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  ٣٢فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 
..........................................  

 اوضاع سیاسي ماوراءالنھر در دوران اسالمي تا تشكیل دولت صفوي

  *پوردكتر حمید حاجیان

اين پژوھش، اوضاع سیاسي ماوراءالنھر را در قرون اولیه اسالمي تا تشكیل دولت صفوي در ايران مورد 
ھاي مستقل و نیمه مستقل و پیدايش نیروھاي محلي در شرق  روند تأسیس دولت. دھد قرار ميبررسي 

از سوي ديگر تحوالت سیاسي . فالت ايران به تشكیل دولت صفوي و ايجاد دولت واحد كمك شاياني كرد
ني و حیات تحوالت درو. ماوراءالنھر به پیدايش دولت تیموريان و اندكي بعد ازبكان در آن منطقه انجامید

ھاي  سیاسي و مذھبي تیموريان و ازبكان و رويارويي عقیدتي و سیاسي آنان با دولت صفويه در حوادث سده
  .پانزدھم و شانزدھم میالدي، تأثیر زيادي داشته است/ نھم و دھم ھجري 

  .ماوراء النھر، خراسان، مغوالن، تیموريان، شیبانیان، صفويان: ھاي كلیديواژه

  مقدمه

و ماوراءالنھر در حیات سیاسي و اجتماعي خويش و در گذر زمان منشأ تحوالت و دگرگونیھاي  خراسان
پیدايش دولتھاي مستقل و نیمه مستقل متعدد در اين نواحي و رونق و شكوفايي فرھنگي . اند بسیاري بوده

ھاي مھم فالت ايران  ونھاي مختلف، اين منطقه را از كان در ادواري از تاريخ و بروز ويژگیھاي ديگر در دوران
بدنبال . اند به ويژه آنكه منطقه خراسان و ماوراءالنھر معبري براي تھاجمات به ايران بوده. ساخته است

. ھاي مستقل ايراني ظھور يافتند فروپاشي دولت ساساني و استقرار خالفت اسالمي نخستین دولت
به اين ترتیب دولتھاي . غزنوي و سلجوقي آغاز شد دستگاه خالفت بغداد تحت تأثیر قرار گرفته و تھاجم تركان
  .ترك در اين مناطق جغرافیايي شكل گرفته وتعمیم يافتند

ھاي محلي در ايران، اين سرزمین ھمچنان يكي از كانونھاي  با اضمحالل حكومت مغوالن و تشكیل سلسله
دربار تیموريان، . برخوردار گرديداي  فرھنگي با ھويت ايراني اسالمي بود كه از شكوفايي ادبي و ھنري ويژه

بدنبال افول قدرت تیموريان در ماوراءالنھر، . شد كه از نواحي گوناگون گرد آمدندمجمع اھل ادب و ھنر مي
ھاي قبچاق جدا شده بودند به سوي ماوراءالنھر و خراسان  اقوام بیابانگردي كه از خاستگاه خود در دشت

یكر فرتوت جانشینان تیمور وارد ساختند و دولت ازبكان را در ماوراءالنھر حركت كردند و آخرين ضربات را بر پ
و توسعه طلبانه و اندكي بعد احساسات مذھبي نوپايي شد   اين دولت، داراي روحیات رزمندگي. نھادند پي

كه در سراسر قرن شانزدھم میالدي و دھم ھجري در مرزھاي شرقي ايران، مناسبات سیاسي ايرانیان و 
  .ان را تحت تأثیر قرار دادازبك

اين پژوھش، اوضاع سیاسي ماوراءالنھر را در قرون اولیه اسالمي مورد بررسي قرار داده و شرايط اين منطقه 
  ]١.[نمايدرا تا قرن دھم ھجري تبیین مي

  از ورود اسالم تا دورة مغوالن 

میت فردي كه از جانب پادشاھي بعد از سقوط دولت كوشانیان، در اين سرزمین، فرمانروايي واحد يا حاك
ھر چند روايات تاريخي، از تشكیل حكومت ساساني در . بیگانه منصوب شده باشد، وجود نداشته است

گرفت و  در دورة اسالمي در آغاز فتوحات فقط حمالتي به ماوراءالنھر صورت مي. ماوراءالنھر حكايت دارند
بنابر قول طبري، شاھزادگان محلي ھر ساله در . تندگش فاتحان به مقر زمستاني خود در خراسان باز مي

يكي از شھرھاي مجاور خوارزم گرد آمده و با حل منازعات خويش براي عملیات جنگي علیه اعراب متحد 
م به سمت والي خراسان، سلطة  ٧٠۴/ق ٨۶با انتصاب قتیبة بن مسلم باھلي در سال ] ٢.[شدند مي

گیري از دوگانگي بومیان و اختالفات  قتیبه با بھره. گذشته استوار شد اعراب مسلمان در ماوراءالنھر بیش از
آنان از سمت شمال تا شاش و از جنوب شرقي تا كاشغر در مرز امپراطوري چین پیش رفت و در بخارا و 

  .سمرقند مساجدي ساخت
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راب در مشكالت اع. م بخشھايي از ماوراءالنھر از دست رفت٧١۵/ ق ٩٧با كشته شدن قتیبه در سال 
ھاي ترك، سراسر آسیاي مركزي  در قرن ششم میالدي، خان. تر شد ھاي تركان پیچیده ماوراءالنھر با مداخله

را به تصرف خويش در آورده و امیدوار بودند با ياري دولت بیزانس، ساسانیان را تار و مار كنند؛ اما ضعف 
الشي و به دو بخش شرقي و غربي تقسیم دولت تركان مت. بیزانس مانع از اجراي اين نقشه گرديده بود

  .شد
تركان حاضر نبودند به آساني از ماوراءالنھر . قتیبه با استفاده از وضع دشوار تركان آنان را از سغد بیرون راند

تحريكات آنان ھمراه با شیوه حكومت امويان و افزون طلبي حكام آنان و اخذ باج و خراج، گاه . بگذرند
  . *كردند زيرا از نو مسلمانان نیز خراج دريافت مي. گرديد وجب ميھايي را م العمل عكس

يافت، بومیان غیر مسلمان از  ھاي عرب در خراسان و ماوراءالنھر شدت مي ھاي قبیله در زماني كه اختالف
. دھاي مقطعي نائل گرديدن اين ھرج و مرج استفاده كرده، در برخي از نقاط نفوذ يافتند و تركان نیز به موفقیت

ھاي سیاسي خود در خراسان حكام اموي را به خود مشغول كرده  اگر چه در اين ھنگام عباسیان با فعالیت
ھاي پي در پي به كانون تركان،  حمله. ھايي در ماوراءالنھر دست يابد بودند، نصر بن سیار توانست به موفقیت

  .رفع كردآنھا را از حوضه سیردريا عقب راند و خطر صحرانشینان را موقتًا 
ھاي داخلي، در معرض خطر  با روي كار آمدن عباسیان و ھرج و مرج آغازين، ماوراءالنھر ھم زمان با درگیري

امپراطوري تركان غربي در تركستان ساقط شده بود، اما چینیان در . عظیم دشمن خارجي نیز قرار گرفت
ري كه از ديرباز با چین ارتباط داشت، صدد برآمدند از سقوط تركان استفاده كرده و قدرت خويش رادر كشو

اين جنگ . استوار سازند، بنابر درخواست حكام محلي ماوراءالنھر، عباسیان لشكريان چین را شكست دادند
بايست در  اي داشت، زيرا مشخص شد كه كدام فرھنگ و تمدن ـ چیني يا اسالمي ـ مي العاده اھمیت فوق

ن رقابت در ماوراءالنھر میان چین و ايران شكل نويني گرفت و چینیان از اين زما. اين سرزمین حكمفرما باشد
. با استقرار ابومسلم خراساني در ماوراءالنھر، حكام نواحي مختلف انتخاب شدند. به تحريك بومیان پرداختند

بعد از . فرستادند به دلیل اھمیت خراسان، خلفاي عباسي گاه فرزندان خود را به حكومت اين سرزمین مي
بخش شرقي سیردريا : نشیني دولت تركان و شكست چینیان در مرز ماوراءالنھر دو دولت تأسیس شد عقب

م در تصرف داشتند و در بخش سفالي سیر دريا يا سیحون دولت  ٧۶۶/ق ١۴٩را قارلیغان در سال ) ھفت آب(
  ] ٣.[غزان تشكیل يافت

او با . طرف مأمون عباسي حاكم خراسان شدم طاھر ذوالیمینین از  ٨٢١/ق ٢٠۶در اوايل قرن سوم ھجري 
سامانیان حتي پیش از . حذف نام خلیفه، استقالل خويش را در برابر دستگاه خالفت بغداد اعالم داشت

. طاھريان به قدرت رسیده بودند، ولي سمت آنان تنھا مقامات حكومتي ماوراءالنھر و تابع والي خراسان بود
اسان و بنابر میل مأمون خلیفه عباسي، نوح به سمت فرمانروايي سمرقند به اين ترتیب كه از طرف والي خر

] ۴.[و احمد به ھمان سمت در فرغانه و يحیي به فرمانروايي شاش و الیاس به حكومت ھرات منصوب شد
در اخبار خروج صفاريان در سیستان و ناحیه . سامانیان نتوانستند حكومت خويش را در ھرات استوار سازند

. در عوض، سامانیان در ماوراءالنھر فرمانروايان موروثي آن سرزمین شدند. خني از سامانیان نیستھرات، س
لیكن بايد توجه داشت . تابعیت كامل و نھايي ماوراءالنھر از حكومت اسالمي نیز در ھمین دوران صورت گرفت

بزرگان بومي ماوراءالنھر در دربار . كه طاھريان و سامانیان ھنوز از تأيید و ياري دولت بغداد برخوردار بودند
دھد كه در زمان طاھريان ھنوز خلفا در امور آن منطقه دخالت  خالفت حضور داشتند و اين امر نشان مي

  .داشتند
  

. كوشیدند حكومت و قدرت خود را استوار كرده و آرامش را در كشور برقرار سازند طاھريان و سامانیان مي
به طوري كه فقیرترين كودكان . كردند پايین، از فرھنگ و ادب طرفداري ميبدين سبب با حمايت از طبقات 

  ]۵.[آوردند تا تحصیل كنند روستايي به شھرھا روي مي
. صفاريان در پايان قرن سوم ھجري كوشیدند تا حكومت خويش را به سوي ماوراءالنھر گسترش دھند

ت خود را به دره كابل و سند و مكران بسط صفاريان بعد از استقرار حكومت خويش در سیستان، حدود حكوم
م يعقوب به فرمان خلیفه به  ٨٧١/ق ٢۵٨در سال . دادند و ھرات و پوشنگ ـ زادگاه طاھريان ـ را تصرف كردند

در مقابل قدرت فزاينده يعقوب، فرمان واگذاري خراسان و طبرستان و . واليت بلخ و طخارستان منصوب شد
  .لشكر بغداد به وي واگذار شد جرجان و ري و فارس و ساالري

بخش جنوبي به انضمام شھر كاث : مبارزه میان امیران عرب و حكام خوارزم به تقسیم اين منطقه منجر شد
میان اين دو . در دست خوارزمشاھیان باقي ماند و بخش شمالي با شھر گرگانج در تصرف امیران قرار گرفت

م امیران گرگانج متصرفات  ٩٧٠/ق ٣٧۵اخر قرن چھارم بخش برخوردھايي وجود داشت تا اين كه در او
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تجارت و بازرگاني با . ھا پايان يافت خوارزمشاھیان را مسخر ساختند و لقب ايشان به فاتحان رسید و درگیري
بنابر . صحرانشینان اھمیت فراواني داشت و خوارزمشاھیان بیشترين سود را از تجارت با آنان كسب كردند

] ۶.[ه و عمران سرزمین ايشان منحصرًا مبتني بر مناسبات بازگاني با تركان بوده استقول اصطخري، رفا
از . دولت ايلك خانان ترك به سیادت سامانیان پايان داد. شدند ھا از اين نواحي به خراسان رھسپار مي كاروان

ابن اثیر، اسالم بنا بر نوشته . چگونگي تشكیل و تكوين دولت قراخانیان اطالعات چنداني در دست نیست
  ]٧.[م دانست ٩۶٠/ ق ٣۴٩توان در سال  آوردن آنان را مي

در حیطة مناسبات سیاسي سامانیان و تركان در قرن سوم و اوايل قرن چھارم ھجري، سامانیان لشكري به 
م لشكر بزرگي از تركان به ماوراءالنھر  ٩٠۴/ ق ٢٩٢در سال. فرستادند تا تركان را مطیع سازند] ٨[دشت

از سوي ديگر، . دولت ساماني به نفوذ در سرزمین تركان پرداخت. له كردند، كه در پي آن رانده شدندحم
ولي از آن جا كه قدرت سامانیان مانعي . صحرانشینان به مصنوعات كشور متمدن و با فرھنگ احتیاج داشتند

  .مرزي روي آوردند در غارت اجناس و مصنوعات مزبور بود، صحرانشینان به روابط تجاري با شھرھاي
اي از غزان در بخشي از ماوراءالنھر كه با روحیات صحرانشیني ھماھنگ بود، با تعھد دفاع از مرزھا در  دسته

ھاي خويش در  ھا تحت رياست سلجوق، از ھم قبیله شاخه ديگري از تركمن. برابر مھاجمین مستقر شدند
  .بخشھاي سفالي سیر دريا جدا شدند

در واقع، . النھر را تصرف كردند و نواحي جنوبي آمودريا در قلمرو حكومت سامانیان باقي ماندقراخانیان، ماوراء
سامانیان براي حفظ خود با سبكتگین ـ كه در غزنه امارت داشت و از غالمان . متصرفات سامانیان تقسیم شد

نیان پیمان صلحي با آنھا سبكتگین در ھجوم قراخا. آلپ تگین بود ـ متحد شده، به جنگ با مخالفان پرداختند
سبكتگین فرمانرواي . ة قلمرو قراخانیان باقي ماند   منعقد كرد و سراسر حوضة سیردريا يا سیحون در محدود

م  ٩٩٧/ق ٣٨٧با مرگ سبكتگین در سال . مطلق جنوب آمودريا بود و امیران ساماني چندان نقشي نداشتند
لیكن محمود غزنه را در . رفت بايست از آن جا مي يو نصب بگتوزون به سپھساالري خراسان، محمود م

. او سپس وارث قلمرو دولت سامانیان در جنوب آمودريا گرديد. دست گرفت و در انديشه واليت خراسان بر آمد
محمود با فرمان خلیفه . بقاياي حكومت ساماني در ماوراءالنھر بدست ايلك نصر قراخاني و محمود باقي ماند

ھر چند . آمودريا مرز میان دو مملكت، مسیر حركت اعالم گشت. خراسان بر تخت نشست القادر باهللا در
م در نزديكي پل  ١٠٠٨/ق ٣٩٨اندازي در خراسان پرداختند، اما در جنگ نھايي در سال  قراخانیان به دست

رتري م ب ١٠١٧/ق ۴٠٨تصرف خوارزم در سال . شرخیان شكست خورده و تھاجم آنان به خراسان خاتمه يافت
 ۴١۶گیري از اغتشاش قلمرو قراخانیان در سال  محمود غزنوي با بھره. محمود را در برابر قراخانیان مسّلم كرد

خلیفه در سال بعد منشور نواحي مفتوحه را براي محمود . م از طريق آمودريا راھي ھندوستان شد ١٠٢۵/ق
بنابر . ي كل سرزمین شرقي معرفي كردلذا محمود خود را جانشین حقیقي سامانیان و فرمانروا. فرستاد

  ]٩.[نوشتة گرديزي، محمود، قراخانیان را رعاياي خويش نامید و واسطه ارتباط خلیفه با آنان بود
خوارزمیان و سلجوقیان در دورة سلطان مسعود متحد شده و نام سلطان . خوارزم تحت اطاعت غزنويان بود

بار ديگر با مسعود غزنوي متحد شدند، ھر چند اين مناسبات  اما قراخانیان. غزنوي را از خطبه حذف كردند
  .دوستانه باقي نماند

  
سلجوقیان نیز از اوضاع نابسامان و درگیريھاي قراخانیان و غزنويان و خوارزم بھره بردند و به تدريج قدرت 

بر  ق براي سركوبي سلجوقیان و جنگھاي مكرر ديگر ۴٣٠لشكركشي ناموفق مسعود در سال . يافتند
م  ١٠۴٠/ق ۴٣١پیروزي پي در پي سلجوقیان در خراسان و پیكار دندانقان در سال . اھمیت آنان افزود

  .سلطنت غزنويان را در خراسان پايان داد
در تاريخ ماوراءالنھر، دوران قراخانیان يعني عھد نخستین دودمان ترك كه مستقیمًا در سراسر آن سرزمین 

ھايي كه در نظام  اما اخبار مربوط به آن، اندك و مختصر است و دگرگوني. دحكم راندند، اھمیت بسیاري دار
تأسیس امپراطوري سلجوقي براي ماوراءالنھر نیز اھمیت . دورة سامانیان پديد آورده بودند، روشن نیست

زيرا خوارزم و خوارزمشاھیان نیز جزء امپراطوري مزبور بودند و ايشان كه در قرن ھفتم ھجري، . داشت
  .شدند وراءالنھر را به زير فرمان در آوردند، در آغاز، والت دست نشانده سلجوقیان شمرده ميما

انوشتگین و سپس پسرش . خوارزمشاھیان كه در خدمت سالجقه بودند، به حكومت خوارزم رسیدند
ؤسس او م. م جانشین آنان شد ١١٢٧/ق ۵٢١آتسز در سال . الدين محمد از وفاداران سلجوقیان بودند قطب

آتسز صحرانشینان ھمسايه را تابع خوارزم كرد، نیروي جنگي را با . واقعي دودمان خوارزمشاھیان بوده است
جانشینان وي نیز در ھمان جھت كار كردند و . مزدوران ترك تقويت نمود و عمًال دولتي مستقل ترتیب داد

اجرا و تعقیب مقصود امتناع كرده و با به  كردند، به طور موقت از زماني كه به موانع غیر قابل رفع برخورد مي
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  .گشتند دست آوردن نخستین فرصت و امكان بدان باز مي
در اواسط . ھاي سلجوقیان از قراختائیان در ماوراءالنھر به سود خوارزمشاھیان تمام شد درگیري و شكست

ه كه غوريان نیز از قرن ششم ھجري، خوارزمشاھیان از انحطاط قدرت سلجوقیان استفاده كردند، ھمانگون
در . اين ضعف استفاده كرده و سلطنتي مستقل تشكیل دادند و در خراسان رقیب خوارزمشاھیان شدند

نھايت خوارزمشاھیان پیروز شدند و سپاھیان خلیفه را شكست دادند و عالوه بر خوارزم، غرب ايران را نیز در 
  .داليل نابودي ھر دو دودمان بوده است دشمني میان عباسیان و خوارزمشاھیان از. اختیار گرفتند

توانستند  اما با قدرتي كه پیدا كرده بودند نمي. خوارزمشاھیان با حمايت و كمك قراختائیان بر رقبا پیروز شدند
سلطان محمد خوارزمشاه به صحرانشینان ديگر يعني قبچاقیان پیروز و متصرفات . تابع كافران قراختائي باشند

سلطان محمد در لشكركشي بر ضد قبچاقیان در دشت . لت خوارزمشاه ضمیمه شدسغناق بر قلمرو دو
  ).م١٢١۵/ق ۶١٧(خان درگیر شد  قرقزستان با لشكريان چنگیز

. خوارزمشاھیان در اثر اختالفات داخلي دچار سستي بودند و مسائل دروني، بنیان آن دولت را تھي كرد
بدين ترتیب ماوراءالنھر و سپس نقاط مركزي ايران و بخش  .سرانجام نیز ضربه نھايي را از مغوالن خوردند

بر ماوراءالنھر چیره شده و ) م ١٢٢٠/ق ۶١٧(مغوالن در سال . اي از شرق، تحت حكومت مغوالن در آمد عمده
اما . گرگانج در مقابل مغوالن مقاومت كرد و جوجي و جغتاي، شھر را محاصره كردند. بر آن حاكمي گماشتند

جوجي بر آن بود كه شھر ثروتمندي كه از متصرفات اوست، . ان از موفقیتھاي بعدي جلوگیري كرداختالفات آن
م مغوالن از جیحون  ١٢٢١/ق ۶١٨در سال . در نھايت با فرماندھي اوگتاي شھر تصرف شد. مصون بماند

پیكار قطعي . ندآنان به شھرھاي، بلخ، طالقان و خراسان حمله كرد. گذشتند و به تصرف اين نواحي پرداختند
چنگیزخان سپاھیاني . م در كرانه سند اتفاق افتاد و خوارزمشاھیان شكست خوردند ١٢٢١/ق ۶١٨در سال 

وي مرو، نیشابور و ھرات را گرفت ولشكرياني به نواحي مختلف . براي تصرف شھرھاي خراسان فرستاد
  .م راھي مغولستان شد ١٢٢۵/ق ۶٢٢اما در سال . گسیل داشت

گرايش و . یزخان به اتفاق پدر به شرق بازگشتند، اما جوجي در متصرفات وسیع خويش باقي ماندپسران چنگ
كوشش بارز جوجي به منظور تأسیس دولتي مستقل كه تابع مراكز امپراطوري نباشد، به برخورد و كدورت 

ن در سال چنگیزخان در صدد فرستادن لشكري براي سركوبي جوجي برآمد لیك. میان پدر و پسر منجر شد
  .م خبر مرگ وي را دريافت كرد ١٢٢٧/ق ۶٢۴

از اعقاب جوجي تا برقراري حكومت آنان به دست فرزندان ازبك خان در قرن دھم ھجري پس از اين سخن 
ھاي مقتدري تشكیل  اما شعبه جغتاي از خاندان چنگیزخاني نیز در اين سرزمین پھناور دولت. خواھیم گفت

جغتائیان . ھاي جوجیان و ھالكوئیان را مطیع ساخت حیات خود ادامه داد و سرزمیندولت جغتائیان به . دادند
اندكي بعد، در اوايل قرن دھم ] ١٠.[آخرين سلطنت مقتدر اين خاندان يعني دولت تیمور لنگ را بنیان نھادند

فوق ھجري، دگرگوني قدرت در اين نواحي شكل گرفت و با تشكیل پادشاھي ازبكان در ماوراءالنھر، ت
  .شیبانیان از شعبه جوجي بر تیموريان از شعبه جغتاي تحقق يافت

  از استقرار مغول تا پیدايش دولت صفوي

  مغوالن در ماوراءالنھر. ١

» يورت«يعني تعدادي از قبايل يا يك » اولوس«چنگیزخان در زمان حیات خود به ھر يك از چھار پسرش يك 
» اينجو«براي زندگاني شباني آن قبايل كافي باشد و يك  يعني اقطاعات ارضي و مساحتي از مرغزار كه

بنا بر سنن و حقوق مغولي كه . يعني درآمدي كه متناسب با احتیاجات دربار و اطرافیان آنھا باشد، داده بود
ھا و مناطق زير جزو متصرفات خاندان  كند، سرزمین به فرزند ارشد، حكومت دورترين اياالت پدري را واگذار مي

يعني سمي پاالتینسك، آق مولینسك، تورگاي و » ايرتیش«ھاي واقع در مغرب  دشت: قرار گرفتجوجي 
پس از مرگ جوجي، اين اراضي به پسران وي و به ويژه به دومین ] ١١).[خیوه(اورالسك، آواج و خوارزم اصلي 

ي االصل در خدمت باتو نامه چنگیزخان، فقط چھارھزار نفر مغول بر طبق وصیت] ١٢.[واگذار شد» باتو«پسر او 
ھاي مختلف ترك باعث شد كه خانات جوجي با سرعت  وجود قبیله. بود و مابقي لشكريان او از تركان بودند

ـ فرزند » اورده«يكي از برادران باتو موسوم به . بسیاري ترك شوند و خلق و خوي ترك در آن جا رسوخ يابد
را به عنوان تیول و اقطاع مالك شده و با دنیاي شد ـ قزاقستان كنوني  ارشد آن خاندان محسوب مي

م  ١٣٧۶/ق ٧٧۶در سال » توقتمش«آخرين جانشین اورده موسوم به . شھرنشینان در تماس قرار گرفت
يا اردوي زرين » التون اردو«خانات باتو در تاريخ بنام خانات قبچاق و . شھرھاي سنغاق و اترار را تصرف كرد
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يكي ديگر از برادران باتو موسوم به . يا اردوي سپید نامیده شد» آق اردو«بنام شناخته شده و خانات اورده 
م ھنگام لشكركشي به مجارستان خدماتي كرده بود، صاحب  ١٢۴١/ق ۶٣٩كه در سال » شیبان«

. اين سرزمین در مشرق و جنوب شرقي اورال جنوبي قرار داشت. ھاي شمال اقطاعات اورده شد سرزمین
  ]١٣.[ھاي بعد متصرفات خود را به سمت سیبريه غربي گسترش دادند هشیبانیان در دور

ھاي خاندان چنگیزخان شركت داشتند، جملگي به نفع باتو  جنگھاي اروپا كه در آنھا نمايندگان تمام شعبه
ھاي روس نزديك دو قرن،  نشین در نتیجه آخرين تركان قبچاق محو و مضمحل شدند و شاھزاده. پايان يافت
بین تاريخ خانات قبچاق و تاريخ ساير خانات چنگیزخان تفاوت عمیقي وجود . نده اردوي زرين ماندنددست نشا

زماني كه مغوالن در چین و ايران با ملل مغلوب مانوس شدند و خصلت و خوي آنان را گرفتند، خانات . داشت
  .اي، ادامه يافت رخشندگي ويژهقبچاق يعني وارثان قبايل و اقوام ترك چنین نبودند و زندگاني تركان بدون د

  
با . م، خان بزرگ، منگوقان، سرتاق را به سمت خان قبچاق منصوب كرد ١٢۵۵/ق ۶۵٣با مرگ باتو در سال 

مرگ سرتاق و اندكي بعد اوالقچي، بركا، برادر باتو، خان قبچاق شد و سلطنت بركا شكل ديگري به خانات 
بدين جھت با توجه به نكاتي كه . ست خارجي او مؤثر بودتمايل وي به مذھب اسالم در سیا. قبچاق داد

  ]١۴.[بارتولد دريافته است آغاز مسلمان كردن خانات قبچاق را بايد از نتايج ھمین سیاست خارجي دانست
خان قبچاق، از نابودي دستگاه خالفت به دست ھالكو شكايت داشت و استقرار ھالكو را در آذربايجان به 

در نھايت، خاندان جوجي به خاندان بركا در حدود . دانست به اقطاعات خاندان جوجي ميمنزله غصب و تجاوز 
نتیجه منازعات . ور شد و پیشروي ھر دو آنھا و به ويژه ھالكو به طرف شام و سوريه متوقف شد قفقاز حمله

به قبچاق مقیم ھاي چنگیزي ـ به ويژه ھالكو و بركا ـ آن شد كه ھالكو دستور داد تمام تجار و كس خاندان
  .بركا نیز فرمان به قتل رساندن كسبه و بازرگانان ايراني مقیم قبچاق را صادر كرد. ايران كشته شوند

بركا و جانشینان او به ويژه خانھاي ازبك و جاني بیك، . را بنا كرد و به پايتختي برگزيد» سراي«بركا، شھر 
حضور اين علماي شافعي و حنفي باعث شد تا دين . علماء و فقھاي اسالم را به شھر سراي دعوت نمودند

  ]١۵.[اسالم در آن حدود رونق و وسعت بیشتري پیدا كند
  

م به ترتیب منگو تیمور، تو دامنگو، توالبوقا و سپس توقتاي با كمك توقاي  ١٢۶۶/ق ۶۶۴با مرگ بركا در سال 
 ١٣۴٠ـ  ١٣١٢/ق ٧۴١ـ  ٧١٣(او شد  بعد از وي، ازبك كه برادرزاده توقتاي بود جانشین] ١۶.[بر تخت نشست

بدين ترتیب او را از جانشیني توقتاي، بر . تمايل مذھبي وي نسبت به اسالم، رؤساي مغول را آزرده كرد). م
لیكن ازبك با نیروي نظامي بر تخت نشست و با تزويج شاھزاده خانم چنگیزي به زوجیت . حذر داشتند

ـ  ٧۴١(جاني بیك خان پسر و جانشین ازبك . ا با اسالم ثابت كردالناصر، از سالطین مملوك، صمیمیت خود ر
از ھرج و مرج سقوط ايلخانان استفاده نمود، تا آرزوي ديرين خاندان خود را جامه ) م ١٣۵٧ـ  ١٣۴٠/ق ٧۵٨

پسرش . م آذربايجان و تبريز را تصرف كرد و اشرف چوپاني را كشت ١٣۵۵/ق ٧۵۶لذا در سال . عمل بپوشاند
بردي بیك پس از وقوف بر بیماري . را نايب السلطنه در تبريز گذاشت و به دشت قبچاق برگشت» یكبردي ب«

  ]١٧.[پدرش به دشت قبچاق رفت و جاليريان آذربايجان را تصرف كردند
قدرت را در اردوي زرين » مماي«) م ١٣۵٩ـ  ١٣۵٧/ق ٧۶١ـ  ٧۵٩(بیك  بعد از دوران كوتاه پادشاھي بردي

گیري از كشمكش  اردوي سپید، توقتمش با كمك تیمور بر اوروس غلبه كرد و سپس با بھرهدر . بدست گرفت
بدين ترتیب وحدت متصرفات . اردوي زرين باريھا، مماي را شكست داد و بر تخت خاني اردوي زرين نشست

  .ھاي آق اردو و التون اردو را برقرار ساخت جوجي يعني سرزمین
  

ن روس و برقراري سیادت مغول، عظمت خانات قبچاق را برقرار كرد و توقتمش با شكست دادن شاھزادگا
كرد و توقتمش به ياري  اما در ماوراءالنھر، تیمور فرمانروايي مي. حتي كوشید ماوراءالنھر و ايران را تسخیر كند

م توقتمش براي قیام بر ضد اروس خان ـ  ١٣٧۶/ق ٧٧۶در سال . وي توانسته بود به اوج عظمت برسد
تیمور، شھرھاي اترار و صبران و سغناق را به او داد و در نھايت . انرواي اردوي زرين از تیمور كمك خواستفرم

  ).م١٣٨٠/ق٧٨١(توقتمش در اردوي سپید و اردوي زرين بر تخت نشست 
با تصرف آذربايجان به دست تیمور، اتحاد آنان از ھم پاشید زيرا توقتمش كه اينك خود را وارث چنگیز 

ھر چند تیمور در جنگ با خان قبچاق پیروز شد، لیكن . رد، ديگر براي تیمور اھمیت چنداني قائل نبودشم مي
آيد كه اصل مشروعیت خاندان چنگیزخاني ھنوز  چنین بر مي» رابطه ما پدر فرزندي است«از پیام وي كه 

  .مھم بوده است
به . موجب شد تیمور در صدد دفع آنان برآيد دوري تیمور از ماوراءالنھر و حمالت اردوي سپید به اين سرزمین
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ھاي دوستانه توقتمش، تیمور مقر سلطنت جوجي را تصرف كرد، خانات قبچاق را به دشمنان  رغم پیام
لیكن توقتمش بار ديگر حكومت يافت و بر متصرفات تیمور . توقتمش واگذار نمود و به ماوراءالنھر بازگشت

م ادامه يافت تا سرنوشت  ١٣٩٨م تا  ١٣٨٧ھاي  ش در فاصله سالجنگ میان تیمور و توقتم] ١٨.[تاخت
اما در نزاعھاي دروني، قتلغ تیمور بر . پیروز شد ٧٩١تیمور در سال . امپراطوري مرغزاران مشخص شود

مرگ تیمور مانع از حمايت توقتمش گرديد و او سرانجام به . توقتمش پیروز شد و اطاعت تیمور را پذيرفت
  ).م ١۴٠۶/ق ٨٠٩(ـ جانشین قتلغ تیمور ـ كشته شد دست شادي بیك 

  تیموريان در ماوراءالنھر. ٢

در اين ھنگام، غزان سلطان خان از . م در كش از بالد ماوراءالنھر به دنیا آمد ١٣٣۶/ق ٧٣۶تیمور در سال 
وي شوريد و او اندكي بعد، امیر قزغن از امراي غزان سلطان خان بر . نسل جغتاي خان پادشاه ماوراءالنھر بود

بعد از كشته شدن عبداهللا فرزند امیر قزغن، در تركستان و ماوراءالنھر ھرج و مرج راه . را از میان برداشت
امیر بیان سلدوز در سمرقند، امیر حاجي برالس در : يافت و در ھر شھري امیري علم استقالل برافراشت

تغلق . وز در بلخ و محمد خواجه اپردي در شبرغانشھر كش، امیر با يزيد جالير در خجند، اولجايبوغاء سلد
حاجي برالس نیز كه از عھده . تیمور، خان جغتائي، از اين آشفتگي استفاده كرد و ماوراءالنھر را متصرف شد

در اين زمان، تیمور، براي بیرون آمدن از گمنامي و جانشیني عموي . پیكار برنیامد از كش به خراسان گريخت
) تو علقتمورخان(او با درايت و شجاعت، مورد توجه تغلق تیمور . فرصت را مغتنم شمردخود حاجي برالس 

بنابر نوشته شريف الدين علي يزدي، امیر تیمور گفته است ] ١٩.[قرار گرفت و به حكومت كش منصوب شد
  :كه

فداي خیر و  او جان و عمر خود را. او خود را به قیمت ھر بالئي كه بر سرش نازل شود تسلیم خواھد نمود
كند نه اينكه مانند عم خود بگريزد و خاندان و قبیله و قوم خود را در معرض ھالكت و  مصلحت عامه مي
  ]٢٠.[نیستي قرار دھد

  
امیر . تغلق تیمور با فتح مجدد ماوراءالنھر، خواجه الیاس را بر آن نواحي گماشت و تیمور را مشاور او قرار داد

ستگاه جغتائیان مقام اول را بیابد، لیكن در دستگاه خواجه الیاس مقام اولي به امیر تیمور، امیدوار بود كه در د
او . بدين جھت تیمور راھي دستگاه امیرحسین بن امیر مسال برادرزادة امیر عبداهللا شد. بكجیك داده شد

وراءالنھر از م ما ١٣۶٣/ق ٧۶۴-۵بدين ترتیب در سال . سرانجام در ماوراءالنھر سپاه جغتائي را شكست داد
. تصرف مغوالن خارج شد لیكن مشروعیت سلطنت از طريق انتساب به خاندان چنگیزخان ھنوز وجود داشت

اما تا اين . به ھمین سبب كابل شاه، از خاندان چنگیزخاني را بر تخت نشاندند، كه البته جز نامي از او نبود
  .امور ماوراءالنھر را نداشت حد مفید بود كه الیاس خواجه پادشاه جغتائي حق مداخله در

  
. با رھايي ماوراءالنھر، میان تیمور و امیرحسین نزاعي در گرفت كه به گريز تیمور به سمت خراسان منجر شد
امیرحسین كه حكومت بلخ و قندوز و خلم و كابل را در دست داشت، از اتحاد تیمور با مغوالن منطقه ايلي ـ 

اما . لیكن توافق شد كه ماوراءالنھر در دست تیمور قرار گیرد] ٢١.[حه كردجغتاي ـ به ھراس آمد و با او مصال
  ).م١٣٧٠/ق ٧٧١(تیمور، با شكست دادن امیرحسین در بلخ، مالك ماوراءالنھر شد 

اتحاد میان امیرتیمور و امیر حسین در برابر تھاجمات . مقدمات سروري تیمور در ماوراءالنھر فراھم شده بود
. سرانجام امیرحسین مورد حمله تیمور قرار گرفت و از گردونه رقابت خارج شد. نده بودپادشاه جغتاي شكن

بنابر نوشته ظفرنامه، تیمور، ھمچنان خود را وارث و ادامه دھنده خاندان چنگیزخان دانست و بنابر نقل تاريخ 
ن محلي و امداد براي اين كه از حمايت و اطاعت سالطی] ٢٢[رشیدي، با قتل كابل شاه متحد امیرحسین،

ماوراءالنھر برخوردار باشد و سلطنت خود را مشروعیت دھد، يكي از اوالد چنگیزخان بنام سیورغتمش را 
در . بعد از مرگ وي، فرزندش موسوم به محمود خان را، خان ماوراءالنھر تیموري قرار داد. جانشین خود كرد

میرزا محمد . تي نداشتند با احترام ياد شده استتمام فرامین دولت تیموري از فرزندان و اعقاب گرچه قدر
  : نويسد حیدر دوغالت مي

  ]٢٣.[شود كنیم با سالطین ما در سمرقند مانند زندانیان سیاسي رفتار مي در اين عصري كه ما زندگي مي
  

راطوري امپ. لیكن مشروعیت مغوالن را رھا نكرد. تیمور به جاي امپراطوري مغول، امپراطوري ترك را ايجاد كرد
ترك و چنگیزي، و : تیمور از لحاظ فرھنگي، تركیبي بود از ترك و ايراني و از لحاظ تشكیالت حكومتي بنايي بود
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  ]٢۴.[مغولي و عربي: از لحاظ سیاسي و مذھبي
خاناتي در ايران وجود : تیموريان از غرب و شمال و جنوب و شرق به ھجوم پرداختند و مانعي در راه آنان نبود

اردوي زرين در شمال غرب دچار انحطاط شده بود؛ مغولستان فرتوت و سلطنت دھلي دچار ضعف نداشت؛ 
تصرف و تسخیر . لذا اين ترك و مغوالن سلطنت نشین خراسان بزرگ، فرصت قدرت نھايي را پیدا كردند. بود

  ).م١٣٧٩/ق٧٨٠(خوارزم از طرف امیرتیمور، سلطنت ماوراء النھر را تكمیل كرد 
  

در آغاز، به فتح . داد ماء، فضال، مھندسان و ھنرمندان را از نواحي مفتوحه به ماوراء النھر كوچ ميتیمور، عل
ق از توران به ايران  ٧٨٢سپس در سال ] ٢۵.[بالد و امصار تركستان و مغولستان و خوارزم و توابع آن پرداخت

و قندھار را گرفت و در سال  ق سیستان ٧٨۵در سال . ق تمام خراسان را فتح كرد ٧٨٣شتافت و در سال 
ق به عراق و فارس و آذربايجان رفت و از يورش سه ساله، به جانب دشت  ٧٨٨استرآباد، و در سال   بعد،

  .ق با توقتمش خان جنگ كرد و اولوس جوجي را غارت نمود ٧٩٣در سال . قبچاق بازگشت
ين سفر جنگي مھم، حكام مازندران و آل در ا. ق براي يورش پنج ساله از توران به ايران تاخت ٧٩۴در سال 

ق به دشت قبچاق رفت و بار ديگر با  ٧٩٧در سال . مظفر و ساير والت عراقین و ديار بكر را مطیع كرد
ق واليت  ٧٩٩در سال . در سال بعد به آذربايجان آمد و آن را به میرزا میرانشاه تفويض كرد. توقتمش جنگید

. با انگیزة غارت و در پوشش مذھبي راھي سرزمین ثروتمند ھند شدخراسان را به شاھرخ سپرد و سپس 
  .گیري از انحطاط سلطنت در دھلي، امیر تیمور بر تخت ھند نشست با بھره

وي، از جانب شرق نزديك، دو قدرت در . ق براي يورش ھفت ساله از توران به ايران آمد ٨٠٢تیمور در سال 
ق سپاه پادشاه مصر را در نزديكي  ٨٠٣عثماني، در سال   ريھا و امپراطو سلطنت مملوك: مقابل داشت

اي اقوال، مورخ تونسي، ابن خلدون را  در ھنگام تصرف شام، بنابر پاره. دمشق شكست داد و شام را گرفت
تیمور در بازگشت از دمشق، ھنرمندان و ارباب قلم را به سمرقند برد، از جمله آنھا طفل . به حضور پذيرفت

در اين ھنگام بغداد را از جاليريان منتزع . اي بود كه بعدھا مورخ معروفي به نام ابن عربشاه شد دوازده ساله
ق عزم  ٨٠۴تیمور در سال . رويارويي نھايي با عثمانیان در آنقره صورت گرفت. ساخت و به ايران بازگشت

در . نمود ف قراقويونلو حمايت ميدر اين زمان بايزيد از سلطان احمد جالير و امیر قرايوس. بايزيد عثماني كرد
اين حادثه مھم در آنقره . جنگ آنقره، با ھزيمت عثمانیان، بايزيد اسیر گشت، اما ظاھرًا مورد تفقد قرار گرفت

زيرا بايزيد با شكست . اي بیابد و پنجاه سال ديگر به حیات خود ادامه دھد موجب شد كه بیزانس عمر دوباره
ق متوجه گرجستان  ٨٠۶تیمور در سال . لیس، بیزانس را در محاصره گرفته بوددادن قواي صلیبي در نیكوپو

تیمور در واپسین . عیسوي بودن آنان، رنگ جنگ مقدس مذھبي گرفت. مسیحي شد و جزية آنان را پذيرفت
. سالھاي حیات خويش، درانديشة فتح چین بود اما به ھنگام گردآوري سپاه در اترار رنجور شد و در گذشت

  .ن ترتیب از سرحد ختا تا اقصاء شام و از اقصاء ھند تا ناحیه فرنگ را در قلمرو دولت تیموري قرار دادبدي
امیر غیاث . خوش منازعات میان پسران و نوادگان تیمور شد النھر دست بعد از مرگ تیمور، سلطنت ماوراء

اما پس از . محمد را ولیعھد قرار داد الدين جھانگیر، فرزند ارشد وي در حیات پدر درگذشت و تیمور فرزندش پیر
اي پديد آمد كه سلطان خلیل پسر  مرگ نا به ھنگام تیمور میان شاھزادگان تیموري چنان وضع آشفته

  .میرانشاه در سمرقند بر تخت نشست، ھر چند سلطنت او كوتاه بود و امر به شاھرخ قرار گرفت
  

دورة احیاء «و » رنسانس تیموري«دوره، دورة طاليي اين . دوره شاھرخ، دورة شكوفايي ادبي و ھنري بود
شاھرخ تیموري بر ايران شرقي حكومت داشت و ايران غربي در نزاع ] ٢۶.[نامیده شده است» علم و دانش

شاھرخ در مقابل قدرت فزاينده قراقويونلوھا و . دروني تیموريان باز به دست جاليريان و قراقويونلوھا افتاد
ق عجم و سلطانیه و قزوين، فرمان نیابت سلطنت آذربايجان و در واقع شناسايي تصرف نواحي چون عرا

با شكست جھانشاه قراقويونلو از ] ٢٧.[م صادر كرد ١۴٣۵/ق ٨٣٩حكومت تركمانان به اين نواحي را در سال 
  .قويونلو، ايران غربي به دست تركمانان افتاداوزون حسن آق

  
یگ ـ فرمانرواي ماوراءالنھر ـ مغوالن اردوي شیبان حمله شديدي به با مرگ شاھرخ و جانشیني پسرش الغ ب

در اين ھنگام، الغ . آنان در اياالت واقع در سیبري و تركستان سكونت داشتند] ٢٨.[ماوراءالنھر انجام دادند
اين يورش نخستین ازبكان نبود، در گذشته نیز به استرآباد و . بیگ به دست پسرش عبداللطیف كشته شد

. فرستاد كردند و شاھرخ ھر ساله يكي از فرماندھان خود را براي سركوبي آنان مي ر نواحي حمله ميساي
قدرت . داد قدرت تیموريان رو به افول بود و نزاع شاھزادگان براي رسیدن به سلطنت، اين روند را سرعت مي

تاريخ ماوراءالنھر و خراسان آنان به سوي متصرفات تیموري نشان از دوره جديدي در   نوين ازبكان و حركت
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ھاي تیموريان و سپس  دخالت ابوالخیرخان ـ پادشاه منطقة سیحون تا سغناق و اوزگند ـ در نزاع. داشت
گیري محمد خان شیباني از پريشاني اوضاع در ھمین محدودة زماني، به انقراض دولت تیموري و  بھره

  .استقرار حكومت ازبكان در ماوراءالنھر منجر شد
  
ابع تاريخي و تواريخ محلي اواخر قرن نھم و اوايل قرن دھم ھجري از دخالت ازبكان در منازعات دروني من

زمینه اين مداخالت در اختالفات داخلي بعد از مرگ الغ ] ٢٩.[دھند تیموريان اطالعاتي در اختیار ما قرار مي
ماوراءالنھر شد و بابر میرزا پسر  عبداهللا میرزا پسر ابراھیم سلطان، پادشاه سمرقند و. بیگ، فراھم شد

بنابر نوشتة خواندمیر، میرزا سلطان ابوسعید، نوه میرانشاه، كه . بايسنقر به پادشاھي ھرات وخراسان رسید
در واليات تركستان، ماوراءالنھر، بدخشان، طخارستان، زابلستان، سیستان، خراسان و مازندران به رعیت 

او از ياري ابوالخیر خان ازبك استفاده كرد و میرزا عبداهللا . رقند برآمدپروري مشغول بود، در صدد تصرف سم
اندكي بعد، ابوسعید، از ازبكان ترسید و به ابوالخیرخان و امراي ازبك پیام داد تا به منازل خويش . كشته شد
  ]٣٠.[»ابوالخیرخان به اضطرار به دشت قبچاق رفت«باز گردند و 

  
قدرت جھانشاه . سعید مورد توجه قرار گرفت، مسائل ايران غربي بودمسئله ديگري كه در حكومت ابو

قراقويونلو كه به معارضة با تیموريان آمده بود و حتي ھرات را متصرف شده بود، نگراني سالطین شرقي ايران 
با  بدين جھت تیموريان و آق قويونلوھا اتحادية دفاعي بستند و سرانجام اوزون حسن آق قويونلو. را برانگیخت

اما اوزون حسن لشكريان . شكست دادن قراقويونلوھا قدرت خود را در قسمت غربي ايران تحكیم كرد
  .ابوسعید تیموري را در آذربايجان شكست داد و او را به قتل رسانید

از اين زمان شاھزادگان تیموري در خراسان و ماوراءالنھر به صورت حكام محلي در آمدند، اما خصومت 
احمد سلطان ـ فرزند ابوسعید ـ در ماوراءالنھر سلطنت كرد، عمر شیخ نیز صاحب : ه يافتھمچنان ادام

با . او بعدھا امپراطوري گوركاني ھند را تأسیس كرد. فرغانه بود و بعد از وي پسرش بابر حاكم فرغانه شد
نش بايسنقر و كشته شدن سلطان احمد، میان شاھزادگان تیموري نزاع برخاست و برادرش محمود، و فرزندا

  .علي ھر يك مدتي كوتاه سلطنت كردند
م بخارا را  ١۵٠٠/ق ٩٠۶محمد خان شیباني، رئیس طايفه ازبك، از پريشاني تیموريان استفاده كرد و در سال 

پادشاه تیموري، ] ٣١[محمدخان سپس سمرقند را نیز در اتحاد و تباني با مادر سلطان علي،. در اختیار گرفت
  .ماوراءالنھر بر تخت نشستتسخیر كرد و در 

  
سلطنت سلطان حسین، دورة درخشان ادبي . در اين دوران، سلطان حسین بايقرا در خراسان امارت داشت

روابط سلطان . ھاي پاياني حكومت وي با شاه اسماعیل اول مقارن بود سال. و روزگار اوج مكتب ھرات است
ابتدا تیموريان با پناه بردن شاھزادگان و سرداران گرچه در . بايقرا و شاه اسماعیل دوستانه بوده است

ھا، رسم ادب را به جاي نیاوردند و شاه جوان صفوي را  آمیز آنان، در مكاتبه قويونلو و اقدامات تحريك آق
رنجاندند، اما بعد از اين كه سپاھیان قزلباش دربار ھرات را لرزاندند، تیموريان با فرستادن نمايندگان و اظھار 

اسماعیل بنا بر سوابق ديرينه و ارادت پیشین تیموريان . از آنچه گذشته بود، عذرخواھي كردند دوستي
  .نسبت به مشايخ صفوي، با آنھا به روش پدر و فرزندي سلوك كرد و اين وضع تا پايان دولت تیموري برقرار بود

ممالك ماوراءالنھر چیره ق سلطان حسین به عزم جنگ با ابوالفتح محمد خان شیباني كه بر  ٩١١در سال 
بديع الزمان میرزا و مظفر حسین میرزا پسرانش به طور . شده بود، از ھرات حركت كرد، اما در راه درگذشت

در . ديگر شاھزادگان تیموري در خراسان سر به طغیان برداشتند. مشترك در ھرات به سلطنت پرداختند
آگاھي از مرگ   ازبكان، با. شم طمع به خراسان داشتخان ازبك چ  داخل، اختالف و نفاق بود و در بیرون،

به رغم مقاومت متحدانة . سلطان حسین و اختالفات دروني خراسان تا حدود رود مرغاب را غارت كردند
م ١۵٠٧/ ق ٩١٣شاھزادگان تیموري، محمدخان شیباني در باباخاكي در كنار رود مرغاب، تیموريان را در سال 

بدين ترتیب، با گذشت يك قرن، اوالد . ر متصرفات خويش در ماوراءالنھر افزودشكست داد و خراسان را ب
  .چنگیزخان بطور قطع فرزندان امیر تیمور را مغلوب كردند

  شیبانیان در ماوراءالنھر. ٣

در بررسي پیشینة تاريخي ازبكان، اولوس جوجي و تحوالت آن را در دشت قبچاق تا قرن چھاردھم میالدي 
ر بحث متأخر ازبكان، از شیبان تا ابوالخیرخان و به ويژه از اين دوران تا تشكیل دولت ازبك در د. مرور كرديم
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اقطاعات وي . شیبان از نوادگان چنگیزخان بود. ماوراءالنھر به دست محمدخان شیباني، داراي اھمیت است
وبي و مخصوصًا ھايي بود كه از شرق و جنوب شرقي به اورال جن پس از مرگ چنگیزخان شامل سرزمین

ھا، امروزه محل سكونت  اين سرزمین. شد قسمت مھمي از ايالت تورگاي و آقتیو بینسك محدود مي
بنا . ھاي بسیاري از خود نشان داد ھاي اروپايي مغوالن در مجارستان شجاعت شیبان در جنگ. قرقیزھاست

ماندند، حكومت آنجا را به شیبان  بر نوشته رشید الدين فضل اهللا ھمداني، اگر مغوالن در آن سرزمین مي
  ]٣٢.[كردند واگذار مي

تا اواخر قرن چھاردھم میالدي، اردوي شیباني با اردوي سپید مجاورت داشت و در آن نواحي يیالق و قشالق 
اين . با ادغام اردوي زرين و اردوي سپید در زمان توقتمش، سپید اردو به جنوب روسیه مھاجرت كرد. كردند مي

قبايل و طوايف مطیع شیبانیان از اواسط قرن چھاردھم میالدي ازبك . تصرف شیبانیان بوده است نواحي تحت
  .اند نامیده شده

  
به ) م ١۴٢٨/ق ٨٣٢(او در ھفده سالگي . خان، مؤسس قدرت و شوكت ازبكان شیباني بوده است ابوالخیر

ابوالخیرخان به . سیبريه اعالم گرديدطور رسمي، خان و پادشاه يورت و اردوي شیباني در كنار رود تورا در 
در حدود . ھاي اولوس جوجي در شرق شط اورال و شمال سیحون حمله كرد و آن مناطق را گرفت سرزمین

م نواحي سغناق تا اوزگند در كنار سیحون را از ١۴۴٧/ق ٨۵١م خوارزم را گرفت و در سال ١۴٣١/ق ٨٣۴سال 
ھاي نوادگان تیمور به ابوالخیر خان  در ھمین زمان نزاع. ر دادتیموريان گرفت و سغناق را پايتخت خود قرا

ابوالخیرخان در اواسط قرن پانزدھم میالدي مورد حمله مغوالن شرقي . فرصت داد تا به ماوراءالنھر وارد شود
در نتیجه، دو تن از خانھاي شعبه جوجي به نام قرائي و جاني . قرار گرفت و شكست خورد) قبیله اويرات(

از ابوالخیرخان جدا شدند و از طرف خان جغتاي يیسن بوقاي ثاني در مرز مغولستان صاحب ملك بیگ 
م طوايف صحرا نوردي كه مطیع ابوالخیرخان بودند، نزد  ١۴۶۵ـ  ١۴۶۶/ق ٨٧٠ـ  ٧١در سالھاي حدود . گرديدند

. ق ـ شناخته شدندقرائي و جاني بیگ رفتند و با آنھا زندگاني مستقلي نمودند و قزاق ـ يا قرقیزقزا
سه . م انجامید ١۴۶٨/ق ٨٧٢لشكركشي ابوالخیرخان براي مطیع ساختن آنان به كشته شدن او در سال 

ھاي ياغي، قرقیز ھاي وفادار را پراكنده ساخت، اما ازبك سال بعد، خان مغولستان يعني يونس خان بقیة ازبك
به ) فرزند جاني بیك(و قاسم ) پسر قرائي(، برندوق ـ قزاق، دولتي صحرانورد تشكیل دادند و بعد از مرگ آنھا

  .سلطنت رسیدند؛ ولي خلق و خصلت صحرانوردي را ھم چنان حفظ كردند
  

گیري از حكومت ابوالخیرخان بر آن است كه وي كوشید روحیه بیابانگردي را با نوعي  رنه گروسه، در نتیجه
او در سرزمیني ] ٣٣.[ت و سقوط او انجامیدپادشاھي نیمه مقیم ھماھنگ سازد ولي اين تجربه به شكس

پھناور، طوايف و قبايل را گردآورد و در منازعات تیموريان ماوراءالنھر به حل اختالفات كمك كرد، اما به طور 
اند، از  ناگھاني در برابر حمالت ديگر صحرانوردان و برخي از ايالت خودش، كه از يكجانشیني به تنگ آمده بوده

  .ھم پاشید
  

ه بوداق پسر ابوالخیرخان، در ھمان سال وفات پدرش، بدست امیريونس، خان جغتائي مغولستان، كه به شا
محمد . م كشته شد ١۴۶٨/ق ٨٧٢كمك قرقیز ـ قزاق آمده بود، در میان تاشكند و تركستان در سال 

زندگاني وي به  خواندمیر، شرح مبسوطي از دوران. اي را آغاز كرد شیباني، پسر بوداق، زندگاني پرحادثه
او در دوران طفولیت تحت تربیت جدش ابوالخیرخان، قراچین بیك قاسم سلطان قرار ] ٣۴.[دھد دست مي

محمد خان شیباني كه از فرمانروايي دشت قبچاق محروم مانده بود، مدتي نزد امیران و بزرگان قبايل . گرفت
ھاي خود  با اين ھمه، از فعالیت. د برانگیزدترك و مغول آمد و شد كرد و توانست برخي را به ھواخواھي خو

ناگزير به بخارا آمد و به سلطان احمد میرزاي گوركاني پیوست و در سمرقند صاحب قوت و . اي نگرفت نتیجه
با مرگ سلطان احمد وآگاھي از ضعف شاھزادگان تیموري، وي تصمیم گرفت كه در مسائل . قدرتي شد

ھاي شاھزادگان و امیران از جمله اختالفات سلطان علي میرزا و خواجه  عنزا. سیاسي ماوراءالنھر دخالت كند
گیري از آن و اغفال سلطان علي  محمد خان شیباني با بھره. يحیي زمینه موفقیت خان ازبك را فراھم ساخت

م بر ١۵٠٠/ق ٩٠۶و مادرش، شھر سمرقند را تصرف كرد و در نھايت با شكست دادن تیموريان و بابر در سال 
بعد از تصرف سمرقند و برافراشتن علم استقالل، بخارا و قرشي و شھر . رير سلطنت ماوراءالنھر نشستس

  .سبز و غیره را میان خويشان خود تقسیم كرد و به ھر يك حكومت و واليتي بخشید
 را از تسلط سلطان حسین) خیوه(اندكي بعد، ازبكان متوجه تصرف نواحي خراسان شدند و به زودي خوارزم 

خراسان و ھرات در اين زمان در اختیار بديع . بايقرا بیرون آوردند و به سوي خراسان و ھرات رھسپار گرديدند
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ـ  ٧/ق ٩١٢ـ ٣خان ازبك از معبر كركي گذشت و در سال . الزمان میرزا پسر ارشد سلطان حسین بايقرا بود
ا از آن اھمال و تغافل كه در باب امداد بنابر نوشتة میرخواند، سلطان حسین میرز. م بلخ را تصرف كرد ١۵٠۶

  ]٣۵.[سلطان بديع الزمان میرزا كرده بود پشیمان شد
  

خواندمیر، مورخ اين دوران كه . م به دست شیبك خان افتاد١۵٠٧/ق ٩١٣ھرات، پايتخت تیموريان، در سال 
انقیاد، براي محمدخان اي از طرف سادات و بزرگان ھرات مبني بر اطاعت و  خود شاھد اين حوادث بود و نامه

  ]٣۶.[كند شیباني فرستاده است، از مطالبات و تحمیالت ازبكان بر مردم و اكابر ھرات انتقاد مي
  

اند، برخي برآنند كه  به رغم منابع ايراني دورة تیموري و صفوي، كه فقط چھرة غارتگرانه ازبكان را تصوير كرده
ايراني تیموريان را در سمرقند توسعه داد و بزرگان اين  محمد خان شیباني، رنسانس ادبي و فرھنگي ترك و

  :فرنان گرنار معتقد است. نھضت ادبي و فرھنگي را تشويق كرد
وي با اينكه يك ازبك تام و تمام بود معھذا مردي بود مفتون شعر و ادب و داراي كمال و دانش، چنان كه زبان 

كرد و با كمال گشاده دستي به  مه سرايي ميدانست و به زبان تركي چكا فارسي و عربي را خوب مي
  ]٣٧.[نمود شعراء و ھنرمندان كمك مي

  
محمدخان شیباني، گرچه محمودخان، خان مغولستان را در پیكار آقشي شكست داد و اندكي بعد به قتل 

زخاني ـ رسانید، اما دختر وي را به ازدواج فرزندش درآورد و بدين ترتیب در اوالد خود دو شاخة خاندان چنگی
  .شعبه جغتايي و شعبه جوجي ـ ايجاد كرد

  
ھاي تركستان غربي و ماوراءالنھر و  ترين دولت خراسان بزرگ تا سرزمین اوج قدرت ازبكان به عنوان مھم

رويارويي اين دو دولت جوان و نوپا حتمي بود، چنانكه . فرغانه با تشكیل سلسله صفويه در ايران مقارن شد
توانست خراسان را از تصرف ازبكان خارج سازد و بعد از چھار قرن و نیم، ايران واحدي به براثر آن دولت صفوي 

صفويه : ھاي اساسي میان اين دو دولت نوظھور و جوان يعني صفويه و ازبكان وجود داشت تفاوت. وجود آورد
. سني متعصب صفويه شیعي متعصب بودند، و ازبكھا. اي از مغولي و ترك ايراني بودند، ازبكھا آمیخته

شھرنشیني صفويان و برخورداري آنان از رونق و شكوفايي . اختالفات نژادي، حالت و صورت مذھبي يافت
ھاي تاريخي، با صحرانشیني و بیابانگردي ازبكان كه از سابقه تمدني  فكري و فرھنگي مبتني بر پشتوانه

  .اي نداشتند، تالقي دو نوع حیات فكري و اجتماعي بود بھره
اي به پادشاه صفويه اخطار  خان شیباني، به عنوان قھرمان تسنن و به عنوان فرزند چنگیزخان در نامهمحمد

كرد كه دست از انديشة شیعي بردارد، در غیر اين صورت با شمشیر، او را از كفر به مذھب حق وادار خواھد 
درويشي ھديه فرستاد تا به او اصل و منشأ صفويان را مورد ترديد و حتي تمسخر قرار داد وكشكول . كرد

  .پیشه اجداد خود باز گردند و سلطنت را به خاندان چنگیزخان واگذار نمايند
  

افزون بر روحیه . آرايي كردند ھاي متفاوت در مقابل يكديگر صف با پیدايش دو دولت نوبنیاد، دو قدرت با ويژگي
اين اختالفات . منازعات مؤثر بود ور شدن توسعه طلبي، تعارضات عقیدتي و اختالفات مذھبي در شعله

مذھبي از سوي روحانیون مذھبي به ويژه علمايي ايجاد شد كه بعد از تشكیل دولت صفوي و برقراري نظام 
با . ترين اين افراد، فضل اهللا روزبھان خنجي است برجسته. شیعي در ايران به ماوراءالنھر مھاجرت كرده بودند

موروثي بودن خراسان . يران و ازبكان، استناد به داليل تاريخي بروز يافتادامه بحران نظامي در مناسبات ا
در مقابل، صفويان به . براي ازبكان به عنوان وارثان چنگیزخان و سپس تیموريان به روشني بیان شده است

  .ھاي باستاني ايران، اين سرزمین را ملك موروثي خواندند عنوان جانشینان دولت
  

نوين، سالطین ماوراءالنھر، پادشاھي ايران را به عراق و آذربايجان محدود كردند تا در در اين میراث خواھي 
بدين گونه كسب مشروعیت تاريخي، در كنار توجیه مذھبي . قويونلو قرار گیرد جغرافیاي سیاسي دولت آق

در . د داشتمحور مجادالت در قالب مباحث مذھبي در سطور اسناد و مأخذ تاريخي ھم چنان وجو. بروز يافت
رويارويي عقیدتي ايران و ازبكان، به حوادثي كه در تاريخ اسالم به پیدايش شكاف در جھان اسالم منجر شده 

اين . بود، دوباره بازگشتي صورت گرفت تا ھر يك در اثبات عقیده خويش و بطالن نظريات ديگري توفیق يابند
از يعني مرو، جام و رباط پريان منتھي شد كه س مجادالت عقیدتي و تاريخي، به سه جنگ عمده و سرنوشت

سرانجام اين جدال . توانست تمامیت ارضي ايران و انديشه ديني صفويان را در مخاطره قرار دھد ھر كدام مي
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شاه عباس اول، . خونین در آغاز قرون جديد، حاكمیت ازبكان بر شرق ايران را در اوايل سده يازدھم پايان داد
ھاي دروني سالطین ازبك نقش  ران را بر مرزھاي شرقي و خراسان احیاء كرد، بلكه در نزاعنه تنھا حاكمیت اي

به طوري كه برخي از خوانین ازبك براي باز يافتن قدرت در ماوراءالنھر به پايتخت ايران . مھمي برعھده گرفت
  .اء النھر برقرار گرديددر واقع، براي نخستین بار در اين دوران، نفوذ سیاسي ايران در ماور. روي آوردند

  گیرينتیجه

اوضاع سیاسي ماوراء النھر و بسترھاي فرھنگي ايراني ـ اسالمي آن، در پیدايش نیروھاي محلي در ايران و 
ھاي اين مناطق، معبري براي حمله. ھاي مستقل و نیمه مستقل نقش مھمي داشت تاسیس سلسله

ھايي از اقوام مھاجم در جغرافیاي سیاسي و  ل دولتھا، به تشكی متعدد به ايران بوده است؛ اين يورش
ازبكان، آخرين نماينده اين حمالت در اواخر سده نھم ھجري و در بامداد تشكیل دولت . فرھنگي ايران انجامید
اي از رويارويي عقیدتي و سیاسي را با صفويان، در قالب تجديد تئوري خالفت، در آغاز  صفويان بودند كه دوره

در واقع، پیروزي ازبكان بر تیموريان و تشكیل پادشاھاي ازبكان در ماوراءالنھر . ري شكل دادندسده دھم ھج
البته، تیمور، به رغم برقراري . به منزلة برتري شیبانیان از شعبه جوجي بر تیموريان از شعبه جغتاي بود

ھنگي، تركیبي ايراني ـ ترك امپراطوري ترك، مشروعیت مغوالن را رھا نكرد و امپراطوري تیموري، ازلحاظ فر
بود؛ و از لحاظ تشكیالت حكومتي، بنايي تركي ـ چنگیزي داشت؛ و از لحاظ سیاسي ـ مذھبي، ماھیتي 

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

آنان به سوي متصرفات تیموري، نشان از دوره جديدي در تاريخ   والن اردوي شیبان، و حركتقدرت نوين مغ
ھاي دروني تیموريان، به انقراض دولت  اين حركت، در كنار دخالت آنان در نزاع. ماوراءالنھر و خراسان داشت

ن با تشكیل سلسله صفويه اوج قدرت ازبكان، مقار. تیموري و استقرار حكومت ازبكان در ماوراءالنھر منجر شد
انديشه تشكیل دولت واحد در ايران با صبغة . ناپذير بود رويارويي اين دو دولت پر حرارت، اجتناب. در ايران بود

  .مذھبي شیعي، در برابر توسعه طلبي ارضي و انديشه تجديد خالفت در دستگاه بخارا قرار گرفت
نیان و ازبكان به بن بست نظامي كشیده شد، میراث اجمال سخن اينكه، آن ھنگام كه جدال مذھبي ايرا

در توسعه طلبي ) ادعاي خالفت(از حصول به مشروعیت عقیدتي . خواھي تاريخي پا به عرصه ظھور نھاد
فرمايي بر  براي حكم) ھاي پیشینوراثت سلسله(سیاسي و مذھبي آغاز شد و با ادعاھاي تاريخي 

  .ھاي اسالمي به اتمام رسید سرزمین



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٢ 
 

  استاديار گروه تاريخ دانشگاه شیراز *  : ھانوشتپي
  . براي جھت تفضیلي در اين مورد به تركستان نامه اثر بارتولد مراجعه نمايید* 
» چھار بررسي درباره آسیاي مركزي«بارتولد در تحقیقات خود در مورد تركستان و ماوراءالنھر، به ويژه در . ١

ھر چند دسترسي به آن ممكن نشد، لیكن از اطالعات پراكنده منابع مانند . مواد فراواني گرد آورده است
  . ھاي رنه گروسه، سود جستم نوشته

 - ٣٨٠۶، ص ٩ج ) ١٣۶٨تھران، انتشارات اساطیر، (ترجمه ابوالقاسم پاينده  طبري، تاريخ الرسل و الملوك،. ٢
٣٨٠۴ .  

: ك. ر. كند به تفصیل از آن بحث مي» آسیاي میانه قبل از قرن دوازدھم میالدي«بارتولد، تحت عنوان . ٣
  ). ١٣۵٢تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، (بارتولد، تركستان نامه، ترجمه كريم كشاورز 

  . ٣٠، ص ۴ج ) ١٣٣٩تھران، كتابفروشي خیام، (میرخواند، تاريخ روضة الصفا . ۴
  . ١۵ - ۴٧ص ) ١٣٢٧نا،  تھران، بي(، با مقدمه محمد قزويني )زين االخبار(ابوسعید گرديزي، تاريخ گرديزي . ۵
ص ) ١٩۶١م، قاھره، مطبع دارالقل(اصطخري، المسالك والممالك، تحقیق محمد جابر عبدالغال الحسیني، . ۶

٣٠۵.  
  . ۵٣١ـ  ۵٣٢، ص ٨ج ) ١٩۶۶بیروت، دار صادر، دار بیروت، (ابن اثیر، الكامل في التاريخ . ٧
ھايي است كه در شمال ماوراءالنھر قرار داشت و مسكن اقوام ترك بود و شامل  منظور از دشت، سرزمین. ٨

  . تركستان چین كنوني است
  . ۶٠۵، ص ١لد، تركستان نامه، پیشین، ج بارتو: ؛ نقل از۵٨گرديزي، پیشین، ص . ٩

  . البته در انتساب تیمور به دودمان جغتاي ترديد ھم وجود دارد. ١٠
ايبیر ـ سپبیر پوالر و دشت قبچاق و باشغر دو روس و : در كتاب جامع التواريخ اين متصرفات عبارتند از. ١١

رشید الدين فضل اهللا ھمداني، جامع : ك.ر. گويند چركس تا دربند خزر كه مغوالن آن را تیمور قھلقه مي
  . ۵١٣، ص ١ج ) جاتھران، اقبال، بي(التواريخ، تصحیح بھمن كريمي 

؛ خواندمیر، تاريخ حبیب السیر، با مقدمه جالل الدين ١۵ - ۵٢٠ھمان، ص : ك. درمورد فرزندان جوجي، ر. ١٢
   .١۵ - ٧٧، ص ٣ج ) ١٣٣٣تھران، انتشارات كتابخانه خیام، (ھمائي 

با . را مطیع خود ساختند» بیر سي«يا » تیومن«، خانات سیبريه ١۴٨٠شیبانیان در حدود سال . ١٣
» اورده«میالدي به اردوي زرين و فتح آن و سفر به اروپا، اقطاعات  ١٣٨٠لشكركشي توقتمش خان در سال 

در  ١۴٢٨ان كه از سال پادشاه شیبانیان موسوم به ابوالخیرخ. واقع در سیحون سفلي بدست شیبانیان افتاد
ناحیه تورا در سیبريه غربي به سلطنت پرداخت، منطقه بالكاش تا اورال را تصرف نمود و مركز فرمانروايي خود 

  .نوة او در بخارا و سمرقند پادشاھي ازبك را تأسیس نمود. را شھر سغناق واقع در ساحل سیحون قرار داد
) ١٣۵٣تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (مه عبدالحسین مكیده رنه گروسه، امپراطوري صحرانوردان، ترج. ١۴

  .۶۵٠ص 
در . ٢۶١؛ بارتولد در دائرة المعارف اسالمي در ذيل مدخل منگوتیمور، ص ٢٢٢، ص ۵میرخواند، پیشین، ج . ١۵

  .۶۵۶گروسه، پیشین، ص : نقل از. كند اين مورد بحث مي
گروسه، پیشین، ص : ، تودامنگو، توالبوقا و توقتاي، ركبراي بحث تفصیلي در دورة سلطنت منگورتیمور. ١۶

۶۶٣  - ۶۴٣.  
زيسته، در  قاضي احمد غفاري، مورخ دورة صفوي كه ھمزمان با حسن روملو صاحب احسن التواريخ مي. ١٧

در آذربايجان دفع شر اشرف كرد و «: دھد مورد لشكركشي جاني بیك خان اطالعاتي در اختیار ما قرار مي
ص ) ١٣۴٣تھران، كتابفروشي حافظ، (تاريخ جھان آراء : ك. ر. »ا با سپاھي در آذربايجان گذاشتبردي بیك ر

  .٢١٠ـ  ٢٠٣
ابن عربشاه، عجايب المقدور في اخبار تیمور، به اھتمام كبیرالدين احمد : ك. در مورد تیمور و توقتمش، ر. ١٨

  . ١۵ـ  ١٧ص ) ١٢٩٩نا،  كلكته، بي(
  . ٣٩٨ص  ،٣خواندمیر، پیشین، ج . ١٩
تھران، امیركبیر، (شرف الدين علي يزدي، ظفرنامه، تصحیح محمد عباسي : ك. براي بحث تفصیلي ر. ٢٠

  . ٣۴ـ  ٣٧، ص ١ج ) ١٣٣۶
  . ٣٩٨ھمان، ص . ٢١
تاريخ رشیدي تألیف میرزا حیدر گوركاني از منابعي است كه مطالب مھمي از دوره تیموري و صفوي در بر . ٢٢

  . رنه گروسه، نقل قول بسیاري از اين اثر آورده است. ق تألیف شده است ٩۵٢ال اين كتاب در س. دارد
  . ۶٨٣رنه گروسه، پیشین، ص . ٢٣
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  . ۶٨۴ھمان، ص . ٢۴
، ص ٣خواندمیر، پیشین، ج : ك. ر. فھرست اجمالي لشكركشي تیمور از خواندمیر اقتباس گرديده است. ٢۵

  . ٣٩۵ـ  ٣٩٨
  . ٧۵٨رنه گروسه، پیشین، ص . ٢۶
، ٣خواندمیر، پیشین، ج : ك. ر. ھاي شاھرخ در كتاب خواندمیر به تفصیل آمده است شرح لشكركشي. ٢٧

  . ۴۶٨ص 
تھران، (احسن التواريخ، تصحیح عبدالحسین نوائي، : ك. ر. حسن روملو، در اين مورد اطالعاتي در بردارد. ٢٨

  . ٢٠٢ص ) ١٣۴٩، ١١بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ج 
معین الدين محمد : ك. ر. یرخان در نزاعھاي تیموريان در منابع متعددي آورده شده استدخالت ابوالخ. ٢٩

تھران، انتشارات (الزمچي اسفزاري، روضات الجنات في اوصاف مدينه ھرات، تصحیح سید محمد كاظم امام 
تھران، (سومر ؛ ابوبكر طھراني، دياربكريه، تصحیح نجاتي لوغال ـ فاروق ١۶٨، ص ٢ج ) ١٣٣٨دانشگاه تھران، 

  . ۵٠، ص ۴؛ خواند میر، پیشین، ج ٣١۴ص ) ١٣۵۵كتابخانه طھوري، 
  . ۵٠، ص ۴خواند میر، پیشین، ج . ٣٠
بدين جھت . محمد خان شیباني با مادر سلطان علي باب مكاتبه گشود و او را با وعده ازدواج تطمیع كرد. ٣١

بن قباد الحسیني، تاريخ قطبي، به كوشش خورشاه : ك. ر. وي فرزند خويش را به تسلیم شدن دعوت كرد
  . ۵۴٣ص ) ١٩۶۵دھلي، جامعه ملیه اسالمیه نئي دھلي، (سید محمد مجاھد حسین زيدي، 

  . ۵١۵ـ  ۵١٧، ص ١جامع التواريخ، ج : ك. در مورد شیبان و فرزندانش و متصرفات آنان ر. ٣٢
در مورد برداشت كلي وي از . آورده استاي درباره تاريخچة ازبكان گرد  رنه گروسه، اطالعات گسترده. ٣٣

  . ٧٨٨امپراطوري صحرانوردان، پیشین، ص : ك. حكومت ابوالخیرخان ر
  . ٢٧٣ـ  ٢٧۶خواندمیر، پیشین، ص . ٣۴
  . ٢٣٣، ص ٧میرخواند، پیشین، ج . ٣۵
  . ٣٧٨، ص ۴خواندمیر، پیشین، ج . ٣۶
  . ٧٩٠رنه گروسه، پیشین، ص : نقل از. ٣٧

  فھرست منابع

  .م ١٩۶۶، بیروت، دارصادر، ٨اثیر، الكامل في التاريخ، ج ابن  -
  .١٢٩٩نا،  ابن عربشاه، عجايب المقدور في اخبار تیمور، به اھتمام كبیرالدين احمد، كلكته، بي -
اسفزاري، معین الدين محمد الزمچي، روضات الجنات في اوصاف مدينه ھرات، تصحیح محمد كاظم امام، ج  -
  .١٣٣٨دانشگاه تھران، ، تھران، انتشارات ٢
  .م ١٩۶١اصطخري، المسالك والممالك، تحقیق محمدجابر عبدالغال الحسیني، قاھره، مطبع دارالقلم،  -
  .١٣۵٢بارتولد، تركستان نامه، ترجمه كريم كشاورز، تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران،  -
  .١٣٣٣، تھران، انتشارات كتابخانه خیام، ٣خواندمیر، تاريخ حبیب السیر، با مقدمه جالل الدين ھمايي، ج  -
خورشاه بن قباد الحسیني، تاريخ قطبي، تصحیح سید جاھد حسین زيدي، به كوشش سید محمد مجاھد  -

  .م١٩۶۵حسین زيدي، دھلي، جامعه ملیه اسالمیه نئي دھلي، 
  .١٣۴٩و نشر كتاب،  ، تھران، بنگاه ترجمه١١روملو، حسن، احسن التواريخ، تصحیح عبدالحسین نوايي، ج  -
  .١٣۶٩، تھران، انتشارات اساطیر، ٩طبري، تاريخ رسل والملوك، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج  -
  .١٣۵۵طھراني، ابوبكر، دياربكريه، تصحیح نجاتي لوغال، فاروق سومر، تھران، طھوري،  -
  .١٣۴٣قاضي احمد غفاري، تاريخ جھان آراء، تھران، كتابفروشي حافظ،  -
  .١٣٢٧نا،  ، با مقدمه محمد قزويني، تھران، بي)زين االخبار(زي، ابوسعید، تاريخ گرديزي گردي -
  .١٣۵٣گروسه، رنه، امپراطوري صحرانوردان، ترجمه عبدالحسین میكده، تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  -
  .تاقبال، بي، تھران، ا١ھمداني، رشید الدين فضل اهللا، جامع التواريخ، تصحیح بھمن كريمي، ج  -
  .١٣٣٩، تھران، كتابفروشي خیام، ۴میرخواند، تاريخ روضة الصفا، ج  -
  . ١٣٣۶، تھران، امیركبیر، ١يزدي، شرف الدين علي، ظفرنامه، تصحیح محمد عباسي، ج  -

  


