري از شهر هاي ایران آباد شـد، بازرگـانی توسـعه یافـت و ارتـش سـازمان       . تیموري گردید

از طرف دیگر ایران براي ایجاد رابطـه بـا کشـورهاي اروپـایی گامهـاي جدیـدي را       . منظمتري به خود گرفت
بـا همـه ایـن احـوال پژوهنـدگان کمتـر بـه        . یی براي اصالحات ارضی و مالیاتی انجام شدبرداشت و فعالیتها

شناخت و معرفی کامل اوضـاع ایـران قـرن نهـم و دگرگونیهـاي سیاسـی و فرهنگـی و اجتمـاعی ایـن دوره          
نـد تـا   انـد تـا جـایی کـه کتـابی بتوا      ها نیافته اند و یا اصوالً فرصتی براي روشن نمودن این ناشناخته پرداخته

این کتاب بـه صـورت   . حدودي نیاز دانشجویان رشته تاریخ را در دانشگاهها برآورده سازد، در دسترس نیست
  کنونی کوششی است براي پاسخگویی نسبی به چنین نیازي

نوشته حاضر نخستین بار به توصـیه مسـئوالن محتـرم سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی          
به چاپ آن  1375اما دانشگاه اصفهان زودتر از آن سازمان در سال . تدوین گردیدتهیه و ) سمت(دانشگاهها 
این کتاب در واقع چاپ دوم آن اثر همراه با تجدیدنظرها و برخی از اضافات و اصـالح اشـتباهات   . اقدام نمود

  .است



 تاریخ تیموریان و ترکمانان

یـد کـار   در نوشته حاضر به دلیل تالش گسترده جهت اختصار مطالب، امکان ارائه همـه رهیافتهـاي جد  
دشواري بوده و مؤلف اذعان دارد، آنچه در این کتاب فراهم آمده عشر عشیر از حوادث این عهد را در بر ندارد 

انتشـار ایـن   . طلبـد  تر می اندازي گسترده و مسلم این است که این مطالعه، بررسیهاي بیشتري را برپایه چشم
سائل تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران نواند گام کوچکی در طریق روشن ساختن بخشی از م کتاب می

با این امید که پژوهشهاي بیشتر در آینده بتواند زوایاي مبهم و تاریـک  . ها باشد ترین دوره در یکی از پرحادثه
  .تر سازد این دوره را روشن

ي اي در خـالل سـطور و زوایـا    داوري درباره این کتاب با صاحبنظران است؛ همین قدر که هر پژوهنـده 
  .اي سزاوار توجه و در خور اعتنا دست یابد کوشش ناچیز مؤلف را بهترین پاداش خواهد بود فصول آن به نکته

و دانشگاه اصفهان و نیـز زحمـات   » سمت«داند از مساعدتهاي مسئوالن محترم سازمان  وظیفه خود می
ر دانشگاه اصفهان و همچنین د» سمت«فرد، نماینده محترم  اصغر میرباقري همکار محترم آقاي دکتر سیدعلی

دریغ سرکار خانم فرزانه صالحی که در ویرایش کتـاب نکـات محتـوایی را نیـز متـذکر شـدند        کوششهاي بی
  .سپاسگزاري نماید
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