
 
 
 
 
 

69

 فصلنامه تاريخ اسالم

  ، 32، شماره مسلسل 1386سال هشتم، زمستان 
  
  

  اوضاع سياسي ماوراءالنهر در دوران اسالمي تا تشكيل دولت صفوي
  

  ∗پوردكتر حميد حاجيان
اين پژوهش، اوضاع سياسي ماوراءالنهر را در قرون اوليه اسالمي تا تـشكيل             

هـاي    ونـد تأسـيس دولـت     ر. دهـد   دولت صفوي در ايران مورد بررسي قرار مـي        
 به تـشكيل     شرق فالت ايران   مستقل و نيمه مستقل و پيدايش نيروهاي محلي در        

 تحـوالت   از سـوي ديگـر  .دولت صفوي و ايجاد دولت واحد كمك شاياني كرد       
در آن منطقـه    سياسي ماوراءالنهر به پيدايش دولت تيموريان و اندكي بعد ازبكان           

 وي و مـذهبي تيموريـان و ازبكـان          تحـوالت درونـي و حيـات سياسـ        . انجاميد
هـاي نهـم و        حوادث سـده   صفويه در رويارويي عقيدتي و سياسي آنان با دولت        

  . تأثير زيادي داشته استپانزدهم و شانزدهم ميالدي،/ دهم هجري 
  

  . صفويان، ماوراء النهر، خراسان، مغوالن، تيموريان، شيبانيان:هاي كليديواژه

                                                 
   استاديار گروه تاريخ دانشگاه شيراز  ∗



 
 
 
  
 

  
  
  

  اوضاع سياسي ماوراءالنهر در دوران اسالمي تا تشكيل دولت صفوي
 

 
 
 
 

70

   مقدمه
نهر در حيـات سياسـي و اجتمـاعي خـويش و در گـذر زمـان منـشأ                   خراسان و ماوراءال  

پيدايش دولتهاي مستقل و نيمه مستقل متعدد در        . اند  تحوالت و دگرگونيهاي بسياري بوده    
اين نواحي و رونق و شكوفايي فرهنگـي در ادواري از تـاريخ و بـروز ويژگيهـاي ديگـر در                     

بـه ويـژه    . فالت ايران سـاخته اسـت     هاي مهم     هاي مختلف، اين منطقه را از كانون        دوران
بدنبال فروپاشـي  . اند آنكه منطقه خراسان و ماوراءالنهر معبري براي تهاجمات به ايران بوده      

. هاي مستقل ايراني ظهـور يافتنـد        دولت ساساني و استقرار خالفت اسالمي نخستين دولت       
. جوقي آغـاز شـد    دستگاه خالفت بغداد تحت تأثير قرار گرفته و تهاجم تركان غزنوي و سل            

  .به اين ترتيب دولتهاي ترك در اين مناطق جغرافيايي شكل گرفته وتعميم يافتند
هـاي محلـي در ايـران، ايـن سـرزمين             با اضمحالل حكومت مغوالن و تشكيل سلسله      

همچنان يكي از كانونهاي فرهنگي با هويت ايراني اسالمي بود كـه از شـكوفايي ادبـي و                  
شد كه از نواحي    دربار تيموريان، مجمع اهل ادب و هنر مي       . ديداي برخوردار گر    هنري ويژه 

بدنبال افول قدرت تيموريان در مـاوراءالنهر، اقـوام بيابـانگردي كـه از          . گوناگون گرد آمدند  
هاي قبچاق جدا شده بودند به سوي ماوراءالنهر و خراسـان حركـت               خاستگاه خود در دشت   

انشينان تيمور وارد ساختند و دولـت ازبكـان را          كردند و آخرين ضربات را بر پيكر فرتوت ج        
 و توسعه طلبانه و انـدكي بعـد          اين دولت، داراي روحيات رزمندگي    . نهادند  در ماوراءالنهر پي  

احساسات مذهبي نوپايي شد كه در سراسـر قـرن شـانزدهم مـيالدي و دهـم هجـري در                    
  .أثير قرار دادمرزهاي شرقي ايران، مناسبات سياسي ايرانيان و ازبكان را تحت ت

داده اين پژوهش، اوضاع سياسي ماوراءالنهر را در قرون اوليه اسالمي مورد بررسي قرار           
  ١.نمايد شرايط اين منطقه را تا قرن دهم هجري تبيين ميو
  

  از ورود اسالم تا دورة مغوالن 
بعد از سقوط دولت كوشانيان، در اين سرزمين، فرمانروايي واحد يا حاكميت فردي كـه               

هر چند روايات تاريخي، از     . از جانب پادشاهي بيگانه منصوب شده باشد، وجود نداشته است         
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در دورة اسـالمي در آغـاز فتوحـات    . تشكيل حكومت ساساني در ماوراءالنهر حكايت دارنـد  
به مقر زمستاني خـود در خراسـان        فاتحان  گرفت و     فقط حمالتي به ماوراءالنهر صورت مي     

ول طبري، شاهزادگان محلي هر سـاله در يكـي از شـهرهاي مجـاور               بنابر ق . گشتند  باز مي 
متحـد  عليـه اعـراب     خوارزم گرد آمده و با حل منازعـات خـويش بـراي عمليـات جنگـي                 

 م به سمت والي خراسان،      704/ ق 86 بن مسلم باهلي در سال         قتيبة با انتصاب    ٢.شدند  مي
گيـري از     بـا بهـره    قتيبـه    . شـد  سلطة اعراب مسلمان در ماوراءالنهر بيش از گذشته اسـتوار         

دوگانگي بوميان و اختالفات آنان از سمت شمال تا شاش و از جنوب شرقي تـا كاشـغر در                   
  .مرز امپراطوري چين پيش رفت و در بخارا و سمرقند مساجدي ساخت

. م  بخـشهايي از مـاوراءالنهر از دسـت رفـت           715/  ق 97با كشته شدن قتيبه در سال       
در قرن ششم مـيالدي،   . تر شد   هاي تركان پيچيده    ءالنهر با مداخله  مشكالت اعراب در ماورا   

هاي ترك، سراسر آسياي مركزي را به تـصرف خـويش در آورده و اميـدوار بودنـد بـا                    خان
مار كنند؛ اما ضعف بيزانس مانع از اجراي اين نقـشه   و ياري دولت بيزانس، ساسانيان را تار 

  . بخش شرقي و غربي تقسيم شددولت تركان متالشي و به دو. ه بودگرديد
تركان حاضر نبودند به    . قتيبه با استفاده از وضع دشوار تركان آنان را از سغد بيرون راند            

تحريكات آنان همراه با شيوه حكومت امويان و افـزون طلبـي   . آساني از ماوراءالنهر بگذرند   
زيـرا از نـو   . گرديـد  هـايي را موجـب مـي       العمـل   حكام آنان و اخذ باج و خراج، گـاه عكـس          

  ∗ .كردند مسلمانان نيز خراج دريافت مي
يافـت،    هاي عرب در خراسان و مـاوراءالنهر شـدت مـي            هاي قبيله   در زماني كه اختالف   

بوميان غير مسلمان از اين هرج و مرج استفاده كرده، در برخي از نقاط نفوذ يافتند و تركان                
هـاي     اين هنگام عباسيان بـا فعاليـت       اگر چه در  . هاي مقطعي نائل گرديدند     نيز به موفقيت  

بن سـيار توانـست    سياسي خود در خراسان حكام اموي را به خود مشغول كرده بودند، نصر    

                                                 
  .   مورد به تركستان نامه اثر بارتولد مراجعه نماييد براي جهت تفضيلي در اين∗
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هاي پي در پي به كانون تركـان، آنهـا را از    حمله. هايي در ماوراءالنهر دست يابد به موفقيت 
  .حوضه سيردريا عقب راند و خطر صحرانشينان را موقتاً رفع كرد

هـاي    روي كار آمدن عباسيان و هرج و مرج آغازين، ماوراءالنهر هم زمان با درگيري             با  
امپراطوري تركـان غربـي در      . داخلي، در معرض خطر عظيم دشمن خارجي نيز قرار گرفت         

تركستان ساقط شده بود، اما چينيان در صدد برآمدنـد از سـقوط تركـان اسـتفاده كـرده و                    
باز با چين ارتباط داشت، استوار سازند، بنابر درخواست         قدرت خويش رادر كشوري كه از دير      

ايـن جنـگ اهميـت      . حكام محلي ماوراءالنهر، عباسيان لشكريان چـين را شكـست دادنـد           
اي داشت، زيرا مشخص شد كه كدام فرهنـگ و تمـدن ـ چينـي يـا اسـالمي ـ         العاده فوق
اوراءالنهر ميـان چـين و      از اين زمان رقابت در م     . بايست در اين سرزمين حكمفرما باشد       مي

بـا اسـتقرار ابومـسلم    . ايران شكل نويني گرفت و چينيـان بـه تحريـك بوميـان پرداختنـد           
بـه دليـل اهميـت خراسـان،        . خراساني در ماوراءالنهر، حكام نواحي مختلف انتخاب شـدند        

بعـد از  . فرسـتادند  خلفاي عباسـي گـاه فرزنـدان خـود را بـه حكومـت ايـن سـرزمين مـي                 
بخش : لت تركان و شكست چينيان در مرز ماوراءالنهر دو دولت تأسيس شد           نشيني دو   عقب

 م در تـصرف داشـتند و در         766/ ق 149را قارليغـان در سـال       ) هفـت آب  (شرقي سيردريا   
   ٣.بخش سفالي سير دريا يا سيحون دولت غزان تشكيل يافت

ي  م طاهر ذواليمينين از طـرف مـأمون عباسـ          821/ ق 206در اوايل قرن سوم هجري      
او با حذف نام خليفه، استقالل خويش را در برابر دستگاه خالفت بغـداد              . حاكم خراسان شد  

سامانيان حتي پيش از طاهريان به قدرت رسيده بودند، ولي سمت آنان تنهـا              . اعالم داشت 
بـه ايـن ترتيـب كـه از طـرف والـي             . مقامات حكومتي ماوراءالنهر و تابع والي خراسان بود       

 نوح به سمت فرمـانروايي سـمرقند و احمـد بـه             ،يل مأمون خليفه عباسي   خراسان و بنابر م   
همان سمت در فرغانه و يحيي به فرمانروايي شاش و الياس به حكومـت هـرات منـصوب                  

روج خـ در اخبـار    .  سامانيان نتوانـستند حكومـت خـويش را در هـرات اسـتوار سـازند               ٤.شد
در عـوض، سـامانيان در      . نيـست صفاريان در سيستان و ناحيه هرات، سخني از سـامانيان           

تابعيـت كامـل و نهـايي مـاوراءالنهر از        . ماوراءالنهر فرمانروايان موروثي آن سرزمين شـدند      
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ليكن بايد توجه داشت كه طاهريـان       . حكومت اسالمي  نيز در همين دوران صورت گرفت        
وراءالنهر در  بزرگـان بـومي مـا     . سامانيان هنوز از تأييد و ياري دولت بغداد برخوردار بودند          و

دهد كه در زمان طاهريـان هنـوز خلفـا در             دربار خالفت حضور داشتند و اين امر نشان مي        
  .امور آن منطقه دخالت داشتند
كوشيدند حكومت و قدرت خود را استوار كرده و آرامـش را در               طاهريان و سامانيان مي   

 و ادب طرفـداري     بدين سبب با حمايت از طبقـات پـايين، از فرهنـگ           . كشور برقرار سازند  
آوردند تـا تحـصيل       به طوري كه فقيرترين كودكان روستايي به شهرها روي مي         . كردند  مي
  ٥.كنند

صفاريان در پايان قرن سوم هجري كوشيدند تا حكومت خويش را به سوي ماوراءالنهر              
صفاريان بعد از استقرار حكومت خويش در سيستان، حدود حكومت خود را            . گسترش دهند 

ابل و سند و مكران بسط دادند و هرات و پوشنگ ـ زادگاه طاهريـان ـ را تـصرف     به دره ك
 م يعقـوب بـه فرمـان خليفـه بـه واليـت بلـخ و طخارسـتان             871/ ق 258در سال   . كردند

در مقابل قـدرت فزاينـده يعقـوب، فرمـان واگـذاري خراسـان و طبرسـتان و            . منصوب شد 
  . واگذار شدجرجان و ري و فارس و ساالري لشكر بغداد به وي

بخش جنوبي  : مبارزه ميان اميران عرب و حكام خوارزم به تقسيم اين منطقه منجر شد            
به انضمام شهر كاث در دست خوارزمشاهيان باقي ماند و بخش شمالي با شهر گرگـانج در                 

ميان اين دو بخش برخوردهايي وجود داشت تا اين كه در اواخر            . تصرف اميران قرار گرفت   
 م اميران گرگانج متصرفات خوارزمـشاهيان را مـسخر سـاختند و             970/ ق 375قرن چهارم   

تجارت و بازرگاني بـا صحرانـشينان       . ها پايان يافت    لقب ايشان به فاتحان رسيد و درگيري      
. اهميت فراواني داشت و خوارزمشاهيان بيشترين سود را از تجارت بـا آنـان كـسب كردنـد       

ايشان منحصراً مبتني بر مناسبات بازگـاني بـا         بنابر قول اصطخري، رفاه و عمران سرزمين        
خانـان  ايلك دولت . شدند ها از اين نواحي به خراسان رهسپار مي  كاروان ٦.تركان بوده است  

تكوين دولت قراخانيان اطالعات     از چگونگي تشكيل و   . ترك به سيادت سامانيان پايان داد     
 349تـوان در سـال        دن آنان را مي   بر نوشته ابن اثير، اسالم آور      بنا. چنداني در دست نيست   
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  ٧. م دانست960/ ق
در حيطة مناسبات سياسي سامانيان و تركان در قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري،               

 م  904/  ق 292در سـال  .  فرستادند تا تركـان را مطيـع سـازند         ٨سامانيان لشكري به دشت   
دولت سـاماني   . انده شدند لشكر بزرگي از تركان به ماوراءالنهر حمله كردند، كه در پي آن ر            

از سـوي ديگـر، صحرانـشينان بـه مـصنوعات كـشور             . به نفوذ در سرزمين تركان پرداخت     
ولي از آن جـا كـه قـدرت سـامانيان مـانعي در غـارت                . متمدن و با فرهنگ احتياج داشتند     

اجناس و مصنوعات مزبور بود، صحرانشينان به روابـط تجـاري بـا شـهرهاي مـرزي روي                  
  .آوردند

اي از غزان در بخشي از ماوراءالنهر كه با روحيات صحرانشيني هماهنگ بـود، بـا               دسته
هـا تحـت      شـاخه ديگـري از تـركمن      .  از مرزها در برابر مهاجمين مستقر شـدند         دفاع تعهد

  .هاي خويش در بخشهاي سفالي سير دريا جدا شدند رياست سلجوق، از هم قبيله
ـ         واحي جنـوبي آمودريـا در قلمـرو حكومـت          قراخانيان، ماوراءالنهر را تصرف كردنـد و ن

سامانيان براي حفـظ خـود بـا        . در واقع، متصرفات سامانيان تقسيم شد     . سامانيان باقي ماند  
سبكتگين ـ كه در غزنه امارت داشت و از غالمان آلپ تگين بود ـ متحد شده، بـه جنـگ     

 منعقـد كـرد و      سبكتگين در هجوم قراخانيان پيمان صـلحي بـا آنهـا          . با مخالفان پرداختند  
سـبكتگين  . ة قلمـرو قراخانيـان بـاقي مانـد              سراسر حوضة سيردريا يا سـيحون در محـدود        

بـا مـرگ   . فرمانرواي مطلق جنوب آمودريا بود و اميـران سـاماني چنـدان نقـشي نداشـتند             
 م و نـصب بگتـوزون بـه سپهـساالري خراسـان، محمـود       997/ ق 387سبكتگين در سال    

ليكن محمود غزنه را در دسـت گرفـت و در انديـشه واليـت               . رفت  بايست از آن جا مي      مي
بقايـاي  . او سپس وارث قلمرو دولت سـامانيان در جنـوب آمودريـا گرديـد             . خراسان بر آمد  

محمـود بـا    . حكومت ساماني در ماوراءالنهر بدست ايلك نصر قراخاني و محمود باقي مانـد            
ودريا مرز ميان دو مملكـت، مـسير        آم. فرمان خليفه القادر باهللا در خراسان بر تخت نشست        

اندازي در خراسان پرداختند، امـا در جنـگ           هر چند قراخانيان به دست    . حركت اعالم گشت  
 م در نزديكي پل شرخيان شكست خورده و تهاجم آنـان بـه              1008/ ق 398نهايي در سال    
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 م برتـري محمـود را در برابـر          1017/ ق 408تصرف خوارزم در سال     . خراسان خاتمه يافت  
گيري از اغتـشاش قلمـرو قراخانيـان در سـال             محمود غزنوي با بهره   . قراخانيان مسلّم كرد  

خليفه در سال بعد منـشور نـواحي        .  م از طريق آمودريا راهي هندوستان شد       1025/ ق 416
لذا محمود خود را جانشين حقيقي سـامانيان و فرمـانرواي           . مفتوحه را براي محمود فرستاد    

بنابر نوشتة گرديزي، محمود، قراخانيان را رعاياي خويش        . كردكل سرزمين شرقي معرفي     
  ٩.ناميد و واسطه ارتباط خليفه با آنان بود
خوارزميـان و سـلجوقيان در دورة سـلطان مـسعود      . خوارزم تحت اطاعت غزنويان بـود     

اما قراخانيان بار ديگر بـا مـسعود        . متحد شده و نام سلطان غزنوي را از خطبه حذف كردند          
  .متحد شدند، هر چند اين مناسبات دوستانه باقي نماندغزنوي 

سلجوقيان نيز از اوضاع نابسامان و درگيريهاي قراخانيـان و غزنويـان و خـوارزم بهـره                 
 ق بـراي سـركوبي      430لشكركشي ناموفق مسعود در سال      . بردند و به تدريج قدرت يافتند     

زي پي در پـي سـلجوقيان در        پيرو. سلجوقيان و جنگهاي مكرر ديگر بر اهميت آنان افزود        
 م سلطنت غزنويـان را در خراسـان پايـان      1040/ ق 431خراسان و پيكار دندانقان در سال       

  .داد
در تاريخ ماوراءالنهر، دوران قراخانيان يعني عهد نخستين دودمان ترك كه مستقيماً در             

انـدك و   امـا اخبـار مربـوط بـه آن،          . سراسر آن سرزمين حكم راندند، اهميت بسياري دارد       
. هايي كه در نظام دورة سامانيان پديد آورده بودند، روشن نيـست             مختصر است و دگرگوني   

زيــرا خــوارزم و . تأســيس امپراطــوري ســلجوقي بــراي مــاوراءالنهر نيــز اهميــت داشــت 
خوارزمشاهيان نيز جزء امپراطـوري مزبـور بودنـد و ايـشان كـه در قـرن هفـتم هجـري،                     

در آوردنـد، در آغـاز، والت دسـت نـشانده سـلجوقيان شـمرده               ماوراءالنهر را به زير فرمان      
  .شدند مي

انوشـتگين و   . خوارزمشاهيان كه در خدمت سالجقه بودند، به حكومت خوارزم رسـيدند          
 1127/ ق 521آتسز در سال    . الدين محمد از وفاداران سلجوقيان بودند       سپس پسرش قطب  
آتسز صحرانشينان  . يان بوده است  او مؤسس واقعي دودمان خوارزمشاه    . م جانشين آنان شد   
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همسايه را تابع خوارزم كرد، نيروي جنگي را با مزدوران ترك تقويت نمود و عمـالً دولتـي                  
جانشينان وي نيز در همان جهت كار كردند و زماني كه به موانـع غيـر                . مستقل ترتيب داد  

 كـرده و بـا بـه        كردند، به طور موقت از اجرا و تعقيب مقـصود امتنـاع             قابل رفع برخورد مي   
  .گشتند دست آوردن نخستين فرصت و امكان بدان باز مي

هاي سلجوقيان از قراختائيان در ماوراءالنهر به سـود خوارزمـشاهيان             درگيري و شكست  
در اواسط قرن ششم هجري، خوارزمشاهيان از انحطاط قدرت سلجوقيان استفاده           . تمام شد 

 استفاده كـرده و سـلطنتي مـستقل تـشكيل           كردند، همانگونه كه غوريان نيز از اين ضعف       
در نهايـت خوارزمـشاهيان پيـروز شـدند و          . دادند و در خراسان رقيب خوارزمشاهيان شدند      

. سپاهيان خليفه را شكست دادند و عالوه بر خوارزم، غرب ايران را نيـز در اختيـار گرفتنـد                  
  . بوده استدشمني ميان عباسيان و خوارزمشاهيان از داليل نابودي هر دو دودمان

اما با قدرتي كـه پيـدا       . خوارزمشاهيان با حمايت و كمك قراختائيان بر رقبا پيروز شدند         
سـلطان محمـد خوارزمـشاه بـه        . توانستند تـابع كـافران قراختـائي باشـند          كرده بودند نمي  

صحرانشينان ديگر يعني قبچاقيان پيروز و متصرفات سغناق بـر قلمـرو دولـت خوارزمـشاه                
ان محمد در لشكركشي بر ضد قبچاقيان در دشت قرقزستان با لشكريان            سلط. ضميمه شد 

  ).م1215/ ق617(خان درگير شد  چنگيز
خوارزمشاهيان در اثر اختالفات داخلي دچار سستي بودند و مـسائل درونـي، بنيـان آن                

بدين ترتيب مـاوراءالنهر    . سرانجام نيز ضربه نهايي را از مغوالن خوردند       . دولت را تهي كرد   
. اي از شـرق، تحـت حكومـت مغـوالن در آمـد              سپس نقاط مركزي ايران و بخش عمده      و  

. بر ماوراءالنهر چيـره شـده و بـر آن حـاكمي گماشـتند          )  م 1220/ ق 617(مغوالن در سال    
امـا  . گرگانج در مقابل مغوالن مقاومت كرد و جوجي و جغتـاي، شـهر را محاصـره كردنـد                 

جوجي بر آن بود كه شهر ثروتمندي كه        . ري كرد اختالفات آنان از موفقيتهاي بعدي جلوگي     
در سـال   . در نهايت با فرماندهي اوگتاي شهر تصرف شد       . از متصرفات اوست، مصون بماند    

آنـان بـه    .  م مغوالن از جيحون گذشتند و به تصرف ايـن نـواحي پرداختنـد              1221/ ق 618
 م در   1221/ق 618پيكـار قطعـي در سـال        . شهرهاي، بلخ، طالقان و خراسان حمله كردند      
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چنگيزخان سپاهياني براي تـصرف  . كرانه سند اتفاق افتاد و خوارزمشاهيان شكست خوردند     
وي مرو، نيشابور و هرات را گرفت ولشكرياني به نواحي مختلف           . شهرهاي خراسان فرستاد  

  . م راهي مغولستان شد1225/ ق622اما در سال . گسيل داشت
بازگـشتند، امـا جـوجي در متـصرفات وسـيع           پسران چنگيزخان به اتفاق پدر به شـرق         

گرايش و كوشش بارز جوجي به منظور تأسيس دولتي مستقل كـه تـابع              . خويش باقي ماند  
چنگيزخـان در   . مراكز امپراطوري نباشد، به برخورد و كدورت ميان پدر و پـسر منجـر شـد               

  م  خبـر    1227/ ق 624صدد فرستادن لشكري براي سركوبي جوجي برآمد ليكن در سـال            
  .مرگ وي را دريافت كرد

از اعقاب جوجي تا برقراري حكومت آنان به دست فرزندان ازبك خـان در قـرن دهـم                  
اما شعبه جغتاي از خاندان چنگيزخاني نيز در ايـن          . هجري پس از اين سخن خواهيم گفت      

دولت جغتائيان به حيات خود ادامه داد و        . هاي مقتدري تشكيل دادند     سرزمين پهناور دولت  
جغتائيان آخرين سـلطنت مقتـدر ايـن        . هاي جوجيان و هالكوئيان را مطيع ساخت        ينسرزم

 اندكي بعد، در اوايل قرن دهـم هجـري،          ١٠.خاندان يعني دولت تيمور لنگ را بنيان نهادند       
دگرگوني قدرت در اين نواحي شكل گرفت و با تشكيل پادشـاهي ازبكـان در مـاوراءالنهر،                 

  . تيموريان از شعبه جغتاي تحقق يافتتفوق شيبانيان از شعبه جوجي بر
  

  از استقرار مغول تا پيدايش دولت صفوي
  مغوالن در ماوراءالنهر. 1

يعني تعدادي  » اولوس«چنگيزخان در زمان حيات خود به هر يك از چهار پسرش يك             
يعني اقطاعات ارضي و مـساحتي از مرغـزار كـه بـراي زنـدگاني               » يورت«از قبايل يا يك     

يعني درآمدي كه متناسب با احتياجات دربـار و  » اينجو«ل كافي باشد و يك شباني آن قباي  
بر سنن و حقـوق مغـولي كـه بـه فرزنـد ارشـد، حكومـت                  بنا. اطرافيان آنها باشد، داده بود    

ها و مناطق زير جـزو متـصرفات خانـدان            كند، سرزمين   دورترين اياالت پدري را واگذار مي     
يعنـي سـمي پاالتينـسك، آق       » ايـرتيش «مغـرب   هاي واقـع در       دشت: جوجي قرار گرفت  
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 پس از مرگ جـوجي، ايـن        ١١).خيوه(مولينسك، تورگاي و اورالسك، آواج و خوارزم اصلي         
نامـه     بر طبق وصيت   ١٢.واگذار شد » باتو«اراضي به پسران وي و به ويژه به دومين پسر او            

لـشكريان او از    چنگيزخان، فقط چهارهزار نفر مغولي االصل در خدمت بـاتو بـود و مـابقي                
هاي مختلف ترك باعث شد كه خانات جوجي با سرعت بـسياري              وجود قبيله . تركان بودند 

يكـي از بـرادران بـاتو موسـوم بـه           . ترك شوند و خلق و خوي ترك در آن جا رسوخ يابـد            
شد ـ قزاقستان كنوني را به عنـوان تيـول و     ـ فرزند ارشد آن خاندان محسوب مي» اورده«

آخـرين جانـشين اورده     .  و با دنياي شهرنـشينان در تمـاس قـرار گرفـت            اقطاع مالك شده  
.  م شهرهاي سنغاق و اتـرار را تـصرف كـرد           1376/ ق 776در سال   » توقتمش«موسوم به   

يـا اردوي زريـن شـناخته شـده و          » التـون اردو  «خانات باتو در تاريخ بنام خانات قبچاق و         
يكي ديگر از بـرادران بـاتو موسـوم    . ده شديا اردوي سپيد نامي   » آق اردو «خانات اورده بنام    

 م هنگام لشكركشي به مجارستان خـدماتي كـرده          1241/ ق 639كه در سال    » شيبان«به  
ايـن سـرزمين در مـشرق و جنـوب          . هاي شمال اقطاعـات اورده شـد        بود، صاحب سرزمين  

هاي بعـد متـصرفات خـود را بـه سـمت              شيبانيان در دوره  . شرقي اورال جنوبي قرار داشت    
  ١٣.يبريه غربي گسترش دادندس

هاي خاندان چنگيزخان شركت داشـتند،        جنگهاي اروپا كه در آنها نمايندگان تمام شعبه       
در نتيجه آخرين تركان قبچاق محـو و مـضمحل شـدند و             . جملگي به نفع باتو پايان يافت     

بـين تـاريخ    . هاي روس نزديك دو قرن، دست نـشانده اردوي زريـن ماندنـد              نشين  شاهزاده
زمـاني كـه   . ات قبچاق و تاريخ ساير خانات چنگيزخـان تفـاوت عميقـي وجـود داشـت       خان

مغوالن در چين و ايران با ملل مغلوب مانوس شـدند و خـصلت و خـوي آنـان را گرفتنـد،                
خانات قبچاق يعني وارثان قبايل و اقـوام تـرك چنـين نبودنـد و زنـدگاني تركـان بـدون                     

  .اي، ادامه يافت درخشندگي ويژه
 م، خان بزرگ، منگوقان، سرتاق را به سـمت خـان            1255/ ق 653باتو در سال    با مرگ   

با مرگ سرتاق و اندكي بعد اوالقچي، بركا، برادر بـاتو، خـان قبچـاق        . قبچاق منصوب كرد  
تمايـل وي بـه مـذهب اسـالم در        . شد و سلطنت بركا شكل ديگري به خانات قبچـاق داد          



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 32، شماره مسلسل 1386زمستان  هشتم،          سال 

 

 
 
 
 

79

ه به نكاتي كه بارتولـد دريافتـه اسـت آغـاز        بدين جهت با توج   . سياست خارجي او مؤثر بود    
  ١٤.مسلمان كردن خانات قبچاق را بايد از نتايج همين سياست خارجي دانست

خان قبچاق، از نابودي دستگاه خالفت بـه دسـت هالكـو شـكايت داشـت و اسـتقرار                   
در . دانـست  هالكو را در آذربايجان به منزله غصب و تجاوز به اقطاعات خاندان جوجي مـي       

ور شد و پيشروي هـر دو آنهـا و         ت، خاندان جوجي به خاندان بركا در حدود قفقاز حمله         نهاي
هـاي چنگيـزي ـ     نتيجه منازعات خاندان. به ويژه هالكو به طرف شام و سوريه متوقف شد

به ويژه هالكو و بركا ـ آن شد كه هالكو دستور داد تمام تجار و كسبه قبچاق مقيم ايـران   
فرمان به قتل رساندن كسبه و بازرگانان ايراني مقيم قبچاق را صـادر             بركا نيز   . كشته شوند 

  .كرد
بركـا و جانـشينان او بـه ويـژه          . را بنا كرد و بـه پـايتختي برگزيـد         » سراي«بركا، شهر   

حـضور  . خانهاي ازبك و جاني بيك، علماء و فقهاي اسالم را به شهر سراي دعوت نمودند              
ين اسالم در آن حدود رونـق و وسـعت بيـشتري    اين علماي شافعي و حنفي باعث شد تا د        

  ١٥.پيدا كند
 م به ترتيب منگـو تيمـور، تـو دامنگـو، توالبوقـا و      1266/ ق664با مرگ بركا در سال  

 بعد از وي، ازبك كـه بـرادرزاده توقتـاي           ١٦.سپس توقتاي با كمك توقاي بر تخت نشست       
 وي نسبت به اسـالم،  تمايل مذهبي).  م1340 ـ  1312/ ق741 ـ  713(بود جانشين او شد 

لـيكن  . بدين ترتيب او را از جانشيني توقتاي، بـر حـذر داشـتند    . رؤساي مغول را آزرده كرد    
ازبك با نيروي نظامي بر تخت نشست و با تـزويج شـاهزاده خـانم چنگيـزي بـه زوجيـت                     

جاني بيـك خـان پـسر و    . الناصر، از سالطين مملوك، صميميت خود را با اسالم ثابت كرد  
از هرج و مرج سـقوط ايلخانـان اسـتفاده    )  م1357 ـ  1340/ ق758 ـ  741(ازبك جانشين 

 م  1355/ ق 756لـذا در سـال      . نمود، تا آرزوي ديرين خاندان خود را جامه عمـل بپوشـاند           
را نايـب   » بردي بيك «پسرش  . آذربايجان و تبريز را تصرف كرد و اشرف چوپاني را كشت          

بردي بيك پس از وقوف بر بيمـاري        . اق برگشت السلطنه در تبريز گذاشت و به دشت قبچ       
  ١٧.پدرش به دشت قبچاق رفت و جاليريان آذربايجان را تصرف كردند
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» ممـاي «)  م1359 ـ  1357/ ق761 ـ  759(بيـك   بعد از دوران كوتاه پادشاهي بـردي 
در اردوي سپيد، توقتمش با كمك تيمور بر اوروس         . قدرت را در اردوي زرين بدست گرفت      

گيري از كشمكش اردوي زرين باريها، مماي را شكست داد و بـر             و سپس با بهره   غلبه كرد   
هـاي    بدين ترتيب وحدت متصرفات جوجي يعني سرزمين      . تخت خاني اردوي زرين نشست    

  .آق اردو و التون اردو را برقرار ساخت
توقتمش با شكست دادن شاهزادگان روس و برقراري سيادت مغـول، عظمـت خانـات               

امـا در مـاوراءالنهر،     . رار كرد و حتي كوشيد ماوراءالنهر و ايران را تسخير كنـد           قبچاق را برق  
در . كرد و توقتمش به ياري وي توانسته بـود بـه اوج عظمـت برسـد                 تيمور فرمانروايي مي  

 م توقتمش براي قيام بر ضد اروس خان ـ فرمـانرواي اردوي زريـن از    1376/ ق776سال 
 اتـرار و صـبران و سـغناق را بـه او داد و در نهايـت                  تيمور، شهرهاي . تيمور كمك خواست  

  ).م1380/ق781(توقتمش در اردوي سپيد و اردوي زرين بر تخت نشست 
با تصرف آذربايجان به دست تيمور، اتحاد آنان از هم پاشيد زيرا تـوقتمش كـه اينـك                  

تيمـور  هر چنـد    . شمرد، ديگر براي تيمور اهميت چنداني قائل نبود         خود را وارث چنگيز مي    
» رابطـه مـا پـدر فرزنـدي اسـت         «در جنگ با خان قبچاق پيروز شد، ليكن از پيام وي كه             

  .آيد كه اصل مشروعيت خاندان چنگيزخاني هنوز مهم بوده است چنين بر مي
دوري تيمور از ماوراءالنهر و حمالت اردوي سپيد به اين سرزمين موجب شد تيمـور در                

اي دوستانه تـوقتمش، تيمـور مقـر سـلطنت جـوجي را             ه  به رغم پيام  . صدد دفع آنان برآيد   
. تصرف كرد، خانات قبچاق را به دشمنان توقتمش واگذار نمود و بـه مـاوراءالنهر بازگـشت                

جنگ ميان تيمـور و      ١٨.ليكن توقتمش بار ديگر حكومت يافت و بر متصرفات تيمور تاخت          
شـت امپراطـوري     م ادامـه يافـت تـا سرنو        1398 م تـا     1387هاي    توقتمش در فاصله سال   
در نزاعهاي دروني، قتلغ تيمـور      اما  .  پيروز شد  791تيمور در سال    . مرغزاران مشخص شود  

مـرگ تيمـور مـانع از حمايـت تـوقتمش      . بر توقتمش پيروز شد و اطاعت تيمور را پذيرفت  
 809(سرانجام به دسـت شـادي بيـك ـ جانـشين قتلـغ تيمـور ـ كـشته شـد            او گرديد و 

  ). م1406/ق
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  يان در ماوراءالنهرتيمور. 2
در ايـن هنگـام،     .  م در كش از بالد ماوراءالنهر به دنيا آمد         1336/ ق 736تيمور در سال    

انـدكي بعـد، اميـر قـزغن از         . غزان سلطان خان از نسل جغتاي خان پادشاه ماوراءالنهر بود         
 بعد از كشته شدن عبـداهللا     . امراي غزان سلطان خان بر وي شوريد و او را از ميان برداشت            

 امير قزغن، در تركستان و ماوراءالنهر هرج و مرج راه يافت و در هر شـهري اميـري                   فرزند
امير بيان سلدوز در سمرقند، امير حـاجي بـرالس در شـهر كـش،               : علم استقالل برافراشت  

. امير با يزيد جالير در خجند، اولجايبوغاء سلدوز در بلخ و محمد خواجه اپردي در شـبرغان                
حـاجي  . از اين آشفتگي استفاده كرد و ماوراءالنهر را متصرف شد         ن جغتائي،   خا تغلق تيمور، 

در ايـن زمـان، تيمـور،    . برالس نيز كه از عهده پيكار برنيامد از كش به خراسـان گريخـت         
. براي بيرون آمدن از گمنامي و جانشيني عموي خود حاجي برالس فرصت را مغتنم شمرد              

قرار گرفت و بـه حكومـت       ) تو علقتمورخان (ق تيمور   او با درايت و شجاعت، مورد توجه تغل       
  : بنابر نوشته شريف الدين علي يزدي، امير تيمور گفته است كه١٩.كش منصوب شد

او . او خود را به قيمت هر بالئي كه بر سرش نازل شود تـسليم خواهـد نمـود            
كند نه اينكـه ماننـد عـم خـود            جان و عمر خود را فداي خير و مصلحت عامه مي          

  ٢٠.د و خاندان و قبيله و قوم خود را در معرض هالكت و نيستي قرار دهدبگريز
تغلق تيمور با فتح مجدد ماوراءالنهر، خواجه الياس را بر آن نواحي گماشـت و تيمـور را                  

امير تيمور، اميدوار بود كه در دستگاه جغتائيان مقام اول را بيابـد، لـيكن               . مشاور او قرار داد   
بـدين جهـت تيمـور راهـي        . مقام اولي به امير بكجيك داده شـد       در دستگاه خواجه الياس     

او سرانجام در ماوراءالنهر سـپاه      . دستگاه اميرحسين بن امير مسال برادرزادة امير عبداهللا شد        
 م مـاوراءالنهر از تـصرف       1363/ ق 764-5بـدين ترتيـب در سـال        . جغتائي را شكست داد   

نتساب به خانـدان چنگيزخـان هنـوز        مغوالن خارج شد ليكن مشروعيت سلطنت از طريق ا        
به همين سبب كابل شاه، از خاندان چنگيزخاني را بر تخت نشاندند، كه البتـه             . وجود داشت 

اما تا اين حد مفيد بود كه الياس خواجه پادشاه جغتائي حق مداخلـه در               . جز نامي از او نبود    
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  .امور ماوراءالنهر را نداشت
و اميرحسين نزاعي در گرفت كه بـه گريـز تيمـور بـه       با رهايي ماوراءالنهر، ميان تيمور      

اميرحسين كه حكومت بلخ و قندوز و خلـم و كابـل را در دسـت                . سمت خراسان منجر شد   
 مـصالحه  اوداشت، از اتحاد تيمور با مغوالن منطقه ايلي ـ جغتاي ـ بـه هـراس آمـد و بـا       

تيمور، با شكست دادن    اما  .  ليكن توافق شد كه ماوراءالنهر در دست تيمور قرار گيرد          ٢١.كرد
  ).م1370/ ق771(اميرحسين در بلخ، مالك ماوراءالنهر شد 

اتحـاد ميـان اميرتيمـور و اميـر         . مقدمات سروري تيمور در ماوراءالنهر فراهم شده بـود        
سرانجام اميرحسين مورد حمله تيمـور      . حسين در برابر تهاجمات پادشاه جغتاي شكننده بود       

بنابر نوشته ظفرنامه، تيمور، همچنان خود را وارث        . قابت خارج شد  قرار گرفت و از گردونه ر     
و ادامه دهنده خاندان چنگيزخان دانست و بنابر نقل تاريخ رشيدي، با قتل كابل شاه متحد                

 براي ايـن كـه از حمايـت و اطاعـت سـالطين محلـي و امـداد مـاوراءالنهر                     ٢٢اميرحسين،
ــام برخــوردار باشــد و ســلطنت خــود را مــشروعيت  دهــد  ، يكــي از اوالد چنگيزخــان بن

بعد از مرگ وي، فرزندش موسـوم بـه محمـود خـان را،              . سيورغتمش را جانشين خود كرد    
در تمام فرامين دولت تيموري از فرزندان و اعقاب گرچه          . خان ماوراءالنهر تيموري قرار داد    

  : نويسد ميرزا محمد حيدر دوغالت مي. قدرتي نداشتند با احترام ياد شده است
كنيم با سالطين ما در سمرقند مانند زندانيان  در اين عصري كه ما زندگي مي

  ٢٣.شود سياسي رفتار مي
لـيكن مـشروعيت    . تيمور به جاي امپراطوري مغول، امپراطـوري تـرك را ايجـاد كـرد             

 از   و  تركيبي بود از ترك و ايرانـي       ،امپراطوري تيمور از لحاظ فرهنگي    . مغوالن را رها نكرد   
مغـولي  : ترك و چنگيزي، و از لحاظ سياسي و مذهبي       : ت حكومتي بنايي بود   لحاظ تشكيال 

  ٢٤.و عربي
تيموريان از غرب و شمال و جنوب و شرق بـه هجـوم پرداختنـد و مـانعي در راه آنـان         

خاناتي در ايران وجود نداشت؛ اردوي زرين در شمال غرب دچار انحطـاط شـده بـود؛                 : نبود
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لذا اين ترك و مغوالن سـلطنت نـشين      .  بود ار ضعف مغولستان فرتوت و سلطنت دهلي دچ     
تـصرف و تـسخير خـوارزم از طـرف          . خراسان بزرگ، فرصت قدرت نهايي را پيـدا كردنـد         

  ).م1379/ق780(اميرتيمور، سلطنت ماوراء النهر را تكميل كرد 
تيمور، علماء، فضال، مهندسان و هنرمندان را از نواحي مفتوحه بـه مـاوراء النهـر كـوچ                  

 ٢٥.در آغاز، به فتح بالد و امصار تركستان و مغولستان و خوارزم و توابع آن پرداخت               . داد  مي
 ق تمـام خراسـان را فـتح         783 ق از توران به ايران شتافت و در سال           782سپس در سال    

 788سـترآباد، و در سـال        ا   ق سيستان و قندهار را گرفت و در سال بعد،          785در سال   . كرد
ق به عراق و فارس و آذربايجان رفـت و از يـورش سـه سـاله، بـه جانـب دشـت قبچـاق                         

  . ق با توقتمش خان جنگ كرد و اولوس جوجي را غارت نمود793در سال . بازگشت
در ايـن سـفر جنگـي       .  ق براي يورش پنج ساله از توران به ايران تاخـت           794در سال   

در سـال   . ل مظفر و ساير والت عراقين و ديار بكر را مطيـع كـرد             مهم، حكام مازندران و آ    
در سال بعد به آذربايجان آمـد       .  ق به دشت قبچاق رفت و بار ديگر با توقتمش جنگيد           797

 ق واليت خراسان را به شاهرخ سـپرد         799در سال   . و آن را به ميرزا ميرانشاه تفويض كرد       
گيري   با بهره . ي سرزمين ثروتمند هند شد    و سپس با انگيزة غارت و در پوشش مذهبي راه         

  .از انحطاط سلطنت در دهلي، امير تيمور بر تخت هند نشست
وي، از جانـب    .  ق براي يورش هفت ساله از توران بـه ايـران آمـد             802تيمور در سال    

 عثماني، در سـال   ها و امپراطوري    سلطنت مملوك : شرق نزديك، دو قدرت در مقابل داشت      
در هنگـام  . اه مصر را در نزديكي دمـشق شكـست داد و شـام را گرفـت             ق سپاه پادش   803

تيمـور در   . پـذيرفت به حضور    ابن خلدون را     ،اي اقوال، مورخ تونسي     تصرف شام، بنابر پاره   
بازگشت از دمشق، هنرمندان و ارباب قلم را به سـمرقند بـرد، از جملـه آنهـا طفـل دوازده                     

در ايـن هنگـام بغـداد را از    . م ابـن عربـشاه شـد   اي بود كه بعدها مورخ معروفي به نـا          ساله
رويارويي نهايي با عثمانيان در آنقـره صـورت         . جاليريان منتزع ساخت و به ايران بازگشت      

در اين زمان بايزيد از سلطان احمـد        .  ق عزم بايزيد عثماني كرد     804تيمور در سال    . گرفت
 آنقـره، بـا هزيمـت عثمانيـان،         در جنگ . نمود  جالير و امير قرايوسف قراقويونلو حمايت مي      
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اين حادثه مهم در آنقره موجب شد كه        . بايزيد اسير گشت، اما ظاهراً مورد تفقد قرار گرفت        
زيـرا بايزيـد بـا    . اي بيابد و پنجاه سال ديگر به حيات خـود ادامـه دهـد       بيزانس عمر دوباره  

تيمـور در   . شكست دادن قواي صليبي در نيكوپوليس، بيزانس را در محاصـره گرفتـه بـود              
عيـسوي بـودن آنـان،      .  ق متوجه گرجستان مسيحي شد و جزية آنان را پذيرفت          806سال  

در واپسين سالهاي حيات خويش، درانديشة فـتح        تيمور  . رنگ جنگ مقدس مذهبي گرفت    
بدين ترتيب از سرحد . چين بود اما به هنگام گردآوري سپاه در اترار رنجور شد و در گذشت            

  . از اقصاء هند تا ناحيه فرنگ را در قلمرو دولت تيموري قرار دادختا تا اقصاء شام و
خوش منازعـات ميـان پـسران و نوادگـان           النهر دست   بعد از مرگ تيمور، سلطنت ماوراء     

امير غياث الدين جهانگير، فرزند ارشـد وي در حيـات پـدر درگذشـت و تيمـور                  . تيمور شد 
ز مرگ نا به هنگام تيمور ميان شـاهزادگان       اما پس ا  . فرزندش پير محمد را وليعهد قرار داد      

اي پديد آمد كه سلطان خليل پسر ميرانشاه در سمرقند بر تخت              تيموري چنان وضع آشفته   
  .نشست، هر چند سلطنت او كوتاه بود و امر به شاهرخ قرار گرفت

رنـسانس  «ايـن دوره، دورة طاليـي       . دوره شاهرخ، دورة شكوفايي ادبي و هنـري بـود         
 شاهرخ تيموري بر ايران شرقي      ٢٦.ناميده شده است  » دورة احياء علم و دانش    «و  » تيموري

حكومــت داشــت و ايــران غربــي در نــزاع درونــي تيموريــان بــاز بــه دســت جاليريــان و 
شاهرخ در مقابل قدرت فزاينده قراقويونلوها و تصرف نواحي چون عراق           . قراقويونلوها افتاد 

لطنت آذربايجـان و در واقـع شناسـايي حكومـت     عجم و سلطانيه و قزوين، فرمان نيابت س      
 بـا شكـست جهانـشاه      ٢٧. م صـادر كـرد     1435/ ق 839تركمانان به اين نواحي را در سـال         

  .قويونلو، ايران غربي به دست تركمانان افتادقراقويونلو از اوزون حسن آق
با مرگ شاهرخ و جانشيني پسرش الغ بيگ ـ فرمانرواي مـاوراءالنهر ـ مغـوالن اردوي     

 آنـان در ايـاالت واقـع در سـيبري و            ٢٨.شيبان حمله شديدي به مـاوراءالنهر انجـام دادنـد         
. در اين هنگام، الغ بيگ به دست پسرش عبداللطيف كشته شـد           . تركستان سكونت داشتند  

كردند و    اين يورش نخستين ازبكان نبود، در گذشته نيز به استرآباد و ساير نواحي حمله مي              
قدرت تيموريـان   . فرستاد  فرماندهان خود را براي سركوبي آنان مي      شاهرخ هر ساله يكي از      
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. داد  رو به افول بود و نزاع شاهزادگان براي رسيدن به سلطنت، ايـن رونـد را سـرعت مـي                   
 آنان به سوي متـصرفات تيمـوري نـشان از دوره جديـدي در      قدرت نوين ازبكان و حركت 

يرخان ـ پادشاه منطقة سيحون تا سغناق و  دخالت ابوالخ. تاريخ ماوراءالنهر و خراسان داشت
گيري محمد خان شيباني از پريـشاني اوضـاع    هاي تيموريان و سپس بهره اوزگند ـ در نزاع 

در همين محـدودة زمـاني، بـه انقـراض دولـت تيمـوري و اسـتقرار حكومـت ازبكـان در                      
  .ماوراءالنهر منجر شد

 قـرن دهـم هجـري از دخالـت     منابع تاريخي و تواريخ محلي اواخر قرن نهـم و اوايـل     
 زمينـه ايـن     ٢٩.دهنـد   ازبكان در منازعات دروني تيموريان اطالعاتي در اختيار ما قـرار مـي            

عبداهللا ميرزا پـسر ابـراهيم      . مداخالت در اختالفات داخلي بعد از مرگ الغ بيگ، فراهم شد          
هي هـرات   سلطان، پادشاه سمرقند و ماوراءالنهر شد و بابر ميـرزا پـسر بايـسنقر بـه پادشـا                 

بنابر نوشتة خواندمير، ميرزا سلطان ابوسعيد، نوه ميرانشاه، كـه در واليـات             . وخراسان رسيد 
تركستان، ماوراءالنهر، بدخشان، طخارستان، زابلستان، سيـستان، خراسـان و مازنـدران بـه              

او از ياري ابـوالخير خـان ازبـك    . رعيت پروري مشغول بود، در صدد تصرف سمرقند برآمد 
انـدكي بعـد، ابوسـعيد، از ازبكـان ترسـيد و بـه         . كرد و ميـرزا عبـداهللا كـشته شـد         استفاده  

ابوالخيرخـان بـه    «ابوالخيرخان و امراي ازبك پيام داد تا به منـازل خـويش بـاز گردنـد و                  
  ٣٠.»اضطرار به دشت قبچاق رفت

. مسئله ديگري كه در حكومت ابوسعيد مورد توجه قرار گرفت، مسائل ايران غربي بـود              
جهانشاه قراقويونلو كه به معارضة با تيموريان آمده بـود و حتـي هـرات را متـصرف                  قدرت  

بدين جهت تيموريان و آق قويونلوها      . شده بود، نگراني سالطين شرقي ايران را برانگيخت       
اتحادية دفاعي بستند و سرانجام اوزون حسن آق قويونلـو بـا شكـست دادن قراقويونلوهـا                 

اوزون حـسن لـشكريان ابوسـعيد       امـا   . يران تحكـيم كـرد    قدرت خود را در قسمت غربي ا      
  .تيموري را در آذربايجان شكست داد و او را به قتل رسانيد

از اين زمان شاهزادگان تيموري در خراسان و ماوراءالنهر به صـورت حكـام محلـي در                 
احمد سـلطان ـ فرزنـد ابوسـعيد ـ در مـاوراءالنهر       : آمدند، اما خصومت همچنان ادامه يافت
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. لطنت كرد، عمر شيخ نيز صاحب فرغانه بود و بعد از وي پسرش بابر حاكم فرغانـه شـد                  س
بـا كـشته شـدن سـلطان احمـد، ميـان            . او بعدها امپراطوري گوركاني هند را تأسيس كرد       

شاهزادگان تيموري نزاع برخاست و برادرش محمود، و فرزندانش بايسنقر و علي هـر يـك      
  .مدتي كوتاه سلطنت كردند

ان شيباني، رئيس طايفه ازبك، از پريشاني تيموريان اسـتفاده كـرد و در سـال                محمد خ 
محمـدخان سـپس سـمرقند را نيـز در اتحـاد و             .  م بخارا را در اختيار گرفت      1500/ ق 906

  . پادشاه تيموري، تسخير كرد و در ماوراءالنهر بر تخت نشست٣١تباني با مادر سلطان علي،
سلطنت سـلطان حـسين،     .  در خراسان امارت داشت    در اين دوران، سلطان حسين بايقرا     

هاي پاياني حكومت وي بـا شـاه          سال. دورة درخشان ادبي و روزگار اوج مكتب هرات است        
گرچـه در  . روابط سلطان بايقرا و شاه اسماعيل دوستانه بوده است       . اسماعيل اول مقارن بود   

آميـز آنـان،      و و اقدامات تحريك   قويونل  ابتدا تيموريان با پناه بردن شاهزادگان و سرداران آق        
ها، رسم ادب را به جاي نياوردند و شاه جوان صفوي را رنجاندند، اما بعـد از ايـن                    در مكاتبه 

كه سپاهيان قزلباش دربار هرات را لرزاندنـد، تيموريـان بـا فرسـتادن نماينـدگان و اظهـار                   
ديرينـه و ارادت    اسـماعيل بنـا بـر سـوابق         . دوستي از آنچه گذشته بود، عذرخواهي كردنـد       
 به روش پدر و فرزندي سلوك كرد و اين          آنهاپيشين تيموريان نسبت به مشايخ صفوي، با        

  .وضع تا پايان دولت تيموري برقرار بود
 ق سلطان حسين به عزم جنگ با ابوالفتح محمـد خـان شـيباني كـه بـر                   911در سال   

بـديع الزمـان    . راه درگذشت ممالك ماوراءالنهر چيره شده بود، از هرات حركت كرد، اما در            
ديگـر  . ميرزا و مظفر حسين ميرزا پسرانش به طور مشترك در هرات به سلطنت پرداختنـد              

در داخل، اختالف و نفاق بـود و در         . شاهزادگان تيموري در خراسان سر به طغيان برداشتند       
ن  آگاهي از مرگ سلطان حـسي       ازبكان، با .  خان ازبك چشم طمع به خراسان داشت        بيرون،

به رغم مقاومـت متحدانـة   . و اختالفات دروني خراسان تا حدود رود مرغاب را غارت كردند       
شاهزادگان تيموري، محمدخان شيباني در باباخاكي در كنـار رود مرغـاب، تيموريـان را در                

. م شكست داد و خراسان را بر متصرفات خويش در مـاوراءالنهر افـزود  1507/  ق 913سال  
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يك قرن، اوالد چنگيزخان بطور قطع فرزندان امير تيمور را مغلوب           بدين ترتيب، با گذشت     
  .كردند
  

  شيبانيان در ماوراءالنهر. 3
در بررسي پيشينة تاريخي ازبكان، اولوس جوجي و تحوالت آن را در دشت قبچـاق تـا                 

در بحث متأخر ازبكان، از شيبان تا ابوالخيرخان و بـه           . قرن چهاردهم ميالدي مرور كرديم    
 اين دوران تا تشكيل دولت ازبك در ماوراءالنهر به دست محمدخان شـيباني، داراي     ويژه از 

اقطاعـات وي پـس از مـرگ چنگيزخـان          . شيبان از نوادگان چنگيزخان بـود     . اهميت است 
هايي بود كه از شرق و جنوب شرقي به اورال جنـوبي و مخـصوصاً قـسمت             شامل سرزمين 

هـا، امـروزه محـل        ايـن سـرزمين   . شـد   دود مي مهمي از ايالت تورگاي و آقتيو بينسك مح       
هـاي    هاي اروپايي مغـوالن در مجارسـتان شـجاعت          شيبان در جنگ  . سكونت قرقيزهاست 

بر نوشته رشيد الدين فضل اهللا همداني، اگـر مغـوالن در آن               بنا .از خود نشان داد   بسياري  
  ٣٢.كردند ماندند، حكومت آنجا را به شيبان واگذار مي سرزمين مي

ر قرن چهاردهم ميالدي، اردوي شيباني با اردوي سپيد مجاورت داشت و در آن              تا اواخ 
با ادغام اردوي زرين و اردوي سپيد در زمـان تـوقتمش،            . كردند  نواحي ييالق و قشالق مي    

. اين نواحي تحت تـصرف شـيبانيان بـوده اسـت          . سپيد اردو به جنوب روسيه مهاجرت كرد      
  .اند سط قرن چهاردهم ميالدي ازبك ناميده شدهقبايل و طوايف مطيع شيبانيان از اوا

او در هفـده سـالگي      . خان، مؤسس قدرت و شوكت ازبكان شيباني بـوده اسـت            ابوالخير
به طور رسمي، خان و پادشاه يورت و اردوي شيباني در كنار رود تورا در              )  م 1428/ ق 832(

شـرق شـط اورال و      هاي اولـوس جـوجي در         ابوالخيرخان به سرزمين  . سيبريه اعالم گرديد  
م خـوارزم را  1431/ ق834در حدود سال . شمال سيحون  حمله كرد و آن مناطق را گرفت    

م نواحي سغناق تا اوزگند در كنـار سـيحون را از تيموريـان        1447/ ق 851گرفت و در سال     
هاي نوادگان تيمور به ابوالخير    در همين زمان نزاع   . گرفت و سغناق را پايتخت خود قرار داد       

ابوالخيرخان در اواسط قـرن پـانزدهم مـيالدي         . فرصت داد تا به ماوراءالنهر وارد شود      خان  
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در نتيجـه، دو تـن از   . قرار گرفت و شكست خورد) قبيله اويرات(مورد حمله مغوالن شرقي   
خانهاي شعبه جوجي به نام قرائي و جاني بيگ از ابوالخيرخان جدا شدند و از طـرف خـان                   

      در سـالهاي حـدود    . در مرز مغولـستان صـاحب ملـك گرديدنـد         جغتاي ييسن بوقاي ثاني     
 م طوايف صحرا نوردي كه مطيـع ابوالخيرخـان بودنـد، نـزد     1465 ـ  1466/ ق870 ـ  71

قرائي و جاني بيگ رفتند و با آنهـا زنـدگاني مـستقلي نمودنـد و قـزاق ـ يـا قرقيزقـزاق ـ          
نان به كشته شـدن او در سـال        لشكركشي ابوالخيرخان براي مطيع ساختن آ     . شناخته شدند 

هـاي    سه سال بعد، خان مغولستان يعني يونس خان بقية ازبـك          .  م انجاميد  1468/ ق 872
هاي ياغي، قرقيز ـ قزاق، دولتي صحرانورد تشكيل دادند  وفادار را پراكنده ساخت، اما ازبك

رسـيدند؛  بـه سـلطنت   ) فرزند جاني بيـك  (و قاسم   ) پسر قرائي (و بعد از مرگ آنها، برندوق       
  .ولي خلق و خصلت صحرانوردي را هم چنان حفظ كردند

گيري از حكومت ابوالخيرخان بر آن است كه وي كوشـيد روحيـه    رنه گروسه، در نتيجه  
بيابانگردي را با نوعي پادشاهي نيمه مقيم هماهنگ سازد ولي اين تجربـه بـه شكـست و                  

يـل را گـردآورد و در منازعـات          او در سـرزميني پهنـاور، طوايـف و قبا          ٣٣.سقوط او انجاميد  
تيموريان ماوراءالنهر به حل اختالفات كمك كرد، اما بـه طـور ناگهـاني در برابـر حمـالت          

انـد، از     ديگر صحرانوردان و برخي از ايالت خودش، كه از يكجانشيني به تنگ آمـده بـوده               
  .هم پاشيد

نس، خـان   شاه بوداق پسر ابوالخيرخان، در همان سـال وفـات پـدرش، بدسـت اميريـو               
جغتائي مغولستان، كه به كمك قرقيز ـ قزاق آمده بـود، در ميـان تاشـكند و تركـستان در      

اي را آغـاز      ، زنـدگاني پرحادثـه    بوداق محمد شيباني، پسر  .  م كشته شد   1468/ ق 872سال  
 او در دوران    ٣٤.دهـد   خواندمير، شرح مبسوطي از دوران زنـدگاني وي بـه دسـت مـي             . كرد

محمـد  . ش ابوالخيرخان، قراچين بيك قاسم سلطان قـرار گرفـت         طفوليت تحت تربيت جد   
خان شيباني كه از فرمانروايي دشت قبچاق محروم مانده بود، مدتي نزد اميـران و بزرگـان                 

بـا ايـن    . قبايل ترك و مغول آمد و شد كرد و توانست برخي را به هواخواهي خود برانگيزد               
ير به بخارا آمد و به سلطان احمـد ميـرزاي           ناگز. اي نگرفت   هاي خود نتيجه    همه، از فعاليت  
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با مرگ سلطان احمد وآگـاهي از       . گوركاني پيوست و در سمرقند صاحب قوت و قدرتي شد         
ضعف شاهزادگان تيموري، وي تصميم گرفت كه در مـسائل سياسـي مـاوراءالنهر دخالـت                

اجـه يحيـي    هاي شاهزادگان و اميران از جمله اختالفات سلطان علي ميـرزا و خو              نزاع. كند
گيري از آن و اغفـال   محمد خان شيباني با بهره. زمينه موفقيت خان ازبك را فراهم ساخت   

سلطان علي و مادرش، شهر سمرقند را تصرف كرد و در نهايت با شكست دادن تيموريـان                 
بعد از تصرف سـمرقند     . م بر سرير سلطنت ماوراءالنهر نشست     1500/ ق 906و بابر در سال     

 استقالل، بخارا و قرشي و شهر سبز و غيره را ميان خويشان خود تقـسيم                و برافراشتن علم  
  .كرد و به هر يك حكومت و واليتي بخشيد

را از  ) خيـوه (اندكي بعد، ازبكان متوجه تصرف نواحي خراسان شدند و به زودي خوارزم             
. تسلط سلطان حسين بايقرا بيرون آوردند و به سوي خراسـان و هـرات رهـسپار گرديدنـد                 

اسان و هرات در اين زمان در اختيار بديع الزمان ميرزا پسر ارشد سلطان حـسين بـايقرا                  خر
 م  بلـخ را تـصرف   1506 ـ  7/ ق912ــ  3خان ازبك از معبر كركي گذشت و در سال . بود
بنابر نوشتة ميرخواند، سلطان حسين ميرزا از آن اهمـال و تغافـل كـه در بـاب امـداد                    . كرد

  ٣٥. كرده بود پشيمان شدسلطان بديع الزمان ميرزا
. م بـه دسـت شـيبك خـان افتـاد          1507/ ق 913هرات، پايتخـت تيموريـان، در سـال         

اي از طـرف سـادات و         خواندمير، مورخ اين دوران كه خود شاهد اين حـوادث بـود و نامـه              
بزرگان هرات مبني بر اطاعت و انقياد، براي محمدخان شيباني فرستاده است، از مطالبـات               

  ٣٦.كند كان بر مردم و اكابر هرات انتقاد ميو تحميالت ازب
به رغم منابع ايراني دورة تيموري و صفوي، كه فقط چهرة غارتگرانه ازبكان را تـصوير                

اند، برخي برآنند كه محمد خان شيباني، رنـسانس ادبـي و فرهنگـي تـرك و ايرانـي                     كرده
. گـي را تـشويق كـرد      تيموريان را در سمرقند توسعه داد و بزرگان اين نهضت ادبي و فرهن            

  :فرنان گرنار معتقد است
وي با اينكه يك ازبك تام و تمام بود معهذا مردي بود مفتون شعر و ادب و                 
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دانـست و بـه       داراي كمال و دانش، چنان كه زبان فارسي و عربي را خـوب مـي              
كرد و با كمال گشاده دستي به شـعراء و هنرمنـدان              زبان تركي چكامه سرايي مي    

  ٣٧.نمود كمك مي
محمدخان شيباني، گرچه محمودخان، خان مغولستان را در پيكار آقشي شكـست داد و              
اندكي بعد به قتل رسانيد، اما دختـر وي را بـه ازدواج فرزنـدش درآورد و بـدين ترتيـب در              

  .اوالد خود دو شاخة خاندان چنگيزخاني ـ شعبه جغتايي و شعبه جوجي ـ ايجاد كرد
هـاي تركـستان      ترين دولت خراسان بزرگ تا سرزمين       اوج قدرت ازبكان به عنوان مهم     

رويارويي اين دو   . غربي و ماوراءالنهر و فرغانه با تشكيل سلسله صفويه در ايران مقارن شد            
دولت جوان و نوپا حتمي بود، چنانكه براثر آن دولت صفوي توانست خراسان را از تـصرف                 

هـاي    تفـاوت . احـدي بـه وجـود آورد      ازبكان خارج سازد و بعد از چهار قرن و نيم، ايـران و            
صـفويه  : اساسي ميان اين دو دولت نوظهور و جوان يعني صفويه و ازبكـان وجـود داشـت                

ازبكهـا  و  تعـصب بودنـد،     مصفويه شـيعي    . اي از مغولي و ترك      ايراني بودند، ازبكها آميخته   
شهرنـشيني صـفويان و   . اختالفات نژادي، حالـت و صـورت مـذهبي يافـت      . سني متعصب 

هـاي تـاريخي، بـا     رداري آنان از رونق و شكوفايي فكري و فرهنگي مبتني بر پشتوانه  برخو
اي نداشتند، تالقي دو نوع حيات        صحرانشيني و بيابانگردي ازبكان كه از سابقه تمدني بهره        

  .فكري و اجتماعي بود
اي بـه   محمدخان شيباني، به عنوان قهرمان تسنن و به عنوان فرزند چنگيزخان در نامه     

ادشاه صفويه اخطار كرد كه دست از انديشة شيعي بردارد، در غير اين صورت با شمـشير،                 پ
او اصل و منشأ صفويان را مورد ترديد و حتـي           . او را از كفر به مذهب حق وادار خواهد كرد         

تمسخر قرار داد وكشكول درويشي هديه فرستاد تا به پيشه اجداد خود باز گردند و سلطنت                
  .يزخان واگذار نمايندرا به خاندان چنگ

هـاي متفـاوت در مقابـل يكـديگر        با پيدايش دو دولـت نوبنيـاد، دو قـدرت بـا ويژگـي             
افزون بر روحيه توسعه طلبي، تعارضات عقيدتي و اختالفـات مـذهبي در       . آرايي كردند   صف
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اين اختالفات مذهبي از سوي روحانيون مذهبي بـه ويـژه   . ور شدن منازعات مؤثر بود     شعله
ايجاد شد كه بعد از تشكيل دولت صـفوي و برقـراري نظـام شـيعي در ايـران بـه                     علمايي  

. ترين اين افراد، فضل اهللا روزبهان خنجـي اسـت           برجسته. ماوراءالنهر مهاجرت كرده بودند   
. با ادامه بحران نظامي در مناسبات ايران و ازبكان، استناد به داليـل تـاريخي بـروز يافـت                  

بكان به عنـوان وارثـان چنگيزخـان و سـپس تيموريـان بـه               موروثي بودن خراسان براي از    
هاي باسـتاني ايـران،       در مقابل، صفويان به عنوان جانشينان دولت      . روشني بيان شده است   

  .اين سرزمين را ملك موروثي خواندند
در اين ميراث خـواهي نـوين، سـالطين مـاوراءالنهر، پادشـاهي ايـران را بـه عـراق و                     

بـدين گونـه    . قويونلو قـرار گيـرد      ا در جغرافياي سياسي دولت آق     آذربايجان محدود كردند ت   
محـور مجـادالت در قالـب       . كسب مشروعيت تاريخي، در كنار توجيه مذهبي بـروز يافـت          

در رويـارويي   . مباحث مذهبي در سطور اسناد و مأخـذ تـاريخي هـم چنـان وجـود داشـت                 
دايش شكاف در جهان اسـالم      عقيدتي ايران و ازبكان، به حوادثي كه در تاريخ اسالم به پي           

منجر شده بود، دوباره بازگشتي صورت گرفت تا هر يك در اثبات عقيده خويش و بطـالن                 
اين مجادالت عقيـدتي و تـاريخي، بـه سـه جنـگ عمـده و                . نظريات ديگري توفيق يابند   

توانـست تماميـت     جام و رباط پريان منتهي شد كه هـر كـدام مـي   ،ساز يعني مرو  سرنوشت
سرانجام اين جدال خونين در     . ن و انديشه ديني صفويان را در مخاطره قرار دهد         ارضي ايرا 

شـاه  . آغاز قرون جديد، حاكميت ازبكان بر شرق ايران را در اوايل سده يـازدهم پايـان داد                
عباس اول، نه تنها حاكميت ايران را بر مرزهاي شـرقي و خراسـان احيـاء كـرد، بلكـه در                     

به طوري كه برخي از خـوانين       .  نقش مهمي برعهده گرفت    هاي دروني سالطين ازبك     نزاع
در واقـع، بـراي     . ازبك براي باز يافتن قدرت در ماوراءالنهر به پايتخت ايـران روي آوردنـد             
  .نخستين بار در اين دوران، نفوذ سياسي ايران در ماوراء النهر برقرار گرديد

  
  گيرينتيجه

 ايرانـي ـ اسـالمي آن، در پيـدايش     اوضاع سياسي ماوراء النهـر و بـسترهاي فرهنگـي   
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. هاي مستقل و نيمه مستقل نقش مهمي داشـت          نيروهاي محلي در ايران و تاسيس سلسله      
هـا، بـه تـشكيل        هاي متعدد به ايران بوده است؛ اين يورش       اين مناطق، معبري براي حمله    

، آخـرين   ازبكـان . هايي از اقوام مهاجم در جغرافياي سياسي و فرهنگي ايران انجاميد            دولت
نماينده اين حمالت در اواخر سده نهم هجري و در بامداد تشكيل دولت صفويان بودند كه                

اي از رويارويي عقيدتي و سياسي را با صفويان، در قالب تجديـد تئـوري خالفـت، در                    دوره
در واقـع، پيـروزي ازبكـان بـر تيموريـان و تـشكيل              . آغاز سده دهم هجري شـكل دادنـد       

 ماوراءالنهر به منزلة برتري شيبانيان از شعبه جـوجي بـر تيموريـان از               پادشاهاي ازبكان در  
البته، تيمور، به رغم برقراري امپراطوري ترك، مشروعيت مغوالن را رها           . شعبه جغتاي بود  

نكرد و امپراطوري تيموري، ازلحـاظ فرهنگـي، تركيبـي ايرانـي ـ تـرك بـود؛ و از لحـاظ         
ي داشت؛ و از لحاظ سياسي ـ مـذهبي، مـاهيتي    تشكيالت حكومتي، بنايي تركي ـ چنگيز 

در دوره بعد از تيمور، ايران شرقي، در دست اعقاب وي دسـت بـه               . مغولي و اسالمي يافت   
  .دست گشت و در ايران غربي، حكومت تركمانان پديدار شد

 آنان به سوي متصرفات تيموري، نشان از         قدرت نوين مغوالن اردوي شيبان، و حركت      
اين حركت، در كنـار دخالـت آنـان در          .  تاريخ ماوراءالنهر و خراسان داشت     دوره جديدي در  

هاي درونـي تيموريـان، بـه انقـراض دولـت تيمـوري و اسـتقرار حكومـت ازبكـان در            نزاع
. اوج قدرت ازبكان، مقارن با تـشكيل سلـسله صـفويه در ايـران بـود        . ماوراءالنهر منجر شد  

انديشه تشكيل دولت واحد در ايران با       . ناپذير بود  رويارويي اين دو دولت پر حرارت، اجتناب      
صبغة مذهبي شيعي، در برابر توسعه طلبي ارضي و انديشه تجديد خالفت در دستگاه بخارا               

  .قرار گرفت
اجمال سخن اينكه، آن هنگام كه جدال مذهبي ايرانيان و ازبكان به بن بـست نظـامي           

از حـصول بـه مـشروعيت       . نهـاد كشيده شد، ميراث خواهي تاريخي پا بـه عرصـه ظهـور             
در توسعه طلبي سياسي و مذهبي آغاز شد و با ادعاهاي تـاريخي             ) ادعاي خالفت (عقيدتي  

  .هاي اسالمي به اتمام رسيد فرمايي بر سرزمين براي حكم) هاي پيشينوراثت سلسله(
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  هانوشتپي

                                                 
چهـار بررسـي    «بارتولد در تحقيقات خود در مورد تركستان و ماوراءالنهر، بـه ويـژه در               . 1

هر چنـد دسترسـي بـه آن ممكـن نـشد،      .  مواد فراواني گرد آورده است     »درباره آسياي مركزي  
  . هاي رنه گروسه، سود جستم ليكن از اطالعات پراكنده منابع مانند نوشته

) 1368 انتشارات اساطير،    ،تهران(ترجمه ابوالقاسم پاينده    سل و الملوك،    رالتاريخ  طبري،  . 2
  . 3804 - 3806ص  ،9ج 

به تفصيل از آن بحـث      » آسياي ميانه قبل از قرن دوازدهم ميالدي      « تحت عنوان بارتولد،  . 3
 انتـشارات بنيـاد فرهنـگ       ،تهـران ( ترجمه كريم كـشاورز      تركستان نامه، بارتولد،  : ك. ر. كند  مي
  ). 1352ان، اير

  . 30ص  ،4ج ) 1339 كتابفروشي خيام، ،تهران (تاريخ روضة الصفاميرخواند، . 4
نـا،     بـي  ،تهران(، با مقدمه محمد قزويني      )زين االخبار  (تاريخ گرديزي ابوسعيد گرديزي،   . 5
  . 15 - 47ص ) 1327
مطبـع   ،قـاهره ( تحقيق محمد جابر عبـدالغال الحـسيني،        المسالك والممالك، اصطخري،  . 6

  .305ص ) 1961دارالقلم، 
  . 531 ـ 532، ص 8ج ) 1966بيروت، دار صادر، دار بيروت،  (الكامل في التاريخابن اثير، . 7
هايي است كه در شمال ماوراءالنهر قرار داشت و مسكن اقـوام              منظور از دشت، سرزمين   . 8

  . ترك بود و شامل تركستان چين كنوني است
  . 605، ص 1ج  تركستان نامه، پيشين،بارتولد، : قل از؛ ن58ص  گرديزي، پيشين،. 9
  . البته در انتساب تيمور به دودمان جغتاي ترديد هم وجود دارد. 10
ايبير ـ سپبير پوالر و دشت قبچاق و  : در كتاب جامع التواريخ اين متصرفات عبارتند از. 11
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رشـيد الـدين    : ك.ر .گويند  ميدو روس و چركس تا دربند خزر كه مغوالن آن را تيمور قهلقه              باشغر  

  . 513، ص 1ج ) جاتهران، اقبال، بي( تصحيح بهمن كريمي جامع التواريخ،فضل اهللا همداني، 
با تاريخ حبيب السير،    ؛ خواندمير،   15 - 520 ص   همان،: ك. درمورد فرزندان جوجي، ر   . 12

  . 15 - 77 ، ص3ج  )1333 انتشارات كتابخانه خيام، ،تهران(مقدمه جالل الدين همائي 
را مطيـع خـود     » بيـر   سـي «يـا   » تيـومن «، خانات سـيبريه     1480شيبانيان در حدود سال     . 13
 ميالدي به اردوي زرين و فتح آن و سفر به           1380با لشكركشي توقتمش خان در سال       . ساختند

پادشاه شيبانيان موسوم بـه     . واقع در سيحون سفلي بدست شيبانيان افتاد      » اورده«اروپا، اقطاعات   
 در ناحيه تورا در سـيبريه غربـي بـه سـلطنت پرداخـت، منطقـه                 1428بوالخيرخان كه از سال     ا

بالكاش تا اورال را تصرف نمود و مركـز فرمـانروايي خـود را شـهر سـغناق واقـع در سـاحل                       
  .نوة او در بخارا و سمرقند پادشاهي ازبك را تأسيس نمود. سيحون قرار داد

 بنگاه ترجمه و ،تهران(ترجمه عبدالحسين مكيده ان، امپراطوري صحرانوردرنه گروسه، . 14
  .650ص ) 1353 ،نشر كتاب

؛ بارتولد در دائرة المعارف اسـالمي در ذيـل مـدخل            222، ص   5 ج   پيشين،ميرخواند،  . 15
  .656ص پيشين، گروسه، : نقل از. كند  در اين مورد بحث مي.261مور، ص يمنگوت
: تيمور، تودامنگو، توالبوقـا و توقتـاي، رك       براي بحث تفصيلي در دورة سلطنت منگور      . 16

  .643 - 663ص پيشين، گروسه، 
قاضي احمد غفاري، مورخ دورة صفوي كه همزمان با حسن روملـو صـاحب احـسن                . 17

در «: دهد  زيسته، در مورد لشكركشي جاني بيك خان اطالعاتي در اختيار ما قرار مي              التواريخ مي 
تـاريخ  : ك. ر. »يك را با سپاهي در آذربايجان گذاشـت       آذربايجان دفع شر اشرف كرد و بردي ب       

  .210 ـ 203ص ) 1343 كتابفروشي حافظ، ،تهران (جهان آراء
 بـه   عجايب المقـدور فـي اخبـار تيمـور،        ابن عربشاه،   : ك. در مورد تيمور و توقتمش، ر     . 18

  . 15 ـ 17ص ) 1299نا،  كلكته، بي(اهتمام كبيرالدين احمد 
  . 398، ص 3 ج  پيشين،خواندمير،. 19
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تـصحيح محمـد عباسـي      ظفرنامه،  شرف الدين علي يزدي،     : ك. براي بحث تفصيلي ر   . 20

  . 34 ـ 37ص  ،1ج ) 1336 اميركبير، ،تهران(
  . 398ص همان، . 21
 تأليف ميرزا حيدر گوركاني از منابعي است كـه مطالـب مهمـي از دوره                تاريخ رشيدي . 22

رنـه گروسـه، نقـل      .  ق تأليف شده است    952ل  اين كتاب در سا   . تيموري و صفوي در بر دارد     
  . قول بسياري از اين اثر آورده است

  . 683 ص پيشين،رنه گروسه، . 23
  . 684ص همان، . 24
خوانـدمير،  : ك. ر. فهرست اجمالي لشكركشي تيمور از خواندمير اقتباس گرديده است        . 25
  . 395 ـ 398، ص 3ج  پيشين،
  . 758 ص پيشين،رنه گروسه، . 26
: ك. ر. هـاي شـاهرخ در كتـاب خوانـدمير بـه تفـصيل آمـده اسـت                   لشكركـشي  شرح. 27

  . 468، ص 3ج  خواندمير، پيشين،
 تـصحيح    احـسن التـواريخ،    :ك. ر. حسن روملـو، در ايـن مـورد اطالعـاتي در بـردارد            . 28

  . 202ص ) 1349، 11 بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ج ،تهران(عبدالحسين نوائي، 
: ك. ر.  نزاعهاي تيموريان در منابع متعددي آورده شـده اسـت          دخالت ابوالخيرخان در  . 29

 تـصحيح سـيد     روضات الجنات في اوصاف مدينه هـرات،      معين الدين محمد الزمچي اسفزاري،      
؛ ابـوبكر طهرانـي،     168، ص   2ج   )1338 انتـشارات دانـشگاه تهـران،        ،تهران(محمد كاظم امام    

؛ 314ص ) 1355 كتابخانـه طهـوري،   ،رانتهـ (دياربكريه، تصحيح نجاتي لوغال ـ فاروق سومر  
  . 50، ص 4ج پيشين، خواند مير، 

  . 50، ص 4ج پيشين، خواند مير، . 30
محمد خان شيباني با مادر سلطان علـي بـاب مكاتبـه گـشود و او را بـا وعـده ازدواج        . 31

خورشـاه بـن   : ك. ر. بدين جهت وي فرزند خويش را به تسليم شدن دعوت كـرد           . تطميع كرد 
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 جامعـه مليـه     ،دهلـي (به كوشش سيد محمد مجاهد حسين زيدي،        تاريخ قطبي،    ،حسينيقباد ال 

  . 543ص ) 1965اسالميه نئي دهلي، 
  . 515 ـ 517، ص 1 ج جامع التواريخ،: ك. در مورد شيبان و فرزندانش و متصرفات آنان ر. 32
ر مـورد   د. اي درباره تاريخچة ازبكان گـرد آورده اسـت          رنه گروسه، اطالعات گسترده   . 33

  . 788ص  پيشين، امپراطوري صحرانوردان،: ك. برداشت كلي وي از حكومت ابوالخيرخان ر
  . 273 ـ 276 ص پيشين،خواندمير، . 34
  . 233، ص 7 ج پيشين،ميرخواند، . 35
  . 378، ص 4 ج پيشين،خواندمير، . 36
  . 790 ص  پيشين،رنه گروسه،: نقل از. 37

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 32، شماره مسلسل 1386زمستان  هشتم،          سال 

 

 
 
 
 

97

                                                                                                                   
  
  
  

  فهرست منابع
  . م1966، بيروت، دارصادر، 8 ج الكامل في التاريخ، اثير،  ابن-
  .1299نا،  ، به اهتمام كبيرالدين احمد، كلكته، بيعجايب المقدور في اخبار تيمور ابن عربشاه، -
 تـصحيح  روضات الجنات في اوصـاف مدينـه هـرات،    اسفزاري، معين الدين محمد الزمچي،   -

  .1338 دانشگاه تهران، ، تهران، انتشارات2محمد كاظم امام، ج 
  . م1961 تحقيق محمدجابر عبدالغال الحسيني، قاهره، مطبع دارالقلم، المسالك والممالك، اصطخري، -
  .1352 ترجمه كريم كشاورز، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تركستان نامه، بارتولد، -
، تهران، انتشارات كتابخانـه     3 ، با مقدمه جالل الدين همايي، ج      تاريخ حبيب السير   خواندمير،   -
  .1333خيام، 
 تصحيح سيد جاهد حسين زيدي، به كوشـش سـيد           تاريخ قطبي،  خورشاه بن قباد الحسيني،      -

  .م1965محمد مجاهد حسين زيدي، دهلي، جامعه مليه اسالميه نئي دهلي، 
ه و نشر ، تهران، بنگاه ترجم11 تصحيح عبدالحسين نوايي، ج     احسن التواريخ،  روملو، حسن،    -

  .1349كتاب، 
  .1369، تهران، انتشارات اساطير، 9 ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج تاريخ رسل والملوك، طبري، -
  .1355 تصحيح نجاتي لوغال، فاروق سومر، تهران، طهوري، دياربكريه، طهراني، ابوبكر، -
  .1343 تهران، كتابفروشي حافظ، تاريخ جهان آراء، قاضي احمد غفاري، -
  .1327نا،  ، با مقدمه محمد قزويني، تهران، بي)زين االخبار (تاريخ گرديزييزي، ابوسعيد،  گرد-
 ترجمه عبدالحسين ميكده، تهـران، بنگـاه ترجمـه و           صحرانوردان، امپراطوري گروسه، رنه،    -



 
 
 
  
 

  
  
  

  اوضاع سياسي ماوراءالنهر در دوران اسالمي تا تشكيل دولت صفوي
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  .1353نشر كتاب، 

  .تااقبال، بي، تهران، 1 تصحيح بهمن كريمي، ج جامع التواريخ، همداني، رشيد الدين فضل اهللا، -
  .1339، تهران، كتابفروشي خيام، 4 ج تاريخ روضة الصفا، ميرخواند، -
  .  1336، تهران، اميركبير، 1 تصحيح محمد عباسي، ج ظفرنامه، يزدي، شرف الدين علي، -


