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 بازشناسی افغانستان

اولنصف  –جلد ششم   

مخبش نود ودو  

  امیر  تیمور

 ۱۳۶۹ - ۱۴۰۵/ ش . هـ۷۸۳ -  ۷۴۸/ق  ۷۷۱- ۸۰۷(امیر تیمور گورکانی یا تیمور لنگ  .1- 1- 92

  :.)م
پنجصد و  پنچاه سال  قبل مردی  كوشيد  كه  خود را فرمانروای  جهان بسازد هر  اقدامی  : آغاز  كار

 .كه   كرد   موفق  شد 

عه كوچكی از   اراضی   و  گله  دار  رسزمني  آسيای مركزی فقط  بر قط –او  درآغاز  چندان  مهم  نبود 

تيمور  مثل  اسكندر  مقدونی  پرس  پادشاه  نبود و مانند  چنگيز    2.مسلط بود)  ماورای  آمو- كش  (در 

اسكندر و  چنگيز هر دو هنگامی به  جهانگريی  برخاستند  از  .  رياست  قبيله  را از  پدر  ارث  نمی برد

ولی  تيمور لنگ  .  راهانی  داشتند،  مردم  مقدونيه  با  اسكندر و  مغوهلا  با  چنگيز مهراه بودندخود  مه

  3.را دور  خود  مجع  كرد   ۀعد

ق . ه ۷۳۶شعبان  ۲۵وی در. بود درماوراءالنهر كشنام داشت كه فرمانروای » تراغای«پدر امري تيمور

                                                        
ولد لمب ، تیمور  لنگ ،ترجمھ  علی  جواھر  کالم ،انتشارات موسسھ  امیر  کبیر ،چاپ  شرکت  سھامی  گھر،  سال  ھار   2
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تبارش » امري تيمور«تركستان بود و تاتاراش از شاخه  طايفه. دنيا آمد در مهان شهر كش به) ش. هـ۷۱۴(

  .رساند و قوم مغول می» چنگيزخان«را به 

از آن  سبب  .زمان جنگ زخم برداشت و لنگ شد زمان، تيمور در نگار آن تاريخ ابن عربشاهبه گفته « :

بنا به ) ش. هـ۷۴۱(ق . ه ۷۶۴معروف  گرديد  كه بنابر روايات ديگر وی در سال   تيمور لنگبه  

شتافت و در جنگ با خمالفينش زمخی شد ولی پايش بعد از هببودی كه به كمک او  سيستاناستمداد امري 

   4».اين زخم برای مهيشه ميلنگيد

او شهر  ها  را  در  هم   . تيمور  نيمی  از سپاهيان  جهان  آنروز  را يكی  پس  از  ديگری شكست  داد 

از  ) آسيا و  اروپا(و  قاره  كارواهنای  بازرگانی  د.  كوبيد  و مطابق  ميل  خود  از نو  آباد  ساخت 

وسط  راههای  او  ميگذشت،تيمور  ثروت  چندين  امپراطوری  را  گرد  آورد و  بميل  خويش  

 .مرصف  كرد 

شايد  از  هر انسان  ديگر  اين  مرد  . بر قله  كوههای  بلند در  ظرف  يكامه كاخها و  عرشتگاهها بنا  كرد 

شيد تا  جمموعه  و طرح  های  غم انگيز بچنگ  خود  در  آورد  و  عجيب  در  مدت  حيات  خويش  كو

 .آنرا  بشكل نيكوتر و  دلپذير  تر از رس  در قالب  نو  بريزد

در  متام  تاريخ  های  كه  در  اروپا  از    تيمور .او  آنروز  و امروز بنام  تيمور  لنگ  مشهور بوده   است 

هر  چند  اروپائيان پانصد سال    پيش  او  را  تاتار  .   ور لنگ  است نگاشته  شده  است وی    بنام  تيم

آهنا  بطور  مبهم   تيمور را فرمانروا و  جهانگري بی  رمحی  می شناختند كه  خودش  را   تا  .ميخواندند 

ها   پشت  دروازه   های  اروپا رسانده بود و با  چادر  های  زربفت  حركت  ميكرد،  از  كله   كشته 

مينار ميساخت  و شب  ها  در  موقع   حركت  روی  تپه  ها  آتش  می  افروخت تا  راهنامی سپاهيان 

                                                        
 ١٣٢٧براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، بھ تصحیح علی اصغر حکمت،  چاپخانھ بانک ملی ایران، تھران،     4
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 .وی  باشد

اما  مردم  قاره  آسيا   اين  مرد را  هبرت  می  شناخت  خوشبختی  ها و  بد  بختی   های  او  را يكايک  

ه او  يک  گرگ  خاكسرتی  رنگ  بزرگ  ميدانست و  دشمنان  آسيائی  وی  شهرت  داده  بودند  ك

اما دوستان  و  پريوانش ميگفتند  تيمور شري ژيان و  جهان  كشای  عالی  مقدار  . زمني  خوار  ميباشد 

  5.است 

. هـ۷۸۳ -  ۷۴۸.(ق. هـ ۸۰۷تا  ۷۷۱و موسس اين سلسله ميباشد كه از  گوركانینخستني پادشاه تيمور 

است و از او با القاب  آهنبه معنای  زبان ازبكیتيمور در   ۱پادشاهی كرد  آسيادر بيشرت ممالک ) ش

 تامرالن«است و اروپائيان به او  ياد شده» صاحبقران»و » تيمور گوركان«، »تيمور لنگ«، »امري تيمور«

(Tamerlane) 6.گويند می 

 تيمور  كی بود؟.2- 1- 92

از  قول   تيمور  را  اروپائيان بنام  تيمور لنگ  ميشناسند  كه  وجه  مشهور شدنش به  اين  نام  را در باال  

از  مهني سبب  اكثر  تاريخ  نويسان  اروپائی  از  آن روز  تا  امروز  وی  را  .  هارولد ملپ  بيان  داشتيم

آهنا  بطور  .بنام  تيمور  لنگ  می شناسند و مهچنان  از  پانصد  سال  به  اينطرف  او را  تاتار  ميخوانند

می  شناختند،  كسی  كه  خودش  را تا  پشت  ديوار  های   مبهمی  او  را فرمانروا و  جهانگري بی  رمحی 

ولی  مردمان  آسيا  او  را هبرت   ميشناختند ،  خوشبختی  ها  وبد  بختيهای  وی  را .اروپا رسانده  بود 

 .بحساب  می  آوردند  يكايک

يار مانند  ملتون  تاريخ  نويسان  اروپايی  اكثرًا  در  مورد  وی  سكوت  كردند،  اما شاعران  آن  د

                                                        
 6،ص ھارولد لمپ ،  پیشبن    5

 ترجمٔھ عباس بخت،پول  لین،طبقات پادشاھان اسالم    6
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انگليسی  از  وی با  استفاده  از رنگهای  زننده ی از  وی،  تصوير شيطان بزرگ  خود را   نقاشی 

او  عضو  سلسله  يا خاندانی  نبوده ،  . هبر  حال  طبقه بندی  رشح  حال  تيمور  كار  آسانی  نيست .كرد

اشت  كه  تيمور شخص معقول  بود و  بايد  اذعان  د.تأسيس  كرده  است   ۀاما  خودش  سلسل

نخواست  مانند  اتيال كه يكی  از  وحشيان بود  شهر روم را به باد يغام  نداد،  ولی  خودش  در صحرا 

او باوجوديكه  بخود  تاج  و ختتی فراهم  آورد اما  .های  بی  آب و  علف  شهر روم  تازه  ای  بنا  هناد 

وقتی  كه او  دست  بكار ساختامن شد از  نمونه  . ين  اسپ  گذرانيدقسمت  اعظم  عمر خود را  پشت ز

های  معامری  گذشتگان  تقليد  نكرد و  او طرح  تازه  ای  مطابق  به   نظر  خويش  رخيت  يعنی  از  

مشاهده  قله  ها و  كوهها  و  گنبد  های  شهر  هايی  كه  تسخري  ميكرد و سپس آنشهر را  آتش  می  زد   

ظري گنبد   های  شهر  دمشق  ،  كلياتی  را  در  نظر   گرفته  و  از روی  آن نمونه  ها بنا  هايی  جديدی  ن

مهان  طرح های  عالی  تيمور ، برای  معامری  روسها و طرحی  برای ساختامن  تاج  .را احداث  ميكرد

 .پا  شد اتفاقًا  تاج  حمل  هم  بدست  يكی  از نوادگان  وی  بر.حمل   گشت 

اوضاع  اروپا  در زمان  پديداری  قدرت  تيمور  خيلی  آشفته  بود ،  شهر  ونيز  كه به  اصطالح  دروازه   

موسيلينی  آن  ايام   »  ورنزی«جتارت رشق  حمسوب  ميشد  توسط  يک  گروه  ده  نفری  اداره  ميشد ، 

پرتاک  نويسنده  بلند  آوازه  اروپا  .شد گشت  و  آن  جريان  يک  سده   پس  از  مرگ  دانت  واقع 

مشغول نوشتن  بود  و فرانسه  دور بحرانی  جنگهای  صد  ساله  خود را  می  گذرانيد، بور  گندهيا و 

چنانيكه  ما  اكنون  مهه  روزه   در   جاده  (اورليانست  ها با  جالدان  پاريس  زد  و  خورد  داشتند  

شارل ششم با  حال  نيمه  ديوانه  با )    .ان  مسام  به  طالبان  در  گري  هستيمهای  كابل  با  گروه  جالد

 . بی  تفاوتی  اين  صحنه  های  هولناک را  متاشا  ميكرد

ولی  اروپا  آنروز  ميخواست  خودش  را آهسته آهسته  از  ميان  تاريكيهای  قرون  وسطی در  حال  

پساهنا بنام  دوره  رنسانس و يا  عرصخرد انديشی  مشهور    برخاستن بطرف  زندگی  روشنرت بود كه

 .تالقی شد)ظهري الدين بابر(شد بود كه در زمان حكمروايی يكی  از نوادگان امري تيمور 

در  آن  روزگار  اروپا شيفته  جتمالت  متدنی  مرشق  زمني  بود ،  كتان  و ادويه  و  ابريشم  و ظروف  
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ميخريد  و  طال و نقره  رشق  به  اروپا  می  آمد  كه  در  نتيجه  آن شهر  ونيز و   چينی  وفوالد   رشق را 

جنوا  ثرومتند  شدند و  قرطبه  و  اشبيليه  بدست  اعراب  مسلامن  آباد  گشته بود  و قرص   های  غرناطه 

 .داشت و  احلمريا، را  آهنا  بر  پا  كرده  بودند و  قسطنطنيه  نيز وضع   نيمه  رشقی  

امروز  در  حملی  كه  راه  آهن  در ماوراء سايربيا اتصال  می  يابد،  ختته سنگی  برپا  داشته اند كه بر يک 

طرف  آن  كلمه  آسيا و به طرف  ديگر  آن  كلمه  اروپا  نقر  شده  است ،  اما  در زمان  تيمور  ميبايستی  

زد بايستی  در  اطراف  ونيز   ميبود و  اروپای  مركزی  بايد اين  عالمت  كه  آسيا  را  از اروپا  جدا  ميسا

ً باروهنا  ورسفها يا .قسمی  از  استان  های  رشق  حساب  ميشد  اروپای  دوره فيودالی  كه رصفا

بندگان در  آنجا  در  دهكده  های  تيولی  جمزا  از  هم  زندگی  ميكردند كه زندگی   اكثريت  مردم  

 .له  و افسوس بود  و بساروپا  آه  و نا

اين  صحنه  ای  از  ناميشگاه  اجتامعی  آن روز  اروپا بود  كه  اكثريت  مردم  از  پائني  ترين   پله ها  و  

در  چنني رشايطی  كه  اروپا  ميان فقر و نا  برابری  رنج  ميربد مردی  از  . وجه  حيات برخوردار  نبودند 

رشق،  برای فرمانروايی بر  جهان ،  در  آن  موقع  قيام  كرد ،  ولی  دشتهای  وسيع ماورای  آمو  در

اروپای  آن روز  كه  در جله  های  ناداری  ، قتل  و  كشتار  های دسته  مجعی  در  اردوگاههای  كار 

ند  زمينهای  تيولی جان  های  خود  و خانواده  های  خود را  از  دست  ميدادند  جمال  اين  را  نمی  يافت

اروپائيان  آن روز   از  شناخت  جالل  و  عظمت  تيمور .تا تغيرياتی شگرف  در  حال  وقوع  را بفهمند 

ً  نريوی  وی  را  نريو  های  شيطانی  ميدانستند، بخاطری  كه  اروپای  آن  روز  در سياهی   ،  رصفا

آهنا  رسيد پادشاهان  نامه  ها  ممالک    ۀمهينكه  تيمور به  آستان.جهل و  جادو گری زندگی داشتند

 .وسفرا  نزد  وی  فرستادند و او را  تيمورالن  بزرگ ، خداوند  تاتاری  خواندند 

هانری  چهارم  پادشاه   آنگليس كه  در  ماورای  مرز  خود  با رسداران  پروس  می  جنگيد،  فاتح  نا 

فاتح «:فرانسه  او را  چنني   مدح  نمود  شناس  را  برای فتوحاتش تربيک  گفت ،  شارل ششم  پادشاه

و  مرد م  جنيوا   پرچم  او  را بريون قسطنطنيه  بر  افراشتند و مانوئيل  » بزرگ  و شهزاده   معظم  تيمور

لرددون  هنری  كه  پادشاه قسطاله بود يكی  از .امپراطور يونان  از  وی   در خواست كمک   كرد
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و  .را به  عنوان سفري بخدمت  تيمور روانه  كرد» ونزالس كالوجورويدو گ«رسداران  نامی  خود 

 :كالوجو  تا سمرقند دنبال رفته  و  پس  از بازگشت راجع  به  شخصيت  تيمور    چنني  گزارش  داد 

» خراسان«تيمورلنگ  خداوندگار سمرقندپس  از  تسخري  متامی ممالک  مغول و  هند رسزمني  آفتاب  «

ساخت ،  رسزمني  آفتاب يا  خراسان بزرگ مملكت  عظيم  و بزرگی  ميباشد و  فارس و    را  نيز مسّخر

مد  را  نيز  كشاده  است ؛  تيمور رسزمني  خوارزم را نيز  مسّخر  كرده  امپراطور  تربيز و شهر سلطان  

رده  است ؛ را  ترصف  نموده  است ؛ارمنستان  صغري ، ارض روم و كردستان  را  حتت  ترصف در  آو

فرمانروای  هند را  در  جنگ  مغلوب  ساخته  و قسمتی  از  ممالک   وی رافتح  كرده ، اراضی  ابريشم 

و دروازه  را فتح  كرده  است  و شهر دمشق  را  ويران  نموده  و شهر  های  حلب و بابل  و بغداد را 

ست  آوردن   پريوزهيای  كه  در باال گفته و  پس  از  كشودن  ممالک  بسيار  و بد.زير  پا گذارده  است 

شد، برس وقت  بايزيد سلطان  عثامنی  رفته   و  او  را  در   جنگ شكست  داد قابل  ياد  آری  است  كه  

 .بايزيد  يكی  از   پرقدرت  ترين  سلطاهنای    عثامنی ميباشد كه او  را شكست  داده  واثري  گرفته  است

سمرقند   حضور داشته  و بسياری  از  فرمانروايان جهان و  سفرای  مرص و    كالوجو كه  در  دربار

او  نيز  كه عنوان . چني را در  خدمت  تيمور  ديده ،  از شخصيت  تيمور  آنطور   گزارش  داده  است 

 .سفارت فرنگيان راداشته با  گرمی  و احرتام  پذيرفته  شده است

عظمت اروپامقامی   بالقوه نداشته  فقط  در صفحات  تاريخ  آن  تيمور  در ناميشگاه  سالطني  با 

ولی  اين  را  نمی .رسزمني، بطور  اختصار آثاری  از  هول و  هراس ايام  سلطنت  وی  ديده  ميشود 

توان  نا  ديده   گرفت  كه   او  اكثر  كشور  های  آسيايی  رافتح  نمود و   هول  هراسی   از  وی  خواب  

ر  چشامن  بزرگرتين  حكمروايان  اروپا  ربوده  بود  كه  اگر در  حني فتوحاتش  برای مغلوب  را  د

اگر او  نمی  . حركت  كرد و  در بني راه بمرد  )بطرف چني(ساختن  آخرين  فرمانروای  خمالف خويش  

خ    مشعر بر  اين  است  كه  باوجود  آن  تاري. مرد بقدر  كافی  نريو  داشت  كه  اروپا  را  نيز  فتح  ناميد 

در  پنجصد  سال   اخري   هيچ  فاحتی   حتی  ناپليون و  بسامرک  نيز  در قدرمتندی به   عظمت  تيمور  

نمريسد  چه  اولی   به  ناكامی  در  گذشت  و  دومی فقط  در يک  كشور به فتوحات  سياسی  نايل  
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 7.آمد

مند را  در  تاريخ مرشق  زمني  بيشرت و  هبرت بشناسيم  و  لذا  رضورت  است  تا  اين  مرد  نريو 

 :اهباماتيكه  در  مورد او  تا  هنوز  وجود  داشته  است  در سايه   پژوهشهای  دقيق بر  طرف  گردد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

  بخش نود ودوم .8تا   7ھرولد لمپ،  تیمور لنگ ،  پیشین  ، ص   7
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 خبش نود و دوم
 امیر  تیمور

 دو
است و یک  حصه  مششیر  که  گفته اندبه  تدبیری  ملکها  توان  کشاد و فوجها  توان در امور سلطنت نه  حصه  مشاورت و  تدبیر و  کنکاش  

.شکست که با  مششیر  های  لشکر ها  میسر  نشود  
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  .3- 2ص ،) ھـ619( تزوک امیر  تیمور  در  کنکاش  ملک   گیری ،مقالت اول ، تنقیح  در(امیر  تیمور  گورکانی    8
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 :ماوراءالنهر خاستگاه امري  تيمور. 92-2-1

ور  جاييكه او  در  آن برای فهميدن خصوصيات  امري  تيمور رضورت  است  تا  از  خاصتگاه امري  تيم

 .رشت كرده  وباليده  است رشوع  كنيم 

از  مجله  چهار )  آمو ،يا  پنج(ميگويند   رود خانه ، جيحون   :ماورای  آمو گهواره متدن  مرشق زمني.1

ماورای  اين رود  خانه  كه بطرف  شامل  آن . رود  خانه  ايست  كه  از  فردوس رس  چشمه  می  گريد

را كه از  حيث )مادر شهرها(بخارا و  كش  موقعيت دارد بطرف  جنوب ام  البالد يا بلخ سمرقند و 

قدامت  زندگی برش  در  اين  شهر كه به  پديداری اولني  متدن منطقه  به باستان بر ميگردد  از  رود خانه  

م  اريايی  ای  را  كه مهيشه  پر  آب بلخ  كه  از  كوههای  فلک سای بابا و بند امري رسچشمه  دارد اقوا

بعد  از   دوره  مهاجرت  دسته  مجعی به  اين  منطقه  رسيدند و اولني  بيل و داس  را برای سامان  

بخشيدن  به كشاورزی  با ساختامن شهر  تارخيی  بلخ خانداهنای  كيانيها   و  اسپه  ها را در  تاريخ  

بازشناسی  (ر  جلد اول  اين  اثر پژوهشی اساطريی  اين  رسزمني بيادگار  گذاشت  كه  ما  د

از  قول  ويل دورانت  و ساير  باستان شناسان   معلومات  ارزنده  ای را درج  آن  نموده  ايم ) افغانستان

؛ قسميكه  گفتيم  اطراف  اين رود  خانه  بسيار با  صفا و  خرم  )به  جلد اول  اين  اثر  مراجعه  شود(

بی  ابر  كه  در زير  آن  سلسله  كوهايی آبی  زنگ  با  قله  های   پوشيده در برف    آسامن  آبی .می  باشد 

اين  رود  خانه  در  مسري  حركت  خود از  .  آن  ناميان  است ،  اين قله  ها  را  عظمت  سليامن  ميخوانند 

ه  از  چشمه  سار  ها  از تپه  های  مارپيچ كه با  چمن  های  سبز  پوشيده شده ،  ميگذرد  و آبی  را  ك

آب  اين  چشمه  سار  ها رسد    است ، زيرا  از  ميان .باالی  قله  ها فرود  مرييزد با خود يكجا  ميسازد

برف و يخ  می  بر آيد و  رمه های  گوسفند و  َگله   های اسپ در  چراگاههای  مسري   آن  كه  توسط  

يابو  های   پشم آلود هستند  مراقبت  می  شوند موجوديت زمني  رمه  داران  و  گله بانانی كه سوار بر  

های  كشاورزی و رسسبزی   اين امكانات  را  در  منطقه  اجياد  كرده  است  كه  روستاهای  گله  داری 

و  كشاورزی  در  اين  مسري   در   پهلوی  هم  اجياد  شود و شايد  اين  اولني  انساهنايی  در  منطقه  

كه  اشتغال به   كشاورزی  و  گله  داری  داشته باشند، چرا  كه  به  اذعان   ويل دورانت  باستان  باشند 
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شناس شهري امريكايی  در  كتاب  پر  حجم مرشق زمني  گهواره  متدن  آريه ها را مردمان  مالدار و  

مرصوف پرورش  پس  نياكان  ما  كه  هم  كشاورز بودند و  هم . كشاورز   توصيف  كرده  است 

اين رود  خانه  كه  به  دره  عميق .مواشی  در رسزمني  های  پر  آب و  علف  بودند آريايی  هستند

از  .اين  دره  با انبوه  درختان  توت  و ناک  قدری  تاريک است .  مريسد  جريان  آن   آهسته  تر  ميگردد

چرخآهبا  آهسته  –تربوزو  جو  ،آب  برسانند   اين رود  خانه   جوهيايی  كنده اند تا بمزارع  خربوزه 

 .آهسته  آب  را باال  می  كشندو  مزارع  را  مرشوب  ميسازند

اين رود  آمو   است  و  از  روزگار  قديم  رسحد  ) فردوسی بزرگ(بنا  بر  اذعان صاحب  شهنامه  

ب  اين  ميشده  است  و  در  جنو فاصله   يعنی ميان  شامل و  جنوب.   و  توران  بوده  است  9ايران  

،واقع شده  )مهان  ايران قديم (رود  خانه   قسميكه  گفتيم  رسزمني  آفتاب  ويا  خراسان بزرگ،يعنی 

اين  ها  دستار برس  دارند   و  از  دير ز مان  .  كه  مردم  آن بفارسی  سخن  ميگويندو زراعت  پيشه اند 

در  مورد زمني  و  دهقان و  تيول   داری طور  يكه  . ب  ميشوندجزء   ارشاف و فقرای  آسيا  حمسو

با   ) شودكتاب  سوم  اين  پژوهش در بخش  غزنويان مراجعه (   درآسيا مروج بوده است     

طبقات به  اساس  زير بنا  های  فرهنگی و  تارخيی مشخص نميباشد ولی  كلمه    اروپامشاهبت نداشته  

معمول  و معروف بود  در  كشور  ) بنام طبقه نجبا(ر  كه  در  اروپای  قرون  وسطیارشاف و  فقري  آنطو

زيرا در مرحله اول مسلامن بودن وايرانی يا  خراسانی بودن  مطرح .های  آسيايی   آن  تعريف  را  ندارد

  .ميباشد بعدش  ديگر ارزش  های اجتامعی

واقع در رسحد بني  ايران  و توران )آمو(خانه  قسميكه در شهنامه فردوسی ذكر شده  است  اين رود 

در شامل  رودخانه  آمو رسزمني    توران  واقع  است  كه  در  آن  ايالت  صحرا  گرد از  گرديده ،

قسمت  های  شاملی  تر  آن  جايی  كه  حاال  بنام قرغزستان و قزاقستان  معروف  است  پديد  آمده  اند  

ن  مغول چنگيز  خان   از صحرای  گوبی و  چني آمده اند  كه  در  اين  و  قسمتی  هم    توسط  خا

                                                        
ً قسمت  ھای شرقی  آن بنام  خراسان  یاد گردیده   نام  سرزمین ھایی کھ اقوام   9 آریایی ویجھ در  آن  زندگی  میکردند کھ بعدا

  .است
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ميان  ايران  و  توران    صلۀجز  اين  رود  فا.  اين  ها  مردمان سلحشوری  ميباشند .مناطق پديد آمده  اند

 .اراضی  شامل  رود  آمو را  ماواء النهر  ميخوانيم.نيست 

اين  رود  بگذرد  تا  به سمرقند برسد ،  او   از  جنگلهای انبوه  بلوط    مسافر  كه از بلخ می آيد  بايد  از 

عبور  ميكند و  از  تنگه  هايی  ميگذرد  كه  مانند  ديوار سنگی كوچه  ای  اجياد  كرده  است كه  اين  

مور  در  مردمان  اين  منطقه  در زمانيكه  تي.  جاده  تاريک  وباريک بنام   دروازه  آهن  معروف  است 

 .  آنجا  استيال  داشت دارای  كاله  خود  كه با دم  اسپ  زينت يافته  آراسته  بودند

 :شهر سبز يا كش زادگاه  تيمور

كه  در    »كش«يا  »سبز«از  بلخ  در راه  سمرقند  اولني كاروانرسايی  كه  آباد  شده  بود  در شهر  

خانه .تيمور در  مهني  شهر سبز  پا بدنيا   گذاشت.ت اطراف  خود  دارای  خندق است  واقع  شده  اس

خانه او  عامرتی بود  از خشت  خام با  گنبد بنا شده و :او  را تاريخ  نويسان  اينگوفه  توصيف  كرده اند 

در و  دروازه آن از   چوب   بود و باغی  هم  در  آنجا  ديده   ميشد و  اطراف  خانه  و باغ  را ديوار  

او ساعت  های  متوالی  در  پشت  بام   دراز  می  كشيد و به  حركت  گله ها و رانش  .ودندكشيده  ب

گله بانان  متوجه  ميشد و  به  صدای  آذان كه  از  مناره  های  مساجد شهر سبز  شنيده  ميشد  گوش  

 .ميداد  و  حض  می برد   

و ، معموالً  در  مواقع  رسما  در  آفتابی  كنار  پري مردان  و  ميان  ساالن  اين شهر و منطقه  ماورای آم

ديواره  های  قلعه  كه آنرا  پيتو نيز  ميگويند با  هم  می  نشستند  و  از  حركت  كارواهنا  ،  از  جنگها و 

اهنا بيشرت  از  جنگ صحبت   .  پريوزهيا و شكست  ها جوری و ناخوشی ها، صحبت  ميداشتند 

 .جنگ بر  مناره  های  شهر سبز بخوبی  مشاهده  ميشد  یۀ ميكردند ،  زيرا سا

ً  اين  فرازه  ها  را  از  آهنا  می  شنيد  در شهری  .    »راه  مردی  يكی  است  و دوتا  نيست«: تيمور  غالبا

اما  جوانان . قانون  بشامر  می  رفت ) سفيدان ريش(كه  تيمور  پا بجهان  كشوده  بود سخن   پريان  

از  هر   چيز  به  اسلحه  خود  توجه و به شجاعت خود تكيه داشتند و  از  كارد  و  خنجر و   نيزه  بيشرت 

 .،لبه  و قاره و  قمه سخن  می  راندند 
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اين  جوانان  ميان گله  های  اسپ بزرگ  ميشدند و  بيشرت اوقات  خود را در  اسپ  دوانی  و  مسابقه  

در  مهان  هنگام  تيمور با  رفقايش  در  .راه  سمرقند ،  ميگذراندند  های رزمی در  چمن زار  های  رس 

تيمور  در  .را  ميدادند )ناميشی و آزمايشی(ميدان  شهر و قلعه  اطراف  آن  ترتيب  جنگهای  درروغني  

مهان صحنه  بازهيای  ساختگی  از  جنگ جنبه جدی بخود  ميگرفت  و  هرگز  در  حني  مانور  نمی  

او هبرتين سواركار بود و سواركاری  را در  حني  گله بانی  اسپان با  گله بانان  مترين  كرده .د  خندي

 .بود 

پدر  تيمور  كه امري  .مادر  تيمور در مهان  آوان  بچگی تيمور،فوت  نمود و  او را  يتيم  گذاشت 

والد قورچارخان وزير  چغتای  بود و  ميگويند او  از ا)مغول(تراغای  نام  داشت رئيس  قبيله  برالس

او اكثرًا  با  بزرگان و سادات و  عامه  مردم مهصحبتی و  معارشت .و  از  ختمه   چنگيز  خان ميباشد

يعنی )باز(تيمور  از  خود.داشت و  آن بزرگان در  نزد  تيمور از  تقدس خاصی  برخوردار بودند  

خانواده او در  جنگهای قبلی    اشرتاک  .داشت   عقاب و  تازی  و  چند تا  رفيق  موافق و  مهفكر

داشتند و دارای شجاعت  ذاتی  وفرزندان  جنگجو ی با نام  و  نشانی بودندولی  چندان  ثروتی  

 .نداشتند

تيمور گاه  درباالی  برج  رسای  خود  می  نشست و  عابرينی راكه  در بني  آن  مردمان  خراسانی با 

ی  فاخرودر  اطراف زنان رو بسته  خود  حركت ميكردند می ديد ،ميديد كه اسپان  اصيل  و لباسها

زنان  تاتار روباز بودند، او  در  آن  جاده كارواهنای  خمتلفی  ازبازرگانان الغر اندام عرب را  می  ديد 

ند  بااسپهای  خود و  پارچه  های ابريشمی و فرشهای  عالی و  ابريشم  خام كه از  شامل  بطرف  سمرق

گدايان  نيز  ديده  ميشدند مهني قسم  مرشدان  و   ستۀ ميان  اين  مسافران كاروان  غالمان و  د.  مريفتند  

پيشوايانی كه  دنبال مريد برخاسته بودند   ميان  آن  مجع يافت  ميشد و  ندرتًا  جهودانی  نيز يافت  ميشد  

الغری  را  ميديد  كه  از  يغام  گری افغاهنا  داستاهنا  كه به سواری االغ  رو به  مقصد  مريفتندو  هندوی  

افاغنه گروهی  از ياغيان  ويلغارگرانی  بودند  كه  از  كوه  های سليامن  بر  خواسته بودند و (می  رسود

رس راه  غزنه و  هند كارواهنا  را  غارت  ميكردند  كه  توسط  سلطان  حممود    غزنوی  قبل  از 
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اين اقوام  كه اكنون  نيز  در  كوه  های سليامن  و ديره  (  10.)ب  هندتار و مار  گرديدندفتوحاتش  بجان

جات به  جغرافيای  موجوده افغانستان آنطرف خط نام  هناد ديورند  يا   رسحد  آزاد زندگی  دارند  گاه  

ميشدند  كه احفاد  آهنا تا   ناگاه  باعث راهزنی  كاروان  های  جتارتی   خراسان،  ماواءالنهر و عراق  نيز 

هنوز بنام  طالبان باعث محالت انتحاری و  هراس افگنی در  مراكز شهر  ها و  تاسيسات دولتی نيز 

آنان  ميان  گرد و  غبار  چادر  های  خود را  می  افراشتند و  از  پهن و چوب  كرم  خورده  .)ميگردند

ميخواست و سخنان  آنان را  در  مورد  نرخ  كاال  ها و  تيمور بر .برای  پخت و  پز آتش می  افروختند

و  مهينكه  پدرش  او را برای نشست  وبرخاست با چارپاداران رسزنش  . وضع سمرقند  می  شنيد 

 11. »راه  مرد يكی  است«:مينمود به  پاسخ  پدرش  ميگفت 

 :تاتار در صحرا های  ماوراءالنهر.2

ريخ  تاتار  ها  مردمان صحرا  گرد بودندو برای  يافتن  چراگاه  از  تا يكصد سال  پيش  به روايت  تا

به رهربی  چنگيز  خان متام قسمت  های  خراسان ،  ايران  و (پدران  آهنا .اينجا به  آنجا  كوچ  ميكردند

ی واينان فرزندان  آن  مردان جنگجو بودند، آهنا بخوبی  معنا)يک  قسمتی از  اروپا را  تسخري  نمودند

مهانطور  كه ريگ و شن صحرا با يک  نسيم  به  «:اين  قول  معروف را  هر گز فراموش  نميكردند 

 ».طالع و بخت انسانی  هم  به  آسانی بلكه آسانرت  از  آن تريه  ميگردد. آسانی پراگنده ميشود

مها شمشري بدست  عشريه  تيمور آن  مردمانی  بودند  كه  در بزم ها با  جام رشاب ميگريستند و در رز

قليلی  از  آهنا  در   ۀكمرت  كسی  از  آهنا  يافت  ميشد  كه  جای  زخم بر  تنش  نبود و  عد.ميخنديدند

بسرت  بيامری  جان  ميسپردند،  مهيشه با  اسلحه  وزره حركت  ميكردندو  خوی جنگجويی و  غريزه  

پياده با  تري  های دو  قوشه شكار  ميكردند و    پلنگ را.سلحشوری تا  عمق روح  آهنا  تأثري  گذاشته بود

در  هنگام  غذا  خوری  با انگشتان  ازيک ظرف  غذا  بر .دارای  كمند  های  بلند  و سنگني بودند 

                                                        
جلد سوم ، دولت  غزنویان ،غزوه یمین  الدولھ  محمود با  ھندیان  و  - عبدالواحدسیدی، باز  شناسی  افغانستان  10

  .71- 69افغانیان،صص

  .14تا10ول ،یاداشتھای کالویجو سفیر فرنگیان بھ  دربارامیر  تیموردر سمرقند،صصھیرولد لمب، تیمورلنگ، پیشین ،فصل ا   11
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 .گوشت  شكار و  پرنده غذای  مطبوع  آهنا بود .ميداشتند

صحرای   خشک  تا  پشت زين  اينان  جنگجويان  عرب  را ستايش  ميكردند  و  مثل  مهان  كوچنشينان 

 .مريفتند و برای شكار  يا  جنگ  و  غارت عازم  ميشدند و قرار  و  آرام   رانميشناختند 

افتخارات  خانواده برالس افتخارسلحشوری شان بود،  اين  طايفه رشافت  خود را  در زير سايه  

ان خراسانی  وصلت  ميكرد ،  رشافت  شمشري  ميديد و اگر  كسی  از  آهنا به بازرگانان و يا  كشاورز

آهنا  .اين طايفه  از  حيث حرفه فقري و  از  نظر  ختريب نريو  مند بودند.  نسبی  خود را  از  دست   ميداد

مهامن  نوازی  از  وظايف  اصلی  .بدون  دليل  سخاومتند وهبامن علت  هم  رسسخت وبريحم بودند

 .پر  از  مهامن  و  ديگهای  آهنا مملو  از  گوشت  گوسفند بودشان بود و  مهيشه  مهامن رسای شان  

سبز  مردمی  می زيستند  كه كشاورز بودند ، وضع زندگی  ۀدر در):    كش(كشاورزی  در  دره سبز.3

مهاجرت  كرده بودندكه به  ) خراسان(اين  كشاورزان  از  آنطرف  آمو  .  شان هبرت  از طايفه برالس  بود

در بازار )سادات(رزی  مينودند و  از روز و حال  هبرتی  برخوردار بودند ، شهر  نشينان آرامی  كشاو

شهر به بازرگانی  اشتغال  داشتند و  خانواده  های  متمول  خراسانی  در  كاخها  برس  می  بردند ،  اينها 

به طالوت  قرآن   بر  خالف  طايفه برالس  كه  كاله جنگی می  پوشيدند، سله يا  دستار  می  بستند

كريم  و  نامز  مداومت  داشتندو به  دستورات و احكام  دين  اسالم  پای  بند بودند در  حاليكه برالسها  

 .از  مهان ياسای  چنگيزی  اطاعت  می  نمودند

اين طايفه  كه  تراغای پدر  تيمور  رئيس شان بود روز  گار  :  پند واندرز تراغای به فرزندش  تيمور.4

تراغای  مرد  ماليم و  گوشه گريی  بوداو به  دستور صوفيهای  مسلامن  از زندگی  . وشی نداشتندخ

تاراگای يا . ايالتی  دست  كشيده  در  خانقاه  می  زيست و بيشرت در  عامل فكر و  خيال  فرو  مريفت 

 :تراغای پدر  تيمور به  فرزندش  ميگفت 

او مانند   مهه  » پر  از  مار  و عقرب  ميباشد   ۀزيرا  دنيا مانند  كوز من  از  دنيا بيزارم!  فرزند  جان« 

پدران  ايالتی ، داستاهنای از دوره قدرت  و افتخارات نياكان  را برای  تيمور ،حكايت   ميكرد،دوره 

كه  چگونه به قسمت  های بااليی : قدرت و فرمانروائی آهنا را   در  كوههای  شاملی  رشح  ميداد 
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اين  ها  افسانه  های روزگار بت  پرستی  تاتارهابود و با  اينكه تراغای  . حرای  گوبی  دست  يافتند س

وی  به   . درويش  مسلک  وزاهد شده بود باز  هم  از شنيدن  و  گفتن  اين  حكايت  ها   لذت  می برد 

نقاط كوهستانی  پر برف  پرسش  حكايت  ميكرد  كه  چگونه  ايل  های  سواره با  گله  ورمه از  

هجرت  ميكردند و  در  كنار  جاده  ها  در انتظار  كارواهنا انظار  می  كشيدند و  در زير   پرچم  

اين  كوچنشينيها و  غارتگری ايل  تا دو  الی   - شاخدار  خود برای  غارت  ختا ها هجوم  می  بردند 

. چمن زار  ها و  علف زار  ها ادامه  ميافت   سه  ماه در  مسافتی قريب  به  پانصد  ميل  بر روی

برای  فرزندش  نام  شهزاده  خانم   هايی را ميگفت  كه  از  ختای برای  خوانني  )تراغای(تاراگای 

صحرا می  آوردند و با  آنان  مهبسرت  ميشدند و  جهيز  آنان رابه ارابه  های  پر  از  ابريشم و  عاج  های  

وی  رشح  ميداد  كه  چسان  خوانني   فاتح  صحرا  در  جشن  ها ی  پريوزی  . ندمنبت  كاری  می برد

فتوحات   ۀدر  كاسه  رس  دشمنان كه با طال  اندود  شده بود شري ماديان  می  نوشيدند  و  مست باد

چنگيز خان برای  تسخري رسارس  «:تراغای در  مورد  چنگيز خان  به   پرسش تيمور  ميگفت. ميشدند 

تا آنگاه كه فرشته سياه  نزد  چنگيز  آمد و  .جهان عزيمت نمود و  مقدر  بود  كه   چنان  هم  بشود 

چنگيز  امپراطوری  خود را ميان  پرسان  و  نوه  ای كه پدرش  در زمان  چنگيز  .  جانش  را گرفت 

هستيم  به  پرسش  چغتای    و  اين  جاييكه ما.  خان  در  جنگ مرده بود  به  چهار  قسمت  تقسيم   كرد 

پرسان  چغتای گرفتار شكار و  ميگساری  گشتند ، سپس  آهنا  به    كوه  های شامل  كوچ  .  رسيد 

و  مهني اكنون  توراخان در  آنجا  مشغول   عياشی و شكار  ميباشد و  حكومت  سمرقند  و  . كردند 

بقيه  مطلب  را  تو  خود  .ميخوانند   )تاج  بخش(رين ماواءالنهر را بپادشاهی واگزارده كه او  را شاه  آف

اما  پرسم  من  دوست  ندارم تو  از طريقه پيغمرب  اكرم  صلی اهللا  عليه  وسلم بر  كنار .ميدانی 

پرس  جان سادات  دانشمند را  گرامی  بدار و  از درويشان بركت  بخواه و  چهار ستون  دين  .بامنی

 .    و  حج راحمكم  نگهدار  يعنی صلوة و ذكوة و صوم

او  كه بنا  به اندرز  های پدرش رو به  خانقاه  آورده و  در روزی  كه   مشغول  تالوت  قرآن  كريم بود ، 

 » من  تيمورم«: تيمور به  پاسخش  گفت .سيد  ريش  سفيدی  او را  ديده و  جويای  نام  وی  شد 
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ن  دين  اسالم را  حفظ  كن خداوند  هم  ترا  حفظ  خواهد  پرس  جا«:نگريسته گفتسيد به  آيات قرآن  

تيمور  چندی  اين  گفتار سيد  را  در  گوش  داشت  و  از بازی  چوگان و بازی شرتنج  كه هبر »  كرد

هر  گاه درويشی  را  كناره  جاده  پياده  می  ديد از  اسپ .  دو  عالقه فراوان ی داشت خودداری  كرد 

 .د   و  از  درويش  بركت  می  جستفرود  می  آم

او بر  عالوه  اينكه   در  مسجد  نامز  .تيمور در سن  هفده سالگی به رفتن  مسجد  متايل  پيدا  كرد 

گويند موقعی شخصی بنام زين  الدين ويرا  در  مسجد  .ميگزاريد به  موعظه مال امامان  گوش  ميداد 

زين  الدين،  پيشوای  .ال و تسبيح  مرجان  خويش  را به او  دادديده پيش  خود  خواند ، شب  كاله  و ش

دانا  وبا فكری  بود  تيمور،  مسحورچشامن  گرينده  و صدای  خشن او شد  كه  دايم  آنرا بياد  می  آورد  

 .وشايد  هديه  هايش  را  هم بخاطر  داشت 

او به  تيمور  .رت  به  شهر سبز  می  آمدحاجی برالس يگانه  رئيس  قبيله  و  عموی  تيمور  بود كه  كم

عالقه  ای  نداشت  زيرا  او  مرد بدگامن عبوس  بی صرب و  بی  حوصله بود  در زمان  وی  حال  قبيله 

بد تر شده  می  رفت  كه  اين  حالت  باعث  آن   ميشد  كه بسياری از  مردان قبيله او را رها  كرده  نزد  

می  رفتند كه تيمور  نيز  از  مجله  مردانی  بود  كه بنا بر  نصيحت  پدرش  به    سابق  الذكر شاه  آفرين 

   12.آن سامان  عزيمت  نمود

 :صورت و سيامی  تيمور–شخصيت  . 2-2- 92

در  مورد شخصيت و صورت امري  تيمور يا به  اصطالح  اروپائيان  »تيمورلنگ«هرولد  ملب  در  كتابش 

تيمور  جوان   نجيب و با  نشاطی  بودو  نشاط  وی در فعاليت  وی  «:داردچنني  توجيه » تيمورالن«

رسبزرگ،  پيشانی  بلند ،  . تيمور خوش اندام  و  خوش قيافه ، باالبلند و خوش سيامبود.حمدود  ميشد 

. چشامن  تاريک  و سياه  داشت كه  آهسته  آهسته  حركت  ميكرد و  مستقيًام باشخاص  نظر  مينمود

های  تيمور   پهن و  استخوانی و  دهان و لبان بلند  و  گشاد  داشت  كه  از  صحت  و  نسب و   گونه

                                                        
  .18- 16ھمان  ،صص     12
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او  در  نو جوانی  كم سخن  ميگفت و  مهينكه بحرف  می  آمد صدايش .نشاط  وی  حكايت  مينمود

را  حفظ  تيمور  خشک و  جدی  بود و  تا  پايان زندگی مهان  جديت و خشونت  خود .  جاذب  مينمود

  13.كرد

صورت تيمور لنگ و جتربه (حتت  عنوان لۀ  مقا 1950سال  63وكس چاپ  ماسكو  در  شامره جملۀ 

با  چند قطعه  تصاوير  نرش  كرده  كه از حلاظ  فن  تاريخ  و امهيت   ) تشكل صورت  او  از  روی  مججمه

آسيا و باخلصوص  در  تاريخ خراسان   تارخيی  شخصيتی مانند امري  تيمور  در  خورامهيت  در  تاريخ 

ميخائيل جراسی « : دخالت  داشته    مشعر  است ) جغرافيای  كنونی  افغانستان(رسزمني  آفتاب در

لوف،متخصص باستان شناس  وانرتپالوزيست  مشهور  روس استخواهنای  مججمه ،  رس  و  ساير  

ا شيوه  های  خاصی  كه به  اساس  ارتباطی  كه  استخواهنای  بدن  وی  را مورد  پژوهش  قرارداده و ب

ميان  استخواهنای  روی  و  گوشت  صورت  انسان  يافته  است  اساس   های  جديد  علمی  وضع و  

 .از  روی  آن جتارب  موفق  به  جتسم  چهره   امري  تيمور  گرديده  است 

م  به بعد روی  مججمه  بعضی  از  1941جراسيلوف  برای  اثبات اساس های  علمی  خود  از سال 

مقتولني  جنگ  به  چنان  مهارت  چهره   های ايشان  را ساخت  كه بستگان شان  در شگفت  شدند و  

 .خويشاوندان  مقتول  خود را شناختند

او بعد  از  احراز  موفقيت  های  اولی توانست  راه  جديدی  برای  معرفی  چهره  و صورت  اشخاص  

ز ناميد و رس انجام يقني  حاصل  شد  كه به  اساس  اين  جتارب قيافه  های  اشخاص  تارخيی  را  متوفا با

بسازند چنانچه  از  طريق  مهني  ميتود  چهره  های اشخاصی از قبيل  يارسوالف،اندريو 

می امري البحر يوشاكوف  كه  در  سده  هجدهم   فۀ بوگوساوسكی فرمانروايان  گذشته  روسيه  وقيا

 .زيست  و  نظري آن صورت  مجعی  از  مردان   فقيد   روسيه  را  بسازد

او  در دوران  كار  خود  موفق  شد  تا  صورت  يكصد  نفر را  از  روی  اسكليت  بدن  رس و مججمه 

انسان قبل  از  تاريخ و » نندرتال«او  موفق  شد  تا  صورت  های  از روی  مججمه  های انسان  .بسازد  

                                                        
  .21ھمان ،ص   13
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را  ) نو ستگی(مربوط به  عرص  جديد يا  ) نيوليتيک(صورت  های  از  روی  مججمه  های انسان  عرص 

 .از  روی  استخواهنای  مججمه  های مكشوفه  آن بسازد

وقتی  رشوع  كرد  كه  در  اثر    1941اين   متخصص  روسی  جتسم صورت  تيمور لنگ را در  سال 

تيمور لنگ  جهان  گشای بزرگ  كه .مججه او  از  گور  مري  كشف  گرديد نبش  مقربه او  در  سمرقند ، 

م   1334روزی  آسيای  مركزی از شنيدن  نام  او بخود  می لرزيد قرار تذكر تاريخ  نويسان  در سال 

م  در  جريان  جنگی  در سيستان  به  اثر  اصابت  تريی  بپای  راستش  لنگ   1362تولد يافته  و در سال 

اين زخم  بقدری عميق  بود  كه  تا اخري  عمر پای  راستش  را  .  رديد  و  مشهور به  تيمور لنگ شدگ

 .قات  نميتوانست و دو  پنجه  دست راستش  در اثر  مهني  حوادث  قطع گرديد

 .رخت  از  جهان بست    )هـ ش783/م  1405( فربوری 18سالگی به  تاريخ  71تيمور بعمر 

قرب  خود .قاتی  كه  در زير زمينی گور  مري ،  مرقد باشكوه او بعمل  آمد پنج قرب  ديده شد در  اثر  حتقي

او  و دو نفر  از  پرسان و دو  نفر  از  نواده  هايش ، و اخريًا  اين  نظريه  پيدا شده  است  كه  گور  

 .ناپليون  در  پاريس  از  روی  آرامگاه  تيمور،  تقليد شده  است

مري  در  وسط  قبور  پنگانه قرب  خود  تيمور  ديده  ميشود  و روی  آن سنگ  و زمني  خاكی   در  گور 

بعد  از  نبش  قرب  در  ميان صندوق  چوبی  پارچه  ای  . رنگ  با  سنگ  نبشته يی  هنوز  موجود  است 

وق  چوبی  را باز  وقتی  كه صند. كه  آيات قرآنی  كه با  طال و نقره  دوخته شده بود  كشف  گرديد

استخوان بندی  امري به  پشت  گذاشته  شده  ورس او به  . كردند هنوز بوی  كافور  از  آن  می  بر  آمد 

هنوز  هم  بقايای  موی و  دهاماهيچه و  . آداب  اسالمی  بطرف  مكه  معظمه  گردانيده  شده بود

 .پوست  خشک  ديده  ميشد

بندی لنگ بودن  پای  راست او  به  ثبوت  رسيد و  اين امر  واضح  در اثر  مطلعات  دقيق  استخوان

ميسازد  كه  چرا  اين  مرد جهانگري  خانه  زين  را به  خانه زمني  ترجيح ميداد،  زيرا با  اسپ  راحت  تر 

 مهني قسم  در عاللت بازوی  راست او  نيز  ترديد .بود  و  حمتاج به قات  كردن زانو  چندان  نميشد 

دست  راست او    نۀنامند ،  زيرا  استخوان  آرنج راستش  از  حد  معمول  كالن شده  و انگشت  ميا
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اين  شواهد  از  روی قراين  .  هاكذا آثار زخم  تريی  در ديگک  شانه او  ديده  ميشد . وجود  نداشت

 .تارخيی  هم ثابت ساخت  كه  استخوان  بندی  جسد  تيمور لنگ  مهني  است 

نيست  كه  تصوير  صحيح و قابل  اعتامدی  از  تيمور  باقی  مانده در  ميناتورهيای  مكاتب  نقاشی   بهۀ ش

ً  پس  از  تيمور ساخته شده است  او را  بيشرت  قيافت  يک  مرد    خراسان  و  هند  وفارس كه  عموما

ی مؤرخني  رس  نميخورد  زيرا او  از   هندی  و اروپائی  داده اند و اين امر با  شواهد  تارخيی  نوشته  ها

مهانطور  كه  شجره  نسب  و عاليق  . خون  مغول  و ترک  بود  كه بر  قبيله برالس   تعلق  داشت  

متخصص صورت ساز روسی  از  روی  مججمه وی  طوريكه    صورت  تيمور نژادی او  حكم  ميكرد

 . يافت وجهی او  مهوار بوداو دور و ق کلۀ: مغولی  دارد  ۀقوار  ساخته  است

از روی  مميزات  شكل  مججمه،  حمفوظ  ماندن  اكثر  دنداهنا ،  تيزی  خطوط استخوان  و بعضی  عاليم  

ديگر  چنني  معلوم  ميشود كه  تيمور  نريوی  بدنی  زيادی  داشته  يعنی  باوجود  اينكه  عمر او  بيش  از  

بد شگافی   در  حني فوت قيافت او  پنجاه ساله  مينموده  هفتاد سال  بود از روی  مطالعات كال

زيست  و    ۀعمر  كرونولوژی  بحساب  قو: فراموش  نبايد  كرد  كه  ميزان  عمر دو  نوع   است .است 

جتسم صورت  تيمور  را رشوع  كرد   »جراسی لوف«نتاسب  فرسودگی  اعضا بعد  از  مطاالت  دقيق 

ا  موم قالب  گرفت  و بدين  اساس  مطابقت  و تناسب  استخوان روی  اول  استخوان روی  را ب

بعد  كمكم و پارچه  پارچه  ماهيچه  های  .مججمه را با  گردن  واستخواهنای  مهره  های گردن دريافت

گردن  را ساخت  و سپس  به اندازه  ها و پياميش های عملی كلفتی  اندازه  گوشت  روی  را  معني  

اثر  جتزيه  و  مطالعه دقيق  در  نزديكی يكی  از  االشه  های بااليی كه  حمل  رويش موهای   در . نمود 

متخصص   دريافت  كه  تيمور  مطابق  به  عادات  مسلامنان  . بروت مايل برنگ رسخ نسواری نام بود 

تاه و  تيزی  بقايای  ريش  رسخرنگی  نشان  داد  كه فاتح  مغولی ريش  نسبتًا  كو. بروت  داشت  

لباس  وكاله او را  در  اثر  مطالعه  تصاوير  قلمی و  اشيايی  كه به  دودمان او  نسبت  داده  شده  .داشت

است  هتيه  نموده و به  اين  ترتيب  در  اثر  موازين  جديد  علمی  دانشمند   روسی  موفق  شد  كه  
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   14»زدچهاردهم را بسا/صورت  تيمور  جهان  كشا ی سده  هفتم

) م، 1360 /ق 761(در :اولني درگريی  تيمور در شهر كش يا شهر سبز  .2-3- 92

حاجى برالس . ، از تركستان به ماوراءالنهر لشكر كشيدجغتاى ، از نوادگان »تغلق تيمور«فردى به نام 

تيمور  - كه دفاع از شهر  سبز را در مقابل اين مهاجم دشوار يافت ، دفاع از واليت را به پرس تراغاى 

سال  25تيمور كه در چنني آشوبى قدم به صحنه حوادث گذاشت در آن هنگام . سپرد -  گوركان

تيمور توانست با زيركى و سياست، از مهان آغاز كار، و با اظهار طاعت نسبت به مهامجان، . داشت

 . شهر كش را از قتل و غارت نجات دهد

ايده  نخواهد بود  اگر قدری  بوضع  دور  از ف: وضع بانوان  در زمان تيمور. 2-4- 92

اجتامعی  زنان  تاتاری  مقارن  ظهور امري  تيمور صحبت  نامييم و بفهميم  كه  اين  بانوان  در  چه  

 .وضعی  زندگی   داشتند 

حرم  و  پرده  نشينی  ميان زنان  تاتار  موجود  .در  آن  روز  ها زنان  تاتار بی  پرده  حركت  ميكردند  :

د وبا  مردان  خود بر  پشت  زين  نشسته  در سفر   های   جنگی  و زيارت  مكه و  گردش مهراه نبو

آهنا  از  غرور و افتخارات  پدران  فاتح  خود سهم  ميربدند و چون  در  هوای  آزاد  نشو  ونمو  .بودند 

بزرگان  آهنا مهه امور   مادران  و مادر.  يافته  بودند طبعًا  نشاط و شادابی  فوق  العاده  داشتند

زنان  تاتار  در  وقت  . خانوادگی  حتی  دوشيدن  شري  شرت و  چكمه دوزی را به  عهده  می  گرفتند 

.  جهاز و هدايايی كه به  آنان  عطا  ميشد  تعلق  بخودشان  داشت .تيمور  حق  مالكيت  نيز  داشتند 

منزل  های  خمصوص  خود شان بودند و  در   مهرسان  مردان  بزرگ در  كاخهای شوهران  دارای 

زنان  تاتار  مهپای   جنگجويان بميدان  می  آمدندو  .هنگام سفر  چادر  های  جداگانه به  آهنا  ميدادند 

.  مهچنان  در  منزل  مشغول بچه  داری بودند و  در  جشن  ها  و شادهيا با شوهران  رشكت  ميكردند

 .  شكست   ميخوردند زهنا  جزء  غنايم  جنگی  به  اسارت  می  رفتند  واگر  مردانشان  در  جنگها

                                                        
  .از صفحھ ششم و بعد» قیافت  وصورت امیر  تیمور «.احمد  علی  کھزاد ، مجلھ  آریانا ،شماره  سوم  سال  نھم   14
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در  اينجا زندگی  بانويی  را  مورد  دقت  قرار  ميدهيم  كه  دخرت    :اوجلای خاتون .2-5- 92

با  » اوجلای خاتون«اين شهزاده  خانم : يكی  از  رسداران  تاتار كه بعدًا  مهرس  امري  تيمور  گرديد  

آمد و  در  آنجا  نخستني بار ) آفرينخان(ن و غالمان  خود در شامل  ميزيستند نزد رسدار  چغتای  كنيزا

مرد الغر اندام  وريش داريكه با ساير دالوران برای  انجام  مراسم .  شوهر  آينده  خود را  ديد  

 .عروسی  تازه  از راه  رسيده بود

مقدرات  تو روی  پيشانی  ات  نوشته شده  و  تغيري  «:گفت مرد دانشمند  قبيله   به بانو اجلای خاتون 

 » .آن  به  هيچ  عنوان  ميرس  نيست 

ً  در بني  ايالت  تاتار با  ترشيفات  خاصی  برگزار  ميگردد و  برگزاری  مراسم  عروسی خمصوصا

و  توان فرسا  مدعويني  آن  فرصت  را  می  يابند  تا  بعد  از  يک  دوره  دشوار  حار  های  سخت 

فرصتی   اين  را  می يابند  تا شبی  با دوستان  لبی  تر  كنند  و با آوای  موسيقی  حملی  كه  خمصوص 

 .ايالت  تاتار  است  گوش  های شان  را  نوازش دهد

اين  عروسی  برای   تيمور و  اجلای خاتون  شهزاده  جاليری حلظات  حساسی  بود  كه  زندگی  آينده  

مراسم  عقد . در  آن  رقم ميخورد  ولی  برای آفرين  خان و سايرين  يک  بزم  شادی  بخش بودشان  

در  حضور قضات و  دو  نفر  گواهان در  حالی  انجام شد كه  عروس در  جملس  عقد  حضور  

 .نداشت 

های  مشكني  ترشيفات  عروسی  چنان  بود  كه  تن   عروس  را  در  گالب  شستشودادند  وبعدًا طره  

عروس  را با روغن  كنجد و شري ماساژ  دادند  و سپس  جامه  های  حرير  قرمزی  رنگ  زربفت گلدار  

ً در  حاليكه  كنيزكان  دامن بلند  عروس را بدوش  ميكشيدند  ؛  عروس و  را بوی  پوشاندند و بعدا

آفرين  خان .آهسته  می  خراميدند   عروس  و داماد . داماد برسم  احرتام  از  مقابل  بزرگان  گذشتند

زين  الدين  پري . در  هنگام  عبور   عروس  داماد مشت  مشت  مرواريد     ميان  مدعويني پاش  ميداد

روشن  ضمري كه   عروس و داماد  را برای  قبول و برگزاری مراسم عروسی   ترغيب  كرده  بود ،  در  
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بعدًا  در  ختم  جملس  .».انه   عروس و داماد  را بركت  بدهدپروردگار يگ«:آن  اثنا  فرياد  ميكشيد

عروسی  اشرتاک  كنندگان  خلعت  و  حتايفی  را  كه  از  قبل  آماده  كرده بود ند به  عروس  و داماد  و   

اين  . (مدعويني  تفويض  نمودند كه اين  رسم  را كه  نيكويی  با  مردمان  است  سودمند  ميدانستند

است  كه  تا  هنوز  هم  اين رسم در  شهر  ها  و روستا  های  افغانستان  رواج  دارد و  هر قدر   چيزی 

خانواده  های  عروس و داماد بضاعت  داشته  باشند هبامن  اندازه  اين  مراسم   پرشان  برگزار  

 .)ميگردد

تيمور با يک  .ماند  و بريون  نرفت بار  ديگر اجلای خاتون وارد  جملس  شد اما  اين  بار  ميان  مجعيت  

اسپ  تازی  نژاد كه با  پارچه  ها و رشته های ابريشمی   پوشيده  شده  بود نزديک  آمد  و  عروس  

 .خود را سوار  آن  اسپ  نموده به  چادر  خود  برد 

هامنی پدرش چراگاه  بعد  از  اين م. اجلای آنقدر  نزيست   اما  تا  او  زنده  بود تيمور زن  ديگر  نگرفت

 .و  گله  و رمه  خانوادگی  را  به  وی  واگذاريد

تيمور با  نفر   های  . ارتقاء داد) فرمانده  هزار  نفر (امري  قازغان  خان  تيمور  را به درجه  مينگ  باشی  

ود را  در يک  او  اسامی  افراد  خ.زير فرمانش  با  نرمی  رفتار  ميكرد و با  آهنا  رس سفره  می  نشست 

 .توماری  كه  مهيشه  در بغلش  بود نوشته  بود 

امري غازغان  خان كه رسدار  جنگجويان بود  به  تيمور  و افراد زير  دستش  اجازه  داد كه  پيش آهنگ 

 .سپاه باشند

كه  در  15غازغان خان  با  كمک  تيمور  صحراه  های  غربی و  دره  های  جنوبی فتوحاتی  نمود  

 . ش  های  علحيده گفته  می  آييمبخ

  
 
 
 
 

                                                        
  .30- 26ھیرولد لمب،  پیشین  ،صص  15
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 : مفكوره حكمرانی بر  جهان مسكون.3-1- 92

معظمی  بوجود  آورد  كه از بسی  جهاد   با دولت  هفتم  دولت  /تيمور، در دهه هفتاد سده  چهاردهم

 .چنگيز  خان مشابه  وقابل  قياس  بود 

تيمور با  مفكوره  احيای  امپراطوری مغول ،  خود  را  مؤظف  ميدانست  تا سلطنت  خويش  را 

اده  او  كار  سرتگی  را ار.مهچون يک  امپراطوری  جهانی ، دم بدم  بيشرت   تكميل و  گسرتش  دهد

 .كرده  بودكه  پيشنيان  وی  كمرت به  آن قادر و  توانا  باشد 

چنگيز  اولني  نامينده  خيمه  گسرتان صحراو  كوچندگان   پيكار  جو و جنگنده ای بود، كه حمدوديت   

های  جغرافيايی  جهان  گريهيايی  خويش  را  در  می  يافت  و  درک  ميكرد كه  سمب   اسپان  مغول 

قلمرو  ها  را  نميتواند  در  نوردد،  اما  تيمور  با جلاجت بر  اين  امر   ارصار می  ورزيد و  نقشه   مهۀ 

او  در  آرزويش  می . مسكون  را حتت  استيالی  خويش  در  آورد   ۀريزی  ميكرد كه  رسارس  كر

تا  آخرين  روز  حياتش   پنداشت  كه  جهان  نبايد  حتت قيادت  بيش از يک  فرمانروا  قرارگريد و او
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برای تكميل اين  ارمان    در  ذهن  خود اراده  ميكرد   تا  دشت  ها و  كوه  ها  را  بپياميد  و  از رود  خانه  

 16.ها  بگذرد و متدهنای  موجود  در شهر  ها  را  بكّلی منهدم گرداند

نابع  و مأخذر  در باره  اين  پادشاه  م.  اسناد  و نگارشهای  گسرتده  ای در باره  تيمور وجود  دارد 

 .جهان  گري و  عرص وی وسيعًا  شناخته  شده  و  مطالعات  گسرتده  نيز  صورت  گرفته   است 

عدم  اما  يگانه نكته  ای  كه  ما  ميتوانيم ياد  آور  شويم  و به فحوای  آن  پژوهندگان را  نكوهش  كنيم 

ولی     است  "عربی" گرجی  وارمنی و ماخأخذ "ماورای  قفقاذ"    هبره  وری  كافی آهنا  از  منابع

شوربختانه  اين  منابع و  مراجع  رسشار مهان  گونه  كه  گذشت مورد  استفاده  وافی  قرار  نگرفت ،  

و  ساير  اعامل   "تيمور"در  حالی  كه  اين  آثار آگهی  های  جاذب و  جالبی  را از  كشور ستانی  های  

وگاه  اطالعات غريب  و .  به  دست  ميدهند "ماورای  قفقاذ"و   "عربی"ر  او در  رسزمينهای  ناد

رابر  ما  "تيمور"شگفتی  از  روابط  بني  املللی  در  آن  دوران و  نيز،  خصوصيات  شخصی و  ُخلقی  

 .روشن  ميسازند

 

 :ُكندو كاو  در  مورد جهان  كشايی  تيمور.2- 3- 92

 :ان  روسيه  شوروی منابع  عرص  تيمور را  به  دو  بخش بزرگ   تقسيم  ميكندتاريخ  نگار

منابع  ايكه  در  باره  فاتح و  جانشينانش  تدوين شده  اند ،  نامی  ترين  اين  آثار؛وقايع  .1

است  كه  از ستايش   های    "رشف  الدين  علی  يزدی"و " نظام  الدين  شامی"نگارهيای  

هر  چند  گاه    "لنگ آهنني"انباشته  است  و  اين  واژه  "لنگ  آهنني"در باره مبالغه  آميز  

 .بمعنی فوالد  آبديده  بكاربرده  ميشود "تيمور "بكار برده  شده  است  زيرا  بزبان  تركی

و  اعجاب  "جادويی پر  اُهبت "تارخينگاران درباری،  مصنفني   ،  واقع  نگار  ها،  تصوير  

دالوری  بی  رحم  اما  دولت  مداری  خرد  مند و  عادل ،  ..ترسيم  ميكنند "تيمور"انگيز از 
                                                        

: ، برگردان  بفارسی  بھداد،ویرایش داریوش حلیمی، تھران »امیر  تیمور«، )Anatoly Novoseltsev(اتولی نووسلتفآن   16

  .5،صص 1380چاپ و  نشر منشور،
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 "نظام  امللک"و  نيز    "چنگيزخان"كه  كيفيات  ذاتی  و اخالقی  عاملگري  مقدم  بر  خود  

 .كشور  مدار  كاردان  را ،  متجّلی و  متجسم  ميساخت

ادای    سكوت  از  جنايات  تيمور   در  كشور   با    "يزدی" و "شامی"اگر   گفته  شود  كه  

چنني  وظيفه  ای ! چنني نيست! خري .  های مفتوحه چشم  پوشی  كرده  اند ، بخطا  رفته  ايم 

قساوت  در  جنگ  ها ،  يكی   از   ويژگيهای  قرون  وسطی  .آهنا  هناده  نشده  بود  مۀ بر  ذ

تيمور  خود  را  خلف  صادق و  . ز  چنني  نگفته  اند است ،  چنانكه  تلوحيًاگذشت،  آهنا  ني

جانشني  شايسته   چنگيز  خان  ميدانست  ،  لذا به  كردار  های  وحشيانه و شهكار   های  بی  

و جماهده  نمی  ورزيد  تا  آهنارا  از  چشامن . بديل  جنايی  خود فخر و  مباهات  می  فروخت 

 .رون  و  اعصار پنهان و  نا  مّصور  نگاه  دارد نسل  های  آينده ، و  داوری  ق

تيمور  و  عرص  او ،  آثاری   است  كه   جنبه  درباری  و  چاكر  مداری    ۀمراجعه و مأخذ در بار .2

 . اين شامر   از  منابع ،  با  يكديگر يكدست  و  مهگون  نيستند . ندارد 

 Ruy Gonzalez"(روی گونزالس گالوجيو"ف از  اين  ميان ،  بايد  به  نگارشهای  شاهد  بيطر

Clavijo (  كاستيل"سفري  پادشاهی" )Castile (    كه به داليل  سياسی  در  لشكر  كشی   ها  وسفر

های  تيمور  با او  مهراه  بود  و نكات  بسياری   را  در  ضمن  مراودات  خويش  در  باره سپاه    كشی  

ز  مردم   می  شنيد در  يادداشت  های  خود  ثبت  و ضبط ،  منعكس ها و سياست  مدارهيای  تيمور  ا

منابع  بيطرفی  كه مورد  استفاده  و  پسند  كافی   مهۀ از  ميان  .  و  متجّلی   ميساخت  كه  اشاره  ورزيد 

ابن  "ربع"پژوهشگران  واقع  شده  و از  آن  هبره شايسته  برده  اند  بايد  به  ويژه   از  آثاز  مصنّف 

 .زادبومی  دمشق ياد  كرد  "عربشاه

او  پس  .بسيار سفر  كرده  دنيا ديده  بود .  ابن  عربشاه  از  سطح  عالی  دانش و  بينش  برخوردار  بود 

از  ويرانی  زاد  بومش  دمشق ،  بدست  ايلغارگران  تيمور ،  راه  نا مهوار   دمشق  تا  سمرقند  را مهراه  

كه بدين  مناسبت،  از  تيمور نسبت  و  انزجار  ژرف  .  ا با  پای  پياده، پر  آبله  طی   كرد با  انبوه  ارس

 .داشت
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ساير  نگارندگان   عرب  و  ارمنی  هم  عرص  تيمور  به  نيكی  از  رخداد   های  اين  دوران ،  در  اين  

اری اين  ايام  را  سپری  ميكردند ،   آهنا كه  خود  در رنج  و نامرادی  بسي.  گسرته  اگاهی  داشتند 

عالوه بر آن، به  اظهارات شواهد  عينی نيز  دسرتسی  داشتند و  از  اسناد قابل  وثوق      و  در  خور  

  17.بصارت  اگاه  بودند

 

 :كارو  ساز تيمور  در  آثارتارخيی.3- 3- 92

دو  مجع  بست  متعارض  از  )زيست عرصی كه  تيمور  در  ان  می  (در  تاريخ  نگاری  قرون  وسطی 

 .افعال و اعامل  اين  جهانكشای بزرگ  چهره  كشايی  شده  است 

رخني  مسلامن ،در  ايران  و  آسيای  ميانه ،  وبرخی  ممالک  ديگر  بصورت  كّلی ، سنتی  ؤگروهی  از  م

در  آثار  اين  تاريخ  .  اند   را  كه  در  دربار  تيمور  و اخالفش  شالوده  ريزی  شده  بود پی  گرفته

نگاران ،  برای سده  های  متامدی ،  از  تيمور  و  كردارش  با  بزرگی و احرتام  ياد  شده   است  به  

مردم  كشور  خود را   طبۀ حدی كه بعضی  از  اين  تاريخ  پردازان   ويران  سازی  اوطان  و قتل  عام  قا

 .خويش   توصيف كرده اند بدون  ارزيابی  منفی در  آثار  

اين  وقايع  نگاران  هيجان احرتام  آميز  توأم با  دهشت  و  وحشت   نسبت  به  تيمور  را ،  در  آثار  و 

 .كارنام  های  خودمنعكس و  متجسم  ساخته   اند

،  ارمنی (برخی  ديگر  از  مؤلفني  و  مصنفني  صده  های  ميانه ،  بطور  عمده  مؤرخني  مسيحی 

آهنا  .دوران  تيمور را  مهچون  نزول و  هبوط  واژگونبختی توصيف  كرده  اند   )كرجی  و  روسی 

 .  جهانكشا  را مهچون  تازيانه  يزدانی  ويا  بالی  آسامنی   نشان  داده اند 

نياز  به  هيچگونه  دوم بعمل  می  آيد ،    ۀارزيابی  بد بينانه  از  تيمور  كه  به  وسيله  تاريخ  نگاران  زمر

ولی  در  مورد  موضع  مصنفني  مسلامن  برخی  ترصحيات  و  .تعبري و  تفسري  خاص  ديگر  ندارد 

                                                        
  .8تا  5، پیشین  ، صص »امیر  تیمور«، )Anatoly Novoseltsev(آناتولی نووسلتف   17
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 .روشنگرهيا الزم  می  آيد 

آهنا  در  اكثريت  خود پی  آمد  های  درد ناک و  دهشتناک  عرص  تيمور را برای  كشور  خويش ،  

 .با  اينهمه از ادای  احرتام  به  تيمور ،  خودادری  نمی  ورزند  اما. مستور و  پنهان  نمی  سازند 

پاسخ  بر  اين  پرسش  را  بايد   در  جوانب  گوناگون  اقدامات   اين  را  چگونه  ميتوان  توجيه  كرد؟ 

مات  وی و  موضع   گريهيا  و  تلقيها ی  ناميندگان  اليه  های   گونا  گون اجتامعی  نسبت به  اين  اقدا

و  از  آن  پس  تاريخ  پردازان  سده های بعد نيز  خود  مهواره  به  نحو قابل  .  جستجو و  كاوش  كرد 

اجتنابی  منافع  طبقات  حاكم و  كارداران  بلند  پايه   حكومتی  را يا زمره  ها و  جناحهايی  از  آن  ها  

اكامن  گروه  چنگيز و  احفاد  او  نسبت  داده  اصطالحی  كه  به  ح(را به  ويژه  ارشافيت  چادر  نشني 

آهنا  تالش  ورزيده  اند  تا  جريانات  عرص تيمور را  موافق مصالح  و  .را  منعكس  كرده  اند ) ميشود

 .توقعات  حاميان  خود  يعنی  تيمور  و اخالفش  ترسيم  كنند

چوبه  تفكر  مقطعی و  طرز  تفكر قدرت    در  آثار  نويسندگان ،  در  چار   تيمور بدين  حلاظ،قضايای 

مداری ، زمره  يا پهلوهايی مّعني از برخورداری و به  بينی اين گروه زور و  ارعاب ،هتاجم و ويرانگری  

 .است "صاحب قران "يعنی كه او .،  در يک  زاويه  و  ديد خوش  آيندطرح  و  نقش  گرديده  است 

ان  ماهر و  صاحبان  حرف  و هنر  مندان  را از  ممالک  مفتوحه از دها هزار  تن  از  كار  گر  تيمور

اين  شهر  ها  .  و ساير  بالد  ديگر  آسيای مركزی كوچ  داد  "سمرقند"رسزمني شان بريون  رانده  ، به 

با  عرق و  خون  اين  هنرمندان  و كار  ورزان آباد ،ساخته و  آراسته  )ختتگاه  تيمور(بويژه  سمرقند 

 .شد

 

 :هرمهای   رس انسانی در بنای  متدن  تيموری .4- 3- 92

تنها  يک  قدرت   عظيم  و  توانای  دولتی  ميتوانست  از طريق  ارعاب  و وحشت  در  ميان  ملل به 

بنا بر  . زنجيز  كشيده  شده  نظم  پوالدين  و  درونی   اين  امپراطوری   گسرتده  و  پهناور را  تأمني  كند 
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دستور  داد    ،  هزاران  انسان زنده  را  حمو  و  نابود  كنند و يا  با انباشتن  رس های  دها   تيمور  اين  

 .هرمهای رفيع  بسازندهزار  از  بپا  خاستگان و  خروج  كنندگان  ملل  گوناگون  

ل   كشور را  كه  تيمور ،  در  صورت  لزوم  ،  حكام راهزن  و يا  خائن  و يا  آن بخش از اعيان  و رجا

 .مورد  سوء ظن  واقع  ميشدند  به  اشد  وجه   مورد  تنبيه قرار  ميداد

مطلق   ۀدر ديدگاه  طبقه  حاكم آن زمان  و  ازمنه  بعد مهچنان  يک  قدرت قاهرتيمور از  اين  رو   نام  

ساير   پريشانی  ها ،  شورش  مدافعه  كننده و طغيان  های   مردمی  و طبقۀ كه  قادر بر  حفظ  منافع  آن  

 .ها  و  خيزش  های  داخلی  را  در هم  بشكند  منعكس و  متبلور  ميشد 

در  چشامن   آهنا ،  مهچون ستون  پايه  و اهرم  لشكر  كشی  های  استيالجويانه  كه  تاراج  گری    تيمور

 .جال  می يافت را  به  سطح  نوين  و  كم  سابقه  ای  ارتقاء  می  بخشيد جلوه و 

بود  كه او را ، به  عنوان فرمانروای  قادر،  مطلق و قاهر  رس   تيمور به  درستی  ،چنني  تصوری   از  

مهني  دليل  بود  كه  تيمور برای   مشق و  مقتدای  ساير  پادشاهان  و فرمانروايان  قرار  ميداد،  به  

چاكران  و  درباريان  او  بودند ،  تيمور برايشان    حلقۀطبقات  حاكم و  نيز برای مؤرخينی كه در  

 18.شخصيت   جاذب   و گريا  بود

 

    :بار تولد و آسيای  ميانه. 5- 3- 92

،  رشقشناس  مشهور  روسی ، مشعر بر پژوهشهای  كامل  تارخيی  در باب   بارتولد پژوهش  های 

از  آثار  جديد  نيز به  ترتيبی  هبره  برده   او  در   نوشته  هايش.ميباشد )آسيای مركزی(  آسيای  ميانه

ماهيتًا  مورد  جتديد  نظر  قرار داد ه  آسيای  مركزی  است  كه  ارزيابی   های  پيشني  را، در مورد 

با اطمينان  ميتوان   گفت  كه  برخی  از  استنتاجهای بارتولد  در   عرص  ما تا  حد  زيادی  .(است 

امپراطوری    ) Idealism( ميتوان بويژه  به  تز  آرمان  پنداری .كف  داده  است امهيت  خود  را   از  

                                                        
  .12صھمان مأخذ  پیشین ، بھ دوام  صفحات  قبل  الی    18
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 .)مغل منعكس  يافته  در  آثار  او  اشاره  نمود 

بارتوليد  كوشيد  تا در كاوشهای خود،  امكانات  عينی حلقات كامل زنجري  حوادثی  را  كه به  ظهور 

پديد  آمدن  رشايط  برای فراز ه  های امپراطوری  وی  فراهم  تارخيی  معني و  حلۀ در  مر»   فاتح  لنگ«

 .شد را  دريافته  و بشامر آورد

، خصوصيات و  ويژگيهای   تيمور را هم  از  جنبه  های  منفی و هم  برخی  از  جنبه  های   بارتولد

 . مثبت  تيمور را  نيز  آشكار ا ساخت

واز  مهني . و  درخشش فرهنگ  مردم  آسيای  ميانه بود  از  نظر بارتولد قرن پانزدهم،  عرص  اعتال

سبب بار تولد اين  دوران را برای  كند و كاو در  پژهشهای   تارخيی  خود  بر  گزيد و  كوشيد  تا  مبنای  

 .اين  دوگانگی  جنبه  منفی و  مثبت  اين  روزگار  را  ، رشح و توضيح دهد

ولی  او    در  . را در  سده  پانزدهم  درک  ميكرد  ماوراءالنهر او  پر تو فشانی و شگوفندگی  مؤقت 

كندو  كاو   خود  از   نوشته  ها و  آثار  معارص  تيمور  نتوانست  استفاده  ناميد زيرا  در  آثار او  انتزاع و  

تكامل موجود  ميباشد، كه با  توسل   به عذر، سطح  تيمور جتريد   آشكارا  و  نا  درست  از شخصيت  

آرمان  پنداری شخصيت را مهان  گونه  كه  گذشت  ميتوانيم   تيمورو معرفت  زمان  توجيه و  تبيني    

 .بناميمتيمور 

پاره  تاريخ  نگاران   چشم  ، تيمور لۀ فعا  ۀاين  بينش  آرمان  پندارانه  از  شخصيت  و  قو  بۀ در  چار  چو

های  وی  می  بندند  و  از او  مهچون  يک  عامل و    سپاه كشی نۀ خود را  بر  ماهيت  غارتگرا

كه  اين وحدتی  كه  آهنا  از  آن   .  شخصيت  متحد  كننده  ،  متركز  دهنده و وحدت  بخش  ياد  ميكنند 

اين  يگانگی  و  وحدت    .دم  ميزنند در  حقيقت  رصفاً حمصول  اقدامات   و شخصيت  تيمور  نيست 

، "چغتای "ط و  رشايط  تارخيی  سياسی   پيچيده  ايست كه  از  اضمحالل  و  سقوط  منبعث   از  رواب

 .،  ناشی  ميشودچنگيزو  اردوی  طاليی  جانشينان   هالكو دولت 

اما  ،  با اين  حال  ، . با  اينهمه  بر  رس  اين  نظريه  و  حكم  كسی  را  بمعارضه  و حماّجه  نمی  طلبيم 

تفسري  و  تأويل مؤرخني  و  پژوهندگان ياد  شده از  بسياری   از  حقايق  تارخيی  ثلث    بايد بگوييم  كه
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آخر سده چهاردهم  و آغاز سده پانزدهم  و  مجع  بست و  تقويم  عمومی آهنا  از  اين  عرص صحيح 

 19.بنظر  نمی رسد 

 

 :مؤرخني در باره  تيمور.6- 3- 92

، به  چشم  تيمور ،نوعی  آرمان  پنداری  عيان  و روشن  از  از  آثار  پژوهشی  مؤرخني  ۀدر  پار

ترسيم  ميكنندو بدون  تيمور  از  )خارق عاده (آهنا  گاهی  شخصيتی نريو ور فراز برشی. ميخورد 

دليل  قانع كننده   ای از  وی ، به  عنوان  سياست  پرداز  دور بني  كه  به  حلاظ  تارخيی  ظهورش  برای  

آهنا  سزاواری و شايستگی  تيمور را . يک  رضورت  حياتی  پنداشته ميشد ياد  ميناميند   زیآسيای  مرك

و  نيز  نجات   "تركيه"،  ضمن   پيكار  با ممالک  اروپايیو ساير  "روسيه" "بيزانس"در ياوری  او به 

ستعمرگی عثامنی  را  پر  در  آغاز  قرن  پانزدهم ،  از م"مرص"به  ويژه   "افريقا"و رهايی  مردمان  شامل 

را سپاس و  ارج  ،  تيمور  "بايزيد  اول"آهنا  به   پاس بر  افگندن  .  جتّلی و  پر تو افشان  بر  می  شامرند 

 .می  هنند

نه  تنها  در  ممالک  ديگر بلكه  در  تيمور  چنني  نشان  داده  شده   است  كه    جلد سوم  تاريخ  جهاندر 

در  آن  تيمور  زيرا  پريوزی كم  دوام  و  ناپايدار .منفی  ايفا  نموده  است     نقش آسيای  وسطی

افالس    ۀو  سيطرماواءالنهر روزگاران ، به  قيمت استيالی  قانون شكنی  و جتاوز  به  حقوق  انسان  در 

اد  شوروی  سابق  كه آثار بيشامر بازمانده  از پژوهشگران  احت. و بينوايی در ممالک  مفتوح  تأمني  شد 

تاريخ  حتاد  مجاهري  شوروی سوسيالستی از دوران باستان  تا  عرص (مشعر بر  اين  ادعا  ميباشد 

  .منعكس  شده  است )ما

لشكريان    نۀميهن ، آنان  ضمن  تاخت  و  تاز های  جتاوزكارا تيمورمؤرخني ممالكی   كه در رو زگار 

آمده  و  آهنا  به  اسارت  وی  كشيده  شده  بودند  چندان  پروای  او  فرمانروای  ُمهيب به  ايلغار  در 

                                                        
  .15مأخذ  پیشین بھ  ادامھ ،ص   19
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 .وی و  اعاملش  اجتناب  و  خود  داری  ورزيده  اند    یحۀ را  نكرده  از ستودن و  مد) تيمور(

سخن رانده اند ، و  خاطر  نشان  نموده  اند  كه   تيموراز فتوحات  ويرانگر  هندی منجمله  مصنفني  

جز  نابودی و  ويرانی  كار  ديگری  به سامان    "هندوستان"اردو  كشی عظيم  آفات خوفناک  در اين  

 .نرساند 

 

  :نظريه  ارمان  پذيری  در باب  نقش  تيمور.7- 3- 92

ارزيابی  و  تاريخ  ما را  وا  ميدارد، تا  بار  ديگر  بر  رس  مسأله   صۀآثار  اين  نويسندگان  ،  در  عر

 :در  تاريخ  باز  گرديم  "تيمور " كار و سازتقويم  

آيا  رشايط  الزم ؟  تاريخ   چه  واقع  شد  صۀ در  عر  تيمور با  ظهور اينجا  سؤال  پيدا  می  شود كه  

برای  استحكام قلمرو  ارضی  واحد  آسيای  ميانه  ارتقاء  و بلوغ  يافته  بود  ؟ آيا  بطور  كّلی  چنني  

يک رسدار پر قرحيه  بود  و سياستمداری  تيمور  هيچكس  انكار و اكراه  ندارد  كه  ود ؟وحدتی  ممكن  ب

روی گونزالس "نسبتًا  تيز  هوش  نيز  بود  و ما اين  موضوع را  در بخش  های  قبلی  از  قول   

كه بنا بر   ) Castile( "كاستيل"سفري  پادشاهی   )Ruy Gonzalez Clavijo"(گالوجيو

های  سياسی و  جيو  پولتيكی  در  متام فتوحات  با  تيمور  مهراه بود  كه  مهراهی  وی  را  مصلحت  

 كالوجو،تائيد  و  متام  كتابش  مشحون  از يادداشت  های  موثق  "تيمورلنگ"در  كتاب   هرولد  ملب

به قسمت اول (.مشحون ميباشد نيز  در  مورد  شخصيت  ذاتی  تيمور  موضوع  فوق  را  تأئيد  ميكند

 ) .و دوم  اين  پژوهش  مراجعه  كنيد 

او  ميدانست  كه  چگونه  اردو   های  عظيم  را برای ترصف  بخشی  عظيمی  از  جهان  سازمان  دهد ،  

گرد  آوری و  بسيج  كند  و  منايع  عظيم  بتاراج   و  تاالن  رفته   عظيم   كشور  ها  و  رسزمني   های  

بر روی  شخصيت  . بومی  خويش  بكار  اندازد  قبیلۀ ان  شده  را برای  ترفيع و رونق   مفتوحه  و وير

كه    بر  لوح  تاريخ  نقش  بسته  است ، او دارای  قابليت   های  فوق  العاده   عظيم  و  حقيقتًا    تيمور
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ت  جدا  گانه   در  مهانگونه  كه  شهره  است ،  تقويم ،  ارزيابی  و سنجش از  شخصي. بزرگ  بود 

تاريخ بايد بر  حسب  اثر   آهنا   در  متام  تاريخ عمومی  جهان  و  ميزان  هبره  دهی  به  پيرشفت  و  ترقی 

از  اين  ديدگاه  دو  پرسش  بر  ميخيزد  و  . نوع  انسان  مورد  ارزيابی  قرار   گريد و  حمک زده  شود 

 :نشئت  ميگريد

حقيقتًا  به فعاليتهای  مرتقيانه  و  پيرشفتهای   جدی برای   تيمور، يات آيا فعاليتها   و  ح.1

 اسيای  وسطی و  بطور  دقيق  برای  ماواءالنهر  منتج  شده   است  يا   خري ؟

آيا  ممكن  است  ادعا كنيم  كه  اين  لشكر  كشی و  كشور ستانيها  به شكلی  از  اشكال و  به  .2

از  وجوه  برای  ملل و  ممالک ديگر  نيز  ترقی  و  پيرشفت اجتامعی   نوعی  از انواع و  وجهی

 به  ارمغان  آورده  است  يا  خري  ؟  

،  در  قرن  آسيای  وسطیبرای پاسخ  و جواب  به  نخستني مسئله الزم  است  ياد  آوری  شود  كه  در    

تيمور و  احوالی  پديد شده  بود  كه   ،آنچنان رشايط  و  اوضاع تيمور  چهاردهم ،  در   عرص  ظهور 

ماواءالنهر ،  توانست  از   پيشوايی  يكعد ه  رهزن  عادی  تا  حاكم  و فرمانفرمای بخش بزرگی از  

چنگيز  خان ،  عروج  و اعتال يابد و  رس انجام  ارماهنا  و نقش  انگيزی   تركستان ، و  خراسان   بزرگ

 .و  بر  آهنا   ردای  عمل و  كسوت واقعيت  بپوشاند.و  امتام  ناميد تكميل اروپا- آسيارا  در  قاره 

 

 : )ماوراءالنهر(آسيای  وسطی  .8- 3- 92

عمومًا  قلمرو و پهنايی  )  اسيای  وسطی(در  عرص حارض،  از عنوان  و  اصطالح  آسيای  ميانه  

و   - قرغز  –تاجيک  –ازبيک –تركمن :  ملل   استنباط  ميگردد،  كه امروزه روز    وطن  و زيستگاه

به رسزمني  های فراخرت و وسيعرت   ) خراسان قديم(مهچنانيكه   خراسان  بزرگ يا   .بشامر  مريود قزاق  

آسيای  نيز  اصطالح    "بارتولد "ميباشد ،    پاكستان- ايران  - موجوده  افغانستان از جغرافيای 

را  بكار برده   "آسيای  مركزی"تلوحيًا اصطالح   "تركستان "را برای  نشان  دادن قلمرو   مركزی
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سخنی بميان  می  آيد اين     آسيای   وسطیزيرا  واضح  و  آشكار  است  كه  وقتی  ازجغرافيای . است

 "و  آنچه  در  ديد  .  فعلی  را  داشته است اوسطی مطلب  كه  تركستان  ،  پهنای  فراخرت از  اسيای 

اوسطی  وجود  دارد  مهانا چاق  والغر  آسيای و    تركستانهندگان  در رابطه  به  و ساير پژو  "بارتولد

شدن  مناطق  در  طول  ادوار و  ازمنه  های  تارخيی  ميباشد كه  هر  چند  گاه  تغيريات چشم  گريی  را  

و  وسيع رادر  كه پژوهشگران   روسی توانسته  اند  اين  منطقه  فراخ  . ميتوان  در  آن  مشاهده  كرد

چيزی  ( زنده  نگهدارند  ،   آسيای  اوسطیيا    تركستان ارتباط با زنده  نگهداشتن  جغرافيای   تارخيی

كه  در  موازات  اين قلمرو  جغرافيای  تارخيی  در  آنطرف  رود  جيحون  نام  تارخيی  ايران  باستان و  

كشور فارسيها كه  اكنون بنام  ايران   خودش را    هر دونام  را )  خراسان قديم(خراسان بزرگ، يعنی  

و  "خراسان  بزرگ"از  اوايل    قرن بيستم  مسام  گردانيده  بخاطر بی  مقدار  نشان  دادن  جغرافيای  

مفكوره احلاقگرانه   استان  های  رشقی خود را نيز   بنام  خراسان  نام  گزاری  كرده اند تا  نام  خراسان 

ً    فۀلفابزرگ را در  اين  نام بپيچد؛ در  حاليكه   تاريخ  نويسان و  پژوهندگان  هند  برتانوی و بعدا

كابلستان (حمققني و  مؤرخني  و فرمانروايان افغانستان  كه  ميهن را  در  كسوت  اين  نام  جديد

وت  اختيار كرده  وارد  شده  در زمان  شاه  شجاع پيچيده اند،  در  اين  موردتا بحال  سك)  وافغانستان

 )بازشناسی  افغانستان  مبحث  خراسان  مراجعه  شود(به  جلد  اول  .)اند

 ميتوان  از چغتای و  حتی  پيش  از  آن  در دولت    تيموردر  ارتباط و  پيوند  به  حوادث  تارخيی  زمان   

يگانه  پذيری در  آميخته  نژاد    زيرا. مهچون  دور  منظری قبل  از  سده  چهاردهم  نام  برد   ماوراءالنهر

، باعث  يگانه  پذيری  خونی  ميان  مردم  آن  منطقه  يک  جتمع  فرهنگی  اقتصادی   تاتار و  ترکهای  

زيرا  اين  هم  .و  متكثر رشد يافته  كه  در  طول  قرون  و  اعصار بناميش  در  آمده  را  نشان  ميدهد

در  منطقه  موجود    تيمور يست  كه  به  قبل  از  بقدرت  نشستن آهنگی  فرهنگی  و اقتصادی   چيز

 .بوده  است 

است  مناطقی  را  ميگويند  كه  بطرف شامل  رودخانه  ) آن  سوی  رود( كه  ترمجه  لفظی    ماواءالنهر 

به  واقع  است  از  حيث  نزديكی و   عروق  نژادی   خوارزم و قسمت  سفالی آن كه رسزمني   جيحون 
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 "ماورای  آمودريا"يا Oxianaاين  رسزمني  قبالً بنام ماورای  .ياد  ميگردد "ماوراءالنهر"مهني  نام 

بدين  نام نامی  شد كه  قبل  از  استيالی   "عرب "ياد  ميشد  كه به  ابتكار فاحتان  و  كشور كشايان 

.  های  رشقی و  غربی آن می  زيستند در قسمت     ترک ،  غز ، اويغور ،  تاتار و  تاجيکاعراب اقوام  

خوارزم   و به    تيمور چيزی  كه  قابل   دقت  است  اين  است  كه  كدام  سندی كه  دليل  بر استيالی 

و وی  نتوانست  اين  ناحيه  را حتت  لوای  مطلق  خود  در  )  بارتولد(وجود  ندارد    ايوغورباشد

 .آورد 

درت  در دوران  كهن  و  نيز  سده  های  ميانه مهچون  يک  كّل واحد دارای  ماوراءالنهر  نسبتًا  به  ن

قزاقستان "، "ايران"،   "افغانستان"در  اين  روزگاران  بخش  های  منفک . نمودار  سياسی  باشد 

بدان  متصل و  پيوست  ) امپراطورهيای سلجوقی و  خوارزم(و برخی  پهنه  های  ديگر  "امروزی

 . بود 

را   ماوراءالنهر،  بخش  بزرگی  از   چنگيز  خاناز سقوط و زوال  و  درهم  رخيتگی اخالف    بعد

كه   چنگيز خانبه  ارث  برد و  بخش  خوارزم   در سيطره  فرزند  ديگر ی  از  چغتای فرمانده 

مسلًام در  چيزی  كه  .  نام  داشت  رسيد كه  اردوی طاليی  چنگيز  را  تشكيل  داده  بود   "جوجی"

منطقه  از  حلاظ  فرهنگی  هايز  امهيت  است  تركی  كردن مناطقی  از  ايران  و  شامل  خراسان  قديم 

بشكل  بسيار  شديدی    "تيمور" ميباشد  كه  از  قرهنا  پيش  رشوع شده  بود  كه  در زمان ) افغانستان(

 .ادامه  يافت 

ً  بسيار ماوراءالنهراين  مجعيت  ترک  شده   ی  در  نواحی  جنوبی  مهراه  با  ديگر  گروههای  حقيقتا

منابع  قرون  .  را  تشكيل  دادند   "اوزبيک" ،  تدرجيًا  در يكدگر ادغام  شدند  و  ملت   تركی  زبان 

نه فقط مجاعت  ترک ساكن ،  بلكه ،    ماوراءالنهرچهاردهم و  پانزدهم  مشخص  ميكند كه  در  

ها چغتايی كوچ نشني  و  نيمه  كوچی ،  آنچنان  كه  ناميده  ميشدند مهچنني  اقوام  

و جانشينانش بدين  خطه  ره  سپرده    چنگيز  خاناز  اعقاب  طوايفی  كه  تا  Djagatians)ياكاتيها(
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 20.بودند  و  در  آنجا  می  زيستند

از آن قبيله  بود  ممتاز    تيمور ه  ك  برالسقبیلۀ در پايان  سده  چهاردهم  مسيحی و  رشوع سده  پانزدهم  

بطور  آشكاره و قطعی برالسها  زبان   مغولی  را   به  دست  فراموشی  سپردند  و .و  مشخص گرديد 

ها  كه  در  ابتدا    برالس اين  . ديگر  به  جرگه  قبايل  ترک  پيوستند ۀزبان  تركی  را  پذيرفتند يا  به  عبار

د  بودند  در  اواسط  سده  چهاردهم    در   ميان   مردمان  حملی كه  از  نگاه  كوچ  نشني  و صحرا  گر

تارخيی  متكامل  تر بودند  آرام    و به  تدريج  در افتادند  و بالنتيجه به  ويژه  به  حلاظ  اقتصادی ،  

شده  فاصله     ناميدهمغولستان  كه  قلمرو  چغتائيان  بسياری   از قبايل  چادر  نشني  بخش  رشقی  

 .گرفته  و  متفاوت  شدند هر  چند  كه به حلاظ  قومی  شبه  و  نزديک  بودند 

، عليه  ستم   ارشافيت  كوچنشني يک  هنضت     رسبداران در  سده  چهاردهم   جنبش  مشهور 

 .اجتامعی  را  پايه  گزاری   كردند 

پيكار سياسی   مرشق  زمني  راه  عروج  می    در   تيموردر  دهه  شصت  و  هفتاد  سده  چهاردهم   

پيكاری كه  از  هزاران  سال  به  اينطرف  در  رشق  كهنه  .  پيمود  و خود را  كالً  دخيل  ميساخت  

ً ميان  اقوام كوچنده و  ساكن   جريان داشت و  از  مهني  سبب  بود  كه  .منجمله  آسيای  وسطی متواليا

 ترک سده  متواليًا  مناطق  خراسان  قديم  مورد  هتاجم  و  تاراج  قبايل  جنبنده   در  هر  چند  دهه  يا  

قرار  ميگرفت  كه  ميتوان   اين  حركت  های  عنودانه  ولی  دايمی  ،  ميان   مردمان  صحرا  وتا تار 

سان  قديم   از  نشني  آسيای   وسطی  و شهر نشينان  خراسان  قديم  را  در  اشعار  محاسی  مردم   خرا

 .مجله  در  آثار  فردوسی  انعكاس  يافته  و نگهبانی  شده  است يافت 

بلكه  اقوام  رشكت  كننده  در  اين  ها  حايز   .اين  جنگها  بر  بنياد دشمنی  شديد  قومی  استوار   نبود 

های  خاص  اقتصادی  و  خصومت  نژادی  خمتلف  ،  بلكه  اقوام  ايرانی  ای  بودند  كه  دارای  ويژگي

 .اشكال  گوناگون  زندگی  مادی بودند

اين  چادر  نشينان  اكثرًا  باعث  برهم زدن . اين  نربدی  بود  ما بني  اقوام  ساكن و  مهامجني چادر  نشني 

                                                        
  .23تا  15ھمان  مآخذ،صص   20
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آرامش  در  شهر  ها و ختريب    متدهنای  شهری و  زراعی و سيستم   های  آبياری   و  به  آتش  كشيدن  

  21.خانه و  خانامن ،و باعث  تاراج   هست  و بود   مردمان  ساكن  در  شهر  هانيز  ميشدند  

 

 :تيمور  مرياث  دار امپراطوری  چنگيز  خان. 9- 3- 92

متامی  ماوراءالنهر را  به  واحد     ها ی  نظامی و  اداری   تقسيم  نمود ،  هر  واحد  جمبور بود  تا   تيمور 

نبوده   تيمور ابداع    تيمور اين  شيوه  مديريت جهانكشايی  .  باز تدارک   و  عرضه  ناميد دها   هزار رس

ً  اين  سيستم  باز  گرفته  شده   از سيستم   و اخالفش  ميباشد كه  پيوند  مهه     چنگيز  خانبلكه  مطلقا

ی  جانشني  او  را  ممكن و  و  اردو  چنگيز  خانرا  با  امپراطوری   تيمور جانبه  و اورگانيک دولت 

گر  چند  تيمور  نريو   های مردمان  ساكن و شهر  نشني  و  يا زراعت   پيشگان  را .  مشخص  ميسازد 

برای  خدمت  جنگی  جذب  كرد ،  اما  بيشرتين   نريوی  جنگنده  و  مهامجني  در  نربد  های  گسرتده  

 .كيل  ميدادتش   چغتايیرا  بخش ممتاز  چادر  نشينان  

آهنا  بودند  كه  چار  چوكات  اردوی  او  را تشكيل  داده  بودند ،  زيرا  اين  مهامجني  بر  اساس  طرح  و  

و اعقابش  سازمان  گرفته  بود  كه  مهني  ها  بودند  كه  ارتباط  و    چنگيز  خانمدل  قوای  مغولی 

، نكته  به  نكته  در  عمل     چنگيز  خانا با امپراطوری  ر تيمورپيوستگی  ارگانيک   و مهه  جانبه  دولت  

در  متام  عرصه   ها  قدرت  واقعی و  حقيقی را در  دستان  خود  متمركز    تيمور.  پياده  مينودند 

 .گردانيد 

 وجود  داشت   ،  مرياث  او  را  كه شكل  پدر ساالری   چنگيز  خاناو تا  زمانيكه بقايای  امپراطوری  

را  مهچو   پادشاهی  جهانی به    چنگيز مرياث  امپراطوری  جهانی  تيمور .  يافته بود  پاس  ميداشت 

از  موارد  در خونريزی و ويرانگری  از  اسالف     ۀدر   پار  تيمور.نحو مشئوم و  خموفی حمافظت  ميكرد 

عی و  توده  ای   دهشتناكرت  پيشه  او  مغولی  خويش   پيشی  می  گرفت  و  مظامل    عظيم  تر  و احمای  مج

                                                        
  .ھمان  بھ  ادامھ   21
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او  شهر  ها  را   ويران  و  به  خمروبه  تبديل  ميكرد و باشندگان  آهنارا به  سياستهای خموف تر  .  بود 

 .حمكوم  مينمود

كه  مورد  عالقه  روحانيت  سنّتی مسلامن  نبودند؛   از   رسبداران رسكوب و  درهم  شكستن  هنضت  

شهر  نشني  و  كشاورزان  ساكن  با  اقبال  رو برو  شد  و  هوا  داری  اين  بخش   از     ّفۀر  مرسوی  اقشا

تامني  كننده  منافع  و هبره  تيمور سياست   آتی  . جلب  ميكرد   تيمور را  بسویماوراءالنهر مردم  

يان  وضعيت  ممتاز  و  ويژه ای  اين  جر.  وری  روحانيت  سنتی  و  مردم  مرفه احلال  ماوراءالنهر  بود 

 .تأسيس  كرده  بود  فراهم  آورد  ماوراءالنهربرای  استحكام  دولتی كه  وی  در  

را  بني  ارشاف  و اعيان    تيمورسياست  ظفرمندانه  وی  كه  در فتوحات  او  منعكس   شد،  موقعيت  

 .تقويت  و  حتكيم  كرد   ماواءالنهر

ساس  اتكا  خود را  بر  ارشافيت   كوچ نشني  قرار داد،  از التفات  و  توجه بر قرش  ضمن  اينكه  ا تيمور

معينی  از اعيان  باشنده  و ساكن  و آرميده  در  شهر  ها  كه بخدمت  وی   پيوسته  بودند  خود  داری  

 .نمی   ورزيد 

ترسيم  ميكنند و  ما    تيمورای   مثبت  تاريخ  پردازانی  كه  تصوير   آرمانی  و  غلو  آميز   از  جنبه   ه

در  بخش   های  آينده  به  آن  عميقًا  خواهيم پرداخت ؛  به  ويژه  و  خصوصًا نظر به  مناطق  آسيای  

 .وسطی يعنی  مكان  و  منشاء و زاد و بوم  امپراطوری  اودارند

وشی  می  سپارند  كه به  چه هبايی  سنگينی آهنا  به  اين  مسأله   توجه  نداشته  و  ندارند  و  بدست  فرام

 .     اعتال  و  درخشش  و شوكت  يافت   ماوراء النهر،  از قتل و  كشتار و  غارت  ملل  و ممالک  مغلوب  
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چهارم حبث   

محالت ویرانگر  تیمور   
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 محالت ويرانگر  تيمور

تاريخ  ديروز رومانی  است  پر  از  اظهاراتيكه درستی  شان را  نمی  توانيم برسی  كنيم ،پر  از  داورهيايی  است  كه  

در موارديكه اسناد  از روی   غرض چاكر  منشانه  هتيه شده و بدست  ما رسيده  : چراكه .ميتوان  به  آن  اعرتاض كنيم

ضعف  ها  و  دروغ  نويسيها ۀانيم  در باراست ،چطور ميتو بعضی شان ،  خمصوصاً  در باره  كمبود  های فكری و  

پس  ميتوانيم بگوئيم  كه  نيمی  از  تاريخ   منقول رسيده  در  دست  ما در  .اخالقی  شان  هيچ اسنادی  در  دست  نداريم

.می كه  در  نظر ما  روشن  می  آيد  ناگزير  تكيه  داريماز تاريكی  و اهبام قرار دارد و  ما  از روی  آن  ني ۀهال  

 

 :محله  تيمور به  آسيای  ميانه و  غرب  آسيا 92-4-1
را به  آسيای  ميانه  و  غرب آسيا  ميتوان موج  دوم  محالت  مغوالن  دانست كه  موج   تيمور محالت 

ده در شامل  مستقر بودند كه  در سال اول  آن  توسط  طوايف  پراگنده  مغوالن كه به  اشكال پراگن

  مشهور  گرديد»  چنگيز« كه بعد  ها بنام » متوچني«بنام    »يسوكای«مسيحی پرس  دوازده ساله   1174

كه  او  هم  مانند  تيمور در آوان  نسبت   صغر سن كار  چندانی  از  پيش  نربد ولی  طی  چند سال بعد 

 چنگيز  خان«مسيحی خود را  خان  متام  مغوالن  يعنی   1188ال بقدرت  مهيبی دست يافت  كه  در س

او  كه  در  ابتدا قبايل  مغولی  متعارض را  از رس راه  خود با  محالت چندين ساله  به  تر  تيبی  .خواند» 

هناد  در يكی از قدرمتند  ترين قبايل  مغولی  را  كه  به   چنگيز  گردن  نمی   » نايامن«دور  كرد كه ابتدا  

تاتار  های مسيحی   پس  از  نربد   های  هولناک   در  هم  شكست و بعدًا با  محله  های  ناگهانی   1206

چنگيز  در رس راه  جهان   كشايی  . را  در  هم  شكست  و پادشاه  آهنا  را  هالک  گردانيد  سفيد

تا 1215و از سال » كني«سلسله    و  در هم  كوبيدنچني ها ،شكست قطعی    قره  ختائیخودبرتتيب  

و  مركز   فالت  ايران،  ماوراء النهررا فتح  كرد و  توانست  ظرف  سی سال   آينده   چني شاملی 1218
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او  در  اين  نربد  ها به فرا  گريی  فنون  گشايش  قلعه ها موفق شد  كه  در  .را نيز فتح  ناميد روسيه

نقطه  آغاز پريوزی .بسيار   از آن  كار گرفت تركستان و   خراسان كشودن  شهر  های بزرگ  و  آبادان 

او  بسته  به نفوس از  حد فزون چني بود كه  چنگيز  به  آن  استيال يافت و  از  اين  نريوی نفوس  

و   »فارس= ايران «،  »بزرگخراسان «انسانی بحد زيادی كار  گرفت  كه  مايه  پريوزی او  در  گشايش  

 .22سپاه   كشيد اوكراين گرديدو به   يه روسحتی 

ها به رهربی  تيمور در يكصدو  پنجاه سال  بعد  ازچنگيزبوقوع پيوست كه   »تاتار«موج دوم محالت  

بزرگرتين  محله اورا  .نواحی  ای  از   آسيای  وسطی ، آسيای  جنوبی و  غرب  آسيا را در بر  گرفت 

هر ( در  آن  زمان  ايران  هويت  متحد  گذشته  خود را  نداشت  و   ميتوان به  ايران  دانست ،  هر  چند

« ها ،» بايندری«، »   قره قوينلو «و  » قوينلو« قسمت  آن  توسط  اتابكان فارس و   تركامن  های  آق 

قسميكه  در بخش   های قبلی   گفته  )   اداره  ميشد  »تركهای عثامنی« ها  و » آزری «و  »رشوانشاهان

و  محله بزرگ  خود را بر  . د تيمور ابتدا  با  غلبه   بر رقبای  خود ، ماوراءالنهر و  خوارزم  را   گرفت ش

او شهر  هرات را  كامالً  نا گهانی  تسخري  كرد  و .صورت  داد.هـق758/م1380در » خراسان  بزرگ«

قالت پايتخت زابل به  (الت  نادری اما  در فتح  ك. قندهار و  كابل  پس  از  آن  جمبور به  طاعت شدند 

دليل  .كه  چهارده  مرتبه به  آن  محله  نمود  ولی  نتوانست  آنجا  را بكشايد)جغرافيای فعلی  افغانستان

آن را  تاريخ  نويسان   ارتفاعات  بلندقالع و  حمصور بودن  آن  در بني  كوههای رس به فلک   كشيده  

ه  نميباشد فقط سلحشوری مردم باعث توقف  تيمور  در  اين  نواحی اما اين  دليل موج   23ميدانند 

جغرافيای موجوده (  بود  كه  منباب  مثال  به يكی  از  جنگ  های  تيمور  در  نواحی  بدخشان 

 :می  پردازيم) افغانستان و تاجكستان 

 

                                                        
  .  50تا 49انتشارات  کتاب پارس،صص» صد  جنگ  بزرگ  در  تاریخ«علی  غفوری ،    22

  54ھمان  اثر ،ص   23
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 : )بام  دنيا(محالت  تيمور به   بدخشان  .4-2- 92

» بدخشان«محالت  مغوالن باز  آمده  در  جستجوی  دشمنان  تازه  يعنی شاهان  موقعی  تيمور   از  رد  

كه  در  ابتدای رسحد » پامري يا  بام  دنيا«بود كه  در  كوهپايه  های  باالی  نزديک  آمو  كه  مشهور به  

 رشقی به  جغرافيای  كنونی افغانستان با سلسله  كوههای قراقرم پيوستگی دارد ،  اردو زده

پادشاهان  كوهستانی مرتب به  نقاط  دور  دست  بی  آب و  علف باال  می رفتند  تا  مگر  دشمن  .بودند

هايی  كه  از  اثر  وزش  باد    قلۀآهنا به  ستيغ .در  حال  هجوم رادر  جايش  ميخكوب و يا نابود سازند 

ان  تنگه  های پر برف منتظربودند  تا و  در  مي. و بارش برف و هبمن  نوک  تيز  شده بود پناه می بردند

اين دو لشكر  در  حال  پنهان و يا  غايب  از يكدگر به  جنگ  و  .رضبات  كاری  به  دشمن  برسانند

 .گريز  خود ادامه  ميدادند  تا بتوانند   تيمور را  مقهور  سازندو يا  تيمور  آهنا را

خشان پيش  آهنگان  تيمور را زده  و اسري ساخته و سپس    در  اين  اثنا  تيمور  خرب يافت  كه سپاهيان بد

اين  از قوانني  الزم  االجرای تاتار  ها  است كه  هيچ  .دور  تری  برده اند   ۀاسريان را باخود به  در

رسداری  نبايدسپاهيان  خود را  تنها بگذاردو  از  آهنا  دست بكشد و  تا  آنجا  كه  ممكن  است  در 

از  جانب  ديگر  بدخشان با  آن  آقوام  مرموز و  سلحشور و  موجوديت  . آهنا بكوشد استخالص  

جغرافيای   پيچيده  تر  از  آن كه از  اثر سختی  گذرگاههای  آن  ديار و بی  باكی و  مقاومت  آن  

ه مردمان  در مقابل  اوضاع اقليمی سخت كه باعث شده  است بدخشانی  ها سختی  های  زندگی راب

سلسله (رس سختی و قناعت  به رس برند چرا  كه بدخشانی  ها  چيزی برای  از  دست  دادن  نداشتند،

شاهان بدخشان  تا زمان  پادشاهان  متأخر افغانستان، هنوز  وجود  داشت كه  قهرًا رسكوب  گرديدند  

 :د و  از  مهني  جاست  كه   گفته ان)) مولف.(كه  در  جای  آن   توضيح  ميگردد

 به  ديدار بدخشانی  نريزد    اگر  كوه بدخشان  لعل  گردد    

با اين  وصف سلحشوران تيمور  اميد چندانی به  نجات  رفيقان  خود  نداشتندكه اين ضعف  باعث  

 .خشم  تيمور  ميشد 
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نی  ها حمل اقامت  بدخشا  ۀتيمور فرمان  داد  تا  عده  ای  از تک  آوران  اردوی او بكمک رهنام به  در

مهراهان  تيمور  مردد  مانده بودند  چه با  خمترص  لغزش   اسپ و سوار  هر دو از رس دره  .برسند

اما  تيمور باشتاب  از  آن راه  خطرناک  گذشت  كه .بدرون گوداهلای  پر  از برف و هبمن می افتادند  

با او  در  اين راه   پر شيب و )يموريكی  از رسداران  ت(فقط  سيزده   مرد  دلري به رهربی ايلچی  هبادر

تنگ مهراهی  كردندو  تيمور خود را به قلعه رسانده  وراه  عبور  بدخشانی  ها  را  گرفت و با  افراد  

 .خود  از باالی  سخره  ای ،راه  ورود كوهستانی ها رابا   تري و  كامن  بست

رف  نشيب  دره  كه  دوصد  نفر  از سپاهيان  يكرسه بط) يكی  از رسداران رزم  آور تيمور(ايلچی  هبادر

سخنانی نظري  اين (ای  حرامزادگان كجا  مريويد«:دشمن  كمني  كرده بودندرفت وبا اُهبَّت فرياد زد 

عنان بكشيد آنكس  را  كه  )معموالً  از  جانب  گروههای  در  حال جنگ  هبمديگر  هنيب  زده   ميشد

سپس او با  ترفند  متوصل  شد  و  از  جانب امري  تيمور آنان را  امان  داد .می  بينيد  امري  تيمور  است 

بياييد  اسريان  تيمور را به او   پس  بدهيد تا راضی  شود .از  خون شام  در  گذشته  است تيمورو گفت  

ند  تا ايلچی  تيمور  در  نزد  آهنا  پياده شد و  در  نتيجه  هردو طرف  توافق  كرد.و  واپس  بگردد

آهنا  ششصد  تن  از سپاهيان  اسري شده تيمور را   واپس  . سپاهيان  اسريشده  تيمور را آزاد  سازند  

نقل  كرده  است  »  تيمور لنگ«باوجوديكه  هرولد ملب  اين  گزارشات را  در  كتاب  24.آزاد ساختند 

باشد  ارسای خود را  نجات  داده باشد چرا اما بعيد به  نظر  مريسد  كه به  اين  آسانيها  تيمور  توانسته 

كه   كليه  وقايع  نگار   های  زمان  تيمور  از  مؤرخني  اروپايی  گرفته  تا  مؤرخينيكه  مانند   خواند  مري 

و  ديگران  در ركاب   تيمور بودند با  نوشته  های  چاكر  منشانه شان خواسته اند  در مهه  جا  تيمور را  

ن و فوق  العاده  جلوه  دهند در  حاليكه  نيمی  از حقايق  تارخيی  و نيمی  از شجاعت هريو وقهرما

از  سياهی واهبام   پنهان   لۀ تيمور ساخته و پرداخته  اين  مصنفني بوده و حقيقت های  تارخيی، در  ها

 .    می  ماند  كه  ما فقط  از  نيم روشن  آن   استنتاج  قضايا  را  مينامييم

 

                                                        
  73تا  67ھیرولد لمب،  تیمور لنگ ،  پیشین ، صص  24
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 :تيمور  در بلخ يا  ام  البالد .4-3- 92

 ،مهد  متدن قديمی و  درخشان  مرشق زمني است و به  عقيده  مؤرخني و باستانشناسان مهاجرت بلخ 

 اوستامشهور   از  مهني  جا  و  پيدايش  رسود   های زردشت    از  مهني  خط  رشوع   گرديد، آريائيها

در جنوب (گرفته  است اين شهر  تارخيی  و متمدن و  معروف صورت   بلخ و از  باخرتنيز  در  خاک  

رود  جيحون قرار داشته و داخل  حدود  جغرافيايی  كنونی افغانستان   ميباشدكه  اين رسزمني 

افغانستان، جزء  كوچكی  از  خراسان  قديم حمسوب  بوده كه  در سده  هجدهم امحد شاه  درانی كه (

خود به   نام  خراسان )تاريخ  امحد  چاپ بمبئی (ميخواند »خراسان پادشاه و حكمران«خودش  را  

اذغان داشته و  اعرتاف كرده است كه  تا آنزمان  از  نام  افغانستان ،در  جغرافيای  آسيا خربی و  نشانی 

را  از رسحدات اصلی  آن  جمزاو  كوچک  خراسان بزرگنبود،و برای  اينكه  انگليسها  توانسته باشند 

د تا توانسته باشند به اين صورت  حق  مشهود اين رسزمني را  از  رسزمني  های  جماور  آن  جمزا  ساز

بوداين »  امحد شاه ابدالی« ۀناميند، در زمان  شاه  شجاع ،كه بدنام  ترين شاه در خانواده  سدوزائی و نو

از  اسالم  و دوره  اسالمی    بلخ به دوره  های ماقبلیمۀ آثار و  آبدات قد))مؤلف.(نام را جعل نمود 

كيلو  460صلۀ مريسد كه  نمودی  از يادگار   دوره  عظمت اين شهر بزرگ   ميباشد اين شهر  در  فا

مرتاست ) 1185(ارتفاع  آن  از سطح بحر . مرتی شامل  كابل  و  در  منتهای شاملی  افغانستان قراردارد

درجه ،   36ثانيه  و  خط  ارض  البلد  شاملی   23ه  ودقيق  24درجه ،  66و به  خط طول البلد رشقی 

 .ثانيه  واقع  است 5دقيقه  و  35

در اعراب ،هندهيا و  فارسی ها ،  يونانيان شهرت  و نام باستانی  آن با ضبط   های خمتلف خود  كه 

» پاهليک ديس« و»  باخرت«، »  بخدای«، » باخرتيش«، » باكرتيان«بنامهای   اسالمادوار قبل و بعد  از  

ياد نموده  و  اين  نامها  در  متام  مراحل ادبی و  تارخيی  مملكت  وانمود  ميكند  كه  از  بدو طلوع  

)  كه(زندگانی  داشتند  - ) آمو(» اكسوس«تاريخ،مدنيتی  كه  پدران  آريائی  ما در  پريامون  رود  خانه  

 .مهمی  داشته  است   اين شهر  در  متام  مراحل  ازمنه ياد شده  مقام



48 
 

» نوح«، بن  »حام«بن » سالم«، بن » سامان«، بن » بالخ«بن » بلخ«متداوله )اساطريی(بنا بر روايات  

و برخی  به  » پيش  دادی»  «فريدون«بن » ايرج«بن »  منوچهر«بوده  است ، و بعضًا  بنای  آن  را به  

اين  شهر  چندی  هبامن  نام  .  رصف  وقت  نمود نسبت  ميدهندكه به  تعمري  آن  ده سال  » گشتاسب«

تارخيی شهرت  يافت قراريكه  مشهور  بوده  و  منابع  تارخيی  هم  تائيد   ميكند بلخ  زيبا  دارای  

بريقهای بلندو بر افراشته   از زيبا  ترين  و  معمور  ترين  بالد  دنيا  بحساب  مريفت از  بسكه   چشم  

ان  به  اين رسزمني قشنگ  دوخته شده بود  در  اثر  هتاجم و  محالت   پی  در  پی  حرص و  آز  جهانگري

آن  چندين  مرتبه    ۀچنگيز  وسالل محلۀ مرتبه  اشغال و  ختريب  شده عالوه بر  آن در  اثر   22تقريبًا 

اسی افغانستان  به  بحث  چنگيز، جلد  پنجم  بازشن(قتل  عام   گرديده   –مجعيت  و  نفوس  اين شهر 

چنانچه  تا  كنون  نيز  آثار  . و سوختانده  شده  و بخاكدان و  خرابه زاری  تبديل  يافته  است ) بنگريد

يک  . حريق و  خرابه  زار  هايی  زيادی  در  هر  كنج و  كنار  اين شهر  كهن  و  تارخيی   پيداست 

رت ،  استخوان و  غريه  مواد  حمرتق  شده   تركيب  قسمت  مهم  آن  كامالً  شوره زار  و  از قبيل  خاكس

آب  آنرا تغيري  داده و  حتی  سطح آنرا يک  نوع  ماده     ۀيافته بدين  مناسبت  ماهيت   اصلی  و  مز

چرب   پوشانده  است  كه  از بقايای   عضويتهاياجساد انسان ها و حيواناتی كه  درقتل  های  عام     

گرچه  بعد  از  خرابيهای  غري قابل  جربانيكه كه . اين شهر صورت   گرفته  ميباشد فاحتني  بزرگ در  

بدفعات  متوالی بر  پيكر زيبای اين شهر  وارد  گرديده  است ، بار بار  اشخاصی  هم  در  ازمنه  قديمه  

خان  اوزبک  پادشاه  و   به  تعمري و  ترميم  جمدد  آن  مهت  گامشته اند از  مجله  عبداملؤمن  پرس  عبداهللا 

حكمران  آن    امري  حسنيدر  جنگ او با  تيمورقلعه  هندوان كه  توسط  (بلخ قلعۀ حكمران بلخ  كه 

ديوار ضخيم تارخيی  ) )مؤلف(شهر  كه   در  بحث قبلی  گفته  آمديم ، ويران و به  آتش كشيده شد

بنا  های  او  بوده  و  آخرين بنا هايی  كه  تا سال    اين شهر  و  يک سلسله  دكاكني  و بازار  ها از طۀ احا

برادر زن  امري  تيمور   نسبت  داده   ميشود كه  )لركاتی(های اخري  هم  دوام  نمود  به امري  حسني 

اكنون  اطراف و  اكناف  اين شهر  از لباس  تارخيی  آن  هتی   25.توسط تيمور به   آتش  كشيده  شد 

                                                        
میزان سال (،نشر شده  توسط  انجمن  دائرة المعارف افغانستان ،طبع شده  در   مطبعھ دولتی  کابل ، دایرة  المعارف  آریانا    25
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كه بنام  حمّمد  گل  وزير   معروف  است  و  در  دستگاه  »حمّمدگل  خان مهمند«كه   گرديده  است  چرا

صدارت  حمّمد  هاشم  خان يكی  از  برادران  ارشد  حممد  نادر شاه  و  كاكای  حممد ظاهر شاه سابق 

،يكی  از  چهره  های رسشناس و  ذينفوذ در  آن حكومت بحساب  می  آمد كه بنا برمصلحت و  

ً  م صالح حكومت پادشاهی  حممد  ظاهر شاه بحيث رئيس  تنظيميه واليات شامل مقررگرديد، خمصوصا

نامهای  تارخيی  روستا های  بلخ، را  ملغی  اعالم  نموده  و به  عوض آن   نامهای  پشتو، باالی  مناطق 

 :ی آوريمو روستا  های قديمی بلخ  گذاشت  كه  منباب  مثال چند  نمونه  از  آن  را  م

در زمان  نائب  احلكومگی  وزير  حممد  گلخان  مهمند  نامهای  تارخيی  اكثر قراء  و قصبات    در «

چارباغ  «نام  : شامل  كشور  تغيري  يافته  و بجای آن  نام  پشتو، بكار رفته  است  از  آن  مجله  در  بلخ

هزاره  «نام )  شلخی(به » ان يا  دلرب  جنيدلربج«،  ) اسپني  كوت(به » قلعه چه«، )شينكی(به » گلشن

،نام  حصارک  )زرغون كوت(به »  سمرقنديان«نام ) غشی(به » ده دراز«، نام  ) استولگی(به » چقش

به » چهل ستون«نام ) زوزان(به » پالس پوش«، نام )سلور  تيگی(به«چارسنگ «،  نام )اوغز(به 

ريه  هباء الدين پدر  موالناجالل  الدين  حممد صاحب  نام  ق)باندگی(به » كدو خانه«نام  )  غندان(

ماشی و نگاری «نام  )  حاجی كوت(به » باغ وراق«نام ) وچه ونه(به  » ايلامنی«نام  ) شپوله(مثنوی  به 

شخصيت  حممد    26.تغيري يافت ) اسپينكی(به  » آق تيپه«نام ) ورخی(به »بنگاله «نام )  كاكا كوت«به » 

 .  ا در بحث دوران پادشاهی حممد  ظاهر  به  تفصيل می  آوريمگلخان وزير  ر

باوجود خصوصيات  جغرافيايی بلخ كه  در فوق ذكر شد بلخ از اقليم صحرايی  و گرمسري ايست     

ً  تا به  ده  الی  پانزده  درجه سانتی گراد پايني صفر   كه با  داشتن زمستاهنای رسد  مقطعی ،رسما،   بعضا

درجه باالی   45اين  در حالست كه  گرمايش هوا  در  تا  بستان  در  اين  منطقه تا به  .  گريد قرار  می  

صفر  نيز  مريسدولی  باوجود رسمايش و  گرمايش  فوق  العاده  زياد  بلخ،  دارای  هبار و  پائيز  معتدل 

                                                                                                                                                               
  . 90- 189،  جلد چھارم  ، صص) م1962/ھـ1341

، ، 1392چاپ  افغان امریکن ایسوسیشن، »سرگذشت  ملت  مظلوم افغانستان  در  مسیر  سده  بیست«غالم  حضرت  کوشان،   26

  ) .1372سال  6شماره » اندیشھ «اقتباس ازنشریھ (، 186تا 182صص
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و دمن  از  گلهای  صحرايی   و  گواراميباشد كه  در هبار  انواع  گلها و رستنی  ها می رويد  و  دشت 

ً بز و  گوسفند  ميباشد   پوشيده  شده  و علفهای وحشی  هبرتين  منبع  غذايی  برای  حيوانات  خمصوصا

اين شهر  از قديم  االيام  بر رس .  كه  در  مراتع چراگاه  های طبيعی برای  مواشی اجياد  كرده  است

ب  واقع  بوده  كه  تاكنون  اين  خصوصيت  خود را  چهارراهی  متدنی رشق و  غرب و شامل و  جنو

حفظ  نموده   از  مناطق  و مراكز  جتارتی  بزرگ  خراسان بزرگ  ميباشد كه راه  های  جتارتی ، چني ،  

از  مهني  .  ماوراءالنهر ، خوارزم،  كابل  ،  هرات  و  قندهار  و هندبر رس  اين  چهار راهی  قرار دارد 

ر  مهامجني و  كشور  كشايان رادر طول  ازمنه  بخود  جذب كرده  است كه  تيمور  نيز  سبب توجه اكث

يكی  از  مهامجان و  كشور  كشايانی  است كه  در ابتدای وحله  توجه تيموررا بخود  جلب كرده  است   

ر دوم  بعد  از  آغاز نموده  وآنرا منحيث شه) بلخ(تا  جائيكه  بنيان  سلطنت  خود را  از  مهني  منطقه 

سمرقند بخود  ختصيص داده و چندين  مرتبه  تا پيش  از  كشور  كشايی  هايش در  اين  شهر  اطراق  

 .كرده  بود 

او زمانيكه  به سن رشد  رسيده بود با برادر زنش امريحسني  مدتی  در  خراسان  در  خدمت امرای  

ان سلحشور  خراسانی باعث  شد  تا  تيمور  در  حملی  برس  برد كه  آميزش  دايمی  تيمور با  مردم

تربيت سياسی  خود سختی و سلحشوری را از  مردمان  خراسان و  خشونت  را از  مغوهلا كسب كرده  

و  در بخش  گذشته   توضيح  . دولت فرسوده  چغتايی را از بني برده  و  خود  شخصًا  فرمانروا گردد

  را  در  جنگ قلعه  هندوان در بلخ  سقوط  داده  و او را  مقتول  داديم  كه  تيمور  چسان امري  حسني

گردانيد كه با بدست  آوردن  حكمرانی  خراسان در بلخ  توانست  حكومت  چغتائيه را غصب  و شهر  

او بعد  .های  كش  و سمرقند را  اشغال و  حتی  نامی  هم برای  فرمانروايان  چغتايی  باقی  نگذاشت 

        27.رفيق و رقيب  قويش  امري  حسني  را  مغلوب  كرد در بلخ اعالن  سلطنت  نمود از اينكه 

 

                                                        
، جلد  سوم 1335دایرة  المعارف  اریانا ،نشر انجمن دایرةالمعارف  افغانستان،  چاپ  مطبعھ  دولتی  افغانستان ،  کابل ،اسد    27

  315،ص
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تأكيد زين  الدين مرشد در متهيدانتخاب امري تيمور در بلخ برای .4-4- 92

 :فرمانروايی 

 به بلخ  تاخت  و امري )اجلای خاتون(تيمور به  هبانه  رسكوب امري  حسني رفيق  سابق و برادرزنش  

حاال  سيامی  اين شهر قديمی را  كه  .  پادشاه  خراسان  ناميد    خودش  را  در  بلخحسني را  مقتول  و  

مرشدامري  تيمور  »  زين  الدين«حمل  تالقی  متدهنای  نو و  كهنه و اديان  خمتلف بوده  است  از زبان  

 :زادگاه امري  تيمورمی  شنويم) كش(يكی  از  مشايخ  شهر سبز 

ّنی در بلخ  ماند « گرمسري كه  نيشكر  كنار  جويبار   های   خشک    ۀدر  اين  در. تيمور برای  منظور  معي

و پادشاهان  كوهستانی  از قله  . آن  مريوئيد  كارواهنا  از  رسزمني  خورشيد  آمده  بطرف  هند  مريفتند 

وقايع  در  آنجا  زياد  بود  و گرد و  غبار  يادگار  های  حوادث .های  مرتفع  بدآنجا  فرود  می  آمدند 

 .چند قرن   پيش  در  هوا  معلق  ميزد 

ل سنگريزه  يا  تپه  های خاكی بقايای  آتشگده  های پيشينيان يافت   در يک  گوشه  آن زيرتكه  های  گِ

ن زوار زرد  ميشد و  مهچنان  قطعات  جمسمه  های بودا يافت  ميشد و  اين  جمسمه  ها زمانی در  ميا

»  اسكندر«.ميخواندند)  مادر شهر ها(»  ام  البالد«مردم  آنجا را .  مورد  تقدس  بود )بودائيان(پوش 

سپاهيان  چنگيز  آنرا   .ميشود »  قبة  االسالم  ياد«ميگفت ، و  اينک  از  آن  شهر بعنوان  »  باخرتيا«آنرا 

بنا   گشت  و  گورستاهنائی    در اطراف  آن  جمدداً   ويران  ساختند و سپس  مسجد  ها  و  مقربه  های

 ».رس انجام  تيمور  آن را آباد  نمود . داير شد  
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 :تيمور به  امارت بلخ و  خراسان بزرگ تعني ميشود. 4-5- 92

  قانون  چنگيز  كه  تاتار  ها  از  آن  تبعيت  ميكرد تأكيدبر  اين  داشت كه بايد  رئيسی برای قبيله  تعني

حاال  كه    امري  حسني  بدست   تيمور  مقتول  گرديده بود  . گرددقانون  چنگيز  آنطور  حكم  ميكرد 

 .يعنی  از  نسل  چنگيز  باشد ) تورا(می بايست بر بنياد ياسای  چنگيز  خان   كسی بايد  از  نسل  

ف   از  مرز   های هند  تا تشكيل  ميشد  و رسان قبايل  خمتل) جملس شوری(برای اينكار قوريالتای  

مهني قسم پيشوايان   مهم  و  موقر  مذهبی ،  شهزادگان   .صحرا   های  استيپ بدان  جملس  می شتافتند

زين  الدين «در  ميان  اين   پيشوايان  مذهبی  . خراسان   بزرگ ،  علامی  بخارا   حضور  می  يافتند 

از زهاد  و  مرشد »  خواجه هباءالدين«.  زرگ   حضور  داشت ب  ۀهم  با طيلسان  سفيد  و  عامم  »مرشد

در  جملسی  كه  رسان سپاه  و  پيشوايان  مذهبی   حضور  .  نامی  ماوراءالنهر  نيز به  آنجا  آمده  بود 

 .داشتند   تيمور  حارض  نبود  او با  پرسش  جهانگري از  گوشه  و  كنار  شهر باز  ديد  ميكرد

نامينده  بدخشان   .  ادگان  جرئت  بخرچ  داده  با  انتخاب  تيمور  خمالفت  نمودند بعضی  از شهز

هر  كس  برادر وار  در رسزمني خود  مستقالً  حكومت  كند و فقط  در  مواقع  محله  دشمن  «:گفت 

آهنا  . دادند  رسداران  كارآزموده  تيمور  نا مربوطی  اين  پيشنهاد  را  توضيح » .مهه با  هم  متحد شوند

در  هر  صورت يک برادر  ارشد  الزم  است   غري  از  اين باشد  مغوالن  می  آيند  و  ما  را  «  :گفتند

 ».می   كوبند

آهنا  می  گفتند  مطابق  قانون  .رسان قبايل   نريو  مند ميل  داشتند  كه  كار  بوضع   پيشني  بر  گردد

تعني  چند فرمانروا   نيز  خالف  قانون  .نواده  چنگيز  نتخاب  شود چنگيز  بايد يک فرمانروا  از  خا

پس چه هبرت  كه يک  مرد فرمانروا  از  خاندان  چنگيز  انتخاب  كنيم  و  تيمور را نائب  السلطنه  : است 

 .او قرار   ميدهيم 

« :وی  گفت .را بيان   كرد   بود  بر خاسته  نظر  مسلامنان»  ابوالربكات« در  اين اثنا  مرشدی  كه  نامش 

مطابق  قانون  اسالم  پريوزی  مسلامنان از شام  كافران  جايز  نميباشد و  چنگيز  خان  مرد صحرا  
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ولی اكنون  شمشري  تيمور  كمرت  از . گردی  بود  كه با شمشري و  محله   مسلامنان را تابع خود  ساخت

 ».شمشري  چنگيز  خان  نيست 

شام  ای سپاهيان  مهگی  از  بيم   امري  حسني   گرخيتيد و  در «: طاب  به سپاهيان  گفتابوالربمات  خ

.  صحرا  پنهان  شديد   و  تا  تيمور جلو نيامدو با حسني  نجنگيد   هيچ  كدام  از  سوراخها در  نيامديد  

من با  .  يخواهدو  حال  هم  كمک  نم. تيمور برای  مغلوب  ساختن  دشمن از شام  كمک  نخواست 

.  شام بعنوان  اينكه  تاتار  هستيد  سخن  ميگويم   ولی  ميدانم  شام  در   عني  حال  مسلامن  هم  ميباشيد 

من  خود سيد  و اوالد   پيغامرب   هستم  با  مشورت  ساير سادات  و     پيشوايان روحانی  تيمور را  

 ».می  شناسم  خداوند  ماوراءالنهر و  متام رسزمني  توران 

پيشوايان  اسالم   تيمور  را  از  آن  جهت  كه يگانه   مرد  توانا  برای  آرام ساختن  شورشها و  جلو   

گريی  از  ايالت  مغول  ودشمنان  ديرين  اسالم   تشخيص  داده بودند می پسنديدند؛  ولی  آنچه  كه 

مردمان  عالی  رتبه  كه  جز  تيمور  كسی   - ودانتخاب   تيموررا قطعی  ميساخت  متايل  رسان سپاه  ب

روز  ديگر  متام  ريش سفيدان  پشت  چادر  تيمور رفته   تعظيم  . ديگری  را بر تر از  خود نميخواستند

اين رسم  .  كردند و زير بازو  های  او را  گرفته  و بعنوان فرمانروای  خود بر  نمد  سفيد  نشاندند 

 .سپس  مغوالن با  رس با  وی  بيعت  كردندديرين  مغوالن بود و 

قدر  مسلم  اين  است  كه   پيشوايان  روحانی  در  اين   مراسم  كه  آن  مشابه  به  تاجگذاری  و ختت  

قرآن  رااز  پيش  اين  امري  نزد امري  ديگر  ميربد  و » زين  الدين مرشد«. نشينی  ميباشد   دست  داشتند 

 .اد  كه فقط به  تيمور  اطاعت  كنند آنان را سوگند  ميد

از  آن روز  تيمور سلحشور  تيمور امري شد و  وفا  داری  به  تيمور را افتخار  وخيانت باو  را  ننگني و  

      28».گناه بزرگ  ميدانستند

با  تغيري  بايد  اذعان  داشت  كه  گزارشات  باال  كه   از  قول هرولد  ملب نقل شد توسط  اين  منابع  نيز 

به طور كلی ساهلای نخسـتني « :مجالت تائيد  گرديده  است  از  آن  مجله ظفر  نامه شامی اذعان  ميدارد

                                                        
  .79تا  74ھرولد لمب  ،  پیشین  ، صص    28
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زندگی تيمور تا پيش از به قدرت رسيدن تا حدی در بوته اهبام است، اما آنچـه روشـن اسـت اينكـه در 

ميان امريان خمتلـف بـوده و تيمـور  اوايل نيمه دوم سده هشتم ميالدی ماوراالنهر صحنه آشفته رقابتهای

، بـدل بـه بلـخ نيز در چنني فضايی اندک اندک خود را به حلقه قدرمتندان نزديک سـاخته رسانجـام  در 

فتح بلخ به توسط او در سال قسميكه قبالً  در  مباحث قبلی  گفته  آمديم  29امريی قدرمتند و توانا گرديد

تـوان نقطـه آغـاز  را مـی حسني  شوهر زن تيمـور قـرار داشـت ق كه در دستان امريی به نام امري.هـ 771

ق در بلـخ امـريان بـر .هــ 771رمضـان سـال  12سلطنت او بر شمرد، به گونه ای كه در روز چهارشنبه 

پـس از ايـن رخـداد، تيمـور رو بـه  30.سلطنت او متفق و مهرای شدند و او را بر ختت پادشاهی نشـاندند

   31به پايتختی برگزيد سوی سمرقند هناد و آن شهر را

 

 : تيمور و امري  حسني. 92-4-6

كه ظـاهرًا  از قـول  تيمـور تـاليف  گرديـده  اسـت  در  »  تزوک  تيموری«يا » تيمور نامه«نظر به  نوشته  

در  ميان  خواب و بيداری بمسامع  مـن رسـيد كـه ... «:مورد لشكر  كشی به  هرات چنني  آورده  است

اليـاس  خواجـه بـا  لشـكر .  با  خود  كنكـاش  كـردم...پريوزی  وظفر  تراستشخصی  ميگويد  فتح  و

كردم   و فرمان  دادم  خمالفان را بـا )منظم(بر رس  من  تاخت   آوردند و  من  لشكر  خود  تزوک  »جته«

را بـه   با  خود  كنكاش  كردم  و  دريافتم  كه  فـوج. شبه تريگرفتند   و بسياری  از  خمالفان زمخدار شدند 

چهار  حصه  ناميم  و بذات  خود بر  ايشان شبخون آورم  كه  اين  كنكـاش  دل  نشـني امـرای  مـن  شـد 

قريب  صبح  از  چهار  طرف بر  دشمن  هجوم  آورديم و  چون  لشكر  جته  خواستند  خود را  مجع  و  .

شد مردم  جنگی  از طرفني  كشـته جورناميند ، هبادران  من  ايشان رامتفرق  ساختند و  در  چپقولش كه 

                                                        
  144- 19، 1جپیشین ،ظفرنامھ یزدی ،  ؛16- 12، ص 2جپیشین ،صفا ، روضھ ال ؛  57- 10ص پیشین ،ظفرنامھ شامی ،   29

ظفرنامھ یزدی ،  ؛ 419، ص  3ج پیشین،تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر ، ؛1026، ص 2جپیشین ،روضھ الصفا ،    30

  .)153، ص  1جپیشین ،

  158، ص  1و ظفرنامھ یزدی ، ج 288منتخب التواریخ معینی ، ص  31
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الياس  خواجه  از روی  اضطرار از آب  خجند  گذشـت و  مـن .شدند  ولشكر  جته  پا بفرار  گذاشت 

هم   تعاقب را  گذاشته   مظفر و  منصـور بـه  مـاواءالنهر مراجعـت  نمـودم      و  در  اسـتقرار سـلطنت  

ه امرای  هر يک  خود شان را  امري  اعظم  ميدانستند و  خود   كنكاش كردم و آن  كنكاش  ها  اين بود  ك

اول امري    حسني  نواده  امري . هر يک  از  ديگری  خود را بزرگرت  ميگرفتندمطيع  و  منقاد  خود  گردانم

قرغن كه  در  ماوراءالنهر علم سلطنت بر افراخته بود وی  را رشيک دولت  خود ساختم و با  آن  مدارا  

وی  اگرچه  ظاهر بمن  اظهار دوستی  ميكرد اما  در  خفادر  مقام  نفاق و  حسد با  مـن  بـود و  كردم و  

ميخواست  كه  خود بر  ختت  سلطنت  ماواءالنهر متمكن  شودو  چون بوی   اعتامد  نداشتم  وی را بـه  

د  كه با  من  خـالف  مزار  خواجه شمس  الدين برده بردوستی  خود قسم  دادم و با  من  عهد  وقول  كر

دوستی  نكند و سه  مرتبه  ديگر قسم  به  مصحف  جميد برباب  دوستی  من  خورد  و  چون آخر  نقض  

چون  ميان  من  و امـري  حسـني  عهـد خويشـی ...عهد  كرد و  نقض عهد  وی  را بمن   گرفتار ساخت 

ا  آنكه واليت بلخ  و  حصـار شـادمان  را  بود  من  هر  چند  مرّوت  و  مدارا  كردم  دوست  من  نشد  ت

از  نزد  من   گرفت و  من  هم بخاطر  مهشريه  وی  كه  در  خانه  من بود مضايقه  نكردم و  چندان با  آن  

مدارا  كردم  كه امرايی  كه  با  من  در  مقام  خمالفت  بودند  مطيع  من   گشتند ليكن  امري  حسني  مهيشه  

 برضـبنكاش  كار  وی  چنني  كردم كه ت  من و  مكر و فريب با  من   ميبود تا  آنكه  كدر  مقام   شكس

شمشري  وی  را  مطيع فرمايم و  چون بواليت  توران  مستولی   گشتم و واليت  ماوراءالنهر  از   خس  

مـن فـرود  رس به  اطاعـت  )طايفه(پاک ساختم بعضی  از امرا  او لوسات       ازبكان و خاشاک وجود  

نيآوردند و  هر يک با قبايل  خويش  نازش  ميكردند و بعضی امرای  من سفارش  ايشان  ميكردند مهـه 

رشيک  دولت اند  ايشان  را رشيک دولت  دانـيم و سـخنان  ايشـان  در  غـريت سـلطنت  اثـر  نميكـرد 

ای  ملـک  وی  بخود  كنكاش  كردم  كه  چون  خدا يـم يكـی اسـت و ال رشيـک لـه  اسـت پـس  كدخـد

تيمور  تنكـری  «: تعالی  و  تقدس  بايد  كه يكی  باشد در  اين  وقت بابا  علی  شاه  نزد  من  آمده گفت

و  » فرموده   كه اگر  در زمني  و  آسامن  دو  خدا  باشـد  كـار  عـامل  بفسـاد انجامـد )خدای  يگانه(تعالی 

دم  واول بمنزل و يورت  حاجی برالس  رفته وی من بسخن وی  هدايت  يافتم  و با  خود  كنكاش  كر
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را بخود  متفق  ساختم و واليت امري شيخ  حممد   پرسـبيان سـلدوز  كـه  از  اثـر رشاب و  مخـر كـه  گلـو  

گريش  شـده بـود و  عـامل  را  وداع   گفتـه بـود  واليـت  وی  را   بترصـف در  آوردم  و امـري  جاليـر كـه  

ود نصـيحت  كـردم  در  وی  اثـر  نكـرد تـا  آنكـه  مـردم  اولـوس وی بـوی  واليت  خجند را  مترصف  ب

خروج   كردند  و او را  گرفتار  نزد  مـن   آوردنـد و  مـن  وی  را بنـواختم  و رشمنـده سـاختم  وايلچـی  

بوغا سلدوز در بلخ  علم سلطنت بر افراشته بود  و  امري  حسني  كه طالب  ختتگاه  جد  خود امري قرغن  

تـايمن  بـود و  واليـت  )طايفـه(ی  نمود با  وی  در  انـداختم و  حممـد  خواجـه  اپـروی  كـه  از  اويـامقم

شربغانات را مترصف  شده علم  خمالفت  من بر افراخته بودو  ديگر  واليت بوی  دادم  و  وی  را  نوكر  

ت  مـن بـر  افراشـته خود ساختم و شهان بدخشان  كه  واليت  بدخشان را  مترصف شـده رايـت خمالفـ

بودند با  هر يک  از  ايشان سازگاری  كردم  تا با يكديگر  درافتادند  و بمن  رجوع   كردند و  كيخرسـو  

واجلايتوبر روی  واليت  ختالن و  از  هنگ را  مترصف  شـده بودنـد و بـه  كيخرسـو  مـدد  فرسـتادم تـا 

ن   پنــاه  آورد  و امــري  خرضــ يســوری واليــت  رفتــه  واليــت  اوجلــايتو را  مترصــف  شــدو اوجلــايتو  بمــ

تاشكند را به  اتفاق احشام يسوری  مترصف  شده  بود و اجلايتو  و  كيخرسو را بيكديگر  آشتی  دادم و  

كردندو  امـري  خرضـ  عـاجز  )غارت(مجاعه را با  ايشان  كردم تا رفته  احشام يسوری را تاخت  و تاالن 

ون  واليت  ماواء النهـر را  از  هـرج  ومـرج  پـاک  سـاختم افـواج  قـاهر  مـن  شده بمن  پناه  آورد  و  چ

چغتـائی از  مهـت  مـن ) عـددده(قدرت  متام يافت  والوس برالس نامدار شد  و فتوحات  و  توامانات 

ه  بلند  آوازه   گرديد  و بر  مجع  ايل  و قشونات  و تومانات  و احشام فرمانفرما  گشتم ليكن  بعضی  قلع

های  ماوراءالنهر  در  ترصف امري  حسني بود  حكم  مـن  در  آنجـا  جـاری  نبـود و امـري  حسـني  چـون  

ِرق  حسدش بحركت  در  آمد  و  علم  خمالفت  برافراخت و  عظمت  و شوكت   مرا   مشاهده  نمود  عِ

  ۀبـه لطـايف احليـل قلـع نقض  عهد  نمود  و  من بجانب  وی  بسيار رفتم و او  هيچ  بطرف  من نيامد و

قرشی  را   از  من   گرفت  و امري  موسی  را با  هفت  هـزار  سـوار بـه قلعـه  قرشـی  تعـني  كـرد و  پـنج  

هزار سوار  ديگر  هم فرستاد و  در  مقام  استيصال  من  در  آمدو  از  اين  جهت  غريت  سـلطنت  مـن 

عضـی  امـرای  مـن  كنكـاش  دادنـد  كـه بجنـگ قلعـه را  طغيان  كرد كه  قلعه قرشی  را  از  وی  بگريم ب
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مسّخر   گردانم  من  كنكاش  گرفتن  قلعه  قرشی  را  چنني   كردم  كه  اگر  خواهم  كه  بجنگ  مسـّخر  

گردانم  مبادا  چشم زمخی بلشكر من برسد و  در  جنگ  چند  خطر  بخاطر  من  خطور  كـرد و  جنـگ 

ر  آن  ديدم  كه بحانب  خراسان  متوجه  شـوم تـا  خـاطر قلعـه  داران  مجـع  را طرح  كردم  و  كنكاش  د

شـود و آنگـاه بـر  گشـته  ايلغـار  كـنم  و شـبيخون بـه قلعـه بـرده  مسـّخر  گـردانم كـوچ  نمـوده  متوجـه  

عبور  نمودم  كاروانی  از  جانب   خراسان  آمده بود )رودخانه  آمو(خراسان شدم  چون  از  آب  آمو يه

بجانــب  قرشــی  مريفــت   وقافلــه ســاالر ان  كــاروان بمــن  ارمغــانی   آورد  مــن  از  احــوال  امــرای    و

خراسان پرسش  كردم  ورفتن  خود را بواليـت   خراسـان  بـوی   اظهـار  نمـودم و  ايشـان را رخصـت  

ه  جاسـوس  خـرب  دادم و  جاسوسی  مهزاه   كاروانيان  كردم و  خود  در كنـار  آب  مقـام نمـودم تـا  آنكـ

آورد كه كاروانيان  خرب  به امري  موسی  رسانيدند كه امري   تيمور را  در  كنـار  آب  آمويـه  ديـدم بطـرف  

خراسان  مريفت  چون  اين  خرب  به امري  موسی و امري   حسني  رسيد  خوشدل شدند و  بساط   عـيش  

و  چهل وسه  جـوان  هبـادر  مردانـه كـار  كـرده  بگرسانيدند  چون  اين  خرب  به   مسامح  من  رسيد صد

آزموده  را جدا ساختم و  از  آب  گذشته  ايلغار  كردم  و  در  موضع  شري  كنت رسـيدم و يـک شـب و 

قرشی  نزول  نمودم و فرمـودم  كـه     قلعۀ يک  روز  مقام  كردم و  از  آنجا  ايلغار  كرده  در يک فرسنگی 

ا هبم  بسته تيار سازند و  در  اين  وقت امري  جاكو زانو  زده بعـرض  رسـانيد كـه  چند  نردبان به ريسامهن

مجاعتی  از هبادران  در   عقب  مانده اند تا  رسيدن  آهنا  توقف  رضور  اسـت در  ايـن   وقـت  بخـاطرم  

ر را  مهـراه   رسيد  كه  تا  رسـيدن  هبـادران خـود  تنهـا رفتـه  قلعـه را مالحظـه  ناميـم و  چهـل سـوار هبـاد

قرشی  آوردم  چون سياهی  حصار  در  نظر  در  آمـد هبـادران را امـر  نمـودم  كـه  قلعۀ گرفته  رو بطرف  

توقف  ناميند و  برش و  عبداهللا  را  كه خانه زاد بچگان  من بودنـد مهـراه   گرفتـه و  چـون بكنـار  خنـدق  

كه  آب  از  آن  ) راه  آب(ه  اطراف  كردم و  ترناویرسيدم  ديدم  كه  خندق   پر  از  آب   است و  نظر ب

قلعه  مريخيت  و بر روی  خندق انداخته  بودنـد در نظـرم آمـد  و   اسـپ را بـه  برشـ سـپرده  واز  بـاالی  

ترناو  از  خندق  گذشته بخاک زيـر قلعـه رسـيدم و  خـود را بـدروازه رسـانيدم و  دسـتی  بـر  در زدم و 

نان  در  خوابند و  دروازه  را به   پشت  در بخاک  و  گل انباشته اند و اطراف  ديـوار يافتم  كه  دربازه با
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قلعه را  مالحظه  نمودم و  جائی  كه  زينه  و  نربان  توان   گذاشت ديدم  و  مراجعـت  نمـودم و  سـوار 

چون  چهل  ...رسيدند  شده  و  خود را به  هبادران رسانيدم و فوجی  كه  در  عقب  مانده بود با  نردباهنا

مرد  داخل  قلعه شدند من  هم  قدم بر  نربـان  گذاشـته بـه قلعـه  در  آمـدم و  كرنـا  و برغـو  كشـيدند و  

چون  اين  خرب  بمسامح  امري   حسني  رسيد در  مقام  .  بتوفيق شكری  تعالی قلعه را  مسّخر   گردانيدم 

در  لبـاس  دوسـتی  و  آشـنايی مـرا  در قيـد  خـود  در  آورد  مكر  و فريب    در  آمد  و  ميخواسـت  كـه  

كنكاش  خالص  خود  از  مكر و خدعه امري  حسني  كه  ميخواست   مرا  دستگري سازد و  چنني  كـردم  

كه چون امري  حسني  مصحفی  كه بآن  قسم  خورده  بـود كـه  مـرا  بجـز  دوسـتی و  مراعـات  خويشـی  

نزد  من فرستاد  و گفته  فرستاد  كه اگر  خـالف  آنچـه ميگـويم  امـری  ديگـر چيز ديگر بخاطر  نيست  

بخاطرم باشد و اگر  نقض  عهد  نموده  ترا بدی  بكنم  اين  مصحف  خدا  مرا  بگريد  و  چون  وی  را  

چنان  شود   مسلامن  ميدانستم بر قول  وی  اعتامد   كردم تا  آنكه   كس  نزد  من فرستاد و  پيغام  داد  كه 

كه در تنگه  چكچک با يكديگر  مالقات  نامئيم و  جتديد  عهد سابق  كنيم  حقا  كه هبـرت  خواهـد بـود و 

مقصدش  اين بود  كه به  مكر و فريب  مرا  دسـتگري  ناميـد و  مـن  ميدانسـتم  كـه بـر  عهـد  و قـول  وی 

كه بمالقات  وی  هنضت  ناميم و  كنكاش   چندان  اعتامدی  نيست اما بنا  بر  تعظيم  مصحف قرار دادم 

ان سـازم و  در  حـوالی و  حواشـی  در چكچـک هنـ كردم  كه اول  مجعی  از هبادران  مردانـه را فرسـتاده 

خود با  مجعـی  رفتـه بـا  امـري   حسـني  مالقـات  ناميـم و بدوسـتان  خـود  كـه  در  خـدمت امـري   حسـني 

ري  حسني  مرا  آگاه  گردانند  و شري هبرام  كه  از  دوستان  مـن بـود  مـرا بودندپيغام  دادم  كه  از  اراده ام

برادرزاده  امري  حسني   آگاه ساخت  و امري  حسني او  را بقتل  آورد و با  هزار  سوار بـر  رس  مـن روان 

خود   كردم شد در آن  وقت  من  در رس  دره فرود  آمده  بودم  كه  اين  خرب  بمن  رسيد و  تزوک  فوج  

لشكر  امري  حسني  نمودار شد  و قراوالن  خرب  آوردند  كـه فـوج امـري  حسـني    ۀو  در  اين  حال  طالی

است واينک امري  حسني  خود  نمی  آيد  چون شنيده  كه امري  تنها مانده   است  فوج بگرفتن  شام  تعني  

دند و صرب  كردم  تا آنكه  فـوج  امـري  حسـني نموده و من  مستعد شدم  و مهگی  با  من دوصد  سوار بو

به  دره  در آمدو بمردميكه   پيش از  خود فرستاده بودم امر  كردم  كه راه  برگشتن  ايشان بگريند و  مـن  
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خود با  ايشان روبرو شدم و  خمالفان را  در  آن  دره  در  ميان   گرفتم و اكثر را  دسـتگري  كـردم و مـردم  

مـن رسـيد  كـه دوسـت  در  مهـه  جـا   بـۀ  اخته و  تزوک  نموده روانه قرشی شدم  وبه جتـرخود را  مجع س

 :بكار  ميآيد و به امري  حسني  مفاد  اين  بيت  به  تركی  نوشتم 

 كه مكر باز نگردد  مگر بمكر  كنند    صبا بگوی به  آن يار  دام  مكر  هنند

د  نكردم و بسخنان  وی  فريفته   نشدم وكنكـاش  در  امري  حسني  عذر  خواست  و  من ديگر بوی  اعتام

پاک ساختن  توران زمني  از بقية السيف  طائفه  اوزبک  چنني  كردم در  آن  وقت  خرب بمن  رسـيد  كـه 

اوزبكان  در قلعه  ها قايم شده اندو صـالح  در  آن  ديـدم  كـه افـواج  خـود را بـرای  شـان  تعـني  ناميـم 

النهر  از  وجود  آن ظاملان  كـه قصـد  كشـتن  ءها  كردند و رفتند  وساحت  ماوراها را رازبكان قلعه   ...

من  كرده  بودند  پاک شد  و  آن  مملكت  مسّخر  من   گشت  و  من صله رحم  نگاه  داشته  امارت بلخ 

نست  و قصـد  و  حصار شادمان را به امري  حسني  ارزانی  داشتم و وی قدر  احسان  و  مروت  مرا  ندا

استيصال  من  كرد  و  من  كنكاش در استيصال  امري  حسني  كردم  كه  چـون  وی  اثـار فـتح  ونرصـت  

ِرق  حسدش  بحركت  آمدو  آزار  ها بمن  و  مهشريه  اش كه  در خانه  من بود  رسانيد     32».مرا  ديد عِ

 

 :تيمور بسوی  خراسان.92-4-7

د كـه قـبالً در  مقابـل  شمشـري  تيمـور در  مصـاف   اسـتادگی كـرده  و  در بدخشان شاهانی  مستقر بودن

حتی  سپاهيان  زبده  تيمور را به  اسارت  گرفته بودند كه  جريان  آنرا  در بحث  قبلی گفته  آمديم ولی  

.  اينبار  كه  تيمور  آهنگ   خراسان  داشت  مشورت  نمود  كه باوی  مقابل  شود  يـا  از  وی  در  گـذرد

تيمور در  كنكاش در  مورد او از  شهامت  شاهان  بدخشان   توصيف كرده و  چنني  وانمود  كه با  آهنا 

در  نتيجه شاهان بدخشـان  كـه از  الفـت  تيمـور  .  از طريق صلح و روابط  استوار پای بند  خواهد بود 

ن  ترسـيد و  خـود را  مجـع  و  امري  حسـني بقتـل رسـيد   از سياسـت  مـ«آگاه شدند و  چون  شنيدند  كه 

                                                        
تیمور نامھ یا تزوکھای  « یا » تزوک  تیموردر  تصنیف امیر  تیمور  گورکان در  کنکاش امور  ملک   گیری «تیمور امیر     32

  .33تا 23ھـ، قلمی چاپ  سنگی،صص  690،تنقیح  » تیموری 
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جور  ساخت  ولی مهينكه  در  حمافل و  جمالس  ذكر  خريو  تعريف شجاعت  و  مردانگی  شان  كردم تا  

آنكه دوستان  شان به  ايشان نوشتند كه امري  با  شام  در  مقام  مرمحت  و  عنايت  است  و  اوشان  بمـن  

 33».مروت  من  نموده بمن  پناه  آورند عرضه  داشت  كرده  تكيه  بر عنايت  و 

تيمور  كه واليات بلخ  ، بدخشان  و  حصار وشادمان را  مسّخر كردو  امري  حسني  والی  بلخ    مقتول  

گرديد  خرب  آن  بملک  غياث  الدين حاكم  خراسان رسيد بر خـود بلرزيـد  و  مرصـوف هتيـه  سـپاه  و 

تيمـور از  ترفنـد جديـدی  اسـتفاده   كـرده  خواسـت  تـا  .  ا  گرفـت امادگی  بـرای  مقابلـه  بـا  تيمـور ر

در  اين  حني  نامـه  مرشـد   .  خراسانيان را به  غفلت اندازد لذا از بلخ  عنان  بطرف  سمرقند   گردانيد 

  زمانيكه . بظلم  و  جور  مشغول  است )كه(تيمور بوی   مريسد  كه  در  آن  از ظلم  ملک  غياث  الدين 

خراسانيان  دانستند  تيمور  در سمرقند   ميباشد فراغت  خاطر  حاصل  نمودند  كه تيمور بدون  اينكـه  

از برنامه  سفر  خود  كسی  را  خرب  كند بـه بلـخ  آمـده  از  لشـكری  كـه  در بلـخ   گذاشـته  بـود بطـرف  

و وی  ناچـار  از  شـهر  هـرات  ملک  غياث  الدين را  در  خواب  غفلت  گرفت .  هرات  ايلغار  نمود 

ُملـِک  «:بر  آمد  و خزاين و  دفـاين  خـود را  بـه   تيمـور  عرضـه  داشـت ؛  تـزوک  تيمـوری  مـی  آورد 

خراسان  مسّخر  من  گرديد  و امرای  خراسـان  مهـه  اطاعـت  مـن   كردنـد و  كنكـاش  ديگـر  مـن  در  

كـردم  اينسـت  كـه  )جغرافيـه موجـوده  افغانسـتانوقسـمت  هـای  از  (تسخري ممالک  سيستان ،قندهار 

       34».چون مملكت  خراسان به  تسخري در  آوردم در  مورد بقيه كنكاش  كردم

اما  قضيه به  اين  آسـانی  رخ  نـداده  اسـت مـؤرخني  در قسـمت فـتح  هـرات  و  خراسـان وفـارس  بـا 

ق .هـ 783ی های پياپی تيمور به ايران از سال لشكركش« : جغرافيای  ايران  موجوده اينطور  آورده اند 

النهر را به زيـر سـيطره خـويش ءدر حاليكه پيش از اين ماورا 35.و با محله  به هرات و فتح آن آغاز يافت 

                                                        
  .35تیمور  نامھ ،  پیشین  ، ص  33

  .تیمور نامھ   پیشین ، صفحھ  بعدی  34

  236، ص 1و ظفرنامھ یزدی ، ج 57ص تاریخ ایران دوره تیموریان ،   35
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پس از هجوم به هرات  36.آورده بود و هتامجات پياپی به خوارزم و مغولستان و دشت قبچاق كرده بود 

خ نگاران او سـه يـورش و هتـاجم گسـرتده را بـه ايـران و رسزمينهـای بر اساس تقسيم بندی برخی تاري

در يورش . به يورشهای سه ساله، پنج ساله و  هفت  ساله  معروف  است صطالحاغربی انجام داد كه ا

ق با گذر لشگريان تيمور از رود جيحون آغاز گرديد، آذرباجيان ، لرستان، .هـ 788سه ساله كه از سال 

هـق با بازگشت تيمور بـه سـمرقند  790، اصفهان و شرياز مسخر او شد و در سال گرجستان، شريوان

  37.خامته يافت 

مورد   به امارت    كالوجوو   غياث  الدين  مريخوندو روملوازبيانات  فوق   اكثر مؤرخني  به  شمول 

ن  كهن را  كه  اشخاص  كه يک شكل  پيرشفته   از يک  متدنشستن    تيمور را   مهينطور بيان  داشته اند  

كه  در  اسالم  ريشه  های  ديرينه  ) اهل  حل و  عقد(توسط  خربگان  و يا روحانيون و رسداران سپاه 

تقريبًا  اين فرهنگ  تا زمان به  ختت  نشستن امحد شاه  درانی  در قندهار  كه    .(دارد  بر  گزيده   می شود 

قندهار به  ختت سلطنت  خراسان تكيه  كرد ادامه  داشت  كه توسط   پري صابر شاه  مرشد  و اعيان  

بعدًا  در زمان پرسان   تيمور شاه  و   از  آن به  بعد با  پادرميانی و  نفوذ  جابره امپراطوری  بريتانيا كه  

و   تازه  در   هند  برای  حتكيم قدرت قدم  گزارده بودند  اين  اصل رشيف  راتا  امروز   از بني  بردند 

پس  در دوره   امري  . كشور افغانستان  و اكثر   كشور   های  مرشق  زمني  از  اين قاعده  مستثنی گرديد 

استوار گرديد،  اصل  شايستگی و قدرت ،مالک  بلخ   تيمور  كه  پايه  ها   و  اساس دولت  او   در

»  خراسان بزرگ« و » باخرتيا« اصيل  اعتبار برای  برگزيده گی  رهرب  بوده  است  كه  ناميانگر فرهنگ  

. به  اين  ترتيب  تيمور  قاضی  حل اختالفات  و  حافظ  اموال   آهنا  حمسوب  ميشد )) مؤلف.(ميباشد

اگر  تيمور  پيشنهاد  آهنا  را  نمی  پذيرفت  ناچار بايد شورای  ديگر    تشكيل  بدهند  و شخص  ديگری  

اراده  خداوند  است  «  :، روی در روی  تيمور  ايستاد  وگفت»ين مرشدزين  الد«.را  انتخاب  ناميند 

                                                        
  1034- 1026، ص  2و روضھ الصفا ، ج 306 – 287منتخب التواریخ معینی ٌ ص    36

 -436، ص 3افراد بشر ، ج تاریخ حبیب السیر فی اخبار   37
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 »  .تو  نريو  مند  ميشوی  و  اسالم  بدستان  تو قوت  ميگريد.  كه  تو فاتح  شوی 

كه  از  آن  نام برديم  اعضای دائمی شوری و  وزرا  و افرس  » حل و  عقد«روز  ديگر  در يک  شورای   

را  كه رئيس  قبيله برالس  بود  و به سن  پريی  » جا  كو«امري  . يز  تعني  گرديدند های  ارشد  ارتش ن

دايرة املعارف فارسی به رس  –نائب و قائم  مقام  امري  نظام (  اجودان  خمصوصرسيده بود  بصفت 

يد و مقرر  شد ، امري داود  حاكم  سمرقند  ورئيس  شورا   تعني  گرد) پرستی  غالم  حسني  مصاحب

هبادر  «بود بصفت امريان   يا فرماندهان  مقرر شدندكه ختای و دومی   عرب دو  نفر  ديگر  كه يكی  

 .بود » شيخ  علی  هبادر «و»ختای 

  تيمورباوجوديكه  در  نصب  ابوالربكات و    شيخ   زين  الدينعلی رغم  اينكه روحانيونی  از  قبيل  

ولی      تيمور،در  نزد  خود   هيچكس  را مقرب درگاه  ه  داشتند  در  مقام امارت  رول  تعني  كنند

دوستان او  اجازه  نصيحت  و  .تيمور  متام امور را بدست  خود  گرفته   اداره  ميكرد.خود  نساخت  

او  متام  دشمنان  . استشاره را  داشتند اما  هيچكدام حق  نداشتند  در  كار   های  وی  مداخلت  كنند

را  و آنانيكه با امري  حسني ر هنامبودند به  شديد  ترين  عقوبت  از بني  برد  خانه   های شان را  به  خود 

هيچيک  از قلعه  های  آهنا را باقی     بلخ در.   آتش  كشيد و  اسريان را  يا  كشت  و يا  در بند  كرد

او مهه ساله سپاهيان  جرار را  مامور  .  تيمور با  كامل  احتياط  مراقب  مغوهلا  نيز  بود.  نگذاشت

او  . كوهستاهنا  ميساخت  تا  خمالفان  تيمور را با شمشري و آتش  بدون  هيچگونه  ترحم نابود سازند

او  ميدانست  كه  مغول  مدافع  مانند  مغول  مهاجم  .محله بدشمن  را  هبرتين  وسيله  دفاع  ميدانست

ن  ترتيب  تيمور  روی  آتش  و  خون  استخواهنای  سوخته  و  بدي.خطرناک و  نريو  مند  نيست 

 . متدهنای  ويران   شده   سيطره  خود را  از بخارا تا  هندبدست گرفت و  قايم  نمود

مغوالنيكه  حدود  يكصد  و  پنجاه سال  به  برشيت  متمدن  در قرون   اوسطی رشبت  تلخ  كامی  را   

قبايل  مغول روستا  ها  را   رها  كردند  و .ز  دست  تيمور  تلخ  كام شدند چشاندند  اكنون  خود شان  ا

ً  آهنا را  .  متوجه  استحكامات قلعه    های املاليق شدند .  بطرف   تنگه  های  شاملی  رفتند  تيمور  موقتا

 در  آنجا بحال  خود   گذاشت  و تعقيب  شان  نكرد
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 :   رقبای  شان تيمور يا  گردن  كرسنوشت   .4-8- 92

ساير رؤسا يا  از  روی  تكدر و يا  از  اينكه  خود را  مستقل  ميدانستند به قلعه  های  خود رفتند اما  در 

آهنا  را  مثل   گله  .  ظرف يكامه  يا  كمی  بيشرت  سپاهيان  تيمور را  در    پشت  قلعه   های  خود  ديدند 

يكی  از  افرسانی  كه  از  جنگ   .رده  مانند  هدايا  تقديم  كردند رسهم  كرده  به   پيشگاه  تيمور  آو

گرخيته بود  اين قسم  جمازات  شد  كه  اسلحه  هايش را ضبط  نمودند  و واژگون  سوار  االغش  

چند روز   متوالی  او رابا  آن   وضع  در  كوچه  ها و بازار    های  سمرقند   گردانيده  مورد .  نمودند 

او بخاطر  تطبيق  قوانني سخت   گريانه  خود اكثر  رسداران  ايرانی  و  .هزا  و خنده  قرار دادند است

از رسدار  های    كيخرسو  كتالنخراسانی  را  بمجرد  دستگريی  اعدام  مينمود  كه  منباب  مثال  امري  

های رسسخت وارد  ميدان  حمتشم  ايرانی  در صحرای  خيوه از   پيش  روی  دشمن   گرخيت  تاتار  

در  مهني  جنگ  ايلچی  هبادر   از رسداران  نزديک به  تيمور  حني  گذشتن  از رودخانه  آمو با    - شدند 

كيخرسو  دستگري و برای  حماكمه  احضار  گرديد  امريان  و قاضيان  او را حمكوم به  .اسپش هالک  شد 

  38.اعدام نمودند  كه  در  دم  حكم  اجرا شد

 

 

 :صوفی  خوارزم. 4-9- 92

يكی  از  آهنا صوفی  خوارزم  و خداوندگار  خيوه  و .خوارزميان  مهواره  بر تاتارها  ميتاختند     

او  تيمور را  مرد  آواره .اورگنج و  دريای  ارال كه  از  ايل جالير بود كه  در  مقابل  تيمور قرار داشت 

حفظ  جان  خود  مهراه  تركمنها  در  صحراهای  ريگزار  پرسه   و صحرا  گرد  تصور  ميكرد  كه برای  

تيمور  از   صوفی  .ميزدندوشهر اورگانج   در  دهانه  رود  آمو مركز  مهم بازرگانی  حمسوب  ميشد  

                                                        
  .81- 80ھرولد  لمب،  تیمور لنگ ،پیشین ،   38
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خواست  تا  دخرتش خانزاده  ر ا به  عقد  جهان   گري   پرس  تيمور  در  آورد اين امر برای صوفی  گران  

اين  خواستگاری  موضع دوستانه  نبود بلكه  تيمور  ميخواست  برتری  خودش  را  نشان  دهد  . آمد 

ودر  واقع  تيمور قصد  دارد   رسحد  قديمه  خانرا   تصاحب  كند  و خود  دعوی دارد  جای  خانجات 

فقط  با شمشري  مسرتد  من  خوارزم  را  با  شمشري  گرفته ام و «:  صوفی به  تيمور  پيغام  فرستاد  .باشد 

 »  .ميشود 

بني  تيمور  و  خان صوفی  خيوه جنگ  غري  اجتناب  بود تيمور امريان  خود را فرا  خواند و راه 

سپاهيان  تيمور  خندق قلعه .او   شهر  خيوه را درهم  كوبيد .صحراگردی  پيشني  خود را  جتديد  كرد 

شيخ   علی  نخستني  مردی  بود  كه  دست . ن  هناده باال رفتند را با بوته  ها انباشته و روی  آن  نردبا

تيمور  از  آنجا به .بيک  محله  شهر  خيوه  سقوط  كرد و بدست  تيمور  افتاد . روی برج  قلعه  گذارد 

چون صوفی  در  آن شهر  پناهند شده بود و  تيمور  كه  وسايل قلعه  كوب  را  .  شهر اورگانج شتافت 

چرا بيهوده  باعث  كشتن  پريوان  خود «:ميساخت  اين  پيغام  از  طرف  صوفی  به  تيمور رسيد آماده  

بشويم؟بيا  تا من  و  تو بدون  مداخله  ديگران  رسنوشت  جنگ  را معني بسازيم  و  كسی  كه  خونش   

ارزه  تن بتن را  فرستاده  صوفی   ساعت  مب» .از شمشري رقيب  رخيته  شد    مغلوب  ديگری  باشد 

 .تعني  كردو قرار شد   مبارزه  در كنار  دروازه بزرگ  شهر در زمني  مهواری  انجام شود 

! ای  امريمان«:متام امريان  تيمور با  اين  عمل  اعرتاض  كردندولی بايان  پرس بيكی  جوک  فرياد زد 

وفرمان  جنگ  بدهی  تو  نبايد  از    تو بايد بر  ختت  بنشينی.  اكنون نوبت  ماست  كه  جنگ  كنيم  

 .ختت  فرود  آئی

مهه  از  تيمور  خواستند   بجای  او به  مبارزه  برود  ولی  تيمور   پيشنهاد  آهنا  را رد  كرده 

.  تيمور  خودش  را  آماده  نربد  تن بتن با  صوفی  كرد .صوفی  مرا بمبارزه طلبيده نه  شام  را «:گفت 

ان   عساكر  خود  و  وسايط و ساز  وبرگ  جنگی خود  عبور  كرده  يكه  راست  خودش  تيمور  از  مي

او  در  اين  مسابقه  كه  به  .را به  ميعادگاه  موعود  در دروازه اوگانج  رساند و  منتظر  دشمن     ماند 

به  ناميش  مرگ  وزندگی  طرف  می  آنجاميد   چهره  واقعی  خودش را دور  از  رسداران سپاه  
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 .گذاشته بود و شكست  و  عظمت  تيمور  هر دو   متصور بود 

هركس  رس حرفش  نياستد  جان  «:يوسف صوفی  جلو  نيامد و  تيمور  كه  اين را  ديد فرياد  بر آورد 

بقه سپس تيمور  عنان   تاخته به  اردوی  خود  باز  آمد و   با  استقبال  بی سا».خود را بخطر  می  اندازد 

 .امريان  و  رسان  وسپاه روبرو شد 

چه  كه  صوفی  بيامر .  سخنان  خشم  آلود  تيمور  درباره صوفی يوسف  مثل  پيشگويی  پيغامربان شد 

خانزاده  دخرت  صوفی  يوسف را برای   جهانگري  پرس  تيمور .  شد  وبا  مرگ او شهر  تسليم  شد

. انج به  ترصف  تيمور در  آمد و  جزءِ يكی  از  اياالت او شد بدين  ترتيب  شهر بزرگ اورگ.فرستادند 

سپس  حدود  پنجاه  هزار  نفر  از نفرات  .  فرزند  ارشد  تيمور به  فرمانروائی  آن  ايالت  معني شد 

بدين  ترتيب  تيمور .  تيمور  از دروازه  آهن  گذشتند كه با ساز  وبرگ  سنگني  نظامی  بدرقه  ميشدند

چرا كه  اين فتوحات  نشان  داد  كه  تيمور  رسدار فوق  العاده ای  39.ب  هرات  عنان  گردانيد بجان

زيرا   . ميباشد  وآنقدر  توانائی  دارد كه اگر  مهسايه  ها او را  هتديد  كنند  آهنا را بزودی  از  پا در  آورد 

از  بيم  امري  حسني به  هرات  پناه  ميربد  و به   اگر او  .تيمور  در  آغاز نا توانرت  از  پادشاه  هرات  بود 

 . جنگ امري  حسني  در بلخ نمی شتافت شايد تاريخ بقسم ديگری  رقم   می يافت

 

 : )قزل اردو(سقوط توكتاميش و  اردوی رسخ .4-10- 92

در   » رسخ اردو« دسته بندی  كرده بود  و  سپاهيان) هنگ(تيمور سپاهيان  خود را به  هفت  فرقه 

از  مهراهان شان   ۀمعركه قوت  الظهربمقابل  لشكريان  هتامجی  تيمور بود و سه رئيس  قبيله و  عد

بدست  سواران  قزل  اردو  بقتل  رسيده بود و هر دو  طرف  جز  مرگ  و  پريوزی  راهی  

اه را   طی  كرده هجده  هفته متواتر بود  كه  لشكريان  تيمور  مسافت هزار و  هشتصد  ميل ر.نداشتند 

يكی  از  هنگ   های  پيش  تاز بود با  بيست  هزار سپاه  به     ۀبودند و  عمر شيخ   پرس  تيمور  كه  فرماند

                                                        
  .85تا 82ھرولد لمب ،  پیشین  ، صص   39
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رزم  آوران  هر دو سپاه  .  لشكريان قزل  اردو نيم  مايل  دورتر  آماده  نربد  بودند . پيش  مريفت 

سپاهيان  تيمور متام  منطقه  تندرا را باوسعت  آن  از  . دند شمشري  های  خود را  كشيده  وبرهنه كرده بو

خود  ميدانستند لذا  در  ميدان  جنگ امر شد  تا  اردو بزنند و در  اين  حال  تيمور  مشغول  تقويت   

و  اين سپاهيان  كه بنام  پيش  اهنگان  جنگ  حمسوب  ميشدند بحد  كافی  نريو مند .نظاميان  خود بود 

جناح  چپ  و قلب  .  شب  هنگام  متام  ترتيبات الزم  برای  يک  روز  سخت  انجام يافته بود .بودند 

از نگهبانان  خاص و قهرمانان خاص   ۀدر  پشت قلب  تيمور و دست.  لشكر  در  جلو قرارداشت 

ط  جناح راست  اردو  توس.  ضعيف ترين قسمت  ها قلب  لشكر بود . وبرگزيده  جا گرفته بودند 

امريان  و رسداران  عالی  رتبه با  سواره  نظام سنگني  در  .مريانشاه   پرس  كوچک  تيمور  اداره  ميشد 

تيمور  . در  اين  ميان  يافت   ميشدند ) تولو هبادر(جويندگان  مرگ و دلريان  ديوانه .اين قسمت بودند

سيف  الدين  ريش  .ست  ابالغ نمود در سحرگاهان  فرمان  نخستني محله  را   باين قسمت  جناح  را

بگري و ) داروگار(«:سفيد با  پنج  هزار  سوار  در  مقدمه  قرار  داشت  و مانند شري ژيان  نعره  ميزد 

 .»بكش

لشكر توكتامش به شكل  نيم  دايره   تشكيل  می يافت  كه دو  جناح  آن  از سپاهيان  تيمور  

اين  لشكر يان  در  .  رست  در برابر  سيف  الدين  واقع  ميشد قسمت  هنايی قزل  اردو  د.. ميگذشت 

فوج  ديگری  برای  تقويت  سيف  الدين   عازم   .پهنای دو  ميل فاصله   مقابل  هم  قرار  داشتند 

گشت و  متام  جناح  راست  در زير  تري  باران  دشمن بجلو  تاخت سپاهيان قزل  اردو    پيش  از  

. تيمور قلب  لشكر را برای  تقويت  مريانشان  روانه ساخت . ره  نظام  سنگني راه  دادند تصادم  به سوا

در  متام  پهنای  دشت  باران  مرگ آور تري از اطراف  می باريد  و  گوشت بدن افراد  و  دسته  ها با 

كشته پشته    مردان  جنگی دور يكديگر دور  ميزدند   و از.  فوالد  تيز  وبران ريز  ريز   ميشد

زمخدار  ها به زمحت  خود را  بزينها  می  چسپاندند و  اشخاصی  كه  در  رشف  جان كندن . ميساختند 

هر  كس  برای    - از رحم  و شفقت  اثری  ديده  نميشد .  بودند اسلحه  خودرا بزمني  نمی انداختند

و نعشش  از  پشت زين بر روی  زمني  نابود ساختن  حريف  ميكوشيد  تا  خون  از بدنش  فواره  ميزد 
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 .می  افتاد و لگد  كوب سم  ستوران   ميگشت

بيشرتی  رو برو بود   ناچار بر  اثر فشار  دشمن  عقب می  نشست   و    ۀچون  جناح  چپ تاتار  با  عد

اين   قسمت   جلوی سپاهيان  توكتامش با . در  عني  حال  عمر شيخ  از  پرچم  خويش  دفاع   ميكرد 

خود  تيمور  .نقطه  ضعيف هجوم   می  آورد  و  تا بخش  عقبی  قلب  لشكر  تيمور   نفوذ  يافته  بود 

 .نريو   های  احتياطی  پشت  مركز را  اداره   ميكرد 

تيمو ر با  نريوی  احتياطی  خويش  بعقب  بر   گشت  و  جناح  توكتاميش را  در  هم  

پاهيان  تيمور را  كه  دارای پرچم دم  اسپی و كاله  خود   های  براق توكتاميش  بمجرديكه س.شكست 

اجوداهنای  تيمور را  از  نزديک  ديد  و  متوجه  آن  محله  ناگهانی  خطرناک  تيمور   گشت  پايان  كار  

 .خود را  حتمی  دانست 

ز  ميدان  معركه  بريون   ارشاف  كه  نزديک  وی  بودند  بعقب  بر   گشت   و  ا  ۀتوكتاميش  با  عد

. جست  و به  هزاران   مردی  كه  هنوز در  ميدان  كارزار  برای او  جانبازی  ميكردند   اعتنايی  ننمود 

 او با سايه  مرگ  مسابقه  گذارده بود

       40.با فرار  توكتاميش پرچم بزرگ  شاخدار قزل  اردو  سقوط كرد 

 :بسوی  مسكو  .4-11- 92

رسان سپاه  )توكتاميش(با سقوط  پرچم  مغول. ار  پيرشوی  خود را بسوی  غرب ادامه دادند سپاه  تات

هر يک بطرفی   گرخيتند وبقيه سپاهيانيكه بطرف مرشق  وباتالقهای  والگا  روی  آورده بودند  بيشرت 

مري،لب  التواريخ   حسن بيک  روملو ، مري  حممود  خواند .شان  از  دم   تيغ تاتار  بخاک هالک  افتادند 

حييی  قزوينی  و  هرولد  ملپ مهه  به اتفاق   می  نويسند  كه  در  اين  جنگ  صد  هزار  تن در  آن  جنگ  

 .و  گريز    كشته  شدند  وآنچه  مسّلم  است  آنست  كه كشتار  عظيم بود 

اراضی واقع  در دو  طرف   در  اردوی  تيمور  دوباره  خط شكار  ترتيب  شد ولی  اين بار برای  آنكه

                                                        
  .120تا 112ن  ،صص،ھرولد لمب،  پیشی   40
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تاتار با عجله  هرچه  متامرت  متوجه  قسمت   های  گرم  جنوبی  .رود  والگا  را بباد غارت  و يغام بدهند 

هر  دهكده .  شده  گله  های  گاو  نر ،  گوسفندان  و شرتان  را  مجع  نموده  داخل  رمه  اسپها  كردند 

ا  دقت  متام  پرسان  و  دخرتان  زيبای ساكن  آن  حمل  را باز رسی و  را  كه بر  رس راه  خود  ميديدند ب

مهينكه  داخل  خاک  روسيه شدند   از  ثروت  عظيم آن  مملكت  بشگفت  در  .   ازمايش  مينمودند 

شمش های طال ونقره ،خز سفيد، سمور سياه بقدری فراوان بود كه  هر  رسبازی متام عمر با .آمدند

 .از  آن  مستفيد ميشد  خانواده  اش

هر  مردی  از  سپاه  تيمور مهراه  خود  قاطری  ميكشيد كه بار  آن قاطر  پارچه  های بافته  ،  پوست 

روباه   نقره فام و  پوست  های  گوناگون بود ، به  عالوه يک قطار  كره  اسپ  جوان  نعل  نخورده را 

تيمور  .  ميخواست  ميتوانست  غنيمت بچنگ بيآورد  در  واقع  هر  كه  هرچه.  نيز يدک  می  كشيد 

در  اين  جشن  مهه  گونه  وسايل  تعيش  مهيا .  اجازه  داد يک  هفته  مهه  گونه  مراسم  جشن بر پا  كنند

خواند  كه    خنياگران       با  عود و  گيتار رسود   » مژده  پريوزی  صحرا«بود  و تيمور  اين   جشن را  

صد  ها زن و  دخرت  زيبا كه  اسري شده بودند  در  خدمت  اين  .باره فتوحات  تاتارنواختند های  در

بعادت  معمول  اين  ماهرويان را برهنه  ميكردند و  گيسوان  مشكني  آنان «.جشن  بزم  آرائی  ميكردند 

های  عشقی  كه قبل  از    به  آنان امر شده بود  آواز  ها  ورسود. روی  شانه  های  بلورين  می  درخشيد 

   41».اسارت  ميخواندند  هم اكنون  در  آن  بزم برسايند

تيمور  توكتاميش  را بحال  خود  واگذاشت  و قسمت  های شاملی امپراطوری قزل  اردو را بدست  

نوان  طبيعت  سپرد و بخاطری  كه  استيالی  تيمور را  تائيد  كرده باشند  تيمور يک افرس  مغولی را  بع

 .ايلخانی در نواحی  مترصفی  تعني  كرد 

سه سال  بعد  از  اين  ماجرا  توكتاميش در  مرز  های  ممالک  تيمور  واقع  در شامل  دريای  خزر   

 :تيمور با  خشم  بوی  چنني  نگاشت..  پديدار شد 

پيشني را   از ياد  برده  ای؟   تو  چه باليی  برس  داری  كه  نميتوانی  در  مرز  خود  آرام بگريی ؛  جنگ«
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البته  داستان فتوحات را شنيده  ای ؟  تو  ميدانی  كه  جنگ و صلح  در  دست  من است تو  نتيجه  

پس  فكر  كن  دوستی و  دشمنی  مرا  يک  كدام بر  گزين  و  نتيجه .  دوستی و  دشمنی  مرا  آزموده  ای 

در  آن  واقعه  كار  بجايی  كشيد  كه شمشري  .  گ را بر  گزيد توكتامش   جسور  جن».را بمن  اطالع  ده

تيمور شكست  و خودش  با  چند  تن  از  مهراهانش  حمصور  ماندند و يارانش  پياده  شده دور او  مجع 

آمدند و باآلخره يكی  از  تاتار  ها  بنام نور  الدين  سه  عرابه  دشمن  را  آورده  حصار  تيمور ساخت و  

در  اين  جنگ  مريانشاه  پرس  تيمور  و امري بزرگ  سيف  .  پس  كمک  رسيد  و  آهنا را  نجات  دادس

توكتاميش  به قلعه  . الدين  هر دو  جمروح   گشتند ولی  اين  جنگ  كار قزل  اردو  را  يكرسه ساخت 

ه  كريمه و  عده  ای  به  بعضی  به  ارمنستان  و بعضی  ب.هايل  گرخيت و  قبيله او  پراگنده  شدند 

 .جمارستان   مهاجرت   كردند و بسياری  از  آهنا به  تيمور  پيوستند

اينبار  تيمور  از شهر  ها  چشم  .  تيمور به شهر  سارا  در  كنار  رود  والگا زد كه  اسف انگيز است 

تان به صحرا راند كه  مردم  شهر سارا را  در  وسط  زمس.  نپوشيده به  تعقيب  توكتاميش برخاست 

شهر  حاجی  طر  خان  واقع  در  دهانه  والگا . مهنجا  تلف  شوندو  عامرات  چوبی  شهر را  آتش  زد

تيمور به  سپاهيان  خود تذكر داد  كه به انتقام  آتش   گرفتن  كاخهای  بخارا  بدست  . رازير ورو   كرد 

در  نتيجه  متام  مردم  شهر  حاجی طرخان  .  ا بكشايند مغوالن  اكنون بايد  از  جان بگذرند  و شهر ر

 .كشته شدند  و فرماندار شهر زير  تكه  های  يخ  در رود  خانه   مدفون   گشت 

شاهزاده  بزرگ روس با . مهينكه  پرچم  تيمور بطرف رود  دن  حركت  كرد   مسكو به  لرزه  در آمد 

رفت  »ويشی گورود«در ضمن  با سورمته  به  شهر .  زار شد اميد  كمی  لشكر  كشی  كرده  اماده  كار

شاميل  در  ميان صفوف  مرد  و زن  كه به  زانو افتاده  بودند  وارد  .  تا  شاميل  مريم را بمسكو بيآورد 

 :مسكو شد و  مردم   مهه فرياد  می زدند 

 »بده ای  مادر  خدا  مسكو را  نجات «

زيرا  . باز   گشت)  دن(ود را  از  آن   شاميل  ميدانند،  زيرا  تيمور  از  كنار و  در  حال  روسها  نجات  خ

در  نظر  تيمور مسكو  جز شهر  كنار  جاده  نبود ولی  بيشرت  مؤرخان  ميگويند تيمور  در  مسكو  قتل و  
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 .غارت  كرد  اما سالنامه  روس   واضح  و روشن   ميباشد كه او به  مسكو  داخل   نشد 

دوک ليتوانی  ديوانه  وار بر سپاهيان تاتار كه  در  جنوب  روسيه  بودند »  ويتولد«چهار  سال  بعد  

ولی  دو  نفر  از  خوانني  دربار  تيموری  سپاهيان ليتوانی ، ، هلستان  گاليسی  امري توتون   .  تاخت آورد 

      42.ها  را بسختی  كوبيدند

مردم  دلري شهر  های  .  ولی اروپائيان  كرانه دريای  آزف به  خطر  افتاد مسكو  از  خطر  تيمور  ُجست  

ونيز و  جنيوا وكاتالن   و باسک  زير   شمشري  تاتار  افتادند و بنادر برده فروشی و اماكن  بازرگانی  

 .آنان  به  آتش  سوخت 

دوره  درخشان قزل  اردو  .  تيمور  در  وسط  زمستان  به خرابه   های امپراطوری  مغول  روی  آورد

سپس  قلمرو .پرس  چنگيز  خان  بود  كه قوانني  چنگيزی  در  آنجا  اجراء ميشد»  جوجی«مهان  ايام  

    43.خوانني مغول به صحراهای  گوبی  و تندرای شاملی  حمدود  ماند

 

  
  
  
  

  

  

  

                                                        
  . 125ھرولد لمب  ، یاداشت  ھای کالوخو  گونزالس،ص  42
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 وضع اجتامعی  فارس قبل  از  هجوم  تيمور
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 :وضع اجتامعی  فارس قبل  از  هجوم  تيمور .1- 5- 92

تا  آن وقت  فاتح  تاتار  توجه  ای  بجنوب  نداشت و  بيشرت  توجه او به ماواری  جيحون ، يعنی  

يک )به روايت امروزی ايران(بني او  و  فارس .هندوستان  كه  از   نظر  جتارت  مهم  بود  معطوف  بود 

 .  شد )  عراق عجم(ميان او  و  ايران فاصله بود كه  اين بار او  متوجه ايران سلسله  كوير شوره زار 

بر  ختت  مرمرين  .ايران  مقارن  محله  تيمور  عظمت  گذشته   را  نداشت  و بحال ويرانی  افتاده  بود 

كه در زمان  تيمور  در فارس امريان خوش گذران  .كه قهرماهنای  خراسان و  اسالم  جای داشتند

سجاده  های  ابريشمني  شان بمی  آلوده  بود و  ريش   های سفيد شان  از دود  چرس رنگ   گرفته 

اين رسزمني  حاصل  خيز و  در  عني  حال پر  گرد و  خاک .بودجای فرمانروايان واقعی را   گرفته  بود 

حرائی  اكثرًا  روز ها را   بود كه  در شبهای هباری به  هبشت  برين  می مانست  ولی  باد  های  گرم ص

 .جهنم ميساخت  

هست  كه  در  ) خنياگران(كه  در  اين رسزمني سازندگانی : حافظ  شريازی  در  مورد  فارس  ميگويد 

كمرت  جايی نظري شان پيدا  ميشودچنانچه  اين  سازندگان به  خنياگری رشوع  ناميندمست و  مخار را در 

 .رقص می  آورند
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ميگفتند بزرگر باالی  زمني  زمحات  طاقت فرسا راحتمل  )عراق عجم(زمانی  فارس  يا  ايران را  كه

در  آنجا  .ميكرد  ولی  سود  آن  به  كندوی  ارباب و رسمايه دار يا زميندار بزرگ  رسازير  ميشد 

تقسيم  پادشاهان پرسان  خود را  كور  ميكردند و بمرگ برادر  خنديده  ميگفتند زمني را با برادر  

 .كرديم او زير زمني را  گرفت  و  من  كه  پادشاه  هستم  روی زمني را  دارم

 :   يكی  از شاعران  منتقددرباره  ايران   چنني   ميگويد  

بانو  كسی  » .در  اينجا بخت يار نادانان  ميباشد و  دانا  كسی  است  كه  نتواند  نان  خود را هتيه  كند«

 .ق   داشته باشد  و كدبانو  آنكه بجز شوهر  دوستی را بخودش  راه  نميدهداست  كه  چندين  عاش

وساقيان . در اين رسزمني  در  آن موقع  صوفيان  پشمينه  پوش  با  شاعران  از  تصوف  سخن  ميگفتند

ان  تقليد  چيان ،سالوسان ، چاپلوسان،و  گزافه  گويان و  گداي.  فراوان بودند و  ميخانه  ها  در  چل 

و  ميان  آنان شاعران  و  وقايع نگاران  .  ابريشم  پوش مهپياله  و  نديم امريان  و شهزادگان   ميگشتند

 .چاكر  منش  نيز يافت   ميشد 

بودند و با اينكه  مطابق  ديانت  اسالم ) می انگوری(اين شهزادگان  خوشگذران  فرخيته  دخرت رز 

دست بر  نميداشتند  و برای  آنكه  بخاطر  ناموس و رشف و  ارض  نوشيدن  آن منع بود باز هم  از  آن 

 خاک  اسلحه بركمر كننداشعار بزمی  می رسآئيدند 

 فانوس  خيــــال  ازو مثالی دانيم  اين  چرخ  و فلک  كه ما  دراو  حريانيم

 ما  چون صوريم  كاندران  حريانيم    خورشيد  چراغدان و  عـــامل فانوس

ه دين  استهزاء ميكرد  مهني شهزادگان  بيباک او را سنگسار  ميكرد ولی  مهينكه  خود   اگر  كسی  ب

مست   ميشدند  مهه  گونه  توهني  و به دين  خالف  ميكردند آهنا  در  عني  عياشی  ها  و  خوشگذرانی  

اتار بدشان  از ت. ها در عرشتكده  های كه  خمصوص شاهان و  شهزادگان بود تعصب  دين  هم  داشتند
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می  آمد  و  آهنا را بدعت گزار در  دين  ميدانستند ولی  هر  گز  نميكوشيدند خود قدمی  درست  

 .مطابق   بخواست  دين  بردارند

معارص  حافظ  شريازی بيش از  هر  پادشاه  ديگر رسگرم باده  و شيفته بزم  مهرويان بود  و  44پادشاه 

در مورد حافظ به حصه دوم جلد ششم در مهني اثر ( 45.تر جيح ميداد  شمع  و  پروانه  را بر  هر   چيز

 )نگاه  كنيد

در  چنني  حال و  هوايی   فارس  و خراسان حمل  تقاطع  مهامجان از قبيل  تيمور  ، قره  وينلو  ها و  آق 

يربدند كه در  و  تركان   عثامنی  بود  مردم  فارس به   وضع  اسفناكی  برس  م) اوزن  حسن(قوينلو  ها 

مهچو  موقع  حساس   سپاهيان  تيمور  دروازه  های  فارس را  كشودند و ما  از  اسف  بار  ترين  وقايع  

 :در  آن  عرص  پرده بر  ميداريم

 :جوسياسی  نظامی  دوران  تيمور وساير زمامداران معارص  تيمور  5-2- 92

 .ره  هايی  كه  از  كله  انسان ساخته شده  ذكر  ميكنندمؤرخان  اروپائی  مهيشه  نام  تيمور را  با  منا«

اين  منظر  های  هولناک  و  وحشت  آور در  غالب  تواريخ  مربوط  به  تيمور منعكس  ميباشد اما  

 .تيمور قرون  وسطی  را  نميتوان  با  متدن  امروز  حماكمه  كرد

ک  نيز  بعالمت  پريوزی   )  ملک  غياث  الدين(رات هدر زمان  تيمور  اين  كار  ها  معمول  بود و  َملِ

 .چنني  مناره  های  ميساخته  است و منتها  مناره  های  آنان  كوتاهرت بوده  است 

                                                        
ھـ سلسلھ  آل  713این  پادشاه شاه شجاع  از  خاندان  آل  مظفر است ، موسس این سلسلھ شرف  الدین  حاکم  میبد در سال    44

ھـ  795ل  داده در قسمتی  از فارس و  کرمان  حکمروا شد ، آخرین  حکمران آنان شاه  منصور  میباشد کھ  در مظفر را تشکی

  )مؤلف.(بدست شاھرخ  فرزند  تیمور  کشتھ شد

  ادوارد برون،ادبیات  ایران  در دورۀ  استیالی تاتار:؛رک132تا 130ھرولد لمب ،  تیمور لنگ،  پیشین ،صص   45
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ولی امريان  .ضعف  ميدانستند  نۀقتل  عام  هم  در  آن  روز  ها  عموميت  داشته  بقسميكه  ترحم را  نشا

 ليموکاز  كشتار  مردم    شهزاده سياهاز  تيمور  نداشتند ،  و  پادشاهان  اروپا  نيز  دست  كمی 

آگني در    انگليسيها. مثل  گرگ  ميان  مردم  دنيا  افتاد  شارل بورگندیسالخخانه بزرگی بپا  كرد  و 

در  .  اسريان فرانسوی  را فقط  برای رهايی  از  هزينه زندگی  آنان  مثل  گوسفند  رس بريدند  كورت

را قتل    رسبو  ترک بيش  از  جنگ  اسريان    فرانسوهيا و  املاهناها   و  انگليسی وپوليس نيكجنگ  

 .فقط   كشتار  های  تيمور  بمقياس و  مقدار  وسيعرت و  بيشرتی  انجام  می  گرفت .عام نمودند

گرچه  اين  .  هدموارد  حكم  قتل  عام بد  ۀتيمور ناچار بود  از  نظر  نظامی در  پار:سايكس  ميگويد 

نظريه قابل  ترديد  ميباشد اما  مسّلم  است  كه  خداوند  سمرقند با  رحم  تر  از بسياری  از فرمان 

 .روايان  معارص  خويش بوده  است 

جلو  رساپرده  تيمور    پرچم  سفيدیموقع  حمارصه شهری در روز  اول  )  تيمور(مشهور  است  كه  

مت  آن  بود  كه اگر  مردم  شهر  تسليم  شوند آزاری  نمی  ببنند و  در روز  می  افراشتند و  اين  عال

ميشد  و  اين  عالمت  آن  بود كه اگر  شهر  تسليم   شود فقط  رسداران  آن شهر    پرچم رسخدوم  

گرچه    .ميشد  به  اين  معنی  كه  متام  اهل شهر  بايد  بمريند  پرچم سياهجمازات  می  شوند روز  سوم  

چنانچه  در  شهر  هرات  در  .اين  حكايت  مدرک  درستی  ندارد ولی  اصوالَ  تيمور  چنان  بوده است

بغداد  مرتبه اول  . حمارصه  اول بطور  ماليمرتی  رفتار شدو  در  حمارصه دوم شدت  عمل  بكار رفت 

 .يرانه شد اما  آنرا دوباره ساخت باج  داد  و  در  حمارصه دوم  ويران شد شهر اورگانج تبديل به   و

اگر  تيمور  به بريمحی چنگيز بود اصالً  حصار دوم   رضورت  پيدا  نميكرد  اما  تيمور  در رسكوب  

 .شورشيان  و ياغيان  شدت  عمل  بكار  می  برد 

نند  در  خاور  پريوان   تيمور او  را  بی  رحم  نميدانستند دشمنان  تيمور  او  را غري قابل  تأسف  ميدا

 .و  از بی  رمحی  وی  كمرت  حرف  ميزنند .آسيا  بيش  از  مهه   چيز از  جاه  و  جالل  او سخن  ميگويند 
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فقط  ابن  عربشاه شامی  كه از  تيمور  متنفر  بود ه  رشحی  مفصلی  از قساوت  تيمور  نوشته  است  

   46   ».جان  خودش  هم رحم  نميكردمردم  را بباد   داد  و بتيمور  جان  بسياری  از  

 

 :فتح  اصفهان بدست  تيمور.5-3- 92 

ای از مردم اصفهان به  اصفهان را فتح كرد ولی به سبب آنكه عده تيمور گوركان) ق. هـ ۷۹۰(در 

پا بر ضد او شورش كردند و مامورين وصول باج را كشتند، دستور قتل عام مردم  علی كچهرهربی 

اند كه هفتاد هزار نفر از مردم كشته شدند و از رسهای آهنا  مؤرخني نوشته. كرداصفهان، را صادر 

به مدت سه ماه ) هـ خورشيدی 765قوس/ميالدی ۱۳۸۷نوامرب ( تيمور تا. های زيادی ساختند مناره

به سمت شرياز رهسپار شد تا سلسله آل مظفر را از  ۱۳۸۷در اصفهان باقی ماند و سپس در دسامرب 

  47.ردميان بردا

شهر اصفهان از نظر آبادی و صنعت و هنر در مركز فالت ايران برای كليه كسانی كه به ايران هجوم 

بود دچار يک نوع بيامری شد كه پزشكان  خراسانآوردند مورد توجه بود تيمور زمانی كه در  می

است كه رفع اين بيامری  شريازتشخيص دادند كه اين بيامری در نتيجه گرمی مزاج است و تنها آبليموی 

كه فرستاد و از او درخواست كرد  آل مظفراز  شاه منصورای به  تيمور از اين جهت نامه. كند را می

شاه منصور در جواب تيمور . چندين ظرف بزرگ آبليموی شرياز به رسعت به خراسان بفرستد

كنی كه از نسل چنگيز هستی و من  كنی و خيال می من دكان عطاری ندارم كه تو مرا حتقري می«: نوشت

» .ستادمفر اگر هم آبليموفروش بودم برای تو نمی. اين كار خيال باطلی است. برای تو آبليمو بفرصتم

                                                        
  >263تا  262، تیمورلنگ، پیشین ،بخش  شانردھم، صص ھرولد  لمب   46

  .میر جعفری،تاریخ تیموریان و ترکمانان؛ ٣۴٠ـ٣٣٩ش، ص  ١٣١٧خواندمیر،   47
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در آن زمان آل مظفر بر كرمان، شرياز، اصفهان و خوزستان فرمانروا بودند و مركز حكومت آنان 

العابدين پادشاه مظفر بود و نظر داشت كه اگر تيمور به  حاكم اصفهان عموی سلطان زين. شرياز بود

مظفری اعتقاد داشت كه های شهر را روی او باز كنيم ولی شاه منصور  اصفهان محله كند ما بايد دروازه

 48.بايد در مقابل تيمور ايستادگی كرد

بقدری  پهن بود كه يک  در آن موقع اصفهان دارای ديوار و برج و باروی حمكمی بود كه قطر ، آن  

تيمور لنگ از راه مهدان و گلپايگان خود را «. توانست روی ديوار شهر حركت كند می) گادی(گاری

ر آنجا پس از كسب اطالعات وسيعی از وضعيت اصفهان شهر را از هبار به سده اصفهان رسانيد و د

علامی شهر به اتفاق حاكم شهر توافق كردند كه از تيمور امان بخواهند و در . حمارصه كرد ۷۸۹سال 

در اين موقع امريمنصور مظفری برای . عوض به او باج و خراج بدهند تا شهر دچار قتل و كشتار نشود

امري محله خود را آغاز كرد و حدود . از طريق شرياز به خوزستان به ويژه دزفول رفتآوری سپاه  مجع

تيمور ابتدا مردم باقی مانده را . های يتيم زيادی در شهر به جا ماندند هفتاد هزار نفر را كشت ولی بچه

رتفع متام در نزديک مسجد جامع اصفهان در يک منطقه م. وادار كرد كه كشته شدگان تاتار را دفن كنند

امريتيمور وقتی كه به سمت . آوری شدند های كشته شدگان توسط يكی از بزرگان شهر مجع بچه

كودكان بينوا : كودكان نظر كرد، پرسيد كه اين نگون بختان خاک نشني كيستند؟ آن مرد بزرگ گفت

ن سويی راند و تيمور چيزی نگفت و به آ. اند هستند كه پدر و مادرشان به تيغ رسبازان تو هالک شده

 .است چنان نمود كه ايشان را نديده

ها را  اهالی شهر دروازه. پس از اين قتل عام، تيمور با سپاهيان خود به سمت شرياز حركت كرد

او بعد از آنكه هر كس از آل مظفر را كه . گشودند در حالی كه ملک منصور از آل مظفر در دزفول بود

را  حافظای وارد نكرد و شاعر بزرگ شرياز يعنی  ردم صدمهدر شرياز اسري نموده بود كشت به م

خواست و به او گفت كه من قسمت بزرگی از جهان را به رضب شمشري گشودم و هزاران شهر را 

                                                        
  ھمان ماخذ  48
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كنم و تو آن را كه سمرقند باشد به خال هندويی های خود را آباد و زيبا  ويران كردم تا پايتخت

جا بود كه مرا به اين روزگار  های بی البداهه جواب داد، ای سلطان اين بخشش خواجه فی. بخشی می

  49».تيمور از اين جواب حافظ خوشش آمد و او را بخشيد و انعامی به او داد. فالكت بار انداخت

 

  : )تيمور و  بايزيدالدرم(اوج  رويا رويی دو قدرت  نظامی در .5-4- 92

معموالً يک قدرت  .در  تاريخ  كمرت  پيش  می  آيد  كه  دو قدرت  نظامی  هر دو  در اوج  با  هم  برسند 

در  حال اوج  گريی  دولت  های  كهن سال بر رس راه را  درهم  ميكوبد و به  پيش  مريود و  از  آنجا  

استثنای  تاريخ  است  دو قدرت بزرگ  كه  در  حال اوج  )بايزيد اول(كه  نربد  تيمور و بايزيد  الدرم

تيمور به ادامه . گريی  بودند هبم  مريسند والجرم يكی  از  آهنا بايد با  دنيای  فاحتان  خدا حافظی  كند 

سيواس را تسخري  كرد وتيمور  .خ.هـ779/م1401فتوحات افسانوی  اش در  تصادم با  عثامنی  هادر 

نريو  های  ينگی  چريک  تازده  دم  عثامنی .نربد با  عثامنی ها  برای  بار  اول  به زمحت  می  افتد در  

امري  تيمور  كه شاهكار بی  نظري  در  تاريخ نظامی   است  در برابر  نريو  .وارد  عرصه  نربد  می  شود

سپاه  عثامنی  در  اين  نربد باعث  های  عثامنی نفرات  خود را دوچند  ميسازد و  تلف  شدن  دو  سوم  

ً  پريوزی بر   عثامنی ها سبب فتح  كامل  آسيای صغري بدست  تيمور  .فروپاشی  آهنا  ميشود هنايتا

 .  ميگردد

 

رشف الدين  علی يزدی در .با يزيد سلطان عثامنی را مغلوب و اسري كرد 804تيمور در سال 

 :ن  عثامنی در ظفر  نامه   چنني  آورده  استمورد  مصاف تيمور با  ايلدرم بايزيد سلطا

 د بــــر لشكر    روم   راهگرفتنــــــــــ    اهايران  و  تــــوران  سپـ ـراندلي      

 اره  ميخواست  گردون بجان زينهك    د  آتش   كارزارــــنان  تيز شچ      

                                                        
  ،  پیشین،صص»تیمورلنگ«ھمان  ماخد ؛ھرولد لمب   49
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 ازاطلس رومی افـگنده  بـهزار     ازخون رومی  درآن ُترک تـز بس        

 ـدوشـبپا  اندر  افتاد  رس  ها  ب    ــد  گوشغريو گوركه  بدريــــــــ      

 دد سپه  گوشها  تريه  شــز  گر    دانگ سپه گوشها  خريه  شــــزب      

 دستآم هننگ دژم درخـروش    دريا  بجوش  امدستتو  گفتی كه        

 بـرين رخ بچـد تا شزمني كشتـه     ز بس  كشته  افتاد  دردست كني      

 كشتگان شد روانز بس خون كه از      گشت  دريا  كران  تا  كرانجهان         

 زگريـادند  رو  در  گروهی  هن      د  رس  در ستيزگروهی بدادنـــ      

را براند شش )ايلدرم بايزيد(و  در  آن  زمان كه  امريزاده  حممد سلطان با يلغار خود سلطان  «

كه  حمل  ايشان بود بر  آمدند و  ايلدرم بايزيد با  لشكر قشون  از  لشكريان شهزاده به باالی  تلی  

را  از  آن بلندی  رانده بجای  ايشان بر  آمدو  ) شاهرخ(قول  متوجه آن  حمل  شد و سپاه شهزاده 

ايشان  چون به شهزاده   پيوستند باز روی  جالدت  بجانب  خمالف آورده   جنگ را آماده  

د بر  آن   پشته  لشكر  خود  را  احتياط  كرد و  ميمنه  و  ميرسه  باستادندو  چون  ايلدرم بايزي

حرضت  . سپاه  خود را  پراگنده  يافت  حريت بر  او  غالب  آمدو  سپاه او  متفرق  شده  بودند 

با  امري زاده شاهرخ روی  نريوی  دولت قاهربقصد  قيرص )  تيمورگوركان(  صاحب  قران 

وبراند كه امريزاده  مريانشاه  با امراءبرنغارو امري زاده سلطان  حسني    و آورده  ) ايلذرم بايزيد(

ايلدرم  امري سليامنشاه  برنغار  متوجه   شدندو  جمموع سپاه از  اطراف  روی  باس شديد با  

 :هناده  او را   ولشكرش  را در  ميان   گرفتند    بايزيد

 واراِن قاآن صاحب قـــرانسـ    گرفتنـــــــد شــــان يكرسه  در  ميان    

 ميغكه  گفتی  هوا  كوه بارد ز    چنان آتش  افروخت  از  گرز و  تيغ    

هبادران  خود را  تا  هنگام  غروب  نگاه  داشت و بعد   عنان  از  معركه   ) ايلدرم بايزيد(قيرص

اكر  گردون  پيچيده از  آن باال  فرود  آمد و برضورت  روی  اضطرار بصوب  بفرار هناده  عس

معأثركوچه  داده  به  آهنا  تري باران كردند و  بسياری  را بخاک  هالكت  انداختند و  ايلدرم  
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بايزيد با   هزار  مشقت  از  ميان  بدر رفت وفوجی  از سپاه  به تكامشی هزيمت يافتگان روان 

 :شد 

 انميمهـی  تاختند  از  پی  رو    انــــــــببستند ُگردان  توران  مي    

 دمهی سوختنمهه بوم وبرشان      به شمشري   تيز  آتش  افروختند    

  دداختندرودشت ازايشان بپر    بسی  روميان  در  مهی  تاختند    

   نربد  گردِ بگردون برافشانده     گردز روم و ز رومی برآورده     

به  اردوی    مظفر و  مؤيد از  آنجا باز  گشته) امري  تيمور گوركان(و  چون صاحب قران... 

در  عقب  گرخيتگان ) به  تعقيب(از  عساكر  فريوزی  آثار كه بتكامشی ... مهايون فرود  آمد؛ 

رفته بودند  سلطان  حممود  خان به  ايلدرم بايزيد  رسيد و  او را  دستگري  كرده  در زمان  پيش  

روم را دست  بسته  فرستاد چون اولياء دولت قيرص ) تيمورگوركان(صاحب  قران  گيتی ستان 

رِق  مكارم  پادشاهانه  در  حركت  آمد  و  حامی  عاطفت  خفتنگاه بدرگاه  عامل  پناه  آوردند عِ

سعادت (فرمان  داد كه او را  دست  كشاده بحرمت  در  آورند و  چون  به  عز تالقی  استسعاد 

ک  خود بنشاند و بر سبيل  يافت مورد او را  با  اعزاز و  اكرام  تلقی  فرموده نزدي) خواستن

بر زبان  نوادر بيان  )با  كسی  نيكوئی و  خورشفتاری  كردن(معاتبه بر  طريق رفق  و  جمامله 

جواهر  فشان  راند كه  هر  چند احوال  عامل  مطلقًا  به  اراده  و قدرت  پرورگار  است  و هيچ  

انصاف و راستی  اين  بود كه  ترا    كس  را بحقيقت  اختيار و اقتداری  نيست  ليكن  از  روی

 :پيش  آمده  خود با  خود  كرد

 شتۀوگر  پرنيان  است  خود ر    ۀاگربار  خار  است  خود  كشتـ      

بار  ها  پای  از  حد  خود بريون  هناده مرا بر  آن  داشتی  كه روی  كني  بانتقام  تو  آورم و  از  

ديار با  آن قيام  می  ناميند حتمل  كردم  و  آنچه  وظيفه    برای  مصلحت  غزوه  كفار  كه  در  اين

مسلامنی و  خري انديشی باشد  از  مدارا و سازگاری  با تو بتقدم رساندم و  در  خاطر  داشتم  كه  

چون  نصيحت  بشنوی  و  از  در  متابعت  و انقياد درائی  ترا مدد  ها  كنم  و به  هرچه احتياج 
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با قامت ِ )برتری  جستن(و  لشكر  مساعدت  ناميم  تا  از رس  متكني  و  استعالء افتد  از  مال  

مراسم  غزا اشتغال  توانی  نمود و به  تيغ  جهاد شوكت  رشّک بيدينان از  اطراف و اكناف  ديار  

و   تسليم  نامئی » كامخ«قلعۀ   اسالم  توانی  درود  و بر سبيل  آزمايش  از  تو التامس  كردم  كه

متعلقان  طهرتن را روانه  كنی  و قرايوسف  تركامن  را  از  مملكت  خود برانی و  معتمد  دانسته  

را بفرصتی كه  عهد  و  پيامن  ميان  ما  مؤكد بگرداند و بدين جزويات  مضايقه  كردی و رسكشی 

قضيه بر  عكس بودی و  عناد   پيش  گرفتی تا قضيه  به  اين انجاميد به  مهگان  معلوم  است اگر 

و  اين قدرت  و  استيال  كه  حرضت  عزت  مرا  ارزانی  داشته ترا  دست  داده بودی  بر  من و 

لشكر  من اين زمان  چها  گذشتی اما بشكرانه  نرصت  و  پريوزی كه  از  عنايت و رمحت  حق  

اطر  آسوده  دار  ايلدرم مرا روزی  شده  در  باره  تو  و  مردم  تو جز  نكوئی  نخواهم  كرد خ

بايزيد در  مقام  خجلت  و انفعال بّزلت و تقصري خود  معرتف  شد و  گفت  در  واقع   خطا  

كردم كه سخن  صاحب  قرانی  چون شام  نشنيدم  الجرم سزای  خود  ديدم  اگر  عفو  

خدمتگذاری و   پادشاهانه   گناه  مرا ببخشد  من و فرزندان  من  تا زنده  باشيم  از  جاده

فرمانربداری  پای  برون  ننهيم  صاحب قران  دريا دوال  او را  خلعت خرسوانه  پوشانيد 

من و اميدوار گردانيدقيرص چون آن  مكارم  اخالق  مشاهده   كرد بعد  از   ِ ي ِ وبصنوف  استاملت  ا

ن بودند خاطرم  ادای دعا و ثناعرضه  داشت  كه فرزندانم موسی و  مصطفی  در  جنگ  مهراه  م

متعلق  ايشان  است  اگر فرمان  عالی نفاذ يابد  تا  تفحص حال  ايشان   كرده اگر  زنده باشند به 

با هم (بنده رسانند ضميمه  ديگر  الطاف  باشد حكم  جهان  مطاع صادر  گشت  و  تواجيان 

وز  موسی  را يافته  در زمان به   جستجوی  ايشان  روانه شدند و بعد  از  چند ر)روبه رو شدن

پيش  صاحب قران  آوردندمرمحت  پادشاهانه او را به  خلعت  خاص اختصاص بخشيده  پيش  

پدر فرستاد و  از برای او  خرگاهی خرساونی  به  نزديک  منزل  مهايون  مرتب  داشته بودند و  

او قيام  می   حسن برالس و بايزيد  چمپائی  بر  حسب فرمان به  حمافظت و  مراقبت احوال 
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 50».نمودند

 

  :موضوع قفص آهنی  

موضوع  حبس  بايزيد  الدرم  در قفص  آهنني  از جانب  امري  تيمور . 5-5- 92

 گوركان

جانی به تک و پا بدر آمد  خواست  تا پدر ]  انقره[حممد  پرس سومی سلطان  كه  از جنگ انكوريه 

كه قراوالن   و قشون تاتار در حراست  بايزيد   بايد  گفت.خود را كه  در حبس  تيمور بود برهاند 

سلطان  عثامنی كه  نزد امري تيموراسري بود اهتامم  و اعتنايی نداشتند و با او مانند  پادشاهان رفتار 

بنا بر اين  چند  نفر نقب زهنای ماهر نقب را در زير خرگاه سلطان رساندند  و صبح روز بعد  . ميكردند 

ار ميشد  قراوالن  اطراف رساپرده او را ميخواستند  تعويض ناميند  كه آثار نقب كه سلطان  آماده فر

امري تيمور رسزنش بسيار به سلطان  كرد و نوكر خاص  سلطان  خواجه فريوز را امر كرد تا . ناميان شد 

گامشتند  گردن  زدند  و بعد از اين  واقعه  حمافظت سلطان را تنگ  گرفت  و روز  ها قراول بسيار باو  

كه  كل مؤرخني  . اين افسانه بی معنی قفس آهنی  از اينجا بخاست  . و شبها به زير زنجريش ميكشيدند 

نگاه كنيد به ( در آثار شان  از  زنجري حرف نميزنند شالگونديالس و    )Pharynges( فرانژاز قول 

مريزا ذكی  علی  آبادی  به   تاريخ امپراطوری  عثامنی،تاليف جوزف فون هامر پور گشتال ،  ترمجه

بايد  ). به بعد 320، انتشارات   اساطري ، جلد اول ،ص  1387اهتامم  مجشيد  كيان فر ،  چاپ اول 

ولی فرانژ بغلط  و خطا رفته  و . گفت  كه شب  ها از  حيث احتياط او را در بند زنجري نگاه  ميداشتند   

ه  خطا  پيموده  است و  هيچيک  از تاريخ  نگاران  نه در گفته  اش كه  تصديق قفس  اهنی باشد را

چنانچه  مؤرخني  ايرانی  از قبيل  رشف الدين يزدی  .  رشقی و نه  غربی با  گفته او  موافق  نيستند 

                                                        
زا غربی  دانشگاه کلکتھ، نشر ایشائیک موالنا  شرف  الدین یزدی ،ظفرنامھ،  تصحیح و  تحشیھ  موالنا محمد الھدادمدرس  ب  50

  .440تا  434سوسایتی بنگال،چاپ  کیشن پرس  کلکتھ،صص 



83 
 

مصنف تيمور نامه  و لطيف  شاعر  ، جز خوش برخوردی  تيمور  و مهربانی كردن  تيمور نسبت به 

وشته اند  زيرا  حكايت قفس اهنی جعلی است  از طرف  فراژ  كه نه  در بايزيد ،   چيزی ديگری نن

ضبط  است  كه قول  آهنا  در تاريخ  عامه  متفق   )Schnabel(و جنابی    )Larry(تاليفات  الری  

مهچنان ابن  هجر عسقالنی  و ابن شحنه كه با تيمور هم  عرص و هم  عهد بوده اند  در . عليه  ُكل است 

فس   هر شش آهنا چيزی نگفته اند  كه شهادت  ندادن  اين شش نفر  شاهد  معترب  برهان واضح  مورد ق

در دروغگويی  عربشاه شامی  كه در تاليف خود  ابتدای هر فصل را  رشوع به بدگويی  و هجو امري 

گری  تيمور  كرده  است  و منظوری جز دروغ  نويسی  و مالحظه  قافيه بندی  ظاهر الفاظ چيز دي

نداشته  است به  اين  نتيجه  مريسيم  كه موضوع به قفس آهنی انداختن  بايزيد الدرم  از سوی  امري  

 .   تيمور كذب حمظ  است 

ولی  من بار  ها اين  موضوع را كه در  پژوهش  های تاريخ شناسانه  قابل ابرام  است  تأكيد  كرده ام  

ام قرار دارد  چنانچه  در  مورد  سلوک امري  تيمور با  سلطان كه  يک  روی  تاريخ  در  تاريكی و  اهب

بايزيد اول  نيز اقوال  مؤرخني  ضد  و  نقيض يكديگر   ميباشد  حاال  صحنه  ای  از  به  اسارت  در  

 :آمدن  ايلدرم بايزيد  را   از قول  هرولد  ملب  نقل  می  كنيم

جان نثاران بايزيد  مهه  در  پای .بعد  از ظهر  پايداری  نمود بايزيد  با  خزر خان تاتار در يک  پشته تا«

 .سلطان بايزيد  هالک  شدند و  تسليم  نگشتند 

اما  تركان او را  تعقيب  كرده  يارانش  را  كشتند  و .بعد  از ظهر بايزيد با  چند سوار عازم فرار شد 

وقع   غروب  افتاب  كت  بسته بچادر  تيمور سپس  بايزيد را  م. اسپش  را  تري زده بر زمني  انداختند

 .بردند 

تيمور با يزيد را با  آن  ريش بلند  ديد مشاهده  كرد  كه  اسري  وی  هنوز  هم جملل  ميباشد لذا  از  جا  

 .آنگاه  تبسمی  روی  تريه  تيمور را  روشن ساخت .برخاسته  تا  در  چادر  به  استقبال او رفت 

ز   غرور و  جرئت  خود را  از  دست   نداده بود پس  از  مشاهده  آن  تبسم   با يزيد  كه  هنو

كه  تبسم  من  از  آن  «:تيمور   پاسخ  داد »  .كسی  را  كه  خداناتوان ساخته  نبايد  مسخره   كرد «:گفت 
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 ».روست  كه خدا  دنيا را به  لنگی  مثل  من  و  كوری  مثل  تو  داده  است 

 .».اگر  تو  غلبه   كرده  بودی  رسنوشت  من  و  كسانم  معلوم بود «:با  خشونت  گفت  سپس  تيمور

تيمور  گفت  بند   های بايزيد  را بكشاييد و  او  را  كنار  خودش  .  بايزيد به  اين  حرف  جواب  نداد 

شد و لذا  با او با  در  چادر  بنشانندوتيمور  خوشنود بود  كه  اسريی  مانند بايزيد  زير  دستش  با

تيمور   موسی  پرس بايزيد را بنا بر خواهش او پيدا نمودند و  نزد او  آوردند او  ... مهربانی  رفتار  كرد 

 .از  دست  تيمور  خلعت  گرفته  كنار  پدر  نشست

نور  الدين  پس    .سپاهيان  تيمور بتعقيب  تركان  پرداختند و  از  هر  طرف  تا  دريا به  دنبال  آهنا  رفتند 

از  تسخري بروسه  پايتخت  بايزيد  خزانه  و زنان بايزيد را  كه بسيار  متعدد و زيبا  بودند  نزد  تيمور 

 )) مولف(موضوع زنان بايزد  در  تاريخ يزدی  نيامده  است  (فرستاد 

پاهيان  تيمور  با  س.مؤرخان   ميگويند  آن زهنا رقاصه  ها و سازندگان  ماهروی از  آب  در  آمدند

غنيمت  های  فراوان بر  گشتند  و  تيمور حسب  معمول  جشن  مفصلی برپا ساخت و بساط   عيش  

 .را  با  رشاب و زنان  اروپائی  آراست 

تيمور فرمان  داد  .  بايزيد  كنار  تيمور  نشست .بايزيد هم  در  اين    جشن  دعوت  شد و ناچار  آمد 

ا كه  جزء غنيمت  ها  آورده  بودند در  جملس  حارض سازند ترک بد بخت  ناچار  عاممه حمبوبه بايزيد  ر

 .بررس  گذارد و  عصای  مرصعی  كه  عالمت فتح بود  در  دست   گرفت 

بايزيد را لباس  پوشانيده  در  جملس  آوردند و  از رشاهبا  بنگ   وحشيش  هايی  كه  عادت  داشت بوی 

زنان زيبای  بايزيد برهنه  پيش  چشم او به انتظار رسداران  . او هبيچ  چيز  لب  نزد  تقديم  داشتند ولی

 .تاتار ايستاده بودند

اين زن  زيبای  مسيحی  خواهر .  بايزيد در  ميان  آن   ماهرويان چشمش به  حمبوبه  اش  دسپينا   افتاد 

داشت  كه او  را  جمبور به  اسالم  آوردن   پرت  پادشاه  رصبستان  بود و بقدری  بايزيد او  را  دوست 

 .كرد

بايزيد بی صدا و  حركت   نشسته با  چشامن  خود  ميديد زن زيبا اندام  وی  از  ميان  دود  عطر و بخور 
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به  جملس  می  آيد وبايزيد اين زن  زيبا  را  از  ميان   چندين ملت  اسري بر  گزيده بود و  در  آغوش  وی  

زنان  مشكني  موی  ارمنی ، زنان  . و اكنون برهنه  در  جملس  تيمور حضوريافته بود  جای  داشت 

موطالئی  چرگس ، زنان  چاق و فربه  روسی ، زنان  خوش   چشم  و  ابروی  يونانی  از  حريم  

خره و فاحتان   تاتار  به  بايزيد طنز و  و  مس.مقدس  بايزيد  كشيده شده  و  در  آنجا  می  رقصيدند 

بايزيد  از  شدت  خشم   نميتوانست  چيزی بخورد و  خشم  و  غضب  وی  بحال  .ريشخند ی مينودند 

 .تب  جانگداز   تبديل   گشت 

آيا  تيمور  در  آن  حال  خونرسد بود ؟آيا   از  متاشای  بايزيد  در  آن  جامه  سلطنتی  لذت  می برد ؟آيا 

ً اسري بزرگوار  خود   ر ا  گرامی   ميداشت؟ايا  اين   جشن را برای  حتقري بايزيد  داير  كرده  او واقعا

ولی  آنچه  . از  اهبام  قرار  دارد   ۀجواب  اين  پرسش  ها  در  روی  صفحه سياه  تاريخ  در  هال بود؟

نتوانست  بايزيد  .مسلم  است  بايزيد بقدری متأثر بود كه  هيچ   نوع  احساسی  برايش  باقی  نامنده بود 

حتمل  شنيدن  آهنگ   پريوزی  تاتار  ها را  از  گلوی  ماهرويان   حرمسای  خود بشنود كه بدستور 

اين  حلظه  ای بود  كه  .  رسداران  تاتار  ميخواندند  لذا  از  در بريون رفت و  تيمور  هم  مانع  او  نشد

دسپينا را   نزد بايزيد فرستاد ولی  او   هم   تيمور .متام  قوای  عاطفی   بايزيد به  حتليل  رفته بود 

افتخارات او  در هم رخيته بود و دوسه  ماه بعد  از  آن  .نتوانست  درد  جانكاه بايزيد  را التيام بخشد

  51».شكست  مرد

 

 )انقره(فتح انكارا  .5-6- 92

و  خود  .  كت روم  فرستاد امري  تيمور  فرزندان   ورسداران  خود را برای  فتح به اطراف و  اكناف ممل

اقامت گزيد وعلی  تواجی قلعه  انكارا  را  از يعقوب  كوتوال ستانيد  و بر  حسب   انكوريهتيمور  در 

فرمان  تيمور  به  توجيه  و  حتصل اموال انكوريه  اقدام  گرديدو متام آن  بخزانه  تيمور   واريز  شد و  
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ه  آسود و حمّمد  سلطان را بجانب  ختتگاه روم  روانه  كرد و امري خاطر  تيمور  از  جانب قيرص   عثامني

زاده  ابابكر  وامري زاده  جهانشاه  و امري شيخ  نور  الدين  و امري رسنجک و  ديگر امراء  تومان را مالزم  

مرا  را  ركاب  خود  تعني  كرد امري  شيخ  نور  الدين  در برسا بضبط اموال   و  خزاين آنجا مقرر شد و ا

فرمود  تا  كنار آب   ارسيقه  كه بغار  اسكندر  معروف  است تاخت  كنندو امري زاده  سلطان   حسني  و 

امريزاده  اسكندر   وامري سليامنشاه  و رستم تغی برغاو شيخ علی هبادر و  پري  علی  سلدرز  و  ديگر 

عداليه فرستاد  و  فتح  نامه و  خرب  اين   امراء را بطرف  قونيه  و آق شهر و قرا  حصار و عالنيه  و  

پريوزی  توسط   دبريان دربار  انشاء و به هر طرف  ارسال  شد امريزاده    خليل  سلطان را به  سمرقند 

و  امري  مرضاب  را  با شهزاده در  مركز  خراسان  فرمود تادر هرات  توقف  ناميدو امري زاده  شاهرخ را 

جونغار به  استانرس  و كرتی روان  كرد و  متام  ممالک روم تا بساحل  دريای   با  ده  تومان  لشكر 

   52.مغرب جوالنگاه  امري  تيمور  گرديد

 

 : تيمور در  پشت  دروازه  های  اروپا.5-7- 92

متام شبه  . انكارا  تسليم شد  شهر  های  بروسه و وينسيا مورد  هجوم  سپاهيان  تيمور قرار  گرفت  

كَرجی  ها و  كشتی  های  ونيزيان ،  يونانيان و  ماهيگريان و  . آسيای  صغري تسليم  گرديدند  جزيره 

كشتی  های  خمصوص   عيش  و  نوش  مهه   مرصوف انتقال  تركان فراری  شدند كه  آهنا  را  بطرف  

لطان را به  محل  ميكرد و  اين  كشتی  ها سپاه شكست  خورده س) در سواحل اروپا(جزاير  اطراف 

 .اروپا  انتقال  ميداد 

سواران .در ظرف  يكامه  متام  تركان به  اروپا  رفتند  و بر  عكس  متام  تاتار  ها  از  اروپا به  آسيا آمدند

سمرقند بكناره  های باسفور رسيدند اين  منتهی  قلمرو  آسيا  بحساب  مريود  و  ميان   آسيا و  اروپا  

به  قوت   تصاحب  نمودند  دو برج  از    ازمري   راتاتار  ها  كه  قلعه  .كی  قرار دارد تنگه يا  آبراه باري
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 .باقی  گزاردند  ازمريكله آدمها  رادر شهر  

سلطان تركامن  و   قره  يوسفهنگاميكه  آسيای صغري  از تركان  خالی  ميشد  دو امري  گريز  پای يعنی  

و فرمانروای  بغداد بدربار قاهره   پناه برد و قره يوسف به صحرای  جالير  از برياهه  گرخيتند   امحد

قاهره  كه  خود را  در  خطر  ديد  فورًا  تسليم  شد  و  هدايايی برای  تيمور فرستاد ه  .عربستان  گرخيت 

ري ياد  اظهار  اطاعت  كرد و  مقرر شدتا نام  تيمور را  در  مساجد قاهره  در  خطبه  نامز  مجعه بدعای  خ

 .كنند

جريان  هولناكی  كه  در  آستانه  اروپا واقع شده بود آهنا  . پادشاهان  اروپا  دچار رسگيچه  شده بودند 

جايی  كه  تركان  در  مدت يكصد سال  حكومت  ميكرد ند اكنون  در  ترصف  .  را  ديوانه ساخته  بود 

 .ور دور  پيدار   گشته بود فاتح  تاتاری  در  آمده   بود  كه  نا  گهان  از  خا

مانند  ورزشكاری  كه به رفيق  خود  تربيک  بگويد  به  تيمور   هانری  چهاردهم  پادشاه  انگليس

از  طرف    اسقف يوحناناگهان بفكر  پيامی  افتاد  كه    شارل ششم  پادشاه  فرانسه. تربيک  نوشت 

 .كرد  و با  نامه  و  هديه  بنزد  تيمور فرستاد  لذا  او را   احضار. تيمور برای  وی  آورده  بود 

باز  گرديد و  از  آنجا    هدايا و  پيام  اطاعت   قسطنتنيهبا خوشحالی بشهر روم آواره    مانوئل امپراطور

.  نواده  قيرص  روم  پشت  و  پناهی  هبرت  از  پادشاهان  مسيحی  بدست  آورد . آميز  به  تيمور  فرستاد 

فقط  اسپانيا  باقی  مانده بود  كه .در  اطراف  باسفور  پرچم  های  تيمور را بر افراشتند نواج مردم 

دو  تا  از  افرس  های  هسپانوی  در  دربار  تيمور  كه  در  .بخداوند  تاتار  روابط بر قرار سازد 

يمور  دو زن  زيبا  را  از  ت. هجومهای او  ناظر بودند و در  جنگ  آنكارا   نيز  حضور و  اشرتاک  داشتند

زهنا  آنژلينا  دخرت  كنت  جان  كه  يكی  از  آن  .حرمرسای بايزيد بر گزيد  و به  آن دو  نفر هديه  داد 

و    گاليودوسوتوماپوربود  و نام  دو افرس نظامی هسپانوی   ماريای  يونانیبود و دومی   جمارستانی

پاسبانی  اين  افرسان  نظامی   حمافظني  شخصی  خود  را     بودكه  تيمور برایفرناندو پاالزدولوس 

 .موظف  ساخته بود 

. بمنظور  جتّليل  از  تيمور  سه  نفر  از رسداران  خود را  مهراه  نامينده  تيمور بسمرقند فرستاد  هنری 
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خمترص  نيز  كه  ما  ازياداشتهای  او  در  اين  ( گالوجو  گونزالس كالوجيواين  هيت     ۀرس  دست

به  قسطنطنيه  رسيد  تيمور  كالوجوزمانی  كه  .بود  هنری كه  از آجودان  ))مولف(استفاده   كرده  ايم 

 53.بصوب سمرقند  حركت  كرده بود  و او بدنبال   تيمور   خود را  به سمرقند رسانيد

 : مصيبت  عظيم  تيمور و باز گشت  به سمرقند. 5-8- 92

ه سياست مرصوف بود  و برای شهر   های  مترصفی  جديد  حاكم  تعني  ميكرد ،  در  مدتيكه  تيمور ب

حقوق  ميپرداخت  و باجها  را  مجع  آوری   ميكرد دچار  مصيبت  غري  پيش  بينی  ای  شد  كه  وی  را  

انقره   رسداران  بوی  خرب  دادند  كه امري  حممد  در  اثر  جراحات وارده  در  ميدان . درناک  ساخت 

 .بحال  مردن  است 

تيمور  ..  خود شتافت  ولی  او ر ا در  حال  مرگ يافت  ۀتيمور فورًا  با  پزشكان  عرب  بر  بالني  نواد

 .دستور داد  طبل  عزا بنوازند  و سپاهيان بطرف  سمرقند  عزيمت  كنند 

مريانشاه  نااليق  از  .  ودند پرس نخستني  تيمور جهانگري و پرس دومش عمر  شيخ  چندی  پيش  مرده ب

تيمور  متام  عالقه  خود را به  .  آب  در  آمد و شاهرخ  جوان  خونرسد بود و  متايالت  جنگی  نداشت 

 .اختصاص   ميداد و او را  گل  لشكر  خود   ميخواند  يعنی  امري  حممداين  نوه  جنگجو 

مرده  بود  موميائی  كردند و با  هنگی  كه  حتت جسد سلحشور  جوان  را  كه  در بحبوحه    پريوزی  

تيمور  با ُبحت  وانده ،  .  فرمان  وی  بود بسمرقند  آوردندو  مهه سپاهيان  جامه سياه  بتن  كردند 

او با  ديدن   پرسان . و  خانم  جهانگري ،گوش  ميداد  امري  حممدمادر   خان زادهحريت زده  بناله   های  

او  دريافته بود  كه  قوايی .عش  دگر  گون شد و  چندين روز   از  رساپرده  بريون  نيامد وض  امري  حممد

رسوران   ۀاو  ميديد  كه  مهه.ماورای  قوای  برشی عزيز  ترين  اشخاص را  از  اين فاتح   پري  گرفته بود  

دند  مهه  نابود شده اند  و  و رسداران  ايكه  بوجود  آهنا  نازش  ميكرد  و برايش  فتح و ظفر  می  آور

رسداران  دلريی  بودند  اما  لياقت جهانداری  را   رسداران نورالدين  وشاه  ملکدو  نفر  از .مرده اند
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 .نداشتند 

او حتی  موقع  ايكه بغداد را ميخواست دوباره با  ساير شهر  های  خراب شده  از  نو  تعمري  كند  در 

احساس  ميكرد و  ميدانست  كه با  هيئت  موجوده  درقلمرو  وسيع فكرش    اين  كمبودهيا  را 

و  حكومت  شاهرخ را  به خراسان تيمور  حكومت  .امپراطوری او با فقدان او  مشكل   اجياد  ميشود  

او  مهان اوقات از صحرای  گوبی  وشكار  آهو  در  اطراف  شهر .حممدسپرد هند را  به برادر شاهرخ  ،

 .جوانی و افسانه  های  كه  در  آن  هنگام  شنيده بود ياد  ميكرد   سبز و  ايام

تيمور  در  خياالت   جوانی  و يادبود افسانه  های  كهن نقشه نوی راطرح  كرد و  آن  اينكه بدشت  

پشت  دروازه  های  بزرگ  كه  حصار بزرگ  ختا  ميباشد  پای  گذارد و با  .گوبی   لشكر بكشد 

او با  اين  افكار سپاهيان  خود را  در  .كه ممكن  است با او  خمالف  شود  از  پا  در  آورد   آخرين  قدرتش

تربيز  نگاه  داشت  و سامان  ميداد  تا با روئيدن اولني  علف  ها  بسوی  سمرقند  حركت  ناميد و  

 .سپاهيان را بدربار  بزرگ  خويش  برساند 

سپس  به قلعه  جديد رفت چون  .د  و در باغ  دلكشا منزل  كرد تيمور در  ماه  اوت به سمرقند رسي

آنگاه بمحاكمه  وزيران پرداخت و .ايوان قلعه را بقدر  كافی   وسيع  نديد  معامر قلعه را رس زنش  كرد 

بعضی  از  آهنا  را  به  دار  آوخيت و بعضی  ها  .به عمليات  آنان  در  ايام  غيبت  خويش  رسيدگی نمود

ولی  در  عني  حال  يک  نريوی  تازه  ای  تن   پري  او را   گرم و  رس  حال  نگاه  .پاداش  داد  را 

 54.ميداشت 

 

 : )چني(كشودن ختا .5-9- 92

بعد  از امتام  جشن  كه  ناميندگان  مهه  پادشاهان  جهان  در  آن  اشرتاک  داشتند مهه آهنا    مرخص  

 .شدند
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ما  مهه  آسيا را بجز  «: را  تشكيل  داده به  آهنا  گفت  )قوريالتای(هزادگان تيمور شورای  امريان  و ش

.  ختا   كشوده  ايم  ما  پادشاهانی  را بر  انداختيم  كه  مهيشه  عمليات  ما  را  جاويدان ساخته  است 

دادن  بت    برای  شكست. شام  در بسياری  جنگها  مهكار  من بوده  ايد و  هر گز شكست  نخورده  ايد 

تيمور با روحيه  عالی  وصدای  ».شام بايد با  من  باشيد . پرستان  ختا آنقدر  نريو  و قدرت الزم  نيست 

اين  آخرين  اردو   كشی  وی  بود  كه  از  رسزمني  نياكان بطرف  .رسا و با  اراده  آنان  را   تشويق  نمود

يكه  بيش  از سه  ماه  اسرتاحت  نكرده بودند  حارض  و  كسان. مريفت )چني(ديوار   های  بلند  ختا 

 .شدند  پرچم  ها را بر افرازند

. مجعيت  عظيمی از سلحشوران در سمرقند  گرد  آمده  بودند .اقدامات  ديگری  نيز رضورت  داشت 

بايد   آهنا.آن  موقع اول  زمستان بود . دوصد هزار  نفر  برای  اردو زدن  در رس  جاده حركت  كردند 

 .روی  پشت  بام  دنيا منتظر برف  باشند  ولی  تيمور  نميخواست  به انتظار هبار  بامند 

تيمور امري  خليل  را  به  جناح  راست سپاه فرستاد  و فرماندهی  قلب  را به حممد  سپرده  خودش  بااو  

تيمور انواع  و اقسام آذوقه  اين  لشكر  كشی  مانند يک  شهر  چوبی  بنظر  مريسيد زيرا .حركت   كرد 

هوا  آنقدر .او  كه  از  گردنه  تيمور لنگ  گذشت  برف  رشوع به باريدن  گرفت  .با  خود  آورده  بود 

جوهيا خيبسته و  .رسد شده بود و باد  های  صحرايی  شامل  سپاهيان را  متوقف و به  خيمه  ها كشاند 

اظهار )  امري  تيمور(فاتح   پري .از  مردان  و  اسپان  مردند   ۀپار.جاده  ها  از برف و هبمن   پر بود 

داشت كه به  قلعه اوتار  واقع  در  مرز  شاملی  خواهد  رفت  و به  نوه  خود فرمان  داد  كه به  حمض  باز 

ند  تا  سپاهيان  جمبور بودند  روی برف  نمد بينداز.شدن  جاده  فوری سپاهيان را به  قلعه  اورتار بياورد 

كاروان شرت و ارابه  ها از روی برف  بگذرند  سيحون  تا سه قدم به شدت  يخ  بسته بود و لشكريان  از  

چندين سال  پيش  نيز سپاهيان  تيمور  از  مهني  مسري بصوب  قزل  اردو  مريفتند  .روی  يخ  گذشتند 

سپاهيان  از  اثر ريزش  برف و رسما   ولی  لشكر  كشی  اينسال  تا  انسال  بسيار  تفاوت  داشت حركت

و  كوالک بيش  از  يک  ميل فاصله طی نميشد آرام  آرام  پرچم سپاه  تيمور به زمحت زياد از صحرا ها  

پياميی  چند ،  قلعه اورتار يعنی  پناگاه زمستانی  را   وارد  دره  های  پر برف  ميشد و بعد  از  راه
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 .مشاهده  كردند 

 .جا اقامت  كرد تا  در  آغاز هبار  از  آنجا  عزيمت  كند تيمور در  آن

پرچم  ها را بر  افراشتند و طبل  ها ودهل  ها را .بامر  تيمور لشكر  حركت  كرد 1405در  ماه  مارچ 

فرماندهان  جنگ  موزيک  نظامی  را برای  سالم .نواختند و سپاهيان را برای  رژه بدشت  آوردند 

در تيمور بقصد  فتح چني .اماده ساختند ولی  اين سالم  نظامی  سالم به  مرده  بود شبانه  به تيمور  

  .سالگی درگذشت 71ميالدی ، در  1405فوريه /  807اترار بيامر شد و در رمضان سال 

.55 

 :مروری به رويداد  های امري  تيمور  در  خراسان و  فارس. 5-10- 92

،ديار بكر ، عراق  عجم ،  گيالن ،  اران  و  توابع  آن و  متام   در  يورش  هفت ساله مناطق گرجستان   

 خراسان بزرگ را  فتح  نمود 

  :محله تيمور به  ايران

ميتوان اين  محله  را از  مهم  ترين  محالت   تيمور  دانست  ، قسميكه درباال گفتيم  گرچند  ايران شكوه 

بعد  از   تشكيل دولت صفاريان ،      »زرگب  خراسان«و  عظمت  گذشته  خود را با جدا شدن 

وسامانيان  از  دست داده بود واين  در  حالی  بود  كه  ايران  مهواره  توسط  تركان بويه  و  ديلمی 

بعدش  كه  سلطنت   .هدايت   ورهربی  ميشد و بر ضد دولت   نوپای سامانی مشكالت  اجياد  ميكرد

دود  جفرافيای فعلی  افغانستان اجياد شد  و تا سند وپنجاب و  های  خراسانی  غزنوی و غوری  در  ح

كشور  منزوی  ای بدست  تركان آل ) عراق  عجم(دهلی و  بنگال در  هندوستان  ادامه  داشت ايران  

گر  چند  تاريخ  نويسان   .  بويه بودكه نقطه  عطف  و  قابل  تأمل در  تاريخ انزوای اين  رسزمني  ميباشد 

ديد  ايرانی حتی   دوره  غوريان  و  غزنويان را  نيز  منسوب به  حكومت   های  ايرانی  ميدانند   نسل  ج

از رهگذر  تاريخ  مشرتک در  گذشته  كه  نام  ايران به  رسزمني  های  ماورای  آمو اطالق  ميشدو  تا  

                                                        
  .700تا649؛ ظفر نامھ یزدی،  پیشین صص223ھمان  اثر ،صصھرولد لمب ،     55
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محالت   پی  هم  و  مكرر   ولی با )كه   از  بحث فعلی ما  خارج  ميباشد (عراق  عجم ادامه  داشت  

اعراب  خراسان  در فعل و انفعاالت  خود  سوا   از واليات فارس  بوده و  در  تاريخ بعد  از  اسالم   

شهر  های خراسان ، بشمول  طوس و  نيشابور كه  از شهر  های  عمده  خراسان  در  آن دوره  بحساب  

اين موضوع  در يک بحث  مستقل  عنوان  خواهد می  آمد ،شكوه و برازندگی  خاصی  داشت   كه  

ايران هويت  گذشته  خود را   شدوتيمور با  محالت  خود به  ايران  يا عراق  عجم ،علی رعم  اينكه  

 .نداشت  مهمرتين  محله  او حمسوب  ميشود  

را در سال  تيمور بعد  از  غلبه به  رقبای  خود  در  ماوراءالنهرو  خوارزم ،  محله  بزرگ  خود 

او شهر  هرات را  كامالً  ويران و ناگهانی  تسخري  . صورت  داد» خراسان بزرک«هـ عليه 758/م1380

اما قسميكه  قبالً  .و قندهار و  كابل   پس  از  آن جمبور به  طاعت شدند )كه  در باال  گفته  آمديم(كرد 

ناموفق ماند و  تيمور  در ) پس  از چهارده  بارزابل آهنم   (نيز  توضيح  گرديد  در فتح قالت  نادری يا 

هـ 764/ م1386هـ پس از فتح  مازندران بطرف  ری  وسلطانيه جلو رفت و  در 762/م1314سال  

 .هـ خورشيدی از  ارس  گذشت765/م1387آذرباجيان  را  اشغال  كرده و در

  :اصفهان    

اصفهان  بدليل مقاومت .ارس  معطوف  كردمحالت  اصلی   خود را  به  اصفهان وساير شهر  های ف

شديد با فرمان قتل  عام  تيمور  رو برو شد و  گفته   ميشود  هفتاد  هزار  كس از  دم  تيغ  

 .گذشتندوتيمور سپس غرب  ايران رانيز  تسخريو به  تكريت  لشكركشيد

 

 يادواره  هتامجات بيست و نه ساله  تيمور .5-11- 92

سال، جهانى را با  29م، به مدت  1405/ ق  807م تا هنگام مرگش در 1377/ ق  778تيمور از 

هتامجات و يورشهاى مكرر خود و با خشونتى وصف ناپذير، در هم كوبيد و بنيان امپراتورى را 

بدين ترتيب فتوحات . گذاشت كه باالفاصله پس از مرگش، انحطاط و زوال و جتزيه آن آغاز شد
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قلمرو تيمور با . ى دهشتبار و ويرانيهاى بسيار به دست آمد، ديرى نپاييدتيمور كه به قيمت خونريزهيا

جتزيه و بعدهااين قلمرو  ها بدست   دولت  – وآق قويونلقرا قويونلو و  – ظهور دو طايفه تركامن

حبيب  نگاه  كنيد به  (.صفوى افتاد كه شاه  اسامعيل  صفوی اوالده  تيمور را از   اكثر مترصفاتش راند

السري تالف  غياث الدين  پرس مهام الدين  معروف به  خواند  مري  كه  به اهتامم  داكرت عبداحلسني  نوايی 

 .)توسط بنگاه  تر مجه و نرش كتب 13 49استاد  جالل الدين مهايی سالو  مقدمه  ای از 

 

  : نگاهی ديگر به تيمور

تيمور از ابتدای . يكی از شگفت انگيز ترين ويژگی های تيمور ، فتوحات او در سنني باالی اوست 

 گويی تنها نظاره گر. جوانی ، هيچ نقش جدی و مهمی در تاريخ حتوالت منطقه خودش ندارد 

. بسياری رخدادها در منطقه او بوجود آمد اما او هيچ واكنشی نشان نداد . حوادث است و منتظر 

خصوصا شواهد بسيار فراوانی وجود دارد كه به دقت به حتوالت داخلی ايران می نگريست و مواظب 

به  او منتظر فرصت مناسب بود و. اختالفات موجود ميان شاهان و رسدستگان ايرانی و مغول بود 

  .دقت برنامه هايش را تنظيم نموده بود 

تنها در سنني حدود پنجاه سالگی است كه ناگاه اين چشمه خروشان به جوشش در می آيد و بخش 

  . بزرگی از دنيای آن زمان را فتح می كند و به خاک و خون می كشد

 

  ! تيمور جهان گري است و نه جهان دار

مهه . تقريبا هيچ گاه در دوره فتوحاتش شكست نمی خورد يعنی . تيمور فاتح خيلی خوبی است 

  .. جهان پريامونش را فتح می كند 

و مهه می .هند و بخش هايی از سوريه و مناطق رشقی تركيه فعلی ، فاصله هايی بسيار طوالنی هستند 

ه ريزی دانيم كه تداركات برای يک لشگر كشی امهيتی بسيار زياد دارد و حتی چنانچه بدرستی برنام

اما هيچ يک از  . نشود ، بعد از هجوم اوليه ، در اثر حمارصه شدن ، لشگر محله كننده نابود خواهد شد
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اين موارد از محله ها و ترصفات تيمور گزارش نشده است و اين قدرت برنامه ريزی نظامی بسيار زياد 

  . و درخشانی را می طلبد

 

. از  مرگش، در اختيار و ترصف جانشينانش باقی نمی ماند   اما تقريبا هيچ يک از مناطق فتح شده ،بعد

امپراطوری او ، پس  از  مرگش رو به زوال  می  رود به رسعت  فرو می پاشد و تنهابه منطقه خراسان 

البته خراسان بزرگ يعنی متامی ماوراء النهر و حتی بخش بزرگی ازجغرافيای فعلی .حمدود می گردد 

  . و  سيستان  افغانستان

 

  : رفتار تيمور با شكست خوردگان

اما تيمور . تيمور بسيار خشن بود و موارد بسيار زيادی از قتل عام و خشونت هايش آورده شده است 

عالوه بر آن ، بسياری از هنرمندان و دانشمندان شهرهای فتح شده را به پايتخت خود يعنی سمرقند 

مواردی زيادی از نقاشان برجسته و استادان معامری ، فقها و نظائر آن وجود داشته است كه . می آورد 

والت بزرگ هنری و فرهنگی اين موارد نقش فراوانی در حت. توسط تيمور به سمرقند آورده شده است 

  . در عرص پس از تيمور داشته است
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  خبش نود دوم
  حبث ششم

  گورکان در  حین فتوحات  امیر  تیمور) عراق  عجم(وضع خراسان و ایران
  
  
  

 

  :وضع  مناطق مفتوحه  بعد از سلطه  تیمور. 6-1- 92

 : فجايع اعامل  تيمور .1

د  مردی بود  از  عجايب عامل ، هم قتال سخت  كش  و بی  رحم و هم  مدعی تيمور خو
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در لشكر كشی  بجز به آداب جنگ بچيزی  كار نداشت ،  جنگ برای  ! مرمحت  و  عطوفت

خشونت  .او بمنزله  تفريح  خاطر بود و فتح  هدف  غايی در هر اقدام نظامی  ايكه  می  كرد 

ء  از فطرت او گرديده بود ، و  در  مهان  حال هنر دوستی در  ذات او  نشسته بود و  جز

سفاكی بی باک بود ولی  .ودانش  پروری بر خوی رسكش او پرتوی از لطافت  می  افگند 

رعايت  حال دلشكستگان را  نيز  ازياد  نمی برد مانند عملی  كه  در فتح قلعه  سفيد فارس در  

ی و خانواده او  كه  در  حبس بودند ،  از او رس  رعايت  حال  سلطان  زين  العابدين مظفر

حقوق  فقرا و طلبه  علوم . و  پيش  مشايخ و  عباد  وزهاد قد با احرتام  خم  ميكرد «،  56. زد 

از اوقاف و مدارس بقدر استحقاق بر طبق  رشط واقف مقر ر داشتی  و قطعًا  واصالً  

مال  اوقاف را  در  خزانه او راه  ندهد ؛   متعرض مال  اوقاف  نشدی و وزرا  را فرمودی كه

وبا اهل  علم  و  حكمت و  ارباب دانش  بغايت مستأنس  بودی و  در  اعزاز  و اكرام ايشان  

مبالغه نمودی ، به  استامع  ُكتب  تواريخ  وانساب و احوال امم  و  مواقف و جماری  ملوک  

ديگر  در جملس او  بحث   مسائل  ... ه ترک و  عرب و  عجم و شعب  آن  خوضی متام فرمود

علمی  بسيار واقع شدی  و در مسائل دقيق  ترصف  كردی و  از  مسائل  مشهور  تب  و  

با  اينهمه  در  ختريب  بالد و  هنب و  غارت دست  درازی  . 57»نجوم اكثرًا  مستحرض بودی 

وبرجها  برای او در  زمره ساده    داشت مانند  كشتار  های  بيدريغ  و زير ورو  كردن  قلعه  ها

درفتح  خوارزم  آنقدر  از  خوارزميان  .  ترين اعامل و شايد  هم از  مجله  تفرحيات  خاطر بود 

و  «حملی  ترتيب داد ) سبز،زادگاه  تيمور(بيچاره  را  اسري گرفت  كه برای  آهنا در شهر كش 

يورشهايی كه به  ايران  ميكرد هنب و  تاراج  در .  خانه  كوچان  خوارزم را در  آنجا  بنشاند 

از فرط  غضب و سخط  بقتل وارس «و  58». واليات را  از  مجله  واجبات  جنگ  می  شمرد 

                                                        
  .443- 442ظفرنامھ شرف الدین  علی  یزدی ، چاپ  تھران  ،  جلد اول ، صص    56

  .280- 279،صص 1336منتخب التواریخ معینی،  معینی نتنزی ، چاپ  تھران    57

  .306- 300منتخب التواریخ ، پیشین ،صص   58
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آنچه  از قتل و  « و گاه  چنانكه  در  هرات  و اسفزار  59» خواص و  عوام فرمان  ميداد 

بفرمان او  60» پريشانی  خاليق   غارت  و تعذيب و تعريک  و  ارست  و  ويرانی  مواضع  و

در  هيچ زمان  و  مكان ، اال « رخ داد چنان شديد بود  كه  مؤرخان زمان ختمني  ميزدند  كه 

و  پس  از قتل  عام  وحشيانه يی كه  اين امري صاحب   61» !ماشاءاهللا ، وقوع نيافته باشد

تا مدتی در «راسان كرده بود  در  هرات واسفزار  و  بعضی  ديگر  از  شهر  های  خ» !قران 

كوهيا و بازار  ها  مرده  و  كشته بر يكديگر افتاده  منتن  گشته بود ، كه  هيچ  كس  را  يارای  

آن  نبود كه  جتهيز و  تكفني  ايشان  كند ، و  مسلامنان آنچه زنده  مانده بودند با اهل و  عيال  و 

                                                    62. »و  دستخوش  جهال و  ارزال گشتند اوطان شان  جدا شده  پايامل  حمنت  واذالل 

اگر  اين اوراق  را از ذكر اينگونه  اخبار مالل  انگيز  پر  كنيم جز آزار  خواننده  خدمتی ننموده 

ً  مهني  بود و ام ،  زيرا شيوه  تيمور ،  مهه  جا  از ماوراءالنهر  گرفته تا بالد روم  و شا م ،  تقريبا

ً در بالد  وقالعی كه  با  مقاومت  مردم روبرو  ميشد  قتل و  غارت را به آخرين  او  خمصوصا

حد  مريسانيد  وشواهدی كه  در  تاريخ احوال او می  بينيم ، خواه دوستان  نوشته باشند و 

و  آوردن  نمونه بمنزله  بردن خواه  دشمنان ، در امثال  اين  موارد  بحديست  كه دادن  مأخذ  

زيره به كرمانست ، قابل  تعجب  است  كه  چگونه  چنني  خون  آشام بد  كرداری ، دم  از  

جمالست با  علام   وزهاد  می  زند و  مسلًام  اينهم  كه  غالب  تواريخ به  آن  اذعان  دارند از  

آهنمه  علام  و هنر مندان  و اهل  حرفه را به   مجله  تزوير  هايی  بود  كه او بكار  می  برد ، وگرنه

جالوطن يا اجتامع  اجباری  در سمرقند جمبور نمی  ساخت تا  پايتخت او بقيمت   ويرانی  

تاريخ  نويسان  از  مجله  كالوجو . شهر ها و قالع  بيشامری  بمنزله ارشف و اعظم بالد  گردد

                                                        
  . 44ل  مدینة  ھرات ،  چاپ  دانشگاه  تھران ، ج، دوم ، ص روضات الجنات فی احوا   59

  .45-44ھمان ، صص   60

  .45ھمان ،ص      61

  .45ھمان بھ ادامھ صفحھ     62
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در ركاب وی و دومی در زمره اسري ها بود و  دها فرستاده  ونيز ،  و  ابن  عربشاه  كه اولی 

نشانی  ديگر  كه  در  ورای  مباحث  باال  از آن  ذكر نموده  ايم نشان  ميدهد گاه  ختريب قلعه  

ای و بی پرده ساختن پردگيان آنجا بمنظور بدست  آوردن   نفايس گاه  ميشد  كه يک  شهر را 

يقيمت  دست يابد و  آن را بسمرقند  جهت  تزئني  و ويران  ميكرد تا به  آن  گوهر  های  ذ

آبادانی  آن شهر بفرستد از  مجله در  گرجستان بخاطر   تصاحب يک  اسپ  كرد كه  در  

ً صفصفاً «ترصف   آق بوقا بود  ، و بعد  از  آنكه عده ای  از بالد  وقالع را هبمني سبب  » قاعا

مركب  ديو هناد  پريزاد رصرص بنياد را بحرضت گردانيد عاقبت  آق بوقا عاجز  شد  و  آن  

چون  غرض  سلطان صاحب قران از حمارصه  آن .  فرستاده به  ترضع  و  زاری  پيش  استاد 

   63. قالع  اين  اسپ بود  بيش  از  پيش  متعرض  نگشت 

 

 : مصائب و  مفاسد  عهد  تيمور. 6-2- 92

و برای  خلق  بيچاره فقر و  تنگدستی  بر  می   برای  مسببني آهنا ثروتاين قتلها  و  غارهتا 

انگيخت ، تا تيمور زنده بود ، در سايه قدرت  كم نظري او  و به امر او  انجام ميگرفت  و بعد  

از او  هم ،  جز  در دوره  های  كوتاهی از امن  و آسايش ، به اثر  اختالف و كشمكش  ها بني 

بالد  در  ميان  آهنا ، رخ  ميداد و  خرابيها ، قحط  و شاهزادگان و امراو  دست بدست  گشتن  

فشار بر  مردم  و اخاذی  هم در  چنني  مواقع  ای كه  هرج  و  . ناداشتی را بدنبال  می  آورد 

معني اسفزاری در  وقايع سال   .  مرج  و  كشاكش  و جدال  بر  دوام باشد ، امری  عادی  است 

بعد  از  وفات  ابوالقاسم بابر  مريزا  رخ داده بود،رشحی  در و  ضمن بيان  حوادثی  كه 861

باره اوضاع  خراسان  دارد  كه  ميتواند  نمونه يی روشنی  از  اينگونه  نا بسامانيهای عهد  مورد  

مطالعه  ما باشد ، نا  بسامانيهايی كه بتكرار  رخ  ميداد ،  وفقط  منحرص بخراسان  هم  نبود 

                                                        
  .386- 385منتخب التواریخ ،،ص،   63
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در اين سال  اختالل  متام به احوال  خراسان  راه يافت  و  در  «:ود  می  آورد وی  در  تاريخ  خ

هر  گوشه  مفسدی و  متغلبی رس بر آورده  خيال  استقالل در رس انداخت ، و  در  هر  ناحيتی  

رشيری و  مفتنی خروج  كرده  سودای  استقالل در دماغ  آورد ، و به سبب  عدم  پادشاهی  

بدفع  مضار  اختار و انزجار فجار و  ارشار اقدام  ناميد ، در  اطراف مملكت  ذی شوكت  كه 

سلب و هنب  هرج  و  مرج ظاهر شد ،  هر خود بينی از خود  نوبتی  برساخت ، و  هر  

خسيسی خود را رئيسی  تصّور كرد  وفحوای  تغيري الزمان  واالخوان  بظهور  پيوست ،  وآن  

فرتات كه  مردم  از  واقعه شاهرخ  مريزا گامن  ميربدند  باضعاف آن  از  خلل  و آفات و فتنه و  

و  پيداست  كه  در  چنني  احوالی دست ظلمه  و فسده  بجان »  فوت بابر مريزا حادث  گشت 

و مال   واعراض و نواميس  مردم  گشوده  ميشود و اجحافات  گوناگون  از قوه به فعل در  

ني اوان  كه رسزمينهای خراسان  دچار مصائب گوناگون بود،  برای  مثالً  در مهم.می  آيد 

بود  كه » رسشامر«كسب  عوايد بيشرت دولتی طرح  نوی انداختند و آن  كسب  عوائد از وجه 

و بعد به  اين مبلغ  هم اكتفا  نشد  وبر .  بر رس  هر رسا مبلغی رقم  كرده  حواله  نمودند 

فته بودند بر  هر دينار نه  دينار ديگر افزوده و  حتصيالت وجوهی  كه  از رسشامری  گر«

نوشتند  و حمصالن  غالظ و شداد  در كار شدند و  چون  مبلغی كه  مدعای  ايشان بود  

تدارک  آن  از  حيز  قدرت  مردم  متجاوز بود  آتش ظلم  و بيداد باال  گرفت و دو دِ ستم از 

از  عقوبت  و شكنجه  بسيار  اهل و  عيال  گذاشته  فرار رساها و خانه  ها  بر آمد  و  مردم 

اين  اوضاع را  مؤرخان  حمصول انقالبی  دانستند كه بعد  از بابر  مريزا  رخ  داد   64.  »نمودند 

و  نوشته اند بجای  آنكه بعد  از  عهد شاهرخ  انتظار آن رود ،  پس  از بابر  مريزا وقوع آنرا 

ز آنكه حتی در بحبوحه  عدل  شاهرخی هم  نظاير  اين ظلم و عدوان در معاينه  ديدند  غافل ا

ممالک  جاری  بود  و ظلمه قوم با دادن  رشوه شغل دوزخی  خود را باز خريد  مينمودند  و 

                                                        
را  وضع( 1127- 1124؛  مطلع  السعدین  کمال  الدین  عبدالرزاق ، ج دوم ، 198-191روضات  الجنات ،  ج دوم، صص   64

  ).بصورت  دلخراشتر و  مشروحتری  توصیف  میکند
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فی  املثل  در عهد شاهرخ  عاملی  ظامل  در فارس بود بنام . كار  های  ديرين  را ادامه  ميدادند 

جمموع رعايای  فارس  از ستم او بجان  آمده  نفريو  فغان به  آسامن رسانيده شيخ ابواخلري كه  

بر  اثر دادخواهی مردم آن عامل را معزول نموده و  ديگری  » حرضت خاقان سعيد «بودند ، 

مردم بجان  ودل «را بنام  امري صيدی بجای او  گامشت  و او  چنان  آتشی  روشن  كرد كه  

شيخ ابواخلري با  تطميع امرای  شاهرخ ترتيبی داد كه با هدايه  و  ...»دند طالب شيخ ابواخلري ش

چون  ايلچی بشرياز رفت   و  نشان مهايون رسانيد  شيخ «.حتف بسيار هبرات  احضار شد 

ابواخلري در  پرواز  آمد   و چون بمقصد  رسيدبه شهزادگان  و امرا پيشكشها داده  بوسيله  آن  

وس حاصل نمود و چندان  حتف و  هدايا گذرانيد  كه  مهگنان  آنرا   مجاعت رشف  دست  ب

عظيم  شمردند و  از  كثرت  خدمات شايسته چنان ساخت  كه امرا  و  اركان دولت  متفق  

الكلمه  بعرض رسانيدند  كه  وجود شيخ  در  مملكت فارس  چون  نمک  در طعام  می  بايد  و 

خوزستان تا  بغداد بحسن  تدبري او متشيت  پذيرد ،    مهامت  جزيره  و شوشرت و واليت

وسخنان امرا  موافق  مزاج اعلی  آمده  شيخ  ابواخلري را با  ترشيفات فاخر بنواخت و زمام  

اختيار  آن  مملكت در قبضه  كفايت او  هناد  وخدمتش رخصت مراجعت يافته  مقرون باحرتام 

و بنوبت  ديگر طرح اساس  حكومتی انداخت  كه قلم  و  اعزاز  متوجه  دارامللک  شرياز شد 

 65» وزبان  از  حترير و بيان  ان  عاجز  وقارص  است و

اينهايی  كه  نقل  كرديم نمونه  هايی  است كه فقط برای باز  گفت احوال  برگزيده شد ، ساير  

مورد قصاوت   تيمور  كتاهبائيكه  در  زمينه  موجود  است  ما  از مأخذ  آن  كتاهبای  معترب در 

و اينكه  در  خراسان  و فارس و آذرباجيان چه  اقدامات نظامی  برای  تسخري اين  منطقه  

وسيع كه قلمرو  او  از  هند  تا مديرتانه و  از شامل بجنوب  از  استيپ  های شامل  تا  خليچ 

ريزی  شهر  ها  گشوده   و  عراق  را در بر  ميگريد  مهه با عنف  و  جرب و  برهم  فارس را   

 .شد

                                                        
  .248- 247، صص6روضة الصفا  چاپ  لکنھو ، ج     65
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 نبريگان تيمور گوركان  

 )نتيموريا (

 بخش نود  وسه

 

 

 

 

 

این دوره  از تاریخ به  جهاتی اگر  از  مهمرتین  دوراهنای  تاریخ  پر  نشیب و فرازخراسان بزرگ  و  فارس نباشد، 

خراسان بزرگ و  دیر  پای  میباشد  که اکنون  ما  در یک  دایرۀ   بی  گمان از  مهم  ترین دوراهنای  سرزمین  کهنسال

   کوچکی از  این  تاریخ   پهناوراز دو سده  به اینطرف  در  کشوری بنام  افغانستان زندگی میکنیم که فهمیدن

م  در  این  خطه وسیع رخ  داده است  ،شاهد 1577/هـ985م تا1494/هـ911وقایع ایکه در ظرف ساهلای

خراسان بزرگ که  مشتمل  بر ایالت  های (یعی  میباشیم  که در  تاریخ  متدنی یک  قسمت  بزرگی  از  آسیاوقا
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)   طوس ماواءالنهر  - نیشابور  –هرات   - قندهار  –سیستان  - کابل –بدخشان  –بلخ (خراسان 

بایجان تا  کناره  آذر –گیالن  –شروان  - شیراز –تربیز   - ری(فارس؛ ) بنگال - دهلی - هلاور - سند(هند

  .امپراطوری  عثمانی تا شرق  اروپارخ  داده  است،) عراق عجم - های  خزر

  

  

  

  

  

  

 :سلسله گوركانيان.1- 93

مصادف  است  با سقوط  امپراتوری  امري  تيمور  )از هند  تا  عثامنی(اين دوره  از  تاريخ مرشق زمني   

، و رويكار  آمدن  )شاهان بايندری(قوينلو  ها ، اق)گوركانيان(گوركان  و ساهلای  آخرتيموريان  

دولت صفوی  با موج  تازه  ای  از  آتش و خون  توسط  شاه  اسامعيل اول    خراسان  و  ايران تا هند با  

  66.موج  هجوم  های  تازه  و فتوحات رو برو گرديد

ی  حيات  خود  را  آخرين ساهلا) م1505/هـ 911م تا 1494/هـ 900(دربني   گوركانيان سلسله  

دولت  گوركانی  كه به  نريوی شمشري و  تدبري  و  تزوير  تيمور  از  كنار  دريای  مديرتانه  .   ميگذرانيد 

                                                        
  .17،ص1349حسن بیک  روملو ، احسن  التواریخ ،بھ اھتمام  داکتر عبدالحسین  نوائی ،بنگاه  نشر  کتاب  ،     66
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تا  مرز  های  چني  و  از  مسكو تا  دهلی  كشيده  شده بود ، پس  از  فوت  وی  در هفدهم شعبان 

ال  تا شاهرخ  پرسش  زنده بود  از  آسيای  صغري  با  اين  ح.اندک اندک روی  بكاهش  هناد ) هـ807(

اما   پس  .سند  و  از  خوارزم تا  دريای  عامن  مهه  جا سكّه  و  خطبه بنام سلطان  تيموری بود حیۀ تا نا

بازماندگان بی  كفايت  وی بجان يكديگر افتادند  و  چندين  نفر  از  )م1236/هـ 950(از  مرگ شاهرخ

مانند  الغ بيک و  پرسش ركن  الدين  عالءالدوله  و  مّعز الدين  مريزا  ابوالقاسم  بابر بازماندگان  وی  

و  مريزا  ) پرس  بابر (و شاه  حممود  )پرسان بايسنغرپرس شاهرخ(و  غياث  الدين  مريزا سلطان  حمّمد 

پرس سلطان  (ی و  مريزا  عبداهللا شرياز) پرس الغ بيک(و عبدالطيف ) پرس  عالءالدوله(ابراهيم  

هر يک چون  مري  نوروزی  روزكی  چند سلطنت  كردند و  كار بجايی  رسيد  ) ابراهيم  پرس شاهرخ

شاهرخ يک سال  در  هرات  كه  ختتگاه شاهرخی بود  بر  مسند  ۀكه  جهانشاه  قراقوينلو  دست نشاند

زا از  نبريگان  مريانشاه  پرس  سلطان  ابوسعيد  مري.)ق.هـ863(تا  اينكه  در سال . سلطنت تكيه  زد 

ديگر  تيمور بساط اوالد و احفاد شاهرخ را  بر   چيد  و جهانشاه را  از  هرات  بريون راند  و نزديک به  

ً كوچكرت  از روزگار .  ده سال  حكومتی  بالنسبه  نريو مند يافت  هر  چند  كه رسزمني  وی  نسبتا

ی  را قراقوينلو ها  از  ست  تيموريان  بريون  آورده بودند  و شاهرخی بود زيرا  كرمان  و يزد  و ر

رسزمني  ابوسعيدی از  خراسان  و  ماواءالنهر وخوارزم تا  جغرافيای  كنونی افغانستان جتاوز  

    67.نميكرد

بر  جهانشاه قراقوينلو  و بر چيده شدن  بساط  دولت  ) هـ872( اوزون  حسن  آق قوينلو   در سال«

سلطان ابوسعيد ،  در  سلب  رسزمني  های   غربی  و شهر  های  آباد  و  پر )بارانی(ان قراقوينلو تركامن

ولی  رس  در  طلب  ملک  . بركت  ری و اصفهان و سلطانيه  و  تربيز  به  آذرباجيان  لشكر  كشيد 

  ۀحسن ، نو اوزون.  ( به قتل  رسيد ) م1468./ق.هـ783(موروثی  هناد  و  دستگري  شد  و  در 

 .  قراسولوگ، بود  كه سومني  جانشني او  ميباشد

آق قوينلو ، محايت  ميشد با حسن ،  پرس قره  یفۀ او  كه از طرف برادرش  جهانگري حكمران  طا

                                                        
  .4تا3حسن بیک روملو ،  پیشین  ، صص   67



107 
 

سولوک، كه عموی خودش  بود  جنگ  كرده او را شكست داد ه  و او را با  پرسان  و امريانش  بقتل   

كه داراحلكومه برادرش بود داخل و قلعه ) آباد(به قلعه ديار بكر بنام  حامد آمد  با لشكر خود. رسانيد 

ً  . را مترصف شد و  جهانگري، برادرش را كه زمانی او را  در محايت  خود داشت  متواری ساخت  بعدا

در  ولی زمانيكه  سلطان  حممد، .  دست اندازی خود را  به واليات  متعلقه  عثامنی ها رشوع  نمود 

به رسالت رفته سلطان ،را ) به روايت  مؤرخني عثامنی (صدد  مواخذه او بر آمد سارا  كه مادرش بود 

 Alexis(مادر اوزون  حسن،  دخرت الكسيس  كومنني، . از آن  عزم باز داشت 

Comnene (  امپراطور طرابوزان ،بود  و خود اوزون  حسن ، پرنس كاترين،  دخرت  ژان كومنني، را

سلطان  حممد . از اين رو  او  از دست اندازهيای سلطاهنای عثامنی    حمفوظ بامند . نكاح  در آورد لۀ ابحب

بعد از منقرض كردن  سلسله  طرابوزان يک  دخرت ديگر از خانواده  كومنني  را به رسم  هديه  از برای 

 .حرم  خانه اوزون  حسن ، ارسال داشت

خانواده آق قوينلو  گرديد و با  جهانشاه،  حكمران  خانواده رقيب  او بعد از فوت برادرش  حكمران  

پادشاه  مذكور از سلطان  حممد ،طالب  كمک  شد كه سلطان  كه خود  .  قراقوينلو  مستعد قتال  گرديد 

او  در نتيجه يک  جنگ  . مشغول جنگ با اسكندر بيک بود نتوانست  جهانشاه  ، را امداد ناميد 

او سه  تا  از رس های  بزرگان  جهانشاه را  كه از آن  مجله رس . مغلوب و بقتل رسانيد  جهانشاه،  را

وزير جهانشاه ، بود به  نيزه  كشيده  با كاغذ فتح  نامه  به  سلطان حممد، فرستاد و  از او  در اخري اين  

از برای سلطان ابو سعيد،   نامه  خواهان روابط  دوستانه شد و رس خود  جهانشاه ، ر ا به فتح نامه ديگر 

. تيمور  و پادشاه  ماوائالنهر فرستاد  كه  حساب كار خود را از رس بريده  جهانشاه ، قياس ناميد   ۀنبري

ابو سعيد،  به  آن  نامه  اعتنا نكرده  مصمم يورش به  آزرباجيان  شد  كه امري تيمور، آنرا  به  جهانشاه، 

نگه  ای كمني  كرده  تقريبًا مهه سپاه  ابوسعيد، را معدوم نمود ه و اوزون  حسن،  در ت. بخشيده بود 

از برای سلطان  ، مرص  مۀ و رس ابو سعيد، را  با فتح نا. خودش را نيز دستگري و بقتلش رسانيد 

 .اما سلطان مرص ، رس ابو سعيد، را به احرتام  غسل داده  دفن  نمود . فرستاد 

دشاه ماواءالنهر جسارتش افزوده  گشت  و عزم  كرد  كه سلطنت  اوزون  حسن ،بعد از  كشتن  پا
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سلطان حسني در آن  وقت . خراسان را  از چنگ  نبريه  امري تيمور  بريون  آورده ، خود  مترصف شود 

عمر شيخ  هبادر  در خراسان  حكومت  مرياند  از برای انجام  اين  كار يكی از بنی عامم   ۀبايقرا  نبري

ني را كه  يادگار حممد،  بن سلطان   حممد،  بن بايسنقر  بن شاهرخ  بن  تيمور،را دست  سلطان  حس

سلطان  حسني ، . آويز نموده  با لشكر تراكمنه  بجهت  ترصف مملكت  موروثی روانه  خراسان نمود 

  چون در خود  طاقت  مقاومت  نديد  به  هرات رفت و در هرات نيز چون نتوانست  خودداری ناميد

ياد گار حممد،  هبرات رفته  به  محايت  اوزون  حسن ، بر ختت سلطنت  خراسان  .بلخ  گرديد  ۀروان

فتحنامه ای كه اوزون  حسن،   در اين  خصوص  به  حمكمی خود  پري  امحد،  حكمران  . جلوس نمود 

از برای او سزاوار  و   قرامان  نوشته بود ، اگر چه  خيلی اظهار جالل  و بزرگی كرده  ليكن در آن  وقت

برازنده بود ، زيرا  كه از خراسان  گرفته  تا كرمان  و اغلب ممالک وسيعه  خراسان   و ايران  در حتت 

   68» .اطاعت  و سلطنت او  در آمده بود 

 
 
 
 
 

                                                        
تاریخ امپراطوری عثمانی ، پیشین ، ؛ رک 96- 195زشناسی افغانستان  ،  کتاب  پنجم ،صص ، عبدالواحد سیدی با   68
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  نبريگان تيمور گوركان.  2- 93 
اريخ  پر  نشيب و فرازخراسان بزرگ  و  اين دوره  از تاريخ به  جهاتی اگر  از  مهمرتين  دوراهنای  ت

فارس نباشد، بی  گامن از  مهم  ترين دوراهنای  رسزمني  كهنسال  خراسان بزرگ و  دير  پای  ميباشد  

كوچكی از  اين  تاريخ   پهناوراز دو سده  به اينطرف  در  كشوری بنام   ۀكه اكنون  ما  در يک  داير

م  1577/هـ985م تا1494/هـ900وقايع ايكه در ظرف ساهلای   نافغانستان زندگی ميكنيم كه فهميد

در  اين  خطه وسيع رخ  داده است  ،شاهد وقايعی  ميباشيم  كه در  تاريخ  متدنی يک  قسمت  بزرگی  
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 –سيستان  - كابل –بدخشان  –بلخ (خراسان های   خراسان بزرگ كه  مشتمل  بر ايالت(از  آسيا
  - ری(فارس؛ ) بنگال - دهلی - هلاور - سند(هند)   طوس ماواءالنهر  - نيشابور  –هرات   -قندهار 

امپراطوری  عثامنی تا ،) عراق عجم - آذرباجيان تا  كناره  های  خزر –گيالن  –رشوان  - شرياز –تربيز 

 .رشق  اروپارخ  داده  است

 

  :سلسله گوركانيان.2- 93
مصادف  است  با سقوط  امپراتوری  امري  تيمور  )از هند  تا  عثامنی(اين دوره  از  تاريخ مرشق زمني   

، و رويكار  آمدن  )شاهان بايندری(، اق قوينلو  ها)گوركانيان(گوركان  و ساهلای  آخرتيموريان  

دولت صفوی  با موج  تازه  ای  از  آتش و خون  توسط  شاه  اسامعيل اول    خراسان  و  ايران تا هند با  

  69.فتوحات رو برو گرديد موج  هجوم  های  تازه  و

آخرين ساهلای  حيات  خود  را  ) م1505/هـ 911م تا 1494/هـ 900(دربني   گوركانيان سلسله  

دولت  گوركانی  كه به  نريوی شمشري و  تدبري  و  تزوير  تيمور  از  كنار  دريای  مديرتانه  .   ميگذرانيد 

ه  شده بود ، پس  از  فوت  وی  در هفدهم شعبان تا  مرز  های  چني  و  از  مسكو تا  دهلی  كشيد

با  اين  حال  تا شاهرخ  پرسش  زنده بود  از  آسيای  صغري  .اندک اندک روی  بكاهش  هناد ) هـ807(

اما   پس  .سند  و  از  خوارزم تا  دريای  عامن  مهه  جا سكّه  و  خطبه بنام سلطان  تيموری بود  ۀتا ناحی

بازماندگان بی  كفايت  وی بجان يكديگر افتادند  و  چندين  نفر  از  )م1236/هـ 950(از  مرگ شاهرخ

بازماندگان  وی  مانند  الغ بيک و  پرسش ركن  الدين  عالءالدوله  و  مّعز الدين  مريزا  ابوالقاسم  بابر 

و  مريزا  ) ابر پرس  ب(و شاه  حممود  )پرسان بايسنغرپرس شاهرخ(و  غياث  الدين  مريزا سلطان  حمّمد 

پرس سلطان  (و  مريزا  عبداهللا شريازی ) پرس الغ بيک(و عبدالطيف ) پرس  عالءالدوله(ابراهيم  

هر يک چون  مري  نوروزی  روزكی  چند سلطنت  كردند و  كار بجايی  رسيد  ) ابراهيم  پرس شاهرخ

                                                        
  .17،ص1349حسن بیک  روملو ، احسن  التواریخ ،بھ اھتمام  داکتر عبدالحسین  نوائی ،بنگاه  نشر  کتاب  ،     69
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ختتگاه شاهرخی بود  بر  مسند شاهرخ يک سال  در  هرات  كه   ۀكه  جهانشاه  قراقوينلو  دست نشاند

سلطان  ابوسعيد  مريزا از  نبريگان  مريانشاه  پرس  .)ق.هـ863(تا  اينكه  در سال . سلطنت تكيه  زد 

ديگر  تيمور بساط اوالد و احفاد شاهرخ را  بر   چيد  و جهانشاه را  از  هرات  بريون راند  و نزديک به  

ً كوچكرت  از روزگار .  يافت ده سال  حكومتی  بالنسبه  نريو مند  هر  چند  كه رسزمني  وی  نسبتا

شاهرخی بود زيرا  كرمان  و يزد  و ری  را قراقوينلو ها  از  ست  تيموريان  بريون  آورده بودند  و 

رسزمني  ابوسعيدی از  خراسان  و  ماواءالنهر وخوارزم تا  جغرافيای  كنونی افغانستان جتاوز  

    70.نميكرد

بر  جهانشاه قراقوينلو  و بر چيده شدن  بساط  دولت  ) هـ872( ن  حسن  آق قوينلو   در سالاوزو«

سلطان ابوسعيد ،  در  سلب  رسزمني  های   غربی  و شهر  های  آباد  و  پر )بارانی(تركامنان قراقوينلو 

در  طلب  ملک    ولی  رس. بركت  ری و اصفهان و سلطانيه  و  تربيز  به  آذرباجيان  لشكر  كشيد 

  ۀاوزون حسن ، نو.  ( به قتل  رسيد ) م1468./ق.هـ783(موروثی  هناد  و  دستگري  شد  و  در 

 .  قراسولوگ، بود  كه سومني  جانشني او  ميباشد

آق قوينلو ، محايت  ميشد با حسن ،  پرس قره   ۀاو  كه از طرف برادرش  جهانگري حكمران  طايف

بود  جنگ  كرده او را شكست داد ه  و او را با  پرسان  و امريانش  بقتل    سولوک، كه عموی خودش 

كه داراحلكومه برادرش بود داخل و قلعه ) آباد(با لشكر خود به قلعه ديار بكر بنام  حامد آمد . رسانيد 

  بعداً . را مترصف شد و  جهانگري، برادرش را كه زمانی او را  در محايت  خود داشت  متواری ساخت 

ولی زمانيكه  سلطان  حممد، در  .  دست اندازی خود را  به واليات  متعلقه  عثامنی ها رشوع  نمود 

به رسالت رفته سلطان ،را ) به روايت  مؤرخني عثامنی (صدد  مواخذه او بر آمد سارا  كه مادرش بود 

 Alexis(مادر اوزون  حسن،  دخرت الكسيس  كومنني، . از آن  عزم باز داشت 

Comnene (  امپراطور طرابوزان ،بود  و خود اوزون  حسن ، پرنس كاترين،  دخرت  ژان كومنني، را

سلطان  . از اين رو  او  از دست اندازهيای سلطاهنای عثامنی    حمفوظ بامند . نكاح  در آورد  ۀبحبال

                                                        
  .4تا3حسن بیک روملو ،  پیشین  ، صص   70
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را به رسم  هديه  از  حممد بعد از منقرض كردن  سلسله  طرابوزان يک  دخرت ديگر از خانواده  كومنني 

 .برای حرم  خانه اوزون  حسن ، ارسال داشت

او بعد از فوت برادرش  حكمران  خانواده آق قوينلو  گرديد و با  جهانشاه،  حكمران  خانواده رقيب  

پادشاه  مذكور از سلطان  حممد ،طالب  كمک  شد كه سلطان  كه خود  .  قراقوينلو  مستعد قتال  گرديد 

او  در نتيجه يک  جنگ  . گ با اسكندر بيک بود نتوانست  جهانشاه  ، را امداد ناميد مشغول جن

او سه  تا  از رس های  بزرگان  جهانشاه را  كه از آن  مجله رس . جهانشاه،  را مغلوب و بقتل رسانيد 

ز او  در اخري اين  وزير جهانشاه ، بود به  نيزه  كشيده  با كاغذ فتح  نامه  به  سلطان حممد، فرستاد و  ا

نامه  خواهان روابط  دوستانه شد و رس خود  جهانشاه ، ر ا به فتح نامه ديگر  از برای سلطان ابو سعيد،  

. تيمور  و پادشاه  ماوائالنهر فرستاد  كه  حساب كار خود را از رس بريده  جهانشاه ، قياس ناميد   ۀنبري

مم يورش به  آزرباجيان  شد  كه امري تيمور، آنرا  به  جهانشاه، ابو سعيد،  به  آن  نامه  اعتنا نكرده  مص

اوزون  حسن،  در تنگه  ای كمني  كرده  تقريبًا مهه سپاه  ابوسعيد، را معدوم نمود ه و . بخشيده بود 

از برای سلطان  ، مرص   ۀو رس ابو سعيد، را  با فتح نام. خودش را نيز دستگري و بقتلش رسانيد 

 .ا سلطان مرص ، رس ابو سعيد، را به احرتام  غسل داده  دفن  نمود ام. فرستاد 

اوزون  حسن ،بعد از  كشتن  پادشاه ماواءالنهر جسارتش افزوده  گشت  و عزم  كرد  كه سلطنت  

سلطان حسني در آن  وقت . خراسان را  از چنگ  نبريه  امري تيمور  بريون  آورده ، خود  مترصف شود 

مر شيخ  هبادر  در خراسان  حكومت  مرياند  از برای انجام  اين  كار يكی از بنی عامم  ع ۀبايقرا  نبري

سلطان  حسني را كه  يادگار حممد،  بن سلطان   حممد،  بن بايسنقر  بن شاهرخ  بن  تيمور،را دست  

سني ، سلطان  ح. آويز نموده  با لشكر تراكمنه  بجهت  ترصف مملكت  موروثی روانه  خراسان نمود 

چون در خود  طاقت  مقاومت  نديد  به  هرات رفت و در هرات نيز چون نتوانست  خودداری ناميد  

ياد گار حممد،  هبرات رفته  به  محايت  اوزون  حسن ، بر ختت سلطنت  خراسان  .بلخ  گرديد  ۀروان

امحد،  حكمران    فتحنامه ای كه اوزون  حسن،   در اين  خصوص  به  حمكمی خود  پري. جلوس نمود 

قرامان  نوشته بود ، اگر چه  خيلی اظهار جالل  و بزرگی كرده  ليكن در آن  وقت  از برای او سزاوار  و 
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برازنده بود ، زيرا  كه از خراسان  گرفته  تا كرمان  و اغلب ممالک وسيعه  خراسان   و ايران  در حتت 

  71 ».اطاعت  و سلطنت او  در آمده بود 
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  :مقدمه
نه   تنها   خراسان  و  تيمور،      فتنۀ مغول و   محلۀ چنانيكه  در  بخش  های  گذشته اشاره  كرديم،  

   وسيعی   از  اروپا  را ويران  منطقۀ ،  بلكه  قسمت  مهمی  از  آسيای  مركزی  و  غربی  و فارس  

متام  شهر   های  مهم  خراسان  و شامل   ايران  دستخوش   هنب و غارت  گرديد،  مدارس  و  .كرد 

يغام   و  چپاول   طعمۀ علوم   نيخزارخيی  و  كتابخانه   ها  و   تا  بنیۀ حمافل   علمی   و  مساجد  و  ا

فرار  را بر  قرار  ترجيع  دادند ،  با    اينهمه  زيادی   از   علام   كشته  شدند  و  مجعی   ديگر    ۀگرديد ،  عد

مبانی   خراسان قديم و  مناطقيكه  در  آن   گويش   فارسی  رواج  داشت  بشمول  فارس و ماوراهنر كه  

از  عهد  سامانيان  رو به  رشد  و  كامل    مريفت  و  در  عهد   غزنويان  و  سلجوقيان  به   پيرشفت  خود  

فنا  و  زوال   نگشت ؛  و  مهينكه  دوران  قتل و   غارهتا سپری   گرديد   صۀ ه  بود ، يكباره   عرادامه  داد

و  آرامش   نسبی   پديد   آمد ،  بار  ديگر  بازار   علم   و  فرهنگ   رونق يافت ،  كتب  و  آثاری  كه  از   

گرفت ،  بزرگان  و  دانشمندانی  كه  در    چشم  وحشيان  مغول  مكتوم  مانده  بود  مورد  استفاده  قرار

يا  به   كشور   های  جماور   نظري   "خراسان بزرگ"برابر   سيل  خروشان  مغول به  واليات  جنوبی  

هندوستان و  آسيای   صغري پناه  برده  بودند ،   دست  از  كوشش  و  تالش  بر  نداشتندو  به   نرش  و  

چنانچه در  تاريخ مغول   گفتيم شمس  الدين  حممد  . ت  فارسی   مهت   گامشتند اشاعه   علوم   و  ادبيا

جوينی و  برادرش  عطاملک  جوينی ،خواجه  نصري   الدين  طوسی، كه  مجله  اهل   علم  بودند  با  

دانشمندان   قبول   مشاغل  ديوانی  و  احراز    مقام  وزارت  در  ترميم   خرابيها  و  تشويق و  محايت  از 

 .گامهای  مؤثری  برداشتند
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ً   عطاملک  جوينی  در   نرش  معارف و بسط   علم  و  ادب   كوشا   بودند  .خاندان   جوينی،  خمصوصا

رشيد  الدين  فضل   اهللا كه   از  دانشمندان  و  پزشكان و  مؤرخان   عرص  خود  و  در   عقل و  تدبري  

رهربی   سياسی   غازان  خان و  اسالم  گرايی  و  داد  گسرتی  او  نقش     كم  نظري   بود ،  در  ارشاد

سعدی  شريازی موالنا   جالل   الدين  حممد  بلخی  و  ديگر فضالی  سده  هفتم  كه . اساسی  داشت  

را  در   آهنا  توانستند  آثار  و افكار  خود . با  دوره  مغول  مصادف بودند شهرت  و امهيت   زياد  يافتند

حميطهای  آرام   نظري  شرياز و  آسيای  صغري و يا  هندوستان  كه  قبالً  به  آن  اشاراتی در  بخش   های   

 .   گذشته  داشتيم ، كه  آثار خود را در  معرض  افكار  عمومی  قرار   دادند 

از  امرا و شاهزادگان       ۀكام  بيش   عد  خراسان بزرگيا   ايرانعالوه بر  اين   حميط  فرهنگ  پرور  

از  ميان بازماندگان  .مغول و  تيموری  را تربيت و  با  علوم  و  دانشهای   عرص آشنا و  مأنوس  نمودند 

را  تشويق   تيمور  الغ بيک به  علم  نجوم دلبستگی  داشت  و  خود  زجيی ساخت  و  دانشمندان  

هنری  و ادبی  داشت  ،دربار او حمفل   شعرا ،  نقاشان  و    بايسنُُقری  برادر الغ بيک ،  ذوق .ميكرد 

او  كه  در  زيبايی  كم  نظري   است ،   نۀ خوش  نويسان  و  اهل  ذوق  بود ،  انگشتان  توانا  و  رقم  استادا

    هم  اكنون  بر  رس  طاق  و  در   مسجد  جامع   هرات  و  مقربه  گوهرشاد هرات  و  مسجد  گوهر  شاد

 . جلوه   گر  است )مشهد(

مسجد  جامع   هرات  كه  در  بزرگی و  نفاست  و  كاشی كارهيايش  بی  نظري  است  دارای  رواقهای  (

وط  زيبای نستعليق  دوره  تيموری زينت  يافته و  چنانچه  در  بني  مردم طزيادی   ميباشد  كه  بخ

ً  جهان   گردان  غرب  شايع  بود  كه   اگر   كسی    از   غرب  بخاطر  ديدن  كاشی های  عالی  خمصوصا

 )و  نقوش  زيبای  آن  رصفاً هبرات  بيايد،  پول   خمارج  راه  را  بيهوده   مرصف  نكرده  است 

از  شاهنامه     نسخۀ يكی  ديگر   از   خدمات و شاهكار  های  فرهنگی  او  اين  است  كه  فرمان داد  

مفيد  و  جامع  بر  آن  نوشتند ،  اين    نسخه   مۀ زيبا برای  او  استنساخ كردند  و  مقدفردوسی  را  بخط  

كه  دارای  تصاوير  ميناتوری  زيبا و  نفيس   نيز  (هـ پايان  يافته  اكنون در  دست  است 829كه  بسال  

برداری  وچاپ   و  می  باشد  كه  در  عهد  حممد رضا  شاه  پهلوی با   وسايل عرصی  خمصوص كاپی
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 .) در   دست  رس   علم    و فرهنگ دوستان قرار  گفت

يكی  ديگر  از  شخصيت   های فرهنگ  پرور   اين  دوره   ابوالغازی  سلطان   حسني و  وزير  

دانشمندش  امري   علی  شري  نوايی شهرت  و امهيت  شايان   كسب  كرده  اند ؛  دربار   اين  مرد و 

حرضت  نور  الدين  عبدالرمحن  جامی شاعر و  .كز  شعرا  و فضال و  هنر مندان  بود وزيرش  مر

موالنا  ) سمرقندی(و  مهچنان  مؤرخني و  نويسندگانی،  چون  دولتشاه )هروی ( نويسنده  بی  بديل 

و  خوش    و شاه  مظفر )  هروی(حسني واعظ  كاشفی ، و خواند   مري  و  نقاشان  توانايی  نظري  هبزاد  

كه  در  جايش به  تفصيل اشاره  خواهد (نويسانی مانند سلطان  علی مشهدی   و  مري  علی  هروی  

شد،  كسانی  بودند كه در  پرتو  محايت  و  تشويق اين  امري و  وزير  او  علی  شري  نوايی  در رفاه و  

  72.آسايش   می  زيستند

يان عامل  مهمی  در رشد و  توسعه  ادبيات  فارسی در هند  ديگری  از  تيمور خۀ عالوه  بر  اين شا

بابر شاه رسزمني  هند كه قبالً  توسط قطب شاهان و  ظهري الدين بشامر  مريوند كه در   عهد  اعقاب 

ليفات  و  تراجم زبان أرديده بود اينبار  نيز   مركز  تغورهيا بيک  مركز بزرگ متدن  خراسانی تبديل  گ

زيرا  حوادث  ناگوار   خطه  خراسان  بزرگ ،  فارس  وقسمت   های  از  .هند  گرديدندفارسی  در  

آذرباجيان را  كه  دستخوش  حوادث  ناگوار  سياسی و  موجبات  مسافرت  و  مهاجرت تنی  چند  از  

را  ) انتولی(غريصكشور  های  جماور  چون اسيای    ادبا و  نويسندگان  فارس به  هندوستان و  ديگر 

   73.فراهم  ساخت كه  از  مجله امري  خرسو  دهلوی  ،  فيضی  دكنی و  عرفی   شريازی شايان  ذكر  اند

 

   

 

                                                        
، ص 1374تاریخ  اجتماعی  ایران ، جلد  ھشتم  بخش  اول، موسسھ  انتشارات  نگاه ،چاپ نوبھار  مرتضی راوندی،  72

  .619ھمان،ص .  619تا616

  .شینظھور و  دوام  اسالم در  ھند  ،  پی  73
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 : بخشچكيده اين 

آخرين  ساهلای  حيات  خود را  1505تا 1494/هـ 911تا   900سلسله  گوركانيان درين ساهلای  

دولت  گوركانی كه به  نريوی  شمشري و  تدبري . ميگذرانيد و دولت  گوركانی  آفتابی  بر لب  بام  بود 

و  تزوير  تيمور از  كنار دريای مديرتانه تا مرزهای  چني و  از  مسكو  تا دهلی  كشيده  شده بود ،  پس  

با  اين  حال  تا  شاهرخ و . اندک اندک رو بكاهش  هناد )هـ 807شعبان  هفدهم(از فوت  تيمور  در 

پرسش  زنده بود ،  از  آسيای  صغري تا ناحيه سند و  از  خوارزم  تا  دريای  عامن  مهه  جا سكنه و  خطبه  

وی  باز ماندگان  بی  كفايت  )م 1246/هـ850(اما  پس  از  مرگ  شاهرخ .بنام سلطان  تيموری  بود  

بجان يكديگر  افتادند و  چندين  نفر  از  بازماندگان  وی  مانند الغ بيک و  پرسش  وركن  الدين  

و  مريزا  ابراهيم )بابر(عالءالدوله و  معز  الدين  مريزا سلطان  حممد   پرس  بايسنقر  و شاه  حممود  پرس 

پرس  سلطان ابراهيم  پرس  (  شريازی و  مريزا  عبداهللا) الغبيک(پرس  عالءالدوله و  عبدالطيف  پرس (

هر يكی  چون  مري  نوروزی  روزكی  چند سلطنت كردند و كار بجايی  رسيد  كه  جهانشاه ) شاهرخ

قره  قوينلو  دست  نشانده شاهرخ  يک سال  در  هرات كه ختتگاه شاهرخی  بود  بر  مسند  سلطنت  

ن ابو سعيد  مريزا از  نبريگان  مريانشاه  پرس  ديگر  تيمور سلطا. هـ ق 863تا  اينكه  در  سال .تكيه  زد 
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بساط  اوالد  و احفاد شاهرخ را  بر  چيد و  جهانشاه را از  هرات بريون راند و  نزديک به  ده  سال  

هر  چند  كه  رسزمني  او  بسيار  كوچكرت  از  روزگار  شاهرخی  . حكومتی  بالنسبه  نريو مند يافت 

كرمان  و يزد  وری  را از قره قوينلويان از  دست  تيموريان  بيريون آورده بودند و رس  زمني   زيرا .بود 

  74.جتاوز  نميكرد  ناحيت افغانستان    كنونیابو سعيد از خراسان و ماوراءالنهر و  خوارزم  

 

بخاطر جانشينی   75بعد  از  آخرين قوريالتای  گوركانمرگ امري  تيمور . 1- 1- 94

 :پري حممدپرسش 

داير كرد چندين 807تيمور در اثنای آخرين سوقيات خود بجانب  چني بعد  در قوليالتايی كه  در سال  

موضوع را  قبل  از  اينكه وضع  اجليش لشكرش را بحالت سوق  اجليش فرمايد، در  خطابه  ای كه  

ردگی مردم شده بود از عموم   هايی كه  در زندگی از او رس  زده بود  كه باعث دل آز از خطا آن  طی  

اكنون فرزند م پري  حممد  جهانگري را ولی  عهد  و قايم  خود  «:عفوه  خواست  و بعدًا به  ادامه   فرمود

گردانيدم كه  ختت  سمر قند  حتت فرمان او باشد  و از  رس متكني  و  استقالل به  تدبري  مصلح  ملک  و  

عيت  قيام ناميد شام می  بايد  كه  متابعت و  مطاوعت  او بجای  ملت و  كفايت  مهامت  لشكری و  ر

آريد  و به اتفاق  بر تقويت و متشيت اوبجان بكوشيد  تا  عامل هبم بر  نيايد كه  موجب تشويش و 

ضايع  نگردد چه از  اتفاق و يک  جهتی شام مردم   من  ۀ پريشانی مسلامنان باشد  و سعی  چندين سال

ديک حساهبا بردارندو  هيچ  آفريده را يارای  آن  نبود كه با  اظهار  خمالفت  و رس  كشی  از  دور  و نز

جسارت ناميد وبفرمود كه جمموع امريان  و بزرگان  حارض عهد كنند  و  به سوگند  مغلظ مؤكد گردانند 

تامع آن سخنان در امرا  از  اس.كه  وصيت  مذكور را بجای آرندو  خمالفت  آن  هبيچ  روی  روا ندارند 

اين  ....قلق و  اضطراب افتادند  و  آب  حرست از ديده حريت  كشاده دِل خونني  از جان برداشتند 

                                                        
  .4تا  1روملو  حسن بیک ،احسن  التواریخ ؛ بھ  کوشش ھوایی  عبدالحسین ، انتشارات بابک ، جلد دوازدھم ، صص    74

  .قور یالتای مجلس  بزرگان   75
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هـ ق  كه  آفتاب  به  هشتم درجه حوت  رسيده بود 807واقعه  در  شب  چهار شنبه  هفدهم شعبان سنه 

د  از مجله  موالنا هباءالدين جامی  اين و ظرفا روزگار  اين تاريخ  را  بعبارات  خمتلف نظم  كرده ان

 : رباعی گفته 

 وز  خون  عدو  روی زمني  گلگون  كرد   سلطان متور  آنكه  دل   چرخ  خون  كرد

 76»فياحلال  ز رضوان  رسو  پا  بريون  كرد       در هفده  شعبان سوی عليني تاخت

 :واقعه فوت امري  تيمور )0

كنكاش  كردند  كه  بامريزاده  خليل سلطان و امراء  كه  در  تاشكند    از  واقعه  فوت  امري  تيمور امراء

بودند خرب فرستاده و  وقوع  واقعه را باز نمودند   وامريان  پيش امريزاده سلطان  حسني كس  فرستادند 

كه  مرض حرضت صاحب قران  تشديد يافته  با معدودی توجه  نموده  به  تعجيل  بياييد  و  خرض 

ا با  نوشته  ای بجانب  غزنني  روانه  داشتند كه  امريزاده  پري حممد از حادثه  وفات صاحبقران  قوچني ر

سعيد مغفور و وصيت  واليت عهد و قايم  مقامی كه  در باره او فرموده  آگاهی دهد تا   هر  چه  زود  

ليم  و  واليت  بودند مكتوبات  تر بر  ختتگاه  سمرقند  شتابد و بساير  شاهزادگان و  حكام كه  در  هر  اق

ارسال نمودند و  از  آنان خواستند  تا هوشمندی  بجای  آورند و  از  حدود  وثغور  هر صوب با  خرب 

بوده  اصالً  غفلت و امهال در  هيچ  حال  از احوال  روا  ندارد  كه ساهلاست  كه مفسدان  و بدسگاالن 

اين تاكيدات را به  شهزاده  ها  فرستادند  تا از «و ...چنني  روزی از بيم  رس فرو  برده اند به  انتظار  

شيخ متورقچني بصوب هرات  متوجه امري زاده  شاهرخ شد  و  علی  درويش .حلم  و وقار  كار  گريند 

كه به سگ  بچه  مشهور بود بجانب  تربيز   پيش  امريزاده  عمر  شتافت و ارامتور بجانب بغداد  پيش 

                                                        
ظفر مامھ ، موالنا  شرف  الدین  یزدی ، بھ تصحیح و  تحشیھ  مولوی محمد الھاد مدرس عربی انستیتوت  کلکتھ،در مطبعھ     76

  .657- 656لیک  منشن  کلکتھ  ذیور  چاپ یافت  ،جلد دوم  ،صص پب
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خرب واقعه »   .مريانشاه و امريزاده  ابو بكر و ديگری  بطرف  فارس و  عراق  روان شد   امريزاده 

صاحبقرران  سعيد  مرحوم  مغفور هم  عنان  صبا و دبور بقلامق و  خطائيان خواهد رسيد ليكن چون  

شرت  آن باشد خرب  احتامل  صدق و  كذب دارد اگر ما  اين  لشكر  بيكران را  به رسحد  ايشان بربيم  بي

كه  ايشان  متوحم شوند  كه اگر  حرضت صاحب  قرانی در  گذشته بود ی  كسی را  قوت  وقدرت 

لشكركشی  چنني به اينجا  رسيدن   نبودی و تصور كنند  كه  آن  حرضت  زنده  است و اين آوازه  بمكر 

ود  و نرصت  و  ظفر  قرين و  حيلت  انداخته اند از  اين توهم  خوف و  هراس  بر  ايشان  غالب  ش

رايت  اسالم  گردد مصلحت  آنست  كه عزم و  نيت  آنحرضت را امضاء كنيم و  توكل  بر  داور  

فريوزی بخش  كرده لشكر بختای  بريم  و مردانه  در  خدمت  در اقامت  عزو و  جهاد  با كافران  و بت  

نتقام  اسالم  از  آن بی  دينان  خود  كام پرستان كه  آن  حرضت قصد  كرده بود  بجان بكوشيم و ا

بواجبی  بكشيم و چون  خاطر  از اين   شغل  خطري  بپردازيم رايت  معاودت  بفتح و فريوزی  بر  

افرازيم و به اتفاق  يک  دل و يک  جهت سايه  اهتامم سلطنت  و جهانبانی چنانچه بايد  بسازيم كه 

احب قران  مغفور   زياده  از سی  شاه  و شاهزاده  هستند و  از  بحمد  اهللا  از ذكور اوالد  واخالف ص

سابقه  لطف  اهلی بعضيها  را  سلطنت  و فرمانروايی  مقرر  خواهد بود و در  واقع   عيب  عظيم  باشد  

كه لشكری  با  چنني  چندين  جتمل و  اسباب و اسلحه  و ادوات كه  ايشان را  از  فضل  ذواجلالل و 

بر  حسب  اين  يراق  جمموع  آغايان و  ...اقبال  صاحب  قران بی  مهال مهيا  شده است نريوی  

شهزادگان و امراء  واركان  دولت  كه  حارض  بودند در  استصواب  اين  رای اتفاق نمودند و  عزم بر  

لطان  كه صاحب  اين  قرار  گرفت  كه امراء  با  لشكری كه  مهراه بودند در ركاب  مريزاده  ابراهيم  س

قران  مغفور او را  در  اين  يورش با  خود بخطای  می  برد   و با  امريزاده   خليل  سلطان  كه به  

تاشكند بودند ملحق  گردند و  چون امري زاده  خليل  سلطان  در  آن  وقت بيست ويكساله بود و از  

كه  اسم  ايالت  و شاهی باو باشد و   ديگر شهزادگان  حارض به سن  بزرگرت او را بحكومت  بردارند

نويينان بزرگ به اتفاق مصالح  و  مهامت كه روی  ناميد  رس انجام  كنند و به  اين  نسق  متوجه  ختای  

گردند و بعد  از  تسخري و ختريب  بالد ديار  كفر و تاديب   و  تعذيب عبده اصنام و  آتش  پرستان 
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شهزادگان  ، و  آغايان  وامراء  قوريالتای  كرده وصايای   صاحبقران   . بتختگاه سمر قندمراجعت  ناميند

من . سعيد  مغفور بجای  آوردند و بحكم وفرمان كه به  هنگام وصيت  صدور يافته بود  كار بند  شوند 

     77»اهللا العون والتائيده 

 

 

 :مدعيان تاج و ختت تيمور .   2- 1- 94 

نی كه  در  آخرين  سفرش  بقصد گشايش  چني با  اردوی  سنگني زماو كرد سال سلطنت  ٣۶ تيمور 

خود روی برف  با  پهن  نمودن فرش نمدی بر روی برفها ،برای گذشتن  اشرتان  وعرابه ها  در  يک  

 يكی   از  واليات  تسخري  شده ُاتراردر  ،ق. ه ٨٠٧ سال، در زمستان  رسد  و برف گري در حركت  بود

در حاليكه   .گذشتيک شب  طوفانی و پر برف از  اثر  مرييضی ايكه از مدهتا او را رنج  ميداد دردر

اطرافيانش  هيچ  كس  واقف از  مرگ  وی  نبود درگذشت نا گهانی او در حالت  سوقيات  جنگی اش  

باقی  اوپرس، نوه، نبريه و نبريه زاده  ٣١ گی در اداره فردای اين زمني  پنهاور  ميشد كه بنيمشكل بزر

و شاهرخ نيز  نشاهمريادر زمان حيات تيمور درگذشتند و  جهانگريو  عمرشيخاز پرسانش،  78ماند

زمان  را كه در آن پريحممد جهانگريو تيمور،  79 چون مورد توجه پدر نبودند، به جانشينی انتخاب نشدند

بعد از دفن .ه بود كه قوريالتای  قبل  از  مرگ  خود  نمود بود، به جانشينی خود برگزيد كابلوالی 

هر  چند  صاحبقران  چون  آن  ولوله  و خروش فرو  نشست باز امرا با  آغايان  سخن  پيوستند كه 

                                                        
  .684تا  674ظفر نامھ شرف الدین علی  یزدی، ھمان از صفحھ   77

  .  ھمان  ماخذ،صفحھ  بعدی   78

  

  انشنامھ رشد، معین الدین شاھرخ تیمورید ،  ویرایش۴٣۵معین الدین نطنزی، ص    79
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صاحب  قران  مرحوم  مغفور  وصيت كرده كه ولی  عهد  امريزاده    پري  حممد باشد و ما  بندگان بر  آن  

عهديم ليكن شهزاده  مشاراليه  در قندهار  است وشايد  كه لشكر بجانب  هند برده  باشد  و از او تا بام  

گر  توقف  ميكنيم تا او برسد  دير  ميشود  و  مسافت  بعيد  است  و ما يورش  ختای  در   پيش داريم  ا

ً و  عقالً به امريزاده  شاهرخ است  كه فرزند  در  واقع  وارث  ملک  و  تاج  و  ختت صاحب  قران  رشعا

اماپراگراف باال  از قول معني الدين نتنزی نشان داده  است (صلبی  و  ارشد  اوالد  آن  حرضت  است 

زمانيكه  تيمور  807ر نبوده  است و مهني  دليل را ميتوان  در قوريالتای سالكه شاهرخ مورد  حمبت  پد

در بسرت  مريضی  معني  كرده بودوبعدًا در  گذشت  پري حممد را  جانشني خود  تعني و تأكيد  كرده بود 

ستگی  اين  مريساند  كه در دولت  تيمور گروههای   از امراء بودند كه هريک بيكی  از شاهزاده  ها واب

و تعلق  خاص داشته  است و  چون ظفر نامه شامی  از  هر  تاريخ  ديگر موكد و دست نخورده است  

و  عامليان  را  )گزارشات  آن را تا به  نشستن  شاهرخ به  ختتگاه  سمرقند  از مهني  كتاب  نقل  می  كنيم 

را از  ديگر اوالد  واسباط  معلوم  است كه صابقران  مغفور مرحوم شاهزاده  مذكور و فرزندانش 

دوست  تر  ميداشت  وبی  مداهنه انوار  سعادت و فرسلطنت از ناصيه  مبارک  آن  شاهزاده درخشنده  

تر  از  خورشيد انور  است  و به  عدل و رعيت  پروری و  دادگسرتی مشهور  است و شک  نيست  كه  

نموده  و  خواهد  آمد می بايد  كه  چون او برسد  از  خرب   واقعه بزودی  خرب  شده و  عنقريب  توجه  

به  تعجيل  به  شهر در  آوريم و او را  بر  مسند قدرت بنشانيم  تا مملكت بر قرار بامند و مردم بد انديش 

جمال فكر حمال و فرصت فضولی و فتن انگيزی نيابند و بعد  از  آن  حرضات  عاليات  رسای ملک  

ن  آغا و  ديگر  خواتني با  امريزاده  الغ  بيک و  ديگر شاهزادگان در  عقب  خانم و نكل خانم و توما

حمفه  متوجه  سمرقند  شدندو امرا سفارش  نمودند  كه رشايط حزم  واحتياط بجای  آورند  و  هر  جا 

 .كه  فرود  آيند  نيک  با خرب  باشند 
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 :غزای ختای به انجام نمريسد. 3- 1- 94

ز  امري زاده  ابراهيم سلطان و امراء  بعزم يورش  ختای و  نيت  غزوه  كفار به و  چاشت  مهان  رو

چون  از  آب  سيحون  يک فرسخ رانده  در  جانب  رشقی  اترار بكنار  جوی .سعادت سوار  شدند 

ارج به  نزديک  پل قلدرمه فرود  آمدند وبه امري زاده سلطان  حسني  كس  فرستادند  تا  در ناحيه 

ک هبم  رسيم و با  هم  متوجه  غزا  شويم و  چوكلک  قريه  ايست  در  پنج فرسخی  اترار بجانب  چوكل

ولی غزای  ختای  چون  تقدير  نرفته بود  صورت  نگرفت و كوشش  امرا  بخاطر  به  حتقق  .  رشقی 

ون  خرب  وفات رشح  اين  واقعه  چنني  است كه  چ.  . يافتن امر  صاب  قران مرحوم بجايی  نرسيد 

صاحبقران  سعيدبه  امري  زاده  سلطان  حسني  رسيد غرق  بد انديشی  و فتنه  انگيزی كه در  جبله او  

مركوز بود و  اثر  آن  در زمان  حيات صاحب  قران بار  ها  به  ظهور  رسيده بود به  ختصص در  يورش 

خمالف بمقابله  در  آمده  بودند  رو  گردان  شام كه  از فرط  جنون و سبكساری  در  آن  هنگام كه لشكر

شد و جرفغار را  ويران  كرده به  دمشق رفت پيش  پرس  برقوق و  نزديک  بود  كه  لشكر  منصور را  

باز  در  چنني  وقتی بحركت  آمد و با انديشه فاسد  و  ختيل حمال لشكرش  پرا گنده  .چشم  زمخی  رسد 

نفرات  خود به  تعجيل  از  آب خجند گذشته براه  قزاق  متوجه  سمرقند  گرديد  و با هزار  كس  از  

گشت و به  هيله  اهالی  سمرقند را  فريب  دهد  واو را در  شهر در  آورند  و  در  پيشني  مهان  روز  

 .    ايلچی كه  بطرف او  رفته بود  باز  آمد  و  آن  خرب  آورد 

شاه ملک از  حال  سلطان حسني  اگاه  شدند  در زمان  پيش  امري  چون امري شيخ  نجم  الدين و امري

ارغون شاه  كه ضبط  سمر قند  بر  عهده او بود  مكتوبی  فرستادند  مشتمل  بر آنكه سلطان  حسني  باز  

ه  ديوانگی آغاز  هناده و لشكری  كه با  او بود  هبم  برزده  با  هزار  سوار  دو  اسپه  متوجه  سمرقند  شد

نيک بر  خرب  باشد و  در  ضبط و  حمافظت   شهر و  حصار حزم  و احتياط  مرعی دارد و  تا  سنگ  بارد  

يک  رس  موی در  هيچ  باب  غفلت و ذهول  را روا  ندارد و  اگر  آن بيباک  بحوالی  شهر  آيد و  ميرس  

ر  او فسادی واقع نگردد كه بر او  و سخن او   شود البته او  را  بگريد  و بند  كرده  نيک  نگهدارد تا  از  مم
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هيج اعتامد  نيست و  پيش  حرضات صاحلات  نيز  عرضه داشتی  روان  كردند و مضمونش بعد  از  

اعالم  قضيه سلطان  حسني  آنكه  هر  جا  رسيده  باشند توقف  فرمايند تا  بندگان  از   عقب  برسيم و 

دند و بر قضيه  اطالع داده  مبالغه  نمودند  كه  در  حمافظت حمفه  از  بخواجه  يوسف  هم  نوشته رواني

دقايق  جالدت    و كاردانی  هيچ  دقيقه  ای نا مرعی نگذارند و  آن را به  تعجيل هر  چه  متام  تر  به  

دو شهر  رسانند  كه از  خياالت فاسد  سلطان  حسني  دور  نيست كه بوسيله نعش  خود را  بشهر انداز

و  چون   از  ارسال  رسل و رسايل  بپرداختند  شهزاده  ابراهيم  سلطان و .  ...فتنه  و فضولی آغازد 

امري  شيخ  نورالدين و امري  شاه  ملک از  ظاهر   اترار  بقصد  سمرقند  كوچ كرده سحرگاه  به  

سلطان و امرائ بلند متام   حرضات  عاليات  ملحق شدند  و  از  تصادم تقريرات  اهلی امريزاده  خليل 

لشكريان  ترک  و تاجيک و  عراقی  و رومی پيش  از  رسيدن  ايلچی كه از  اترار رفته بود  خرب يافته 

بودند  كه سلطان  حسني لشكر  پريشان ساخت و با فوجی  از  سپاه  متوجه  سمرقند  شدو  از ا ستامع  

 .هنيب  داشتند  زياده  تر  شد  آن  دهشت  و  حريت به سبب  واقعه  ای قيامت  

 ترار وجانشينی خليل سلطان بر  ختتگاه سمرقنداباز گشت  فوج هتامجی از راه .  4- 1- 94

امريزاده امحد عمر  شيخ وامري  خداداد حسينی و امري يادگار  شاه ارالت و  امري  شمس  الدين عباس  

موع  اتفاق  نمودند و بی  آنكه  حرضات صاحلات را و امري برندق و  ديگر امراء  كه  در  آنجا  بودند  جم

با امرايی كه  با  لشكر  از  اترار  به  قصد  سمرقند  حركت  كرده بودند  مشورتی  شود  امري زاده  خليل 

سلطان را بپادشاهی  برداشتند و با  او  بيعت  كردند و  از  وخامت  چنني امر  خطري  حساب   بر  

ترتيب نزاع سخت  ميان فرزندان و  نبريگان  تيمور در رشف وقع بود و  هيچ  كس   به اين   80.نداشتند 

مطمئن نبود  كه  آينده  كار بكجا  می  انجامد بشمول  خانواده  امري  تيمور و نزديكان و امرای لشكر و 

برای   تالشها و قلق و  اضطراب .رسوران  حكومتی  مهه  در قلق و  اضطراب برس  می  بردند ؛ زيرا

نزاعی  مجع كرده بود  سمرقندتصاحب تاج و ختت تيمور و خزائن فراوانی كه از اطراف جهان در 

                                                        
  684تا 675ھمان  مأخد، صص    80
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با  امريزاده  خليل  خرب بيعت امراء و  رسداران كه در  تاشكنت بودند  .فتادراه ا سخت و طوالنی به

سلطان در  اثناء راه به  خواتني و  شهزادگان امري  شيخ  نور الدين و امري شاه  ملک رسيد مكتوبی بر 

سبيل تعيري و رسزنش بايشان  نوشتند  مضمونش آنكه صاحب  قران سعيد مغفور هنگام  وصيت  

جهانگري  باشد و به  اين  معنی از  ما  عهد    مقرر  فرموده كه  وليعهد  وقايم  مقام او امريزاده  پري  حممد

ستده و سوگند داده كه روی  از متابعت و  مطاوعت وی  نگردانيم  و ما  بر  آن   پيامنيم  وقطعًا از آن 

 :نظم:نخواهيم  گذشت 

 ز  حكم  مطاعش  نپيچيم رس  نسازيم  فرمــان   شه  را  دگر 

 عهد  و پيامن   ما  نيابد  خلل  زما تا   نگردد جدا  جان  ما

و  آنچه شام  پيش  گرفته  ايد خالف  فرموده  آنحرضت  است و  در  واقع  از  شام بغايت  بديع  است  

 :كه از سخن  و صوابديد  ولی  نعمت  عدول  جوييد و  از  آن  جتاوز  كنيد 

 بغايت  غريب  است  و بس  ناسزا    خالف  وصايــای    شاه  از  شام    

 بــبــازی    اول   دغــا  بــاختيـــــــد    كه شه راست  نشناختيدحقوقی     

 دريــــغ  است  او را  كاله و قــبـــا    كسی را كه  در دل   نباشد   وفا    

تصور آن بود   كه اگر  ديگری  اين  مقوله حكايتی  گويد  او را  برزنيد و به  منع  مشغول  شويد 

انش  و كاردانی  امثال  اين  حركات  صدور  يابد  هر كه  او را  از  عقل  ندانسيم  كه  از شام با كامل د

هبره  باشد دانند  كه  اينكار  نا  پسنديده  البته  ندامت  و  پريشانی  بار  آرد  زهنار كه با  خياالت فاصد 

فائی  خمراشيد كار نا آزمودگان مهدستان مشويد و  چهره  نام و  ناموس  خود را  بناخن  بد  عهدی و بيو

و  در  ابتدای  واقعه  چنني  كه روی  نموده رقم  كفران  نعمت بر  صحيفه حال  خود  مكشيد كه  نقش  

اين بدنامی و  عار بر بياض و سواد ليل و  هنار بامند و  شک  نيست كه  اين  معانی بر  شام  پوشيده  نامند  
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ن فرزانه  كاردان  افتاد و  نامه را مهر  كرده عحب  انست  كه  غلطی  چنني  رصيح بر  چنان بزرگا

روانه گردانيدند  و چون  مكتوب  به )در دو  نسخه بجای  چوره  چهره  است(مصحوب ايوک چوره 

امراء  رسيد و بر  مضمون  آن  اطالع يافتند از  كرده  خود  منفعل  گشته  پشيامن شدند و  ندامت  فايده  

   81. باز  نيايد چو  تري رفت  از شصت: رفته بود نداشت  كه اختيار  از  دست  

نامه  ای كه  از  تاشكنت  توسط امريبرندق رسيد به  مشوره  پرداختند و  حامل مكتوب  اظهار نمود  

كه  اين  كار  را  برای دفع  فتنه انجام داده  ايم  نه  از  بد  عهدی و  هر  كاری  كه شده  است از برای 

اين دولت و سالمت  و  استقامت  ملک  و  ملت  كرده  ايم كه  واقعه بغايت    صالح  و  استدامت«

هول  ناک  است كه روی  نموده  و  ترسيديم كه ناگهان فتنه و  غوغايی  دست  دهد  كه  تدارک  ان   

 مشكل  بود بتصور  خري  انديشی  اين صورت هبم  بستيم  تا رسی  پيدا  شود و  كس  را  جمال رس  كشی

 :و  خود رائی  نباشد وسلطنت  در  اين  خاندان بر قرار  بامند 

 كه  خري  هـمه  خلق  پنداشتيم    در اينكار  از  آن رو  رضا  داشتيم    

 كه  واقع  شود  فتنه يی ناگهان     گزيديم  اين  بيعت  از  خوف  آن    

صيت صاحب  قران  سعيد  مغفور و  گامن  آن  بود  كه  شام نيز  با  اين  مصلحت مهراه باشيد  چون و

بر  خالف  اين  بوده فرموده آن  حرضت بجان  ما  روان  است و حاشا كه  تا زنده باشيم به  كرس مو  از  

سخن و صوابديد  آنحرضت جتاوز روا داريم  هر  چه  شام  در باب  امضای  وصايای  حرضت صاحب  

م آن بجان  خواهيم  كوشيد  چون امري شيخ  نورالدين و قران مصلحت بينيد  ما  نيز  بر  آنيم و در امتا

امري شاه  ملک مضمون  نوشته امراء  و تقرير امري  برندق نسق يافتند  باو  گفتند كه ما  باری  تغيري  

وصيت و صوابديد  پادشاه سعيد به  هيچوجه جايز  نخواهيم  داشت  و امري زاده  خليل  سلطان  را 

 خواهيم  كرد متابعت  و انقياد  ن

                                                        
  .686- 685ظفر مامھ  شرف  الدین یزدی ،ھمان  ،صص   81



129 
 

 سّجّل   وفــا   را   قلم  در  كشيم     اگر مـا  ز  فرمــان شه  رس  كشيم     

 سزاوار  لعنت چو شيطان شويم    گرفتار خوذالن وُخرسان  شويم     

 گواه  است   دانــنــده  كار   ساز    بسی  مينمـاييم   از   آن   اهــرتاز    

تلقی  نمود  و  در   پيش  شهزادگان با  ايشان  عهد  كرد و  آنرا   امري بنداق  رای  ايشان را   بحسن قبول 

بسوگند  موكد  گردانيد  و  از  اينجانب  باز با  امرا خداداد  حسينی و يادگارشاه ارالت و شمس  الدين  

عباس و  ديگر امراء و رسان سپاه مكاتبت  نوشتند و  ايشان را بر  متابعت و نقض بی  معنی كه با 

اد  خطا  كرده بودند ارشاد نمودند كه  آخر  حقوق  پادشاه ياد  آوريد و از  رشمساری  او  در  روز  اجته

مكافات  انديشه  كنيد  هنوز  عزای  چنني  رسوری  سپری  نگشته فرموده او را  ديگر  ميسازيد كه  اين  

زينهار دامن  عرض  خود    معنی  نه   پيش  خدای تعالی مشكور  افتد و نه نزد  خاليق ستوده  باشد

 بلوس عاری مياالييد كه  تا  قيامت  هبيچ  آب  پاک  نتوان  كرد 

 چه  گونيد روز  جزا  در  جواب   شكستيد  عهد   شه  كامياب     

 كه   نام   شام  را  بــــه  نيكی  برد   ندانم كزين پس ز اهل خرد     

يغام دادند  كه  خطائی  كرده  ايد  تدارک  می  بايد  كرد نوشته  ها را به  امري بندق  دادند و به زبان  پ

و  امري زاده  خليل  سلطان  نيز  رس  اطاعت  در  آورد  و مهه  در  اين باب  عهد  نامه  ها بنويسند و ....و

بفرستند چنانچه  در  سمر قند بام  رسدتا  پيش شهزاده  ولی  عهد فرستيم و امري براندق با مكتوهبا  باز  

 گشته رو براه  هناد 

 رخ    از    كلـــــــه  سبز  گوهر  نگار    دگر روز  چون  مهر  كرد  آشكار    

 شبش  رخيت بر  تاج  مشک  و  درم    برون تاخت  آن شاه  زرين  علم    
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مشكل  اينجاست كه درين  سفر متام خواتني  و  آغايان  و خانواده  امري  تيمور با  اين  لشكر  گران  كه  (

حركت  آن  از يک  موضع  تا  موضع  ديگر با اسباب و آالت  و  خيمه  و خرگاه  پادشاهی كار  

مشكلی بود  از  اين سبب  اين  كاروان با  احتياط  متام  و  با  آهستگی  حركت  ميكرد  و  رسيدن شان 

امري زاده  الغ بيک با   شهزاده  ها  وامرا  كوچ  كردند  و))مولف(به  سمر قند  در  ارسع وقت ممكن  نبود

امري شاه  ملک  و فوجی  از سپاه  جمموع  مسلح و  مكمل  بطرف  دست راست از راه  روان شدند و 

امري زاده  ابراهيم  سلطان با  امري  شيخ نور الدين  و مجاعتی لشكر هبامن  طريق اراسته  و با متام سالح 

آنان  متوجه  سمرقند  شدند كه  هرچه  زود  تر  به  شهر  بديگر  طرف  از  راه توجه  نمودند و  اينان و 

در  آمده مملكت  را ضبط  ناميند تا خللی  واقع  نشود و فتنه  روی نناميد و بعد  از  آن  مصالح  سلطنت  

و  مهامت  ممالک بر  طبق  وصيت  صاحبقران  سعيد انتظام يابد و  در  آن  زمان شهزادگان  جوان بخت  

زدسالگی  بودند و امري زاده  الغ بيک به  چهار ماه  و بيست روز  بزرگرت بود  چون  منازل  در سن  يا

پيموده بر موضع قرجق رسيدند امري شاه  ملک بر  حسب  صوابديد مهگنان  از  پيش  براند  و چون به 

ده  خليل  سلطان سمرقند رسيد ارغونشاه  دروازه  ها  بسته بود و  حصار را  استوار  كرده  چه امري زا

نوازشنامه باو  فرستاده بود وسفارش  نموده كه امري شيخ  نورالدين  و امري شاه  ملک را  كه  متوجه 

شده اند بشهر  نگذارد ولی  از  هيچ  دروازه  ای  شيخ  نور الدين را راه  نداند  ارغونشاه  كه ضبط  شهر 

ه  متسک  جست  كه  حكم صاحب قران با من  هست و  در  عهده او  بود او را راه  نداد وبه  اين  هبان

وصيت  نيز  چنني  است  كه  ولی  عهد  آنحرضت امريزاده   پري  حممد باشد و  هرگاه  كه  متام 

شهزادگان  و امرا  مجع آمده اتفاق  ناميند و شهزاده  مشاراليه را به  پادشاهی  بردارند  من در بكشايم و 

شاه  ملک  چون  كلامت  مزور  او را  بشنيد دانست كه  خاطر آن  تركامن  نژاد از   شهر  تسليم  ناميم امري

دنائت  مهت  فريفته  وعده  های امريزاده  خليل  سلطان شده  است و  هر  چند  معقول و  مرشوع باو  

آب    گفت فايده  نخواهد   داد و  در نخواهد  كشاد  برتافته  گريان  گريان  باز  گشت  و چون به

كوهک عبور نمود ه به  عليا آباد كه از قرای سغد كالن  است رسيد شهزادگان و  حرضات از  عقبه  

قرجق گذشته به  صحرای عليابادآمده بودند  صورت  حال  عرضه  داشت و آنچه  از باطن  ارغون شاه  
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ه  كرد  و از  حرضت  دريافته بود باز نمود  امل  غبن و  حيف  آن قضيه جراحت  مصيبت  مهگنان تاز

صاحبقران ياد  كرده  بسيار بگريستند و   غمی كه  در  آن  سوگواری  داغ  حرست بر  دهلا  هناده  بود  

يكی  هزار  گشت و بعد  از  نوحه  و زاری مهانجا  فرود  آمدند و رسای  ملک خانم و  تومان  آغا و 

كه  متوجه بخارا  شوند و  حرضات  عاليات امراء  كنكاش  كرده ميزان  مصلحت  در  آن  ديدند  

صواب  آن  دانستند  كه امري  شيخ  نور  الدين به سمرقند رود  و امراء  اندرون را نصيحت كند شايد  

كه قبول افتد  و رای  بر  سخن ايشان قرار  گرفت و امري  شيخ  نور  الدين مهان  روز  سه  شنبه  غره  ماه  

عزم  بر ركاب  استيجال  در  آورد ه روان  شد و  چون بدروازه  چهار راحه  مبارک  رمضان بود  پای 

رسيد و بحكم  وقت  زبان  مدارا  كشاده  اندرونيان را  بانواع  نصيحت  كرد  مفيد  نيفتاد و بر  مهان  

آمد و  جواب  ارصار نمودند كه به امري  شاه  ملک  گفته بودند امري شيخ  نور  الدين  از   اسپ فرود  

پياده  از فول  بگذشت و به  دروازه باستاد كه  قضيه بازيچه  نيست كه  در  ميان  است مرا  تنها به 

اندرون  گذاريد كه بحضور  سخن  كنيم و صالح و فساد  اينكار نيک باز ببينيم تا  در  آخر ندامت  

  82.  نرسيد و  هر  چند  در آن  باب      مبالغه  ها  كردبجايی  .  نبايد  كشيد

  :نتيجه  كار امري برندق به  تاشكنت. 5- 1- 94

امري  برندق در  آن  سؤاالت كه با  امري  شيخ  نور الدين در باب قبول وصيت  نامه و  متشيت  آن   پيامن  

بست و  چون به امراء  بزرگ رسيد و  نوشته  ها برسانيد  و  پيغام  بگذارد  كه  ازبيعتی  كه با  خليل  

ن كرده بودند پشيامنی  عظيم  روی  نمود وسخنان  كه امرا  نوشته بودند و  پيغام  كرده مهه را  سلطا

مسلم  داشتند  و  تصديق  نمودند و باتفاق  زبان  اذعان بركشادند كه تاج  ورسير  انكس  را رسد  كه 

ه بر آنيم  و به  تقيري صاحب  قران سعيد  مغفور  واليت عهد  خويش  در  او  وصيت فرموده و  ما   مجل

در  آن  انجمن  نامه  نوشتند و  . و  تبديل  آن رضا  نخواهيم  داد و  جمموع  بر  اين  معنب  پيامن  بستند  

هر  كس  ُمهر خود بر آن  هناد  وامريزاده  خليل  سلطان  نيز بحم رضورت بآن رضا داد  عهد  نامه  

                                                        
  .694تا684ظفر نامھ  ،  پیشین صص  82
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را برسالت نامزد  كرده با  عهد  نامه  و  حتف و  هدايا  روانه  بطلبيد و  بخط  و  مهر بياراست و قلمش  

داشتند كه  انرا  پيش  امري  نجم  الدين  و امري شاه  ملک برد و  از  آنجا  به  تعجيل  شتافته بشهزاده  

وليعهد  رسانيد  و امريزاده خليل  سلطان  اتلمش  را  هنگام توجه  طلب داشت و گفت  امريزاده   پري 

مد را  نيازمندی ما  عرضه  داشته بگوی  كه  ما  با خاص  هوا خواه  شامئيم و بر  حسب  وصيت  حم

صاحبقران سعيد شام را قايم  مقام  آنحرضت  ميدانيم   بنا بر  مصلحت  وقت  اين  سخنان برزبان  

را  به ميگفت  و مهگی  دل و  جانش  مستغرق هوای سلطنت و سودای  جهانبانی بود  وبعضی  ام

انديشه اندرونی او  مهراه  بودند و  مجعی كه  اسمی  و رسمی  نداشتند  و از  نو  پيش  او  راه  يافته  به 

آرزوی  امارت  و بزرگی  گاه  و بيگاه شعله سودای  او  را بدم  وسوسه   وفريب  تيز  ميكردند كه اين  

غنيمت  می  بايد شمرد و بی  توقف   و من  غلب  سلب هر كه  غايب  شد  ربود  فرصت . دنياست 

عزم  سمرقند  كردن و به شهر درآمده بر ختت  پادشاهی  نشستن  و گنجها  را  رسباز  كرده بعطاو 

بخشش  خاص و  عام  را  چاكر خود  ساختن  كه  االنيان عبيد  االحسان و به  چستی  كار را   از   پيش 

بر  نيايد و مثل  اين فرصتی  بقرهنا   دست  ندهد و اگر فوت    بردن كه  چنني كار  ها به  سستی و  درنگ

 »شود  بازيافت  آن از  قبيل  حماالت  است 

 كه بادامقامش رياض  جنان  چه  خوش  گفت  دانای  روشن  روان     

 كه  هر  كار  آمد  بوقتی گرو  كــــــه  از  وقت  هر  كار  غافـــل  مشو    

اسپان و اسرتان  و  اشرتان    شهزاده  استيال پذيرفت  عیۀمثال  اين كلامت داو  چون  از  تواتر  سامع ا

حرضت صاحب  قران و شاهزادگان و  ازآن امرا  مالزم  ايشان  كه  در  تاشكنت  وسريام بجو بسته 

از  بودند  مهه را  مجع  آورده به امراء  و  عراقيان كه با او يكدل و يک  جهت  بودند  بخش  كرد  و بسی 

نقود  واقشمه و رخوت  و  جيبا و  اسلحه  و  اسباب  لشكر كه  در  انجانب  بود بايشان داد  و كوچ  

كرده با  رسی پر  از  سودا ی سلطنت روی  توجه به  سمرقند  هناد و  چون به  نزديک  آب  سيحون 

راست  از  پلی  كه   كه نخست امري برندق با  لشكر  دست    رسيد فرود  آمد  و  مقرر  چنان  شد 
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بكشتی بر رس  آب  سيحون در باالی  شاهرخيه  بسته بودند  بگذرد  و بعد  از  آن شهزاده  عبور ناميد و  

از  عقب او امري  خداداد   حسينی  و امري شمس  الدين  عباس و  ديگر امراء روان  شوند و امري برندق 

شمس  الدين برسم  مشورت در  ميان  هناده  بود كه  من پيش  از  اين  به  خفيه با امري خداداد  وامري

داعيه  دارم  كه  از  پی  شهزادگان  وامري  شيخ نور الدين و امري شاه  ملک  بروم و با  ايشان  پيوندم كه 

چنني  عهد  كرده ام  وامراء به او  گفته بودند  كه ما نيز  از  مقتضای  پادشاه سعيد  جتاوز  نخواهيم  كرد 

حكومت امري  زاده  خليل  سلطان را  گردن  نخواهيم  هناد و  عزم  آن  داريم  كه  از  او بر  گرديم و  و 

بطرف  آچيق فركنت رويم و امري برندق  رای  ايشان  را  استصواب نموده بود  و  گفته  شام روزی  چند  

م  شام  را  و بعد  از  آن هر صالح در  حوالی  تاشكنت  توقف  كنيد  كه  من  آنچه روی ناميد  اعالم  كن

 .باشد  پيش  گرييد كه  مقاصد به  وصول مقرون  گردد

 :ذكر خمالفت امرا با  امريزاده  خليل  سلطان   .6- 1- 94

چون امري  برندق و  رستم  طغی بوغای برالس  و  عبدالكريم  حاجی  سيف الدين  به سيحون  

رس  بربيد تا كسی  روان  از  آب  عبور نتواند نمود وآالت  پل  رسيدند  از  پل  بگذشتند امري برندق  ج

از   ميخ  و طناب و  نی و  غري ان  پراگنده  و  پريشان  كرد ند و رو به جانب  سمرقند هناد كه بموكب  

شاهزادگان ملحق گرددو  از  آن  جانب  امري  خداداد  و امري  شمس  الدين  با  لشكر  های  خود باز  

متوجه  اچيق فركنت  شدند  و چون امري زاده  خليل  سلطان  از  اين  امر  آگاهی  يافت  به  كنار   گشته 

آب  آمد وبفرمود  كه  جرس  بريده  را  باز  بر بستند  و روز  ديگر  با  متام لشكر  از  پل  بگذشت  و امري  

امري  شاه  ملک از سمر قند  از   برندق  چون بحوالی  درآبه رسيد  جالل پاورچی كه  هنگام  مراجعت

نزد شهزادگان   گرخيته  پيش امريزاده  خليل  سلطان  مريفت  در  آنجا باو  دوچار  خورد و قصه  رفتن  

امري شاه  ملک به سمرقند  وراه ندادن  ارعونشاه او را  با  شهريار  گفت  امري برندق  چون بسلوک  

ن  خرب  دگر  گونه گشت  و  از قصور مهت بنوک  خاری كه  در  منهج  صواب موفق  نبود از  استامع  آ

پای  اميدش خليد  روی  طلب از  صوب  صالح  بگردانيد و  از  نقض نه شيمه نفوس  واال  گهر  
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است باک  نداشته  از  مهانجا  باز  گرديد  و  متوجه امريزاده  خليل  سلطان شد و رستم  طغی بوغا  از  

در  علياباد  بعز تالقی  شهزادگان  مستسعد  شد و  خرب  باز  گشتن  امري  برندق   او  ختلف  نمود ه

عرضه  داشت و  چون امري  برندق  خجلت  زده و رشمسار  به  امري  خليل  سلطان  رسيد زبان  

و  فراصت به  عذر  خواهی  بر  كشاد و  بيعت باو  تازه  كرد ه آنرا به  ايامن   مغلظه مؤكد  گردانيد 

اهزاده با  اتباع  خويش از  عهد  نامه  كه  در باب  متابعت  امريزاده پري  حممد  نوشته  بودند و  ُمهر  ها  ش

بر  آن  هناده و  در  صحبت التمش فرستاده بر  گشتند و  آنرا  نابوده  انگاشته بقصد  سلطنت و  تالش  

مري  شيخ  نورالدين و امريشاه  ملک  رسيد  مملكت  روی  به سمرقند  هنادند  و چون  اين  خرب  به  ا

حرضات  عاليات  را  عرضه  داشتند كه سخن  مفسدان  و فضوالن رشير  مزاج  رواج  يافته  است و 

باژگريان  با  امري زاده  خليل  سلطان بيعت  از  رس  گرفته اند و  عهدی كه  قلمی  كرده  بودند و ُمهر  

 نظم خود بر  آن  هناده  شكسته اند

 به  مردی  مردان  كه   مردش مگو  كسی   را   كه سست  است  پيامن او     

 ز بد  عهد  بگريز  و  گردش مگرد    نخوان  هيچ  پيامن  شكن را تو مرد    

 براوخلعت  مردمی نيست چست    كسی را  كه  پيامن    نباشد   درست    

 روی قياص سگ ازوی  بسی به ز    كسی كـــه  نـــدارد  وفــا و  سپاس    

جای انست  كه دهلای  خونني از  غصه پاره  پاره  گردد صاحب  قران  چنانكه بحقيقت  جهان  را  جان  

و  عامل  را  مايه امن و امان  بوددر گذشته  است  و  هنوز  از  آن  واقعه  چندانی نگذشته  تر دامنی  چند  

اه  بر   گرفته و باوج  مهر و  ماه  رسانيده  حقوق كه  ايشان  را  تربيت  آن  پادشاه  سعيد  از  خاک  سي

نعم  گوناگون  او را  پس   پشت  اعراض انداخته اند  و  دل را بكلی از  عهد و  پيامن او  پرداخته  اين  

 .درد  چگونه  توان هنفت  واين  سخن  كجا  توان  باز گفت
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 او را  نـظري نديده  نــــه بيند  مر    چنان  پادشاهی كه  گردون  پري    

     بدرگاه قدرش رهی و  غــــالم    شبی  گفت    شاهان    عامل  متام     

 نشد فاش  معنی صاحـــــبقران    خديوی كه تا او  نشد حكمران  

 نكردند  فرمان   او  را   دگـــــر    ز نوع  برش  تا   به  شمس وقمر  

 رسزحكمش بموئی نپيچيـــد     به بحرو به بركس بخريو به رش  

 جهانی شده  پر  هراس و  هنيب    چو  بگذشت  ازين  منزل پر فريب  

 گروهی ددِ  دين  بدنيا   فروش    وصايــای  او را  نكردنـــد  گوش  

 غالمان  آن  شاه دين  پرور اند    شگفت  آنكه  آن   زمره   نـاپسند  

 نشستند  بر  خوان احسان  او    ازآن  پس كه عمری  بدوران  او  

 زفرمان    او   روی   بر تافتند    رفتنش  اگهی  يــــــافتند چو  از   

 83. كه  كفران  نعمت  جزای  اين  بيباكان  در  كنار شان  خواهد  هند شک  نداريم

 در توجه بسوی بخارا84 امريان با حرضات  عالياتذكر  مشوره كردن  .7- 1- 94

 ق  الذكر  هستند  جهت  چاره انديشی ملک  وشبخ  نوردالدين كه فرماندهان سپاه ساب  امري  شاه

موضوع را به  عاليات  صاحلات  عرض داشته و آنان را در ركاب خود متوجه  بخارا  ساختند بعدًا  ما 

                                                        
  .700تا 694شرف  الدین  علی  یزدی ،پیشین،ظفرنامھ    83

  .عالیات  و صالحات  منظور  از  شھزادگان وشاھدخت  ھا  و ملکھ خاتونھاست   84
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به  سمرقند  رويم  و با آن  كافر  نعمتان در  گفتگو باز نامييم و وصيت صاحبقران را به ايشان 

 متان  پيامن شكن را  عذر خواهی چنانچه بايد بجای آوريم اگر  توفيق  ياور  افتد  و كافر نع.رسانيم

 دامنی  كز فراق  چــــاک  شده    گر بمــــــانيم  زنده  بردوزيم     

 ای  بسی  آرزو  كه خاک شده    ور نامنيم   عذر ما  بــپــذيـــر    

نسبت به صاحبقران  و باز  امرا با متامی رسان  لشكر  ها  مشورت  كردند كه خاليق را معلوم  است كه 

سعيد حمرميت  وقربی  كه  ما  را  بود  و حظ  ما  از عنايت والتفات آن  حرضت  از  ديگر  بندگان  

زيادت  بود  اگر ما  حق تربيت  ولينعمت  خود فراموش  كنيم بيشک ملعون ازل و ابد باشيم و اگر چه  

كسی  پريامون  ما  نميگردد  دست  از فرمان  و  دل  بعد  از  واقعه  آن  حرضت  ما  را  اختياری  نامنده و  

عزم  آن  داريم كه  پيش  امري زاده  پري  حممد  رويم كه بحكم  ....از  پيامن او باز  نخواهيم  داشت 

شام كه  نزديكان  آن  حرضت  ايد  چه  ميگوييد  و انديشه  شام چيست  آنان با .وصيت  وليعهد اوست 

يل بار زار زار بگريستند و بعد  از  جزع  و فزع بسيار  باتفاق گفتندكه  ما  را  غري از دل افگار و  ديده  س

انديشه  انقياد  وصيت صاحبقران انديشه ديگر  نيست چون رأی  شام وامضای  وصايای  شام امتام  

ان بر وصاياوفرموده  آن  حرضت  است  كمر متابعت  و موافقت شام  بسته هر چه  از  دست  ما  بندگ

آيد بجان  خواهيم  كوشيد و اصول  آن  زمره  حق الناس كه  موافقت  و  مراقبت  امراء اختيار  نموده 

اند  اتلمش بود  و توكل  قرقراو  حسن بغداول و ارسالن  خواجه ترخان و استوی و شمس الدين  

 .ان را   وانمود  كردند املالغی و  موسی و  كامل  و ديگر  خواص و  مقربان  صاحب  قران  موافقت  ش

تعزيت داشتن  بعد  از  توجه  روان شدن  حرضات  عاليات به سمرقند  و  .  8- 1- 94

   سپهر  سلطنت و اعتال  بجانب  بخارا ننربد

حرضات  عاليات  و شهزادگان با  مجعی  از  خواص از  علياباد كوچ  كردند  و با توق   طبل خانه 

قند شدند و لباس  تعزيت  پوشيده  شعار  سوگواری آشكار  كردند   صاحب  قرآن  سعيد متوجه سمر
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چون به  ناله  وافغان  نوحه  كننان  و  گريان بدروازه  چهارراهه  رسيدند  بی  راهان اندرونی از  خبث 

اندرونی عصابه  وقاحت به  پيشانی  باز بسته در  نكشادند و  تومهی فاصد بخود راه  داده  آنروز  ايشان 

ا راه  ندادند  ايشان باخاطری  پريشان و  دل  خونني  از  حيف  آن  بد  كيشان در باغ امريزاده  شاهرخ  ر

 كه  نزديک آن  دروازه واقع  است نزول  فرمودند و شب  آنجا گذراندند 

 جهان گشته ازوضع خود رشمسار  شب   تريه  از  درد  دهلای  زار    

 ده  آفـــتاب  از خجالت  نــهانشــ  ز  گشتن پشيان  شده   آسامن    

روز  ديگر  چون  آفتاب بر  آمد  حرضات  عاليات و شهزادگان با  مالزمان به  شهر در  آمدند و خانقاه  

امريزاده سلطان را كه مرقد  مقررون بناز و نعم خملد صاحبقران موبد  آنجا  بود حمل  نزول  ساختند و 

ن سست  عهد بی  وفا  انداختند  رسها  كشاده  موهيا  بر  كنده و با اقامت رسم  عزا و  ولوله در  جها

روها  خراشيده و  خود را بر  خاک  افگنده و خانزاده  و  رقيه  خانيكه و ساير  خواتني  و شهزادگان و 

امرائ  كه  در  شهر بودند  و زنان  ارشاف و  اعيان  مملكت موی  كشاده  وروی سياه  كرده  و خود  در  

ن  افگنده مهه  مجع  آمدند و امريزاده  حممد  جهانگري كه  در شهر بود  و  ديگر شاهزادگان و امراء  گرد

واركان  دولت و  متام  اكابر  و  ارشاف   و  اعيان  مملكت  مثل خواجه  عبداالول و  خواجه  عصام  

باس  كرده حارض شدند و  الدين و سيد  رشيف  جرجانی و امريک  دانشمند و  غري هم  جمموع تغيري  ل

 متام اهالی  سمرقند بازار  ها بسته و زبان بقاله و فغان  كشاده ولوله  در  جهان  افتاد  

 مهه چون ماه  در لباس  سياه  عاملی مرد  وزن  بـــه  ماتــــم شاه    

 وز  مصيبت  سياه پوشيــــده    گاه  جوشيده گهی  خروشيــــده    

 تــعزيـــت خانه سياه  پوشان  مدهوشان گشته  شهر  از  غريو     

 آه  ازان  حالت  و هزاران آه  شـــــــده  گيتی زدرد  و  اه سيـاه
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 )و سخنواران اين  صحنه را به  نظم  كشيدند(

 ز فوت شهنشاه  دنيـا  و  دين  دگر  شد به  آيني  زمان   و زمني    

 بقاأ جهان از حوادث خراب  دل خلق شد ازآتش غم   كباب    

 بربيد شب زلف پر  پيچ وخم  گريبان ِجان چاک زد صبح دم    

 مصيبت  گرفتند  تاج و كمر  پر از رنج و  آشوب شد بحروبر    

ر قبه قبه  بشكل حباب شد    از سيل  اشک بــر رس  طوفان    واقـعــه  :نظم  خوناب دُّ

 اوهام   كند  پای و قضا تيز  تاب شد    ايام سست  رای  و قدر  سختگريگشت  

 روح  القدس  بـه  تغزيت  آفتاب شد    مــــاتم  رسای  كشت سپهر چهارمــني  

رضورت بود  تا خانواده  ، شاهبانو  ها و دخرتان و نوباوگان و شهزاده  ها و اعيان  و عوام سمر قند (

تا دهلی و  در  از  دست  دادن  امري  تيمور گوركان ماتم  می  گرفتند  چرا كه  اين شاه فقيد  از مديرتانه   

از سند تا رسحدات  چني را بخاطر  آبادی   شهر  سمرقند كه  واقعًا  از مهان روز  تا  امروز  زيبا 

هـ خورشيدی  1378/م1998وعروس  شهر  ها و  شهريست  چو قند  شريين  كه  من يک بار در  سال

را   بپای  اين عروس زيبا  از  آن شهر بازديد  نمودم، كه امري  تيمور گوركان خزينه  متام  كشور ها

 ))مؤلف(و  مردمش  ربخت ) سمرقند( 

در  اين  حال شهزادگان  الغ بيک و وامري زاده  ابراهيم سلطان از  علياباد  متوجه بخارا شدند و روز  

به  نزديک  حصار  دبوس كه  حصاری  رفيع منيع  است و  807مجعه  چهارم  ماه  مبارک رمضان سال

زير  آن  ميگذرد رسيدند  و در  آن  حمل  برادر  منكلی  خواجه بيان متور  خازن  از   آب  سمرقند  از

سمرقند و خواجه يوسف و  ارغونشاه نامه به امرا  آورد كه  مضمونش  بعد  از رفع  حتيت  وسالم  آنكه 
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صود  ما  ما  دروازه  شهر كه از برای  شام نكشاديم  نه  از  جهت  غدر و انديشه ياغی گری بودمق

رعايت  عهد  حرضت  صاحب قرانی است كه  تغيري  آن  هبيچ  صورت روا نميداريم و اگر امري زاده  

سلطان خواهد  آمد با او  مهني  طريق خواهيم سپرد كه با شام سپرديم و بر آن  جازميم  كه  ختتگاه را 

د كه  وليعهد  آن  حرضت  است بيايد  و نگاه داشته  هبيچ  آفريده  نسپاريم تا وقتی كه امري زاده  پري حمم

بر  حسب  وصيت تسليم او  كنيم  صورت  حال  اعالم  كرديم  تا  شام  را دملاندگی نباشد و ما را 

و امرا در  جواب  گفتند ايشان را  از  ما سالم برسان و بگوی كه فكری كه  كرديد و  .  معذور داريد

زاده مشاراليه بر  رسير  سلطنت استقراريابد  شام كه  ختت  و  چون شه..... عني صواب  است  و سداد

از  برای  او  حمافظت  نموده  باشيد و  تسليم  داشته  و هر  آيينه بمزيت قربت و اختصاص  از  ديگران 

 ديگر   یشۀ  ممتاز  باشيد  و در  ايام  دولت او  بلند  پايه و رس افراز  واگر بتصور باطل  ازين  بگرديد واند

بخاطر راه  دهيد  عهد  ولی  نعمت شكسته  و مرتكب  غدر و  خيانت  شده  بغري  از  اينكه  گم  

  ً ناموسی  و زشت  نامی بار  آورد  آنرا  هيچ  بمن  نباشد  والبته رس انجامش  به  پريشانی  كشد  وغالبا

ُمهر زده ببيان متور خان  دادند و او   اينها  از  شام  پوشيده نامند و  مهني سخنان را قلمی  كرده و  نوشته را

   85.در زمان به  باز  گشت روی  سوی سمرقند  هناد

اما روز  ديگر بر  خالف  عهود و  پيامهنای مكرر  خليل  سلطان  از  تاشكند  روی  به سمرقند  هناد   و 

نيز  به  استقبال  امري امري خواجه  يوسف با  نثار دسته  گل و  پيش  كش   پيش  رفت و اكابر  سمر قند  

زاده ستافتند و امري زاده را  از درب  شرياز كه از آنجا تا سمرقند چهار منار  است سعادت دست بوس  

شهزاده  دريافته و اكابر و ارشاف  سمرقند  نيز جمموع به اقامت رسم  استقبال استعجال نمودند و چون  

غونشاه با  كليد شهر و  مقاليد  خزاين و  كنوز  كنار  آب كوهک مرضب  خيام نزول شهزاده  گشت ار

متوجه شد و در  آن  حمل بعز  بساط بوس  فايز  گشته تسليم  داشت و  مجاعت  بد عهدان و  پيامن  

گسالن باتفاق  كمر مهت  بسته مالزم  شدند و نه  از  كفران  نعمت  ونه از  تغيري  وصيت  خداوندگار 

                                                        
  .709ھمان  مأخد  پیشین  ، الی  صفحھ     85
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شكستن  پيامن  كه ياد  كرده بودند  امري شاه  ملک  كه  از  اين  غدر  خرب   خويش  باک داشتند و  نه  از

يافت بايشان  مكتوبات  نوشتند مشتمل بر فنون  تعيري و توبيخ و  هر  گونه  نكوهش و نفرين  و بدست 

ند قاصدی  بآن بی باكان  فرستادند رستم طغی بوغای برالس كه او را از  پيش  روانه بخارا  كرده بود

كه برادرش  محزه حاكم آنجا بود باستقبال  شهزادگان  مبادرت  نمودند و به  نزديک  بخارا بموكب  

مهاميون  پيوست چون به شهر بخارا  رسيدند  به  مزار متربک  ايوب  پيغامرب عليه سالم استمداد مهت  

د  عهد بستند و سوگند موكد  نمودند و امري شيخ  نور  الدين  و امري شاه ملک و رستم برالس  به  جتدي

كردند و  از  آنجا سواره  شده در رمضان سال مذكور به قلعه بخارا در  آمدند و در  آن  حمل  نزول  كرده 

و  بعمامرت زيادتی حصانت  و  استحكام  آن  مرصوف  شدند و يراق  در  آن  ديدند كه شاهزادگان  

ند و ضبط  يک  دروازه  كه بر  شهر  كشوده  است به وامري شيخ نورالدين  و شاه ملک  در قلعه باش

انف  قلعه  تعلق  به امريزاده  الغ بيک و امريشاه  ملک  داشته باشد و  ديگر دروازه  كه بطرف  بريون 

دارد با  نصفی  ديگر  از قلعه و بارو  در  حيطه التفات امريزاده  ابراهيم سلطان  واهتامم و امري  شيخ 

رستم برالس و برادرش  محزه و التمش و توكل قرقرا و  ديگر امراء در  شهر باشند    نورالدين بود و

هريک  به  حمافظت دروازه   های  شهر و برج و باره آن قيام ناميند و بر اين  نسق  قرار يافته كاربند شدند 

 86. و به  تعمري و  مرمت  حصار مشغول گشتند

حممد   روز  پنجشنبه  سوم  ماه  مبارک  رمضان  شهزادگان  عالی  بعد  از  تصميم امرا جانب  امري  پري 

مكان  امريزاده  الغبيک و امريزاده  ابراهيم  سلطان  كه اعز اوالد  واسباط نسبت با  حرضت صاجب  

درين  روز  خواتني  و شهزادگان  می  بايست   از مهدگربرضورت  جداميشدند  كه  .  قران ايشان بوند 

چنان جان  خراش  است  كه  قلم  از حترير  ان بيم دارد  كه  آتش در  خامه  گريد  زيرا  پيوند   اين  حالت 

  87.و  ايشان  هر كدام رای خود  بگرفتند  و جدا شدند . جان  ودل  از  هم انقطاع  می  يافت
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 سمرقند فردوس ماننده  خليل سلطان بر رسير فرماندهی جلوس  امريزاد.  9- 1- 94

ياخليل سلطان  تيموری فرزند  مريانشاه و نوه امري  تيمور گوركان بود كه اولني  پادشاه   خليلمريزا  

قسميكه  در   ذيل از  ياداشت ظفرنامه رشف الدين  يزدی  .در سلسله فرزندان و  نبريه  گان  تيموربود 

تيموربر  رس  تصاحب    وخوش گذران بود  كه  علی  زغم نزاغ بني  پرسانمی  آوريم او پادشاه  كامران 

ً  شهر  سمر قند حكمراند 812تا  807حكومت  از   .  بر جای تيمور بر  بخشی  از قلمرو  و خاصتا

 را وليعهد خويش كرد، در هنگام مرگ مريزا جهانگريپرس  پري حممدهرچند تيمور گوركان در وصيتی 

ای كه رسداران تيمور نسبت به  رغم عالقه ـ بود، از اين رو به سمرقندتيمور، او دور از پايتخت ـ يعنی 

پريحممد، در . دادند، جمالی برای اجرای اين وصيت پيدا نشد اجرای واپسني خواست او نشان می

برخی از امريان تيمور، به هبانٔه عملی كردن نقشٔه . موقع به سمرقند برسد بود و نتوانست به قندهار

اين ترتيب خليل  به. بود، بر ختت نشاندند تاشكند، خليل سلطان را كه در چنيلشكركشی تيمور به 

كرد حارض به رها كردن حكومت نشد و دولت موقت را به  سلطان كه برجای تيمور موقتٌا حكومت می

 814- 786رف  فارسی وی در بني ساهلای نظر به  تذكر  دايرة املعا 88 .يک دولت دائم مبدل كرد

 .زندگی كرد

 زمان و  تاريخ جلوس خليل سلطان. 10- 1- 94

مطابق  به توق 807بر حسب اختيار موالنا بدر الدين منجم درروز چهار شنبه شانزدهم  رمضان سال 

د و  ارگ  ايل كه آفتاب در ششم  درجه محل بود امريزاده  خليل  سلطان بدارالسلطنه سمرقند  در  آم

عالی  را  باگنج  عامل در  حيز ترصف خود  در  آورد امرا و شاهزادگان و  اركان دولت زانوزده زبان  به  

چون  سلطنت  ......  هتنيت بدعا و  ثنای  او  بر  كشادند و  خطبه  و  سكه  در  ماوراءالنهر  بنام او شد 

در  خزاين و  كنوز بر  كشاد و امراء  واركان دولت  سمر قند بر  امري زاده  خليل  سلطان  قرار  گرفت  
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و اقتصاد  مرعی نداشت نقود را  ن امر  رشايط  اعتدال  آغاز هناد و در  آنو لشكريان را انعامات فرمود 

  89.بطريق  غله كه  از  خرمنگاه  نقل  ميكنند به  ترازو  كيل  بخش  ميشد و  بخروار  می  بردند 

 

 

  ملک زاده  خليل  سلطان  در زوال  .11- 1- 94

 شاهرخاين امر نارضايتی را در بني رسداران و امريان تيموری پديد آورد به طوری كه بنا به دعوت آهنا، 

ی و كشمكش ميان مدعيان حكومت، يعنی در مهني زمان، درگري. پرس تيمور به سمرقند لشكر كشيد

) عمر و ابابكر و خليل سلطان( مريانشاهو پرسان ) رستم، اسكندر، پريحممد و بايَقرا( عمرشيخپرسان 

و حاكامن حملی، از او محايت  امريشاه ملکشاهرخ با اينكه بسياری از امريان، مهچون . آغاز شد

. مشغول شد هراتتناب كرد و به رسوسامان دادن كردند، از درگريی مستقيم با افراد خاندانش اج می

هرچند ناخرسندی . ای در اين بني انجام گرفت كه كار به جنگ و نزاع نكشيد به اين ترتيب مصاحله

ٌ خامته پيدا كر زيرا سلطنت او در واقع يک فرمانروايی نبود، . دامريان از سلطنت خليل سلطان موقتا

طبيعی بود دوام اين شيوه فرمانروايی كه عاری از هر . بلكه يک عياشی و خوش گذرانی پيوسته بود

خصوصا كه حميط آن دوره، آشفته، ناآرام و پر از مدعيان . گونه مسئوليت است، غري ممكن خواهد بود

 .سلطنت بود

شاد «ای به نام  او در سمرقند به عشق نوازنده. پيشه، شاعر، و الابالی بود مريزا خليل، جوانی عاشق

به طوری كه با زنان تيمور كه به عنوان حرم . گرفتار شد كه اين عشق به حد جنون رسيد» ملک
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صاحبقران در دربار مورد احرتام بودند، بد رفتاری پيشه كرد و امرای تيمور را هم كه طرز زندگی او را 

 . نديدند، از خود مأيوس و ناخشنود ساختپس نمی

امريشيخ و  امريشاه ملکبه زودی خليل سلطان با خمالفت ساير امرياِن قدرمتند تيمور، از مجله 

نخستني فرد از خاندان تيمور كه خمالفت جّدی خود را . ، و ديگر مدعيان حكومت روبرو شدنورالدين

اما نتوانست محايت    بود ماورای سيحونبا او آشكار كرد، سلطان حسني، نبرئه دخرتی تيمور، والی 

شاهرخ . شكريان را جلب كند و ناگزير به شاهرخ پيوست و سپس در هرات به دستور او به قتل رسيدل

ای بر ديگر  در هرات خود را وارث ختت پدر ناميد و به سبب اقتدار و كفايتش توانست تا اندازه

، بر خالف برادرانش، محايتش را از شاهرخ كه ناپدری شريازپريحممد در . مدعيان چريه شود

 .اش نيز بود، اعالم كرد)پدندر(

، به سبب بی كفايتی خليل سلطان و درگريی سبزوارو  كرمانو  شريازو  اصفهانو  تربيزاز طرفی در 

و از بني بردن  سمرقندخليل سلطان پس از چهار سال حكومت در . مدعيان جانشينی، آشوب شده بود

باالخره خليل سلطان به دست يكی از . ، شدسيحون، والی خدايداد حسينیخزاين تيمور، گرفتار 

به  ٨١١شاهرخ در .بر آن رسزمني حاكم شد كاشغرامريان خويش معزول و حمبوس شد و خان 

به عالوه . فرستاد ریلشكر كشيد، خدايداد را كشت و خليل سلطان را پس از رهايی به  ماوراءالنهر

تا . ه و تبعيد شد، كه ظاهرًا چندی بعد به خليل سلطان پيوستشاد ملک، معشوقه مريزا خليل هم تنبي

كرد در آن جا بيامر شد  اين كه خليل سلطان در حالی كه در ری مهچنان به خوشباشی و عياشی رس می

حمبوبه وفادارش، شاد ملک، كه در مهان دقايق . ميالدی درگذشت ١۴١١/ ق  ٨١۴و عاقبت در سال 

ای كه در دست داشت هالک  در كنار پيكر بی جان خليل، خود را با دشنه بر بالني او حارض شده بود،

  90.رسانجام آن دو، به امر شاهرخ در مهان شهر و در يک مقربه به خاک سپرده شدند. كرد

                                                        
  دایرةالمعارف فارسی ھمان ،    90
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بد  نخواهد بود  بعضی  از  كاروايی  های عياشانه  وی  را  از   قلم رشف الدين  علی  يزدی در تاريخ  

م   بخوانيم تا هيچ  ملتی  خود شان  را  گرفتار  چنني  حاكم بی  خيال از  امور رعيت ظفرنامه اوباز ه

 :والابالی نسازند

به بسياری  لشكر و چاكر و  غلبه اعوان و انصار  كار  سلطنت نسق و  استقرار نپذيرد چنانچه  كه  «

 : گفته اند  

 ازد سكندری داندنه  هركه آينه س  نه  هر كه چهره بر افروخت   دلربی داند

 كاله  داری و آيني   رسوری  داند  نه هركسی كه كله كج هناد وتند   نشست

او  كه  بغدرخودش را  پادشاه ساخته بود  در  كمرتين  وقت  از اثر بی دانشی گنجهايی را  كه بر رس  آن  

 هزاران  نفر تلف شده بود توسط   اين شاه نابخرد  تلف شد

 كه بانگ  خروس  آيد از ماكيان    ن  خاندانشكوهی نامند  در  آ    

اين  پادشاه كه  مست باده  پريوزی  از  طريق  غري  مرشوع  آن  شده بود  در متام كار  ها رای خود را 

ثاقب  ميدانست  و از  كسی  در امور  خزانه و  عايدات  دولت مشوره  نميكرد جلام  گسيختگی  

 :گرديد بطوری كه  قريب بود  بخاندان گوركانی  شكوهی نامندبزرودی  در اركان دولت او  ناميان  

 شد كه رسرشته كارش از دست       ز جام مـــــــحبت  چنــان  مست شد      

 خرد را  چكار  است  با  مست  عشق    فروبسته  دست  خرد  دست  عشق

 نــه فـــكر  جــهـان  و نه  پروای  كس    دلش بود  مشغول حمبوب   و    بس

بر  آن   اسباب  جماری  امور شاهزاده  عالی  قدر بلند  جناب در بيشرت  ابواب از هنج  صواب   بنا 
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منحرف  بود  واز مجله بر طبق  مقتضای حال  كه  غلبه  در  حكم  او  را  می  باشد  از  رسود  پرده  ساز  

 :وقت نوای

 ر  نقد  جان  توان  دادعشق  است  داد اول  ب  در من مزيد عشقش  دنيا چه  قدر دارد     

بگوش  جان  مريسيد و  دست  ارساف باتالف  ذخاير بر  كشاده  جمموع  نقود  و اجناس  كنوز و  

خراين كه بی  مبالغه  وهم  از  حزر  و  ختمني  آن عاجز بود باندک زمان  رصف  كرد  بيشرت بر  مجعی كه 

با  جمموع   "حاتم"مهتش  آنقدر خواسته  كه  متام  در  آخر  خرابی ملكش از  ايشان شد و با  آنكه  دست 

صد يک  ذكات  آن  نبوده باشد بكم  مدتی  هبر  كس و نا كس  داده  و چون از فرموده  "قبيله طی"

حيث    - سنت سنيه حكيِم عليم و  عدول  جست-   والتبسطها كل البسط فتقعد ملوما  حمسورا

اال عندنا خزاينه  ما تزله اال  بقدر  معلوم  ان من شیو : هدی  جل وعال بقوله  الكريم  مرعی  نداشت –ءِ

و  از  حد  كرم كه  عبارت  از دادن  چيزيست  كه اليق باشد بكسی كه سزاوار بود بدان  مقدار كه  

 مناسب افتد  جتاوز نمود بخششی  چنان به  تبذير و  ارساف امتام و انتصاف  يافت 

 كه امروز  مردم بــــگاهِ  مــقال    چنان  كرد  ارساف در رصف  مال    

 حكايت  ز  ارساف او  ميكنند    چو  آغاز   اوصاف    ا و  مـــيكنند    

چون  معظم  معارف  آن  وجوه  مقتضيات رای  ورضای  مهان بود كه  مبتالی  سودای  او بود بموقع  

 :و  غري موقع بی  دريغ  رصف  ميشد 

 بر افشاند  گوهر چوباران ز  ميغ    بدان رس كه  خاک سيه بود  دريغ    

 كه فايز  نشد  جز بحظِّ ِ قليـــــــل    بسا  مستحّق  عطای  جزيـــــــــل    

قضيه  استحقاقيه بود شايسته  ديناری  قنطاری می برد  و بس مستحق صنوف نوازش بآرزوی عشريآن  
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 : می  مرد 

 دانند يمني را ز شاملبه  كسانی كه  ن    ميدهد  دست  فلک  نعمت  اصحاب  يمني    

 فلكش لعل بدامن  دهد  وزر بجوال    وانكه او را  ز  خری  توبره بــــايــد  بــر رس    

از  مجله  آنچه ارباب  فسبحان  من ال مانع ملا اعطی ملا منيع . بی  اغراق و بی ابقال  بظهور  پيوست 

بمزيد  عنايت و  تربيت  اختصاص  بخشيد  و  احرتاز  نفوذ  آن بود  كه  مجعی  مردم  بيگانه  پست پايه را 

هر يک  را  قارونی  ساخته بمرتبه  امارت  و رسوری  رسانيد و از  آن  معنی هم  خاطر امراء  ورسان 

سپاه  تغيري  پذيرفت و  هم  دماغ  آن فرو  مايگان از بخاِر  پندارو بطر  حمبط  گشت و بسا  فساد  از  ان  

 :ناشی  شد 

 بزرگيش  جزپايه  پايه  مده    و خواهی  كه سازی تو مهيكی را چ    

 نه قدر تو  داند نه قدر مهی     كه  چون بر گزافش  بزرگی    دهی    
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          )خليل سلطان تيموریيا  مريزا خليل( مريزاخليل سلطان .1- 2- 93

 ) م 1405- 1411/ ق  807- 814  (  

رغم نزاع بني  كامران و خوشگذران بود كه علیهان ز پادشاه فرزند  تيمور گوركان، از سالطني و ا

ق بر جای وی بر بخشی از قلمروش  812تا  807های تيمور بر رس تصاحب حكومت، از  پرسان و نوه

 .حكمراند

را  كه  در  حدود  غزنني پايتخت  خراسان بود    پري  حممدتيمور  قبل  از   مرگش پرس مريزا  جهانگري ،  

پري  حممد  . اما  زمانيكه تيمور  مرد  جمالی  برای  حتقق  اين  وصيت  ميرس  نشد .يش  كردوليعد خو

 .نتوانسته بود  به  موقع  به  سمرقند  برسد 

تيموردر آخرين  نقشه   اش كه  محله  بر  چني  بود  در  يک   زمستان   هنايت  برف گري و رسد در 

در  اين  سفر آخر  وی  را  رها  نميكرد در يک شب  پر برف    كوالک گريماند و از  اثر  مريضی ايكه 

 .فردای  آن  او را  مرده  يافتند  كه  جان باختدر قلعه اترار،

اين زمان برخی   از  امرای  تيمور ، به  هبانه پري  حممد ، كه در  قندهاربود، بر  طبق عملی  كردن  اراده    

ور  و  درمهني  سفر  كه  قبالً  در  بخش نود و دوم در مورد  آخرين  هدف  تيمور و  فوت  او  ، تيم

ً  مهينقدر واضح  ميسازيم  كه   رسداران حتت  فرمان   اشاراتی داشتيم به  مهني  قدر اكتفا ميكنيم و رصفا

لذا  خليل  سلطان موقتًا  بجای  .  پري  حممد     نتوانستند  خود را در  ارسع  وقت  به  سمر قند  برسانند

او  بعد  از جا  بجايی  قدرت  حكومت  .تيموربه حكومت در  سمر قند  از  طرف   امريان گامشته شد 

 . موقت  را  به  بيک  دولت  دايم مبدل كرد

 شاهرخ اين امر نارضايتی  در بني رسداران و امريان تيموری پديد آورد به طوری كه بنا به دعوت آهنا،

در مهني زمان، درگريی و كشمكش ميان مدعيان حكومت، يعنی . پرس تيمور به سمرقند لشكر كشيد

 . آغاز شد  ) عمر و ابابكر ( مريانشاهو پرسان  رستم، اسكندر، پريحممد و بايَقرا) عمرشيخ(پرسان 

كردند، از  و حاكامن حملی، از او محايت می امريشاه ملکبا اينكه بسياری از امريان، مهچون شاهرخ 
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به اين ترتيب . شد مشغول هراتدرگريی مستقيم با افراد خاندانش اجتناب كرد و به رسوسامان دادن 

هرچند ناخرسندی امريان از . ای در اين بني انجام گرفت كه كار به جنگ و نزاع نكشيد مصاحله

ٌ خامته پيدا كرد خليل سلطانسلطنت  زيرا سلطنت او در واقع يک فرمانروايی نبود، بلكه يک . موقتا

يی كه عاری از هر گونه طبيعی بود دوام اين شيوه فرمانروا. عياشی و خوش گذرانی پيوسته بود

خصوصا كه حميط آن دوره، آشفته، ناآرام و پر از مدعيان . مسئوليت است، غري ممكن خواهد بود

 سلطنت بود

 عزل و حبس .2- 93-2

ای به  او در سمرقند به عشق نوازنده. ، جوانی عاشق پيشه، شاعر ولی الابالی و  عياش بودمريزا خليل

به طوری كه با زنان تيمور كه به عنوان . ين عشق به حد جنون رسيدگرفتار شد كه ا» شاد ملک«نام 

حرم صاحبقران در دربار مورد احرتام بودند، بد رفتاری پيشه كرد و امرای تيمور را هم كه طرز زندگی 

 پسنديدند، از خود مأيوس و ناخشنود ساخت او را نمی

امريشيخ و  امريشاه ملکر، از مجله به زودی خليل سلطان با خمالفت ساير امرياِن قدرمتند تيمو

فت جّدی خود را نخستني فرد از خاندان تيمور كه خمال. ، و ديگر مدعيان حكومت روبرو شدنورالدين

با او آشكار كرد، سلطان حسني، نبرئه دخرتی تيمور بود   ولی وی نتوانست محايت لشكريان را بخود  

، بر شريازپريحممد در . يان چريه شودمجلب كند و ناگزير به شاهرخ پيوست و سپس شاهرخ در 

 .خالف برادرانش، محايتش را از شاهرخ كه پدر اندرش نيز بود، اعالم كرد 

از طرفی ، به سبب بی كفايتی خليل سلطان و   كرمانو  شريازو  اصفهانو  تربيزدر  سبزواراما 

خليل سلطان پس از چهار سال حكومت در  .درگريی مدعيان جانشينی دچار آشوب شده بود

باالخره  ، شد و جيحون، والی ماورای خدايداد حسينیو از بني بردن خزاين تيمور، گرفتار  سمرقند

بر آن رسزمني حاكم  كاشغرخليل سلطان به دست يكی از امريان خويش معزول و حمبوس شد و خان 
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لشكر كشيد، خدايداد را كشت و خليل سلطان  ماوراءالنهربه  811م  شاهرخ در  1409/ ق  812«.شد

ُُلغ فرستاد و سمرقند را به ریرا پس از رهايی به   داد  بيگ ا

 درگذشت.93-2-3 

ً  تبعيد نمود، كه ظاهرًا چندی بعد به خليل سلطان  شاهرخ    خليل مريزا   و معشوقه  اش را  تنبها

ر حالی كه در ری مهچنان به خوشباشی و عياشی  با  حمبوبه  اش در تا اين كه خليل سلطان د. پيوست

حمبوبه وفادارش، شاد ملک، كه  ميالدی درگذشت 1411/ ق  814آن جا بيامر شد و عاقبت در سال 

ای كه در دست  در مهان دقايق بر بالني او حارض شده بود، در كنار پيكر بی جان خليل، خود را با دشنه

انجام آن دو، به امر شاهرخ در مهان شهر و در يک مقربه به خاک سپرده رس .داشت هالک كرد

 91.شدند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، چاپ  میشن  پرس کلکتھ ؛ 479تا473، تصحیح  مولوی  محمد  الھاد،جلد  دوم ، صص،شرف  الدین  علی یزدی ظفر نامھ   91

احسن  التواریخ، تالیف  حسن  بیک  روملو، بکوشش  عبدالحسین  نوایی،انتشارات  بابک، چاپخامھ   حیدری ،  انتشارات  بابک ، 
  1857اکسفورد،  از  روی   نسخھ  بمبئی   .8- 1و،صص1357سال
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 بخش نود و پنجم

 پرسان امري تيمور گوركان يا  تيموريان

 متهيــــــــد

زيرا .كه  يک  روی  تاريخ مهيشه  سياه وبا  گزافه پر شده است بار  ها  در  اين  اثر توضيح  نموده ام    

آنچه را  كه  از  اثر مؤرخني می يابيم تقريبًا  فضای تاليفات  مؤرخني خمصوصًا در مرشق  زمني 

مشحون از  مدح  وستايش حكمرانان و  جهان كشايان خونخواری می  باشد كه هبر حال ) خراسان(

ه  رشف  الدين  علی  يزدی كه ما منحيث يک تاريخ  موثق از  نوشته  های او وظفر نام. ننگ  تاريخ اند

در اين اثر ، استفاد ه  كرده ايم بيشرت مدح  وستايش  تيمور و احفاد  او بوده  است  كه  هيچ  جا  در  

است    كتاب  خود از  اين  خونخوار صابقران تنقيد نكرده  است ولی  وقايا را  آنطوری كه  وقوع يافته 

اما   مطالبی را  در البالی  مجالت  و  كلامت  در تاريخ  خود گنجانيده  .طول و  تفصيل داده  است 

است  كه  اگر بدقت مطالعه  گردد  وقايع  مهان  وقت را  می  توان از  آن  استشهاد  كرد چنانچه در  

بيان  كرده  است  كه  كمرت  ظفر نامه در مورد خليل  سلطان  جانشني تيمور وقايعی  را  رشح  و 

مؤرخی چنني رک  و راست مافی  الضمري  خود را  بيان  نداشته  است  بطور مثال در مورد  خليل  

اين  پادشاه كه  مست باده  پريوزی  از  طريق  غري  مرشوع  آن  شده بود  در متام  «:سلطان  نوشته  است 

مشوره  نميكرد جلام  در امور  خزانه و  عايدات  دولت   كار  ها رای خود را ثاقب  ميدانست  و از  كسی

ودی  در اركان دولت او  ناميان  گرديد بطوری كه  قريب بود  بخاندان گوركانی  گسيختگی  بز

از فاسد ات تدبري كه  در  طی    ن  اينكه بدتر از آ «:ويا كه  در جای  ديگر  گفته  است » شكوهی نامند

بانوان حرم امري  تيمور كه مادندر (آنحرضت را   افت آنكه    خواتني  و سواریجماری  تقدير  وقوع  ي

داد تا  از  صميم دل و  ) بخشيد(بامريی و هبادری   را هر يک) ميشد  يا خواهران او های خليل سلطان

گردندو از معاونت و  حمارضات  ايشان  كار  ملک وجهانداری  انتظام )او(جان مطيع  و  هوا خواه 
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   92  »ابدي

او در  تاريخ  خود  ازتيمور مرد خونخواری كه در بسياری  از  شهر ها   از مجله شهر يزد زادگاه و مدفن  

از رس  های  كشتگان  مناره ساخته مدح بيجا كرده  چاپلوسی را  از   - مؤرخ رشف الدين  علی  يزدی  

گفته و ذات و مكارم آيات  آن جبار   وبا حلن  مشحون  از  متلق  و تعصب سخن . حد  گذرانده  است 

قهار را مظهر لطف نا متناهی خوانده  و مكنون ضمري مستنري  او را حمض  خري و نكوخواهی شمرده  

 .است 

او  متام قتلها و جنايات وی را مشيت  اهلی  خوانده و فرار از  تقدير را  ناممكن و رضا به قضا را  ستوده  

  93.ق صورت  حال حرضت  صاحب قرانی امري تيمور گوركانی  استو مصداق  اين سيا.... است 

حسن  روملو كه  آنقدر  از  شاه  اسامعيل  صفوی و شاه  »  احسن  التواريخ« مهني  طور  است  مؤلف  

عباس پرس او  متجيد  و  توصيف  كرده  كه  از  رس  تا  به  آخر  كتاب  احسن  التواريخ مملو از اراجيف و  

خاندان شاه  اسامعيل كه خونخوار ترين  چهره  تاريخ  است ميباشد  كه  پژوهنده برای   چاپلوسی

يافت يک  حقيقت  تاريخ  جربًا كل  كتاب  را می بايست با  حوصله مندی بخواند  تا   حقيقتی را  

ر  و لی  قد.مهني طور  است  در  مورد ساير تاريخ  ها . كشف  كند كه در چند سطر خالصه  ميشود

مسلم  در  اينجاست  كه اگر  مهني  كتاهبا  نمی  بود ما  چطور  ميتوانستيم از  وقايع  آن زمان  پرده 

 برداری كنيم؟ 

ظفر نامه  رشف الدين  علی  يزدی  را كه  در قالب ولفافه سجع فارسی و  عربی برای دوراهنای  بعد  

زدی نيست و  تقريبًا  فضای  متام تاريخ  نگاری  بيادگار  گذاشته كه  اين شيوه  نگارش  خمتص ظفرنامه ي

ما  را در بر  ميگريد و ثانيًا تاريخ  و ادبيات  ما  در  طول  حيات سياسی  پادشاهان  به  نوعی  در خدمت  

                                                        
  728ھ ،یزدی  شرف  الدین  جلد دوم ، ظفرنان  92

  189ظفر نامھ ، تصحیح عصام الدین اورونبایوف  ،ص   93
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آنان بوده اند و ما  كمرت رد  پايی  از حيات اجتامعی  مردم را در  تاريخ  نگاری  رسمی در  رسزمني  مان  

 .م ، آنگاه  موالنا  رشف  الدين  يزدی  را تربئه خواهيم  كرد نمی  بيني

مالقات رشف  الدين  علی  يزدی در  كنار  هنر انجيل  در  هرات  با موالنا  عبدالرمحن جامی نيز بی 

تأثري  نبوده و ظاهرًا  رشف  الدين  يزدی بعد  از  اين  مالقات  و  استامع  رسزنش  جامی كه باوجود 

بودن و وسعت  اطالعات  زندگی  را  در  كنار مدح  حاكامن برس  می  برد ،  از  هرات به دانشمند 

    94.خانقاه تفت  مراجعت  كرده  وقلم مدح را شكسته و بر سجاده محد   زندگی  را بپايان برده  است

 

 :معني الدين شاهرخ تيموری. 1- 2- 95

هـ ق تولدگرديده و بعد  از  فوت  769است كه درگوركانی  تيمورچهارمني پرس  معني الدين شاهرخ 

و انتساب  امري    علی رغم خمالفت برادران )م ١۴۴٧ -  ١۴٠۵/ق. ه ٨۵٠ – ٨٠٧(تيمور در 

 و امري تيمور گوركان انيكی از جانشين وتيموربه  واليت  عهدی  پري  حممد ،به  سلطنت  نشست 

او وقتی زمام امور  كشور پهناور  تيمور را بدست  گرفت  كه  .گرديد تيموری بزرگرتين پادشاه

حكومت    خود تيمور  خود در زمان  حيات   95.ودندبرادرانش  هر يک  مدعی تاج و ختت  تيمور  ب

  96. حممدسپردو  حكومت  هند را  به برادر شاهرخ  ،شاهرخ را  به خراسان 

 :سلطنت شاهرخ سلطان در خراسان.2- 2- 95

 امرينام چهارمني پرس.) م ١۴۴٧ - ١۴٠۵ /.ق.  ه ٨۵٠ – ٨٠٧(معني الدين شاهرخ تيموری 

                                                        
  .775،جلد دوم ،ص1344نفیسی سعید ، تاریخ  نظم  و  نثر  در ایران ، کتابفروشی  فروغی ،   94

در  گذشت  امیر  (تھران  1349اب روملو  حسن ،احسن  التواریخ بھ اھتمام   نوائی  عبدالحسین ، بنگاه  ترجمھ  و نشر  کت   95

  .37و جلوس   شاھرخ سلطان ،ص ) 708تیمور گورکان سال

  

  .670- 649ظفرنامھ یزدی ص    96
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ولی  دايرةاملعارف  آريانا كه درسال .)م ١۴٠۵ - ١٣٧٠( )ق.  ه ٨٠٧ – ٧٧١(تيمور گوركانی 

  انيكی از جانشين یو  97.مسيحی ميداند769/1403در كابل چاپ شده است  تولد او را  1348

 .از بزرگرتين پادشاهان تيموری است ر ووتيم

الل پس از مرگ تيمور حاكامنی كه از ترس حارض به اطاعت او شده بودند هر كدام علم استق 

از  مجله  خليل  سلطان  را كه شخص  عياش و نادان و بی  كفايت هريک از فرزندان تيمور . برافراشتند

كه در راه  آخرين سفرهتامجی  اش به  چني  در  اترار يكی  از واليات  . هـ ق 807بود در قوريالتای سال 

ا  كرده  بود  عذر خواهی كرد  و حتت  تسخريش ضمن ساير  نصايح از  متام  مردمی  كه  در  حق آهناجف

از  امرا و شاهزادگان  خواست  تا  پس از  فوت او  پري حممد را  كه  والی كابل  بود  در سمرقند  

كه فردای  آن  روز در  اثرمريضی  ايكه  داشت در حالی  وفات  نمود  كه شهزاده .جانشني  او  گردانند 

  98پيش روی  اردوگاه او برای  معاينه  صف  بسته بودند،  ها و رسداران  فوجش در روی  برفهای  

كه والی تاشكنت بود باوجود  اينكه  قوريالتای امري گوركانی  را  برايش نشان ) خليل سلطان(وی 

دادند غدر  پيشه  ساخته و  خودش  را  جانشني  تيمور  ساخت  و  در  مدت  كمی  متام ثروهتا و  

رسزمني  های  اشغالی خود ذخريه  كرده بود  مهه را به  رقاصه  ها ،  زنان   خزاينی كه  تيمور به عنف از 

زيبا روی و امريانی كه باوی  مهدست وهم پيامنه بودند، حيف  كرد تا  اندازه  ای كه زنان  حرم  تيمور 

مرقند  امري را بخاطر  نگهبانی تاج  و  ختت به امريان  زور  مندش  بخشيد  تا  بتواند  روزكی  چند  در  ث

باالخره خليل سلطان به دست . ، شدسيحون، والی خدايداد حسينیگرفتار رسانجام  99باقی  بامند

به  ٨١١شاهرخ در .بر آن رسزمني حاكم شد كاشغرز امريان خويش معزول و حمبوس شد و خان يكی ا

 لشكر كشيد،  ماوراءالنهر

                                                        
  769،چاپ مطبعھ معارف ،جلد چھارم ،ص 1348دایرة  المعارف آریانا ،  از  طرف انجمن دایرةالمعارف  افغانستان ،سال    97

  .موالنا شرف الدین یزدی ،پیشین ؛ یاداشتھای  کالوجو ھرالد لمپ ، تیمور  لنگ ، پیشین ؛   98

  .680تا 649شرف  الدین  علی یزدی ،خالصھ  صفحات    99
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  :)سمرقند( لشكر  كشی  شاهرخ به ماوراءالنهر.  3- 2- 95

چون خرب خمالفت امري شيخ  نورالدين در هرات  بگوش شاهرخ  در  هرات رسيد قبل  از  آنكه  خود  «

 مرضاب  هبادر ، امري توكل برالس و امري:متوجه  سمرقند  شود چند تن  از فرماندهان  لشكر خود 

امرييادگار شاه ارالت ،حممد صوفی  ترخان ، امري يوسف خواجه وامري  عجب شري وامري نوشريوان 

گردانيد و امر فرمود  تا امريشيخ نور الدين را گرفتار   برالس را با سپاه زياد متوجه  ماواءالنهر

ران به  صوب ماوراءالنهر عازم  نربد  گرديد گردانند   و خود  نيز به  تعاقب  با لشكر گ

امري شيخ  نور  الدين از روی  خشم  و  كني سپاه شاهرخ را  استقبال  نموده در حوالی  .

يكی  از  پرسان امري  خداداد از جانب  خمالف  .قزل رباط جنگ  عظيم  بوقووع  پيوست 

در  اين  حني شاهرخ  . را  گريزانيدجنگهای مردانه  كرد  و مريزا امحد  مريک  پيش  رفته او 

امري شيخ  نور  الدين  راه فرار  پيش  گرفت در نتيجه  .پادشاه به اتفاق قورچيان  محله  نمود 

. تعداد زيادی  از  دشمنان را به شمول امري خدا داد اسري و  به درگاه  پادشاه  آوردند

خدايداد را كشت و خليل سلطان را  شاهرخ مهه  ارسا را مورد  استاملت قرارداد و بخشيد و 

ه عالوه شاد ملک، معشوقه مريزا خليل هم تنبيه ب100 ».فرستاد ریبه خداداد از زندان  پس از رهايی 

ان در حالی كه در ری تا اين كه خليل سلط. و تبعيد شد، كه ظاهرًا چندی بعد به خليل سلطان پيوست

 ١۴١١/ ق  ٨١۴كرد در آن جا بيامر شد و عاقبت در سال  مهچنان به خوشباشی و عياشی رس می

حمبوبه وفادارش، شاد ملک، كه در مهان دقايق بر بالني او حارض شده بود، در كنار . ميالدی درگذشت

انجام آن دو، به امر شاهرخ رس. ای كه در دست داشت هالک كرد پيكر بی جان خليل، خود را با دشنه

 101.در مهان شهر و در يک مقربه به خاک سپرده شدند

                                                        
احسن  التواریخ ، تالیف  حسن  روملو ،بھ اھتمام دکتر  عبدالحسین نوائی،  نشر بنگاه  ترجمھ  و  نشر  کتب ،  تھران    100

  و71و70،صص1349،

جلد دوم  ردیف  ) دایرةالمعارف کولمبا(ھ سرپرستی مصاحب  غالم  حسین ،  مرجع  اصلی  کتاب دایرة  المعارف فارسی ،ب   101

  .916،  توسط انتشارات امیر  کبیر،چاپخانھ سپھر ص 1381ج جلد دوم در سھ  مجلد ،سال  نشرچاپ دوم 
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 :محله  شاهرخ به  ختارستان وفتح بدخشان. 4- 2- 95

شاهرخ  مريزا رسان سپاهش كه  عبارت اند  از ابراهيم سلطان  و امري مرضاب و امري فريوزشاه  «

ن به  تسخري بدخشان فرستاد و امرای  عالی  شان ،از ترخان و امري  علی  ترخان را با  مجعيتی  از  هبادرا

 .عبور  كرده  در بلده   كشم  نزول  نمودند) مركز قطغن(بغالن  

شاه هباءالدين والی  آن  ديار با  خويش و  تبار به  كوههای سخت و بيشه  های  پر  درخت  پناه 

آن  موقع  منبع  آب  جيحون  . امرا  از  كان  لعل  گذشته در  حوالی  شهر نزول  نمودند.برد 

بدين  ترتيب  بدون  آنكه  جنگی واقع شود بدخشان  توسط  امرای شاهرخ  كشوده   102».است

امرا از  راه  اشكمش كه  از مربوطات بغالن  ) نسخه مط(بقول بعضی از  نسخ  احسن التواريخ .گرديد

گرخيت و لشكر منصور  از كان لعل   می باشد به  كشم  رسيدند وشاه هباءالدين به  اطراف بدخشان 

در  آمدند  و آن  )دروازو اشكاشم(گذشته به  واليت شغنان از توابع بدخشان و  غند  و  پامري و 

 103. مواضع رس  چشمه   جيحون ميباشد

 :لشكر فرستادن  شاهرخ به  خوارم. 5- 2- 95

ر بسيار به  تسخري خوارزم  امري  علی  كوكلتاش و الياس  خواجه را  با لشك 816شاهرخ  در سال 

امري  ايدكو  حاكم  آن  ديار بود  از  استامع  اين  خرب  مضطرب   گشته  ] مباركشاه[ 104.فرستاد

رسوالن  كاردان  نزد امراء فرستاده  پيش  كش  و ساوری  قبول نمود و  در  آن  هنگام  نوكران  سيد  

عی  از  مردمان  خوارزم را بی تقريب  بقتل  علی  ترخان  والياس  خواجه  بطرفی  رفته بودند  مج

بنا بر  آن امرا  از .بنا بر آن شهريان ياغی  شده  آوازه انداختند  كه  چنگيز اوغالن به  مدددرسيد .آوردند 

                                                        
  .86- 85احسن  التواریخ ،  پیشین  صص   102

  .،احسن  التوایخ86حاشیھ  صفحھ    103

  ؛ 86،           "     التواریخ ،   احسن   104
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باالی  قلعه  كوچ  كرده  خوارزميان  ايشان را  تعقيب  نمودند  واموال  فراوان بدست  آوردند 

شاهرخ  امري شاه .بنا بر آن  آغاز خمالفت  كردند .اكثر اموال  از  ايشان  گرفت امري ايدكو ].مباركشاه[

امري شاه  .شهريان بی  آنكه  جنگ  كنند قلعه را  تسليم  نمودند .ملک را به  حكومت  آن ديار فرستاد 

 105.گرديد ملک  در  آنجا متمكن  

ها در  شاهرخ كه سال. ست گرفتشاهرخ با غلبه بر رقبا به عنوان جانشني پدر حكومت را در د

قرار گرفته بودو برخالف خراسانی بود حتت تأثري فرهنگ و متدن  كومه هراتنائب  احل خراسان

چون شاهرخ در  هرات  تربيه   .ه بسيار داشتآبادانی عالقبود وبه  با دانش و رعيت نواز  پدرش مردی 

ديده و ساهلا در آن  جا حكومت  كرده بود و روابط  نيكويی با مردم  خراسان داشت هرات را به سمر 

  106قند  ترجع داد ه و مركز  حكومتش را كه از مديرتانه تا هند بود هرات را  ختتگاه  خود ساخت 

شاهرخ بر  .مود، عشق  علم  و  عرفان  در  دلش  زبانه  كشيد هتذيب و متدن   هرات  در  وی  تأثرين

به  ) خراسان(خالف پدرش پادشاه  مدنی و  مدنيت  پرور بود  دوره  سلطنت او  از  ادوار  شكومهند 

او  در .منطقه  ای كه  حتت  حاكميتش  قرارداشت،  شمرده   ميشود(جغرافيايی  فعلی  افغانستان و

تلقني  دوستانش  خمصوصًا گوهرشاد بيگم ملكه  خراسان در هرات  جربان    زمان  حكومتش بنا به

ً ديوار  شهر  هرات  و  .خرابی  هايی را كه  چنگيز  كرده بود بدرآمد  او  در  آبادانی شهر  ها خمصوصا

ميتوان  گفت  عظمت  و .مرو  را كه  در  زمان  هتاجم پدرش ويران  شده بود  از نو  آباد ساخت 

او  علام و فضالو .ی  را  كه   خراسان در زمان شاهرخ  ديد در  هيچ  دوره  ای نصيبش نشده بود شكوه

اهل  عرفان  را  بزرگ  ميداشت و  مدارس  و دارالعلم های هرات در  منطقه   شاز و نادر  و  از  

گسرتش بود و   در عهد  شاهرخ هر نوع  علوم و فنون در حالت بالندگی و. كيفيت باال برخوردار بود 

صاحبان  صنايع  در مكتبهای خاص و  ختصصی  پرورش  ميافتند از  قبيل  نقاشی ،  خطاطی ، تذهيب 

                                                        
  .ھمان  مآخذ  ، ھمان صفحھ   105

  بھ بعد 680دایرة  المعارف اریانا  ھمان؛ ظفرنامھ یزدی از صفحھ     106
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هرات  مركز  صنايع و  جتارت بني  چني  . كاری ، مهندسی ساختامهنا ،نقاشی حجاری و كاشی سازی 

. مرغوبيت خاص خودش را  داشتو  اروپا  گرديد  ابريشم  و  پارچه  های  ديبای هرات  در بازار  ها  

جتارت  رنگ  و رونق خاصی  گرفته بود  هرات با متام بازار  های جهان از  قبيل بازار  های ارو  پا ،  

استادان بزرگ  صنعت خوش نويسان ، نقاشان  ، و موسيقی .  مرص رشق  ميانه و  رشق دورگرديد 

د  تأسيس و  علامی  جيد  شهر در  آن  به تعليم  دانان در  عهد شاهرخ  ظهور نمود و  مدرسه  گوهر شا

مدرسه  گوهر شاد بيگم  با  نفيس  ترين  اسلوب  ساخته شد ه بود  و برای  .و تدريش   مقرر  گرديدند 

تعمري  معامران  ،  كاشی كاران ،  خطاطان ، نقاشان  را  از  هر  گوشه و كنار قلمرو شاهرخی به  هرات  

كه  جزء  مرياث فرهنگی  (وجوده  هرات  از  بقايای آن  مدرسه  بزرگ  است خواست مينار  های  م

هـ  850سال  سلطنت  در    43شاهرخ  پس  از  )) مؤلف(هرات  در يونسكو  ثبت  گرديده  است

 107قمری  وفات يافت  و در  هرات دفن  گرديد ـ 

 :زندگينامه  ملكه گوهر شاد  آغا. 6- 95-2

لقب ترخان به . غياث الدين ترخان است كه يكی از امرای عهد تيموری بود گوهرشاد بيگم دخرت امري

است و ترخان واسطه ميان  داده شدههت رشكت او در جنگ های خمتلف وی از طرف چنگيزخان به ج

 814مادر گوهرشاد بيگم بانو خان زاده بيگم است كه در ماه رجب سال . سلطان و رعيت بوده است

 780گوهرشاد در سال . مدفون گرديده استامام رضا در مشهد  جوار مرقدق وفات كرده و در .هـ

به تاريخ .  در زمان خويش بودق ديده به جهان گشود او از زمره زنان ادب دوست، هنرپرور و خّري .هـ

 807او در سال . و نيكوكار بود و ادبيات عالقه مند بود و به دليل متكن مالی و انصاف بسيار خّري 

ق .هـ 779كه وی در چهاردهم ربيع الثانی سال .  ازدواج كرد شاهرخ مريزای تيموری ابق  805ويا

ق درگذشت و جنازه اش را به هرات محل نمودند و در مدرسه گوهرشاد آغا .هـ 850متولد و در سال 

شعر از آن روی كه گوهرشاد دوستدار . سلطنت شاهرخ چهل و سه سال بوده است. دفن گرديد
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عالوه  گوهر شاد آغا. م را مصاحب و نديمه خود ساختهروی شاعره نامدار قرن هن بود مهری وادب

 بر مهرس، مشاور و مهدم شاهرخ مريزا نيز بود و در بسياری از تصميامت مهم كشوری شاهرخ از وجود

ه دارای دو پرس بوده است يكی به نام ابراهيم سلطان كه در ماه فرهيختاين بانوی . وی هبره می برد

ق وفات يافت و پرس ديگر وی به نام مريزا بايسنقر .هـ 837ق متولد و در ماه شوال سال .هـ 769ل شوا

 .ق درگذشت.هـ 839ق متولد و در سال .هـ 802بود كه در سال 

 :پرسان گوهر شاد آغا مهرس  شاهرخ. 7- 2- 95

خط و ديگر كامالت  در زمينهوهر دو هنرمند ابراهيم  سلطان ومريزا بايسنقر  پرسان گوهرشاد بيگم 

مريزا بايسنقر خوش طبع و هنرپرور بود و در خط ثلث رسآمد ديگر خطاطان زمان . ممتاز بوده اند

خويش بود كتيبه پيش طاق مسجد گوهرشاد به خط ثلث از هنرهای بايسنقر است كه به دست خود او 

رع و نيم است از مجله مهچنني بزرگ ترين قرآن موجود كه طول هر صفحه آن دو ز. نگاشته شده است

و كتابخانه آقای علی اصغر مهدوی قدس كنون برخی صفحات آن در آستان آثار ارزنده اوست كه هم ا

بوده است خراسان بايسنقر مريزا دوستدار و بانی زيباترين مكتب كتابسازی در . در هتران موجود است

مهچنني به جهت . ر كشيده استو در زمان خويش نسخه های نفيس و زيبا بسيار نوشته و به تصوي

مريزا . عالقه خاصی كه به هنر نشان می داد هنرمندان بسياری را محايت می كرد و گرد هم می آورد

سلطان ابراهيم برادر مريزا بايسنقر هم به مانند برادرش فاضل و هنرمند بود و هم اكنون قرآنی به خط 

و كتبيه های بسياری به خط مريزا ابراهيم . تنسخ بسيار عالی از وی در كتابخانه رضوی موجود اس

مهچنني مريزا ابراهيم . در شرياز وجود دارد كه از مجله دارالصفا و كتبيه موجود در بقعه ظهريی است

سلطان با رنج بسياری كليه مصالح و زندگی تيمور را به فارسی و ترک مجع آوری و مقايسه و تدوين 

 .ادكرد و حتويل رشف الدين علی يزدی د
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 اقدامات گوهرشاد بيگم. 8- 2- 95

گوهرشاد بيگم آثار و ابنيه زيادی از خود بر جای گذاشت كه می توان از مسجد جامع، مدرسه و 

كه اين دو مسجد به نام خود . نام برد) ع(خانقاه شهر هرات و مسجدی نيز در جنب مرقد امام رضا 

عامری و كاشيكاری قرن هنم هجری به شامر وی به مسجد گوهرشاد معروفند و از شاهكارهای هنر و م

از مجله دو رواق . و اطراف آن پديد آورد) ع(مهچنني آثار ارزنده ای در حرم امام رضا . می رود

را بنا كرد كه معامر اين دو رواق و دو مسجد در هرات و مشهد قوام الدين » دارالسياده«و » داراحلفاظ«

شاد دستور احداث آن را صادر كرد حملی بود برای حتصيل مدرسه و خانقاهی كه گوهر. شريازی بود

ق كه از بزرگ ترين علامی خراسان .هـ 905علامی برجسته ای چون مسعود رشوانی، متوفی به سال 

ق .هـ 820آغاز احداث بنای اين مدرسه كم نظري در سال . و مهچنني خواجه عبدالرمحن اوحد. بود

بيامرستان توسط گروهی از معامران برجسته به رياست استاد قوام بوده است كه در كنار آن كتابخانه و 

الدين شريازی احداث شده است و خطاطان معروفی مهچون جعفر جالل هروی خطوط كتيبه های 

 .آن را تذهيب و تزئني نموده اند

 مسجد گوهرشاد

د املاس نشانش را ساله بود كه هوای زيارت مشهد به دلش افتاد و نذر كرده بود گردنبن 32گوهرشاد، 

نفس بكشد و اين گردنبند را به بازرگانی ايرانی فروخت ) ع(خرج مسجدی كند كه در سايه امام رضا 

و هزينه ساخت را از دارايی خود فراهم ساخت و چند هفته بعد كلنگ مسجد درست در ضلع جنوبی 

ر زمينی به مساحت ق د.هـ 812اين مسجد در سال . به زمني خورد) ع(حرم علی بن موسی الرضا 

له اين مسجد ايوان طرف قب. مرت مربع ساخته شد و دارای گل دسته و يک گنبد می باشد 8798

گوهرشاد برای ساخت اين مسجد؛ قوام الدين شريازی رسشناس . ه استرمعروف به ايوان مقصو

را در بند اين  ترين معامر ايرانی را استخدام كرد و قوام الدين هم حاصل سال ها جتربه و دانش خود

اسم . قرن بعد هم به رخ بكشد 6مسجد به يادگار گذاشت تا نظم و تقارن و ظرافت اين بنا را تا 
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يكی در قسمت باالی در نقره ای كه به . گوهرشاد در دو حمل با كاشی معرق نگاشته شده است

در . ايسنقر می باشددارالسياده می رود و ديگری بر كتيبه ايوان مقصوره كه به خط زيبای شاهزاده ب

سبک معامری اين بنا به شيوه آذری . قسمت وسط نيز كتيبه ای به نام حممد رضا امامی وجود دارد

طاق های گنبدی شكل، مناره های بلند و گنبدهای بزرگ مسجد با ويژگی و تزئينات خاص و . است

ری بر روی زمينه گچی و منحرص به فرد كه ردپايی از سبک مقرنس دارند در كنار نقوش و خطوط ديوا

گوهرشاد . معرق كاری شيوه های معامری ايران ــ اسالمی را در عرص تيموری ها نشان می دهند

هزار نسخه از كتاب  32زبان رايج دنيا پر شده كه حدود  43كتابخانه ای عمومی دارد كه با بيش از 

اين كتابخانه اصلی مسجد نيست البته . های اين كتابخانه خطی هزار نسخه عكس و بقيه چاپی هستند

 .ق می رسد ضلع رشقی صحن امام مخينی است.هـ 618و كتابخانه قديمی كه سابقه تأسيس آن به سال 

  موقوفات گوهرشاد بيگم

  

  :بانو گوهرشاد بيگم موقوفات بسياری پس از ساخت مسجد داشت كه از مجله موقوفات ايشان

  لتوليه متولیــ از جمموع درآمد رقبات، يک عرش، حق ا1

  ــ يک عرش ديگر برای كاركنان و ضابطان و عامل و معامر2

  .ــ مابقی درآمد رصف عمران و آبادی مسجد گوهرشاد گردد3

پس از تنظيم وقفنامه مهد عليا گوهرشاد گروهی از خريخواهان بر اين مسجد نيز امالكی را وقف 

 .كرده اند
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  :گوهرشاد مرگ.  9- 2- 95

  

سالگی بر اثر وسوسه مجعی به دستور مريزا سلطان ابوسعيد تيموری  81سن  گوهرشاد بانو در

برادرزاده شاهرخ در هرات به قتل رسيد و پيكرش را در مدرسه گوهرشاد كه خود آن را ساخته بود در 

با مطالعه زندگينامه گوهرشاد در می يابيم كه وی زنی خردمند و در . كنار شوهرش به خاک سپردند

  .سياست واالمقام بود حسن تدبري و

شايد برای عده ای هضم اين نكته كه در دوران تيموری زنی با چنني قدرت و كياست وجود داشته 

انی ثابت كرده اند كه از زمان های دور آوازه خردمندی و ايراست كمی دشوار باشد ولی زنان 

پس حال كه . وده استلياقتمندی آنان حتی در كارهای مجعی مهچون كشور داری زبانزد جهانيان ب

رشايط و امكانات ترقی و پيرشفت بيش از گذشته برايامن مهياست چه خوبست بيش از پيش سعی در 

  .اثبات توانمندی های خويش كنيم باشد كه الگوی ارزشمندی برای نسل های بعد باشيم

 64دنيای زنان، شامره : منبع

 و تاريخ  آن مسجد جامع بزرگ هرات  .  10- 2- 95  

اين بناء پنجمني مسجد جامع .د جامع هرات در طول تاريخ فراز و فرودهای زيادی را ديده است مسج

سال قدمت دارد و مساحت آن به  ١۴٠٠بزرگ در جهان می باشد اين مسجد از حلاظ تارخيی بيش از 

اين بنای زيبا و شگفت انگيز در طول چندين هزار سال قبل از اسالم . .مرت مربع می رسد ۴۶٧۶٠

هجری بعد از گرايش مردم هرات به دين  ٢٩عبادتگاه آريائی های يكتا پرست بوده است ودر سال 

چنانچه اول بجای معبد مسجد كوچكی چوبی .اسالم، اين معبد بزرگ به مسجد مسلامنان مبدل گشت

ب يغيبی گويند آس ۀملاسک كه پيشينيان آنرا نازلاواين مسجد در اثر اصابت برقک ويا .إعامر گرديد

روايت است كه حمل اين مسجد قبل از اسالم معبد بزرگ آريائی، خانهء .. مثالً . وبعد ترميم شد.ديد

مزدا، آتشكدهء پريوان زردشت بوده و پس از نفوذ دين مقدس اسالم در اين رس زمني اين معبد باستانی 
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بنائی آن چوبني گويند اصل . يا مركز اسالمی مبدل گشت و به مسجد جامع معروف گرديد.به مسجد 

نازلهء چون املاسک به مسجد افتاد و  ۵١٤االول سال  در شب مجعه هشتم مجادی.بوده و منقش مدهون

وازان به بعد چندين بار ختريب و دوباره ساخته و يا ترميم . نيمی از مسجد را ويران كرد و بسوخت

درسه علمی و فرهنگی كه در گاه بوده است بلكه يک ماين بنای تارخيی نه تنها يک عبادت.شده است

خواجه عبداهللا .های كه افتخار كشور و جهان بودند تدريس ويا هم تعليم ديده اندآن شخصيت

هايی بودند كه درين مدرسه و ديگر عرفًا و شعرا از مجله شخصيت) رح(انصاری، خواجه حممد تاكی

رود اسالم اين معبد كوچک ا هر چند باو:بنيان گذار أصلی مسجد جامع بزرگ هرات. تدريس كردند

بار اين مسجد جامع بزرگ به  ما برای اولنيانامز نمودند ی ادا زمردم ساهلا درا .به مسجد تبديل گرديد 

ای در برج ها ورواق های زيبا توسط مرحوم سلطان  شكل وسيامئی فعلی با داشتن طوق های فريوزه

بعد از .ا شی های فريوزه ای ساخته شدغياث الدين غوری با استفاده از خشت پخته وتزئينات وك

.. وفات سلطان غياث الدين پرسش سلطان حممود به امتام اين مهم مهت گامشت اما به پايه اكامل نرسيد

وبعد ها . مهچنان در زمان مهني سلطان مدرسه به نام مدرسه غياثيه در شامل مسجد جامع اعامر گرديد

 . ی تيموری كار صورت گرفتاری آن به سبک معامرينات وكاشی كدر عرص متدن تيموری بر تز ئ

بناء بر اظهارات آقای امجل، اين مسجد تارخيی در زمينی به : ويژهگی های مسجد جامع بزرگ هرات

فيل پايه،  ۴۴۴رواق،١٣٠گنبد،  ۴۶٠هزارمرتمربع اعامرگرديده كه مشتمل بر  ۴۶مساحت اضافه از 

چهار كتيبه بزرگ مزين با آياتی ازقران ، اشعار عرفانی  دوازده گلدسته، چهار ايوان، چهار دروازه،

و ) شامل چهار هزار جلد كتاب(عرفًا و شاعران بزرگ، سه رساچه، يک منرب سنگی، كتابخانه 

وضوخانه می باشد كه در زيباترين حمل شهرقديم هرات موقعيت داشته و در يک زمان گنجايش بيش 

گفته وی گلدسته های مسجد كه برای رساندن صدای اذان به  به. . از يک صد هزار نامزگزار را دارد

مرت قطر داشته راس هركدام دارای هشت  ١٠تا  ٧مرت ارتفاع،٣۶تا ١٧گوش مردم ساخته شده، بني

برای كسی كه ساكن هرات نيست مسجد . رواق بوده كه بام شان با كاشی فريوزه ای تزيني يافته است 
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هر كسی كه بار اول اين مسجد را . شش های ديگری نيز دارد جامع هرات بر عالوه كشش مذهبی ك

نقش و نگارهای پر رنگ و . می بيند در نظر اول مبهوت عظمت و معامری اين مسجد خواهد شد

كاشی های معرق هفت رنگ ايوان ها وگلدسته های كاشی كاری شده حتی در نگاه شهروند هراتی 

 نيز جالب وجذاب می باشد 

 :تارخيی مسجد جامع هرات فراز وفرود ها ی

بقول ايام الدين امجل رئيس آبدات تارخيی هرات مسجد جامع بزرگ هرات در مسري تاريخ فراز وفرود 

بار ديگر در عرص . های زياد ديده است اين بنای تارخيی در محلهء چنگيزخان شكسته شده بود

رحوم امري علی شري نوائی آنرا م ٩٠٤اعليحرضت شاهرخ مريزا و به دستور وی ترميم شد و باز بسال 

از آنجائيكه هنر معامری در عرص تيموری ها .به وضعی مرغوب ترميم و به كاشيهای رنگني مزين نمود

خيلی با رونق وشكوه بود اين مسجد بزرگ را مانند بنا های تارخيی ديگر عرص تيموريان بطور حريت 

كه مرحوم حسن . جمددًا شكستهای به آن رخ دادولی دوباره در ايام فتور هرات . انگيزی منقش نمودند

خان شاملو هروی آنرا ترميم كرد تا باز مرحوم وزير يارحممد خان ايوان مقصوره را كه شكسته و فرو 

و در عرص امري حبيب اهللا خان رسا پای مسجد جامع بصورت اساسی . غلطيده بود، دوباره بپوشيد

مرحوم حممد قاسم خان نايب احلكومهء . ی حميط ميداشتاما اطراف آنرا حويلی های حمل. ترميم شد

 ١٣٢٢در سال . هرات آن رسا ها را خريداری نموده اطراف مسجد جامع را پاک و مهوار نمود

شمسی حسب نظريهء حممد ظاهر خان پادشاه سابق و به مهت عبداهللا خان ملكيار به ترميم اساسی اين 

محل  ١٤هروی را مجع، استشاره و استخاره نموده در مهندسني اليق . مسجد مبارک معطوف فرمود

مرحوم حاجی حممد اسمعيل مهندس و مرحوم غالم حيدر . سال مذكور كار ترميم آن آغاز گرديد

مهندس هروی كه هر دو در فن معامری قديم هرات از نوادر روزگار بودند، بكار تعمري و ترميم مسجد 

زاد مرد هنرمند را مغفرت فرمايد كه هنر معامری قديم را آن دو آ) ج(خداوند . جامع مؤظف گرديدند

عمل خطاطی مسجد به . بار ديگر احياء نمودند و صنعت كاشی كاری معرق را به شاگردان آموختند
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مرحومان حاجی مال عبداهللا هروی و مريآقای نستعليق نويس تفويض گرديد و بعد استاد ارمجند و 

 حممد علی عطار هروی كه در نگاشتن خطوط هفت گانه و خطاط بی مثل و مانند جناب آخند مال

اصول خطوط اصل و فرع يگانهء آفاق و در هنر خطاطی طاق است، نگاشتن كتيبهء ثلث جلی اين 

معبد باستانی به وی تفويض گرديد و به توفيق اهلی آيات مقدس كالم اهلی را دورادور مسجد بقلم 

دارد كه از رشوع كار ترميم مسجد الی مدت پنج سال متام نگارنده عاجز نيز افتخار . خويش نگاشت

در كار تزئني و نقاشی اين معبد مقدس مشغول خدمت بوده و حتی املقدور در آن رشته ايفای وظيفه 

فرش نمودن مسجد جامع رشيف رشوع گرديد كه با وقوع قبل از كودتای هفت ثور كار سنگ. نمود

م ماند هر چند دران زمان مرحوم استاد هنر ميناتوری اجلاج حممد ها، نيمه متاكودتای هفت ثور و جنگ

البته .سعيد مشعل غوری هروی با گامشتن شاگردان زياد كار كاشی كاری وترميم آن را بعهده گرفت

ها از بودجه آبدات بعد از جنگ.جنگ ها وكشمكش ها كمرت فرصت ميداد تا اين مهم را ادا ناميد و

ً اعامر گ گاه مسلمني، چهار اكنون به خاطر حفظ و مرمت اين بنای تارخيی و عبادت. رديدتارخيی جمددا

اما در نزد مردم .ساز و پنج استاد خوشنويس به وظيفه گامرده شده اندمهندس، شش استاد كاشی

هرات روايتی است كه گويا كار در مسجد جامع هرات هيچ گاهی متام شدنی نيست و اگر روزی كار 

مسجد جامع :عظمت مسجد جامع هرات.! امل شود،آن روز قيامت خواهد رسيدمسجد كامالً اك

هاييكه از آن ديدن می ناميند جالب است، بلكه برای مردمی كه ساكن هرات نه تنها برای خارجی

هر كس بار اول . های ديگری نيز داردهرات هستند اين بنای تارخيی بر عالوه كشش مذهبی، كشش

اولني چيزيكه حايز . نظر اول مبهوت عظمت و معامری اين مسجد خواهد شداين مسجد را ببيند در 

املللی صورت گرفته بود، دروازه ورودی مسجد امهيت و ارزش است و حفظ آن توسط پروژه بني

باشد و در قسمت باالی اين مسجد پوش جامع است كه فعالً به خاطر اينكه رفت آمد نشود مسدود می

دومني چيزيكه ارزش و امهيت دارد ايوان مسجد .شود. اران و رسما جلوگريیفلزی شده كه از باد، ب

به اين عظمت فكر كنيد كه در هشت صد سال .های هنر معامری جهان استاست كه از مجله عجيبه

اگر چه درين مدت خسارات و رضر های .قبل اين كار، كاری بوده كه از روی اخالص شده است



167 
 

ردهای كه مسووليت اين بخش را به عهده داشتند كوشش كردند كه اين وارد شده است، اما به مهت م

در بيشرت نقاط جهان از مجله در ايران، سمرقند و هند مسجدها . دو نقطه مهان قسم كه است باقی بامند

های كه درين مسجد ديده می شود های زيادی با معامری مسجد جامع رشيف و مهچنان كاشیشباهت

 .باشدها میای تيموریی تزيينی خود هنری يادگار از دورههااين كاشی. دارند

خمصوصًا  شاهرخ  ميزا ، و  پرسش بايسنقر كه  جانشني وی   توجه وإهتامم بيش از حد سالطني تيموری 

در امر تر ميم ،تز ئني ميباشد و سلطان حسني بايقرا وخصوصًا توجه درجه اول  شهبانو  گوهرشاد آغا،

امع بزرگ هرات كه در عهد سلطنت سلطان غياث الدين غوری بناء يافته وكاشی كاری مسجد ج

اشتباه گرفته بناء اين رواما برخی دوستان تر ميم را با إعام .است از أمهيت خاص بر خوردار است

تيموريان .مسجد بزرگ را به سالطني تيموری منسوب ميسازند كه اشتباه خيلی بزرگی است

فراوان دارند ونياز نيست كه گذشته هارا هم به پای ايشان ختم كنيم ويا افتخارات فر هنگی واجتامعی 

اگر مستقيًام وبدون مقدمه بگوئيم اين مسجد در عهد .وبگوئيم . حق يک متدن را چشم پوشی نامئيم

مهانطوريكه إعامر اين .درانصورت مر تكب اشتباه وغبطه بزرگ شده ايم.سالطني تيموری ساخته شده

بل مباهات كسانيكه آنرا با اين زبيائی منقش ساخته اند نيز قا.آن قابل افتخار است  مسجد ومعامر ان

بزرگ بخرچ داده اند از هر  ءيموريان بخاطر زيبا سازی اين بناهنر وزمحتی را كه توافتخار ميباشند بناً 

ان غياث اما سابقه إعامر اين مسجد به مهني شكل وسيام بر ميگردد به عهد سلط.حيث قابل قدر است 

 متن.است مهان وقت الدين غوری وديگ برنجی بزرگ در داخل اين مسجد نيز از آثار 

    108.رفع مغلطه عالوه نمودم تا دوستان دچار اشتباه نشوندأخريرابخاطر

اينطور برداشت  داشته باشند كه جامع  هرات  از  مهان  زمانيكه  سلطان  غياث اگر  كسانی : متهيد

مود  مهينطور  دست  نخورده باقی مانده  است فكر  اشتبا  و خطا  است  چرا كسانيكه الدين آنرا اعامر ن

از  تاريح  اين  رسزمني  خرب داشته باشد  ميداند  كه  اين  مسجد  چندين بار  ختريب و  در  هر  عهد  در 

                                                        
  آبدات  تاریخی  شھر  ھراتقدیر علم  از  روی گزارشات اداره  حفظ آبدات تاریخی افغانستان و اجمل  مدیر  حفظ    108
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های  افغانستان  من  مثال  ميدهم رسك.زمانه  شاهان  ستوده  و  دينپرور دوباره  باز سازی  شده  است 

از جوز جان  تا كابل ،  از  شريخان بندر  تا  كابل  از  تور غندی تا كابل و  از تورخم  تا كابل در زمان  

حممد ظاهر شاه  اعامر و  اسفلت شد اما در  اثر جنگ  های سی  ساله  اسفلت  اين  رسكها  نابود  

نام  آنرا باز  سازی  ميگذاريم مهينطور جامع  گرديد  كه در ده سال  اخري دوباره  ساخته  شد حاال 

هرات  چندين  مرتبه   با  اين  ناماليامت روبرو  گرديد  كه  در  هر  عرصی  باز  سازی  شد  و باز  

سازی  ايكه در زمان  فرزندان  تيمورصورت گرفت  از  اين  جهت  مالک  ارزش  است  كه  در  زمان 

ای  او به اهنادام  رسيده  بود و مانند  آن   مسجد  جامع بلخ كه  در تيموچن يا  چنگيز  و  نواده  ه

قدامت  خود  به زمان  خلفای   عباسی  مريسيد و قبالً  در مهني  اثر از  قول  ابن  بطوطه  جهان گرد  

 مسلامن كه آن  مسجد را  ديده بود  و  مسجد  جامع  هرات  را  نيز  ديدن  كرده  بود  تنها مسجد جامع

مغرب را  مهشأن   مسجد  جامع  بلخ دانسته بود  كه  چنگيز  به گامن  اينكه  در  زير  هتداب  مسجد  

گنج دفن شده  است  متام  آن  مسجد را  ويران  و منهدم  كرد  كه امروز حتی  اثری  از  آن  ديده  

صورت  گرفته  است قابل به  اين  ختمني  پس  در  هر دوره  ايكه باالی  مسجد  جامع كار  .نميشود 

من شخصًا  چهار  سال  در  .  قدر  ميباشد و  نبايد  آن  را رصفًا به  سلطان  غوری منسوب بداريم

هرات  برس  برده ام اكثر  آثار تارخيی  منطقه را  به  شمول منار  جام  و عامرت  خوش  رباط كه  در ده  

است  ديدن  كرده ام كه  مربوط  به ابنيه شاهان   كيلو  مرتی  شامل  درميرس  تور عندی هرات واقع 

صفوی  ميباشد و مهچنان  از مدرسه  گوهر شاد كه بقايای آن هنوز  موجود ميباشد و مقربه  گوهرشاد 

ولی  مسجد  جامع  . از مجله بناهای در شهر  هرات  است كه با هنايت  دقت  و زيبايی  اعامر گرديده

نفر مشغول  ترميم  و  مرمت   40ميديدم  كه  هر روز  حدودبيشرت  از  هرات  استثنا  است  و  من  

مدير  حفظ آبدات  تارخيی  ) 1356- 1354(كاری  مسجد بودند كه مهرس  مؤلف  نيز  در  آن  ساهلا  

 )مؤلف.(هرات  بودو متام  اشتعالش در  مهني  مسجد بوده  است

 :برگشت به  وقايع  شاهرخ .11- 2- 95
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 جويانه سياست صلح .0

جو  معني الدين شاهرخ مانند پدرش تيمور، فردی شجاع و جنگديده، اما بر خالف او سليم و صلح

های بيهوده، در دفع رسكشان قاطع و جدی عمل  او با وجود صلح طلبی و خمالفت با خونريزی. بود

زد، در  هر چند برای توسعه قلمرو خود جز در مواردی متعدد به ندرت دست به لشكركشی. كرد می

در دفع خمالفان مهواره پريوز . كرد، خودداری نداشت حفظ و تسخري آن چه آن را مرياث پدر تلقی می

طوری كه از  زد به جنگ نمی رفت هرگز دست به اما مادامی كه كار با صلح و دوستی پيش می. بود

ُلر، يک تن از  فقط در واقعه سوءقصد امحد109.كرد سالح تدبري بيش از توسل به شمشري استفاده می

م آن هم بدان سبب كه ١۴٢٧/ ق. ه ٨٣٠كه در هرات او را با كارد زمخی كرد در  ،حروفيهمتعصبان 

كه شيعه بودند، در آن سوءقصد  قراقويونلو تركامنانرفت كه  ای در بني بود و گامن می احتامل توطئه

 110دست دارند، خشونت نشان داد

مهچنني در طغيان نواده خود مريزا حممد، پرس بايسنقر هم كه ظاهرًا در اصفهان به حتريک برخی از 

عنارص ناراضی يا ماجراجو، بر ضد وی قيام كرد، جمازات حمركان را رضوری يافت و به قتل تعدادی 

 111.فرمان دادشدند،  داران عرص نيز حمسوب می از آن مجاعت كه از دين

واگذار  غياث الدين بايسنقرم در اوايل سلطنتش بيشرت كارها را به پرسش ١۴٢٧/ ق . ه ٨٣٠او در 

خواری كه عاقبت موجب مرگ زود  اما عالقه بايسنقر به شعر و هنر و نيز اعتيادش به رشاب. كرد

 112هنگام او نيز شد، وی را به تدريج از چشم پدر انداخت

                                                        
  لغت  نامھ  دھخدا  ذیل شاھرخ 109 

  شاھرخ  تیموری لغت نامھ دھخدا ذیل نام شاھرخ   110

  لغت نامھ  ذیل  شاھرخ  111

  340-339ش، ص  1317چاپ،خواندمیر،   112
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داشتند، نيز نفرت يا  شيعیهای  ، و خصوصا كسانی كه گرايشصوفيهنسبت به بعضی از مشايخ 

و  سيد قاسم انوار، سيد حممد نوربخشاما اين طرز تلقی كه از مجله نسبت به . داد نشان میسوءظن 

اين خشونت و برخورد قاطع نيز از احتامل ارتباط آهنا . با خشونت بيشرتی مهراه شد صائن الدين تركه

  113.شد ناشی می - منسوب به تشيع بودند طوايف قراقويونلو كه - با تركامنان آذرباجيان 

 ها رابطه با ساير دولت .2

ای فراهم سازد و با مهسايگان و  های از هم گسيخته، قلمرو تقريبًا يكپارچه شاهرخ توانست از رسزمني

ار به درب دشت قپچاقو  رشوان، هند، چنيچنانكه سفريانی از . ای برقرار كند رقيبانش روابط دوستانه

ای درست با كشورهای اطراف نيز اهتامم بسيار ورزيد  شاهرخ در اجياد رابطه114 او آمد و شد داشتند

او . كه اين امر نيز خود موجب گسرتش جتارت، اجياد آسايش و فراغت بيشرت برای عموم مردم شد

عام كرده بود،  كه پدرش تيمور قلمرو آهنا را غارت و رعايای ايشان را قتل هندحتی با فرمانروايان 

نيز كه  چنيدر مورد  .رابطه دوستی برقرار كرد و از طريق ارسال هدايا و سفرا از آهنا دجلويی نمود

به . اپسني حلظات حيات از فكر تسخري و غارت آن جا باز نامند، راه دوستی پيش گرفتپدرش تا و

با 115 طوری كه با مبادله سفري و تبادل هدايا، در اجياد روابط بازرگانی با آن رسزمني بسيار تالش كرد

 فراروداين وجود شاهرخ هيچگاه نتوانست قدرت تيموريان را در خارج از مرزهای ايران و 

هايش در سامان دادن به امور داخلی و از بني بردن  شاهرخ با وجود كاميابی. تثبيت كند »ماوراءالنهر«

نتوانست اقتدار خويش را در آنجا حفظ  ،آذرباجياندر  قراقوينلو تركامنانرقيبان، پس از قدرت گرفتن 

را در اختيار داشت و سه  تربيزق، شاهرخ حدود يک سال . ه ٨٢٣در  قرايوسف تركامنبا مرگ . كند

ها، نتوانست  ق بود ولی با وجود اين پريوزی. ه ٨٣٩بار نيز به آذرباجيان لشكر كشيد كه آخرين بار در 

                                                        
  ۴٣۵معین الدین نطنزی، ص   113

  پ ٢٢، گ ٨تاج السلمانی، ج   114

  ۴٧٩-۴٧٧، ۴٧٣، ص ٢شرف الدین علی یزدی، ج   115
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، كسی حكومت آذرباجيان را قرايوسفآنجا را زير فرمان كامل خود درآورد و چون از بيم پرسان 

شد،  هايی كه در آذرباجيان خوانده می شاهرخ جمبور شد فقط به ذكر نامش در خطبه 116.پذيرفت نمی

 .و بپذيرد. اكتفا كند

 : باز سازی  شهر ها. 3

خود را در ترميم معهذابود،  پدرش  وويرانگرهای خونني و  شاهرخ شاهد نتايج نامطلوب يورش

های تازه و جمدد،  ديد و از اين كه با هتاجم می لزمم شهای ناشی از تاخت و تازهای پدريرانيو

اداره  دراو .  يدپرهيز از  تنش می طور جدی به نيايد وجود  های جديدی در اطراف قلمرو خود به خرابی

نان كه كرد چ خشونت پرهيز می جنگ وتا جايی كه ممكن بود از حكومتش كه قلمرو وسيعی داشت 

با آهنم شاهرخ  ميكوشيد  . نمود اين مهه پرهيز از خشونت، از فرزند كسی مانند تيمور بسيار عجيب می

زيرا مردم  هنوز  از  تاخت  و  تاز .تا  درد  هاييكه  از  طريق  پدرش  بمردم  رسيده را  التيام  بخشد

رزگرتين  و شديد  ترين  لطمه  از  طرف مغول جان آسوده  نيافته بودند كه به محالت  مرگبار تيمور كه ب

يک  كسی كه ادعای  مسلامنی داشت  و خويشتن را صاحب قران  ميخواند بر  رس  ملل  اسالمی وارد  

بطور يقني  در  اين  مدت  دو صد  .آورد  كه  در  نتيحه  باعث  كثر مجعيت  در  متام  شهر  ها  گرديد 

ور شهر  های  بزرگ  پر  مجعيت مبدل  به  خرابه  های موات سال  از  حريق چنگيز  تا محالت  تيم

لذا  شاهرخ روحًا  از    117.گرديد،  مساجد  و مدارس  و  كتابخانه  ها  بكّلی  نيست  و  نابود  گرديد 

پيش  آمد  های  تارخيی  هولناک  چنگيز و  پدرش  متأمل  بود  و  ميخواست  مهه خرابی  ها  جربان  

 گردد

آب مانده بود،  ويران و بی هجوم مغولرا كه از دوران  مرو مهني طرز تفكر بود كه او شهر حتت تأثري

                                                        
    ٣٩١دولتشاه سمرقندی، ص ؛ ۴٧٩-۴٧٧، ۴٧٣، ص ٢شرف الدین علی یزدی، ج   116 

، طبع لندن ، جلد اول  1910/ 1328تاریخ گزیده  حمد  هللا  مستوفی  قزوینی ،بھ سعی و اھتمام  ادوارد برون ،  طبع سنھ    117

  .3،ص) ھشتم ونھم در متن  مقدمھ  کتاب   ادوارد برون و یاد  آوری از خونریزیھای سده  ھای ھفتم  و(مقدمھ  ناشر
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های اين شهر  ها از بركت وجود آن حمروم مانده بود در جوی را كه مرو مدت مرغابآباد كرد و آب هنر 

 118ی  ساختدوباره جار

شاهرخ  در  معتقدات  دينی  خود سخت  پا  بند  بود  از  مهني سبب   : شاهرخ و معتقدات دينی. 4

اشت  اين  در  حالی بود  كه  او عده  از  موسيقيدانان و خنياگران علام و فضالی  دينی  را پاس  ميد

او  در  حاليكه  سخت به  معتقدات  دينی بستگی  داشت  .عرص خود را گرد  خود  مجع كرده بود 

ميكوشيد  سري انواع   علوم در  قلمروش توسعه بيابد  از  مهني سبب  شاعران  ،  نويسندگان و  علام را  

او  با مرشوبات  الكولی  سخت  خمالف  بود  و  از  آن  در . فی  كه  می  بود  می  پذيرفتاز  هر  طي

قلمرو خود   جلو  گريی  ميكرد  و هر  جا كه  مخر را  می يافت  در زمني  می  رخيت اين  در  حاليست  

 .كه حتی از پرسش  بايسنقر از  اثر نوشيدن  مخرنفرت داشت

مشهد  مقدس مرقد  امام رضا و  گازرگاه  هرات  را  كه قبور ابو  اسحاق در  دوره   او  مزارات  

گازرونی و خواجه  عبداهللا  انصاری  را   زيارتگاه خاص و عام  است در  وقت  او  مرمت  و  آباد  

 119گرديد 

 120.كردغو و فقه اسالمی را جانشني آهنا ق قوانني ياسا را ل. ه ٨١۵شاهرخ، در 

. اند ا رسآغاز يک عرص جديد و جتديد حيات در بعضی از انواع هنر معرفی كردهفرمانروايی شاهرخ ر

داشت و ارباب صنعت را طرف توجه  او پادشاهی بود نيكوكار و اصحاب علم و دانش را گرامی می

توفيق شاهرخ در تسخري متامی قدرت در 121. داد و در زمان وی علم و صنعت رواج يافت قرار می

                                                        
  لفتنامھ  دھخدا زیر  نام  میعن  الدین شاھرخ    118

  لفت  نامھ  زیر نام  مزارات  ھرات و  مشھد  مقدس   119

  .298ابن عربشاه، ص ؛  86ـ84، ص 4اسفزاری، بخش    120

  لعت  نامھ  ذیل  شاھرخ   121
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بايسنقر به هنر، بسياری از هنرمندان را از اقصی نقاط ايران به هرات كشاند و هرات و توّجه وی و 

ای نازلرت قرار  سبب شد كه مراكز مهم پيشني امهيت و اعتبار خود را از دست بدهد و در مرتبه

های مهم  گريی مكتب هرات از سبک شاهرخ به مهراه پرسش بايسنقر حامی و بانی شكل  122گريد

را در هرات گردآورد تا  تذهيبكاران، خوشنويسان، نقاشانود و در حتت محايت او ان بخراسهنری در 

كانون 123به وجود آوردند صحافیو  جلدسازی، تذهيب، خطترين آثار هنری را در  برای وی ظريف

نده در اين رهای پديدآ و كتاب 124معروف بود دارالصنايع كتاب سازینام  هنری بايسنقر در هرات به

ی و صحافدر ها هستند كه به زيبايی متام  ترين خوشنويسی ا و استادانههيترين مينياتور دوره شامل نفيس

بر  عالوه او  كتاهبای  خطی  حافظ  ابرو ،  رشيد  . و صفحه آرايی از  ان  كار   گرفته  ميشدجلدآرايی 

الدين فضل  اهللا  و ساير  متون فارسی  را كه  در حالت   ختريب  كلی بود  امر  كرد تا از  رس دست  

نايع يا  كتاب  سازی  شاهرخ معروف  دارالص. نويسی كنند تا  اين  گنجينه  های بيامنند  حمفوظ  بامند

 125.بود 

های  ها، ريشه در مكتب هرات دارند كه بطور كامل با محايت شاهزاده ای از زيباترين نقاشی پاره

تيموری در شهر هرات شكل گرفت و استاد بزرگ نقاشی يعنی كامل الدين هبزاد برخاسته از چنني 

ق در دوره جانشينان تيمور شكل گرفت و آخرين خطوط زيبای فارسی نظري خط نستعلي. مكتبی است

انی در اين خراسای از زيباترين آثار معامری  مهچنني پاره. اش را در اين دوره طی نمود مراحل تكاملی

توان به مسجد گوهرشاد در شهر مشهد و در كنار حرم علی بن  دوره به وجود آمد كه از آن مجله می

است،  كه با محايت گوهرشاد مهرس شاهرخ تيموری ساخته شدهاين مسجد . الرضا اشاره نمود موسی

های اين مسجد و در سمت ايوان  ای كتيبه در گوشه .استخراسانی ترين آثار معامری  يكی از درخشان
                                                        

  173ش، ص  1372خواندمیر،    122

  .8- 7یارشاطر، ص    123

  .494ب، ص  1988سابتلنی،    124

  ھمانسابتلنی،    125



174 
 

ای از بايسنقر مريزا پرس شاهرخ وجود دارد كه خود از خطاطان بزرگ عرص خويش  مقصوره آن، كتيبه

 126.بود

 

 

 

  

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ۵۵، آبان سال ۴٩ص تھران،مجلھ ھنر ومردم،  126
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 : غياث  الدين بايسنقر. 0- 2- 84

 ) م١۴٣٣/ق. ه ٨٣٧م، درگذشت ١٣٩٩/ق. ه ٨٠٢تولد (

او شاهزاده و امريی هنرمند و . بود امري تيمور گوركانیو نوه  شاهرخ، پرس تيموریاز شاهزادگان 

طراز اول  خوشنويسانو از  فرهنگو  معامری، هنرمداران، حاميان بزرگ  هنرپرور بود و از سياست

 .رود خود به شامر میعهد 

وی  هم    127.مريزا  غياث الدين بايسنقر از عوامل  اصلی  رونق هنر وادبيات درعرص تيموری  است 

به سريت  پدر  مريفت  اديبان شاعران  و هنر مندان را  بزرگ  ميداشت  خود شاعر و  خوش  نويس 

حمفل  او  در  هرات  مرجع ارباب  ماهری  بود  چنانكه اقسام  خط را  بدرجه  استادی  می نوشت و  

فضل و هنر بود  وبسبب عالقه خاص بنسخ  نفيس عده  حمرر و  نقاش و صحاف  در  دستگاه  خود 

داشت تا كتابخانه  اش  را به  نفايس  آثار  مزين  سازند،و  از  مجله  مهني  نسخه  هاست  شاهنامه  

 .بسيار  ارزنده  تاريخ  خراسانی  است   معروف  به بايسنقری  كه  از  مجله  آثار  هنری  

باوجود  ... «:غياث الدين خواندمري  در ذكر فضايل  اين شهزاده ای  هنر مند  چنني  نوشته  است  

وفور جاه  و جالل  و  كثرت  حشمت  و اقبال بمجالست  ارباب  علم  و كامل  بغايت راغب و مايل  

و  هنردر  هيچ  وقتی  از اوقات امهال و اغفال نمی نمود  می بود و در  تعظيم و  تبجيل  اصحاب فضل

و  خرد  مندان  كامل از اكناف  ايران  و توران  هبرات  آمده  در  آستان  مكرمت  آشيانش  جمتمع  می  

بودند  وبلغاء وافر  فراست  و فصحاء صاحب كياست  از اقطار و امصار  عراق  وفارس و آذرباجيان 

هش  شتافته  صبح  وشام  مالزمت مينودند ، و آن شاهزاده  عالی  شان  در تربيت  و بدرگاه  عامل  پنا

رعايت  متامی  آن طايفه  گرامی  كوشيده  مهه را بوفور انعام و احسان  مرسور و شادمان  ميساخت ، و  

مهت  هر  كس  از  خوش  نويسان  و مصوران و نقاشان و جملدان در كار  خويش  ترقی  ميكرد هبمگی 

                                                        
  .7تاریخ  ادبیات  در  ایران ، صفا دامتر ذبیح  هللا ، جلد  چھارم ،ص    127
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   128» ....بحالش  می  پرداخت 

او . بايسنقر مريزا به زبان فارسی، عربی و تركی مرشقی، كه زبان مادريش بود، كامالً تسلط داشت

های  انی بود كه به امهيت و ارزش او تنها در دههخراسه فرهنگ اسالمی از نسلی ترک و معرف برجست

قديم و جديد بايسنقر در سائه شخصيت برادرش در متون . است اخري و در حتقيقات جديد توجه شده

هر چند امهيت بايسنقر در تاريخ هنر قطعی است، ليكن خدماتش در زمينه . است قرار گرفته الغ بيگ

او قطعًا يكی از ناميندگان و شايد مهمرتين . است دان معرفی نشدهنگاری چن ادبيات فارسی و تاريخ

در عهد ) تركيهو  ايرانيعنی (نامينده آميزش فرهنگ تركی و فارسی در آسيای مركزی و آسيای غربی 

  .رود شامر می به تيموريان

در . شود مهزمان توجه كرده نام برده می از بايسنقر به عنوان اولني كسی كه به دو وجه ملی و دينی،

كه بيش از مهه به مهت او و پدرش شاهرخ شكل گرفت، ديده  مكتب هراتريزی  بررسی برنامه

قدم پيش گذاشت، برای  هنر اسالمیه برای هويت بخشی به شود كه اين مكتب مهانطور ك می

سمرقندی  كاغذ سازانبرای رشوع اين پروژه عظيم . نيز اقدام كرد شاهنامه بايسنقریگريی  شكل

 . توليد كنند كاغذ سمرقنديرادعوت شدند تا 

 

 زندگی .2- 3- 95

م درگذشت، كودكی بيش  ١۴٠۵/ ق . ه ٨٠٧، در سال تيموربايسنقر هنگامی كه پدربزرگش، امري 

سخن، هنرپرور و عياش بود و  طبع، خوش خوش شهزادهاند كه او  در توصيف بايسنقر گفته. نبود

و از سالطني ... مجالی داشت با كامل«قول دولتشاه  به. آنقدر كه ممكن بود عامل را به خوشی گذرانيد

                                                        
  . 622، ص 3، ج  خواند میر غیاث الدین، حبیب  السیر ،چاپ  تھران ، کتابخانھ  خیام: ؛ رک 8- 7ھمان  مآخذ ، صص    128
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چون بايسنقر سلطان كسی به عرشت و جتمل معاش نكرد، شعر تركی و  خرسو پرويزز روزگار بعد ا

  .فارسی را نيكو گفتی و فهميدی، به شش قلم خط نوشتی

بايسنقر پرس شاهرخ مانند  «:كتاب  شاهان شاعر از باسنقر چنني ياد  كرده  است ابوالقاسم حالت در

در دربار جملل خود مجعی از فضال و هنر مندان  عرص خود مجع آورد و  حمفلی . پدر ادب دوست  بود 

ر گرم برای  هنر مندان  ،  شعرا و  نقاشان عهد  خود  درست  كرد  و  از  آنجا به نقاط دور دست  كشو

ناميندگانی  فرستاد  و از آذرباجيان  و فارس و  عراق  و ديگر نقاط  مردان اهل فضل و دانش و هنر را  

در  حمرض او  هنر مندان  زندگی  آسوده ای داشتند ولی  آهنا كه  جزء اطرافيان  . بسوی خود  خواند 

به  پريوی  از بايسنقر  جمبور  از اين  جهت  كه:خيلی  نزديک شاه بودند  از يک  جهت  در زمحت بودند 

 .بودند  پی در  پی  با او رشاب  بنوشند

بايسنقر رشابخوار بزرگی  بود  و قسًام از بودجه دربار خرچ  رشابخوری و  ترتيب جمالش رشاب  

 .ميگرديد 

ميشدند او  در  هر  جملسی  كمرت از ده جام بزرگ رشاب  نمی نوشيد و متام  آهنا كه  در  اين  جلس  مجع  

جمبور بودند هبمني اندازه رشاب  بنوشند از عالقه او برشاب داستاهنا  نقل  ميكنند گويند  در يكی  ازين  

ای مرد رشاب  بخور «:  جمالس صنتعگری اهآلذرباجيان  متايلی  بنوشيدن رشاب نداشت بايسنقر گفت

اجيانی  مردی مؤمن بود و از  لب  زدن مهامن آذرب» كه  تنها  لذت زندگی را  فقط   در  جام  ميتوان يافت

برشاب امتناع  كرد و بحدی  از  نوشيدن  رشاب  امتاع  ورزيد كه سلطان را بخود  خشمناک ساخت 

بايسنقر  دستور داد فورًا مخبی از رشاب  حارض كنند، بايسنقر  مرد  آذرباجيانی را در مخب  رشاب .

پس  از مدت طوالنی او  مست اليعقل از خم بريون  . نگهدارند تا  از رگهايش  رشاب  جاری  شود

اكنون بگو ببينم در چه  حالی؟ مرد صنعتگر  «: كشيدند و يكرسه  نزد سلطان بردند ، بايسنقر پرسيد 

از تو  در روز  حرش خواهم خواست تا تو  ... »سلطان بزرگ  در  حالی هستم  كه  ميبينی«پاسخ داد  ای 

خيال  ميكنی مجع  «:سلطان  گفت » اين پس خرچ  خريد رشاب  ميكنم بپردازی متام  پوهلايی را كه  از 
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بايسنقر  دستور داد .صنعتگر رقم برزگی  را نام برد » پوهلائيكه در اين راه  خرچ  ميكنی چقدر  است ؟

» نباشی  اكنون اين  مبلغ را بتو  می  پردازم   تا چيزی طلبگار« : مهانقدر از خرانه به او  بدهند و  گفت 

گويند  اين  مرد  آذرباجيانی  از بزرگرتين رشاب خوران  عرص خود شد  كه  حتی  آوازه شهرت او  از  

از  آن  پس بايسنقربمرد هنر مندی  پيامی  می  .اسرتآباد  نيز  گذشت و در رسارس ايران  منترش  گرديد 

: ود ،  دعوت او را رد  ميكرد و  ميگفت فرستاد و او را بدربار خود  دعوت  مينمود تا به  اسرت آباد ر

به سلطان رشابخوار خود بگو كه من زندگی  تلخ  خود را در اقامت در مخره رشاب هرچه  هم  شريين «

 » باشد  ترجيح ميدهم

رشاب  ميخورد  و شعر  ميگفت و از  هنر .بايسنقر  تيموری به زندگانی   مستانه خود ادامه  ميداد 

رد  تا يک روزی صبح او را  در سی وسه  سالگی  در بسرت خوابش  مرده  يافتند در مندان  تشويق  ميك

 . حاليكه هنوز  در  دستش  رشاب  بود اگرچه  پيامنه  عمرش  خالی  شده بود 

ديباچه فردوسی 822ولی  نام  بايسنقر باوجود عادت  مذمومی كه  داشت زنده  است ، زيرا  در سال  

اين شهنامه به  شهنامه بايسنقری  . برشته  حترير در  آوردند » يباچه بايسنقرید«را بنام اوبه  اسم 

 129. معروف  است 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .12- 10، صص1346جوزا 11حالت ابوالقاسم ،شاھان شاعر ،و بر گزیده  اشعار آنان، چاپ  تھران ،  129
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 بخش نود  و پنجم

 بحث چهارم

 : سلطنت الغ بيگ . 3- 4- 95

امري  تيمور گوركان ، يكی  از  چهره  های  برجسته  و   ۀنوالغ بيگ  فرزند شاهرخ  مريزای  تيموری و 

سالگی  بفرمانروايی ماواءالنهر رسيد،با فرمانروايی او  دوره  ای  از  18تابناک تاريخ  است  كه  در 

در اين دوران  ماوراءالنهر اقتدار .سال آغاز شد 40شگوفايی فرهنگ  و هنر  در  ماواءالنهر ، بمدت  

ا باز يافت ، امنيت  در  جامعه  جاری شد  و اقتصاد به شگوفايی  رسيد و  در  پرتو  اين  سياسی  خود ر

عوامل و تالش های او ، ماوراءالنهر به  پايگاه  علمی  و هنری  جهان  اسالم  مبدل شد كه بواسطه آن  

های  چشم  معامری به شكوه وجالل قابل توجهی دست يافت ، و هنر  نقاشی  و موسيقی  به  پيرشفت

گريی  نايل  آمد ، و  از مهه  مهمرت  ميدان  پژوهش  در  عرصه  های  خمتلف  گسرتده  تر شد ، و دانش 
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 .رياضی و نجوم  عقد  های  خود را باز  كشود 

با قدرت  و درايت در ماواءالنهر فرمانروايی .)هـ ق 853تا812(الغ بيگ بيش از  چهل سال از

حكمرانان فرهيخته ايست كه  در طی حكومت طوالنی اش در ماوراءالنهر   بدون  ترديد ، وی از.كرد 

با  اين  حال  متأسفانه ، در باره  دوران  درخشان .مصدر خدمات درخشانی  در زمينه فرهنگی  شد 

فرهنگی و هنری و  گرايش  های فرهنگی  الغ بيک ، آنطور كه بايد  و شايد ،  حتقيقات  چندانی  

، كه اهنم  بيشرت به     و زمان او  الغ بيگكتاب  بجز حتقيق  مستقل بارتولد در  . است   صورت  نپذيرفته

مسائل سياسی ،دينی و تا حدودی نيز فرهنگی  پرداخته  است ،  اثر  مستقل ديگری تدوين  نگرديده  

. ار است از  اين رو، اين دوره  تاريخ  تيموريان در ماوراءالنهر از امهيت زيادی برخورد.  است 

خوشبختانه ، برای برسی  اين دوره از  تاريخ ، منابع  دست اول و دوم تاريخ  بخوبی  در  اختيار قرار 

 .دارد 

الغ بيگ با عاليق  شديد  علمی و هنری به  جد  در باور كردن منابع فرهنگی موجود  در  ماوراءالنهر 

سياسی ، به  ارتقای فرهنگ  و هنر   او با  فراهم  ساختن امكانات مادی و  نيز آرامش.كوشيد 

علمی و  0در دوران فرمانروايی  وی  ماوراءالنهر بعنوان  كانون  مهم  فرهنگی.  ماوراءالنهر دست زد 

در  جهان  اسالم ، به  موقعيت  ممتازی  دست يافت ؛ بطوريكه  اين  واليت حمل جتمع  علام ، )  هنری 

ی دانان ، ستاره شناسان ، معامران  و ساير اشخاص اهل  فن  و فضال ، هنر مندان  ،خطاطان  ،  رياض

بدون شک  او با  خلق  نمودن  فضای باز اجتامعی فرهنگی  قادر  گرديد كه  موجب  خلق  .هنر  گرديد 

آثار بديع  گردد او  فرهنگ  ايرانی  خراسانی را با  دانش  و فرهنگ  اسالمی و  حتی  فرهنگ  جهانی  

زيرا  عرص او  شايستگی  مطلوبی در  پرورش  و رشد  فرهنگ و دانش  . ارور  ساخت عرص خود را ب

بايد بوضاحت بگوييم  كه  حكومت  الغ بيگ  با اختاذ  تدابري خردمندانه در .  وقت  خود داشته  است 

 130. پديد  آمدن  آن نقش  اساسی به  عهده  داشت

سيايی برادران  ديگر الغ بيگ كه  در  مناطق  وسيع بياييد حلظه ای بدون  گريو  دار و جنجال  های 

                                                        
  .، زندگی نامھ  دانشمندان اسالمی،ترجمھ احمد  آرام ، تھران ، علمی و فرھنگی 1365ابراھیم بن سنان حنین بن  اسحق،   130
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خراسان  و  ايران بازمانده  از تيمور و شاهرخ پدر او  حلظه  ای به  اين  توجه  نامييم كه  او  در زمان  

و باعث  اين شد  تا ساختار اجتامعی و فرهنگی آن زمان را در  .خود به  آن  ارزشها دست يافت 

 :سياست  و  گرايش  های فرهنگی  وی  را  مورد  دقت  قرار دهيم  ماوراءالنهر و  مهچنني

 

 :رشح احوال  الغ بيگ. 4- 4- 95

از بطن گوهر شاد  آغا  مهرس هفده ساله شاهرخ ،  پرسی بدنيا  . هـ ق 796در نزدهم  مجادی االول سال 

دک در سايه  سار لقب ديری نگذشت  كه  نام  واقعی كو  131.آمد  كه  نامش  را  حممد  طرغای  هنادند 

زمان  رشد  الغ بيگ  . تركی  الغ بيگ ، كه بمعنی امري  بزرگ  ميباشد ، بكلی  از  اذهان فراموش گشت

درست  مصادف  بود  باوج  فتوحات امري  تيمور و  توسعه امپراطوری  تيموريان  در رشق  و  غرب و 

درون  خود  پرورش  ميداد  سمر قند  بود ، شامل و  جنوب ؛ و بسرت  جغرافيايی كه  الغ بيگ را  در 

 132شهريكه روز  ها شاهد  رسازير شدن  ثروت  های  مادی  و  معنوی  جهان  اطراف  در خود بود

تا الغ بيگ .لذا زمان و  مكان فضای مناسب  هبرتی را برای  رشد فكری و جسامنی  فراهم  ساخته بود 

 .ان ودانشورپروش يافته  و به  بلوغ رسيده بود در سايه پدر مدبر و با تدبري و مادر مهرب

ولی  مرگ  تيمور رشوع  منازعات  بني  خانواده بزرگ، بازمانده  های تيمور رشوع شد كه  ما  در  

با فوت  مرد  آهنني  ثبات  و آرامش  سياسی  . مباحث  قبلی در مورد آن بقدر  كافی  روشنی  انداختيم 

تيمور  ديری  نپائيد كه اين  موضوعات  بار  ها در  آثار تاريخ  نگاران  از   و اجتامعی  در قلمرو  وسيع 

در  .قبيل ابن  عربشاه ،  خواند  مري ، كاشفی و  ديگران باز تاب يافته  كه  از رشح دوباره  آن  ميگذريم 

ش  كشاكصه اين  زمان  الغ بيگ  بيش  از  يازده سال  نداشت نا خواسته  مهراه  پدرش  شاهرخ به  عر

                                                        
، بھ اھتمام دکتر نوایی عبدالحسین ،چاپ  بنگاه  ترجمھ و  » احسن  التواریخ«، ؛ روملو  حسن بیک 50،ص1364شامی ، سال   131

،تحت سر پرستی محمد  حجازی ،ابراھیم خواجھ  نوری ،محمد سعیدی ، دکتر احسان یار شاطر بھ بازرسی 1349نشر کتاب  تھران 

  .بھ بعد56ادوارد جوزف،ص 

 307تا270، ترجمھ  محمد  نجاتی ،  تھران  ، علمی و فرھنگی ،صص ، زندگی شگفت اور تیمور1365ابن  عربشاه ،چاپ    132

  .228-  276: (1366؛ سفر نامھ  ھای کالویجو ،ترجمۀ مسعود رجب نیا، تھران، انتسارات مطالعات  علمی و فرھنگی،
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رس انجام ،  در طی  چهار سال بلواه  و آشوب در امپراطوری    133.های  جانشينی  كشانيده  شد 

جلاِم  گسيخته قدرت را بدست  گرفت  و اداره سمرقند  و . هـ ق 812تيموريان ، شاهرخ  در سال 

 134ماواءالنهر را  به  الغ بيگ  سپرد و خود  در  هرات  به  حكومت  پرداخت 

رتين  ويژگی  ماوراءالنهر در دوران  مذكور ، عالوه بر  اغتشاشات سياسی نظامی حمدود ، حتوالت كهن

فكری بود ؛ بطوريكه در  اين  دوره  جوشش و  غليان  شگفت انگيزی  در حيات  علمی ، ادبی و 

ت  و  ايرانی ترک  های  مسلامن  ،  حتت  نظار) خراسانی (هنری  بوقوع  پيوست ، كه  عنارص 

الغ بيگ  در بادی  امر با  مشكالت  جدی  مواجه .تيموريان  در شكل  گريی  آن سهم  بسزايی داشتند 

بود ، از يک سو او فرمانروای  رسزمينی  با  موقعيت  جغرافيايی  خاص شده بود كه به رغم ثروت  

راه بازرگانی ، بعلت   طبيعی  اش ، يعنی معادن بسيار ،حاصلخيزی منطقه،و نيز قرار  گرفتن  آن بر رس

، مهواره  در  معرض هتديد  و  غارت قرار )مقوالن  وازبكان(مهجواری با اقوام  مهاجم  و جنگنده 

اجتامعی كه بسبب  جنگ  و   –از سوی  ديگر  ماواءالنهر با بروز  آشفتگی  سياسی   135. داشت 

خ  داده بود ، بدست الغ بيگ شانزده غارت  و منازعات  خونني  داخلی  بر رس مسأله جانشينی  تيمور ر

 136 .ساله رسيد

الغبيک  كه  خود  ناظر  آشفتگی و نا امنی  منطقه  بود ، دريافت  كه  نبود اقتدار سياسی  مانع مهمی در 

                                                        
لد ؛ بارتولد  ،  ؛ بارتو 25،جلد سوم  ص 1380؛ حافظ  ابرو ، چاپ  489دوم ، صص شرف  الدین  علی  یزدی ،پیشین ، ج   133

  . 102،ص1337الغ بیگ  و زمان  او چاپ 

  :رانھ، مطلع السعدین و  مجمع  البحرین ، تصحیح  عبدالحسین  نوایی، ت1383سمرقندی ، کمال الدین عبدالرزاق، چاپ    134

حمد یوسف والھ  ؛ قزوینی ، م 535ص،   2و 1، دفتر 2و   1مرکز پخش پژوھشگاه علوم انسانی و  مطالعات فرھنگی ، جلد 

شاھرخ  تیموری و حل  (،1385؛ رفیعی امیر تیمور،چاپ 423،خلد برین ، بکوشش  میر ھاشم محدث، ص 1379اصفھانی چاپ 

  و الھام  ملک زاده ، نشر نوگل تھران ،  مجمع  مقاالت ، گرد  آوری  عبدالحسین  نوایی) مسئلھ  جانشینی امیر تیمور گورکان 

؛  ناشناس،حدود العالم چاپ مطبعھ دولتی  226،مسالک و ممالک، بھ اھتمام  ایرج افشار،ص 1368 :ن استخری ، چاپ تھرا   135

  )1379:45؛رفيعی، پيشني ، 105ص، کابل ،

 ج،  ، زبدة  التاریخ ، بکوشش حاجی سید  کمال  جوادی ، نشر وزارت فرھنگ  و  ارشاد 1380 چاپ:، تھران حافظ  ابرو    136

  .38الی 3اول  صص، 
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رشد و تعالی مظاهر فرهنگ  است ؛ لذا با قدرت  متام به  مقابله با  قوای نا  آرام  داخلی و  خارجی  

اجياد  وثبات امنيت  سياسی توسط  او فصل  نوی  در  تاريخ  ماواءالنهر  گشوده شد و با    137پرداخت 

، جتارت  به  علت امنيت  راه  ها و رسمايه  ها رونق  گذشته  خود را  باز يافت ،  وضع  كشاورزی ، 

ش  ماليات زمينداری و باغستاهنا و مهچنان زمني  های بكر و باير  از اثر توجه  الغ بيگ و مهچنان  كاه

بر در آمد  اشخاص و افراد ،  كشور رو به  حاصلخيزی و آبادانی  هناد ؛ و  چرخه  های اقتصاد بعنوان 

بناميه مهه يی زير ساخت  ها ی فرهنگی  در ماوراءالنهر بگردش  در  آمد ؛  والغ بيک با  وضع ماليات 

اندوخت ، و  از برای ارتقای  سطح  بر جتارت ، به رغم  ديدگاه  عرفی ، ثروت  زيادی برای  جامعه 

 138 .علمی ، هنری و ادبی ماوراءالنهر هبره  گرفت  

معتقداند  كه الگو  و كامل مطلوب  الغ بيگ  درساختار فرهنگی ماوراءالنهر ، نه    اكثر تاريخ  نويسان

، به   نگرش فوق  بدون  تبني و برسی.139پدرش  شاهرخ ، بلكه  نگرش  های  نيای  وی تيمور بود  

تكرار در منابع  متعدد  منعكس گشته است ، در  حاليكه  چرايی  اين  موضوع ، كه  پاسخش  در 

ولی مسّلم  اين  است كه  . (ساختار اجتامعی  ماواءالنهر هنوز هنفته  ،  هنوز بی  جواب مانده  است 

رد  توجه  نيايش  بوده وبه او  تربيه  و رسشت  عالی  الغ بيگ كه نظر به تأئيد  مؤرخني  كه  الغ بيگ  مو

شاهرخ كه  واقعًا  در  عرص او بنا به ثبت اكثر   توجه  داشته  است  و  از  جانب  ديگر سريت  پدرش

مورخني  در تاريخ  از  هرات جنت تيار كرده  بود  حرف مبالغه  نيست  و  مادرش  گوهر شاد  آغا كه 

يگاه بلندی دارد سبب  شد  تا  اين  جوان  هفده ساله خود  در شكوه و رواج فرهنگ  عرص تيموری  جا

به  نابغه  دهر  مبدل  شود   ورنه ما  در  مورد  عبدالطيف پرس او  و ساير شاهزادگان  تيموری به 

                                                        
،  ، روضھ الصفا1339؛ میر  خواند   893 4/ج: 1380 ،ھمان؛حافظ  ابرو21/،پیشین1383:262عبدالرزاق  سمرقندی    137

ً 700،ص6/ج   ؛ تاریخ  نگاران  عصر تیموری  متفقا

  ؛ خواند  میر ،362،صص،1362، تذکرة الشعرا ،بھ اھتمام  ادوارد برون  تھران چاپخانھ  اساطیر دولت شاه سمرقندی    138

  .21،ص  4/جمآثر الملوک ، تصیح  میر ھاشم  محدث  تھران  موسسھ فرھنگی رسا ،، 1370

؛ میر 142ص:1336؛ بارتولد  160ص، ایران درراه  عصر جدید ،ترجمھ آذر آھنچی    1380،  ھانس روبرت رویمر   139

  .92ص :1385: جعفری 
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شهادت  تاريخ  می  بينيم  كه  چه فرصت  ها  را  حيف و  ميل  كردند  و چه  باغسار  ها را كه  از  اثر نا 

غتشاش  بر رس هم رخيتن ،به بيابان  تبديل كردند  و  مثال  عمده  آن  خليل سلطان امنی  جنگ  و ا

كاكای  الغ بيگ  ميباشد  كه  در  مدت  كمی كه  از فرمانروايی  اش  در سمرقند  گذشته  بود متام  خزينه 

امرای  نا اهل   ايكه ساهلا  تيمور  از اقصی حصه  كشور  مجع  كرده  بود  در ظرف مدت  كمی  مهه  آن را

تيموری، مهه را نابود ساخت  كه حتی زنان  وپردگيان  امري   تيمور  را برای حفظ  تاج  و ختت  خود به  

تا حديكه خودش  توسط ) بحث اول سلطنت  خليل  سلطان در مهني  اثر- 95بخش (حراج گذاشت

شاهرخ  پدر الغ بيگ  واپس در امري خداداد دستگري وختت و سلطنت را به او باخت  كه  از  اثر توجه 

پس به  اين  نتيجه  می  رسيم كه عنرص  اساسی  در  پيرشفت  و .  سمرقند  آرامش  مستولی  گرديد 

شگوفايی  عرص الغ بيگ تا اندازه زياد شخصيت  خود الغ بيگ  و محايت  پدرش  موثر  بوده  

عجيب تربيت يافته بود  اين را فهميده  اولغ  بيک  كه  زير دست  مرد فوق  العاده  و )). مولف(است

لذا وی ناگزير بود  برای .  بود كه رسزمني فرمانروايی او متشكل  از فرهنگ  ها ی  گوناگون  است

های فرهنگی  هنفته  است ، سياستی  حمتاطانه تر  اشرتاکاستقرار  نظم  و  اجياد احتاد ، كه  در  دل  

 .فرهنگی اخذ كند  ۀيطنسبت به  مواضع  مشخص  شاهرخ  در  ح

فر هنگی كامالً  متفاوت   ۀاجتامعی دو  حوز –تارخيی –بی ترديد ،  اين  تدابري در جغرافيای  سياسی 

لذا  تعامل الغ بيگ با  هريک  از  عنارص موجود در ماوراء  النهر . هرات  و ماوراءالنهر ريشه  داشت 

رشهايی متناقصی در  منبع  دوره  تيموريان  ، به  پيدايش  نگ)فارسی- خراسانی  - مغول   - ترک (

منجر  گشته  است  چنانكه  تاريخ  رشيدی ، الغ بيگ را بگونه ای  از  تبار مغوالن  و مروج و  مدافع 

با  پريوی  از صاحب  تاريخ  رشيدی  برخی  از . سنن  مغولی  در  رسزمني  ماوراءالنهر  معرفی  ميكند

تن جامعه  چند فرهنگی ماواءالنهر ، برای اثبات  اين  ادعا ،  دنبال  مؤرخني ، بدون  در  نظر  گرف

چنانكه حجت  عمل  كرد  های الغ بيگ  را  در  اين  حوزه مورد برسی  و  استنباط قرار  ميدهند ؛ 

را  الغ بيگكان  از سوی  ربرگذاری جمالس  می  گساری  مهرا با  موسيقی و آواز ،  وانتخاب لقب گو
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؛ عافل  از  140  اجتامعی،شاهدی بر ادعای خود  ميدانند - نظر  گرفتن مناسبات  سياسی ،بدون  در

اينكه  نيمی  از ساكنني  ماواءالنهر را طوايف  ترک  و  مغول  تشكيل  ميداده است،و ناديده  گرفتن  اين  

اش بار ها با   امري تيمور خود  در زمان حكمرانی . (قدرت بود   ۀطوايف ومجعيت  عمالً  بمنزله جتزی

تركان و مغوالن و  خطاييان حنگيده  ايت  و در  استيچ  های  شامل جنگ  های مدهشی با ارتش 

رسخها كه  از مغولتباران بود آنجام داده  است برای معلئامت بيشرت به بحش نود ودو در مهني  اثر 

يشاوندی خود با مغوالن ، فراتر  از  اين  الغ بيک توانست با طرح  كردن  خو)) مولف(مراجعه شود

قدرتش  را  در مقابل  مهسايگان  مهاجم مرشوعيت  بخشد و با  درايت  در  منازعات  و اختالفات  

آنان  رشكت  كند  وبا انتخاب  خاهنای  دست  نشانده  بر مغولستان  عمالًاداره امور  آن  رسزمني را نيز  

 141.حتت  نظارت  خود  در آورد 

غ بيگ  توانست  قدرت  فرهنگی خود را فراتر  از مرز  های ماوراءالنهربگسرتاند  وبا با  اين  شيوه ال

صالبت  بر رسزمينيكه دارای  مجعيتی نا مهگون  كه  دارای  عاليق فرهنگی  گوناگون بود ، حكومت  

بود وبكار كند ؛ و  اين امر  ميرس نميگشت ، مگر با  تساهل فرهنگی ، كه الغبيک  آنرا بدرستی  دريافته 

بنا بر اين ،  نظر آن  دسته  از  مؤرخانی  كه سعی دارند الغبيک را بعنوان  يک شاهزاده  مغولی .بست 

 142. پايبند به سنن و قوانني ياسا  معرفی  كنند، با واقعيت  تطبيق  ندارد 

وراءالنهر فرهنگی الغ بيگ ، واقعيت امر  اين  است  كه وی در ما–گذشته  از  مهه  مالحظات سياسی 

ومسلامن  تربيت شده  بود  و  آنان بی شک  ) خراسانی(نزد دانشمندان  و بزرگان  علم  و ادب ايرانی و 

                                                        
 ؛ کیانی محسن ،تاریخ  257پور تبریز نشر چھره ، ص الغ بیک  و زمان  وی ، ترجمھ حسین احمدی  1376بارتولد،   140

  . 196نشر طھوری ،ص :، تھران1369خانقاه  در  ایران ،

  .102میراث مکتوب  ص :تصحیح عباس قلی غفاری فرد ،تھران1383محمد دوغالت ، تاریخ  رشیدی،   141

رکان ، ھمان ،عبدالحسین  نوایی شاھرخ  تیموری و مسألھ  جانشینی  امیر تیمور گو(1385رفیعی امیرتیمور ،   142
  . 576،ص
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چنانچه  بخش  اعظم عهد مورد   143.در بر انگيختن عاليق فرهنگی الغ بيگ  نقش  بسزايی داشتند  

چينی     حافظ  - خراسانی–يرانی ،مطالعه ، الغ بيگ را  دوستدار زبان  و ادبيات  فارسی ،  مشوق  هنرا

در  تبني  اين  موضوع به برسی  نگرش و  عملكرد   144. قرآن  و رشيعت و احكام  اسالمی  ميدانند 

 .الغ بيگ در حوزه  های خمتلف فرهنگی  می  پردازيم 

 گرايش  فرهنگی  الغ بيگ .5- 4- 95

 مذهب -0

اما .اوراءالنهر نيز اهل  سنت  حنفی  بود رسمی الغ بيگ مانند  ايران  پيش  از  صفوی  در م مذهب

با داليل گوناگونی مجعيت  و  جغرافيای كه ماوراءالنهر را  از  دير باز  مأمنی  برای  پريوان  آيني  

های ارتدادی قرار داده بود كه مملو  از اعتقادات و باور  های گوناگون گشته بود و دليل  ارتداد  

چنگري و احفاد او  در  خط  ارتداد قرار داشتند  و هنوز  گرايش مردم  هم  مهني نقطه  است كه 

های مذهبی  خمصوصًا دين  اسالم به  آن  مرحله  شكومهندی نرسيده بود  كه  اشخاص  مرتد  و 

بی  دين  را كه  از ستيپ  های شام ل تا صحرا  های منگوليا پهن بود يكرسه  مسلامن  گرداند آهنم  

ايی  خيلی شكننده  كه  مردم  تازه  از  يورشهای نيای الغ بيگ  امري در يک  مقطع  جغرافي

تيمورفارغ  گرديده  بودند كه باز  در  گري جنگ  های خانواده  های گوركان  در  اطراف سمر قند 

ولی  .و ساير جاههای  خراسان و عراق  عجم كه  در  حيطه  تسلط گوركانيان قرار داشت بودند

در رأس  اين  جامعه با دور انديشی توانست ، سياستی  جدا  از جزم انديشی   الغ بيگ  با  تدبري

وی  با برقراری امنيت فكری  از  طريق  تسامح دينی ، بطور مؤثر ی به رشد . دينی در  پيش گريد 

پی  گريی جدی  اين  سياست برخی  از  مورخان را به  اين  . فرهنگ  در  ماوراءالنهر ياری  رساند 

داشت كه  الغ بيگ  در ادره امور  جامعه به اصول و قواعد  اسالم پای  بند  نبوده  ظن وا

                                                        
انتشارات علمی و فرھنگی ،ص  :زندگی شگفت  آور تیمور ،، ترجمھ محمد  نجاتی ، تھران 1369ابن  عربشاه ،    143
297.  

از  1376؛غیاث الدین جمشید کاشانی ، 21،ص 4/؛  خواند  میر ،  پیشین، ج362دولت شاه  سمرقندی ،  پیشین ،ص   144
  .43انتشارات  علمی وفرھنگی ،ص ،  :بکوشش محمد باقری تھران   ھ کاشانسمرقند  ب
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اين  در حالی  است  كه  مستندات و  منابع بجا  مانده از آن دوره به روشنی گويای اين   145.است  

سندی كه  در   146.فرهنگی  نيز  نقش  فعال و سازنده  داشته است  ۀاست كه الغ بيگ  در  اين حوز

اين  ميان  توجه  خاصی  را  ميطلبد ، نوشته های  غياث  الدين  مجشيد  كاشانی ، يكی  از مهرهان 

ذ مال«وی  با دقت  متام خاطر نشان  ميسازد  كه  پادشاه  اسالم  پناه و  .  دايمی  الغ بيگ ،است

ني باسط  بساط االمن ظل  اهللا فی  االرضقهرمان  املساءالطني   آيه  اهللا  فی  العامل السالطنياعظم 

خود در بيست  147.  » واالمان نارش العدل واالحسان هادم  مبانی اجلور والطغيان حافظ بالد  اهللا

سالگی قرآن را به  هفت قرائت  از حفظ  تالوت  ميكرده  است  و از اين  استعداد نيز برخوردار 

ه  و مباحثه با دراويش  با زبان  گويا چنانكه  وی در  جمادل 148. بوده  از آن بموقع  نقل قول بيآورد 

 149. ی دين  مبلغان آن را جماب به سخن خود و از زياده  خواهی  های آهنا  نيز جلو گريی  ميكرد 

از سوی  ديگر ،الغ بيگ با برپايی مدارس  علوم  دينی در ماوراءالنهر  بطور رسمی علوم  وابسته  

انني  رشعيت  در هناد  های  رسمی  جامعه افراد  كاردان  به  آن را  گزارش  ميداد و برای اجرای  قو

 دين ميكوشيد  ووی در  جتليل و احرتام  مشايخ  ،  عرفا و  علامی . و برجسته ای بكار می گامشت 

مذهب رايج  بساختن  مساجد  ،  خانقاه ها و مدارس  متعددی پرداخت  و با   عۀبرای  اشا

اين  هناد  ها ، فعاليت  های فرهنگی  آهنا را در جامعه  ايمن اختصاص دادن در آمد  هنگفتی به  

                                                        
  .160؛رویمر ،  ھمان  ،ص97محمد دوغالت ،  پیشین ، ص   145

؛ خواند  مري ،  پيشني  ، 1158،ص6/؛مريخواند،پيشني ،ج191ص : 1367حممدبن  عبداجلليل و ابوطاهر سمرقندی    146

  .170ص

  .155،ص،1375کاشانی ،پیشین،   147

  .43ھمان ، ص   148

نشرات :زمچی  اسفزاری معین  الدین  محمد ،روضة  الجنات، تصحیح  محمد  کاظم امام ، تھران   149
ص : 1380؛نوشاھی عارف،احوال  و سخنان خواجھ  عبدهللا احرار ، تھران  ، نشردانشگاھی1339:140دانشکاھی،ص

245.  
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 150. ساخت  

 :زبان  و ادبيات .1

بود ، اما زبان  و  ادب  فارسی ، مهچون ساير مظاهر فرهنگی  در  زبان مردم  ماوراءالنهر تركی جغتايی

چينی ميدانست  الغ بيگ  نيز زباهنای  عربی ، تركی  مغولی و تا حدی  151. ماوراءالنهر متجلی بود 

مشغله   ۀوی باوجود  هم. ،اما  بيش  از  مهه  اينها غنای ادب فارسی  او را  شيفته  خود ساخته بود 152

امرای  شعردوست و شاعر نوازی  قراردارد  كه  خود  نيز از  ۀهای سياسی  و  علمی  اش ، در زمر

 153.قرحيه و ذوق شاعری برخوردار بود 

عروض وقوافی  بغايت  نيكو  ميداند ، ديوان انوری به  متام بياد  دارد و علم  «: كاشانی می  نويسد 

و مؤلف  جمالس   154.»چند از  آن ظهري فاريابی  هم ياد دارند و احيانا شعر هم  می فرمايند ۀقصيد 

 :النفايس  اين  مطلع فارسی  را  از او  نقل  ميكند 

خی مكن  كه  چشم بداندر كمني  ُتست شو      هر  چند    ملک   دل  به  زير  نگني   ُتست

155 

وافر به شعر  و ادبيات  داشت ، لذا  دربار او به  حمفل امنی  برای  ۀاز  آنجا كه  الغ بيگ  خود  عالق

در  جملس  سلطنت  « : چنانكه كاشانی می  نويست.تراوش  زيبا  ترين  الفاظ  سخن  مبدل  گشت 

                                                        
: 1349لکساندر  بلدروف، بنیاد فرھنگ  ایران،واصفی زین الدین محمود،بدیع الوقایع ،،تصحیح  ا   150
؛ میرخواند ،روصةالصفا،تھران ،خیام 197: 1367؛محمد بن  عبدالجلیل و ابوطاھر سمرقندی، 164-38/1

  .170؛خواند میر ، پیشین،ص1158/6

  .417: 1374کمبرج   151

  .کاشانی، ھمانجا   152

  .64،ص،1334:اھی، تھران یارشاطر، احسان ، شعرپارسی در عھد  شاھرخ،نشر دانشگ   153

  . 43کاشانی ، پیشین ،ص    154

،مجالس االنفایس، بھ اھتمام  علی  اصغر حکمت، بی جا، بانک  ملی  1323نوایی میر نظام الدین علیشیر،   155
  . 125ص :ایران
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شعر و  ادبيات  در دربار الغ بيگ به  نقد  و  156.» نيكو پناهی عروضيان  چاالک  هستند و شاعران 

وی  اشعار را نه  تنها از  .برسی  كشانيده می شد و الغ بيگ  خود  در  نقد  آثارادبی  صاحب  نظر بود 

از  اين  رو . مطالعه  ميكرد )عروض و قوافی(طريق ذوق  فطری  بلكه به  آگاهی به  علم وابسته به  آن 

ی  به  زبان فارسی در باب فنون شعر بنام  ميعاراالشعار  نوشته  خواجه  نصري  الدين  يک  مرجع ادب

 157. طوسی ، در دربار او  موجود بود كه  مورد  استفاده  عالقه  مندان اين  عرصه قرار  ميگرفت

نقر و كه ميان  بايس  ۀدولتشاه سمرقندی ، ضمن  ترمجه  حال  امري  خرسو  دهلوی ،  از اختالف  سليق

الغ بيگ  در  مقايسه مخسه نظامی و مخسه امري  خرسو دهلوی بوده  است، صحبت  ميكند  و  ميگويد 

امري بايسنقر  خواجه  «: شهزادگان برای  اثبات  نظر خود ،  مخسه ها را بيت به  بيت  مقابله  كرده اند

كانی  قبول  نكردی  و گور الغ بيگشيخ نظامی  تفضيل دادی و خاقان  مغفور  ۀخرسو را بر مخس

صب دست داده ، بيت به اده به  كرات  جهت  اين  دعوی  تعو ما بني دو شهز یمعتقد شيخ  نظامی  بود 

 158.» .بيت  مخسني را را با  هم  مقابله  كردند 

نظامی ، يكی  از   ۀميتوان نتيجه  گرفت  كه  ديدگاه الغ بيگ  در باره  برتری  مخس از مهني حكايت

ترين  شاهكار  های برجسته  و  نظريات فلسفی استاد  نامدار زبان  و ادبيات  فارسی  نظامی    ارزنده

گنجوی ، دال به احاطه  و  آگاهی  وی بر  ادب  پارسی   است ، كه  البته اين  موضوع  غري  قابل چشم  

پارسی گوی ،  نظري   وافر  الغبيک به شاعران ۀدر  جمموع بايد  گفت  كه  عشق و  عالق.  پوشی  است 

فارابی ، نظامی  گنجوی و انوری ، مهچنني  كوشش  وی در فرا  گرفتن و رواج فنون ادبيات فارسی  

كه ذوق  ادبی  الغ بيگ به ادبيات  «:ممكن است  هر حمققی  را مهچون بارتولد به  اين سخن  وا دارد 

  159» ود شان  بود فارسی ، نظري ذوق و عالقه  مندی اروپاييان به  ادبيات  خ

                                                        
  .47صکاشانی ،  ھمان ،   156

  .47غیاث الدین  جمشید  ، پیشین، کاشانی   157

  .267شین، صشاه  سمر قندی ،  پیلتدو   158

  . 225، الغ بیک  و زمان  وی،ترجمھ حسین احمدی پور،تبریز، چھره، ص1336بارتولد ،    159
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 علم  و دانش.2

او  بردانش  ها  و  فن  های  .الغ بيگ  يگانه  دانشمندی در تاريخ  اسالم بود كه به شهرياری  رسيد 

از  اين رو  در  پرورش  دانشمندان و فراهم  آوری  وسايل  پيرشفت آنان  . زمان  خود احاطه  داشت 

 160. مهه  از  توجه  و  گشاده  دستی اوبرخوردار بودند   مضايقه  نمی  كرد  و دانشمندان بزرگ زمان

البته  اين  محايت  ها  تنها خمتص  به  مشاهري زمان  نبود ، بلكه الغ بيگ  پس  از  آگاهی  از  ميزان  علم  

و دانش  هر شخص ،بدون  در  نظر  گرفتن  جايگاه اجتامعی اش ، در  مقابل  وی رس تعظيم فرود  

 .به  مقامی در خور می  گامشتآورد و او را 

بارز  اين ادعا، موالنا حممد  خوافی  است  كه  در اولني  ديدارش  با الغ بيگ  ظاهر  ژوليده    ۀنمون

وسخت  فقريانه  داشت  ؛ اما  الغ بيگ  پس  از  اگاهی  از دانشش، وی را  گرامی  داشت و در  كنار 

گامشت و در روز افتتاح  مدرسه ، خود هبمراه  نود  تن   قاضی زاده رومی  به  كار تدريس  در مدرسه 

وی مهچنني به  تأسيس  مدارس   161. از  ارباب  علم و فظيلت بر رس صنوف درس  وی حارض شد

گونا گون و  حضور فعالدر  آهنا  نقش  مهمی  در  پيرشفت ، گسرتش  و سازماندهی  علوم رايج در  آن  

اينها   مهۀاما  بيش  از . 162ی،  بيان  ،  طب  ،  تاريخ  و غريه  داشت زمان ، مهچون فقه ، اصول ،معان

الغ بيگ در . رياضيات و نجوم  در  مركزتوجه الغ بيگ  فرصت  بيشرتی  برای  بالندگی  يافت 

وی هنگام  حضور در مدرسه ،تدريس  . حماسبات  ذهنی از توانيی  شگفت انگيزی  برخوردار بود 

رياضيات  در سايه عالقه و محايت  .بنا بر اين . 163ساير علوم  مقدم  می  شمردعلوم  رياضی  را بر 

الغبيگ به  پيرشفتهای چشم گريی  در زمينه  كرس عشاری، حماسبه  عدد ی ، و جدوهلای  مثلثات  

                                                        
  .361؛ دولتشاه سمرقندی ، پیشین  ، ص20،ص 4/خواندمیر ،  پیشین  ،ج   160

  .40اول ، ص/واصفی زین الدین  محمود ، بدایع  الوقایع، پیشین، جلد   161

  .42؛کاشانی  پیشین  ؛ص،276،ص8-7/رات الذھب، قاھره ، جعبدالحی  بن عماد ،بی تا،شذ   162

  63-62کاشانی ، پیشین ، ، صص   163
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 164.  دست يافت

 

    لم  نجومپيرشفت  در  ع. 4

رخشش  آسامن  و  گردش روشنان  سپهر و مفاهيم  و شناخت  های اوليه از نجوم  در  ماوراءالنهر ، د

نۀ پيدايش  تابستان  و زمستان  به  مهراه  جتلی رؤيای كودكی الغبيگ ، كه  پريامون  باز  ديد  از  رسد خا
علم نجوم   ۀعطفی در شناخت در رشوع  حتول نوين  فكری  در  عرصنقطۀ مرا غه شكل گرفته  بود ، 

 .165و ستاره شناسی  گشت 

 )به  پاورقی مراجعه شود( 166وغري اسالمی  اسالمی ورصد در ممالک  علم  نجومپيشينه  .4

                                                        
  .283تا 287؛صص،1379کمبریج،    164

  ؛عبدالرزاق  سمرقندی ھمان21: 1351؛صدری  افشار ، 41کاشانی ، پیشین  ؛ ص،   165

مقناطیسی،یا ،  کائنات الجوی دیده  ھای  نجومی ،پکھ  در  آن    رصد خانھ بھ بنایی  گفتھ  می شود   166
ً  بھ   خانھ  ھای اطالق  میشود کھ  از سایر   رصدزلزلھ ای، در  اصطالح  عامھ ،  این  کلمھ  معموال

با آنکھ  مصریھا  و بابلی  ھای  قدیم از معابد  و برجھا اجرام .رصد  خانھ  ھا قدیمی  تر و متعدد ترند 
قبل از  300د رصد خانھ  ھای قدیمتراز  انکھ در حوالی  فلکی را رصد  میکردند ، و سندی از وجو

  .در اسکندریھ ساختھ شد  وجود  ندارد )1بطلیموس (میالد بھ فرمان بطلیموس سوتر 
ق مسلمانان بھ  مطالعات  علمی در  علم  نجوم ـدر ممالک اسالمی ، پس  از انکھ  در سده دوم  ھ

در بغداد ) قـھ218-198(مامون  خلیفھ  عباسی. س گردید پرداختند ، بھ  تدریج رصد  خانھ  ھایی تأسی
 خانھ  دیگری  در  کوی قاسیون  رصدرصد خانھ ای دایر کرد ، و )Sammasiyye(در محلۀ سماسیھ 

خانھ ای کھ در  رصددر  قـھ 255تا  قـھ 236بنو موسی از . کیلو  متری  دمشق بنا نھاد 4یا 3در 
اشتغال  رصدھ وف بھ باب  الطاق بردجلھ  تأسیس  کرده بود ند،بمنزل خود در بغداد در دروازه  معر

  رصدق ،منجمین  دیگر باوسایل  عالی در شیراز و  نیشاپور ، و سمرقند ـدر سده  سوم  ھ. داشتند 
خانھ  داشتند ،   رصد، سالطین  آل بویھ حتی در کاخ  خود )قـھ264(از )قـھ317(میکردند ، وبتانی 

الرحمن صوفی ، ابن االعلم ،ابوسھل کوھی ،صاغانی، وابوالوفای بوزجانی  در  و منجمینی چون  عبد
حاکم بر  شھرت و شکوھش  )ھق 386-365(در قاھره،  عزیز، خلیفھ ای فاطمی .گرد  آنان بودند 

در گرد سالجقۀ ایران شمالی نیز .کھ ابن یونس  رصد  میکرد رصد  خانھ بود  افزود، و در  این  
ً رصد  خانھ  ای  را کھ  ملکشاه سلجوقی در ری  یا  نیشاپور تأسیس  راصدینی  جمع  بودند کھ مخصوصا

خانھ ی   رصدداد بدست  ھوالکو، بنای  غیکسال  پس  از تاراج ب.ار داشتنددر اختی)ھق467(کرده بود 
  ،کھ خواجھ  نصیر الدین طوسی ادار ۀ آنرا بھ عھده  گرفت ، و) ھق657(بزرگ مراغھ آغاز  گردید

سال زحمت  زیج فارسی  معروف بھ    12س  از پالیمقام در آن کار  میکردند ، و جمعی  از منجمین  ع
وبزرگترین  .  خانھ ی بزرگی  بنا نھاد   رصدالغ  بیک  در شھر سمرقند  .زیج  ایلخانی را تألیف کردند

 - ، و مال علی  قوشجی مانند  غیاث الدین جمشید  کاشانی ، قاضی زاده رومی–منجمین  عصر خود را 
ن  بکار  گماشت ،و خود  چندین سال  در  آنجا  در رصد  ھا شرکت  داشت ، وزیج او یادگار آدر  

تحقیقات  علمی در ممالک اسالمی ) ھق853(با قتل او  در .درخشانی  از  عشق او بھ علم  است    
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اقتصادی و  استفاده  از امكانات  وسيع مالی،  –مناسب علمی ، اوضاع  مساعد سياسی  رشايط

اين فرصت را به  الغ بيگ داد  كه بصورت  كامالً  جدی بمطالعه  در باب  رسد ستارگان بپردازد 

و  مطالعات  خود را  در زمينه  های  متمركز كرد  و به  مجع  آوری و  مطالعه ی  بنا بر  اين ا 167

آثار دانشمندان  گذشته ، مهچون  كتاهبای  بطليموس ، ابورحيان  بريونی ، قطب  الدين  شريازی ، 

الزم بذكر   168. خواجه  نصري الدين  طوسی ،  عبدالرمحن  صوفی ، خيام  و بوزجانی پرداخت 

الغ بيگ در اين راه تنها بمطالعه ، بحث و مجع  آوری آثار دانشمندان بسنده  نكرد ، بلكه   است  كه

مقصد  غياث الدين مجشيد  (مهچنني  متخصصني  اين  علم را برای  ياری  به سمرقند  دعوت  كرد 

                                                                                                                                                               
  ).تھران /چاپ1587دایرة المعارف فارسی،پیشین ،ص. (رخت بست 

ً در سالبا  روپا  بوسیلھ  رگیو ارصد خانھ  نخستین )م1472/ھق877یا876بستھ شدن زیج الغ بیگی بعدا
قدیم  ترین  .خانھ ی  در جزیره  ویون تأسیس  کرد  رصدبراھھ  م1583در .مونتانوس ساختھ شد 

ا و  تعیین  اسبابھایی کھ در رصد خانھ  ھا بکار  میرفت  مشتمل بود بر آالتی برای اندازه  گیری زوای
  .طرالب سلی  برای محاسبھ  ورصد ، مانند اوقت ، ووسای

در رصد  خانھ  ھای نجومی  توسط ) م1615( و استعمال  آن  در) م1610(با اختراع  تلسگوپ در 
گالیلھ  عصر تازه  ای  در  تحقیقات  نجومی آغاز  گردید  و در  اروپا  نیز مانند   موسسات  علمی 

ً  ھولیوس در (و اشخاص ) م1637( ردانشگاه  لیدن د( ً  کریستان  (و فرمانروایان )م1641(مثال مثال
خانھ  ملی  پاریس در  رصد.درکوپنھاگ رصد  خانھ ھایی ساختند ) م1637(دانمارک در  چھارم

تنوع  تلسکوپھا و .ایجاد شد )1675(در ) انگلستان(تی گرینجنو رصد  خانھ سلط ) م71تا 1667(
خانھ ھا  حوزه    رصد، و  نیز  توسعھ متزاید  اطالعات  نجومی سبب  شد  کھ  گرانی قیمت آنھا

شد انتخاب محل   تأثیرشرایط جوی دررصد صحیح  معلوم  ھپس  از اینک.تحقیقات خود را محدود سازند
 ھوای خشک و صاف و دارای شرایط یک  نواخت ، ارتفاع  مناسب ،دوری کافی  از(خانھ  رصد

  ).خانھ  ھا ی  جدید اھمیت  یافت  صددر ساختن ر (ا روشنایی  شھر  ھ
 دانشگاھی ،  نظامی و خصوصی  –ملی  از عمرصدخانھ ا 300بیش  از  امروزه  در سراسر  جھان

انچی و رصد    100در کتمندو رصد  خانھ کوه پلوماردارای تلسکوپ انعکاسی .الیت  است عمشغول ف
رصد  خانھ  ھای گرینویج ورصدخانھ سلطنتی .ت انچی  اس 45خانھ دارای تلسکوپ انکساری 

در فرانسھ  ،رصد  خانھ  پاریس .  ادینوبرگ  ورصد  خانھ دانشگاه  کمبرج در لندن قابل وصف  میباشد
شعبھ  ای برای  تحقیق در فزیک  خورشید درمودوون دارد ، در بعضی  شھر  ھای  دیگر  نیز رصد  

اینچی   102فیزیک  نجومی  کریمھ دارای  تلسکوپ انعکاسی    رصد خانھ.خانھ  ھایی  موجود  میباشد 
میالدی بوسیلھ فی  گی و   19در اوایل قرن   ، نزدیک سانپترسبورگ pulkovoخانھ    رصد. است 

و سایر نقاط  جھان شعباتی  ابعضی  از رصد  خانھ  ھای  معتبر در افریق.شترووه معروف  گردید 
  )1587، پیشین  ،دایرة المعارف فارسی.(دارند 

  

  291عبدالرزاق  سمرقندی  ،  پیشین ، ص،    167

  .21؛صدری افشار ، پیشین ، 67-63کاشانی ،  پیشین ،صص   168
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و ظرح  بزرگرتين دست  آورد قرن را  را بياری   169). كاشانی و  معني  الدين  كاشانی  است

پس  از   170. مهراهان  دانشمند ش  در شامل  رشقی سمر قند با دقت بی  نظريی پی ريزی  كرد 

اهداث  بنا ، حتصيل و تكميل  اطالعات و  ابزار  های  نجومی ، فعاليت  های  پژوهشی و رصدی 

ک  كانی توسط الغ بيركتاب  زيج  جديد  گوهق،  839را در آن  آغاز  كرد ند تا رس انجام در سال 

سال اساس  كار اخرت شناسان  مسلامن  گشت  و  450پس  از  تكميل  اين  زيج، تا . نوشته شد 

 .تقويم  ها را به  اساس  آن  می  نوشتند 

در لندن  منترش شد ، ستاره شناسان  اروپايی به . م1665هنگاميكه  ترمجه التينی  كتاب در سال 

مک دوربني  های  جمهز نجومی  ترتيب  كرده بودند ، ناچار  جدوهلای  ستاره شناسی خود را كه بك

با توجه به  جدوهلای زيج  الغ بيگ  تصحيح كردند و  از  اين  كتاب  جامع خاوری  چيز  های  تازه  

اين  كتاب  به رسعت  در پاريس  و فلورانس ، ژنو منترش شد  و الغ بيک  شهرت  .  فرا  گرفتند 

 171. آسامنی  يافت 

 :ی  زيباهنر  ها.  6

دردوران فرمانروايی الغ بيک هنر و  علم  توامان شدند و در يک راستا  مهگام با يكديگر به شگوفايی   

وبالندگی  دست  يافتند، بطوری كه برای  هريک  از  هنر  هايی رايج  مدخلی  علمی  كشوده شد وبنا 

پزوهش  صۀنيز  مانند ساير  علوم  بعر  هنر.بر  اين  اعتبار و ارزش  هنر در  اين دوره دو چندان  گرديد 

كشيده شد ، تا ضمن بر طرف  شدن كاستی  های  آن ، كاربردی تر و  هنادينه تر بكامل  مطلوب خود  

دوران فرمانروايی الغ بيگ  عهد  پرورش  هنر  نقاشی، نگار گری ، تزئني ، تذهيب، خوش  . دست يابد

. از قديم  ايام  در بني  مردم  ماواءالنهر رايج بوده  است  نويسی و متام  شقوق  كتاب سازی است  كه 

                                                        
  296، ص، 2/عبدارزاق  سمرقندی ، پیشین ج   169

  1376؛ یاسمینا شوپروا،385ص: 1366ظھیر الدین  محمد بابر ؛ رجاوند    170

، زندگینامھ علمی دانشمندان  اسالمی 1365یم بن سنان حنین بن  اسحق ؛ ابراھ22صدری  افشار ، پیشین ص   171
  . 49علمی و فرھنگی ،ص  :،ترجمھ اجمد آرام ،تھران 
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با  توجه  به  شامرش  دانش  پژوهان ساكن  در  ماوراءالنهر ، كه  در  محايت  الغ بيک به  پژوهش   172

می  پرداختند، ميتوان  اذعان  نمود كه كتاهبای  بيشامری در علوم  خمتلف  استنساخ و مورد  استفاده  

الغ بيگ  آثار ارزشمند عاملان  و  نويسندگان را به  هبرتين  خط و  تذهيب  173.رفته  است قرار می گ

آن انتشار كتاب نگارستان  موالنا   ۀنمون. كتابت  ميكرد و  آهنا را  در دسرتس  مهگان قرار  ميداد

 174. معينی  جوينی است  كه  در  ماواءالنهر به شهرت  عظيم  دست  يافت 

وه هنر كتابت  نقاشی  است كه  در  اين  دوره با مفهوم  علمی مهراه با  ظرافت و دقت  يكی ديگر از وج

نقاشی  اين  دوره طبيعت گرايانه بخدمت علم در آمد و  از  .نظر خارق  العاده در جزئيات  مهراه  بود 

الغ بيگ بر  در  واقع ،. نظر فنی در كاربرد  ناميه  های  دقيق به  غنای شگفت انگيزی  دست  يافت 

حسب  نياز  علمی  اش در ترسيم صور اقاليم، هنر  نقاشی  را براهی  افگند كه  در دوره  های  بعد به  

پريوی  از  آن سبک جديدبوقوع  پيوست  كه بر  جسته  ترين  مشخصه  اش اجياد  مفهوم  تازه  از 

 .فضاست

هنه  های  خمتلف و گوناگونی  را  در خود  در  نقاشی  اين  دوره فضا  طوری در نظر  گرفته  شده كه پ

 ۀ در موز 175. پرسپكتيو است ) سه بعدی (گنجانيده  است  و تقريبًا  از  اين  حيث ، حجم ناميی 

مرتوپولتني نيويارک  نسخه ای در باره  علم  نجوم وجود دارد كه  حاوی  پنجاه  تصوير و صّور فلكی  

 .176فرمانروايی الغ بيگ در ماوراءالنهر  نسبت داده اند است و متخصصان  اين  اثر را به دوره 

مهچنني  در داخل  رسد  خانه و روی  ديوار  های آن  نقش  های بی  نظري و  تصاوير نُه فلک و  هفت 

زمني  با  هفت  اقليم آن ، شامل  ۀدقيقه، ثانيه ، و يک دهم ثانيه ، و مهچنني  كرجۀ گردنده ، با  درۀسيار 

                                                        
  .304،ص  مطعبھ دولتی : کابل ، ھنر عھد تیموریان  ومتفرعات  آن؛1355حبیبی عبدلحی     172

  8؛کاشانی ،پیشین ، ص 63-360دولت شاه  سمرقندی ،پیشین ، صص،   173

  379دولت شاه  سمرقندی ، پیشین  ، ص     174

  46مولی، ص ،  :، ھنرایلخانی و تیموری، ترجمھ یعقوب آژند، تھران 1376گروبھ ارنست ،   175

  8گالری ھنر ھای زیبا، تھران،ص1382نقاشی  عصر  تیموریان ،   176
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 177. اها ، صحراهايشان به  زيبايی در خور توجهی  ترسيم  شده  است كوهها ، دري

 معامری  .7

از دو  ويژگی بارز برخوردار  است كه شامل  زيبايی، شكوه وجالل  ظاهری  معامری دوران  الغ بيگ 

است كه با هبره  گريی از هنر  ايرانی و اسلوب  چينی در آرايش و  تذهيب بنا حاصل  شده  است ، 

استحكام بنا و شكوه ظاهری  اش ,يكه  در قياس با معامری دوران  ماقبل خود به حلاظ ديدگاه فنی بطور

 178. بر تر  و  حتسني بر انگيز  تر  جلوه  ميكند 

دومني  ويژگی و  مهمرتين  مشخصه  معامری دوران الغ بيگ ، كه  آنرا بگونه ای از ساير بنا ها ممتاز  

امروزه   .179ت  دقيق  رياضی  در احداث بنا  های  گوناگون  است ميكند ، بكار  گريی  حماسبا

با برسی  دقيق  شامری  از  اين  بنا  ها را يافته اند  كه بنای مذكور )شوروی سابق(پژوهشگران  روسی 

اين  كاربست علمی هنر ، از دانش  رياضی، در  .بر طبق نظام  توازن و  تعادل طراحی شده  است 

در مهني  راستا  غياث  الدين  . اد  كه  علوم  حمض از  اعتبار وااليی  برخوردار بود عرصی اتفاق  افت

مجشيد  كاشانی  نيز به  برسی نظريه ساخت  و ساز قوس  ها در كتاب  مشهور خود مفتاح  احلساب می  

 180.هـق آنرا به  الغ بيگ  تقديم  كرد   830پرداخت و در 

اجياد بنا  های  عمومی  از قبيل مدرسه ، خانقاه، مسجد، مهام  و  الغ بيک  برای پيشربد  فرهنگ به 

بنظر مريسد  كه الغ بيگ  در تأسيس اينگونه  بنا ها  ، هدفی  واالتر  از سبت  نامش  . كتابخانه پرداخت 

تيمور  گرچه  به  منظور احداث  بناهای متعدد، هنر مندان .  پادشاهان  صاحب نام  داشت   ۀدر  جريد

شامری  در خدمت  گرفت ، ولی هدف او  در  اين  راه   بيش  از  هرچيز  كسب شهرت  و نامياندن  بی 

                                                        
  1،د291/2عبدالرزاق سمرقندی ، پیشین ،    177

؛بارتولد،الغ بیگ و زمان  1378،82ص ،:ترجمھ  محمد  مھدی توّسلی،پاکستاندانی احمد  حسن ،میراث  تیمور،   178
  .53ص 1372آن ، پیشین،

  .67- 39کاشانی ،ھمان    179

  . 333کمبرج ، ھمان ،  180
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قدرت  و شوكت امپراطوری اش به  عامليان بود و در اين راه  از  هيچ عملی رويگردان  نبود؛ چنانكه  

ن  غضب كرد ، كه  هـق با  ديدن  مسجد  جامع ، برمعامران  آ807پيش  از بازگشت  به سمرقند در سال 

رسای ملک  خانم از ايوان  مسجد  جامع  بلند  تر  است ، و تالش  معامران  چريه سۀ چرا  ايوان  مدر

در حاليكه الغ بيک خود  خشت بدست  می  گرفت  وبه  .دست  را در مهان  حلظه با   تيغ  پاسخ داد

  181. دست  بنا می داد 

دان را ، نه  از روی  ترس  و اجبار ، بلكه به سبب  توجه  اين  موضوع بی ترديد  شوق وذوق هنر من

اينچنني  ماوراءالنهر روبه آبادانی هنادو بنا های زيبا و بی  مهتايی، .ومهراهی پادشاه  دوچندان  ميكرد

چون  چينی  خانه ، مسجد جامع ، مسجد  مقطع، مسجد  گوگ گومرب، مقربه  قاضی رومی و  

 182. يافت  الغ بيگ ،  پيدايش ۀگرماب

 موسيقی. 8

در زمان . موسيقی  از  مجله  هنر  هايی بود  كه  از زمان امري  تيمور  در  ماواءالنهر رواج  داشت 

فرمانروايی  الغ بيگ ، كه خود دانشمند رياضيدان بود ،  اين  هنر بصورت  علمی  هنادينه شد و 

ايت ابداعاتی  در زمينه  علمی و  درسطح  وسيع  تری  در رشد  و شگوفايی  دست  يافت و در هن

عملی  آن  اجياد شد ، و روح و جان  ماوراءالنهر در سايه دانش و  تساهل مذهبی  الغ  بيگ با  اين  هنر  

مانوس  گشت ؛چنانكه  ماوراءالنهر  ، به  مركزيت  سمرقند ، به  ميعادگاهی برای  حضور  موسيقی 

 183. دانان زن  و مرد  مبدل  گشت 

محايت  الغ بيک از دو ركن  اساسی  موسيقی  ، يعنی  علوم  حمض به  عنوان  پايه  و  اساس  آن  توجه و

، و ذوق  هنری  هنر مندانش  ، سبب گشت  سمر قند به  كانونی پويا بمنظور حركت در مسري تعالی و  

                                                        
  .40/1-41: زین الدین  محمود ،پیشین1341واصفی    181

  30ص،15770- 6بابرنامھ ،چاپ سنگی ، کتابخانھ ملی  ش . ظھیرالدین محمد    182

؛رومیر ، 120/2نوریانی  :لی  اصغر معینیان، تھران ع الحیات با مقدمھ  و تصحیح ینعرشحات   کاشفی واعظ ،   183
  188،بارتولد ، ھمان،160ھمان  
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موجب شد   اين  موضوع.  پيرشفت و هنر موسيقی در ابعاد  علمی و عملی  آن  خودی  نشان  دهد 

خود  184. استاد فاضل  اين  فن هر روز هنر جويان  متعددی را  از  كشمري و  ديگر مناطق  تعليم  ميداد 

برای  تعليم  از  هرات بسوی  سمرقند رهسپار  شود، تا با كمک  دانشمندان و فرزانگان و جويندگان  

موسيقی دانان و نويسندگان  اعصار  علم آن  ديار به  رفع اهبامات  و نواقص تاليفات بجا مانده  از

گذشته ، مهچون صاحب ادوار صفی الدين ارموی و بخشی  از  دّرة التاج  شريازی  بپردازد ، تا بدين 

هبمني دليل منظور الغ بيگ ، كاشانی را . سان  عقده  های ساز را بكشايند و آنرا دلپذير تر  عرضه  كنند 

واند تا مسايل موجود در آنرا ، كه  تا  آن روز  كسی  موفق به  بمطالعه  كتاب  صاحب االدوار  فرا خ

 .حل  آها نشده بود ، با توانايی كه در  علم  رياضيات و  حساب داشت ، دريابد  و طرح  نو دراندازد 

 :نتيجه گريی

در قلمرو انديشه و آثار ذوقی و هنجار  های  علمی و فرهنگی  عرص مذكور گرايش  های الغ بيگ «

ن  ميدهد  كه  وی ، بر خالف حكمرانانی كه فرهنگ را ملثابه ابزاری  برای اعتالی حكومت و نشا

دوران . ماندگاری نام  و نشان خود می نگريسته اند ، پيوند ژرف و ديرينه با فرهنگ  داشت 

و   توجه  وی  به  مردم اهل فرهنگ. كم  نظري بود   ۀفرمانروايی وی  در امور فرهنگی و  هنری واقع

بزرگداشت  و  تشويق آنان به  خلق  آثار هنری ، تداعی گر نوع  حكومت  فضيلت ساالر به شامر 

وی  سمرقند . الغ بيک  در  جذب مشاهريو دانشمندان سياسی روش  عاملانه در  پيش  گرفت .مريفت 

را فراهم ساخت ، را آرمان شهر پزوهندگان  عرصه  علم  و هنر قرار داد و  اسباب  رفاه و آرامش آنان 

الغ بيگ  . وی در  تعامل و معارشت با ايشان از مرز خادم و خمدومی گذشت تا به رسمنزل آمال رسيد 

در جمامع آموزشی حضوری فعال داشت و مهچنان كه ازحمرض اساتيد هبره  ميگرفت، خود  نيز  به  

آميز ، سبب  نزيكی  هرچه   اين مهزيستی مسلمت. تعليم نو  آموختگان وادی علم و ادب می پرداخت 

بيشرت  دولت  بامردان فرهنگی  عرص گشت ، بطوريكه با دغدغه ها  واهداف  آنان مهراه شد  و مهه  در 

                                                        
ص :،موسسھ  فرھنگی ماھور ،تھران)از سمرقند تا ھرات(اسدی ھومان ،حیات موسیقی در دوره  تیموریان    184

1380،29.  
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الغ بيک ، بمنظور سازماندهی  اهداف  بلند  مدتش به .جهت  پيرشفت  در يک راستا گام برميداشتند

هيای بسيار در خدمت  مدرسه ، كتابخانه ، مسجد  اهداف و آبادانی روی آورد ، چنانكه با رسمايه گذار

، خانقاه و رصد خانه ، سعی داشت  جرياهنای فرهنگی را در جامعه  هنادينه  كند و در هنايت  مهه  

كوشش های الغ بيگ با  اجياد امنيت  فكری از راه  تسامح و تساهل فرهنگی در رسزمني نا مهگون  

كنان آن  در عرصه  های خمتلف فرصت  تفكر و نو  آوری داد ماوراءالنهر به بار  نشست و به سا

؛بطوريكه  منازعات  از جامعه  چند  نژادی و چند  مذهبی ماوراءالنهر تا اندازه  زيادی رخت بر بست 

و  توانست بعنوان  حد واسط چني  و رسزمني  های خراسان و فارس از دست آورد  های  علمی و 

الغ بيک ، بدون  توجه به  نژاد ، طبقه، و . د  نيز  در راه  پيرشفت آهنا بكوشد هنری آهنا هبره  گريد و خو

اعتقادات و باور  های  مردم ،  از هنر و دانش  آنان استقبال  ميكرد و بكمک  مهه  عنارص موجود در 

گنجينه  ماوراءالنهر ، ادبيات ، هنر ، موسيقی و  علوم رايج را در  آن رسزمني بارور ساخت و آنرا چون

ای به  متدن  اسالم  تقديم  كرد و با  آن شگفتی جهانيان را ، علی اخلصوص در زمينه رياضيات و 

 185 ». نجوم، بر  آنگيخت

در  اين  هنگام  هر يک  از  شاهزادگان  تيموری بر گوشه ای  از ممالک  دنيای  خود  مستولی شده و  

يف پس  از يک  سلطنت شش  ماهه  كشته  و رسش  در مريزا  عبدالط.علم  استقالل بر افراشته بودند 

هق آوخيته شد و  جانشني او  مريزا عبداهللا بن  مريزا  ابراهيم 854مدخل دروازه مدرسه  الغبيگ در 

سلطان بن  شاهرخ هم  از  اغاز كار با قيام ابوسعيد نواده  جالل  الدين  مريانشاه مواجه  گرديد و اگر 

كن او  از ابواخلري خان اوزبک ياری گرفت و عبداهللا را  در  نزديكی  سمرقند چه او را شكست  داد لي

هق بقتل رسانيد و در مهان آوان  مريزا  ابوالقاشم   بابر پرس مريزا بايسنقر كه برادر خود  مريزا 855در 

و    سلطان  حممد صاحب  هرات  و  خراسان را  كشته بود، بر آن شهر و بر  خراسان  وفارس و  عراق

هق از وی  منعزل 857كرمان  مستولی  گرديد ، ليكن  جهانشاه قره قوينلو  سه  ايالت اخري را در سال

 .هق  بدرود  حيات  گفت  861ساخت و او خود در سال 

                                                        
  .ی و  مسثاق گودرزی، اوضاع اجتماعی  خراسان بزرگ در عھد  جانشینان تیمور پایان نامھ دکتری دکترامیر تیمور رفیع   185
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در  اين  گري و دار  ها سلطان ابوسعيد  مذكور كه با  كشتن  مريزا  عبداهللا  ماواءالنهر را  در ربقه  

ورده بود ، به  تدريج  توانست بر نوادگان شاهرخ  غلبه  جويد  و از خوارزم  تا كابل اطاعت خود در آ

و سيستان  را بر  مترصفات  خود بيفزايد و سپس  خراسان  و  عراق و  كرمان را با  استفاده  از  حوادثی 

رخاجياد  ناميد كه برای امرای  قرا قوينلو رخ داده بود ، مترصف  شود و يک  حكومت قوی  بعد  از شاه

اوزون حسن ،  «هق  بر قرار بود ،  كيكن  وی  با  حريف قوی  چنجه ای بنام 873كه تا سال 

مواجه  گشت  خمصوصًا كه اوزون  حسن با آتش  اختالف مريزا يادگار حممد بن سلطان حممد »قوينلو

بن امري  تيمور  كه بر  بن بايسنقر بن شاهرخ  با سلطان  حسني  مريزا  نواده بايقرا  پرس عمر شيخ 

خراسان  مستولی شده بود، دامن  ميزد ، ولی  كشاكش  ميان  اين دو شهزاده  عاقبت به بر انداختن  

منجر   سلطان  حسني  مريزای بايقرا ۀوغلبهق    875آخرين  نواده شاهرخ يعنی يادگار حممد  در 

 .شد 

 :الغ بيگ سقوط و شكست. 6- 95-4 

نقطه عطفی در مبداء  جتزيه  كلی بازمانده  ممالک تيموری گشت،  والغ بيک  هـق،  850مرگ شاهرخ 

هم  نتوانست با مهه فضل و دانش و هنرمندی اش ،طغياهنای پياپی امرا و شاهزادگان  تيموری  حتی 

بيش خواهی فرزند خود  مريزا  عبدالطيف را حمارسازد  و كار بجايی  كشيد  كه    فرزندش  مريزا  

هق مقيد ساخت و بدست يكی  از امرا بقتل  853ف براو ياغی  شد و او را در سال  عبدالطي

 186.رسانيد 

ر بزرگرتين  و فرزانه  ترين  شاه  از دودمان تيموری و خانواده شاهرخی  بر چيده ماوبه  اين  ترتيب  ط

 .شد

   

 

 

                                                        
  .9و8تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوس ،ایران ، جلد سوم ، صص صفا داکتر ذبیح  هللا ،   186
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 بخش  نود وششم

 بحث اول

 حل معامی آتش سوزی  كتابخانه - سريمتدنی  مسلمني  در  غرب
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 دانشمندان وآثار–رسگذشت علم در كشور  های اسالمی - اسكندريه

زی ورسيدن به رسمنزل شايد در  عرص موجوده كه بريوبار متدنی چشم اكثررجال متمدن را بامال اندو

كاپيتالزم و اندوختن رسمايه  كور كرده باشد  هتمت  های هم در مورد تعصبات و دوری  مسلامنان  از 

علوم را به  هزاران گونه توجيه  ناميند؛ در اين بخش  ميكوشيم مباحث متدنی را كه در پركار  اسالم 

كه  هر چيز را نگاه مادی ميدهند بياورم و جمسم بوده  است را بخاطر روشن شدن   كوری ذهن آهنايی 

 علل  پسامنی   مسلامنان را نيزبه گواهی تاريخ روش سازم 

 

 )م1086-461/هق479-21از(سري مسلمني در مغرب 

. مرصدر عرص اسالمی  شكوه  دوران فراعنه راجتديدكرد. خاور  نزديک قسمتی  از قلمرو  اسالم بود

شهر  های قريوان .، حكومت  منظم  حيات  پيشني را باز يافتند  رابتونس و مراكش ، به  پيشوايی  اع

در دوران  اسالمی  يكی  از اوجهای تاريخ  )  اندلس(و پالر مو و فاس تا مدتی  رونق  گرفتند و  اسپانيا 

 .بود ) اسالم(متدن 

 ؟كتابخانه اسكندريه چه وقت و  توسط كيها سوختانده شد .2- 1- 96

خالد بن  وليد وفاحتان  ديگر  ديار رشق را به طاعت  می آوردند ،  عمرو بن  عاص  در مهان  اثنا كه  

از  غزوه فلسطني به مرص محله برد و پلوزيوم و ممفيس )اسالم(تقريبًا  هفت سال  پس  از  وفات  پيامرب 

يک  مسيحی  هيودی نژاد از مردم  مرشق  )م1286-1226/هق685- 624(ابن عربی .را ترصف كرد 

، كه بنام  ابوالفرج يک تاريخ خمترص جهان را به  عربی  نوشته بود، وقصه كتابخانه  اسكندريه را )امش(

 :با تفصيل نقل كرده گفت

كه يكی  از مردم  اسكندريه بنام يوحنافيلوپونوس از عمرو  تقاضا كرد نسخه  های كتابخانه  را به او «

و از او  اجازه  خواست ، و بگفته روای  نوشت) عمر(نامه ای به خليفه) عاص(ببخشد ، عمرو
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اگر متن  كتاهبا موافق به  اسالم باشد رضورت به  نگهداری آن  نمی : عمر بدو  جواب داد)  ابوالفرج(

باشد وهم اگر خمالف اسالم  نوشته هايی در آهنا رديف شده باشد  الزم  نيست وجود داشته باشد مهه 

فرمان داد  تا كتاهبا را بني  محامهای شهر توزيع  كردندتا ) عاص(به  گفته  ابن عربی عمرو.را بسوزان

ولی  اين يک روايت » .كوره بسوخت4000بجای سوخت بكار رود، و اين  كتاهبا تا مدت ششامه در 

تعصب راوی را در برابر دين اسالم نشان  :(بدون داليل ،مسخره و باكذب  حمض آلوده است كه

سكندريه را مسيحيان  متعصب بدوران  بطرک تئو فيلوس به سال چرا كه  كتابخانه  ا) ميدهد

سوزانيده بودند؛ )ص(سال  قبل  از هجرت پيامرب  اسالم  حرضت  حممد  230ميالدی يعنی392

ميالدی    642وباقی مانده  كتاهبا مهچنان  مورد بی  اعتنايی و دستربد  كسان بود و  پيش از سال 

ه بود در مدت پنج قرنی كه از وقوع تا ثبت حادثه  مفروض در كتاب  قسمت  اعظم  آن  از  ميان رفت

عبدالطيف بغدادی فاصله بود ،  هيچ يک از تاريخ  نويسان  مسيحی در باره  آن سخن  نياورده اند ، در 

اسقف  اعظم  )م932/هق321صورتيكه  سعيد بن  البطريق ، تاريخ  نويس  مسيحی كه از سال 

هبمني  جهت  . اين شهر بدست  اعراب را با تفصيل فراوان  نقل كرده  است اسكندريه بود ، فتح  

چيزی  187 نابودی كتابخانه  اسكندريه  بتدريج انجام شد.غالب تاريخ  نويسان اين قصه را نمی پذيرند

كه  مايه اميد واری برای روشن ساختن  حقايق تارخيی  حتقيقاتی است كه  در ساليان  نزديک  در مورد    

 :تش  سوزی در كتابخانه  اسكندريه صورت  گرفته  استآ

سال قبل از ميالد مسيح توسط بطليموس اول در شهر بندري اسكندريه بنا شد و  228اين كتابخانه  «

اما كتابخانه اسكندريه در گذر . به حميل براي جتمع و تبادل نظر حمققني و دانشمندان آن زمان در آمد

سال قبل از ميالد مسيح، با به آتش كشيدن اسكندريه  48» يس سزارژول« نخست. زمان نابود شد

ميالدي سبب نابودي تدرجيي  300سپس محالت متعدد روميان در سال . خسارايت به اين حمل وارد كرد

هزار آثار معترب آن زمان بر روي پاپريوس نگهداري مي شد  700دراين كتابخانه باستاين حدود . آن شد

تابخانه به طورمرتب اين آثار را براي حفظ كيفيت بازنوييس مي كردند تا اين كه در و كارمندان اين ك

                                                        
  2ویل دورانت ،تاریخ  تمدن  ملل شرق،فصل سیزدھم ،ص   187



208 
 

  188».سده چهارم ميالدي متام اين آثار در جنگ سوخت و نابود شد

موزه  و  كتابخانه  اسكندريه در « :در مورد  كتابخانه اسكنديه  چنني  آورده  است   پايگاه  ختصصی نور

دريه ساخته شد تا رقيب آتن باشدو بذودی بيكی  از شگفتی های جهان زمان بطلميوس دوم در اسكن

از زمان  مرگ بطلميوس ...باستان تبديل شد و  ميتوان  آنرا نخستني دانشگاه در دنيا به  حساب آورد 

مرص رو به  تباهی هناد و در اختالفات  داخلی و يورش روميان، كتابخانه اسكندريه )م. ق145(چهارم 

بار ) م389( شيده  شد  ؛ بار ديگر در آغاز مسيحيت  كتابخانه  رونق يافت ، ولی در سالبه  آتش  ك

واينكه نابودی كتابخانه را به  مسلامنان  نسبت  ميدهند كه نا درست بودن  . ديگر به  آتش  كشيده شد 

 :آن در ذيل توضيح  ميگردد

انی ، برای فتح ساير  كشور ها و بلد  اسكندر مقدوونی ، پس  از يكپارچه  كردن  دولت شهر های يون

پس  از  كسب موفقيت و  پريوزی در صحرای شينل ، آهنگ  مرص را .مقدونيه را ترک  كرد 

اسكندر ميدانست كه مذهب با نفوذتر از سياست  است برای رسيدن  به  واحه سيوا از صحرای  «.كرد 

سپس به مصب .بجای آورد ...موونمرصهياآديگری گذشت و  مراسم  احرتام را  نسبت به خدای 

رودخانه  نيل باز گشت و انديشه  ساختن  پايتخت  جديدی را در يكی  از دهانه  های رود  نيل ابداع، 

حمتمالً بازرگانان يونانی كه  در شهر نزديک نائوكراتيس می زيستند، .يا شايد  نقشه  آنرا  تصويب كرد 

آينده  مرص و يونان تشخيص داده ، چنني  پيشنهادی داده  آن  نقطه را حمل مناسبی  برای بازرگانی 

اسكندر ديوار ها و نقشه  خياباهنا و حمل  هايی كه  معبد  های  مرصی ويونانی می بايستی بنا .بودند 

با مرگ اسكندر در سال ... 189.شود  تعيني  كرد ه و جزئيات  آنرا به  معامر خود دينوكراتيس  سپرد

او  در زمان  حياتش  ...دوره رونق و بساط برتری جوئی يونانيان بر چيده شد ...در بابل ) م.ق322(

اسكندر ميخواست .اميد وار بود تا در سايه فتوحات خود فرهنگ يونانی را در عامل  بسط و رواج دهد

                                                        
  دیادانشنامھ آزاد ویکی پی   188
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 در مراكز بازرگانی كه  در مناطق  مفتوحه ميرس ساخته بود، ميخواست فكر و هنر و امتعه يونانی را مهه

در  غرب  نيز قبايل نريومندی وجود  نداشت تا در مقابل يورشهای اسكندر  تاب .جا منترش سازد

ولی رشقيان بنا برعمق  عظمت   190.قبايل التني به رسعت در فرهنگ يونانی حذب شدند.بياورد 

يت فرهنگی ايكه داشتند  در راه جهانكشايی  های او بپا خاستند و باالخره  كميت  آسيايی بر كيف

 191.در هنگامه  پريوزی  خويش مغلوب فكر رشقی  شد   اسكندرخود  .يونانی  غالب  آمد 

بطلميوس سوتر كه در .پس  از مرگ  اسكندر امپراطوريش ميان سه  تن از رسدارانش  تقسيم شد 

اسكندريه شكومهند با هدف برقراری ارتباط ميان رشق و  .اسكندريه بود ، فرمانروای مرص گرديد 

بازرگانی  اسكندريه به قيمت از  ميان رفتن   .و با اهداف  اسرتاتيژيک  و بازرگانی بنا شده بود غرب 

با زياهنای مالی ، كمبود  نريوی انسانی ، گسادی  كسب و كار و  از  آن  .جتارت آتن رونق  گرفت 

حرف  گذشته ، خوار شمردن فيلپ  مقدومی ، تفكر آتنی را از جستجوی بيطرفانه معرفت  من

انبار  ها  و بار انداز  های دو طرف  اسكندريه را به  مركز  جتارت  بازارگانی  تبديل نمود  192.ساخت

چراغی را كه  در  اين بندر  ساخته بودند  از .  كه موجب  اجياد  شهر های جديدو رشد شهر ها  گرديد

ت و در قرن سيزدهم  ميالدی پايان ياف)م.ق229( مجله  عجايب  هفتگانه  جهان  شمرده  ميشد كه بسا

بخشی  از  اسكندريه  كنونی كه زير دريا  پنهان شده  » فار«منهدم  گرديد كه  اين فانوس  در  جزيره 

  193.است 

پنج  كيلومرت طول و يک  : اسكندريه را  در سده اول ميالدی  چنني  توصيف  ميكند »  اسرتابو«

اين شهر به  چهار ...را بيست و پنج كيلو  مرت  ميداند پلنی طول ديوار آن.كيلومرت و نيم عرض داشت 
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قسمت  تقسيم شده بود ، قسمت  جنوبی مرصی نشني ، قسمت شامل رشقی حمل سكونت هيوديان ، 

قسمت  جنوب رشقی  شامل قرص  های سلطنتی ، موزه  كتابخانه ، مقربه  های سالطني بطالسه ، 

در  خارج شهر ...د يونانی  و تعداد زيادی پارک  وسيع بود تابوت اسكندر ، زراد خانه ، مهمرتين  معب

در امتداد ساحل ، حمل  های خمصوص شنا  و .ميداهنای ورزشی ،يک امفی  تياتر و يک قربستان بود

  194.اسرتاحت ساخته شده بود و سد يا  پلی با  جزيره فارو مرتبت  می كرد

ار مقدونی، يونانی ،  مرصی ، هيودی ،  ايرانی ، ، در اين شهر مجعيتی   در حدود چهارصد تا پانصد  هز

مقدونيها و يونانيها در چنان  جتمل زندگی  .اناتولی  ، سوريانی  عرب و سياه  پوست می زيستند

در مهني .به  آن شهر رفته بودند ) م.ق273( ميكردند كه  موجب  حريت سفريان رومی شد  كه در سال

ورات را به  زبان يونانی  ترمجه  كردند و اين را بخاطری كردند  شهر در زمان سلطنت بطلميوس دوم ت

كه دل بستگی هيوديان مرص به يوريشلم نقصان يابد و مرتمجني  تورات  هفتاد تن بودند ،  اين  ترمجه بنام  

  195.ترمجه  هفتاد تن شهرت دارد 

ای آن  نبود و جاودان  شهرت واقعی  اسكندريه بخاطر موقعيت  سوق  اجليشی ، خياباهنا  وقرص  ه

) م.ق290( ماندن  آن در تاريخ  ملل  بخاطر وبدليل مدرسه و  كتابخانه ورصد خانه ای بود كه در سال

جمموعه  مدرسه كتابخانه  و رصد خانه را . در اين شهر ساخته شد ) سوتر(بفرمان بطلميوس  اول 

موزه  در  اصل بمعنی  «:اری  می  نويسد موزه  نامگذاری  كردند محيد  عنايت  در مورد اين  نام  گذ

موزه  اسكندريه  نامدار ترين  موزگاه جهان  .جايگاه  خداوندان موزان يا اهلام بخش هنر مندان  است 

كهن بشامر  مريود و كار آن بيشرت مبارزه  با جنبش  های انقالبی و نو  جويانه فكری در يونان بود كه 

خوانده اند از » ذمريه«دمرتيوس  آتنی كه  اعراب آن را   196.نداخت سلطه طبقه  حاكم را بخطر می  ا
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او به  .ده سال بعد او را  در دربار بطلميوس  اول می يابيم .آتن تبعيد شد ه بود در مرص سكونت  گزيد 

بطلميوس  سوتر  پيشنهاد كرد كه با تاسيس موزه  يا دانشگاه جديد در اسكندريه با آتن رقابت  

س كه گويا  از  كوشش  ارسطودر گرد آوردن و رده بندی كتاهبا و دانش  برشی و  دمرتيو.كند 

حيوانات  و  گياهان و نوع  حكومتها اهلام  گرفته بود ، توجيه  كرد تعداد بنا بسازندكه نه تنها برای  

ند نيز در تعداد زيادی كتاب جا داشته باشد ، بلكه دانشمندانی را كه  حارض اند خود را وقف  حتقيق  كن

خود  جای دهنداين  نقشه  نظر بطلميوس  اول و دوم را  جلب  كرد ، پول الزم  هتيه شد و به  تدريج 

سالگی از  82در سن ) م.ق285(سوتر در سال   197.دانشگاه  جديدی نزديک  كاخ سلطنتی ساخته شد

بطلميوس دوم ، به  . سلطنت كناره  گرفت و  آنرا به  پرس دومش  بطلميوس فيالديلفوس  واگذار كرد

تبعيت  از  پدرش مهامنان نامداری  از مجله شاعران ، بزرگان و دانشمندان ، منتقدان و عاملان و 

در .فيلسوفان و هنر مندان  را  به  مرص دعوت  كرد و پايتختش را با معامری سبک  يونان  زينت  داد 

شد وادبيات  در اسكندريه چنان نضجی مدت  سلطنت او  اسكندريه پايتخت ادبی و  علمی مديرتانه 

 .يافت  كه در تاريخ  ديگر سابقه  پيدا نكرد

طومار بالغ  گرديد كه بمعنی  532،000جمموعه كتابخانه  اسكندريه در انتهای سلطنت  فيالدلفوس به 

ر تا مدتی افزون به  اين  جمموعه در چشم  پادشاهان بطالسه  براب.جلد  كتاب  است 100،000امروزی 

 .به افزايش قدرت سياسی  بود 

بطلميوس  سوم فرمان دادكه  هر كتابی كه به  اسكندريه  وارد  ميشود بايستی در كتابخانه  گذاشته شود 

و از هر يک  نسخه  هايی هتيه  شود و سپس اصل را در كتابخانه  نگهداشته  و نسخه را بصاحبش بر 

ن  نوشته آسيخيليوس ، سوفوكوس و اوريپيدس را به او مهني  ديكتاتور درخواست  كرد كه آت. گردانند

نسخه  های . پرداخت ) الر امروزینود هزار به ارزش پول د(امانت  دهد و وجه الضامن  آنرا به  مبلغ

اصلی  را  نگاه  داشت  و نسخه  های رونوشتی هتيه  كرد  و باز  پس  فرستاد و به اتنی ها نيز  پيام داد كه 
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  198.بط ناميندوجه الضامنرا ض

در آن  روزگار در مرص كتاهبا را روی پاپريوس  مينگاشتند ، تا  اينكه بطلميوس ششم  به اميد  اينكه از 

اومنس با  اين .توسعه  كتابخانه  در  پرگاموم  جلو  گريی كند صدور پاپريوس  را  از  مرص منع  كرد 

نوشتن كه مدهتا  در  مرشق زمني  بكار   اقدام ، توليد فراوان  پوست گوسفند و  گوساله  را برای

مريفت تشويق كرد ، ولی طولی نكشيد  كه  كاغد  پوستی و نام  شهر پرگاموم كه حمل توليد  آن بود 

 199.زبانزد  مردم گشت و  اين دو نام  در اشاعه ارتباطات و ادبيات  رقيب كاغذ گرديد

در آمد و پوهلای هنگفتی رصف آن  كتابخانه  اسكندريه يكی  از شگفتی  های  جهان باستان

خريداران  كتاب به  گوشه  و كنار جهان  گسيل شدند و  نسخه برداران بيشامری به  استخدام  در .شد 

اين كتابخانه   200.كتابخانه اسكندريه به معنی امروزی  كلمه  نخستني دانشگاه  جهان بود. آمدند

هاييكه  در كتابخانه و ملحقات  آن بود به  خدايان   زيرا  اين  چيز.توسط يک  نفر كاهن  ادره  ميشد 

او .رياست افتخاری كتابخانه را در آغاز به يک  غري يونانی بخشيدند 201.اساطري هديه  كرده بودند

نامينده ای از سلسله باستانی  مرص بود و آن  انتصاب بدان سبب صورت  گرفت كه احساس مذهبی  

  202.ت علمی يونانی  آزرده  نشود ريشه دار  مرصی از ورود به شكاكي

زنودوتوسی اقه سوس ، اپولونيوس : كتابدارانيكه  نام شان در تاريخ  ذكر شده  است عبارتند  از 

رودزی، اراتو  سنتس رسنی، آپولونيوس اسكنديانی ، ارستوفان بزانتومی و ارستاخوس سوماتراسی، 

دان تاريخ  رشته  های خمتلف  ادبی يا  علمی را بعضی از اين  مر...كه  از مليت  های گوناگون بودند 

می  نوشتند، عده  ديگری نسخه  های  متون را تصحيح  ميكرده اند و عده  ديگر بر آهنا تفسري می  
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يكی از كتابداران  كتابخانه ، يعنی ارستوفانس  203نوشتند كه عوام و  نسهای  آينده  آنرا هبرت درک  كنند

عبارات و مجالت  نوشته  های قديمی  بوسيله  نقطه و عالمت خمصوص   بيزانطومی ، با جدا  كردن

تاسيس موزه  يا كتابخانه يا دانشگاه كه دولت  204.نقطه  گذاری ، انقالبی در ادبيات  بوجود  آورد 

برای  پيرشفت  علم  و هنر وادبيات  تأسيس  كرده بود كه خاندان بطالسه و شهر اسكندريه به تاريخ 

توقف انديشه  های فلسفی بمعنی ختم  علوم عملی نبود ، : بنا به  گفته  برنال  205.است  متدن  كرده 

روند  اساسی كار در ...در واقع  چنني  وضعی  باعث  شد كه  علوم  عملی  حتريک  بيشرتی پيدا كند 

ا  در واقع  موزه  ر. روز  های  نخسني  علم  اسكندری دنباله  تعاليم  ارسطو و  پريوان  مكتب او بود 

اسرتابون  كه شايسته  ترين دانشمند  هلنيسی بود، هم در . ميشد  شاخه ای مرصی لوكايون  تلقی  كرد 

اسكندريه  تدريس  ميكرد و هم  در  اتن  وآخرين  رئيس لوكايون بحساب  مريفت ، ولی بنياد فوق  

خور امهيت  است  كه  كتابخانه  اين  نكته  در ... 206.نتوانست برنامه  وسيع  ارسطو را در بر  گريد

. اقليدوس نخستني رئيس بخش رياضيات  كتاخانه بود... 207. اسكندريه  بخش  فلسفه  نداشته  است

بزرگرتين اخرت شناس  حوزه  .دو تن  ديگر از بزرگان رياضی  ارشميدس  و اپولونيوس هستند

                                                        
ص .1340اقبال، : ترجمھ ھوشنگ  پیرانفر ، تھران ).انحطاط تمدن یونان(جلد ششم .یونان باستان.ویل دورانت ، تاریخ  تمدن    203

176.  

  . 91،ص1363سروش  : یخ  و فلسفھ  علم،، ترجمھ  عبدالحسین  اذرنگ، اھرانلویس  ویلیام  ھلزی ھال، تار   204

  .91اثر  پیشین ، ص  205

  

  

جان برنال ،  علم  در تاریخ ،  جلد اول ، ترجمھ  ح  اسد  پور  پیرانفر ، : و  نیز نگاه  کنید  بھ .94- 92اثر  پیشین ، صص    206

  .117، ص 1354امیر کبیر : تھران

اقبال :، تاریخ  تمدن قیصر و مسیح ،جلد  ھفتم، جمھوری و انقالب ، ترجمھ  حمید  عنایت ، تھران ویل دورانت    207

  .302ص.1341
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باری  از اخرتشناسان را پديد  اين  مردم  ت  208...است )كالوديوس  بطلميوس(اسكندريه بطلميوس 

مهانگونه كه  ارسطو  گياهان . آوردند كه  هيچگاه  عمر خود را با ساختن دنيا های  خيالی تباه  نكردند

و جانوران را ازمايش  وطبقه بندی  كرده بود ، آهنا به برسی   دقيق  بخش  های  از  آسامن 

كار بردند، اما به سبک  پيشينيان نظر پرداز ،خود آهنا نريوی ختيل خود را در ابداع  ب...پرداختند 

پای بندی برسی دقيق جهان ، بر اين  خيال  خام كه يک  تنه بتوان با چشم  .واقعيتها را جعل نكردند

  209.بسته و با فكر حمدود خود مهه  چيز را دريافت ، خط باطل  كشيد 

سنای روم  سياست خود را بيش .رفت  مرصبا شتاب رو به  تباهی ) م145(از زمان بطلميوس  چهارم 

ازپيش باالی آن  كشور حتميل  ميكرد و اسكندريه ساخلو سپاهيان رومی شد وبطلميوس يازدهم  

وصيت كرد  كه  حكومت بفرزندس  بطلميوس  دوازدهم و دخرتش  كلئوپاترا برسد و اين دو با 

اخلی مرص ، برای  كسب قدرت ، كشمكش  های د. يكديگر زنا شويی و بر كشور فرمانروايی  كنند 

قيرص حدود يكسال در اسكندريه  ماند .فراهم  آورد )ژولئوس سزار(زمينه را برای دخالت  قيرص روم 

در اين  ايام رسبازان  مرصی رسبه شورش  برداشتند و ساخلو روم  . و با كلئوپاترا روزگار گدراند

 .جان قيرص را  كرد مستقر در اسكندريه  نيز به  شورشيان  پيوست و قصد 

در چنني  حالت  بحرانی، قيرص  از بيم  آنكه ناوگانش  بدست  شورشيان  نيفتد فرمان  داد تا  آنرا 

رسارس بسوزانند،  آتش بكاخ شاهی رسايت  كرد و بخشی  از  كتابخانه  اسكندريه   كه اندزه  اش 

بعد مارک انتونی كتابخانه  پرگاموم  چند سال    210.دانسته  نشده  است در كام  حريق  نا بود  گشت 

هزار طومار داشت  به تاوان  آتش  سوزی  كتابخانه  اسكندريه در شورش  مردم  200راكه  در  حدود 

                                                        
ویل دورانت  تاریخ  تمدن ، قیصر و  مسیح ، جلد  نھم ،امپراطوری روم و آغاز  مسحیت ، ترجمھ  علی  اصغر سروش ،    208

  .117ص .1341اقبال، :تھران

  .6ص،1336دانشگاه تھران ، : تاریخ  علوم  عقلی در تمدن  اسالمی ، مجلد اول ،  تھرانذبیخ  هللا صفا ،    209

  .514- 509ص ) 1331بھمن (ماه نامھ یغما ، دوره  پنجم  شماره یازدھم» کتابخانھ اسکندریھ «ابراھیم  باستانی پاریزی،    210
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  211.مرص بر  عليه قيرص ، به  كلئوپاترا  بخشيد

پس  از سقوط  بطالسه و در دوران  متدن مسيحی در  مرص ،كتابخانه  اسكندريه اندک اندک رونق 

وزگار گذشته را يافت و دانشمندان  و بزرگان با  تنظيم  كتب و  خريد نسخه  های  تازه برامهيت  آن ر

تئوفيلوس  يكی  ازبطريقان )م389(در سال .افزود ندوتا جمددًا افت  تازه  متوجه كتابخانه  عظيم شد 

ندو اين  در زمان سلطنت  اسكندريه كه سياست  پيشه  تند رو بود معبد  رساپيس  وكتابخانه  آنرا سوزا

امپراطور روم  اتفاق  افتاد و بعد  از  اين  تاريخ  كتابخانه بزرگی  در ) م395- 379((تئودوريوس اول 

عالوه بر  اين  چون  تعصبات  دينی  در  اين عهد بسيار شدت  يافته بود، .اسكندريه بچشم  نمی خورد  

با .و متعصبان بت  پرست و  غري  عيسوی باقی  بامندمدرسه  فلسفی مهمی هم نميتوانست برای معلامن 

متام  اين احوال مدارس و كتابخانه  های  خصوصی در اسكندريه مهچنان باقی  بود ووجود قرائن 

خمتلف به  اين  گواهی  ميدهد و مثالً  بعضی اوراق  پاپريوس متعلق به اواخر سده  پنجم  ميالدی 

  212.ثابت  ميكند ن  آوجود كتابخانه  های  را  در  

قسميكه  در فوق  گفته  آمديم اين . نابودی كتابخانه  اسكندريه  را به  غلط به  مسلامنان  نسبت  داده اند 

پس  از او يک  مسيحی .آمده  است )هق629- 558(قضيه نخستني بار در  كتاب  عبدالطيف بغدادی 

در كتاب خمترص الدول ، قصه  )هق 685-626(هيودی تبار از مردم  مرشق  شام ، بنام  ابوالفرج  ملطی 

نيز  ) هق656- 568(اين قصه  در  كتاب تراجم  احلكام ، اثر  ابن قفطی . را با  تفصيل  بيشرت  نقل كرد 

شخصی  بنام  حييی نحوی در مرص و اسكندريه  زندگی  ...«:ابن قفطی  می  نويسد . آمده  است 

پس  از  آنكه  اين  كشور بدست  عمرو بن  عاص و به .يشد ميكرد و  از فالسفه  اين  كشور حمسوب  م

فتح شد ،  اين شخص  خود را به  عمروعاص  نزديک  كرد ، ) خليفه دوم اسالم(فرمان عمر

عمروعاص كه  مرد فهيم بودبا او به  گفتگو پرداخت و حمرض او را قابل  استفاده  تشخيص داد، 

                                                        
: المی ، ترجمھ  ابوالقاسم  پاینده ، تھرانعصر ایمان ، جلد پانزدھم، تمدن  اس. ویل دورانت ، تاریخ  تمدن   211

  . 514- 509صص.1343

  .333، ص 1359انتشارات صدرا ، : بھ  نقل  از  مرتضی  مطھری ، خدمات  متقابل  اسالم و ایران ، قم   212
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ً نقاط  منطقی و داليل روشن او  ك ً  تا  آن روز  خمصوصا ه  در  پرده الفاظ  فلسفی پوشيده بودو طبعا

برايش  ارزش  داشت ، لذا در ساعت فراغت با او  به  مباحثه  می   –بگوش  عمروعاص  نرسيده  بود 

 .پرداخت

يک روز حييی  نحوی به  عمرو عاص  گفت ، اكنون كه  ديگر مرص و شهر های  آن  در يد  قدرت  

ولی  . هايی  است  كه بدرد  عرب  ميخورد وحق متلک  آن  از  عرب  است   شامست ، طبعًا چيز

 .اشيايی  هم  هست  كه مورد  استفاده  شام  نيست ، اگر آنرا به  اهلش باز گذاريد شايسته  تر باشد 

 عمرو  پرسيد مقصود  چيست ؟ 

خوب  .ده  شام  نيست در خزاين  سلطنتی  كتب فلسفی و علمی  هست كه  مورد  استفا:  حييی گفت 

 ».است  اجازه  داده  شود كه  اين  كتب در اختيار هيئت  علميه گذاشته  شود

عمرو  پس  از  انكه  تارخيچه  كتابخانه را  از حييی  شنيد، گفت  در  اين باره  از  خليفه  كسب تكلف 

 .و طی نامه  ای  به  عمر نوشت از او  در اين  خصوص  استجازه كرد.كند 

واما الكتاب التی ذكرهتا فان  كان مافيها يوافق كتاب «:مان  عمر رسيد  و به  اين مجله  ختم شده بودفر

اهللا وفی كتاب اهللا  عنی عنه، و آن  كان ما فيها خيالف كتاب اهللا تعالی  فال حاجته عليها ،  فتقدم 

. رمابه داران شهر تقسيم  كردندهم بال فاصله  دستور داد كليه  كتب را بني  گ   عمرو  عاص.» باعدامها

برای مدت  شش ماه كليه  گرمابه  های  اسكندريه : ابن قفطی در پايان  مهني  مطلب  می  نويسد 

 .به  حرارت  كتب كتبخانه  گرم  ميشد]4000[

 :ويل دورانت  می  نويسد از مجله  داليل  ضعيف اين راويت  اين  است 

 به دوران  اسقف  تئوفولوس  مسيحيان  متعصب قسمت  مهم  كتابخانه اسكندريه  را

 .سوزانيده بود ) م392( به سال

  باقيامنده  كتابخانه مهچنان مورد بی  اعتنايی و دستربد  كسان بودو  چی  از سال

 قسمت  اعظم  آن  از  ميان  رفته بود ،) م642(

 لطيف فاصله در مدت  پنج قرن كه  از  وقوع  تا ثبت  حادثه  مفروض  در  كتاب  عبدا
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بود ، هيچ يک  از مؤرخان مسيحی در باره  آن  سخن  نياورده اند ، در صورتيكه 

اسقف  بزرگ  اسكندريه  بود ، فتح  اين  )هـق322( اوتيكوس مسيحی كه به  سال

به  مهني  جهت . شهر را  بدست  عربان  با تفصل فراوان  نقل كرده است

نمی پذيرند و آنرا افسانه  می    عمرو عاصسوزاندن كتابخانه را توسط اكثرمؤرخان 

   213.پندارند

سوزاندن  كتابخانه  اسكندريه كه آنرا به  «:گوستاولوبون در كتاب متدن  اسالم  و  عرب  ميگويد 

فاحتني  اسالم  نسبت  داده اند  جای بسی  تعجب  است كه يک  چنني افسانه  موهومی چگونه در اين  

ولی امروز بطالن  اين  . د باقی مانده  است و آنرا تلقی  بقبول نموده اند مدت  متامدی به شهرت  خو

عقيده به ثبوت  پيوسته معلوم و حمقق  گرديده است كه نصارا  پيش  از  اسالم ، مهچنان كه  مهه  معابد 

. داده اند  و خدايان  اسكندريه را با كامل اهتامم منهدم نموده اند كتابخانه  مزبور را نيز سوزانده برباد

 214.چنانچه  در زمان فتح  اسالم ازكتاهبای مزبور چيزی باقی نامنده بود تا آنرا طعمه  حريق  سازند

حييی  نحوی در حدود صد «: در مورد  مالقات  عمروعاص  با حييی نحوی آقای  مطهری  می  نويسد

دليل  . افسانه  است سال قبل  از فتح  اسكندريه در گذشته  است و مالقات  وی با عمر و عاص 

گرمابه ، آهنم به  مدت شش ماه   4000ديگری كه  مطهری  می  آورد سوزاندن  كتاهبا  برای  گرم  كرده 

در  سوزاندن  كتابخانه اسكندريه  توسط مسلامنان.  است كه  از  نظر عقلی قابل قبول بنظر نمی رسد 

 215» .دن  درخشان  اسالمی رالكه دار ناميندجنگهای صليبی  جعل شد تا مسلامنان را حتقري ناميدو مت

من  مهواره تأكيد  كرده ام  كه يک روی تاريخ سياه است  خمصوصًا  تارخيی كه  از آن بيش  از يكهزار 

سال گذشته باشد  آهنم  با  روايات قصه  گونه ، جعلی ، قدح و جرح؛ با  اينهم  در اين  عرصی كه 

                                                        
  .354- 308برای  مطالعھ بیشتر نگاه  کنید بھ اثر  پیشین ، ص    213

  ھمان   214

، کتابخانھ  اسکندریھ ، انتشار شده  توسط پایگاه  )ھای صدا  و سیما جمھوری اسالمی  ایران مدیرکل  ارشیف(مرادی نور هللا   215

  .213 – 201ص .1392تخصصی انترنیتی نور 
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هستند  كه  از روی  حقايق و داده  های تارخيی پرده  های سياه  و  مازندگی  ميكنيم  حمققان بيشامری

تاريک  روبروی تاريخ  را روشن  نموده اند  منباب  مثال در باال نقل قوهلايی  از  مؤرخني  معترب در 

 مورد  آتش  سوزی  كتابخانه  اسكندريه ارائه  گرديده  است و  اين يكی دو  مورد  ديگر را به  آن  عالوه 

 :  ميكنيم

طبق اسنادي كه اخريا حتقيق . در اين داستان ، قهرمان ، حييي نحوي فيلسوف معروف است  .1

در گذشته است و )بدست عمروعاص(،شده وي در حدود صد سال قبل از فتح اسكندريه  

مالقات وي با عمروعاص افسانه ای بيش  نيست ؛عجيب اينست كه شبيل نعامنی پژوهشگر 

يكي از حكامي هفتگانه )حييی نحوی (كه وي « :تباه را دامه داده و مي نويسدهندی نيز اين  اش

ميالدی تولد 482ژوستی نني امپراطور  روم رشقی در(اي است كه در اثر فشار ژوستي نني 

از روم به ايران آمد كه ) سال قبل از هجرت فوت شده  است 57ميالدی يعنی 565يافته و در 

يرائي كرد ، اصل مالقات حييي با عمرو را مورد تائيد قرار مي خرسو انوشريوان از آهنا پذ

 . » دهد

توجه نمي كند كه از مهاجرت آن حكام به ايران تا فتح اسكندريه بيش از صد و بيست سال 

فاصله موجود است ، عادتا امكان ندارد حييي كه در حدود صد و بيست سال قبل از فتح 

وده است ، هنگام فتح اسكندريه به صورت يكي از اسكندريه حكيمي نامربدار و معروف ب

بنابراين نقلهائي كه مالقات حييي با عمرو را ذكر كرده . نديامن عمرو به حيات خود ادامه دهد 

داستان مالقات حييي با عمرو در . اند هر چند نامي از كتابخانه نربده اند يب اساس است 

و . اسكندريه در روايت عبداللطيف است روايت ابوالفرج نظري داستان تدريس ارسطو در 

 )مؤلف(. صناعان و قصه پردازان به انطباق قصه با تاريخ توجه نكرده اند

حييي نحوي : تاريخ علوم عقيل در اسالم ميگويد  6آقاي دكرت ذبيح اهللا صفا با اينكه در صفحه  .2

در حدود (  از شخصيات بزرگ مدرسه اسكندريه در اواخر قرن پنجم و نيمه اول قرن ششم
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مي گويند تا   :"آن كتاب ترصيح مي كند  18بوده و در صفحه ) يك قرن قبل از هجرت نبوي 

قرائن تارخيي از زنده بود و اما چنانكه ) ميالدي  641( فتح مرص به دست عمرو بن العاص 

برمي آيد اين مرد از رجال اواخر قرن پنجم و نيمه اول قرن ششم ميالدي است و زنده باال

در عني  . " ودنش از اواخر قرن پنجم تا اواسط قرن هفتم بكيل دور از عادت و عقل استب

حال خالصه مهني داستان را كه دو قهرمانش حييي نحوي و عمرو بن العاص مي باشند به 

 )مؤلف.(كه قبالً رشح  آن  گذشت.عنوان دليل بر كتابسوزي اسكندريه آورده است

 

 )هق656- 649( رشقم بني  مسلمني ت علوم  در نگاه  گذرا به رسگذش. 3- 1- 96

به دورانيكه  از  آن سخن  ميگوييم زمانی  است  كه  مسلامنان  از رهگذرزمينه  های  علمی در مهه 

 : جهان، تفوق بی  رقيب داشتند 

 :رشته رياضيات در .6

بار ديگر شاهد  در رشته رياضيات در مراكش و آذرباجيان پيرشفتهای جالبی رخ  داد ؛  در   اينجا يك

جدوهلای فراهم  كرد  كه )م1229(هق 627حسن  مراكشی در سال .  طيف وسيع متدن  اسالم  هستيم 

كه جيب زاويه را در هر درجه  معني  ميكرد ، و نيز جدوهلايی آماده ساخت كه جيب متام،  جيب قوس 

طوسی نخستني رساله را يک  نسل بعد  خواجه  نصري الدين . ،  جيب اجزای قوس را نشان  ميداد 

تاليف كرد كه ضمن  آن  علم  مثلثات يک  علم  مستقل ، و نه يكی  از فروع  علم  نجوم ، شمرده شده 

خود را  » مثلثات«نام  داشت  ، تا دو قرن كه رگيومونتانوس كتاب »شكل القطاع« بود ؛  اين  كتاب كه 

ثلثاتی كه به  نيمه دوم قرن سيزدهم در چني حمتمالً حساب م. نوشت در اين  زمينه بی  رقيب  بود 

 .بوجود  آمده بود  مايه  عربی داشته است

 :علم  فزيک .1

بود  كه  در سال »ميزان  احلكمة«معروفرتين  كتاب آن  دوران در علم فزيک كتاب 

توسط يک  غالم يونانی  نژاد از مردم  آسيای  صغري ،  بنام  خازنی تاليف  شده )م1122(هق516
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اين  كتاب  تارخيچه  ای  از  علم  فزيک به  دست  ميدهد ، قوانني  هرم  را فارموله  ميكند ، .بود 

جداولی  از  وزن  خمصوص بسياری  از مايعات و جامدات را  تنظيم  ميكندو فرضيه  جاذبه را  مثل 

بنام فرضيه  كه حاال  اين قانون را (يک نريوی عمومی كه  مهه  چيز را بسوی مركز زمني  می  كشاند

را كه »شادوف«مسلامنان دستگاه  چرخ  چاهی  موسوم با .مطرح  ميسازد )  گرانشی انشتني ياد  ميكنند

صليبيان  اين  دستگاه  ها را  كه  از هنر العاصی .به  نزد  يونانيان و روميان  معروف بود ، تكميل كردند 

 .آب می  كشيد  ديدند و به املان بردند)اودونتس(

 :گرانكيميا  .2

كار  كيميا  گران باال  گرفته بود ، چنانكه به  گفته  عبدالطيف بغدادی، كيميا  گران سه  صد  طريقه 

گويند يكی  از  كيميا گران پول گزافی  از نور الدين  گرفته بود كه .برای فريب دادن  مردم ميدانستند  

يكی  از ظرفا فهرستی از نام  ابلهان در كار حتقيقات  علمی  خرچ  كند ، و متواری شده بود ، آنگاه 

فراهم  آورده و نام  نور الدين را باالی آن نوشته و  گفته بود كه اگر كيميا گر باز گردد نام او را بجای 

 .ولی سلطان  به  اين شخص آزاری نرسانده  است .نورالدين خواهد  نوشت 

 :نجوم .3

علامی والنسيا قديميرتين  كره  آسامنی را  سهدی يكی  از ] ابن سعيد[ابراهيم )م1081(هق474بسال 

سانتی مرت قطر  309اين  كره  كه  از  برنج ساخته شده بود ، . كه در تاريخ  از  آن  نام  هست آماده  كرد

صورت فلكی ثبت شده بود،ستارگان به  ترتيب قدر 47ستاره ضمن  1015داشت و برسطح  آن 

هم  مناره و هم رصد گاه بود، و جابر ابن افلح )م1190(خري الدای اشپيليه .نجومی نمودار بودند 

،  در  آنجا فراهم  )م1249(هق 638انتشارداد »اصالح املجسطی«رصدهای خود را ، كه  در  كتاب 

،  نظري مهني طغيان بر ضد نجوم )الپرتاگيوس(در تاليفات ابو اسحق بطروجی قرطبی .  كرده  بود 

خويش بر فرضيه افالک  و دواير متحداملركز فلكی ، كه   ۀيران  كنندی  شده بود، وی با نقد  وبطلميوس

 .ترشيح  مسري ها و  حركتهای ستاره گان را در آن  جسته بود ، راه را برای كوپرنيک باز كرد بطلميوس

 :جغرافيه .4
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كه شهرت شان  در مهه  را بوجود  آورد ، دو دانشمند جغرافيدان اين  عرص ، ادريسی و ياقوت  محوی

در سبته زاد ، )م1165-  1099هق، 560 – 493(ابو  عبداهللا  حممد ادريسی .قرون وسطی جهانگري بود 

را نوشت » الرجاری «پادشاه سيسيل كتابدوم    ۀ در قرطبه  علم  آموخت و در پالرمو به  تقاضای رژ

سمت  تقسيم  كرده، و  كه ضمن  آن زمني را  از حلاظ  آب و هوا به  هفت  اقليم  و هر اقليم  را به ده ق

هر يک  از  هفتاد قسمت را با نقشه توضيحی  مفصلی  ترسيم  كرده بود ،  نقشه های وی رس آمد  نقشه  

ادريسی  چون  غالب  .كشی  قرون  وسطی و در كامل ، صحت و  گسرتدگی حيطه بی  نظري بودند

مسلم  ميدانست ؛ ابو  عبد اهللا  علامی  اسالم در كروی بودن زمني  ترديد  نداشت  وآن را حقيقتی 

در افتخار پرچمداری  علم  جغرافيادر قرون  وسطی ) م1229- 1179/هق627 - 575(ياقوت  محوی 

يعقوب سفر  های زيادی  كرد  نخست بعنوان تاجر و بعدًا بعنوان جغرافيدانی .با ادريسی  رشيک بود

زمانيكه  در مرو ، ده  .دگی شان شده بود كه  جمذوب  شهر ها و اقوام و  پوشاک و روشهای خمتلف  زن

جلد كتاب داشت ؛  رئيس  كتابخانه  به او  اجازه  داد  تا  1200كتابخانه  عمومی يافت كه يكی  از  آهنا 

كسانيكه  اين  مايه  حياتی  يعنی  كتاب را دوست .دويست  كتاب را در يک  نوبت  بمنزل خود بربد 

وقتی به  اين  گنجينه  عظيم  معنوی دسرتسی  پيدا كرد چقدر  دارند حدس  می زنند  كه ياقوت 

پس  از  آن  به  قبة  االسالم  بلخ رفت  كه  چنگيزيان مهه  گونه  متدنی را با آثار آن  .  خوشحال شد 

واژگون نموده بودند كه  در  آنجا  نزديک بود  مغوالن ضمن  پيرشوی  ويران  كننده  خود  اسريش  

و بدون  لباس  فرار كرد ، ولی متام نوشته  های  خود را مهراه برد و  از  ايران  گذشت  وبه  كنند؛  ولی ا

موصل  رسيد ؛ در حاليكه با نان  بخور و نمري  كار پاكنويسی  روزگار  ميگذراند، كتاب  معوف  

 ).م1228/هق626(را به  پايان  رسانيد » معجم البلدان«

جغرافيايی  است  كه  تقريبًا  مهه  معلومات قرون  وسطی را ضمن  آن  اين  يک  دايرة  املعارف مفصل 

فراهم  آورده و  چيزی  از  مسائل نجوم ، طبيعيات ، باستانشانسی ، جغرافيای  انسانی ، و تاريخ  را 

فروگذار نكرده  است ؛ به عالوه  ،  از امهيت و فاصله شهر هااز مهديگر ، وزندگی معاريف  شهر و 

كمرت  كسی  مانند  اين  دانشمند بزرگ  كره زمني را دوست  ميداشته  .ان  سخن  آورده  است اعامل ش
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 .است 

 :گياه شناسی و  كشاورزی .5

بدست  فراموشی  سپاريده شده بود ، به و سيله  »  تئوفراستوس« علم  گياه شناسی ، كه بعد  از 

نوع  گياه را  360اره گياه هانوشته وادريسی كتابی در ب. مسلامنان اين  عرص زندگی  از رس گرفت

توجه  او مهه منحرص به مسائل طبی نبود، بلكه  بيشرت  از رهگذر علمی و گياه  .وصف كرده  بود 

بخاطر مطالعاتش در باره گياهان )م1216هق613(ابوالعباس  اشبيليه يی .شناسی بحث  كرده  بود 

ابن  البيطار .شهرت يافت » نباتی« می روييد به  خمتلفی كه ما بني  اوقيانوس  اطلس و  دريای  رسخ 

شناسی را  در كتابی معلومات  گيا ۀهم، با   تبحر فوق  العاده  )م1248 – 1190هق،  646- 586(

مفصل و  پر مايه  فراهم  آورد كه  تا قرن شانزدهم در اين زمينه  مرجع  و  معترب بودو اورابمقام  

از مجله  مهم  ترين  مؤلفات او در  علم  .رون  وسطی رساندبزرگرتين گياه شناس و دارو ساز ق

،  اثر ابن  عوام اشبيليه ای بودكه ضمن آن  از انواع  خاک  وكود سخن  »الفالحه«كشاورزی كتاب 

نوع  درخت ميوه، روشهای  پيوند زنی ، و  عاليم  بيامری   50نوع گياه،  585آورده ، طريقه  كشت 

در رشته   قرون  وسطیۀ كتاب وی  كاملرتين  حتقيقات  مهـ.  را رشح داده بود  گياهان  و راه  عالج آن

 .    كشاورزی بشامر مريود

 :علم طب .6

درين  دوران  نيز چون  دوره  ما قبلش ، بزرگرتين طبيبان اسيا ،  اروپا  وافريقا  از ميان مسلامنان 

ای  چشم بود ، شايد از آن رو  كه  اينگونه مهم  ترين  عرصه  ختصصی  اين  طبيبان بيامرهي.برخاسته اند 

 .امراض در ديار خاور نزديک فراون بود 

خليفه ابن  ابواملحاسن طبيب  چنان به  مهارت  .اين طبيبان  چشم  آب مرواريد  را عمليات  ميكردند

امع ابن البيطار  در كتاب اجل.خود  اطمينان داشت كه  آب آوردگی چشم مرد يک  چشم را عمل  كرد 

نوع گياه  و غذا و دارو را 1400تاريخ طب  گياهی  را نوشت و در آن    »املفردات االدويه  واالغذيه«

هنا را معني  آكياموی و قدرت شفا بخشی  نوع  آن قبالً  نا شناخته بودند؛ تركيبات   300ذكر  كرد كه 
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لی معروفرتين طبيب  مسلامن  اين و.كرد ؛ومالحظات  دقيقی در باره كيفيت  استعامل  آهنا بقلم  آورد 

بود  كه  در  جهان ) م1162- 1091/هق557-484(ابو  مروان بن  زهراشبيله ای دوران علی االطالق 

ابن زهر  نسل  سوم  از شش  نسل  طبيبان معروف  .معروف  است »اونزوئار«طب  اروپايی به نام  

وی  كتاب .ار طب  در زمان  خود بشامر  مريفت بود، كه  مهه  از  يک  خانواده  بودندو  هر يک  پرچمد

را به  تقاضای دوست  خود  ابن  الرشد ، كه بزرگرتين فيلسوف  آن  ]فی املداوة التدبري[التيسري 

دوران  بود و ابن زهر را كه  بزرگرتين  طبيب  جهان  پس  از جالينوس  شمرده  ميشد ،  تاليف  

وی اناليزه  های كالسيكی از تومور ها ، التهاب  غشای داخلی  .هنر وی  در  توصيف بالينی  بود .كرد 

ترمجه  عربی والتينی كتاب تيسري در طب  اروپايی  .  قلب ، سل روده ، وفلج  هنجره بقلم  آورده  است 

 نفوذ فوق  العاده ای  كرد 

 :بيامرستاهنا .7

بيامرستانی كه  نور .هنگ  جهان بود اسالم در اجياد بيامرستاهنا ی خوب و   هتيه  لوازم آن  نيز پيش  ا

در دمشق اجياد  كرده بود سه قرن  متام بيامران را بدون  )م1160/هق556(الدين  حممود به سال 

 267به  گفته  تاريخ  نويسان ، اجاق  اين  بيامرستان.دستمزدعالج  ميكرد و داروی  رايگان  نيز  ميداد

به بغداد )م1184/هق 580( ابن  جبري كه  در سال.نشد  سال پياپی  مشغول بود و  آتش  آن  خاموش 

رفته بود ؛  از ديدار بيامرستانی به  آن بزرگی  در عضدی شهر ، كه  چون قرص  های سلطنتی بر ساحل 

در قاهره  نيز  سلطان . دجله رس بر افراشته بود و بيامران را  غذا و دارو ی  رايگان  ميداد،  تعجب  كرد 

بيامرستان  منصوری  را  پی  افگند كه علی  االطالق بزرگرتين  )م1285/هق684(قالوون بسال 

اين بيامرستان در داخل فضای  وسيع حمصور و چهار گوشی چهار بنا رس .بيامستان قرون  وسطی  بود  

بر آورده بود ، و در ميان  آهنا حموطه ای قرار داشت كه با  ايواهنا  احاطه شده بود و  حوض  ها و  

برای  بيامرهيای خمتلف و بيامران  در  حال  نقاهت .هوای  آنجا  را خنک  ميكرد ند. هيای  آب جو

بخشهای  جدا گانه  داشت، مهچنني  دارای  چند  آزمايشگاه ، يک  داروخانه عمومی ، كلينيک  هايی 

سخنرانی داشت  برای  بيامران رسپايی، چند  آشپزخانه  ومحام ، يک  كتابخانه  يک  مسجد و يک سالن 
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بيامران  از زن  و مرد ،  .؛  بويژه، مناظر دل انگيزی  برای قسمت بيامران روانی به بيامرستان  پيوسته بود 

به بيامران هببود يافته  هنگام  خروج  از .غنی وفقري ، آزاد  و برده در آنجا بی دستمزد عالج  ميشدند 

بيامرانی كه به .ت  خود بالفاصله  حمتاج  كار نباشند بيامرستان مبلغی  ميدادند  تا برای  حتصيل قو

بيخوابی مبتال ميشدندبه  موسيقی ماليم  و قصه  گويان حرفه ای  گوش  ميدادند ، واحيانًا  كتاهبای 

در مهه شهر  های بزرگ اسالمی برای مراقبت  ديوانگان .تارخيی برای  مطالعه دريافت  ميداشتند 

 216.  تيامرستاهنايی موجود  بود

 

 دانشوری و نحوه  تعاليم در قلمرو  اسالم. 3- 96

مردم را در طلب  علم تشويق ميكردو  اين  كار ) ص(بطوريكه  از احاديث نبوی معلوم  ميشود، پيامرب 

هر كه :[گفته بود.را حمرتم  ميداشت ، و از اين  جهت با اغلب مصلحان دينی تفاوت  و برتری داشت 

عاملان ) قلم رنگ(مركب...يد ، خدا برای وی راهی بسوی هبشت بگشايدبه راهی رود كه  علمی جو

 ]دانا را با خون  شهيدان وزن كنند و مركب  عاملان  از خون شهيدان برتر باشد

 با برانگيخته شدن  حس  رقابت  اسالم  در برابر فرهنگ يونانيان چيزی نگذشت كه در قلمرو  اسالم

 .آورد دانشور و شاعر مقامی ممتاز بدست 

ت بود  كه سخن توانستند  گفت، از مهان وقت  كه شهادتني را به  آهنا ياد  آغاز تعاليم  اطفال از  آن  وق

ای از دخرتان  ومهة پرسان را ،بجز  پرسان  اغنيا كه معلامن  خصوصی  در شش  سالگی عده.ميدادند

ساجدو احيانًا در در يكی  از  م  والً داشتند، بشمول برده زادگان، به  مكتب ابتدايی  می بردند كه  معم

. تعليم  در اينگونه  مدرسه  ها معموالً  رايگان بود.  جماورت يک  چشمه ی عمومی در هوای آزاد بود 

آموزگار  پولی كه  در بدل  تعليم  اطفال ميگرفتند  نا  چيز  بود  كه  حتی غريب ترين  نفر  ها  نيز قدرت 

برنامه  تعليم در . مصارف مدرسه را مردمان  نيكوكار می  پرداختند باقی .پرداخت  آنرا ميداشت 

با مقررات   دينی، قصه  ها و  مبادی   مبادی  بسيارساده بوداز  قرائت قرآن و  حفظ آيات  آن  و آشنايی

                                                        
  46ویل دورانت،عظمت  وانحطات  مسلمانان، ص  216
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زيرا .نوشتن  وحساب  در مرحله  های  بعدی  گذاشته  ميشد . اخالقی و رشعيت  كه  در قرآن  هست

دانش آموزان  هر روز قسمت  .ر  مرشق زمني  هنری  است كه  حمتاج  مترين  بيشرت است نوشتن  د

ديری .  كمی  از قرآن را حفظ يا از بر ميكردند ودر  مترينات خود قرآن را با صدای  بلند  ميخواندند

بر عالوه به  .آن را  از بر ياد  داشتند ک قبل از اينكه به بلوغ برسند قرنميگذشت كه مهني  اطفال كوچ

 .بود»مرد كامل«آهنا تري اندازی و شنا نيز می آموختندو آنكس  كه  اين دو  هنر را می آموخت  

 نبايد ساعتی بگذرد مگر آنكه  چيزی باو تعليم داده باشی«:هارون رشيد به  معلم فرزندش  گفته  بود

نبلی خو  كند ؛ تا توانی او را به واما  غمگينش نكن كه ذهنش  بمريد ، و چندان  ماليمت  مكن كه به  ت

 ».نت  كنح  كن و اگر سود، نداشت شدت و خشومدارا اصال

ارج  آن  از طرف دولت  پراخت  ميشد علم  نحو فقه اللغة، بالغت ، درمدرسه  های متوسطه  كه  خم

اص  بود، ادب ، منطق،رياضيات ،  هيئت به برنامه  های دينی افزوده  ميشد وعلم  نحو  مورد توجه  خ

نزد مردم  تعليم يافته امتياز  ن ميدانستند وبی  غلط بكار بردن  آ زيرا زبان  عرب را  از مهه زباهنا كاملرت

ً  معلامن و شاگردان مقرری .  در اين  مدرسه  ها  نيز تعليم رايگان بود .همی بودم و خمارج  خود را احيانا

در مدرسه  ها، جز در مورد قرآن ، امهيت  معلم  .تند از دولت  يا از منابع  خريات  وصدقات  می  گرف

طالبان علم در اطراف قلمرو  .. بيشرت از كتاب بودو شاگردان بيشرت ار  افراد  می  آموختند تا از كتاب 

باشد  می  هر كه  ميخواست در شهر خود احرتامی داشته. اسالم  ميگشتند تا معلم  معروفی را ببينند

. داد يا دمشق يا قاهره سفر كندو در آنجا از يک يا جند  علامی  بزرگ ، علم  آمورد بايد  در مكه يا بغ

اين  ادبيات بني  املللی بآسانی در مهة قلمرو  وسيع اسالم رواج  و انتشار گرفت ، زيرا در رسارس جهان  

ار آن بيش  از انتشاسالم ، هر قدر هم  مردم  آن  گوناگون بودند ، زبان  تعليم  عربی  بود ، كه دامنه 

بان التينی گسرتش  يافته بود ومسافر در قلمرو  اسالم هبر شهری  می  رسيد  يقني داشت كه  تقريبًا ز

ث علمی  را بشنود؛ طلبه  مسافر غالياً وز ميتواند  در  مسجد بزرگ  يک بحدر هر يک  از اوقات ر

مدرسه  .ان ، جا و غذا  نيز داشته باشدميتوانست  در مدرسه  شهر برای مدتی ، عالوه بر تعليم رايگ

درجه  علمی نميداد ؛ باالترين  هدف طلبه  اين بود كه يک شهادتنامه خصوصی از استاديكه بحضور  
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مهة .او رسيده بود بگريد  تا معلوم شود در رشته ای كه  درس  گرفته صالحيت و كفايت يافته  است 

تكميل ذوق ، حارض جوابی و نكته سنجی و ظرافت ،  عادات  نيک  و–منظور طلبه  حتصيل ادب بود 

 . امل و مهذبكسب معلومات الزم برای يک  مرد  كو  

 استعامل وساخت  كاغذ در قلمرو  اسالمی        .5- 1- 96

توسط مسامنان كشوده شد سمرقنديان قبالً  هتيه  كاغذ را  از )م712/هق96(وقتی سمرقند درسال

هتيه  مخري كتان وديگر  گياهان  الياف دارصفحات بسيار نازک  ميساختند و    پيشينيان  آموخته بودند كه

فراموش  ) وسپاپري(اين صنعت به خاور نزديک  آمد ، و در زمانيكه اوراق  بردی . خشک  ميكردند 

اسالم بسال     كار گاه  كاغذ سازی  در قلمرونخستني.  پوستی  بكار  مريفت   نشده بود ، بجای كاغذ

، وزير  هارون  رشيد  كشوده شد؛ انگاه  )برمكی(در بغداد بدست فضل بن  حييی )م794/هق187

، در )م707/هق89(در  چني  بكار مريفت،  در مكه  از سال) م150(مسلمني  اين صنعت را كه در 

، در املان )م1154/هق548(، در ايتاليا از )م950/هق339(، در اسپانيه )م800/هق184(مرص از 

 . رسيد )م1309/هق709(درانگلستان از) م1112/هق393(، در سيسيل )م1228 /هق626(

در «هبر رسزمينی  كه  مريسيد تاليف كتاب را آسان  ميكرد يعقوبی گفته  است ک كاغذاخرتاع  

بيش  از يكصد  كتافروشی در بغداد بود  كه  در  آنجا ، بجز فروش  كتاب ، از )م891/هق278سال

ميكردندو  خطوط تزئينی می نوشتند ، جمالس  ادبی  نيز بود  و بسياری  از طالب  كتاهبا نسخه برداری 

ودر قرن  دهم  ميالدی  كتاب .معاش خود ازاستنساخ كتاب برای  بازرگانان بدست  می آوردند

در اين زمان  مؤلفان  از طرف . دوستانی بود  كه نسخه  های كمياب را به هبای گزاف  ميخريدند

دولتی مقرری ماهانه  داشتند امريان و ثرومتندان  مؤلفني را كمک  های بی  دريغ  مالی  دستگاه های 

 .ادبيات و هنراقناع  ذوق طبقه  ارشاف و مالداران صاحب جاه و نژاد بود.ميكردند

ای  بود ؛در بيشرت شهر ها  نيز  كتابخانه  عمومی بود كه  تعداد زياد كتاب ه در غالب  مساجد  كتابخانه

در موصل يک  كتابخانه  ) م950/هق 339( بسال..شت و در های آن بروی طالبان  علم  گشوده بوددا

عمومی بود كه يكی  از نيكوكاران  تأسيس  كرده بود و  مطالعه  كنندگان بجز كتاب ، كاغذ  مورد  
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ده  جملد قطور   رست كتاهبای موجود  در كتابخانه ریهتنها ف..  احتياج  خود را نيز در  آنجا می يافتند

ياقوت  . كتابخانه برصه به دانشورانيكه در  آنجا مطالعه  ميكردند مقرری و اعانه  های  ميداد .شده بود 

محوی  جغرافيدان  معروف ، سه سال  در  كتبخانه مروه  وخوارزم به فراهم  كردن  اطالعات برای 

را ويران  كردند، سی وشش  كتابخانه   وقتی مغوالن بغداد.  اشتغال داشت »  معجم  البلدان«كتاب 

عمومی  در  آنجا بود،  واين بجز تعداد  بيشامر كتابخانه  های  خصوصی بود، زيرا رسم بر آن  بود  كه  

امري بخارا يک طبيب  معروف را به دربار خود .هريک  از ثروتندان مقدار زيادی كتاب داشته باشد

وقتی واقدی در . رت برای محل كتاهبای خود  الزم دارددعوت  كرد ؛ او نپذيرفت گفت  چهارصد ش

گذشت ، ششصد صندوق  پر  از كتاب به جا گذاشت كه برای برداشتن  هر صندوق دومرد الزم 

در هيچ . به قدر مهه  كتابخانه  های اروپا كتاب داشتند) چون صاحب بن  عامد(بعضی  بزرگان .بود

هشتم (م مينگ هونگ، نظري شوق و عالقه كه  از قرن  يک  از  كشور  های جهان، بجز  چني  ايا

در . در قلمرو  اسالم  برای  مجع  آوری كتاب بود بوجود نيامد) پنجم هق/يازدهم م –دوم  هجری /م

در هزاران  مسجد قلمرو  اسالم از قرطبه .اين  چهار قرن  زندگی فرهنگی مسامانان باوج رسيد

از هزاران كمرت  نبود، و علم  وفصاحت شان در ايواهنا انعكاس تا سمرقند شامر دانشوران ) كرذووا(

 . داشت

راه  های  كشور از  گروه بيشامر جغرافی دانان  و مؤرخان وعاملان  اهلی پر بود كه در طلب  علم  و  

دردربار صدهاامري آهنگ قصايد  شاعران و مباحث فلسفی  منعكس  بود؛  هيچ  .حكمت روان بودند 

اشت  مال فراوان داشته باشد  مگر آنكه با مال  خود  ادبيات و  هنر را  كمک  كند كس  جرئت ند

اعراب  تيز هوش  و رسيع االنتقال خيلی زود  مهه ی فرهنگ ملل  مغلوب را  فرا  گرفتند؛ و اقوام  

اظ  مغلوب چنان  نرمش  نشان دادندكه اكثريت شاعران  و عاملان  و فيلسوفانی كه زبان  عرب ، از حل

علم وادب  غنيرتين زبان  جهان بودند از ميان  ايشان برخاستند؛ در اين  گروه ،فيلسوف و عامل  و 

 .شاعر عرب اقليتی ناچيزی بودند

اساس ادبيات  عربی  را استوار كردند، با حتقيقات وسيع  خويش ) خراسانی(در اين دوران  دانشوران  
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شيدند؛ با فرهنگهای شان گنجينه  لغات  اين زبان را نظم  و در  نحو ، زبان  عرب را منطق و  ميزان بخ

دقت  عطا كردند، با ُجنگها و دايرة املعارف  ها و خالصه برداشتهای شان از زوال بسياری از  چيز  ها 

چون شامر نامهای  اين دانشمندان از حد  . جلو  گرفتند؛ و در زمينه  نقد  متون ادبی  و تارخيی  كوشيدند

ريون  و  غري ممكن  ميباشد  كافيست  كه بفضل شان  معرتف باشيم و  از دانش شان  متجيد  حساب  ب

    217.كنيم

 

 در وضع سياسی ، اقتصادی و اجتامعی) استامول(تأثريات فتح قسطنطنيه .6- 1- 96

نان  مسلام.استيالی دولت  عثامنی  بر استامبول  راه  های  جتارتی  قديم  بني  رشق  و  غرب را هبم  زد

در  اين  قرهنا ، كه دوران رونق فرهنگ  اسالمی بود ، در راه  اجياد  تفامهی كه در قبل گفته  آمديم به  

عقب مانده بودند واين در حاليست كه يونانيها مرياث فراوانی از علوم  در شام  بجای »  علم  فلسفه«

امويان  مردمانی  خرد مند . ن  نيز  پوره  ميشدهنادند كه با استفاده  از آن  منابع اين كمبود  علمی مسلامنا

مدارس معترب مسيحی ، صائبی، ايرانی  اسكندريه، بريوت ، انتاكيه، حران ،  نصيبني، بودند كه 

ً به رسيانی .  وجنديشاپور را باقی گذاشتند و مزاخم  آهنا نشدند كتاهبای  اساسی  علم و فلسفه كه  غالبا

مسلامنانيكه به زبان رسيانی آشنايی داشتند، شيفته  اين  .س حمفوظ مانده بود ترمجه شده بود  در اين مدار

كتاهبا شدند ،  چيزی نگذشت كه  ترمجه  عربی آهنا بوسيله نسطوريان  مسيحی يا هيوديان  آماده 

منصور و مأمون و  . حكام اموی  و  عباسی اين استقراض ثمر بخش علمی را  تشويق كردند.شد

دشمنان   -ه قسطنطنيه و  ديگر شهر های هلنيستی ، واحيانًا  نزد امپراطوران روم رشقیمتوكل كسانی ب

كتاب اصول  .فرستادند تا كتاهبای يونانی و خمصوصًا كتب طب و رياضيات را بيآورند  –مهيشگی خود 

را ت احلكمته يب) م830/هق215( مامون بسال. هندسه   اقليدس  از مهني راه بدست  مسلامنان رسيد 

و )) مولف(به  جلد  اول ، بخش  خالفت  مامون در مهني اثر مراجعه شود (كه يک انجمن  علمی بود 

                                                        
ل دھم جلد  ھق، فص656- ھق53/م1252- 569ویل دورانت ، تاریخ  تمدن  ،  عصر ایمان ، کتاب دوم تمدن  اسالمی   217

  .212تا210چھارم،صص، 
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دينار 200،000يک  رصد  خانه  و  كتابخانه  عمومی داشت، در بغداد پايه  هناد ، و برای  اينكار 

از بيت  املال  مقرری  خرچ  كرد ؛  گروه  مرتمجني  در آنجا گامشت ،  و برای  آنان )دالر95،000(معادل

اسالم  آن بيداری علمی را   كه  در مهه  جا  پديد  آورد به  اين انجمن  بگفته  ابن  خلدون ، . معني  كرد 

رواج  جتارت  و  كشف گنجينه  های  –علمی  مديون است هنضت  علمی  اسالم  از رهگذر مقدمات 

 .درست  مهانند  رنسانس  ايتاليا بود   - ر رونق  علم  و ادب هن –و هم  از حلاظ نتيجه  -يونان

ازرسيانی ، يونانی ، پهلوی  كتاهبای  مشهور علمی ) م900تا  570/ هق128تا 133 (در اين دوره 

مرتمجان بيت احلكمه يک طبيب  نسطوری به نام  حنني بن  اسحق . سانسكرت ،به  عربی  ترمجه شد

جلد  كتاب يا رساالت را از رسايل جالينوس و   بود كه به تنهايی يكصد )م873- 809/هق260- 194(

مكتب علمی وی  را به رسيانی و سی ونه رساله  ديگر را به عربی برگردانيده بود ، و در نتيجه بعضی 

گويندو فزيک  و اخالق  كبري )قاطيغورياس(تراجم  او از فنا رهايی يافت ، كتاب مقوالت كه مسلمني

اميس  افالطون ، حكيم بقراط  كتاب االدوية املفرده ديوسوكوريدوس ارسطو ، مجهور و  تياميوس  و نو

، وكتاب االربعه بطلميوس  را به  عربی ترمجه  كرده بود ، مهچنني  عهد قديم را از روی ترمجه  هفتادی 

مامون  نزديک بود خزانه را  .يونانی  به  عربی برگردانيده بود )هفتاد  نفر  از علامی جيد هيود(

 .كند ، زيرا به  پاداش كار حنني  معادل وزن  كتاهبايی  كه  تر مجه  كرده بود طال داد ورشكست 

.  مهمرتين آثار يونانی در رياضيات و  نجوم  وطب  به  عربی  در  آمده بود )م850/هق236(تا سال 

 آپوليونيوس    قطوع  خمروطی V-IIناميده شد  مقوله » املجسطی«ترمجه  عربی كتاب بطلميوس 

اثر هرون  اسكندرانی ، و پنوماتيكا  اثرفيلن به بركت  ترمجه  عربی در )خمانيكا(پرگايی، و كتاب احليل 

عجيب  اين  است  كه  مسلامنان باوجود  عالقه فراوانی كه به شعر و تاريخ .جهان بجا ماند ه  است 

اين  مرحله فعاليت  علمی و ادبی داشتند ،  از شعر و ناميشنامه  و تارخينگاری يونانی غافل ماندند و در 

، بجای تبعيت  از يونان ،  پريو  ايرانيان شدند  اين برای جهان  اسالم  و انسانيت يک  تصادف بد بود  

كه آثار افالطون ، بصورتيكه فريفريوس تفسري كرده بود ، و  نظريات  ارسطو بصورت  مسخ  شده در 

كتاب مذكور توسط يكی از  پريوان نو افالطونی . ن رسيد بدست  مسلامنا»اثولوجيا«قالب كتابی بنام 
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. كه در قرن  پنجم و ششم  می  زيست تاليف شده بود ، ولی بنام  خود  ارسطو به  عربی  ترمجه شد

اعراب  هيچيک  از مؤلفات افالطون و  ارسطورا ترمجه  نكرده  نگذاشتند ، ولی اين  ترمجه  ها  در 

علامی  اسالم  كوشيدند تا فلسفه يونان را با قرآن  هم آهنگ  كنند وبه .د بسياری موارد  دقيق نبودن

رشح های كه طرفداران نو افالطونی نوشته بودند  بيشرت از اصول مؤلفات فالسفه يونان توجه 

بدين  جهت  كتاب واقعی ارسطو ، جز آنچه  در باره  منطق  و علوم طبيعی بود ، بدست  .داشتند 

 . مسلامنان  نرسيد

انتقال مستمر علوم و فلسفه  از مرص و هند و بابل ،  از راه يونان  وروم رشقی ، به قلمرو رشقی  اسالم 

وقتی    .و اسپانيا ، و از آنجا به شامل اروپاو امريكا ،  از حوادث مهم  و جالب تاريخ  جهان بوده  است 

البته رواج  علوم يونانی تا حدی به  علت .  د اعراب بر شام  استيال يافتند ، علوم يونانی در آنجا زنده بو

سوروس سبخت ، راهب . اهبام و  پيچيدگی و هم به  علت فقر واليت و فساد حكومت  ضعيف بود 

دير قنرسين ، كه شهری در ناحيه فرات  عليا بود ، رساله  های در باره  هيئت به يونانی می نوشت و 

).  م662/هق24(تان از ارقام  هندی سخن بميان  آمده بود ضمن آن برای اول بار در خارج  از هندوس

بيشرت آنچه  مسلامنان از علوم  پيشينيان  گرفتند از يونان بود ، وهند  نسبت به يونان در مرحله دوم  

را ،كه  در علم  هيئت » سدهانت«منصور فرمان داد رساله  های )م773/هق157بسال . جای داشت 

] صفر[و » عربی«شايد  ارقام  معروف به .هق می رسيد ، ترمجه  كنند 425ه بود و تاريخ  تأليف آن ب

ارقام  هندی )م813/هق198(خوارزمی بسال.  به  وسيله  اين رسايل به قلمرو  اسالم راه يافته  است 

رساله ای  منترش كردكه )م825/هق210(پس  از  آن بسال .  را  در  جدوهلای رياضی  خود بكار برد 

معروف  است ، و  چيزی ] بغلط بجای اخلوارزمی[التينی به  عنوان  كتاب  آلگورسمی در زبان 

نگذشت  كه كلامت آلگوريم و آلگورسم  كه  در زباهنای اروپايی بمعنی فن  حماسبه     به  عمليات  

. حساب در مرحله  عرشات عددی نباشد ، بايد دايره كوچكی بجای آن  هناد تا رديفها برابر شود 

. لامنان  اين  دايره را صفر ناميدند ، كه بمعنی خالی  است و  كلمه انگليسی  زرو  از  آن  آمده  است مس

 .گفتند  Zeroو در زبان  ايتاليايی به  اختصار   گفتند  Zephyrumعلامی التني صفر را 
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 مبادی علم  جرب .0

الدی است ، متام نام  آن  از  مبادی  علم  جرب در مؤلفات ديوفانتوس يونانی  از مردم قرن سوم  مي

 . مسلمني  است كه  توسط مسلامهنا  اين  علم  حالل مشكالت بكامل  رسيده  است 

 خوارزمی .1

است ، كه به )م850- 780/هق236- 164(مهمرتين شخصيت  اين  ميدان علمی حممد بن  موسی  

زمی معروف شده  واقع  در رشق دريای  خزر، به  خوار)خيوه امروزی(انتساب زادگاه  خوارزم

رساله  ای در بار ه ارقام  هندی داشت و زجيی  . وی در  پنج رشته  علوم رسايل گرانبها نوشت .است 

مرتب كرد  كه  در اسپانيا  جتديد  نظر شد و تا قرهنا  در مهه  ممالک ، از قرطبه  تا چانگان  چني ، متبع 

شصت ونه  تن از علام يک فرهنگ  جغرافيايی  قديمرتين جدول  مثلثات را او  نوشت و با مهكاری.بود

برای مأمون  فراهم  كرد و در كتاب معروف خود بنام  حساب اجلربواملقابله ، راه  حلهای  هنديسی 

برای  معادالت  درجه دوم نشان دادواصل  عربی  اين  كتاب از  ميان رفته ، اما  ترمجه  ايكه  گراردوس 

هنم هـق در دانشگاههای /م هـق از آن  كرده تا قرن  شانزدهم شش/كرومونسيس در قرن  دوازدهم 

. اروپا  تدريس  ميشد ، و مغرب زمني  كلمه  جرب را ، كه نام  علم  معروف شد ،  از اين  كتاب  گرفت 

، بغري از ترمجه  های فراوان ، مؤلفاتی در رشته  های هيئت  )م901- 826/هق288- 211(ثابت بن قره

) م929- 850/هق317- 263(ابو  عبداهللا بتانی .رتين  عامل  هندسه در  اسالم شد وطب داشت  و بزرگ

كه فردی صابئی مذهب از  مردم  رقه بود و  در  اروپابه نام  الباتنيوس معروف  است ،  علم  حماسبه  

ا در  حل  مسائل  مثلث ر: مثلثات را از آنچه  در زمان  ابرخس و بطلميوس  بود خيلی  جلو  تر برد 

جانشني چهار ضلعی بطلميوس  كرد ، وجب را بجای وتر قوس  ابرحس  بكار برد ؛ و مهو  در  

 .ی  بريم  مرتب  كرد تقريبًا بصورتی كه اكنون  بكار م حساب مثلثات نسبت  ها را 

 

 :هيئت  و رصد.2

بطلميوس و   د اجرام ساموی و ثبت  نتايج  آن و  حتقيق  هيئت صمامون  گروهی از منجمني را بكار ر
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با مسّلم انگاشتن  كرويت  زمني ، طول يک  درجه  نصف .مطالعه  در باره كلفهای خورشيد بر گامشت 

و  از  دشت سنجار ، اندازه  )پاملورا(النهار را  بوسيله رصد  كردن  خورشيد در يک  زمان  از تدمر 

ميل و دو ثلث ميل  در نتيجه  اين  اندازه  گريی ، مقدارآن در پنجاه وشش .  گرفتند 

به  اين  اساس  حميط .معني  شد كه فقط  نيم  ميل از اندازه  زمان  ما  بيشرت  است ] كيلومرت91،177[

اين  منجمني  چيزی را تا  از امتحان  و جتربه علمی . كيلومرت معني  كردند32،800زمني را در حدود 

ان به اقتضای قوانني  علمی رصف ،  پيش  و در حتقيقات  خود ش.درست  در نمی آمد ، نمی پذيرفتند

يكی  از  ايشان بنام فرغانی ، كه  از  مردم فرغانه  ماوراء النهر بود ، در رشته  نجوم  كتابی . مريفتند 

كه  هفت  قرن  متام  در  آسيای  ) ميالدی  860/هق246حدود (نوشت ] بنام جوامع  علم  نجوم[

سال متام در كار تنظيم رسد  هاييكه   41ده  مشهور تر بود ؛ بتانی باخرتی واروپا  مرجع و مورد  استفا

به دقت  و شمول  شهره بود وقت رصف  كرده و ،  در نتيجه رصد  های  خود ، به  نتاجيی رسيد  كه 

، و ميل در سال  54,5از مجله  تقويم  اعتدالی را ، .بصورت  عجيب به نتايج روزگار ما نزديک  است 

يكی  ديگر  از  ايشان ابوالوفا  است كه  در محايت  نخستني حكام  ديامله . تعني كرده بود55/23كّلی را  

 600، تغيري سوم  قمر را )كه هنوز مورد  گفتگو ست(بغداد  می  زيست ؛  ومهو بود  كه بگفته  سديو 

داشتندكه  منجمني  مسلامن  دستگاههای  گران قيمتی. سال  پيش از  تيكو براهه  كشف  كرده بود 

به شعاع (منحرص به  اسطرالب وذات  احللق يونانيان قديم  نبود ، بلكه  دارای دستگاههای ذات  الربع

اسطرالب كه  مسلامنان در آن  اصالحات بسيار كرده .بودند) مرت27به شعاع (وذات  السدس)مرت10

هفدهم ميالدی (ا  قرن پنجم  هجری  به اروپا رسيد و  مهچنان  ت/بودند، در قرن يازدهم  ميالدی

مسلمني  در طرح و ساختامن  اسطرالب دقت .ميان  دريا نوردان  بكار  مريفت ) يازدهم  هجری 

 .فراوان بكار برده بو دند ، چنانكه  هم ابزار  علمی و هم يک  اثر هنری  شده بود 

 

 مني شناختیز .3

زيرا زندگی رسزمينهای  مسلامن وابسطه   تصوير اقاليم زمني حتی از هتيه  نقشه آسامن هم  مهم  تر  بود،
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كاالی خود را به  خاور )م840/هق 226( سليامن تاجر در حدود سال. به  كشاورزی و بازرگانی بود 

يک  مؤرخ  نا شناس سفر او را بقلم  آورد ، و اين قديميرتين  وصف  عربی از ديار چني  .دور برده بود 

در مهني سال ابن  خرداديه، كتابی  در باره  هند  و .شته شده بود سال پيش ازماركوپولو نو 425بود كه   

كه ظاهرًا  برای  ]  استخری  املسالک  و املاملک[وسيالن و  جزاير هند رشقی و  چني  نوشته بود 

ابن هوقل گذارشی  از  هند  .تنظيم آن  از سفر  ها و  مشاهدات  خود  در  اين  مناطق استفاده  كرده بود 

كتاب البلدان )م891/هق278( قا نوشت و امحد يعقوبی از مردم  ارمنستان و  خراسان  در سالو افري

را تاليف  كرد كه  در  آن ممالک  و شهر  های  مسلامن و بسياری  از  كشور  های  بيگانه رابه  وضع  قابل 

رد و در اثنای  سفر حممد  مقدسی در متام قلمرو اسالم ، بجز  اسپانيا سفر ك.اعتامد وصف  كرده بود 

كتاب احسن  التقاسم  فی معرفة االقاليم را نوشت  )م985/هق375(سختی  های بسيار  ديدو بسال 

 .كه  پيش  از  كتاب حتقيق مال اهلند  بريونی مهمرتين  كتاب  جفرافيای ممالک  اسالمی  است 

 ابورحيان البريونی  .4

راه  ورسم  حتقيق  علمی  را به هبرتين ) م1048- 973/هق440- 362(حممد بن امحد البريونی ابو رحيان 

بريونی فيلسوف  ، مؤرخ ،  جهانگرد،  جغرافيدان ، زبان  شناس ، . وجهی  در  جهان اسالم  می نامياند 

رياضيداد، منجم ، شاعر ، و عامل طبيعيات بود و در مهه  اين  رشته  هاآثار معترب و حتقيقات  مهم 

ريونی  در  جهان  اسالم شامخ تر از  مقام  اليبنيتز  و لئوناردوداونچی در اروپا  مقام ب.  ابتكاری  داشت 

او  نيز چون خوارزمی در نزديكی  خيوه  كنونی  بزاد و مانند او  در قرنی اوج اعتالی  علوم . بود 

ريان اسالمی در قرون  وسطی بود،عنوان  اعتبار موطن  خود در  مرشق دريای  خزر بشامر  مريفت ، ام

خوارزم  و طربستان كه با فضيلت  بود  در خوارزم  گروهی از شاكران  و فيلسوفان  هستند ، از امري 

امري از  )م1018/هق409(آنجا خواست كه بريونی  وابن  سينا و علامی  ديگر را به  نزد او بفرستند 

 اطاعت  حممود  نا چار بود ،

غازی و فاتح  هند زندگی آرام و قرين  عزت   واحرتام  بريونی در  غزنه رفت  تا  در قلمرو سلطان  

هبر حال دانشمند فيلسوف  چند سال در هند .آغاز كند؛شايد هم  در ركاب حممود هبند  رفته باشد 
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وستان اقامت  داشت و زبان و كتب  قديم  آنجا را بياموخت ، آنگاه بدربار حممود باز  گشت و از 

ی  از  مردمان شامل  آسيا بحضور حممود  رسيده بود و با وی  از اقليمی گويند يك. مقربان  وی  گرديد 

سخن راند كه  ميگفت  شخصًا  ديده  است كه  در  آنجا ششامه  متام روز  است و آفتاب  غروب  

حممود  اين  گفته را نوعی  شوخی پنداشت و بر آن  مرد  خشم  گرفت و خواست به زندانش  .نميكند

 .ونی قضيه را توضيح داد و سلطان را قانع  كرد  و آن  مرد  نجات يافت افگند، ولی  بري

) م1،000/هق390حدود سال  .(ف  معترب  بريونی كتاب علمی و معترب آثار الباقيه  بودينخستني  تال

اين  .كه  از  گاهشامری و اعياد  ايرانيان ، شاميها ، يونانيان، مسيحيان،صابئني، و  اعراب  سخن  مرياند

كتاب  يک  حتقيق  علمی  فوق  العاده  بيطرفانه  است و  از  كينه  های دينی كامالً  مربا وبی  تظاهر و 

. بود  ادعا ، متايالت شكاكانه  داشت ، ولی به  نسبت زياد احساسات  وطن دوستی را حفظ  كرده

ايات و متون و از مجله عامل  جتربی بود كه در حتقيقات  علمی و نقادی رو  گذشته  از  اين  وی  يک 

انجيل كوشش  بيطرفانه داشت، با وجدان پاک قضاوت  ميكرد و احيانًا  به  جهل خود  معرتف  ميشد 

در مقدمه  آثار  الباقيه ، . و وعده  ميداد  حتقيقات  خود را ادامه  دهد  تا  حقيقت  را  كشف ناميد 

بايد  جانرا از عللی « : وشته  است ، چنني  گويد مهچنان  كه فرانيس  بيكن در يكی  از  كتاهبای خود ن

كه  غالب  خلق را به سقوط  می  كشاند و موجباتی كه چشم  حقيقتبني را كور  ميسازد ، چون  عادت ، 

تعصب ، رسم ورواج ، پريوی  از هوس ، يا حب رياست ، وامثال  آن پاک  كنيم كه  جز بدين  وسيله 

كتاب مال اهلند  وی  نتيجه  حتقيقات » .م به  مقصود نخواهيم  رسيدهر چه بكوشيم و حتمل رنج  كني

وی در باره  نژاد ها ، زباهنا ، و  دينها و فرهنگها ، وطوايف خمتلف  هند ميباشد كه در سال 

در اين  كتاب چهل ويک فصل درباره  نجوم  هندی و يازده فصل در باره .تاليف  شده  است )م1130(

در بسياری از كشورها نام  218.گيتا شده بود- بريونی شيفته  هبا گاواد. است  اديان  آن ، نوشته 

. داده اند» استاد جاويد«بريونی را بر دانشگاه ها، دانشكده ها و تاالر كتابخانه ها هناده و به او لقب 

بريونی گردش خورشيد، گردش حموری زمني و جهات شامل و جنوب را دقيقًا حماسبه و تعريف كرده 

                                                        
  . 218و  217ویل دورانت ،  عصر ایمان  ، کتاب  چھارم ،   فصل دھم ، صص   218
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 .است

 

 :كار  های بريونی

، فيزيک، زمني شناسی و جغرافيا رسآمد دانشمندان عرص )علوم فضايی(بريونی در رياضيات، هيئت 

دايره املعارف علوم چاپ مسكو، ابورحيان را دانشمند مهه قرون و اعصار خوانده . خود بوده است

ً حماسبه و تعريف بريونی گردش خورشيد، گردش حموری زمني و جهات شامل و جنوب را . است دقيقا

افغانستان (ميالدی را در كوه های لغامن  1019خورشيد گرفتگی هشتم آوريل سال . كرده است

بريونی  .رصد و بررسی كرد و ماه گرفتگی سپتامرب مهني سال را در غزنه به زير مطالعه برد) كنونی

هم تسلط » بربر«ی و حتی عالوه بر زبان مادری اش تركی بر زباهنای يونانی، هندی، عربی،فارس

گزارش كرده اند نوشت كه مجع سطور آهنا  146داشت كتب و رساالت متعدد كه شامر آهنا را زائد بر 

در تاريخ و  »آثار الباقيه«در رياضيات و نجوم،  »التفهيم«مهمرتين آثار او . هزار است13بالغ بر 

درباره اوضاع اين رسزمني  »ماللهند«تاب كه نوعی دايره املعارف است و ك »قانون مسعودی«جغرافيا، 

بريونی كتاب دايره املعارف خود را به نام . از تاريخ و جغرافيا تا عادات و رسوم و طبقات اجتامعی آن

سلطان مسعود غزنوی حاكم وقت كرد،و به او نوشت كه كتاب را به خاطر خدمت به دانش و گسرتش 

  .آن نوشته است، نه پول

 : توضيحات ديگر

سالگی از حلقه ای كه نيم درجه به نيم درجه مدرج شده  17نزد ابو نرص منصور علم آموخت در ی و

بود، استفاده كرد تا ارتفاع خورشيدی نصف النهار رادركاث رصد كند، و بدين ترتيب عرض 

جغرافيايی زمينی آن را استنتاج ناميد چهار سال بعد برای اجرای يک رشته از اين تشخيص ها نقشه 

بريونی ماه  376خرداد  9در . ذراع هتيه كرد 15ايی كشيد و حلقه ای به قطر ه

با ابوالوفا ترتيبی داده شده بود كه او نيز در مهان زمان رادركاث رصد كرد و قبالً )خسوفی(یگرفتگ

اختالف زمانی كه از اين طرق حاصل شد به آنان امكان داد كه . دمهني رويداد را از بغداد رصد كن
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ابن سينا فيلسوف برجسته و طول جغرافيايی ميان دو ايستگاه را حساب كنند وی مهچنني با  اختالف

ی مون خوارزمأال گرما و نور پرداخت در دربار ماره ماهيت و انتقبه مكاتبات تندی در ب لخیپزشک ب

ر قرب و منزلت عظيم داشته چند سال هم در دربار شمس املعالی قابوس بن وشمگري به رس برده، د

هجری قمری به خوارزم مراجعت كرده، موقعی كه سلطان حممود غزنوی خوارزم را  404حدود سال 

هجری با خود به غزنه برد در سفر حممود به هندوستان، ابورحيان مهراه او  408گرفت و او را در سال 

مه برای بود و در آنجا با حكام و علامء هند معارشت كرد و زبان سانسكريت را آموخت ومواد الز

  .آوری كرد تاليف كتاب خود موسوم به حتقيق ماللهند مجع

شهر  11بريونی به نقاط خمتلف هندوستان سفر كرد و در آهنا اقامت گزيد و عرض جغرافيايی حدود 

ه به رس می برد، از كوهی در ويسد كه در زمانی كه در قلعه نندهند را تعيني نمود خود بريونی می ن

نيز روشن است كه او زمان زيادی را در غزنه . ر ختمني زدن قطر زمني استفاده كردجماورت آن به منظو

گذرانده است تعداد زياد رصدهای ثبت شده ای كه به توسط او در آنجا صورت گرفته است با رشته 

آغاز می شود و ماه گرفتگی  398ای از گذرهای خورشيد به نصف النهار شامل انقالب تابستانی سال 

او به رصد اعتدالني و انقالبني در غزنه ادامه داد كه آخرين . شهريور مهان سال را نيز در بر دارد 30روز 

  .بود 400آهنا انقالب زمستانی سال 

بريونی تاليفات بسيار در نجوم و هيات و منطق و حكمت دارد از مجله تاليفات او قانون مسعودی 

، ديگر كتاب آثار الباقيه عن است  غزنوی نوشته است در نجوم و جغرافيا كه به نام سلطان مسعود

 390القرون اخلاليه در تاريخ آداب و عادات ملل و پاره ای مسائل رياضی و نجومی كه در حدود سال 

نی هجری به نام شمس املعالی قابوس بن وشمگري تاليف كرده اين كتاب را مسترشق معروف آملا

ديگر كتاب  .ه وچاپ كرده و مقدمه ای بر آن نوشته استليپزيک ترمجميالدی در 1878زاخائو در سال 

در باره علوم و عقايد و آداب هندهيا كه آن را هم پروفسور زاخائو ترمجه  لهند من مقوله فی العقل اومال

التنجيم در علم هيات و نجوم و  ةاست ديگر التفهيم فی اوائل صناع كرده و در لندن چاپ شده

شصت و سه ساله بود كتابنامه ای از آثار حممد بن زكريای رازی پزشک بريونی هنگامی كه  .هندسه
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عنوان رس می زند كه بعضی از  113هتيه نمود و فهرستی از آثار خود را ضميمه آن كرد اين فهرست به 

آهنا بر حسب موضوع گه گاه با اشاره كوتاهی به فهرست مندرجات آهنا تنظيم شده اند اين فهرست 

سال پس از تنظيم آن زنده بود و تا حلظه مرگ نيز كار می كرد به  14ريونی دست كم ناقص است زيرا ب

چهار پنجم  تقريباً . اثر ديگر او موجود است و از تعداد فراوان ديگری هم نام برده شده است 7عالوه 

د نيمی به آثار او از بني رفته اند بی آن كه اميدی به بازيافت آهنا باشد از آنچه بر جای مانده در حدو

در مهه شعبه های علومی كه در عاليق بريونی بسيار گسرتده و ژرف بود و او تقريباً . چاپ رسيده است

زمان وی شناخته شده بودند سخت كار می كرد وی از فلسفه و رشته های نظری نيز بی اطالع نبود اما 

انسان معطوف بود در  گرايش او به شدت به سوی مطالعه پديده های قابل مشاهده در طبيعت و در

در . داخل خود علوم نيز بيشرت جذب آن رشته هايی می شد كه در آن زمان به حتليل رياضی درآمدند

كانی شناسی، داروشناسی و زبان شناسی يعنی در رشته هايی كه در آهنا اعداد نقش چندانی نداشتند 

ر او در اخرت شناسی، اخرت بينی و نيز كارهايی جدی انجام داد اما در حدود نيمی از كل حمصوالت كا

رشته های مربوط به آهنا بود كه علوم دقيقه به متام معنی آن روزگاران به شامر می رفتند رياضيات به 

سهم خود در مرتبه بعدی جای می گرفت اما آن هم مهواره رياضيات كاربسته بود از آثار ديگر بريونی 

اسطرالب، سدس، حتديد، چگاليها، سايه : ها را نام بردكه هنوز هم در دسرتس هستند و می توان اين

ها، وترها، پاتنجلی، قره الزجيات، قانون، ممرها، اجلامهر و صيدنه، بريونی در باره حركت وضعی زمني 

و قوه جاذبه آن دالليل علمی آورده است و می گويند وقتی كتاب قانون مسعودی را تصنيف كرد 

من از آن بی نيازم : يزه فرستاد ابورحيان آن مال را پس فرستاد وگفتسلطان پيلواری سيم برای او جا

 .زيرا عمری به قناعت گذرانيده ام و ترک آن سزاوار نيست

در شهر غزنی  پايتخت ) آذر 22(ميالدی  1048دسامرب سال  13سال عمر كرد در  75بريونی كه  .

 219.  .وفات يافت فغانستان امروزااستان مركزی غزنه به  جغرافيای سياسی (امپراطوری غزنوی 

   
                                                        

  .صحیفھ یک ، ویل دورانت ، پیشین  5- انجمن  تخصصی دی ووی بی    219
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 بخش نود و ششم

 بحث دوم

 نريوی در يايی  مسلامنان

 

 

 : پس  از فتح شام 1- 2- 96

متوجه شدند كه بدون  نريوی دريايی قادر به  دفاع  از  سواحل خود  رسان  اسالم  پس  از فتح شام 

ی شان  بر قربس و روديس استيال يافتندو  نريوی  دريايی نيستند؛  طولی  نكشيد كه  كشتی  های  جنگ

و ) م809/هق194(پس از آن  كرس).م655و652/هق32،35(روم  رشق را شكست دادند 
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ِرت ) م810/هق195(ساردينی را  ترصف ) م870هق257(، مالت)م823/هق208(كِ

شد ، واغالبة قريوان   نزاع قديم  بني  يونان و كارتاژ بني سيسيل جتديد) م827/هق212( در.كردند

، )م831هق216سال (گالرمو.،پياپی  برای فتح  جزيره  محله بردند،  وغارهتا  شد و خوهنا رخيت 

را به  قلمرو  ) م902/هق290(، و تاؤرمينا)م878/هق265(، سرياكوز)م843/هق227(مسينا

 .خويش  در  آوردند

يل نيز چون ديگر  مترصفات يره سيسجز) م909/هق297(وقتی  خلفای  فاطمی جانشني اغالبه شدند

پس  از  انكه  پايتخت فاطميان  به قاهره  انتقال يافت ،  حسني  . به قلمرو  خالفت  فاطمی در  آمد   آهنا 

كلبی ، كه  از  جانب  ايشان  واليت سيسيل داشت  ، خويشتن را امري  آنجا ناميد و تقريبًا  استقالل 

ن  كلبی ناميده  ميشود ، كه  در زمان  آن  متدن سيسيل به اوج كامل كه در تاريخ  بنام خاندا. يافت

  220.رسيد

 :مساجد  وساختامهای متدنی در مغرب و رشق  نزديک.2- 2- 96

امرای خلفای  فاطمی قاهره  در فاس ،و قريوان معامری ، نقاشی، موسيقی و شعر و فلسفه  را به  گونه 

كه  در  نتيجه  آن دانش و فرهنگ  در  آن  ديار ترقی  داشته   رقابتی در بني  هر دو شهر تشويق  كردند 

چنانچه كتابخانه  های كه اندک  مدتی است دانشمندان  مغرب زمني بدانجا راه  يافته  اند هنان  مانده 

است كه باعث  شده  است  از  نسخه  های  خطی  ايكه در آن زمان در شامل افريقا بجاست پی  

ثار  هنری و معامری كه  نشان عظمت  اسالم در رسزمني  های  غربی  بود از  اثر بسياری  از  آ.برند

بنا  گرديده  )م670(هق50جنگها از بني رفته رصفًا  مسجد  جامع سيدی عقبةقريوان را كه  در سال 

عنوان  ) رباط الفتح  مغرب:( است ، شايد  مسجدی باشد  كه  ابن  بطوطه جهان گرد تنجه يی از آن  به

بزرگرتين مسجد جهان،بعد از مسجد  جامع  بلخ توصيف كرده  است  كه ياد  آوری  آن  دور  از فايده  

زنی آباد كرده بود كه « :مسجد بلخ  را كه در يورش  چنگيز به  بلخ كالً معدوم گرديده .نخواهد بود

فصيل قضيه  از اين شوهرش در زمان بنی  عباس  امري آن شهر بود  و داوود بن علی  نام  داشت  و ت

                                                        
  .10ویل دورانت ، عصر  ایمان ، کتاب  چھارم،فصل  سیردھم،  اسالم  در  مغرب، ص   220
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قرار بود كه خليفه زمان ، رس موضوعی بر مردم  بلخ  خشم  گرفت  و فرمان  داد تا  آن  مردم را  جريمه 

ای  هنگفت  بكنند ومأمور  خليفه  چون به  شهر بلخ  رسيد  زنان و كودكان شهر بلخ  جمتمع  گشته 

د را  كه  مرصع به  گوهر  های  گرانبها  و آن زن  جامه  خو.  پيش زن امري رفتند  و شكايت  كردند 

قيمت  آن  از  جريمه  مّقرربيشرت  بود  نزد  مأمور خليفه  فرستاد و گفت  كه  اين  جامه را  پيش  خليفه 

چون خليفه  از  اين  . برب  كه من  آنرا بمالحظه  ضعف  و بی نوائی  مردم  بلخ  بجای ايشان بخشيدم 

ه  گشت  و گفت  چگونه بود  كه زنی  از  خليفه  كريمرت باشد  ومثال داد كه  داستان  مطلع شد  رشمند

مردم بلخ را  از  جريمه  معاف دارند و جامه را بخود  آن  زن  باز  گردانيد و خراج يكسال را نيز بمردم  

 .بلخ  بخشيد 

باس  افتاده  است ؟ گفتند چون جامه را  پيش  آن  زن بردند  سؤال  كرد  كه  آيا  چشم  خليفه بر اين  ل

بلی، گفت  لباسی كه  چشم  نا حمرم  بر آن  افتاده  در بر نخواهم  كرد ، وفرمود  تا آنرا بفروشند  و از 

اين  مسجد  را از سنگ  های  .  قيمت  آن  مسجد را با زاويه  و رباطی كه رو بروی  آن  است  بسازند 

و رباط مذكور تا كنون  هم  معموراست  ميگويند هبای   ساخته اند) يک  نوع سنگ  نرمی  است(كذان

جامه  چندان بود  كه  پس  از  اين مهه  خرچ  ها به اندازه ثلث  آن  زيادی  آمد  و آنرا زير يكی  از 

ستوهنای مسجد  دفن  كردند  تا اگر بعد  ها  نياز به  مرمت  مسجد افتاد  از آن  استفاده  كنند ، و مهني 

نگيز را واداشت  تا قريب  يک  سوم  مسجد را  ويران  كرد  و چون  چيزی بدستش  نرسيد  بود  كه  چ

  221».از ختريب باقی  خود داری نمود 

. بنا گرديده و  از آن  پس  هفت  بار جتديد بنا  شده  است  )م670/هق  50مسجد قريوان  در سال

ناره  های بزرگ  چهار گوش  آن كه م.به  جاست )م838/هق 224(قسمت  اعظم  بنای فعلی از سال 

قديمرتين  مناره  جهان  به شامر  است ، نمونه ای  از شيوه شامی  است  كه مهه مناره  های مغرب را به  

                                                        
بھ زبان انگلیسی   1928 کھ توسط پروفیسور گیپ  در) رحلھ(، ) م1354- 1325(ین  بطوطھ، مراکشی ، طنجھ ایسفرنامھ  ا   221

در  1971، جلد سوم  در سال 1961و  جلد دوم را  در سنھ  1958یش شده بود بھ  این  ترتیب  جلد اول  آن را ترچمھ کامل  آن تخد

ترجمھ  سفرنامھ  ابن  بطوطھ برگردان بفارسی  دکتور محمد  علی موحد  ، ,سید  ھاکولویت بھ چاپ  ر"سلسلھ  انتشارات انجمن   

  .  461ص - 16چاپ  گوتھ ، جلد اول ، بخش .1370: چاپ  پنجم،ایران
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چهار «چهارمني شهر مقدس  اسالم و يكی از  222به بركت  اين  مسجد ، قريوان .آن سبک  ساخته اند

به شكوه   چندان  كم  از  آن  )ليبی(تونس وترابلس است ،  مسجد  های فاس  ، مراكش ،» در هبشت

 .نيستند 

مسجد قديمی  در  اين  شهر زيبا به  جاست  كه    300در قاهره  مساجد بزرگ فراوان بود ، وهنوز 

بنياد  گرفته  در قرن  )م642/هق21(معروف  ترين  مهه  مسجد  عمرو  بن  عاص  ميباشد كه  در سال 

مسجد ابن طولون در سال .از ستوهنای قديمی  آن  چيزی بجا  نيست   دهم  جتديد بنا شده و

 .شكل قديمی و  نقش  های خود را  حفظ  كرده  است )م878/هق265(

مسجد جامع  االزهربوسيله  جوهر صقلی بنياد  گرفت وی  يک  غالم  مسيحی زاده نو  مسلامن بود ، 

های  اصلی بنا برجای است  ؛در آنجا نيز  قسمت .و سپاه فاطميان برسداری او  مرص را  كشود 

مسجد .  ستون  از سنگ  مرمر ، خاره  و سامق  استوار است 380طاقهايی ظربی  ای  است كه بر 

در تزهيب  اين  مساجد  معموالً  از  .احلاكم بامر اهللا نيز قسمت  اعظم  آن هنوز هم  استوار است 

ست اين  مسجددارای نقوش  برجسته ونوشته  ها و خطوط زيباكوب گچ بری شده  استفاده  شده  ا

های  مزين به عاج و مرمر و چوب داشته اند ، وبا قنديلهايی كه اكنون  جزو  آثار    معرقها وحمراب

قنديل داشت كه  غالب آن با شيشه  18000تنها مسجد ابن طولون . هنری موزه  هاست ، تزئني يافته 

   . بود.مينا كاری الوان ساخته شده

ً  خيمه   تاريخ  نويسان  از قالی  ها، خيمه  های خممل و  حرير واطلس دمشقی  حرف می زنند  خاصتا

دينار معادل 30،000ايكه  برای  يازوری ، وزير مستنرص، مهيا كرده بودند كه مصارف  آن بالغ بر 

سال باالی  9ت  صنعتگر مد 150رسيد ؛كه  با نقاشی  های بلندی نقش  شده بود كه ) دالر142،000(

 .» در قرن  پانزدهم تارخيی، درباره نقاشی نوشته  است «  :مقريزی گفته  است .آن  كار  كرده  بودند

 

                                                        
از قیروان سپاه  کشد تا بھ  - شاھی کھ  عرض  لشکرش  منصور اگر دھد:سعدی گوید , قیروان بمعنی از  مشرق تا مغرب    222

  .عمیدفرھنگ .قیروان 
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 كتابخانه ها. 3- 2- 96

 .جلد  قرآن  نوشته  داشت 2،400كتابخانه  خلفای  فاطمی صد  ها  كتاب مزين به  نقاشی ، از مجله 

كتاب  200،000و به دوران  مستنرص 100،000حلاكم بامراهللا در قاهره، به دوره ا كتابخانه  خليفه

به سال . به  گفته  تاريخ  نويسان ، كتاهبا را به  حمققان  خوش نام بالعوض  عاريه  ميدادند . داشت 

شاگرد  را در جامع   35يعقوب بن قليس وزير خليفه را وادار كرد تا خرج  تعليم )م988/هق379(

وقتی  اين  مدرسه  .قاهره بوجود  آمد» ازهر«ان قديمی  ترين  دانشگاه  جهان در ازهر بپردازد و بدين س

از مهني سال  .بزرگ شد و وسعت  گرفت  دانشجويان علم  از مهه اقطار جهان رو سوی  آن  كردند

ارض خلفا و  وزرا و مردم ثرومتند برای  تعليم رايگان  طالهبزينه  حتصيلی  می  پرداختند تا به  دوران  ح

علامی  معروف  از اقطار  .رسيده  است  300نفر وشامر  استادان  به 10،000كه  تعداد دانشجويان به 

می  آمدند تا دانشجويان  را نحو ،  علم  بالغت ، رياضيات،  عروض ، »  ازهر«جهان  به  دانشگاه  

ی كه در دانشگاه  شاگردان  در برابر آموزش.منطق ،اللهيات، حديث،  تفسري قرآن  وفقه آموزند

» ازهر«چون دانشگاه .واستادان  از شاگردان  دستمزد  نمی ستاندند .  ميكردند چيزی  نمی پرداختند

بكمک دولت  مرصو بخشش متملكان تكيه  داشت ، به  تدريج  كار  دين  سخت  گري شد؛ علامی 

دند؛ هبمني  جهت  در دوران جامع  ازهر در انحطاط ادبيات و فلسفه  و  علوم  دوران فاطميان مؤثربو

 .فاطميان  در  مرص شاعر بزرگی بر نخاست

در قاهره  داراحلكمة را بنا  هنادكه  هدف  اساسی آن  نرشتعليامت  )م1400/هق395(حاكم در سال 

 .مذهب  شيعه  اسامعيليه بود، ولی  هيئت  و  نجوم  نيزجزء برنامه  دروس بود

 رصد  خانه  حاكم    .2-4- 96

را كه بزرگرتين  ) م1009/هق399-فوت(ه  ای  نيز پديد  آورد  كه  علی  بن يونس حاكم رصد  خان

منجم  عامل  اسالمی  است ، به  مال مدد داد، و او  پس  از هفده سال رصد يابی،زيچ كبري  حاكمی راكه 

تالف  منظر  حركت  كواكب و دوره  آهنا را  نشان  ميداد و  ميل دايرة الربوج را، تقديم  اعتدالني ،  واخ

 . خورشيد را با دقتی  بيشرت  از  پيش ثبت  كرده بود ،  بپا  استاده  كرد
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 :دانشوران در مرص .2-5- 96

  ابن  هيثم.1

وی در .معروفرتين  دانشور مرصاسالمی كه در نزد  اروپائيان به نام  اهلازن معروف  است 

وی چون  مهه .شهره  شد   در برصه  تولد يافت و بزودی در هندسه و رياضيات)م965/هق354(سال

متفكران قرون وسطی، به فرضيه  ارستوكه  پنداشت  مهه ی  معارف  انسانی را هبم ميتوان  پيوست  

دلباخته بود و رشح  و  حواشی  بسياری  بر مؤلفات  وی  نوشته بود  كه  چيزی  از  آن  بجا  

املناظر اوست كه در  علم  چيزی كه  مايه  شهرت  وی در حال  حارض شده  است كتاب .نيست 

به احتامل  قوی ابن  هيثم بزرگرتين  مؤلف رسارسقرون  وسطی  .بود)پرتوشناسی(شناخت  نور 

 223.است 

هجری خورشيدی  در 1388خرداد 26عبداحلسني  حمتشمی پور در يک  مقاله  پژوهشی  كه بتاريخ  

 :باشگاه انديشه انتشار يافته  است كه خالصه  آن رامی  آوريم 

َم، ابوعلی حسن بن حسن بن هيثم برصی، مهندس برصی معروف به ابن هيثم كه در غرب در  ْث ي ْبِن هِ ِ ا

شود، از دانشمندان  های ميانه به آونتان يا آوناهتان و بيشرت به آهلازن شناخته می آثار التينی سده

 .رسشناس جهان اسالم است

كه بنام  بويه ايرانی عراق بوده  روايی دودمان آلكه در آن زمان حتت فرمان(ابن هيثم اصالً از برصه 

اقامت ) اهواز(اردشري  وی اهل خوزستان بود و در شهر وهيشت. برخاست )عراق  عجم ياد  ميشد

داشت، او در علوم رياضی، حساب و هندسه، مثلثات، جرب، االبصار و غريه، استادی ماهر و صاحب 

 .امر اهللا،  به  مرص رفت او بنا به  تقاضای  احلاكم ب .ابتكار بود

او . آب نيل انديشيده بود به عمل درآورد  ی هيثم، پس از اندک توقفی، خواست تا آنچه را درباره ابن

ی آسوان سدی بسته شود، آب نيل تنظيم شود و از زيادی و  ها در اين انديشه بود كه اگر در ناحيه مدت

                                                        
  .7و6ویل دورانت   عصر ایمان ،  کتاب چھارم؛ص   223
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چون به آثار باستانی مرص، با آن مهه . يش گرفتی نيل پ بدين تصور راه رسچشمه. كاستی باز ايستد

چنان از  عظمت و صنعت رسيد، باخود انديشيد كه اگر اين كار شدنی بود معامران و مهندسانی آن

 .بنابراين، در عزم او سستی پديد آمد و به قاهره بازگشت. كردند انجام آن غفلت نمی

وی از مرياث . متدن اسالمی به شامر است ابن هيثم به روزگاری برآمد كه اوج شكوفايی علوم در

ای رشح و  تر به جهان اسالم راه يافته و به دست دانشمندان برجسته علمی عظيمی كه از متدهنای كهن

 .ها برد بسط داده شده بود، هبره

علم (شناختی  های خود دربارهِ حركت اجرام ساموی و نيز در علم ايست ابن هيثم در پژوهش

ياد ) اينرسی(ی در ديناميک نايل آمد كه از آن به نام اصل جرب يا اصل خلتیبه كشف اصل)شتاب

ای مادی خلت باشد يعنی حتت تأثري هيچ نريويی واقع نشود، اگر  شود و آن چنني است كه اگر نقطه می

اخلط و يكنواخت  ماند و اگر در حال حركت است، حركتش مستقيم  ساكن است مهواره ساكن می

هيثم بود، سهيم است، زيرا او نيز با  سينا نيز، كه معارص ابن ته، در كشف اين اصل ابنالب. خواهد بود

 .های فلسفی صحت اين عمل را مستدل كرده است برهان

نويسنده  اين  مقاله جتربه  های فزيكی  ای  را از قول  ابن هيثم  آورده  است كه  بخاطر طوالنی شدن  

 ).مولف(ظريه  موجی  انتشار  نور او  منباب  مثال  می  پردازيماز  آن رصف  نظر ميكنيم ورصف به ن

ای در قرون هفدهم و هجدهم  ی پيچيده نورچيست؟ موج است يا ذره؟اين مشكل به عنوان مسئله

انداز مهزمان در فيزيک كالسيک  اين دو چشم. ی مغرب زمني بود مورد بحث دانشمندان برجسته

كرد، معتقد بود  ای نور دفاع می ی ذره نيوتن كه از نظريه .كردندظاهر شدند و دوران سختی را سپری 

  .ای از ذرات نور هستند كه اجسام درخشان چشمه

ها  ی پخش موج در اثر پريامون آن تابش نور را نتيجه (Huygens) زمان با او، هويگنس هم

صد سال در  از يکها و مباحثی بني طرفداران اين دو نظريه برای مدتی بيش  مناقشه. پنداشت می

های بسيار، كه توسط  ها و جتربه ی موجی نور با آزمايش رسانجام در اوايل قرن نوزدهم نظريه. گرفت

ی الكرتومغناطيسی امواج  نظريه. انجام شد، تأييد گرديد (Fresnel)و فرنل  (Young) يانگ
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 .ی موجی نور بود ارائه شد، خود شاهدی بر نظريه (Maxwell) ی ماكسول نورانی، كه به وسيله

 .ای ديگر بار نريوی تازه گرفت ی ذره ولی هنوز پنجاه سال نگذشته بود كه نظريه

موجی از تفسري آن عاجز بود،   ی  كه نظريه (Photoelectric effect) ی فتوالكرتيک زيرا پديده

شدند كه برای  ها متقاعد به تدريج فيزيكدان. انگيزی تعبري شد ای به روش شگفت ی ذره به كمک نظريه

توان باكمک  ی حركت مشهود است كه می نور مشاهبتی بني انتشار به صورت امواج و انتقال به وسيله

  .ای تعبري كرد آن نور را به صورت دوگانگی موجی يا ذره

هويگنس، برای اينكه ثابت كند كه نور جسم نيست، به تشبيه نور به آتش پرداخته و از اين تشابه و 

نور از جنس آتش است، چه در « : گويد ی خود استمداد جسته است و می ی نظريه ارائه تطبيق برای

تواند تبديل شود، زيرا اگر نور را  بينيم كه نور از آتش به وجود آمده و به آتش هم می زندگی روزانه می

ب را چند قرن هيثم مهني مطل ابن :سوزاند ی مقعری بتابانيم در يک نقطه مجع شده، اجسام را می به آينه

شود، در ذات از  نوری كه از جسم نورانی خارج می »:نويسد كند و می قبل از هوينگس عنوان می

ی مقعری بتابانيم حرارت آن در يک نقطه مجع  جنس آتش است، زيرا اگر نور خورشيد را به آينه

يز اگر نور آفتاب سوزاند و ن شود و اگر در اين نقطه جسم قابل احرتاقی موجود باشد، آن را می می

آتش و « : گويد هويگنس در مورد انتشار نور می «كند مدتی در هوا به جسم ديگری بتابد آن را گرم می

ها در  های رسيعی هستند، و اين حركت شعله، كه عامل توليد نور هستند، بدون شک دارای حركت

آورد و اين حركت از  ركت درمیحميط مادی، كه جماور جسم نورانی قرار دارد، تأثري كرده آن را به ح

بنابراين . كند ی موجود در فضا انتقال يافته و به اين ترتيب نور انتشار پيدا می جزوی به جزو ديگر ماده

ی انتقال حركت از جزوی به  انتشار نور شبيه به انتشار صوت است، زيرا انتشار صوت نيز به واسطه

دهد  ای مشابه با اين نظريه برای انتشار نور پيشنهاد می هيثم نظريه ابن «گريد جزو ديگر هوا صورت می

طور است كه نور  باشد اين طرز انتشار نور در حميط شفافی كه جماور با منبع نور می« : نويسد و چنني می

گردد، تا جايی  طور خطوط مستقيم ولی در امتداد كروی منترش می از هر يكی از نقاط جسم نورانی به

ديگر قادر به انتشار نباشد و مقصود از امتداد اين است كه جزو جماور منبع نور شبيه به كه پايان يابد و 
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شود و حكم منبع نور را پيدا كند و جزوی كه بالفاصله پس از آن قرار گرفته  خود جسم نورانی می

جسم كدری كم نور حمو شود و يا به  شود، به مهني ترتيب اين عمل ادامه دارد تا كم شبيه به جزو اول می

هيثم قرار گرفته است، بدين معنی كه هر  ی ابن اصل نظريه موجی نور بر مبنای مهني گفته «جذب گردد

توان به  ها را می شود و آن جا منبع نور قرار گرفته باشد، اجزای جماور آن شبيه به خود منبع نور می

اند باز  ها قرار گرفته پس از آنهم چنني اجزايی كه بالفاصله . ی يک منبع نور مستقل فرض كرد منزله

هايی تصور كرد،  توان مركز كره شوند و به مهني ترتيب هر نقطه از فضا را می شبيه به اجزای پشني می

طور هر جزوی جزو بعدی را در امتداد  دهند و مهني ها را تشكيل می ی اين كره ی نورانی اشعه كه اشعه

 .ی كه نور حمو شود، يا به جسم كدری جذب گردددهد تا وقت ی كره حتت تأثري قرار می اشعه

 :ابن هيثم در مورد انتشار نور در خط  مستقيم يهنظر .1

كند، به رشط  نور به خط مستقيم سري می« :گويد كند و چنني می هيثم به اين اصل مهم نيز توجه می ابن

خط مستقيم چنني  وی حركت نور را به. »اين كه حميط انتشار مهه جا از حيث شفافيت متشابه باشد

در خانه تاريكی كه فضای آن را غبار و يا دود احاطه كرده است، هر گاه از روزنه در « : كند ترشيح می

شود كه نور از آن سوراخ تا حملی كه نور افتاده خط  می  جا بتابد مالحظه يا سوراخ نور به آن

  ».اخلط پيدا كرده است مستقيم

پردازد كه  ای می نور به جتربه  ، بلكه به منظور تشخيص حركت مستقيمكند هيثم به مهني بسنده نمی ابن

  .فيزيكدان فرانسوی انجام شد (Basin) مشابه آن چند قرن پس از وی توسط بازن

 بندی چيزها بر اساس توانايی انتقال نور تقسيم.2

يزهای كدر، به چ .هيثم چيزها را از نظر تأثري نور به دو دسته شفاف و كدر تقسيم كرده است ابن

چيزهای . ها عبور كند مانند چوب و سنگ و غريه تواند از آن شود كه نور نمی چيزهايی گفته می

وی چنني . مانند شيشه و هوا. كند ها به خوبی عبور می شود كه نور از آن شفاف، به چيزهايی گفته می

ورانی وجود داشته باشد، اگر شخصی در حمل تاريكی قرار گرفته و در مقابل او چيز ن«: نويسد می

تواند آن چيز را مشاهده كند كه جسم كدری بني آن چيز و چشم قرار نگرفته  چشم در صورتی می



247 
 

در » .در غري اين صورت، اگر چيز كدری در اين فاصله باشد، چشم چيز نورانی را نخواهد ديد. باشد

بتابد به واسطه شفافيتی كه هوا چيزی است شفاف، اگر نور خورشيد بر آن «: نويسد جای ديگر می

 .»كند دارد، نور از آن عبور می

 :تعبري ميكانيكی  انعكاس  نور.3

طور كه چيزهای طبيعی، اگر از حمل  مهان« : هيثم در تعبري مكانيكی انعكاس نور چنني نوشته است ابن

اگر جسمی  گردند، يا درنگ برمی مرتفعی ساقط شوند و هنگام سقوط به زمني سختی برخورد كنند بی

گردد، به مهني ترتيب نور، وقتی به  درنگ برمی را پرتاب كنيم و اين جسم به ديوار تصادم كند، بی

 .»شود اجسام صيقلی بتابد، منعكس می

كند و موارد و  كند، بلكه مطلب را با موشكافی مطالعه می هيثم به اين توضيح خمترص اكتفا نمی ابن

طور كه اگر زمني از خاک نرم پوشيده  مهان«گويد ای مثال، میبر. شود رشايط خمتلف را متذكر می

گردد و روی خاک باقی  باشد، و چيزی را از حمل بلندی ساقط كنيم، هنگام برخورد با زمني برنمی

شود و مهچنني هر گاه  ماند، به مهني ترتيب نور نيز، وقتی كه به چيز غريصيقلی رسيد، منعكس نمی می

ای صالبت دارند برخورد كند، مقداری منعكس  انند گچ و چوب كه تا اندازهچيز ساقط به چيزهايی م

شود، اما نه به آن اندازه كه به چيز خيلی سختی مثل آهن تصادم كند، برای نور نيز مهني وضعيت  می

 »كنند ای نور را منعكس می صادق است و چيزهايی كه نيمه صيقلی هستند تا اندازه

 

 :علت انكسار نور.4

ی مكانيكی  يثم برای اين كه علت انكسار يعنی تغيري امتداد شعاع نورانی را بيان كند به مقايسهه ابن

يري مكانيكی غكه مهني مقايسه و ت. گردد ای كه به سطح منكرس كننده پرتاب شود متوسل می يعنی گلوله

ی انكسار، با قرار  هيثم برای اندازه گرفتن زاويه ابن .انكسار نور امروزه به نام دكارت معروف است

با آن كه از تابع جيبی آگاه بود، . های دقيقی انجام داده است ی مدرجی در آب، جتربه دادن استوانه

را در  (Snell) به عبارت ديگر، به احتامل قوی وی قانون سنل. داد كه با وتر كار كند چنان ترجيح می
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به جای جيب آن قرار داد، كشف كرده بوده  توان ها خود زاويه را می های كوچک، كه در آن مورد زاويه

كل از قرشهای شتطبق، منی بني رسعت نور با غلظت اپتيكی حميط م هيثم مهچنني رابطه ابن .است

های خمتلف به نسبت  رسعت نور در حميط«: كند خمتلفی به چگالی خمتلف را به دست آورده و اظهار می

 »هاست عكس غلظت نوری آن

اين نظريه به قانون شكست . گی به نسبت غلظت های نوری در حميط داردبست  بنابراين، رسعت

رياضيدان و فيزيكدان فرانسوی است كه به بررسی  (P.Fermat) فرما. شود سنليوس منتهی می

با اختيار : شود  هر چند كه نور با رسعت ثابت منترش می. رسعت نور در حالت شكست پرداخته است

در صورتی كه رسعت به حميط عبور بستگی داشته . گزيند راه را نيز برمی ترين ترين راه، رسيع كوتاه

های خود اصلی به دست آورد كه امروزه  فرما با آزمايش. ترين نيست باشد، كوهتاترين راه مهيشه رسيع

 :های فيزيک آمده است به صورت زير در كتاب

 

 ابن هيثم در حال آزمايش انكسار نور.5

آورد كه اساس آن متكی بر اين فرض است كه  جيه انكسار نور استداللی مینيوتن برای تفسري و تو

توان حركت آن را در حقيقت مركب از دو  شود، می گويد شعاع نور، وقتی از هوا داخل آن می می

يک حركت به طور عمود بر سطح آب و ديگری در امتداد افقی و مماس با سطح آب و : حركت دانست

  .ين دو حركت استی ا شعاع انكسار نتيجه

ولی اين نظريه با متام  .داند ی ماكسول است كه نور را دو حامل عمود بر هم می اين نظريه اساس نظريه

ها را  ها پيش از نيوتن مستطيل رسعت هيثم قرن هيثم پوشيده نبوده است و ابن دقتی كه دارد از نظر ابن

هر گاه نور به طور مايل از حميطی « : نوشته استی آن چنني  تطبيق داده و درباره  بر سطح منكرس كننده

توان حركت آن مركب از دو حركت دانست، يک حركت در  داخل حميط شفاف ديگری شود، می

 .»جهت عمود نافذ و حركت ديگر در جهتی كه عمود است بر عمود اول از مبداء نفوذ
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 : رسعت نور.6

گريی رسعت نور در  رن هفدهم كه نخستني اندازهی دوم ق ی رسعت انتشار نور، فالسفه تا دهه درباره

از قبيل آن كه آيا رسعت نور زياد ولی حمدود است يا اين كه . هايی داشتند آن زمان به عمل آمد، مباحثه

  .است (Action a Distance) انتشار نور به صورت اثر آنی

 رو شد، آناً  روشن با چشم روبهی او مهني كه مرئی  داند و به عقيده سينا حدوث نور را آنی می   ابن

هيثم برای نور حركتی قائل  شود كه عبارت از روشنايی است، ولی ابن ای در آن يافت می استحاله

نور در اجسام شفاف حركتی در هنايت رسعت نفوذ «: نويسد است، برای مثال در كتابی چنني می

 »ماند كند، به سمتی كه اين حركت بر حس خمفی می می

 :  ينايی در  چشمپديده ب.7

سينا و ابورحيان بريونی، بر اين عقيده بود كه در عمل ديدن، نور از جسم به  هيثم، مانند ابن ولی ابن

به عالوه به حتليل نقش چشم هم چون يک عدسی پرداخته و كوشيده است تا با تركيب . رسد چشم می

هيثم  ابن. شود  پذير می صورتدانش پزشكی و دانش فيزيكی خويش، نشان دهد كه عمل ديدن چگونه 

ی چشم، به طرح  های پزشكی جالينوس و حتقيق فيزيولوژی خود درباه از تلفيق و تطابق نظريه

(Scheme) های خمتلف تشكيل دهنده آن بر اساس  ساختامن چشم با در نظر گرفتن اليه

  .هد ثم نشان میهي ريزی ابن شكل زير برش عرضی چشم را در طرح. پردازد های هندسی می مالحظه

وی ادراک را يک . هيثم ضمن بحث در چگونگی ديد چشم حتقيق جالبی در موضوع ادراک دارد ابن

شیء حمسوس بعد از ورود . شود داند كه از احساس شیء در خارج رشوع می حالت مركب نفسانی می

احساسات سابقی در گردد كه بر اثر تكرار و متادی  در دماغ با صورتی مقايسه و يا بر آن منطبق می

عمل ادراک در نفس به رسعت . رسد بعد از اين دو مقدمه مرحلة حكم فرا می .حافظه اجياد شده است

شود   گريد و بر رسعت آن افزوده می پذيرد شكل عادت می شود و چون متشابعًا صورت می حاصل می

و هم انتقال آن به وسيلة رود و حال آن كه هم احساس  تا به جايی كه حتی تصور استغراق زمان نمی

ايم در ادراک دو مرحله وجود دارد يعنی، مرحلة مقايسه و  چنان كه ديده. اعصاب حمتاج زمان است
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  .حكم در عمل نفسانی و احساس عمل جسامنی است

شود كه احساس شديد   ِ هر احساس نوعی از انفعال و قسمی از امل است و اين امل هنگامی دريافته می

 .»احساس نور تند وگرنه در زمرة مسائل عادی است باشد، مانند

 : رنگ اجسام.8

باشند و با تابش نور،  سينا بر اين عقيده بود كه نور و رنگ در حقيقت جمزا از هم می هيثم مانند ابن ابن

در جدا بودن رنگ از نور بني حكامی . شود رنگ، كه بالقوه در اجسام موجود است، بالفعل می

نيست، جز آن كه برخی از علام مانند فخر رازی در مباحث املرشقيه و خواجه اسالمی اختالفی 

اند و رنگ را موجودی در خارج بالفعل،  الدين توسی در جتريد الكالم نور را رشط رؤيت دانسته نصري

ها نيز چنني حكمی را دارند و  شود، رنگ طور كه اشياء موجود در اتاقی تاريک ديده می يعنی مهان

  .ر ديده نخواهند شدبدون نو

رنگ مهواره با «: نويسد باره چنني می هيثم برای رنگ نيز، مهانند نور، حركت قايل است و در اين ابن

ها به عمل آمد مسلم گرديد كه  ی رنگ هايی كه در مهه نور در حركت است و با آن ممزوج، و با آزمايش

فی را كه با نور حركت كند چشم هر گاه رنگ ضعي. هاست در اين خاصيت از خواص طبيعی رنگ

  ».نبيند، برای آن است كه حس نتوانسته آن را درک كند

 داوينچی هيثم احكامی ارائه داده است كه امروزه اين احكام را به لئونارد ها، ابن ی خواص رنگ درباره

(Leonardo da Vinci) دهند از مجله احكام زير نقاش ايتاليايی نسبت می:  

ها كه خاكسرتی هستند  باشند، در حالی كه آن ور اشيايی كه رنگ تند دارند مدتی میدر فواصل د .1

  .شوند ديده نمی

اشيايی كه دارای رنگ تند هستند، در نور ضعيف، خاكسرتی و در نور قوی درخشان و براق ديده  .2

  .شوند می

كه در تاريكی يا نور هر گاه جسمی كه رنگ تند دارد، در نور خورشيد قرار گريد و جسم سفيدی .3

 .گردد ضعيف واقع است به آن نزديک كنيم، رنگ اولی به دومی ظاهر می
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 : هيثم و تأثري آن در علامی ديگر كامن از نظر ابن توجيه رنگني. 10

هيثم به رنگني كامن نيز توجه زيادی مبذول داشته و با آن كه انكسار نور را در مورد آن تطبيق نكرده،  ابن

  .آن پرداخته است   كاس بسيار هبرت از بطليموس به توجيهاز راه انع

با استفاده از ظرف  (Chromatic aberration) های اوليه او بر روی كجراهی رنگی پژوهش

الدين فارسی در  الدين شريازی و كامل بخش علاميی چون قطب ای كروی جموف پر از آب اهلام شيشه

  .ی رنگني كامن گرديد مطالعه

ن شريازی رنگني كامن نخستني را به شكل دو شكست و يک بازتاب داخلی و كامن دوم را با الدي قطب

  .دو شكست و دو بازتاب نور توضيح داد

الدين فارسی اين توضيح را با انجام دادن يک پژوهش جتربی حمتاطانه روی مسري پرتوهای نور از  كامل

ک قطره باران بزرگ شده در راه آن قرار گريد، ای از آب به تقليد از ي يک منفذ كوچک، وقتی كه كره

ی كدر توانست نور را قطع كند و به اين ترتيب پی برد كه برای  وی با به كار بردن يک پرده. ثابت كرد

. دهد ی كره به نوبت در مسري واقع شوند چه اتفاقی روی می گاه كه هر يک از دو نيمه پرتوها آن

ی اختالفاتی در  دانست كه نتيجه سبز، زرد، قرمز، سياه و سفيد میآبی،   الدين رنگني كامن را كامل

  .ی خود معلول مسريهای نوری خمتلف است باشد، و اين نيز به نوبه شدت پرتوها می

   های ديرتيش و فرايربگ توان حتی در پژوهش كامن را می ی رنگني هيثم درباره تأثري نظرية ابن

(Dietrich of Freiberg) دمشاهده كر. 

 : نمودهای جوی.11

. های مهمی كه در آن كرده بود، نمودهای جوی است هيثم كشف زمينه ديگری از نور شناخت كه ابن

ی تا قطب در هنگام طلوع آن از افق، و بی كوك گريی فاصله ی انكسار جوی را با اندازه ه وی انداز

  .عني كرده بودرسد، م الرأس می گريی مهني فاصله در آن هنگام كه به سمت اندازه

نمودهای شفق و فلق و تغيريهای ظاهری در بزرگی ماه و خورشيد در افق نيز مورد توجه او بوده 

ثابت كرده است كه . هايی از اين مورد با جتزيه و حتليل دقيقی پاسخ گفته است است و به پرسش
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كه پريامون خورشيد و يا  ای در مورد هاله. پذيرد هنگامی كه خورشيد به زير افق برسد، شفق پايان می

كند كه اين اوضاع ناشی از انكسار نور  شود، به ذكر توضيحی علمی پرداخته و اظهار می ماه ديده می

بدين معنی كه در مواقعی كه در هوا بلورهای شفاف كوچكی از برف يا يخ باشد، نوری كه از  .است

و از مسري اصلی خود منحرف  گريد در اين بلورهای كوچک شكسته ماه يا خورشيد رسچشمه می

رسد نور منكرس شده از نقاط پريامون ماه يا خورشيد است كه به  در نتيجه، نوری كه به ما می. شود  می

اين باره  های نيوتن، توماس يانگ، در  اين نظريه قابل مقايسه با نظريه .شود صورت هاله ای ديده می

  .است

او به . ی زمني را كه پانزده كيلومرت است، حماسبه كندهم چنني ابن هيثم توانست ضخامت جو كره 

خود وی در اين باره می . وسيله ی مقايسه ی شكست نور خورشيد در هوا به اين حقيقت دست يافت

اگر شناخت من در شكست نور در يک لوله ی هوا صحيح باشد، در جو نيز صحيح خواهد « : گويد

 ».باشد جزء خصايص علم در هر زمان و مكان استبود، زيرا ثبوت در صورتی كه موضوع واحد 

 :شخصيت  علمی ابن اهليثم  نتيجه گريی.12

به ديد برخی . بني از كارهای برجستٔه اين دانشمند مسلامن است خانه و اخرتاع ذره رشح اصول تاريک

 او با معيارهای. است پژوهشگران او نخستني دانشمند جهان است كه رسعت صوت را حماسبه كرده

گريی در زمان خود، كه واحد زرع بود، رسعت نور را حماسبه كرد و دور كره زمني را  متعارف اندازه

 .وی نخستني كسی است كه به بررسی خواص نور پرداخت. اندازه گرفت

اين . كتاهبای او در هندسه، حساب، به ويژه كتاب علم البصار در پرتوشناسی، شهرت جهانی دارند

 .انه اروپا، به التني برگردانده شدهای مي كتاب در سده

به نسبت زاويه تابش و زاويه انكسار پی برد . ای در نور نوشت و ذره بني را كشف كرد ابن هيثم رساله

رسالٔه نور ابن هيثم . های خمتلف چشم بحث كرد و اصول تاريكخانه را رشح داد و در مورد قسمت

 .امل الدين فارسی پيگريی شدكارهای وی توسط ك. نفوذ زيادی در اروپا گذاشت

شهرت ابن هيثم در نجوم بيشرت به سبب . بالغ بر بيست اثر بازمانده ابن هيثم ويژه مسائل نجومی است
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ً اين رساله از آثار جوانی او است، زيرا در آن  .ای است به نام مقاله فی هيئته العامل تاليف رساله ظاهرا

است و ماه را جسمی صيقلی توصيف كرده كه نور  فتهسخن گ» شود پرتوی كه از چشم خارج می«از 

است اين رساله  اين دو نظر را وی در املناظر و مقاله فی ضوء القمر رد كرده» تاباند باز می«خورشيد را 

آبراهام هربايوس آن را به . است تنها نوشته نجومی ابن هيثم است كه در قرون وسطی به غرب راه يافته

به اسپانيايی ترمجه كرد و اين ترمجه را ) ميالدی ١٢٨۴: وفات)شاه كاستيل سفارش آلفونسوی دهم، 

در اين رساله ابن هيثم ثابت . به التينی در آورد) حتت عنوان كتاب جهان و آسامن)مرتجم ناشناسی 

 آيد كه سطحی از ماه كه نور خورشيد را به زمني باز ای رفتار كند الزم می كند كه اگر ماه مانند آينه می

گريد كه ماه نور عرضی خود را  كنيم، پس نتيجه می تر از سطحی باشد كه ما مشاهده می تابد كوچک می

دارد، اين نظر با  يت مانند اجسام منري، يعنی از مهه سطح خود و در مهه جهات، گسيل میادر در

 .شود الثقبتني نجومی ثابت می استفاده از يک ذات

ابن هيثم در قرن . شود اساس كار دوربني عكاسی وجود داشت ساهلا قبل از اينكه عكاسی اخرتاع

را برای (camera obscure)ای را به نام جعبه تاريک  م ميالدی وسيلههيازد/ پنجم هجری 

اتاقک .اين وسيله، طی جنگهای صليبی به اروپا راه يافت.مطالعٔه خورشيدگرفتگی به كار برده بود

. ای ريز، وجود داشت كه فقط بر روی يكی از سطوح آن روزنه تاريک، عبارت بود از جعبه يا اتاقكی

شد كه تصويری نسبتًا واضح اما به صورت وارونه در سطح مقابل آن  عبور نور از اين روزنه باعث می

 .تشكيل شود

اين وسيله به شدت مورد توجه نقاشان قرار گرفت و متامی نقاشان بخصوص نقاشان ايتاليايی قرن 

كردند، به اين  ها و مالحضه دورناميی صحيح استفاده می برای طراحی دقيق منظرهشانزدهم از آن 

دادند و تصوير شكل گرفته را ترسيم  ترتيب كه كاغذی را بر روی سطح مقابل روزنه قرار می

 .صحيحی برخوردار بود) پرسپكتيو(اين تصاوير بسيار واقعی و از ژرفاناميی . كردند می

وی دستگاهی ساخته بود كه تصوير .  كرده است (projection) نگم فرافهيثم يک تصوير را ه ابن

حقيقت داشتن اين سخن بعيد . است بدين گونه نخستني سنگ بنای سينام گزاشته شد تابانده را بازمی
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او با معيارهای .  هيثم اولني دانشمند جهان است كه رسعت صوت را حماسبه كرده است ابن:  نيست

، كه واحد زرع بود، رسعت نور را حماسبه كرد و دور كرٔه زمني را  ی در زمان خودشگري متعارف اندازه

 .وی نخستني كسی است كه به بررسی خواص نور پرداخت.اندازه گرفت

 :جايگاه ابن هيثم در تاريخ علم.13

سيار آثار ابن هيثم پرداخته و با ابراز شگفتی ب ۀای دربار خاورشناسان اروپايی به پژوهشهای گسرتده

تا پايان . اند تواناييهای اين دانشمند نوآور را حتسني كرده و مقام او را در تاريخ علم بسيار واال شمرده

گرفت، اما وقتی كسانی چون  م وی بيشرت به دليل آثارش در نورشناسی مورد ستايش قرار می19 ۀسد

تر آثار او پرداختند،  لويدمان، زوتر، شوی، رشام و نيز مصطفی نظيف بک به بررسی و معرفی مفص

 .آشكار شد كه ابتكار حل شامری از مسائل دشوار رياضيات نيز از آن اوست

 :ابن اهليثم آثار و تأليفات.14

اگرچه ابن هيثم از دانشمندان كثريالتأليف به شامر است، ولی حجم بسياری از آثار او در فنون خمتلف 

گاه . كرد تأليف، آثار متقدمان را رشح يا تلخيص می ۀحلاو در نخستني مر. كند از چند برگ جتاوز نمی

پرداخت، مانند رساله فی بطالن مايراه املتكلمون من أن اللـه مل  نيز به رد آراء يكی و دفاع از ديگری می

يزل غريفاعل ثم فعل و الرد علی حييی النحوی مانقضه علی ارسطو طاليس و غريه من اقواهلم فی 

ديگر از آثار او مانند استخراج سمت القبله و استخراج مابني بلدين فی البعد  برخی. السامء و العامل

ترين آثار خود مانند  ترين و برجسته بجهه االمور اهلندسيه منطبق با نيازهای علمی جامعه است، اما مهم

زندگی پس از مرگ احلاكم فاطمی و اشتغال جمدد به تدريس و تصنيف  ۀاملناظر را در سومني دور

  .شته استنو

 44اثر در رياضيات،  25)رساله بر شمرده  70ق، 417علوم االوائل، آثار خود را تا لۀ ابن هيثم در رسا

و گويا اينها بجز رسائلی بوده كه مردم اهواز و ) و يک اثر در علوم اوائل اللهياتاثر در طبيعيات و 

 21بال آثار پيشني در مهان كتاب، نام ق او خود در دن419اآلخر  در مجادی. برصه از او در دست داشتند

اثر را تقريبًا به ترتيب زمانی مرتب كرده  92اين  مهۀم گرد آورده و 1038/ق429اثر ديگر او را تا آخر 
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بعضی از مقاالت و رسايل ابن هيثم از يک سده پيش به اين طرف توسط حمققان مسلامن و . است

  .است اروپايی جتزيه و حتليل و ترمجه و منترش شده

  :ترين آثار او از اين قرار است چند اثر از مهم

  .آله لفحص الضوء و انكساره .1
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او سالۀ ابن هيثم اين رساله را در جواب ايرادهايی نوشت كه به ر. حل شكوک حركه االلتفاف .10

 مذكور هيچ نشانی در دست نيست  لۀاز خود رسا(موسوم به حركه االلتفاف وارد كردند 

اين رساله را ويدمان به آملانی ترمجه كرده و روشن ساخته است  مۀمقد. الكسوفةرساله فی صور .11

  .كه نخستني كاربرد تاريكخانه در تاريخ نورشناسی از سوی ابن هيثم صورت گرفته است

 .ترين آثار رياضی اسالمی است مساحه املجسم املكافی، كه يكی از مهم رساله فی .12
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ها  های متعددی از آن در كتابخانه نسخه. مقاله است 7ترين كتاب ابن هيثم شامل  املناظر، معروف .17

التينی اين كتاب در قرون وسطی، تأثري عميقی در دانش غربی هناد و پيرشفت  مجۀتر. موجود است

الدين فارسی با عنوان تنقيح املناظر لذوی  اين كتاب توسط كامل. عظيمی را در روش جتربی به بار آورد

 .جملد به چاپ رسيده است 2در ) ق1348- 1347(االبصار و البصائر نقد و هتذيب شده در حيدرآباد 

 

كتاب بطلميوس يعنی املجسطی، االقصاص و  3در اين اثر ابن هيثم . الشكوک علی بطلميوس .18

مردی كه به فضليت «وی به رغم اعرتاف به مقام علمی . املناظر را مورد ارزيابی و نقد قرار داده است

ناک و الفاظ  در كتاهبای وی مواضع شبهه«كند كه  ، ترصيح می»مشهور و در رياضيات متبحر است

نادرست و معانی متناقض يافته است، گرچه اين موارد در قياس با معانی درست كتاهبای وی اندک 

 »است

. لهی خويش هناده استلثم خود اين اثر را در شامر مؤلفات طبيعی ـ اابن هي. العاملة مقاله فی هيئ .19

التني آن نيز شناخته شده است كه يكی از آهنا از  مجۀتر سهعربی از اين مقاله در دست است و  مجۀدو تر

ق نيز حممد بن امحد 6 ۀدر سد. اسپانيايی كه اكنون در دست نيست، برگردانده شده است مجۀيک تر

م مريسيد رشيف جرجانی آن را به 14/ق8 ۀدوم سدنیمۀ در . به زبان عربی بر آن نوشت َخَرقی رشحی

 .فارسی ترمجه و رشح كرد

ای نيز در فضيلت مطلق دانش داشته و آنچه ابن ابی اصيبعه  شتاين شنايدر، ابن هيثم رساله گفتۀبه 

صحت اين استنباط را نفی او و تأليفاتش آورده، از مهني رساله نقل شده است، اما شواهد  ۀدربار

 .كند می

خود بيكن  .به احتامل قوی اگر  ابن اهليثم نبود، راجر بيكن  بوجود  نمی  آمد « : ويل دورانت  می آورد 

رتو شناختی  است ، در هر  مرحله  از  ابن  ااهليثم سخن  اكرب ، در قسمتی كه  مربوط به  پ در  كتاب 

س  حتقيقات اين تقريبًا  مهه  جلد ششم  اين  كتاب  بر اسا.ميكند ميگويد ،  يا  چيزی  از او  نقل  

در باره   ايیان كپلر ولئوناردو، مطالعات  اروپتا دور.اهل قاهره  تنظيم يافته  است دانشمند طبيعی دان
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  224»نور بر اساس حقيقت  ابن  اهليثم  ميباشد و

 :عرص دانش وخرد سمت و سودادتأثري گذاری  دانشمندان  علوم اسالمی اروپا را به  . 15

چنني  نتيجه  بدست  می  آيد  كه اگر دانشمندان  عهود اسالمی  ظهور نميكردند  بدون شک  اروپا  از 

دوره تاريک قرون وسطی درگردابی  كه  در  حالت  غرق شدن  دست  و پا  ميزدند به  عرص دانش و 

 .خرد  نمی  رسيدند

در برابر  اشخاسی كه  تازه  اسالم را قبول  ميكردند  در رس تارس نرمش  مسلامنان  و مساحمه  شان  

وسعت  جغرافيای  اسالم باعث آن شد،  تا صدها هزار نفر مسلامن  شوند  خمصوصًا  ساكنني  شامل  

،  مهيشه در رنج بودند، رهايی  يافتند  ) رومی ها و يونانی ها (افريقا كه از دولت  های اروپايی جنوبی 

ديگر  از  صفات  خوبی كه  مسلمني  به غري مسلامنان ابراز داشتند گرفتن  جزيه  و بايگانی ای  و  يكی 

بود كه  در ازای آن رسو مال و جان  شان  حفظ  ميگرديد  واگر  اسالم را می پذيرفتند  بداخل دايره 

 .امت  اسالمی  از جزيه و ديگر عوارض  معاف بودند

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  .7- 6ویل دورانت ،عصر ایمان ، کتاب  چھارم ،  پیشین ، صص   224
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 بخش  نود  وششم

 متدن  در اسپانيای  مسلامن

 بحث سوم

 اسالم  در حوزه  مديرتانه. 1- 3- 96

سياست  اسالم درپخش  نفوذ و فتوحات رسزمينهای دور و اداره  آن اساسًا مبنی بر گسرتش دين  

مردم رادر حمور اعتقاد  واحد مبتنی بريكتا  ۀهم جديد در جهان بود  تا جای اديان پيشني را گرفته ،

پرستی ، عدالت  و برابری ميان  مردم ،گرد  آورد ، و از  اين راه امنيت  وصلح بر جامعه  حاكم  

بودو كوشيد  تا به  ) سخت كوشی(را بدان  خواند جهاد ) ص(نخستني  چيزی كه  پيامرب، اسالم .شود

های برخاسته  از دوران  جاهليت را  در آنان بزدايدو  نفوس  پاک دعوت  به  جهاد با نفس  ،آلودگی 

آنگاه  آنان را  به  پيكار با ملت  های مهسايه برای  .بپروردتا الگويی در رفتار و  عمل  انان باشند

پيامرب  اسالم  توانست  در  مدت بيست  سال  از زندگانی .گسرتش  اسالم  در ديار شان فرا  خواند 

عرب را  از حمدوده ای  تنگ و بسته به امتی مبدل سازد كه در  جهان بيكران ، پويش آغاز  اخري خود 

كنند و  نريوی  پراگنده  آنان را  كه  در جنگ  های داخلی قبيله  ای هبدر  مريفت ، با توان  حريت انگيز  

امرب  اسالم  امپراطوری به  وسيله راد مردان  مؤمن  وشجاعی كه  پرورده بودتوانستند بعد  از وفات  پي
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و اسالم توانست از  ]225[ های بزرگ آنزمان      ايرا ن و رم ،و مرصرا در رسزمينهای افريقا  فتح  كنند

مهني طريق  در مدت  كمی به خشكی  های  سواحل  جنوبی   دريای مديرتانه  و رسزمينهای  اروپای  

 .  راه  كشايد) اندلس(غربی 

 

تح  شام و  مرص متوجه  شدند كه بدون  نريوی دريايی قادر به  دفاع  از سواحل رسان  اسالم  پس  از ف

خود  در  مرص  و رسزمني  های حاشيوی جنوبی مديرتانه نيستند؛ طولی  نكشيد  كه كشتی  های جنگی 

شان برقربس و رودس استيال يافتندو  نريوی دريايی روم  رشقی را بني ساهلای 

و ساردنی در )م809/هق194(پس  از  آن  كرس.ست دادندشك) م655تا652/هق35تا32(

را  ترصف  )م870/هق257(و جزيره  مالتا در )م822/هق208(، كرت  در )م810/هق155(

نزاع قديم  بني يونانيان و كارتاژ برای تسلط برسيسيل  جتديد شد ، و اغالبه )م 227هق 212(در .كردند

، )م831/هق216(پالرمو در. د، و غارهتا شد و خوهنا رخيت قريوان پياپی  برای فتح  جزيره  محله بردن

را به ) م902/هق 290(، و تااؤرمينا در )م877/هق265(، سرياكوز  در )م843/هق227(مسينا  در 

 .قلمرو  خويش در آوردند

جزيره سيسيل  نيز چون  ديگر )م909/هق296(وقتی  خلفای فاطمی جانشني  اغالبه شد ند در 

پس  از  آنكه  پايتخت  فاطميان به قاهره انتقال يافت . ه قلمرو و خالفت فاطمی در آمد مترصفات آهنا ب

،  حسني  كلبی ، كه  از جانب  ايشان واليت سيسيل داشت ، خويشتن را امري آنجا ناميد  و  علم  

سيسيل به اوج  كه خاندان  كلبی را بنياد  هناد  كه  در  اين دوره متدن  اسالمی  در .استقالل باال نمود 

 .خود رسيد

 

                                                        

،ترمجه  گروهی  از  پژوهشگران به رس » رويداد  های  تاريخ  اسالم«1913ترمانيتی عبدالسالم ،سال  تأليف  ]  225[

 54،ص1385وم  اسالمی ، نرش پژوهشگاه  عل:پرستی  واسعی علی رضا ،قم
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 تسلط اسالم بر مديرتانه.2- 93-3

هنگاميكه مسلامنان بر مديرتانه  تسط  يافتند، موقعيت شان  استحكام يافت و  چشم به شهر  های  

جزو رسوم رشافتمندانه  حمسوب  ميشد ، )دزدی دريايی(در آن زمان  دريا زنی.جنوب  ايتاليا دوختند

رای دستگريی  كفار و فروش  آهنا به رسم  برده در بازار  ها ، بر حوزه  های  مسيحيان و  مسلامنان، ب

بدين  جهت  در قرن  هنم ميالدی نريوی دريايی  . ساحلی  اسالم و  مسيحيت  محله  می بردند

ميالدی، 841/هق227(به سال . مسلامنان، كه بيشرت از تونس و سيسيل بود ، به بنادر ايتاليا محله برد 

مسلامنان سال .را كه  تكيه گاه رومرشقی  در جنوب ايتاليا بود،به  ترصف در آوردند» باری«نان مسلام

كمک خواسته بود ، به  جنوب ايتاليا  ومبه   سالرمحله هنابخاطرآاز  كه" دوک بنونتو"بعد به  دعوت 

 1،100)م846/قه232(بسال .دمحله بردندو  پس  از اتالف  مزارع و ويرانی دير ها به رسعت بر گشتن

سان «پياده شدند، تا حدود روم  پيش  رفتند، اطراف شهر را با كليسای »  اوستيا«نفر  از مسلامنان در 

چهارم كه  مقامات  » پاپ  لئو«.را  غارت  كردند، و به  كشتيهای خود باز  گشتند» سان  پاؤلو«و » پيرت

ظيفه را شخصًا به  عهده  گرفت و  ميان روم ، كشوری را در كار دفاع  از ايتاليا ناتوان ديد،  اين  و

امالفی و  ناپلو  گائتا  پيامنی بست و زنجريی در دهانه رود  تيرب  كشيد  كه  دشمن  نتواند  از آنجا عبور 

بار ديگر برای  تسلط بر پايتخت  مسيحيت  مغرب كوششی  )م849/هق235اعراب بسال . كند

تحد پاپ، كه  پاپ  آنرا تقديس  كرده بود ، رو به رو شدندو كردندو با نريوی دريايی  ايتاليای م

امپراطور لوئی دوم از املان به  مقابله  مسلمني جنوب ، كه به )م866/هق352بسال .شكست خوردند

عقب راند؛  كليه  »  تارانت«و » باری«شبه  جزيره ايتاليا  محله برده بودند، رهسپار شد و آهنا را به 

 ]226.[از شبه  جزيره ايتاليا برون رانده شدند)م884/هق273(اعراب  تا سال 

 

                                                        
 8و7ويل دورانت، عرص ايامن ، كتاب چهارم ، تسلط  اسالم  در حوزه  مديرتانه ، فصل  سيزدهم ،بخش  سوم ص   226

  .536؛رويداد  های  اسالم ،ص 
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 اسپانيا پر حوادثمروری بر تارخيچه  .3- 3- 96

در . تاريخ كهن  و  پر حادثه دارد ) كه  دو  كشور اسپانيا و پرتگال را شامل  ميشود : ( شبه  جزيره ايربيا

اين  منطقه  كوچيدند و در  آنجا با   به  Ibrosزماهنای قديم عنارص خامی ، ليبيايی مسّمی به  ايربهيا 

از تركيب اين  .از شامل  آمده بودند ، برخورد كردندو در هم  آميختند   Coltosعنارص كلتوس 

عنارص، نخستني ساكنان شبه جزيره ايربيا بوجود  آمدندو يونانيان  مهه  اراضی اسپانيا و  پرتگال 

 .ناميدند» ياايرب«امروزی  منسوب به  آن را ، شبه  جزيره  

از حدود قرن  دهم قبل  از  ميالد ، در اين  مناطق  پاسگاه های  بازرگانی و شهر  های ساحلی توسط 

اين  خطوط جتاری  در امتداد  سواحل  دريای مديرتانه . بازرگانان و دريا نوردان فنيقی به وجود  آمدند

از بقايای  اين شهر ها ميتوان .يده شدندتا دور  ترين  سواحل  غربی آن در امتداد اقيانوس  اطلس كش

» قرطاجه«در حدود قرن  پنجم قبل  از  ميالد گروهی  از مردم .  را نام برد » مالقه« و» قادش«دو شهر 

پيش  از حاكميت روم  در  اين منطقه  عوامل متدنی  با تنوع .در سواحل جنوبی  ايربيافرود آمدند

در . اروپايی، سامی و يونانی  در  اين  منطقه  حضور داشتند   فراوان شامل حامی افريقايی، كلتوس ،

اغاز قرن سوم قبل  از  ميالد ، ايربيا بخشی  از امپراطوری روم بود  و فرهنگ  و متدن روم بر اين  

منطقه  حاكميت  داشت  وبا رسمی  شدن  مسيحيت  در امپراطوری روم ، ساكنان ايربيا  اين  دين را  

از اواخر قرن  چهارم  .ن امر باعث  استحكام روابط  بني  ايربيا و امپراطوری روم شد پذيرفتند و اي

گروههای از  .  ميالدی  بربر و ژرمن  در اروپا رشوع به  مهاجرت  درحمدوده امپراطوری روم  كردند

دی، روم  مورد  در  آغاز قرن  پنجم  ميال. آنان با عبور  از  كوه های  پرينه به شبه  جزيره ايربيا رسيدند

ويزيگوهتا با رسعت شگفت  آوری . محله قبايل  گوت  واقع شد و  عده ای از آهنا به  اسپانيا وارد شدند

حاكيت  خود را بر ديگر قبايل ژرمنكه  از قبل در ليربيا پراگنده شده بودند،  گسرتش دادند و دولت  

 .گوتی بزرگی را  تشكيل نمودند

به  آيني مسيحيت گرويدند ،در »آريوس«اسپانيا  بر اساس  تعاليم تفكر يونانی  گوهتا  پيش از  ورود به 

حاليكه  كليسای روم  اريوس را بدعتگزار وافرادی را  كه  از او  پريوی  ميكردند تكفري نموده با آنان  
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آنان  اما با  گذشت زمان  پادشاهان  گوت دريافتند  كه اعتقادات  اريوس مانع  پيرشفت . می  جنگيد

پادشاه  گوتی در جهت اجرای مقاصد خود ، جممع  دينی  » ريكاردو«به  مهني  جهت .شده است

مسيحی در طليطله  تشكيل داد ومذهب كاتوليک را پذيرفته  پريوی  خود را  از  589مقدس را  در سال 

 .پاپ  اعالم  كرد 

ام اجتامعی حاكم نظام طبقاتی بود نظ.جامعه اسپانيايی  در روزگار گوهتا ،  مشكالت  متعددی داشت 

و در اين  ميان  ويزيگوهتا  وبقايای  حكومت روم قديم در باالترين طبقه بودندومتلک  هبرتين زمينهای 

پس  . اسپانيا و استعامر ساكنان  اين رسزمني  هاباعث نارضايتی قرش  عظيمی  از مردم  اسپانيا شده بود

ودند كه با  استفاده  از تدين مردم، سلطه  و اعامل  نفوذ  غري عادالنه  از طبقه  ويزيگوهتا ، علامی دين  ب

آنان با مجع  آوری  ثروهتای كالن ، قداسني روحانيان را كه  در  مسيحيت  مورد .ای بر مردم  داشتند

 طبقه سوم  توده .تأكيد قرار  گرفته  بود ، زير سؤال بردندو از  حرمت  عمومی  آهنا  به شدت  كاستند

مردم  و  از  كشاورزان  وبازرگانان  و اهل حرفه بودند كه  ميان دو طبقه  ارشاف و روحانيون كار  

 .ميكردندو از ساده  ترين امكانات زندگی حمروم بودند

مهچنان  گروههای بزرگی  از هيوديان در اسپانيا ساكن بودندكه  از سوی  حكومت  و رجال دينی مورد 

قطعنامه  ای را  در حمكوميت  هيود  تصويب  ) م696( جممع طليطله  در سال.ندآزار  و اذيت قرار داشت

و اين  موجب  مصادره اموال شان  وسلب .كرد كه بموجب آن ، هيوديان  خمالف دولت  معرفی  شدند

 .آزادی مذهبی  آهنا شد

با .ده  های  مسيحی بوداز  مواد  اين قطعنامه  جدايی فرزندان هيود  از  والدين خود و  تربيت  در خانوا

.   مهه ی  اينها  حاكامن  گوت از توطئه هيوديان بيمناک  بودندو  عاقبت  آهنا را از اسپانيا تبعيد  كردند

]227[ 

 

                                                        
  .  13پایگاه تخصصی انترنیتی نور ، ص:توسط  مسلمانان ،نشر ) اسپانیا(حلمی علی محمد نگاھی بھ تاریخ فتح اندلس    227
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 )م1086-711/هق477- 92( فتح  اسپانيا .4- 3- 96

از  مردم   طارق.فتح  اسپانيا بدست  اعراب انجام نپذيرفت ،بلكه فاحتان  آنجا مردم شامل  افريقا بودند

نام طارق  جاويد شد و سخره  ای كه او با . عرب بود  300بربری و 7،000بربر بودو سپاه او شامل 

 ]228.[قوای خود  در  نزديكی  آن  پياده شد نام  وی را  گرفت و بربر  ها  آنجا را  جبل طارق  گفتند

 

رشق و  غرب  گسرتش در آغاز قرن دوم  هجری  سپاهيان  اسالم دامنه فتوحات خود را  در 

دادندوموضوع گسرتش و فتح  اسپانيا توسط بربر ها را گوستاولوبون متدن شناس  فرانسوی نيز تأئيد  

هجری حتت 229) م479/هق ٩٢ (مسلامنان عرب و بربرهای شامل افريقا در سال. كرده  است 

افرسان اليق موسی بن فرماندهی رسدار نامی، طارق بن زياد، كه خود از قوم سلحشور بربر و يكی از 

هزار سپاهی از تنگه ی ميان مراكش و اسپانيا كه امروز به نام وی  ١٢نصري، فرمانروای افريقا، بود با 

معروف به جبل الطارق است گذشت و در اندک زمانی رسارس اسپانيا را كه شامل كشور پرتغال 

 .كنونی هم بود فتح كرد

 :نامی، در كتاب تاريخ متدن اسالم و عرب می نويسد دكرت گوستاولوبون فرانسوی، مورخ و حمقق

زمان لشكركشی مسلمني، اقوام گت و التني با هم حتت يک حكومت ارشافی تربيت يافته، در مردم «

روح بندگی و رقيت پيدا شده بود و چون اصل ثابتی در كار نبود و پادشاه و حاكم هر كه بود تفاوت و 

بدا به حال . برای انقياد در برابر هر فاتح و كشورستانی حارض بودند فرقی به حال آهنا نمی نمود، لذا

آن لشكری كه حال افرادش اين باشد و تأسف در اين است كه رسدار سپاه هم چون از امرای كشور 

بودند چندان حمل اعتامد نبودند، زيرا كه سلطنت در گت انتخابی بود و هر يک از امرا هوای سلطنت 

ن دليل مهيشه بني آهنا و طرفدارانی كه داشتند نزاع و جدال در كار بود و در نتيجه در رس داشت و بدي

                                                        
  .9ویل دورانت ،  کتاب  چھارم  عصر ایمان  ، ص   228
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 .كشور يكرسه به سوی انحطاط رفته بود

مباينت در احكام اجتامعی، نفاق و شقاق داخلی، فقدان حس سلحشوری، بی توجهی به حال رعايا و 

رقابت . ب وارد اين كشور شدندپابند فالحت و زراعت شدن، وضعيت گت ها در زمانی بود كه اعرا

و ديگری اسقف  »ژولی ين«و نفاق داخلی به حدی بود كه دو نفر از امرای بزرگ اندلس، يكی كنت 

 ]230.[اعظم اشبيليه، در لشكركشی مسلامنان مهراهی و مساعدت نمودند

 

فاتح متام شهرهای بزرگ دروازه ها را به روی اين سپاه  .اين فتح با هنايت رسعت انجام گرفت

گشودند و مانند قرطبه، مالقه، غرناطه، طليطله شهرهايی بدون مزامحت فتح شدند و به ترصف 

مسلامنان درآمدند، و در طليطله كه پايتخت مسيحيان بود بيست و پنج تاج از سالطني گت به دست 

 .آهنا افتاد

اختيار اموال و معابد و . تندرفتار مسلامنان با اهل اندلس مهان رفتاری بود كه با اهالی مرص و شام داش

قوانني آهنا را به خودشان واگذار كردند و نيز آهنا را خمتار نمودند كه زير حكومت و قضات مهكيش 

خود باقی بامنند و مطابق رشوط چندی ساليانه جزيه ای بدهند كه مقدار آن برای امرا و ارشاف يک 

ست؛ و آن رشوط هم به قدری سبک و سهل و و برای عامه نصف دينار بوده ا) پانزده فرانک(دينار

ساده بود كه مردم مهه ی آهنا را بدون درنگ قبول كردند و جز يک عده ارباب ثروت و مالكني 

 ]231[.گردنكش ديگر برای مسلامنان رضورتی باقی نامند كه با كسی مقابله كنند

  

غربی اروپاست، چنانكه از  به گفته فيليپ حتی، محله اسالم به شبه جزيره ی ايربی كه مدخل جنوب

                                                        
چاپخانھ  علمی ،چاپ 1318:بر گردان محمد  تقی فخر داعی گیالنی، طھران » تاریخ  اسالم  و  عرب «دکتر گوستاولوبون    230

  .329سوم ، ص 

  . نجاتاریخ  تمدن  اسالم  و عرب، پیشین، ھما گوستاولوبون،   231
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در واقع پيرشفت افريقايی و اروپايی مسلامنان . پيش گفتيم، آخرين و برجسته ترين كار جنگی آنان بود

 ]232[.در اينجا به نقطه آخر رسيد، چنانكه فتح تركستان مرحله آخر پيرشفت در مرص و آسيا بود

 گوشه ای از متدن اسالمی در اسپانيا.  3-5- 96

مسلامن و مورخان اروپايی كه از فتوحات مسلامنان سخن گفته اند در اين موضوع اتفاق دانشمندان 

نظر دارند كه درخشش متدن اسالمی در اسپانيا باعث بيداری ملل مغرب زمني و اروپای مسيحی و 

جای شک نيست كه فلسفه و پزشكی و ادبيات و . مبدأ حتول و انقالب علمی و صنعتی كنونی شد

و جغرافی و رياضی و ساير رشته های علمی و فنی قبل از فتح اسپانيا و جنوب فرانسه  نجوم و هيئت

و سوئيس و شامل ايتاليا به مسلامنان تعلق داشت، و چنانكه مورخان مهني كتاب به تفصيل گفته اند، 

فی اروپا در خواب غفلت به رس می برد ولی چون بيشرت راويان وقايع تارخيی اين كتاب روحانيون خرا

و رجال مغرض كليسا بوده اند، هنگام نقل وقايع تارخيی و جنگها و فتوحات مسلامنان فقط از قتل و 

از اين رو برای اينكه . غارت و خرابی ديرها و تعرض به راهب ها و تاراج كليساها سخن گفته اند

دير و كليسا  خوانندگان سخنی چند از مجعی از مورخان دانشمند و منصف آنان، كه از تعصب و عناد

بركنار بوده اند، بشنوند به قسمتی از آثار اين فتوحات، كه مسلامنان بر جای گذاشتند، اشاره می 

 ]233[.كنيم

، می )اسپانيا(دكرت گوستاولوبون در فصل سوم از باب ششم كتاب خود، متدن اسالمی در اندلس 

 :نويسد

 .ظري متدن قوم وحشی بودعمران و آبادی اندلس در عرص وزيگوت حمدود و متدن آنان ن

                                                        
چاپخانھ سپھر دیماه : جرجی زیدان،تاریخ تمدن  اسالم  و  عرب، برگردان  علی  جواھر  کالم ، جلد  دوم ، طھران   232

  .633موسسھ طباعتی امیر کبیر ،1363

خوانندگان می توانند تفصیل آن را در کتابھای تاریخ تمدن اسالم نوشتھ جرجی زیدان و تاریخ تمدن اسالم و   233
   .گوستاولوبون و تاریخ عرب نوشتھ فیلیپ حتی بیابند عرب نوشتھ
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مسلامنان خمصوصا در خامته ی فتوحات خود رشوع به ترقی نمودند و در طول صد سال اراضی باير را 

و . متاما مزروع و آباد كردند و ابنيه و عامرات عاليه بنا هنادند و روابط جتاری با اقوام ديگر برقرار كردند

يونانی و التني را ترمجه كردند، آموزشگاه ها و  بعد به اشاعه ی علوم و فنون مهت گامشته، كتب

 .دانشكده هايی تأسيس نمودند كه تا مدتی مديد مورد استفاده اروپاييان بود و از پرتو آن هبره مند بودند

 پيرشفت متدن اسالمی در اسپانيا .6- 3- 96 

قرطبه برقرار  از زمان عبدالرمحن اول، يعنی از وقتی كه اندلس از خالفت رشق جمزا شد و خالفت

متدن عربی به اوج كامل رسيد و تا سيصد سال قرطبه از حديث علوم تاج ) م٧۵۶سال ( . گرديد

 .افتخاری بر رس متام شهرهای عامل بود

به  ) عراق(خلفای  دمشق : ويل دورانت در مورد خالفت مغرب  اسالمی چنني  ذكر كرده  است

. مهه  اسپانيه را بنام اندلس  ميخواندند)م756/هق139(سال اسپانيا چنان  كه بايد امهيت  نمی دادو تا 

معني  ميشد ؛  ولی بسال ) تونس(اسپانيا  تابع  حكومت شامل  افريقا بود، و والی  آنجا  از قريوان 

شخصيت جالبی به  اسپانيا رسيد كه  مهه قدرت  و سالحش  اين بود كه  نژاد اموی )م755/هق138(

بسال .ه ای بنياد  كرد كه بقدرت  و ثروت  از  خلفای  بغداد  كم  نبود وی در  آنجا سلسل.داشت 

، كه  عباسيان فاتح  فرمان قتل مهه ی امريان  اموی را صادر كردند،  از  آن  گروه  جز  )م750/هق133

به دشمنان  ،  عبدالرمحن را ده .عبدالرمحن اول  كه  نواده  هشام  خليفه اموی بود ، كس  جان  در  نربد 

ده  دنبال  كردند  و او به شنا  از فرات  گذشت ،  از راه  صحراه به فلسطني  رسيد ، از آنجا به  مرص و 

خرب انقالب  عباسيان آتش رقابت  های قديم  اعراب ، .  افريقا رفت ، وعاقبت به مراكش  رسيد 

ا  گروهی  از اعراب طرفدار بنی در  انج. شاميان ،  فارسيان ، و مور  ها را  در  اسپانيه دامن زده بود 

اميه  كه بيم  داشتند  خلفای  عباسی نسبت به  اراضی  آهناكه  از احكام اموی به  تيول  گرفته بودند  

امري اموی به  آهنا پيوست  وبه  . اعرتاضی داشته باشند،  عبدالرمحن را به  پيشوايی خويش  خواندند

ا كه  منصور برای  اسرتداد واليت فرستاده بود سپاهی ر)م756/هق139(حكومت قرطبه  رسيد 
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اين  موضوع  . بياويزند) بغداد(شكست  داد و رس رسدار سپاه  را بفرستاد تا بر يكی  از قرص  های مكه

شبه  جزيره  ايربياز قرن  هنم  تا يازدهم بدو . تأثريات  ناگوار بر پيرشفت  مسلمني  در  مغرب داشت 

به  )رسقسطه(تقسيم شده بود ، و خطی كه  در امتداد كويمربا از ساراكوزا قسمت  مسلامن  و مسيحی  

نيمه  جنوبی  كه قلمرو  اسالم بود ، .حماذات رود  ابرو می گذشت ، دو قسمت را  از هم  جدا  ميكرد 

در حكومت  عبدالرمحن اول و جانشينانش  از آرامش و رفاه هبره ور شد و شعر و هنر در  آن رواج  

از ثمرات  اين رفاه هبره  )م852تا822/هق238تا206(عبدالرمحن دوم  در دوران  عامرتش  .گرفت 

در  عني  حال كه با مسيحيان  جماور  جنگ  داشت ، شورشهای داخلی را نيز رس كوب  ميكرد .گرفت 

مساجد ، و هجوم  نورماهنا را  از ساحل  عقب  مرياند ، فرصت  كافی داشت  كه قرطبه را با  كاخها و  

 ]234.[بيارايد

يكی از خصوصيات متدن اسالمی در آن وقت مهانا شوق مفرطی بوده است كه در مسلمني به علوم و . 

فنون پيدا شد و در هر جا آموزشگاهها، كتابخانه ها، و بنگاهها و جمامع علمی و ادبی تأسيس كردند و 

و طب با هنايت موفقيت جريان كتب يونانی ترمجه گرديد، حتصيل هندسه، هيئت، طبيعيات، شيمی، 

داشت و ما، خمصوصا در جای خود، معلوم خواهيم كرد كه علامی اسالم در علوم و فنون ترقيات 

 .شايان و ناميانی نمودند و موفق به اكتشافات مهمی گرديدند

جتارت و حرفت نيز در هنايت درجه ی ترقی بودند؛ معادن، اسلحه، پارچه های حرير و ساير 

چرمهای دباغی شده و شكر متاما در آنجا فراهم می آمد و توسط هيود و بربر، كه جتار آن  منسوجات،

 .عرص بودند، به افريقا و مرشق محل می شد

چنانكه در اندلس برای . در مسلامنان استعداد فالحت و زراعت بيش از علوم و صنايع وجود داشت

ن اسبابی است كه به دست آهنا بنا شده و مهان ها ند غالبا مهااآبياری اسباب و وسايلی كه حاليه موجود

بودند كه در اراضی ثروت خيز اندلس زراعت نيشكر، توت، پنبه، موز، برنج و غريه از روی قاعده 
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داير كردند و متام اندلس كه اينک، به استثنای قطعات جنوبی، می رود صحرای خشک عريانی شود، 

 !در آن وقت نمونه ی باغ ارم بوده است

سلمني در متام علوم و فنون استعداد و لياقت خود را ثابت نمودند و در امور عام املنفعه و تعمريات م

جاده ها، پلها، كاروانرساها، مسافرخانه ها، بيامرستاهنا، و  .عمومی در رديف روميان قرار گرفتند

م، كتبی را ، اسقف اعظ]235[زمانی كه كزيمنس. مساجد در اطراف و اكناف به كثرت موجود بودند

كه شامر آن بالغ بر هشتاد هزار جلد بود طعمه ی حريق كرد، خيال می كرد كه آثار دشمنان مذهب 

مسيح را تا ابد از صفحه ی روزگار حمو كرده است، ليكن او از اين نكته غافل بود كه آهنا عالوه بر آثار 

] 236[.بقای نام آهنا كافی استحتريری آثار ديگری از خود به يادگار گذاشته اند كه تا ابد برای 

شان  هم عالی و در هنايت درجه ی حسن انتظام بود و بدين جهت جتارت) دريانوردی(وضعيت بحريه

در قبضه ی آهنا بوده ) دريای مديرتانه(با اروپا و آسيا و افريقا داير و تا مدتی متام بحر متوسط 

 ]237[.است

لمی و مالی به كلی منقلب كردند و آن را تاج مسلمني در طول چند قرن كشور اندلس را از نظر ع

افتخاری بر رس اروپا قرار دادند، و اين انقالب نه فقط در مسائل علمی و مالی، بلكه در اخالق نيز 

 .بوده است

بعضی از مورخان كه تاريخ اسالم را به دقت مطالعه كرده اند در اين عقيده با ما مهراه و اين مزيت 

از مجله مسيو سديلو كه در اين خصوص از مورخان نامی است، می  .امينداخالقی را تصديق می ن

 :نويسد

                                                        
این مرد . در زمان فردیناند و ایزابال در طلیطلھ مقام اسقف اعظمی را دارا بود (Ximeenens)کزیمنس   235

 ١۴٣٧دت او سال وال. چنانکھ بعد از فتح غرناطھ کتب مسلمین را طعمھ حریق ساخت. نھایت درجھ متعصب بود
  .بوده است ١۵١٧و وفاتش سال 
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مسلامنان در آن عرص از حيث اخالق و علوم و فنون بر مسيحيان مزيت داشته و به مراتب از آهنا باالتر 

ن در متام حاالت و اطوار و رفتار آهنا ماده ی سخاوت و احسان و ايثاری كه موجود بود نظري آ. بودند

از مميزات آهنا نسبت به اقوام ديگر كه در واقع جزو مفاخر آهنا بايد شمرد  .در ديگر اقوام يافت نمی شد

يكی حمرتم شمردن نوع انسان بوده است و از مهني صفت خاص به واسطه سوء تفامهی كه در آن پيدا 

جه به حس وفاداری، سالطني مسيحی قسطيله و ناوار تا اين در. شد رسم دوئل در اروپا اشاعت يافت

خالصه ميهامن نوازی، مسلامنان اعتامد داشتند كه برای معاجله و مداوا، مهيشه بدون هيچ بيمی، به 

 ]238.[پايتخت آهنا آمد و شد می كردند

گوستاولوبون بعد از توصيف يادگارهای عربی و اسالمی در اندلس، مانند شيوه ی خانه سازی، 

ه طليطله، قرص مشهور احلمراء در غرناطه، ساختامن با عظمت مساجد زيبا، برخی ابنيه ی باشكو

ننده را غرق در اعجاب و شگفتی می بيشكوفان آنجا و شهر اشبيليه كه مسجد قرطبه، و ساير بناهای 

 :كند و بی اختيار وادار به حتسني و در عني حال تأثر می ناميد، می نويسد

معروفيت و شهرت داشتند  ،ه در عامل متدن آن روززبده و خالصه ی اهل ذوق و علام و ادبای وقت ك

در دربار خلفای اندلس چون پروانه گرد شمع مجع شده بودند و چنانكه مسلم است آستان خلفای 

اندلس مهد علم و ادب و مأمن اهل هنر و صنعت بود و طبيعی است كه صاحبان اين عظمت و 

سالطني زمني می بايست از جالل و حشمت آنان  دستگاه به خود ببالند و در انديشه بگذرانند كه مهه

و احلق جا داشته است بر باالی طاق . عربت گرفته، از طالع ارمجند و بخت بلند ايشان حريت برند

ايوان خود مانند يكی از سالطني هند، چنانكه در روايات مسطور است، اين بيت را با آب طال نقش 

  :كنند
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 است نـيـر روی زمــردوس بـــر فـــاگ

 ]239[ مهني است و مهني است و مهني است

 :ضمن ترشيح اين موضوع می نويسد» متدن اسالمی در سيسيل«گوستاولوبون در بخش 

نواقص و  .استيال پيدا كردند كشاورزی و هنر رشوع به ترقی كرد) سيسيل(مسلمني كه بر جزيره 

نيشكر، زيتون و درخت زبان  پنبه، .خرابيهای موجود را در اندک زمانی ترميم و اصالح نمودند

 .گنجشگ را از خارج طلبيده، كشت كردند

از مجله جمرايی بوده كه آب آن به . يک رشته جمراها و هنرها را احداث نمودند كه هنوز باقی می باشد

حرفت و هنرهم . وسيله شرت گلو داخل هنر می شد كه قبل از مسلامنان چنني چيزی وجود نداشت

كاهنای كشور از قبيل كان نقره، آهن، مس، گوگرد، سنگ مرمر  .سزا حاصل نمودترقی كرده، رونقی ب

پارچه ی حرير خيلی قشنگ . و سامق را با هنايت اهتامم و از روی قواعد صحيح استخراج می كردند

درنورمربگ يک ردای ابريشمی مال سالطني سيسيل هنوز موجود است كه در آن كتيبه ای  .می بافتند

چنني معلوم . ميالدی، می باشد ١١٣٣هجری، مطابق  ۵٢٠قش شده است و تاريخ آن به خط كوفی ن

 ]240[.می شود كه فن رنگرزی از سيسيل به اروپا آمده است

 قرطبه مهد متدن اسالمی

نگاهی به تاريخ «هنرو، نخست وزير فقيد و دانشمند هندوستان، در اثر كم نظري خود، جواهر لعل 

 :، می نويسد»جهان

ساله حكومت اعراب در اسپانيا بسيار حريت انگيز است اما آنچه بيشرت جالب توجه و  ٧٠٠دوران 

مشهور » مورها«حريت انگيز می باشد، متدن و فرهنگ عالی و بزرگی است كه عرهبای اسپانيا كه به 
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ب آن يكی از مورخان كه حتت تأثري اين متدن قرار گرفته و تا اندازه ای جمذو. شده اند به وجود آوردند

 :شده است می گويد

را به وجود آوردند كه از شگفتيهای قرون ) قرطبه(» كوردووا«مورها آن حكومت حريت انگيز «

وسطی بود و در موقعی كه رسارس اروپا در جهل و بربريت و جدال و زد و خورد غوطه می خورد به 

 ».می تابيد تنهايی مشعل دانش و متدن را روشن نگاه داشت كه پرتو آن بر دنيای غرب

يا » كردوبا»شهر قرطبه مدت پانصد سال پايتخت و مركز اين حكومت بود و مهني شهر است كه 

اين . قرطبه شهری بسيار بزرگ بود كه يک ميليون نفر مجعيت داشت .هم ناميده می شود» كوردووا«

 ۴۵حدود  كيلومرت بود و حومه آن به ٢٠شهر به يک باغ بزرگ شباهت داشت كه طول آن در حدود 

 .كيلومرت می رسيد

گفته می شود كه شصت هزار كاخ و قرص و منزل پرشكوه و دويست هزار خانه در اين شهر بود و 

ممكن است اين . هشتاد هزار مغازه و سه هزار و هشتصد مسجد و هفتصد گرمابه ی عمومی داشت

 .د می آوردوری از اين شهر برای ما به وجوارقام اغراق آميز باشد، اما الاقل تّص 

در اين شهر كتابخانه های زيادی وجود داشت كه معتربترين و مهمرتين آهنا كتابخانه سلطنتی امري بود 

دانشگاه قرطبه هم در رسارس اروپا و حتی در آسيای غربی . كه چهارصد هزار نسخه كتاب داشت

 :از مورخان می گويديكی . مشهور بود و مدارس جمانی و رايگان برای فقريان نيز بسيار زياد بود

حال آنكه در اروپای مسيحی، رصفنظر از .در اسپانيا تقريبا مهه كس خواندن و نوشتن را می دانست

 !طبقه ی روحانيان، حتی اشخاصی كه از عاليرتين طبقات هم بودند، در جهل كامل برس می بردند

 :سپس هنرو می افزايد

بود، رقابت و برابری ] اسالمی[زرگ ديگر عربی چنني بود وضع شهر قرطبه كه با بغداد، كه شهر ب

يک نويسنده ی آملانی قرن دهم آن را  .در رسارس اروپا پيچيده بود) قرطبه(شهرت اين شهر . می كرد

نفوذ . دانشجويانی از نقاط دوردست به دانشگاه اين شهر می آمدند .ناميده است» مايه زينت دنيا«

بزرگ ديگر اروپا مانند دانشگاه پاريس و آكسفورد و در دانشگاههای ] اسالمی[فلسفه عربی 
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ابن رشد يكی از فيلسوفان مشهور قرطبه در قرن دوازدهم بود . دانشگاههای شامل ايتاليا پخش می شد

كه در آخرين ساهلای عمرش به خمالفت با امري اسپانيا پرداخت و تبعيد شد، و در نتيجه، به پاريس رفت 

 ] 241.[و در آنجا مستقر گشت

چمرب، نويسنده و دانشمند انگليسی، در كتاب فتوح العرب و كنوز االدب، كه در باب تاريخ فتح 

اسپانيا و متدن اسالمی آنجا نوشته است، چنان از متدن و كشفيات و اخرتاعات و علوم و صنايع 

 :اينک قسمتهايی از اين كتاب .مسلامنان سخن گفته است كه از هر جهت جالب است

كه مردی با مروت و با انصاف و سلطانی با عدل و داد بود در اندک زمانی دولتش ) اول(عبدالرمحن 

معمور و سلطنتش معروف سالطني آن زمان گرديد و مهواره در پيرشفت و ترقی علوم و صنايع 

 .كوشش و جهد بليغ می نمود

ز آن مجله به ساختن و از احكام او يكی اين بود كه ثلث خراج مملكت بايد رصف داخله اسپانيا شود و ا

مسجد . پاكيزگی راههای شهر و بنای پلهای جديد و ساختن مساجد در هر جا مهت می گامشت

كه از مجله بناهای حمكم روی زمني است از آثار اوست كه چهارهزار و ) مسجد قرطبه(معروف آنجا 

 ]242.[ هفتصد چراغ شبها در آن می سوخته است

كلامت ارسطو و ساير حكامی يونانی . ا در اندک زمانی حتصيل نمودندمسلامنان فنون ادب و انسانيت ر

را به زبان عربی ترمجه كردند و از اينجا می توان دريافت كه بی شبهه ترقيات حاليه اروپا را مسلامنان 

در علوم رياضی و نجوم منتهای پيرشفت را داشتند و می توان گفت جرب و  .باعث و بانی بوده اند

 .مروز در دست داريم و از داشتنش فخرها می كنيم، به طور كلی از مسلامنان استمقابله كه ا

علم شمی و داروسازی و بسياری از داروها كه امروز معمول و مستعمل است، از آن مسلامنان است 

                                                        
موسسھ انتشارت امیر : برگردان بفارسی  محمود تفضلی ،تھران» نگاھی بھ تاریخ جھان« ل نھروجواھر لع  241

  ٣٧٧٫-٣٧٩، ص ١، ج1386کبیر 
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مسلامنان عرب در علم ادب . كه اغلب آن را حكامی مسلامنان به مريضان خود نسخه نوشته و می دادند

شعرا و نكته دانان و دانايان و تاريخ نويسان ايشان بی حساب  .از يكصد هزار تأليف دارندمتجاوز 

در مهني 96بحث اول و دوم  بخش. ( بوده اند و عالوه بر اين، كتاهبا در علوم خمتلف تصنيف نموده اند

نيت به منتها درجه ی انصافا در اسپانيا در زمان تسلط مسلامنان تربيت و ترقی عامل انسا) اثررا نگاه  كنيد

در اسپانيا «: دكرت كرانتني می گويد .مسلامنان بغداد هم ترقيهای فوق العاده ای كردند. كامل رسيد

تعليم و تدريس زبان عربی به حدی شيوع داشت و وفور مدارس به اندازه ای بود كه به وصف نمی 

تابخانه ها از ديگری هبرت و شهرهای كاردوا، سويل، و گرانيدا هر يک از كثرت مدارس و ك. آيد

 .»معمورتر بود

خالصه دانايان رموز اهلی در علم اخالق و تاريخ نويسان و فيلسوفان و استادان عالی مرتبت در هر 

كدام از شهرهای مزبور جممعی داشته و بخصوص شهر گرانيدا و مهچنني شهرهای تولدو، مالطا، 

در شهرهای . علوم و صنايع و اهل معرفت بوده استمورشيا، والنسيا مهه منظم و مملو از هرگونه 

ميدل . اسپانيا هفتاد كتابخانه معترب برای استفاده عموم و هفده مدرسه بسيار عالی وجود داشته است

دراف كه يكی از تاريخ نويسان اروپاست يكايک اسامی مدارس و معلامن آنجا را رشح می دهد و متام 

 :او می نويسد. اند ايشان به زبان عربی درس می گفته

در مقابل مردم بی شعور روم و آملان، اسپانيای اسالمی در آن زمان نقطه ی معروف و با تربيت و 

چنانكه سيلی شد مملو از . تسلط مسلامنان در اسپانيا بی شک از اتفاقات غريبه ی اروپاست .متمدن بود

 .دت جاودانی بخشيدهرگونه علوم و متدن كه متام اروپا را فرا گرفت و به آن سعا

احلق قلم از بيان اينكه مسلامنان چه قدر آداب و رسوم انسانيت و سعادت زندگانی مهراه خود آورده و 

 !داخل خاک ما كرده و تا چه درجه باعث ترقی و تربيت اروپاييان شدند عاجز است

جبل الطارق فرود ميالدی در كنار  ٧١١اگر اين عده مسلامنان به رسداری طارق بن زياد در سال  …

نمی آمدند و از آنجا داخل خاک اروپا نمی شدند، معلوم می شد كه ما اهالی اروپا چه زياهنا می ديديم 

چنانكه علم نجوم را از مسلامنان آموختيم؛ جرب و  .و تا چه اندازه از ترقيهای حاليه دور می افتاديم
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علم، تعمري شهرها و تأسيس پليس برای مقابله ی معروف را از ايشان يافتيم؛ اخرتاعات جديد در 

 .حفاظت شهر و تشكيل كتابخانه های عمومی و وقفی را از آهنا آموختيم

كاغذ سازی و ساعت و پرگار . بعضی گفته اند تلگراف و باروت را هم مسلامنان اخرتاع كرده اند …

. لامنان ساخته اندمعروف است مس» مراكو»يک قسم چرم خوب را كه امروز به چرم . از مسلامن است

مهچنني شيوه شعر و شاعری كه پيش از زمان عرب در اروپا وجود نداشت؛ و عالوه بر اينها غريت و 

اينها متام از زمحات و اقدامات سودمند مسلامنان در ملک داری و  :مردانگی و شجاعت به ما آموختند

می شود كه بی هنايت كوشش رعيت پروری بوده و در اكامل اين مقاصد حسنه اساس مدنيت معلوم 

 ]243. [داشته اند، چنانكه از آثار ايشان روشن و مربهن و در خور هزار گونه متجيد و حتسني است

 

 

 اندلس میاسالدولت  سقوط و زوال .7- 3- 96

متدن عربی در اندلس تا سيصد سال رو به ترقی و تعالی بوده و بعد از اوضاع سياسی آن روز به 

و جنگهای داخلی مسلمني به مسيحيانی كه به حدود شاملی پناهنده شده بودند انحطاط و تنزل هناد 

ميالدی برای مقابله با آلفونس ششم پادشاه  ١٠٨۵در سال . فرصت داد كه به آنان محله كنند

و ليون، اعراب از بربرهای مراكش استمداد جسته و آهنا ابتدا به طور دوستانه آمدند،  (كاستيل(قسطله

جنگهای داخلی اين دو قوم با هم . دعوی ختت و تاج نموده بنای نزاع و جدال را گذاشتندولی در آخر 

اندلس را به بيست حكومت كوچک تقسيم كرد و خانداهنای زيادی از بربرها مثل املرابطني و املوحدين 

ه رو به نفوذ بربرها در اعراب زياد شد و متدن آهنا روزان .و غريها يكی بعد از ديگری حكومت نمودند

تنزل رفت، نصارا از ضعف حكومت استفاده نموده و بر اقتدار خود افزودند و چندين حكومت 
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كوچک مانند والنس، قسطله، مرسيه و غريه تشكيل دادند كه هر يک متدرجا به ديگری مربوط شده و 

ر آخر ، نواره و قسطله، چهار حكومت متحد، تأسيس گرديد و د)آراگون(باالخره پرتغال، آراغون 

 .قرن سيزدهم ميالدی فقط غرناطه در دست اعراب باقی بود

در اندلس مانند حكومت روم تقريبا هشتصد سال طول كشيد و در ) مسلامنان(حكومت اعراب 

آری حكومت و نفوذ . انقراض آهنا آنقدر كه جنگهای داخلی عامل مؤثر بود محالت خارجی مؤثر نبود

 ]244[.حكومت متدن آهنا درجه ی اول را حائز بود سياسی اعراب رو به ضعف گذاشت ولی

گوستاولوبون قلم را به حال غروب آفتاب متدن اسالمی اسپانيا و سقوط شهر با عظمت قرطبه می 

 :گرياند و چنني می گويد

داراخلالفه قرطبه در علوم و فنون و جتارت مركز مهمی شمرده می شد كه می توان گفت با بزرگ ترين 

آری اين شهر قديم امروز هم بر پا می باشد لكن در . وزه ی اروپا مهدوش بوده استپايتخت های امر

 .حالتی كه بايد قربستانش ناميد

فراموش نمی كنم هنگامی كه به اين ويرانه معظم كه زمانی دارای يک ميليون نفوس بود وارد شدم، 

ن كوچه ها گردش كند تا كوچه ها را طوری خلوت و خاموش ديدم كه بايد انسان چندين ساعت در آ

از اين حالت واقعا به درجه ای متأثر . به يک نفر برخورد ناميد كه پای ديوار آهسته حركت می ناميد

 !شدم كه در متام دوره ی زندگانی خيلی كم ياد دارم كه چنني حال تأثری به من دست داده باشد

بريق و پرچم صليب را برافرازند، شكی نيست كه نصارا در قرطبه به جای هالل اسالمی موفق شدند 

لكن آن شهری كه زير سايه هالل بود معمورترين و قشنگ ترين شهرهای دنيا شمرده می شد، 

برخالف صليب مسيحی كه حاليه برفراز خرابه های متدن عظيم الشأنی سايه افكنده است كه مسيحيان 

 ]245[ .دی تأسيس ناميندآن را بر باد داده و مع االسف به جای آن نتوانستند متدن جدي

                                                        
  ٣٣۵٫-٣٣٧پیشین. عرب تمدن اسالم وگوستاولوبون،    244

  ٣۴٣٫ص  پیشین،.تمدن اسالم و عربگوستاولوبون   245



277 
 

 :پايان متدن اسپانيا را بدين گونه توصيف می كند» قرطبه و غرناطه«هنرو در فصل 

مهان لفظ سارازين است كه رنو در اين كتاب به جای (به اين ترتيب نه فقط حكومت ساراسن ها 

يان يافت، بلكه متدن در اسپانيا پا.) م- مسلامنان به كار برده و هنرو می گويد به معنی صحرانشينان است

اين متدن در آسيا به طوری كه خواهيم ديد خيلی زودتر از اين پايان  .عربی هم به پايان عمر خود رسيد

متدن عربی در بسياری از كشورها و بسياری از فرهنگها اثر گذاشت و خاطرات درخشانی از . يافته بود

 …خود به جا هناد

باره ی حكومت ساراسن ها در اسپانيا مطالب فراوانی نوشته لني پول يكی از مورخان انگليسی كه در

 :است می گويد

در مدت چند قرن اسپانيا مركز متدن و كانون علم و هنر و دانش و هر نوع جلوه و درخشش فرهنگی »

هيچ كشوری ديگری در اروپا نتوانسته است وضعی مشابه دوران تسلط فرهنگی مورها . بود

و امپراتوری » فرديناند و ايزابال«دوران كوتاه درخشش حكومت . شته باشددر اسپانی دا) مسلامنان(

از اسپانيا رانده  ]246[مورها . شارملانی نمی تواند با دوران ممتد اولويت و برتری مسلامنان برابری كنند

شدند، و پس از آن اسپانيای مسيحی مدت كوتاهی مهچون ماه، با نوری كه از خودش نبود درخشيد و 

ه كلی تريه و تاريک شد و از آن پس هم اسپانيا در مهان تاريكی با زمحت و دشواری و به آهستگی بعد ب

خاطرات واقعی مسلامنان در بقايای ويران و دشتهای مل يزرع و بی حاصل ديده می  .دست و پا می زند

كشتزارهای  در مهني جا بود كه زمانی مسلامنان تاكستاهنای رسسبز و درختهای پربار زيتون و. شود

در جايی كه زمانی دانش و هوش رونق و جلوه ی فراوان داشت، . پهناور غالت را پرورانده بودند

اكنون مردمی جاهل و نادان دوران يک سكون و انحطاط ممتد را می گذرانند كه در پايني ترين درجات 

  ».ملل قرار دارند و شايسته ی اين وضع ناگوار و حتقري آميز می باشد

 :ه هنرو اضافه می كندآنگا

                                                        
موسسھ انتشارات امیر ، ١، جبرگردان بھ فارسی محمود  تفضلی.» نگاھی بھ تاریخ جھان«نھرو جواھر لعل   246
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اكنون يک . سال پيش در اسپانيا انقالبی آغاز گرديد و پادشاه آن كشور بركنار شدچندين در حدود 

اوضاع را هبرت كند  )فاشيست فرانكو(مجهوری در آن كشور بوجود آمده است شايد اين مجهوری جوان

 ] .247 [.و اسپانيای عقب مانده را دوباره در رديف ساير كشورها قرار دهد

ويل دورانت در  كتاب  چهارم  عرص ايامن ، به تائيد هنرو، از قول يک خاور شناس بزرگ مسيحی می 

اسپانيا در مهه تاريخ  خود  حكومت  عادل  ومهربان چون دوران فاحتان عرب  نداشته «:آورد

ت  حاكامن ؛مقری، در قبال اين حوادث كمياب هزار  ها شاهد    از عدالت  و بخشش و ماليم»بود

حاكامن اموی در اداره امور  عامه  در دنيای مغرب آن  عرص توانايی  كافی ...اموی اسپانيا نقل ميكند

داشتند؛  مقررات شان بر پايه  عقل و ترحم  بود و يک  هيئت قضايی منظم بر اجرای آن  نظارت  

 .داشت 

معادن  .د  گذر بود حكومت اعراب  برای  كشاورزان اسپانيا دوران  نعمت و بزرگی زو

اسپانيامسلامنان را از طال ، نقره، روی ، مس ، آهن، زاج  و  گوگرد ، و جيوه بی  نياز كرد ؛ در سواحل  

كه  اين امور باعث شگوفايی و رفاه مردم ]248.[اندلس مهه  جا از ساحل مرجان  استخراج ميشد   

 .ميشد

توانسته تا هنوز مشكالت سياسی  و اقتصادی  ولی  در  جنب  كشور  های اروپای  غربی  هسپانيا ن

خود را  حل ناميد  خمصوصًا در دهه اول قرن بيست  ويک هنوز هم  هسپانيه  مشكالت  و بحران 

 .اقتصادی خود را دارد

 )2014جنوری 1392/9جدی 19(  مخامته جلد  شش

                                                        
  ٣٨۴٫، ص ١جپیشین ،. نگاھی بھ تاریخ جھانجواھر لعل نھرو ،  247
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ختم اين  جملد  مصادف  .»انباز شناسی  افغانست«خامته جلد ششم از كتاب يادواره  های  تارخيی بنام  

است به  ختم متدن  اسالمی در  قلمرو ايران، مهان  ايرانی كه  پرچم  های  بلند  آن  در بلخ  بامی شكوه  

وبزرگواری و آزادگی مردمی را نشان  ميداد كه  خشت  های اول متدن  آسيايی را در مرشق زمني 

چنگيز به رسنوشت شومی  كشيده شد كه از متام نشانه   گذاشتند و با محالت بی رمحانه  و صاعقه  مانند 

های  متدنی آن زمان  كه در باالی  حصار دورادور بلخ  ُگزين گزمه و ساخلو با  عرابه  های خمصوص 

اين  ديواره ها يكجا با صد ها .در پهنای فراز اين  ديواربخاطر حفاظت از شهر بلخ گردش  ميكردند

قندز،ای خانم، قلعه  ختارستان در تالقان و ) فراه(ن  در رسزمني سيستان حصارديگرمانند قلعه  فريدو

صد  ها قلعه و  كاخ  و ايوان ، در رشق و غرب و شامل خراسان بزرگ كه در محالت  اين  مرد  وحشی 

واژگون ومردمان  آن يكرسه نابود شدند وبا تاريخ  شكومهند  خويش دفن  گرديدند كه  حاال  در متام  

بجز  حصار های  فرو افتيده گل ساخت ... ن  كابل و هرات و فارياب وبگرام و غور وقندهاروخراسا

و خمروبه  های در امتداد جاده ابريشم كه زمانی بلخ را با غور وغزنه و سيستان و هرات  و ری و 

مانده  بود   اصفهان وعراق وشام  و مديرتانه وصل  ميكرد  چيزی باقی  نامنده  و  هر آنچه  هم  كه باقی

نستان موجوده تا امروز  دزدان و  غارت گران  از زمان نادرشاه،  مهه را در حمدوده جغرافيايی افغا

 .كشيدند و به يغام بردند

بعد  از  اينكه  نايره چنگيز فرو  خوابيد مرد  ديگری  از مهني تبار ،  از قوم چغتای در شهر سبز يا  كش  

هايی كه باز مانده از دوره  چنگيزی  مرمت يافته بود با بقدرت رسيدن   رس بر افراخت و متام آن  چيز

تيمورگوركان مهه  چيز، يكی بعد ديگری لگدمال سم ستوران ويرانگراو شد د و در اولني محله  اش 

بلخ را كه قبل بر آن به  ويرانه  مبدل شده بود و وضع  خوبی نداشت با قلعه  هندوانش كه  هنوز مردم  

او متام  آسيا رابه  تقريب  از اناتولی تا هندوستان و  .زيست داشتند به روايت تاريخ نابود  گردانيددر آن 

و رود والگا  تا مكران و سيستان وسند رابه  عنف كشود و بعد از وی  ) سايبريی(از استيپ  های شامل 

حفظ قدرت سوزاندند  سی و دو  تن  از باز ماندگان و  نبريگانش وجب بوجب  اين  خاک  را بخاطر
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وعده ای از فرزندان  و نبريه گانش  مانند شاهرخ والغبيک دنباله  اين  متدن را از رس  گرفتند و شهر  

هرات و سمرقند را از نو ساختند و سلطان  حسني  بايقرا در هرات و  در بلخ قدمهای  استواری 

ً صفويان قسمت   گذاشت  ولی  افسوس  كه  اين  دولت  نيمه شبی  هم از  ميان رفت و شيبانيان و بعدا

خالفت  های  مسلامنان  در بغداد  و  در . های متمدن  اين رسزمني را يكبار  ديگر با جنگ نابود  كردند

كه  طويلرتين دوره  های  ترقی و متدن را در خود  پرورانده بودند يكرسه  از بني  رفتند ) اسپانيا(اندلس 

ست  ولی زندگی  در شاهرگهای  خراسانيان قطع  نشد كه  مريويم  تا در و مهه  چيز به تاريخ  پيو

جملدات بعدی ، يادواره  ها را تا امروز برسانيم و  از دوستانی كه  تا امروز  مشوق من بودند و  اين 

 .آثار،رابا حوصله  مندی  در مطالعه ،تعقيب كردند از جانم درود  می فرستم
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