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 نظامیگری ها و ها، دیکتاتوری ها، ینگاهی بر حکمروای

  جهانگشایی های تاریخ
  )صباح(پژوھش  تھیھ و ٩ - بخش 

 

تحقیقات بیشتر،  نوآوریھا و با ماخذ ھای مختلف و منابع و استفاده از تحقیق تاریخی با پژوھش و(

نگ افروزیھا آگاھی سودمندی ج جنگھا و امیدوارم کھ این پژوھش مستند تاریخی بتواند بھ عواقب ناگوار

  ) ما بدھد ءویرانھ دردمند و کشور جنگ در بھ انسانھای خستھ از را

  

 )مغول( چنگیز یھا یرانیو جنگ و
 م ١٢١٧ -  ١٢٢٧/ ق   ۶١۴ - ۶٢۴ 

  
   اند کھ در برخی از این روایات، حکایت کرده

   .در دست داشت چنگیز بھ ھنگام والدت لختھ خونی

خونخواری و جنگجویی او را توجیھ  ای برای این منظور بوده است کھ بعدھا صھشاید پرداختن چنین ق

   .مجازات گنھکاران عالم، نوعی رسالت داشتھ است کرده باشند و نشان دھند کھ وی از آغاز برای تنبیھ و

دالوری و  سر کرده قبیلھ کوچک مغول بود کھ او نیز بھ ،تسوکای بھادر پدرش بر طبق ھمین روایات،

ً نام او را تموچین .گجویی شھرت داشتجن   پدر از پسر یکی از امیران تاتار برای  پسر بھادر کھ ظاھرا
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ھا گفتھ شد کھ سلطنت فرمانروای مغول از  بعدھا در افسانھ .فرزندش برگزیده بود بھ معنای آھنگر بود

 تموچین .ادویی دادندھم جنبھ ج-تموچین  -آغاز شد بھ طوری کھ حتی بھ نام چنگیز  کناره کوره آھنگری

بھ جھت کثرت عدد و سرعت حرکت، آن را  منسوب بود، کھ بھ جنگجویی شھرت داشت و قیات بھ قبیلھ

   .قوم بھ ھمین معنی بود کردند، قیات ھم در زبان بھ سیل قوی تشبیھ می

ھ مادرش نھ سالھ بود و بر طبق آیین قوم، در بین قبیل تموچین بھ دست دشمنان ھالک شد، تسوکای وقتی

  .شد بزرگ می

از دست ایشان رھایی  در ایام جوانی بھ دست دشمنان اسیر شد تا این کھ با محنت و سختی بسیار تموچین

   .یافت

اش تنھا یک پوست سمور سیاه بود کھ چنگیز با  بود و جھیزیھ تنقرات برتد، از قبیلھ ھمسر تموچین بھ نام

   .حمایت و محبت او را بھ خود جلب کرد گرائیت طغرل فرمانروای قبیلھ اھداء آن بھ

بودند بھ  بایکال کھ از طوایف وحشی جنگلھای اطراف مرگیت ای جنگجو از قبیلھ ھمان ایام، عده در

بھ دست آوردن غنایم، نو عروس وی را نیز  شبیخون زدند کھ ضمن تموچین ھای خاندان اراضی و خیمھ

   .بھ ھمراه بردند

کھ سرکرده  جاموکا دالور، سخت کوش و جنگجو بود بھ کمک دوست خود ایام جوانی چنگیز کھ در این

 دوستی داشت، نیز تسوکای دستھ از جنگجویان طوایف بود و با پشتیبانی طغرل، کھ با پدرش یک

دیری  جاموکا ھر چند دوستی با او با .را مغلوب کرد و ھمسر خود را از اسارت نجات داد مرگیتھا

 - خان چنگیز سوی اکثر طوایف اطراف بھ عنوان فرمانروا برگزیده شد و ازبھ زودی تموچین  .نپایید

   .خوانده شد - خان اعظم یا خان محیط 

 گورخان رأس تعداد دیگری از جنگجویان طوایف بود بھ معارضھ برخاست و خود را ھم کھ در جاموکا

دشمنی و کینھ توزی سخت  بھبدین گونھ دوستی دیرینھ و برادرانھ این دو  .نامید - فرمانروای جھان -

دوستان سابق بھ دشمنان خونی یکدیگر  انجامید و بھ آسانی بھ شیوه معمول در زندگی صحرا نشینان،

   .تبدیل شدند

و طغرل در نبردی بر ضد تاتار با چین متحد شدند  تموچین .بعد دوام داشت اما دوستی با طغرل تا مدتھا

َک خانشاھ از پیروزی، چینیھا طغرل را و بعد ُون دوستی بین چنگیز و اونک خان  .خواندند – زاده یا ا

  در صدد توقیف  اونک خان نیز بھ دشمنی مبدل شد و ،کھ ھم پیمان چنگیز خان بود گرائیت رییس قبیلھ ی
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. ناباورانھ شکست خورد و سپاھیانش منھزم شدند و اعدام چنگیز خان برآمد، اما در جنگ با چنگیز

   .«م 1200/ ق  597«

 ،خان اعظم اطاعت درآمدند و بدین گونھ با او از در قنقرات و اویرات قبایل ،اونک خان پیروزی بر با

چنگیز خان در طی چندین  .متحد و تحت فرمان خود درآورد تمامی قبایل نواحی شرقی مغولستان را

پادشاه آن  التون خان را تسخیر و ختای سرزمین بھ قتل رساند، را جاموکا را مغلوب و نایمان نبرد، قبیلھ

   .جا را کشت

وادار بھ  را اویغور در چین شمالی بھ تاخت و تاز پرداخت و پکن را متصرف شد و طوایف

  فرمانبرداری نمود و بدین ترتیب

   آغاز برخوردھای چنگیز خان با خوارزمشاھیان

را الزمھ دوستی و  ی با دولت خوارزمشاھی بود کھ این رابطھتتجار خان مغول در آغاز خواھان روابط

مسلمان، از  در جریان ھمین تحوالت، تعدادی از بازرگانان .دانست مناسبات مودت آمیز می برقراری

چنگیز در آغاز ورود این  .قلمرو سلطان تعدادی اجناس از قماش و البسھ بھ والیت خان مغول بردند

ام از آنان دلجویی نمود و آنھا را با کرد، اما سرانج ھیئت بازرگانی از ایران، با خشونت و تندی رفتار

بازگشت این ھئیت، تعدادی بازرگان مغول کھ حدود چھار صد و پنجاه  در. خشنودی بھ وطن بازگرداند

قلمرو  ، با مقداری اجناس و مال التجاره بھ ھمراه ھیئت بھ)؟(اکثرشان مسلمان بودند  تن بودند و ظاھراً 

 .بین دو دولت تقدیم کرد مبنی بر تمایل بھ برقراری و توسعھ روابطای  سلطان خوارزمشاه فرستاده و نامھ

سر حد آن ناحیھ وارد قلمرو سلطان شده بودند، بھ  اما غایر خان، حاکم اترار، این بازرگانان را کھ از

و با اجازه سلطان کھ در آن ھنگام در والیت عراق بود و  اتھام جاسوسی در ھمان جا توقیف کرد،

  .کرد، آنھا را بھ قتل رساند نظر چنگیز خان تلقی می ان را نشانھ سوءگزارش غایر خ

  حملھ ی چنگیز خان بھ قلمرو خوارزمشاھیان

سلطان خوارزمشاه فرستاد و درباره این پیشامد توضیح خواست، اما سفیر  چنگیز سفیری ویژه بھ دربار

را اجتناب  انت، ھجوم بھ قلمرو سلطانچنگیز خان برای تالفی این اھ .سلطان بھ قتل رسید نیز بھ دستور

   .م 1217/ ق  614ناپذیر یافت 

   انجامید و در اندک مدت جنگ بھ فرار سلطان خوارزمشاھی

الدین منکبرنی ھم مانع  مقاومت جالل .عرصھ کشتار و ویرانی مغول شد عراق و خراسان ماوراء النھر،

  ھم با او ھمراه  تولی و توشی جوجی، سران چنگیزپ در این تھاجم گسترده کھ .از ادامھ ھجوم چنگیز نشد
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 .عام، ویرانی و پریشانی بی سابقھ ای بود ای مواجھ ساخت کھ حاصل آن قتل بودند، دنیای اسالم را فاجعھ

   .م 1227/ ق  624مغولستان بازگشت تا این کھ در بستر جان سپرد  چنگیز خان پس از ده سال بھ

از مقابل  سلطان محمد خوارزمشاه ن، چھل سال بعد از شکست و فرارفرمانروایی مغوالن در خراسا اما

  .نام گرفت ایلخانان بنیاد نھاده شد و سلسلھ فرمانروایی لشکر مغوالن،

دعوی شجاعت  سلطان محمد خوارزمشاه، با وجود لشکری عظیم کھ در اختیار داشت، نھ تنھا با آن ھمھ

در ھیچ مکانی برای  رد، بلکھ از پیش خصم گریخت ویک لحظھ ھم در برابر سپاه مغول ایستادگی نک

   .مقابلھ با او توقف نکرد

قتل عام ان یوباماھالی بلخ . بخارا عرصھ کشتار جمعی قرار گرفت پشت سر سلطان، سمرقند ویران و

م » اسکندر ثانی«ویران شد و این  شدند، نیشابور بھ کلی َ ترسان و لرزان بود کھ ھمھ جا از سایھ مغول ر

روحیھ  کرد و و با فرار مفتضحانھ خود، ھمھ جا در میان رعیت تخم وحشت و ھراس پراکنده می کرد می

   .برد مقاومت را در مردم از بین می

شود  مغوالن مربوط بھ سالھای تاخت و تاز سلطان در بالد قراختا می شود کھ وحشت سلطان از گفتھ می

ر آن ایام یک دستھ از سپاه سلطان با یک دستھ از لشکر د. در یاد سلطان باقی ماند ای کھ ھمچون خاطره

برخورد  پسر چنگیز کھ در آن نواحی برای تنبیھ بعضی سرکشان قوم خویش آمده بود،» توشی » جوجی

از ھمان ایام بود  ظاھراً . کرد کھ مشاھده جنگ آوری مغوالن بھ شدت او را دچار خوف و نگرانی نمود

عھد کرد کھ تجار  - خان چنگیز - والن برآمد و حتی با خان مغولکھ سلطان در صدد دوستی با مغ

   .طرفین در ھر دو کشور بھ آزادی تجارت نمایند

ُترار در آن بی تأثیر از نبود، نزد مغول  این رو اقدام بھ قتل تجار مغول، کھ بھ ھر حال آز و طمع حاکم ا

مین دلیل وجود یأس و ترسی کھ سلطان از ھ بھ .شد کھ البتھ مستوجب مجازات نیز بود نقض عھد تلقی می

در آن روزھا کھ برای او  .چنگیز را بھ قلمروش آسان کرد مغوالن و مقابلھ با آنان داشت، ھجوم سپاه

وجودش را آکنده از نفرت کرده بود، قتل شیخ مجدالدین بغدادی از مشایخ بزرگ  جنگ با خلیفھ بھ شدت

 ت عامھ مردم سرایت داده بود، گرفتن مالیاتھای سنگین وکھ این نفرت را در بین طبقا صوفیھ نیز

در چنان  .بود ھمچنین جنگھا و ویرانیھای زیانبارش، ھمھ جا، مردم را نسبت بھ سلطنتش ناخرسند کرده

و از طرفی ترکان سپاھش ھم آماده  اوضاع و احوالی کھ او حتی بھ وفاداری رعایای خود اعتماد نداشت

کھ آوازه ھجومش، او را دچار وحشت بیمار  توانست در برابر دشمنی ونھ میترک کردن او بودند، چگ

  ھر حال وقتی کھ سپاه مغول، اترار، سمرقند و بخارا را یکی پس از  بھ .ای کرده بود، مقاومت کند گونھ
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ً از  نابودی ساخت، در خوارزم، عده دیگری عرصھ ویرانی و ای از سران سپاه خوارزمشاه کھ غالبا

 بودند، در صدد برآمدند کھ برای تقرب بھ چنگیز خان، سلطان را فرو گیرند و بھ دست تھترکان خس

   .دشمن بسپارند

بھ این ترتیب از خوارزم . بھ فرار گذاشت سلطان نیز، با آن زمینھ روحی کھ داشت، با شنیدن این خبر پا

نیشابور بھ مازندران فرار  چنگیز در تعقیب او بودند، از راه خراسان را پیش گرفت ولی چون سپاھیان

   .کرد

ھا نیز تک  و تزلزل او مزید بر وحشت و ضعف روحیھ امیرانش شد بھ طوری کھ آن در بین راه ترس

در  و آن جا. سرانجام سلطان در مازندران خود را بھ دریا رساند. و بر سلطان متفرق شدند تک از دور

وحشت و ھراس،  ره دور افتاده، در حالی کھ ازدر آن جزی. ای پناه برد بھ جزیره» خزر= «آبسکون 

از  .م درگذشت 1220/ ق  617عقل خود را از دست داده بود، بھ سختی بیمار شد تا این کھ عاقبت در 

چون در حدود مازندران ردش را گم کردند، در  ای از سپاھیان مغول کھ در تعقیب او بودند، طرفی عده

طوری کھ در جستجوی اسکندر ثانی، ھمھ جا را بھ ویرانی  ، بھتعقیب او بھ والیت جبال کشیده شدند

  .کشیدند

 گسترش ماوراءالنھر یمرزھا یشرقی نواح در را خود قدرت خوارزمشاه محمد کھ امیا ھمانی ط در

 محمد ضد بر عراق و جبال در او قدرت توسعھ با مقابلھی برا -  هللا نیالد الناصر - بغداد فھیخل و داد یم

 خوارزمشاه، قلمروی شرقی مرزھای سو آن در ،»م 1216/  ق 613 حدود« کرد یم توطئھ خوارزمشاه

 را خود و دیخز یمی اسالمی مرزھا داخل بھ جیتدر بھ کھ بودی ریگ شکل حال دری ا خاستھ نو قدرت

   .کرد یم آماده اسالمی ایدن ریتسخ و دیتھدی برا

 در بودند، خاستھ پا بھ تازهی روین نیا الوقوع بیقر ھجومیی نھا آماج کھ سلطان، و فھیخل حال، نیا با

 وی اسیس افکار بستھ طیمح در قدر آن ای و نگرفتند نظر در را آن ش،یخوی اسیس مناقشات و کشمکشھا

 گریدی عبارت بھ ای و دندید ینم اصالً  را رانگریوی روین نیا حضور کھ بودند، شده غرق قدرتشان حشمت

 رانگریو و میعظی نبرد نیا اما .آوردند ینم حساب بھی ا وزنھ را آن عصر،ی اسیس مناسبات مجموعھ در

 میعظی ا فاجعھ امیا ھمان از و دیخز یم ماوراءالنھری سو بھ انشانیت جبال وی گوبی صحرای نواح از کھ

 آوازه پر دولت بھ ھم سال، چند ظرف کھ بودندی ا نوخاستھ مغوالن د،ید یم تدارک اسالمی ایدنی برا را

  .بغداد در انیعباسی  سالھ نیچند خالفت بھ ھم و دادند، خاتمھ خوارزم

  زیچنگی سرکردگ بھ مغوالنی ریگ قدرت
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تیره از این طوایف با پیروزی بر اقوام مجاور، اندک اندک تمامی اقوام  سرکرده یک تموچین، وقتی

 چنگیز طرفی از .نده شدخوا خان بزرگ ،فرمان درآورد، از جانب سرکردگان قبایل قوم مغول را تحت

خان  عنوان خان، کھ در مدت زمانی کوتاه ھیبت و خشونتش مایھ وحشت تمامی نواحی مجاور شد، بھ

   .فرمانروای ھمھ این طوایف شد محیط یا خان اعظم،

بدین گونھ خان اعظم سایر  و قنقرات را بھ اطاعت درآورد و قبایل اویرات چندی بعد نیز بھ طوری کھ

یاسای  -برقرار ساختن قانون عدالت  ف را بھ جنگ یا بھ صلح زیر فرمان خویش گرفت و باقبایل اطرا

از آن پس، چنگیز خان فرمانروای بال منازع تمام  .برقرار ساخت اتحاد مستحکمی را بین آنھا - چنگیزی

الزام اطاعت  این میزان بسنده کند و پیش از بود کھ البتھ او کسی نبود کھ بھ مغولستان سرزمینھای مشرق

تموچین خان بزرگ،  بھ زودی .سرکردگان طوایف بردارد مغولھای غربی، دست از جنگجویی با

در چین شمالی بھ تاخت و تاز پرداخت  پادشاه آنجا را کشت؛ التون خان و سرزمین ختای را تسخیر کرد

دیار کھ وارد  مغوالن بھ ھر طوایف اویغور را بھ اظھار اطاعت وا داشت؛ و پکن را تسخیر کرد؛

   .پرداختند می ویرانی کامل شھر و آبادیھا و غارت اموال کشتار نفوس، شدند بھ می

ویرانی مغوالن شد و  عرصھ کشتار و عراق و خراسان بھ نحوی کھ در اندک مدتی کوتاه ماوراءالنھر،

سال حضور  ده .ھجوم چنگیز خان جلوگیری کند نیز نتوانست از ادامھ جالل الدین منکبرنی مقاومت

تا این کھ عاقبت چنگیز در . اسالم را بھ ویرانی و تباھی کشاند بخشھای وسیعی از جھان ،مغوالن

چھل  ھالکو خان،نسل جدیدی از مھاجمان مغول .م، درگذشت 1227/ ق  624در  مغولستان بازگشت بھ

با  اما اینان. آمدند دوباره بھ خراسان ھالگوخان نوادگان مغول در موکب سپاه سال پس از این ماجرا،

این نسل تازه از  .اعقاب خویش چنگیز خان، کھ بھ قصد تاخت و تاز آمده بودند، تفاوت بسیاری داشتند

کرده و از غارتگری عھد چنگیز، بھ مراتب  مغوالن در این مدت با جھان اسالم خیلی بیشتر آشنایی پیدا

ای پیش  ر خالف چنگیز، با طرح و نقشھلشکرکشی ھالگو ب .رسیدند معتدلتر و مجربتر بھ نظر می

منازل بین راه از پیش تعیین و راه عبور لشکر آماده و حتی پلھا و گذرگاه مرمت  .پرداختھ ھمراه بود

   .بود شده

قدرت پایدار در خراسان، برچیدن  این بار تجربھ بھ فرمانروایی مغول نشان داده بود کھ برای ایجاد یک

بایست بھ جای کشتار و تخریب بیھوده و بی نقشھ، این  رورت دارد و آنھا میض اسماعیلیھ بساط خالفت و

   .بردارد از بین ،متضاد دنیای اسالم را کھ بھ خاطر جنبھ ھای مذھبیشان با اھمیت بودند دو قطب

   و برچیده شدن خالفت عباسی الموت سقوط قلعھ
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نشد و با سقوط قلعھ الموت در  بھ رودر ایران با مشکل و مقاومتی جدی رو  قدرت اسماعیلیھ برچیدن

از سوی دیگر خلیفھ عباسی، علی رغم کوششھایی  .ق، دوره ی خداوندان الموت بھ پایان راه رسید 654

شوم در افتادن با خاندان عباسیان انجام داد، نتوانست از حرکت ھالگو  کھ در ترساندن مغوالن از عواقب

   .جلوگیری کند بھ بغداد

این  خلیفھ ناچار بھ اردوگاه ھالگو آمد، مستعصم بھ ھمین دلیل .بھ زودی محاصره شد عباسیان تختگاه

   .رجال دولت بھ قتل رسیدند خلیفھ و اوالدش نیز با عده کثیری از .امر نیز مانع غارت و کشتار بغداد نشد

ک جوینی، کھ عطا مل بھ عراق و بغداد سپردن امارت بدین گونھ خالفت عباسیان نیز فرو پاشید، ھر چند

   .حدی در کاھش اثرات فروپاشی خالفت عباسی و کشتار بغداد موثر واقع شد از والیان مسلمان بود، تا

 آسیای غربی فروانروایی بیش از صد سال در ،ایلخانان و پیش از آنان نایب السلطنھ ھای خان بزرگ

   .کردند

این کھ در فاصلھ دو . ھ نمایش گذاشتدر تاریخ ب یک تحول جالب اجتماعی را ایلخانان تجربھ حکومت

انحالل قوم فاتح را در فرھنگ قوم مغلوب یک بار دیگر در تاریخ بھ  نسل، ایلخانان اسالم آوردند، تجربھ

 این قوم مھاجم طی دو نسل، چنان. واقعیت تسلی بخش و قابل اعتماد بھ منصھ ظھور رساند صورت یک

گروھی  .کردند بر تھاجمات دیگران و ھجوم بیگانگان دفاع میمدافع قلمرو اسالم شدند کھ از آن در برا

دو دھھ ی دیگز قدرت کامل خویش را  معتقدند کھ اگر دودمان ھالکو یک یا بویل از مورخان ھمچون

   .متفاوت داشت خاورمیانھ سیمایی در کل ،حفظ می کرد، امروز

در پی فروپاشی دولت ایلخانی بھ  مینگ و عثمانی در مشرق و مغرب آسیا چرا کھ ظھور دو امپراطوری

بیشتر عمر می کرد و یا در آغاز پادشاھی کمتر  شاید اگر غازان. مراودات شرق و اروپا خاتمھ داد

مناسبات با اروپا ادامھ می یافت و نتایج بی شماری برای آینده  چھ بسا ،ختون شاھزادگان را می ریخت

  .بھ بار می آورد

  :لحکمرانان و فرمانروایان مغو

 .خان چنگیز

 .چنگیز و نمایندگان خان بزرگ در غرب جانشینان

  .مغول ایلخانان
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تعداد دیگری از طوایف بدوی  و کرائیت نایمان، قیات، تاتار، مغول کھ در آن ایام عنوان اتحادیھ طوایف

 ماوراءالنھر از جانب مرزھای پیشروی خود را شد، محسوب می سیبری چین، و ترکستان، بین نواحی

   .از کرده بودآغ

شدند، اگر ھم در واقع اخالف  محسوب می» ھونھای جدید«کھ بھ قول برخی مورخان،  این طوایف

 قدیم نبوده باشند، اما وارث مھارت آنھا، در جنگجویی، تیر اندازی، و سلحشوری بھ شمار ھونھای

تاریخ گذاشتند، با این  ھبا وجودی کھ ھونھای جدید ھشتصد سال پس از ھونھای قدیم پا بھ عرص .آمدند می

   .وصف خاطره فجایع آنھا را در تاریخ زنده کردند

سرزمینھای اطراف چین  طوری کھ اینھا نیز مانند ھمان مھاجمان باستانی، از اعماق بیابانھای گوبی و بھ

ای از دنیای متمدن  کوتاه، بخش عمده و سیبری برخاستند، و با حرص و ولع بی سابقھ ای، مدت زمانی

بھ طوری کھ با گذشت ھشت سده، ھیچ گونھ تغییری در  .ر قلمرو اسالم را، بھ ویرانی و نابودی کشیدندد

لق و خوی و رفتار معیشتی ُ و اجتماعی آنھا پدید نیاورد، چنان کھ ھمچون ھونھای قدیم، در زیر  خ

و اسبان خویش عمر کردند و در کنار شتران، گوسفندان،  ھوای آزاد بیابانھا سر می چادرھای نمد یا در

  .کردند  سپری می را
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  م ١٣۶٩ - ١۴٠۵/ ق  ٧٧١- ٨٠٧ :تیمور گورکان

  

 در ترکستان سمرقند از توابع - " کش" شھر  و در ماوراءالنھر اى از قبایل ترک تیمور در خانواده

بھ جھان گشود و خیلی زود در سوارکاری و تیر  م دیده 1335/ ق  736در  - )فعلی آسیای مرکزی(

اش در این نواحى از قدرت  جنگجویان ایل برالس بود کھ طایفھ پدرش تراغاى، از.. دازی مھارت یافتان

از  ،جغتاى م، فردى بھ نام تغلق تیمور، از نوادگان 1360/ ق  761در . بودند و نفوذ محلى برخوردار

  .لشکر کشید ماوراءالنھر ترکستان بھ

 ،را در مقابل این مھاجم دشوار یافت - ر سبز خوانده شد بعدھا شھ - از شھر کش  حاجى برالس کھ دفاع 

 تیمور کھ در چنین آشوبى قدم بھ صحنھ. سپرد -تیمور گورکان  -والیت را بھ پسر تراغاى  دفاع از

کار، و با  تیمور توانست با زیرکى و سیاست، از ھمان آغاز. سال داشت 25حوادث گذاشت در آن ھنگام 

نواده  - امیر حسین  سپس با. ان، شھر کش را از قتل و غارت نجات دھداظھار طاعت نسبت بھ مھاجم

را بھ عقد ازدواج خود  - ترکان  اولجاى - بناى دوستى گذاشت و باالخره خواھر او  - قزغن در کابل 

   .درآورد

مع ھذا، . مشھور شد -داماد  - خانواده امیر حسین بھ گورکان  تیمور بھ سبب ھمین خویشاوندى، در

دیرى نپایید و با مرگ اولجاى ترکان، جنگ بین این دو امیر اجتناب ناپذیر  یمور با امیر حسیندوستى ت

حسین مغلوب و  بلخ، بھ محاصره سپاه تیمور درآمد و امیر نزدیک قلعھ ھندوان آخرین نبرد، در. شد

) م 1370ل آوری/ ق  771 رمضان(با این پیروزى تیمور در بلخ بھ فرمانروایى مستقل رسید. مقتول شد

بھ ازدواج خود درآورد و باقى را بھ  چھار تن از زنان امیر حسین را نیز. و خود را صاحبقران خواند

   در جنگ با والی .سمرقند را پایتخت خویش ساخت پس از آن بھ ماوراءالنھر رفت و. سرداران بخشید
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نان صدمھ دید کھ تا چند زخم برداشت، دو انگشت دست راستش قطع شد و پای راستش چ نیز سیستان

   .شھرت یافت» تیمور لنگ«لنگید و بھ این دلیل بھ عمر می پایان

و شاید  -نسب او را بھ سردار و خویشاوند نزدیک ،شاید در زمان جانشینانش بعد از قدرت یافتنش و یا

 چنگیزاین بدان جھت بود کھ می خواستند خود را جانشینان  .چنگیز خان مغول می رساندند -افسانھ ای

   .قلمداد کنند

, فردی ھوشیار و فرصت طلب بود, بی باکی تیمور کھ در عین سلحشوری و ::لشگر کشی ھای تیمور

 ,کھ مدعی منصب اجدادی خود بود کابل قزغن در توانست بھ زودی با شکست امیر حسین از نوادگان

او » م 1370آوریل / ق 771رمضان «را تشکیل دھد  را تسخیر بھ این ترتیب و حکومت مستقلی بلخ

, م 1375تا  1370/ ق 777تا  772تیمور طی پنج سال از  پس از آن. سپس خود را صاحبقران خواند

ھ در خوارزم سھ بار بھ َ ث َ با این وجود فتح . لشکر کشید سیحون آن سوی و پنج بار بھ قلمرو خانان ج

 و دشت قفچاق تیمور. ن کردسال پس از آغاز سلطنتش ممکن شد و عاقبت آنجا را ویرا خوارزم ده

میرانشاه، را با سپاھی، مامور تسخیر  فرزند ده سالھ خود، ھجری 783را فتح نمود و در سال  مغولستان

را تصرف کرد و در ھرات از سرھای  ھرات و نیشابور تیمور. کرد و خود نیز بھ آنھا پیوست خراسان

بود، تسخیر  ملوک باوند ھجری در تصرف 750سپس مازندران را کھ تا سال . مناره ھا ساخت مردم

   .کرد

 ارمنستان، لرستان، آذربایجان، طول کشید 790تا  788در یورشی سھ سالھ کھ از  :سھ سالھ حملھ

   .خوارزم را قتل عام کرد مردم 793را نیز تصرف کرد و در سال  شروان و گرجستان

صورت گرفت و پس از آن حکومت ھر  798تا  794ھای سال ی پنج سالھ وی بینحملھ :حملھ پنج سالھ

در . شد ھندوستان را فتح کرد و عازم مسکو سپس. خویشاوندان خود سپرد شھر را بھ یکی از فرزندان یا

و نواحی تصرف  پس از تقسیم شھرھا. آنجا را تصرف کرد و صد ھزار نفر را بھ قتل رساند 801سال 

   .شده، بھ سمرقند بازگشت

آن را یورش ھفت  ھجری طول کشید کھ 807تا  802از سال  ایروان وی بھ یلشگرکش :حملھ ھفت سالھ

 ھمین ھنگام سفیرھایی بھ در. جنگید و چندین شھر را گرفت عثمانیان با 803در سال . نامندسالھ می

 حلب، نگرفت، مصمم شد بھ مصر حملھ کند، و در طول این لشکرکشی، فرستاد، ولی چون نتیجھ مصر

   .تصرف نمود نیز را بغداد و دمشق
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کرد و عازم آنجا  چین بعد از آن قصد فتح .را مغلوب و اسیر کرد با یزید سلطان عثمانی 804در سال 

فوریھ /  807در رمضان سال  نیز رفت ولی در اترا بیمار شد و رود سیحون با سپاھیانش تا کنار او. شد

   .سالگی درگذشت 71در  ،میالدی 1405

سال، جھانى را با  29م، بھ مدت  1405/ ق  807م تا ھنگام مرگش در 1377/ ق  778تیمور از 

 یورشھاى مکرر خود و با خشونتى وصف ناپذیر، در ھم کوبید و بنیان امپراتورى را گذاشت تھاجمات و

تیمور کھ بھ  بدین ترتیب فتوحات. کھ باالفاصلھ پس از مرگش، انحطاط و زوال و تجزیھ آن آغاز شد

قلمرو تیمور با ظھور دو طایفھ  .دھشتبار و ویرانیھاى بسیار بھ دست آمد، دیرى نپایید قیمت خونریزیھاى

  .تجزیھ و بعدھا توسط دولت صفوى یکپارچھ و متمرکز شد - قویونلو آق و قرا قویونلو - ترکمان

تیمور از ابتدای  .سنین باالی اوست فتوحات او در ،یکی از شگفت انگیز ترین ویژگی ھای تیمور

گویی تنھا نظاره گر حوادث است  .منطقھ خودش ندارد ھیچ نقش جدی و مھمی در تاریخ تحوالت ،نیجوا

خصوصا شواھد بسیار  .منطقھ او بوجود آمد اما او ھیچ واکنشی نشان نداد بسیاری رخدادھا در .و منتظر

موجود میان دارد کھ بھ دقت بھ تحوالت داخلی ایران می نگریست و مواظب اختالفات  فراوانی وجود

. تنظیم نموده بود او منتظر فرصت مناسب بود و بھ دقت برنامھ ھایش را .و سردستگان مغول بود شاھان

بھ جوشش در می آید و بخش بزرگی  تنھا در سنین حدود پنجاه سالگی است کھ ناگاه این چشمھ خروشان

   .کشد از دنیای آن زمان را فتح می کند و بھ خاک و خون می

ھمھ جھان  .یعنی تقریبا ھیچ گاه در دوره فتوحاتش شکست نمی خورد .است ح خیلی خوبیتیمور فات

 با وجود فاصلھ بسیار طوالنی ای کھ با ماوراء النھر ،چنانچھ شھر مسکو .فتح می کند پیرامونش را

 ،فعلی ترکیھ و مناطق شرقی سوریھ ھند و بخش ھایی از .باز نمی ماند بازھم از ھجوم بھ آنجا ،دارد

و ھمھ می دانیم کھ تدارکات برای یک لشگر کشی اھمیتی بسیار زیاد .فاصلھ ھایی بسیار طوالنی ھستند

 لشگر حملھ ،در اثر محاصره شدن ،بعد از ھجوم اولیھ ،بدرستی برنامھ ریزی نشود دارد و حتی چنانچھ

نشده است و این  گزارشاما ھیچ یک از این موارد از حملھ ھا و تصرفات تیمور  .کننده نابود خواھد شد

   .قدرت برنامھ ریزی نظامی بسیار زیاد و درخشانی را می طلبد

بھ  ،امپراطوری او .ماند در اختیار و تصرف جانشینانش باقی نمی ،اما تقریبا ھیچ یک از مناطق فتح شده

بزرگ البتھ خراسان  .محدود می گردد سرعت و پس از مرگ او فرو می پاشد و تنھا بھ منطقھ خراسان

فعلی و تمامی خراسان امروزی و بخشی از  افغانستان یعنی تمامی ماوراء النھر و حتی بخش بزرگی از

   .سیستان
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بسیار ما را بھ تأمل فرا می خواند کھ چھ عواملی سبب می شود تا  ،داری این جھان گیری و نھ جھان

 تیمور نبوده است و چنین شده براستی شکل بگیرد و باقی بماند و کدامین عوامل در عملکر یک سلسلھ

نیز  نادرشاه شکل در بھ ھمین ،توانایی بسیار در فتح کردن و عدم توانایی بازماندگان در ادامھ آن.است

   .بیشتر و کاملتر دارد مشاھده می شود و جای بررسی

نت بسیار خشن بود و موارد بسیار زیادی از قتل عام و خشو تیمور :رفتار تیمور با شکست خوردگان

بسیاری از ھنرمندان و دانشمندان شھرھای فتح شده را بھ  ،تیمور عالوه بر آن اما .ھایش آورده شده است

و نظائر  فقھا ،مواردی زیادی از نقاشان برجستھ و استادان معماری .خود یعنی سمرقند می آورد پایتخت

فراوانی در تحوالت  د نقشاین موار .آن وجود داشتھ است کھ توسط تیمور بھ سمرقند آورده شده است

   .بزرگ ھنری و فرھنگی در عصر پس از تیمور داشتھ است

درست نقطھ مقابل پدرش  ،فرزند تیمور کھ پس از او بھ حکومت رسید میرزا شاھرخ :جانشینان تیمور

 .با رفتاری غیر نظامی و بھ شدت ترویج کننده ھنر و معماری و فرھنگ ،فردی فرھنگ دوست .بود

خود از  الغ بیک ادامھ یافت و حتی کسانی ھمچون ،ی ھا در پاره ای از جانشینان شاھرخ نیزھمین ویژگ

   .خود محسوب می شدند ھنرمندان و دانشمندان عصر

تجمع ثروتی کھ تیمور فراھم آورده بود و میزان باالیی  ھمھ این عوامل و خصوصا :عصر پس از تیمور

سبب شد تا با حمایت کسانی ھمچون شاھرخ  ،رد آمده بودندسمرقند گ از ھنرمندان کھ در مناطقی نظیر

گویی بازی  .نقاشی و خطاطی پدید بیاید آثار درخشانی از ھنر و معماری و گوھرشاد تیموری و ھمسرش

جانشینانش بھ آخر برده است کھ از پدری تا آن درجھ خونخوار و  روزگار کار را با تیمور و فرزندان و

چنانچھ حتی علم و دانش نیز در این . ھنرپرور و فرھنگ دوست بھ وجود بیاید فرزندانی چنین ،زورگو

و با نظارت  الغ بیک تیموری کھ با حمایت رصدخانھ الغ بیگی درخششی کوتاه مدت داشتھ است و دوره

   .از این موارد است نمونھ ای ،بنا شد غیاث الدین جمشید کاشانی یعنی دانشمند بزرگ عصر

دارند کھ بطور کامل با  مکتب ھرات ریشھ در ،نقاشی ھا پاره ای از زیباترین :عصر درخشان ھنرھا

 کمال الدین بھزاد شکل گرفت و استاد بزرگ نقاشی یعنی ھرات شاھزاده ھای تیموری در شھر حمایت

   .برخاستھ از چنین مکتبی است

رین مراحل تکاملی و آخ در دوره جانشینان تیمور شکل گرفت خط نستعلیق خطوط زیبای فارسی نظیر

آثار معماری ایرانی در این دوره بھ وجود آمد کھ از  پاره ای از زیباترین. اش را در این دوره طی نمود

   .اشاره نمود السالمامام رضا علیھ و در کنار بارگاه مشھد در شھر مسجد گوھرشاد آن جملھ می توان بھ
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 یکی از درخشان ترین آثار ،ختھ شده استکھ با حمایت گوھرشاد ھمسر شاھرخ تیموری سا این مسجد

 کتیبھ ای از ،آن ایوان مقصوره در گوشھ ای کتیبھ ھای این مسجد و در سمت .معماری ایرانی است

   .دارد کھ خود از خطاطان بزرگ عصر خویش بود از شاھزادگان تیموری وجود بایسنقر میرزا

 .برجای ماند تیموریان از راثی است کھکامال ادامھ می ،معماری صفوی و یا نقاشی و خطاطی آنھا

باعث رشد و گسترش  ،درخشان تر نموده این میراث را ،خصوصا کھ صفویھ با حمایت گسترده خویش

   .آن گشتند

نوادگان تیمور کھ در منطقھ ماوراء النھر  یکی از صفویھ بعدھا و مقارن زمان برخاستن :گورکانیان ھند

در  ،لشگری بھ ھند حملھ کرد و آنجا را فتح کرد و بر خالف جدش ، بابابر حکومت می کرد یعنی

برخی  سلسلھ ای کھ .را بنیان نھاد گورکانیان ھند سلسلھ درخشان مغوالن کبیر ھند یا ھمانجا ساکن شد و

  .در دوره ایشان بنا شده است بنای تاج محل از درخشان ترین آثار ھنری و معماری نظیر

, دوران و حکومت ھای محلی بازمانده از آن ایلخانان مقارن انحطاط و اضمحالل :لشگرکشی تیمور

بھ سوی ایران بھ حرکت  تیمور با لشگر خونریز ماوراءالنھر از, امواج یک سلسھ مھاجمات تازه ای

و قسمتی از نواحی مجاور را در سیل  فارس جبال یا ھمان منطقھ غرب ایران و ,خراسان مد کھ تمامدرآ

   ا. خون انداخت

و از سویی  شھر مسکو محدود نماندند بلکھ حتی تا )یافغانستان کنون(خراسان این لشگرکشی ھا تنھا بھ 

ادامھ یافت  امپراطوری عثمانی ربو از سویی دیگر تا غ ھند کشور فعلی و تا سوریھ در دمشق دیگر تا

   .پیروزی ھمراه شد و ھمھ جا با

درست نقطھ مقابل پدرش  ،حکومت رسید فرزند تیمور کھ پس از او بھ شاھرخ میرزا :جانشینان تیمور

 .بھ شدت ترویج کننده ھنر و معماری و فرھنگ با رفتاری غیر نظامی و ،فردی فرھنگ دوست .بود

خود از  الغ بیک ادامھ یافت و حتی کسانی ھمچون ،شاھرخ نیز ای از جانشینانھمین ویژگی ھا در پاره 

   .خود محسوب می شدند ھنرمندان و دانشمندان عصر

تجمع ثروتی کھ تیمور فراھم آورده بود و میزان باالیی  ھمھ این عوامل و خصوصا :عصر پس از تیمور

سبب شد تا با حمایت کسانی ھمچون شاھرخ  ،سمرقند گرد آمده بودند از ھنرمندان کھ در مناطقی نظیر

گویی بازی . نقاشی و خطاطی پدید بیاید آثار درخشانی از ھنر و معماری و گوھرشاد تیموری و ھمسرش

جانشینانش بھ آخر برده است کھ از پدری تا آن درجھ خونخوار و  روزگار کار را با تیمور و فرزندان و

  چنانچھ حتی علم و دانش نیز در این . نگ دوست بھ وجود بیایدھنرپرور و فرھ فرزندانی چنین ،زورگو
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و با نظارت  الغ بیک تیموری کھ با حمایت رصدخانھ الغ بیگی درخششی کوتاه مدت داشتھ است و دوره

   .از این موارد است نمونھ ای ،بنا شد غیاث الدین جمشید کاشانی یعنی دانشمند بزرگ عصر

دارند کھ بطور کامل با  مکتب ھرات ریشھ در ،نقاشی ھا زیباترینپاره ای از  :عصر درخشان ھنرھا

 کمال الدین بھزاد شکل گرفت و استاد بزرگ نقاشی یعنی ھرات شاھزاده ھای تیموری در شھر حمایت

در دوره جانشینان تیمور شکل  خط نستعلیق خطوط زیبای فارسی نظیر .برخاستھ از چنین مکتبی است

آثار معماری ایرانی  پاره ای از زیباترین .لی اش را در این دوره طی نمودو آخرین مراحل تکام گرفت

 و در کنار بارگاه مشھد در شھر مسجد گوھرشاد در این دوره بھ وجود آمد کھ از آن جملھ می توان بھ

کھ با حمایت گوھرشاد ھمسر شاھرخ تیموری ساختھ شده  این مسجد .اشاره نمود السالمامام رضا علیھ

 در گوشھ ای کتیبھ ھای این مسجد و در سمت .معماری ایرانی است کی از درخشان ترین آثاری ،است

دارد کھ خود از خطاطان  از شاھزادگان تیموری وجود بایسنقر میرزا کتیبھ ای از ،آن ایوان مقصوره

   .بزرگ عصر خویش بود

کامال ادامھ میراثی است  ،ھامعماری صفوی و یا نقاشی و خطاطی آن :صفویھ میراث تیموریان در اختیار

درخشان تر  این میراث را ،خصوصا کھ صفویھ با حمایت گسترده خویش .برجای ماند تیموریان از کھ

   .باعث رشد و گسترش آن گشتند ،نموده

یکصد  تقریباً , تا یورشھای مصیبت بار تیمور چنگیز این مدت از فاجعھ تھاجم :تھاجم یکصد و پنجاه سال

ایران , می گذشت سپس در پایان یک سده دیگر کھ از پایان حیات تیمور. ھ طول انجامیدو پنجاه سال ب

سر گذاشت و وارد دوره  خود را پشت )یا حکومت ھای کوچک محلی(واپسین دوران ملوک الطوایفی 

ً آن را اعتالی ایران بھ مرحلھ, صفوی شد کھ مورخان جدید  فاجعھ چنگیز در. دولت ملی خوانده اند غالبا

ا شگفت آنکھ عاقبت بھ, قلمرو پارسی زبانان فاجعھ غمبار تیمور از ھمان , ماوراءالنھر محدود شده امّ

 از میان ویرانھ ھای دولت ھای بجای مانده از حملھ, چرا کھ دولت خونین تیمور .شد ماوراءالنھر آغاز

 بعد از او خراسان تا مضاف بر اینکھ در مدت فرمانروایی تیمور و سپس در دوران. چنگیز شکل گرفت

 .شد آسیای میانھ و ترکان آسیای صغیر و فارس و آذربایجان عرضھ تاخت و تاز ترکمانان مازنداران

   .فعلی نیز بود ترکیھ و بخش ھایی از ارمنستان جمھوی و آذربایجان در آن زمان شامل آذربایجان
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  یخیمستندات تار

  
ھ یترك ىیایبخش آس(ر یاى صغیھاى كوچك آس نیرنشیام كى ازیان، سركرده یانگذار سلسلھ عثمانیبن

اى خاندان آل عثمان ین. خوانند  مى «آل عثمان«ل خاندان او را ین دلیبود بھ نام عثمان، و بھ ھم) امروزى

خاندان تركمن  ۴٠٠كھ بھ قول مورخان ترك با  «ارطغرل«كى از سركردگان تركمن بوده است بھ نام ی

» اورخان«افت و پسر ارشدش بھ نام یق وفات  .ھـ ٧٢٧او در سال . در مھاجرت كریاى صغیبھ آس

ن شھر یاى مرمره، را گرفت و ایك دری، نزد»بورسھ«شھر  ش از مرگ اوین پدر شد و كمى پیجانش

ً سال یابتداى سلطنت عثمان اول، نخست .دیتخت عثمانى ھا گردین پاینخست ن فرمانرواى عثمانى، را معموال

تن بر مملكت  ٣٧ن خاندان، با خود عثمان اول، یاز ا. دارند محسوب مى) الدىیم ١٢٩٩(ق  .ھـ ۶٩٩

 :سدینو مى» خ ملل و دول اسالمىیتار«در كتاب » كارل بروكلمان«.ى كردندیفرمانروا عثمانى

 ای(»بورسھ«الدى، ھنگامى كھ پدرش در بستر مرگ بود، با تصرف یم ١٣٢۶اورخان در سال »

 - ل شدیتبد كھ بعدھا بھ مسجد -صریساى قیل كرد و جسد پدر را در كلیتكمكارھاى پدرش را ) پروسھ

امپراتورى بزودى  دیتخت جدیدر پا.ھا شد ب بورسھ شھر مقدس عثمانىین ترتیخاك سپرد و بد بھ

الدى شھر یم ١٣٢٧در سال ... است «اولوجامع«با و مجللى بنا شد كھ از جملھ آنھا یھاى ز ساختمان

دى یمانى بود، از ابتدا عالقھ شدیمسلمان با ا وى كھ. ز بھ تصرف اورخان درآمدین )كومدىین(» ریازم«

ن دانشگاه عثمانى یوى نخست. ن عثمانى استیاز افتخارات سالط كىین یداد و ا ج علوم نشان مىیبھ ترو

ً سازمان  اورخان»...را بنا كرد . ھادان نیرا او بن» چرى نىی«سازمان ارتش را اصالح كرد، و احتماال

  ).گفت مین باره سخن خواھیاند و در ا دهینام» نى سرىی«ن سازمان را یمنابع ا در برخى(

بھ طرف ساحل حركت  ل داده بود و با جرأت و جسارتى روزافزون،یانى كھ تازه تشكیاورخان با سپاھ

ً فرمانیش خیاغلب بنادر بزرگ براى حفظ تجارت خو. كرد   مپراتور او ا. رفتندیوى را پذ لى زود رسما

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

  

در عھد او، . ر را گرفتیاى صغیآس عى ازیھاى وس  را مغلوب كرد و قسمت) زانسیب(روم شرقى 

   ١٣۴۵(ى ششم، بھ اروپا پا نھادند »وحنای» ن بار، براى كمك بھ امپراتوریعثمانى ھا براى نخست

  

ز براى كمك بھ یگر نیبار د٢اورخان . را بھ زنى گرفت» تئودورا» وحنا بھ نامیاورخان دختر ). الدىیم

شھر  ١٣۶١در سال . ى براى تركان در اروپا برقرار كردیعبور كرد و جاى پا »داردانل«وحنا از ی

 (استانبول(ھ یتا فتح قسطنطن ١٣۶۵ن شھر از یان درآمد و ایبھ تصرف عثمان) انوپلیآدر) «ادرنھ«

اول » مراد» عنىین خود، یشافتھ براى پسر و جانیاورخان مملكتى سازمان . ن عثمانى بودیتخت سالطیپا

  .برجاى گذاشت

  :سدینو  مى انھیخ خاورمیلد در كتاب تاریتر منسفیپ

شمارى از .ز بودندیخود متما ھاى ھمقطار» غازى«استمدارى، از یر و سیھا از نظر عقل و تدب عثمانى

و مرج حاكم بر  ر و ھرجیبا توجھ بھ سوء تدب دند، اماكسانى ھم كھ مسلمان نشدند،یان بھ اسالم گرویحیمس

در . استوار حكومت عثمانى با آغوش باز استقبال كردند ، از عدالت»زانسیب«امپراتورى رو بھ زوال 

ن سلطان عثمانى، از تنگھ یھشتم ھجرى قمرى، مراد اول، نخست / الدىیمھ دوم قرن چھاردھم مین

حى بالكان گسترش یمس عبور كرد و امپراتورى جوان را بھ داخل كشورھاى (ھلسپونتوس(» داردانل«

 ر مسلمانان بھ آنان امكان داد كھ تبعھ كامل امپراتورىیاصل تسامح مذھبى نسبت بھ غ او با اجراى. داد

س یھ تأسیاول ب در ھمان مراحلین ترتیبھ ا. ل گردندین مقامھاى كشور نایتر  شناختھ شوند و بھ عالى

با امپراتورى روم وجوه  كھ -ژادى عثمانى راامپراتورى چند زبانى و چند ن ژگىیامپراتورى بزرگى، و

ر پناھندگان، برعكس امروز، یالدى، سیم در قرن پانزدھم و شانزدھم. [رقم زد -مشترك فراوانى داشت

ا بھ خاك عثمانى معروف است، یالدى از اسپانیم ١۴٩٢ان در سال یھودیفرار . از غرب بھ شرق بود

شى بودند كھ در یگر اندیان دیحیگر پناھندگان، مسیى دھا گروه .ستیگانھ موردنیچ وجھ یولى بھ ھ

ھاى  نیز بھ سرزمیآنان ن. ساھاى مقتدر بودندیگرد كلیان تحت آزار و پیھودی كشورھاى خود، ھمسان

  [.عثمانى پناه آوردند اسالمى

ا ر» ھیمقدون«. اروپا معطوف كرد را بھ ر نداشت و توجھ خودیاى صغیمراد اول، دشمنان مقتدرى در آس

، در نبرد )الدىیم ١٣٨٩(روزى یپس از آن پ گرفت، و امپراتور روم را خراجگزار خود ساخت و

  .افتاد ، صربستان بھ دست تركان عثمانى»كوزوو«
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نان یبا مرزنش مسلم» انیغاز«شگى یى ھمیدان زور آزمایم» ارطغرل«ى یمرزھاى قلمرو فرمانروا

ارى را از سراسر یان بسیغاز د آمده بود،یمان پدین و ایفرصتى كھ براى پاسدارى از د. حى بودیمس

ختند، بھ آناتولى روى یگر  از برابر مغوالن مى ش از ھمھ تركمانان، كھیب. جھان اسالم بھ آناتولى كشاند

ستى و نفوذ متقابل یچنان كھ از ھمز. اسى امارت عثمانى گشتیس ان شالوده سازمانیسازمان غاز. آوردند

 اند، سان پنداشتھیخ نویاز تار گونھ ھم كھ گروھى ان، آنید، عثمانیآ بر مى انیحین و مسیو ممتد مسلم

و  ث زندگى شھرىیموار. ش سازمان دھندین خویاند بھ سرزم توانستھ ى نبوده اند ومىیابتدا مردمى

انجمن (» اخى» ى چونیھا سازمان. كرد  ارىیاد عثمانى یان بھ رشد حكومت جوان و نوبنیفكرى سلجوق

اى براى دستگاه  شالوده (طبقھ معلمان و مفسران اسالم(» علما«و ) وران  شھیبازرگانان و پبرادرى 

ھاى جوانان، كھ  سخت رھبران انجمن و انضباط» اصناف«نظام اسالمى . ادارى عثمانى فراھم ساختند

ان وستھ بود، رشد حكومت عثمانى را آسیبھم پ آنان را - انیاصل اخالقى غاز - »اخوت«سرسپردگى بھ 

  .ساخت

انھ با اسالم یاى میتركان كھ نخست در مرزھاى خالفت اسالمى در آس .اسالم ھستھ جامعھ عثمانى بود

  ....ت مبارز اسالم آشنا ساختندیشتن را با خاصیھمان ھنگام خو روبھ رو شدند، از

  مورلنگیت :ب خطرناكیك رقی 

  :سدینو  لد مىیتر منسفیپ

زانس، كھ یامپراتورى ب. ربع دوم سده چھارده آغاز گشت در» كانبال«ورش قاطع و شكننده تركان بھ ی»

ختن زور مندان یان، با برانگیان عثمانى گشت، عثمانیحمالت كشورگشا ن آماجیگرفتار آشوب بود، نخست

ى ی، در آن سوى اروپا»پولىیگال«ره یالدى در شبھ جزیم ١٣۵۴گر، بھ سال یكدی ھیونانى بالكان علی

 ان بھیعثمان) ١٣٨٩ -١٣۵٩(ى مراد اول یدر روزگار فرمانروا. ى گشودندیجاپابراى خود  داردانل،

سال  بھ. حى برترى جستندیشرفتھ و تحرك توپخانھ سبك خود بر دشمنان مسیارى سازمان سپاھى پی

بھ » تسایمار» سال بعد در كنار رود ٩تخت خود ساخت، و یرا گرفت و پا» ادرنھ«سلطان مراد  ١٣۶٢

ھا و  بر صرب ١٣٨٩ ان بھ سالیروزى عثمانیتر پ  از آن مھم. دیش رسیروزى خوین پیتر درخشان

سلطان و پادشاه . آنان سپرد د فتح سراسر بالكان را بھ دستیبود كھ كل» كوزوو«اران آنان در ی

  .كار جان سپردندین پیدر ا) الزار(ھا   صرب

 در روزگار او براى نشاندن .ن فرمانرواى عثمانى است كھ سلطان خوانده شدینخست مراد ظاھراً 

  اشاعھ . جا كردند جابھ گفتند ـ مردم را  مى) رانده شده(» سورگون«نان در كشتزارھا، ـ كھ بدان ینش دشت
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، آنچنان كھ )مبادلھ= رمھ یدوش(ھا  نیسرزم نیرى از ایشده، با سربازگ ھاى اشغال نیاسالم در سرزم

  «.داست، از سده چھارده آغاز گشتیپ

را  ھید، و قسطنطنیاول، فتح صربستان را بھ انجام رسان» دیزیبا«عنى ین مراد اول یو جانش پسر

ھ و یمقدون .ستادندیى باز نایان از كشورگشایعثمان) ١۴٠٢-١٣٨٩(د یزیدر روزگار با. محاصره كرد

ن یسرزم. ساختند شیر فرمانبردار خویاى صغیھاى اسالمى چندى را در آس  نیرنشیبلغارستان و ام

م شده یتقس) رومالى(ى یو اروپا (آناتولى(ى یایبخش آس ٢ن ھنگام بھ یاز نظر سازمان ادارى در اعثمانى 

حى را بھ ھوش آورد و یگان مسیتركان ھمسا تعرضات. خواندند مى» كیلیلربیب«ك را یبود كھ ھر 

ى یآرا  صف تر از آن بودند كھ بتوانند در برابر تركان  پراكنده حىیان مسیھراسان ساخت، ولى فرمانروا

ان سپاه یعثمان. كار با تركان گرد آوردیان سپاھى براى پیحینھم از مس» فاسیبون» سرانجام، پاپ. كنند

از . ساختند پادشاه مجارستان بھ دست داشت ـ تار و مار» سموندیگیس«را ـ كھ فرماندھى آن را  حىیمس

مور یت«ورش یدند، ولى یكش شكررا گرفتند، و بھ مجارستان ل» ھیقون«و » تسالى«ان یآن پس، عثمان

  « .ى بازداشتیك چندى آنان را از كشورگشای» لنگ

  ر امپراتورى عثمانىیتسخ: موریت آرزوى

   :میخوان مى» بالنت دیلفریو«نوشتھ » ن سمرقندیجاده زر«در كتاب 

كھ » نیالد على شرف«. رحمى بى ى است طوالنى، پر از جنگ، شقاوت ویمور ماجرایزندگى ت

» م و برجستھیش، كریر آزاداندیام«ك یخود را  مور را بھ زبان فارسى نوشتھ است، قھرمانیمھ تنایزندگ

گاه  چیمور را بھ زبان عربى نگاشتھ است، ھینامھ تیزندگ كھ» احمد بن عربشاه«اند، اما ینما  مى

ى از یایى كھ دریوالیھ«بوده است و بھ قولى » ر و بدنھادیشر«مورلنگ یت تواند فراموش كند كھ نمى

ر یغ ن شاھزادهیمور، ایت ...كند شترى طلب مىین عطش خود باز ھم خون بیاما براى تسك ده،یخون نوش

ً نسبیمستق) چغتاى(ق خانواده جغتاى یكرد از طر مھم ترك ـ مغول ـ كھ ادعا مى زخان یاز چنگ ما

لومترى جنوب یك ٨٠حدود  ، واقع در)شھر سبز(در كش  / ھجرى ٧٣۶ / الدىیم ١٣٣۶برد، در سال   مى

بھ گفتھ (ر بر او وارد شد یاصابت ت ى بر اثریھا ست و چند سالگى جراحتیدر ب. ا آمدیسمرقند بھ دن

كھ براى تمام عمر پاى راستش را ) گوسفند دزدى انین در نبرد ـ بھ گفتھ ابن عربشاه در جریالد  شرف

اما . مورلنگ معروف شدیبھ تن جھت یحس كرد؛ از ا  بى لنگ و دست راستش را مانند چوب، خشك و

  او صاحب تمام  / ھجرى ٧٧١ / الدىیم١٣۶٩در سال  .شرفت او نشدین نقص عضو مانع پیا
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ى در بلخ، شھر یمور بعد از اعالم فرمانروایت. رفت شمار مى راث جغتاى بھیى بود كھ میھا نیسرزم

  .دیبرگز تختى خودیسمرقند را بھ پا

 ١٣٨٠-١٣٨٩دھھ  در. اى بسط داد رحمانھ با تجاوزگرى بىسال بعدى امپراتورى خود را  ٣٠طى 

ش راند و یس پیتا تفل ران را تصرف كرد و در شمالیھاى ا شتر قسمتیب / ھجرى ٧٨٢-٧٩٢ / الدىیم

در نبرد  / ھجرى ٧٩٧ / الدىیم ١٣٩۵شروى كرد و در سال یھ تا مسكو پیك سال در خاك روسیظرف 

شمال  / ھجرى ٨٠٠ / الدىیم ١٣٩٨در سال  .را شكست داد» خانش یتوكتام«رھبرشان  ھا، ھ قبچاقیعل

 ٨١٢ / الدىیم ١۴٠٠در سال . امپراتور ھندوستان خواند ر كرد و سال بعد در دھلى خود رایھند را تسخ

را در حلب و دمشق شكست دھد و وقتى مردم بغداد » مملوك«ان یسپاھ ورش برد تایھ یبھ سور / ھجرى

 ١۴٠٢در سال . ران كردین شھر را ویسر بھ شورش برداشتند ا / ھجرى ٨٠٣ / الدىیم ١۴٠١در سال 

 اول، سلطان» دیزیبا«ن بار كمر بھ سرنگونى یم؛ ایابی او را در آناتولى مى / ھجرى ٨٠۴ / الدىیم

او را بھ سختى شكست  )هرقآن(در نبرد آنقوره  / حجھیذ / ھ ھمان سالیعثمانى، بستھ بود و سرانجام در ژوئ

 ١۴٠۴/  ھیدر فور. رى كردیگر جلوگید م سدهیھ براى نیب از سقوط قسطنطنین ترتیر كرد و بدیو اسداد 

ك یاى خزر اردو زد؛ بھ گفتھ یباغ، در باختر در قره ھاى انش در دشتیبا سپاھ / ھجرى ٨٠۶شعبان 

ھاى   گاهھا بود كھ گذر  ھفتھ .»ده نشده بودیبزرگ و پرشكوه د نیى چنیچگاه اردویھ«نگار،  واقعھ

مور بارھا زمستان را در آن یمش تیحتى آن دره محبوب، كھ بھ خاطر ھواى مال كوھستانى بستھ بود؛

فرود  «كور«باد شمالى پرسوزى از قفقاز بر رود . كرد انھ توفان را احساس مىینك تازیبود، ا گذرانده

ھا را درھم  مھیخ اطراف اى خونرگ وارھاى پارچھید. دیر برف تازه پاشیھاى بزرگ ام مھیآمد و بر خ

ھاى  مھیبرق انداخت و خ اھرنگ خود رایر سیسلطان زمستان، شمش. ھا را پاره كرد د و طنابیچیپ

ان گرفت و بست و یھا را در م اچھیدر مشیبادھاى عظ. ن خود را بر فراز قلھ كوھستان برپا كردیبلور

در امان . »...مورلنگ در امان ماندیتان یخشم سپاھ نبستھ، از خیبستھ چھ  خیز در جھان، چھ یچ ھمھ

ن را یرانگر خود زمیھاى و گر با آبیك بار دیاندازند و  كن بھ راه انیبن لىیھا س ماند تا آنگاه كھ برفاب

  .كنند شیغرق خو

ده یاش رنگ پر چھره شانى فراخ داشت،یاندام بود؛ سر بزرگ و پ  ستبر و تنومند و خوش مور بلندباال،یت

ابن عربشاه پس از . ن بودیپرطن ش بلند ویلند، دستانش خشك، انگشتانش كلفت و صداشش بیو زمخت، ر

   :سالگى باز ھم ٧٠ك ینزد دھد كھ او حتى در  مور، ادامھ مىیاشاره بھ نقص عضو ت
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تحمل تمسخر و . باك و ھمچون صخره محكم بود بى شھ استوار و در اندام تنومند بود، شجاع ویدر اند

. كرد قت و راستى، ولو دردناك، شادش مىید؛ حقیپسند نمى ى و سبكسرى رایگو دروغ نداشت؛ بذلھ

راستى، رستى : بر مھرش نوشتھ بود. ساخت  روزى مغرورش نمىیپ كرد و د نمىیمصائب او را نوم

در حضور خود سخن ناپسند » .رستگارى در راستى است«ا در واقع ی »قت رستگارى استیحق«: عنىی

. كرد م را تحمل نمىیا نقض حریزى و اسارت، تجاوز بھ ناموس، غارت ینرخو ا صحبت ازیح یو وق

سربازان شجاع و دالور را . آورد گران وحشت و اطاعت بھ وجود مىیشجاع بود و در د ثابت قدم و

ھم  ران ازیھاى وحشت و بال را گشود و مردان را چون ش داشت و بھ كمك آنان بود كھ قفل  مى دوست

رى یگ  میتصم روز، دریخطا، در بخت و اقبال پ  مشى بى در اتخاذ خط. واژگون كردھا را  د و كوهیدر

ً بر نقاط ضعف حر. ن بودیاستوار و در تجارت ام ر یتحت تأث. گذاشت مى ف انگشتیدر مباحثھ فورا

كرد از آن  فرمانى صادر مى خورد و ھرگاه  ان را نمىیب دروغگویگرفت، فر  چاپلوسى قرار نمى

ده بود، از ھر آنچھ در یتن شبكھ جاسوسى منظمى كھ در تمام طبقات جامعھبا . برنمى گشت

  .شد گذشت باخبر مى اش مى امپراتورى

ش دو یھا رك و مشتاق بود، شطرنج بزرگترى ابداع كرد كھ تعداد مھرهیشطرنجبازى ز او كھ ھمواره

 ھاى اپى بر مخدهیھاى پ شب. بود ١١٠ش یھا ھاى شطرنج معمولى و تعداد خانھ تعداد مھره برابر

بسا، وقتى كھ  چھ .شد ر مشغول مىیناپذ انیان خود بھ نبردى پایزد و با ھمباز ھ مىیش تكیى خویطال

گر یبرد، بار د براى حملھ جلو مى ھاى خود را ادهیا پیراند،  ش مىیجسورانھ اسبى را بھ اردوى دشمن پ

گر او را از رھبرى یى دینایضعف ب پا و لنگى. شد  دار مىیھاى بزرگ گذشتھ در او ب روزىیاد پی

ك یھنوز . روزى آرام نگرفتھ بودیاو بھ فتح و پ اقیداشت، اما اشت انش در عرصھ نبرد بازمىیسپاھ

ن نبرد یتر ن و متھورانھیوارتر وانھین، دیتر بھ تدارك جسورانھ جھیدر نت: گر باقى مانده بودیدشمن د

 .مشغول شد شیسراسر زندگى خو
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  ح امپراتور عثمانىسلطان محمد فات

   
ھ یى تركیایبخش آس(ر یاى صغیھاى كوچك آس نیرنشیكى از امیان، سركرده یانگذار سلسلھ عثمانیبن

است، امپراتورى یر و سینانش با جنگاورى و جسارت و تدبیاو و جانش. »عثمان«بود بھ نام ) امروزى

انھ و بخشى از یشد و تا چند قرن خاورمده ینام» عثمانى«ان نھادند كھ امپراتورى یاسالمى بزرگى را بن

  . ن حكومت بودیاروپا در تصرف ا

كھ بھ دست  - ر را یاى صغیمور لنگ امراى ممالك آسی، ت»د اولیزیبا«پس از شكست و اسارت سلطان 

د و باقى مانده كوچك قلمرو عثمانى را بھ عنوان یبھ ممالك شان بازگردان - ھا بركنارشده بودند  عثمانى

ن گونھ دولت عثمانى یبد. ن كھ از او اطاعت كندید، سپرد مشروط بر ایزیمان، پسر بایھ سلب» ولیت«

ً متالشى گشت ن دگربار دستخوش ین سرزمیر، ایاى صغیمور از آسیر تیپس از بازگشت ام. موقتا

سال  ١١بھ مدت ) سى، موسى، و محمدیمان، عیسل(د یزید و چھار نفر از پسران بایھا گرد كشمكش

تاج و تخت را بھ دست آورد و وحدت ) سلطان محمد اول(دند، تا عاقبت محمد یسلطنت با ھم جنگسر  بر

ن دوره یدرواقع دوم) ھجرى ٨١۴ ،الدىیم ١۴١٣(با سلطنت سلطان محمد اول . دیعثمانى را بازگردان

ره یو چم دولت عثمانى یم و تحكیشتر صرف ترمیدوران سلطنت محمد اول ب. دیان آغاز گردیخ عثمانیتار

مور ھمدست شده بودند، گوشمالى داد، یرانى را كھ با تیاو ام: ھا شد ھا و نافرمانى انیشدن بر طغ

از بناھاى او دو . كوكار دانستھ اندیم و نیمحمد اول را پادشاھى مال. دیھا را بھ جاى خود نشان»زىیون«

بھ جاى مانده ) در ادرنھ(» معاولو جا«گرى بھ نام یو د) در بورسھ(» ل جامعیشی«كى بھ نام یمسجد، 

  .است
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  مراد دوم: ن سلطانیششم

مراد «درگذشت و خبر مرگ او را تا ورود ) ھجرى ٨٢٢(الدى یم ١۴٢١سلطان محمد اول بھ سال 

مراد دوم، دوبار از سلطنت كناره گرفت . ده داشتندیان پوشیاز سپاھ -بود ن وى یكھ پسر و جانش - » دوم

ً معروف(و پسرش، محمد  » مجارھا«را بھ جاى خود منصوب كرد، اما براثر حملھ ) بھ محمد فاتح بعدا

رون آمد و بھ مقابلھ با دشمنان یاز عزلت خود ب) اده نظام عثمانىیسربازان پ(ھا »نى چرىی«ام یو ق

مجارھا شكست سختى خوردند و پادشاه مجارستان بھ نام » وارنا«م یدر جنگ عظ. پرداخت

گرى را با مجارھا و یھاى د جنگ» مراد«پس از آن، . دیھ قتل رسن جنگ بیدر ا» سالوسیالد«

ژه در جنگى كھ در یھا در بالكان آغاز كرد كھ در ھمھ نبردھا فتح و ظفر با او بود، بھ و ىیایآلبان

  .ھا روى داد ھا و چك ن مجار و لھستانىیان او و متحدیم» كوزوو«

نى در یسندگان و علماى دینى بود و شاعران و نون دانش دوست و فرھنگ پرور عثمایمراد دوم از سالط

ق و یدانان تشویقی، كھ علما و شعرا و موس»سلطان مراد دوم«در دربار . ار محترم بودندیدربار او بس

. دار شدیشتر بھ صورت ترجمھ بود، پدیھاى نثر بھ زبان تركى، كھ ب ن نمونھیشدند، نخست ت مىیحما

  .مان بودیج ایم و ترویقرآن كرر یشتر تفسیھا ب ن نوشتھیمضمون ا

  ھیسلطان محمد دوم، فاتح قسطنطن

رى پدرش ین بار دوازده سالھ بود كھ بعد از كناره گینخست) مشھور بھ محمد فاتح(سلطان محمد دوم 

ھجرى قمرى درگذشت، محمد  ٨۵۵در اول محرم » مراد«كھ   د و ھنگامىیبھ سلطنت رس) مراد دوم(

براى بار سوم بر تخت سلطنت عثمانى  -شتر نداشت یب) سال ٢١ا ی(ال س ١٩كھ در آن ھنگام  -دوم 

 -زانسیمركز حكومت ب -ھ یژه فتح قسطنطنیان او از ھواخواھان فتوحات تازه و بویاطراف. جلوس كرد

ب، ین ترتیبد. ت كندیاز داشت تا قدرت و نفوذ خود را تثبیروزى بزرگ نیك پیسلطان جوان ھم بھ . بودند

  .ھ آغاز شدیھ مقدمات براى حملھ بھ قسطنطنیدرنگ تھ بى

د امپراتورى روم، یتخت جدیاول بھ عنوان پا» نیقسطنط«الد، توسط یبعد از م ٣٣٠ھ در سال یقسطنطن

ن شھر، كھ در قرون وسطى یا. ش گرفتیانگذار خوی، بنا شد و نام خود را از بن»میزانس قدیب«بر محل 

زانس یھاى امپراتورى ب شھ در افتخارات و بدبختىیاشت، ھمر ندیاز نظر بزرگى و شكوه در اروپا نظ

ھ بھ یقسطنطن. ن شھر و حومھ آن منحصر شده بودید كھ امپراتورى بھ ایم بود و عاقبت روزى رسیسھ

و بار سوم، بھ  ،دیبار اشغال گرد ٣شمار از سوى دشمنان امپراتورى محاصره شد، اما فقط  دفعات بى

  ھ شھرى مستحكم یقسطنطن. اتفاق افتاد» سلطان محمد فاتح« توسط ) ھجرى ٨۵۴(الدى یم ١۴۵٣سال 
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ونانى، جسم قابل اشتعالى است كھ در واقع آتش یآتش . (شد از آن دفاع مى» ونانىیآتش «بود، و با 

ً محتوى گوگرد و . شده است  ھاى دشمن استفاده مى بوده و از آن براى آتش زدن كشتى» عیما« احتماال

  .كند د مىیبوده است كھ با آب حرارت تول) ل آھكیاز قب(اى  االشتعال و مادهع یمواد مختلف سر

كھ اروپا را از (» بوسفور«ھ باروھاى متعدد داشتھ و ھمھ شھر بر روى ھفت تپھ در كنار تنگھ یقسطنطن

بنا شده بود و ھمچون دژى ) كند اى مرمره مرتبط مىیاه را بھ دریاى سیى جدا و دریایھ آسیترك

ھا و  ھاى باشكوه و برج شمارى از كاخ د كھ چشم اندازآن بر تعداد بىیرس ر بھ نظر مىیپذرنایتسخ

  .اشراف داشت ،گنبدھاى مجلل

ً از تمام یون نفر شھروند داشت كھ تقریلیك میالدى حدود یھ در اوج اعتالى خود در قرن دھم میقسطنطن با

كھ (، قصر مقدس امپراتوران )ھ امروزىیاصوفیمسجد ا(» ایا سوفیھاگ«ساى یكل. نژادھاى جھان بودند

از ) مدخل اصلى شھر(ى یم مسابقات اسبدوانى و دروازه طالیدان عظی، م)ك شھر را داشتیخود وسعت 

  .ع آن بودندین بناھاى متعدد و رفیبزرگتر

رقابل یغ  ر ھنرى و ادبىیغارت شود، ذخا ١۴۵٣و  ١٢٠۴ش از آن كھ در حمالت سال یھ پیقسطنطن

ً خالى از سكنھ شد، اما پس از انتقال دربار ین شھر وقتى كھ بھ دست عثمانى افتاد تقریا. تصورى داشت با

ز با ین عثمانى نیسالط. افتید كھ دوباره رونق یبدانجا، طولى نكش) باب عالى: عنىی(ن عثمانى یسالط

استگى آن افزودند گر بر آرید ھا و بناھاى عمومى ھا، حمام  فواره ،دان ھایھا، م برافراشتن مساجد، كاخ

 ٨۵۵سلطان محمد فاتح كھ در سال  .اسى و بازرگانى بزرگ اروپا شدیھ بزودى از مراكز سیو قسطنطن

بر تخت سلطنت نشستھ بود، سال بعد خود را براى تصرف ) الدىیم ١۴۵١مطابق با (ھجرى قمرى 

» لى حصاریروم ا«محكم  او قلعھ. ن پدرانش جامھ عمل بپوشاندیریھ آماده كرد تا بھ آرزوى دیقسطنطن

ا و خشكى در محاصره گرفت یشھر را از در  مىیرا براى حملھ بھ شھر بنا كرد و با توپخانھ مجھز و عظ

حملھ را ) ھجرى قمرى ٨۵٧مطابق با (الدى یم ١۴۵٣ماه مھ  ٢٩ده دم روز سھ شنبھ یو سرانجام در سپ

« ن سان یھ تصرف خود درآورد و بدھ را بیك روزه، قسطنطنیكار پنجاه و یآغاز كرد و بعد از پ

ھاى بزرگ جھان  خى بزرگ دولت عثمانى را در شمار دولتین فتح تاریا. برافتاد» زانسیامپراتورى ب

ھ را یخى تصرف قسطنطنیلحظھ تار. در پى داشت اسى و اقتصادى مھمىیج نظامى و سیدرآورد و نتا

كسره یحمد پس از آن كھ بھ شھر درآمد، سلطان م«: ف كرده استین جمالت توصیكى از مورخان با ای

  . ستاد و نماز خواندیرفت، رو بھ قبلھ ا» ھیاصوفیا«بھ 
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ن زمان از سكنھ خالى شده بود، دوباره آباد سازد مردمان را از ین كھ شھر را كھ ایسلطان محمد براى ا

دوباره بھ شھر خود ختھ بودند دعوت كرد كھ یانى را كھ گریونانی. ندیایق كرد كھ بدانجا بیھرجا تشو

نان یالبتھ بھ ا. رامون قصر اسقف بزرگشان، بھ آنھا واگذار كردی، پ»فنار«ى در محلھ یھا برگردند و خانھ

ن مھاجران شغلشان كارگرى، صنعتگرى، صرافى و مانند یا. اجازه نداد كھ در كارھاى دولتى وارد شوند

ھا،  ر شده مانند صربیمردمان ممالك تسخ» تح محمد فا«. بردند نھا بود و در امن و رفاه بھ سر مىیا

ا استانبول ی - ھ ین سبب قسطنطنیبھ ھم .ھ كوچ دادیشان بھ قسطنطن ھنیز از میان را نیبلغارھا و ارمن

 ھاى ھاى مختلف و زبان  ھنوز ھم شھرى است كھ مردمانى از نژادھاى مختلف، با چھره -امروزى 

ان نھاد، تا قرن یت ادارى ھوشمندانھ اى كھ سلطان محمد دوم بنالیتشك. متفاوت را در خود جاى داده است

ترانھ یھاى خاورى مد نیتخت سرزمیام شھرى بزرگ و پاین ایھ در طول ایقسطنطن. افتینوزدھم دوام 

  .شد

  عالم و شاعر ،رحم و خشنیب

برخى از  .اى داشت ده و چندگانھیچیت پین عثمانى، شخصیارى از سالطیز، مثل بسیسلطان محمد فاتح ن

بھ پنج . زھوش و بزرگواریكھ او مردى بود سنگدل و حسابگر و در ھمان حال ت: اند مورخان نوشتھ

ى یایتالینقاش ا. ار داشتیخواند و بھ ھنر عالقھ بس  ونان را مىیسندگان یگفت، آثار نو زبان سخن مى

دستگاه ادارى و دولتى عثمانى  براى. اش را نقاشى كند را بھ استانبول فراخواند تا چھره» نىیلھ بلیجنت«

ھا را تابع  ارات سران دولت را مشخص ساخت، روابط فئودالیف و اختیوظا. ن قانونى وضع كردیمواز

ى فراھم آورد و یایروى دریرا سازمان داد، سپاه را گسترش و سروسامان داد، ن» علما«قانون كرد، 

  .ان نھادیارى را بنیمسجدھا و بناھاى ھمگانى بس

 ١۴۵۵سلطان محمد در . شود ھ آغاز مىین امپراتورى عثمانى درواقع با سقوط قسطنطنیراست خیتار

  بعد شھر. د پرداختیاى اژه بھ جنگ و فتوحات جدیدر صربستان و سواحل در )ھجرى ٨۶۶(الدى یم

الدى یم ١۴۶٣در . مھ دولت عثمانى شدیضم» صربستان « را محاصره كرد و سرانجام » بلگراد « 

سال  ١٧ز آغاز شد كھ یجنگ با ون ١۴۶٣در . جزو متصرفات دولت عثمانى درآمد» بوسنى«ت یوال

» دیقرون جد«آغاز  - ن واقعھ مھم قرون وسطى است یكھ آخر -ھ را یان فتح قسطنطنییاروپا. دیطول كش

ً در تاریقى در تاریرات مھم و عمین فتح تأثیرا ایشمارند، ز  مى   .خ اروپا، داشتیخ، مخصوصا

ن امپراتورى اروپا یتر مىینى خارج شدند و وارث قدیك قرن از حال چادرنشیھا طى  ب عثمانىیرتن تیبد

  ك طرف بھ سبب ضعف و نفاق رقباى آنان و از طرف یق آنان از یتوف. دندیگرد) زانسیامپراتورى ب(
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 نیارى از سالطیخلق و خوى متناقض و چندوجھى بس. ى از سازمان عالى ارتش آنھا بودگر ناشید

سلطان محمد فاتح . رت استیھ حینگاران موضوع بحث و جدل و حتى ما خیان تاریعثمانى ھنوز ھم م

رى وى یھمت و پشتكار سكون ناپذ. ب آن بودیم عثمانى با تمام محاسن و معایار رژینده و نماد تمام عینما

زمان ھم فراتر گاھى با خشونتى كھ حتى از رسم معمول  - دى درسر داشتیھاى جد كھ ھمواره نقشھ - 

وى . ات زمانھ خود بودین حال، جامع تمام كماالت و معنوین مرد، در عیولى ھم. ھمراه بود ،رفت  مى

ن كار را نھ فقط با بذل مال و ینشان داد و ا ات اسالمىیدر تمام عمر عشق و عالقھ خود را بھ علوم و ادب

ً نیحما ز باقى ین او از خود آثار منظومى. بودب و شاعر یز مردى ادیت علما و ادبا كرد، بلكھ شخصا

رازى یاى كھ در كالم حافظ ش م عاشقانھیانھ و نیم صوفیات نین آنھا ازغزلیگذاشتھ است كھ مضام

دھد  ات فارسى نشان مىید سلطان محمد فاتح را بھ ادبینكتھ اى كھ عالقھ شد. كند  م، تجاوز نمىینیب  مى

خ عثمانى را بھ فارسى و بھ سبك یاطولى دستور داد كھ تارشاعر آن )شھدى :ای(» جھدى«ن است كھ بھ یا

او بھ ھنگام . مند بود ار عالقھیز بسیھاى كھن ن  راث تمدنیسلطان محمد بھ م. م كندیشاھنامھ فردوسى تنظ

ن كشور قرار گرفت كھ دستگاه یك ایر تمدن كھن و كالسیونان چنان تحت تأثیاستقرار نظم و آرامش در 

م كھ یز جالب است بدانیرى بر سر جاى خود باقى گذاشت و نییچ تغیھ  آتن را بىمستقل ادارى شھر 

  !بستانند» كتب خطى«بھ جاى خراج معمولى، » راگوز«رفت از شھر یپذ

ان داد، در طول یكصد سالھ روم شرقى پایكھزار و یھ بھ امپراتورى یسلطان محمد فاتح كھ با فتح قسطنطن

ً در  . پرداخت ك سال بھ چند جنگ مىیگاھى در . جنگ شركت داشت ٢۵سى سال سلطنت خود، شخصا

حى باقى نگذاشت و یك حكومت مسیھاى عثمانى افزود و در منطقھ آناتولى  نیم را بھ سرزمیاو نوزده اقل

م بھ انجام كارى یصاحب عزم و اراده اى راسخ بود و وقتى تصم. سراسر بالكان را بھ تصرف درآورد

محمد «. در اداره حكومت خشن بود. نشست آورد از پاى نمى لھ عمل درنمىگرفت تا آن را بھ مرح  مى

ا یوقتى قصد و. ش را تا لحظھ عمل پنھان نگھداردیھاى خو  شھیقادر بود احساسات و افكار و اند» ثانى

داشت و بموقع و ناگھان مقصد  اى جنگى درسر داشت، تا لحظھ اجرا، طرح آن را مخفى نگاه مى  نقشھ

بھ ھنگام . كرد زده مى رتیشھ دشمنان خود را سردرگم و حین رو ھمیساخت و از ا  ر مىخود را آشكا

ش یشاپیرى از شكست، خود را پیجنگ جسور و متھور بود و بھ ھنگام احساس خطر بھ منظور جلوگ

ن حال شاعرو آزاده و دور از یدانشمند بود و در ع. كرد ع مىیانداخت و سربازان را تشج لشكر مى

  بھ »   رومى« از فارسى و . پرداخت با آنھا مى ھاى علمى و ضمن دعوت از علما بھ بحثتعصب بود
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. كرد ت مىیحما ،كھ در قلمرو او بودند ن و مذھبىیروان ھر دیاز علما و از پ. كرد ترجمھ مى عربى

  .زد براى آوردنش بھ استانبول دست بھ ھر كوششى مى ،افتیھ اى را مى یدرھركجا كھ دانشمند بلندپا

براى حفظ انضباط در . ك سالگى، درگذشتیھجرى قمرى، در پنجاه و  ٨٨۶سلطان محمد فاتح، بھ سال 

ن یوجود دارد مبنى بر ا سند مھمى. ازده روز پنھان نگاه داشتندیان سربازان، خبر مرگش را بھ مدت یم

ى كردند یایرا موم كر اویكارى، جسد سلطان بو گرفت و بھ دستور اسحاق پاشا، پ ن پنھانیكھ بر اثر ھم

  ....بھ خاك سپردند» جامع فاتح«و در 
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  مورید در قفس تیزیسلطان با

  
ن یاول، چھارم» دیزیبا«ر امپراتورى عثمانى را داشت، سرانجام بر یمور كھ ھمواره آرزوى تسخیت

 رفت ھمراه ن محبوس كرد، و آن قفس را ھر جا مىیره شد، و او را در قفسى آھنیسلطان عثمانى، چ

  !برد خود مى

ھ یى تركیایبخش آس(» ریاى صغیآس«ھاى كوچك  نیرنشیكى از امی ان، سركردهیانگذار سلسلھ عثمانیبن

ن یكھ جانش» اورخان«پسر ارشدش . افتیق وفات .ھـ ٧٢٧او در سال . »عثمان«بود بھ نام ) امروزى

. ان شدیتخت عثمانیان پین شھر نخستیرا تصرف كرد و ا) بروسھ: ای(» بورسھ«پدر شده بود، شھر 

ن یع تر براى پسر و جانشیار وسیافتھ و بسیار افزود و مملكتى سازمان یاورخان بر متصرفات پدر بس

  .اول بر جاى نھاد» مراد«عنى یخود 

ھاى  ھیگرى را تصرف كرد و پایع دیھاى وس نیاول بود كھ سرزم» دیزیبا«ن مراد اول، یپسر و جانش

ر یام«ورش ی: ك خطر جدى و مھم رو در رو شدیاما ناگھان با . وار نمودن را استیك امپراتورى راستی

ش یو، اعجوبھ خونخوارى كھ نصف جھان آن روز را در خون غرق كرده و تنھا آرز»مور لنگیت

  .ر امپراتورى عثمانى بودیتسخ

  : سدینو مى» امپراتورى صحرانوردان«در كتاب خود بھ نام » رنھ گروسھ«

 ،پدرش. (دان جنگ گذرانده بودیز چون پدرش ھمھ عمر را در میلطان عثمانى، نن سید، چھارمیزیبا«

ا ی(» میریلدیا«د ملقب بھ یزیبا) ب وى شدیجنگ كرد و در تمام آنھا فتح نص ٣٧سلطان مراد اول، 

  ت پدر یاو ھنگامى كھ بنا بھ وص. است» برق«و » صاعقھ«بود كھ در زبان تركى بھ معنى ) »میلدریی«
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د امپراتورى عثمانى را یزیم بایریلدیا! ن كارى كھ كرد خفھ كردن برادر بزرگترش بودی، نخستپادشاه شد

ن بار یمور ھم براى نخستیت. مورلنگ بودیب مقتدر در برابر تیبھ اوج عظمت و جاللت رساند و تنھا رق

ع داشتند و گر اطالیرو و قدرت ھمدیف از نیھر دو حر. رو بود  ھ خودش روبھیبا دشمنى ھمتراز و ھمپا

كسى   ن بازى خطرناك چھیان كار چھ خواھد شد در ایدانستند پا ھر دو، در آغاز حملھ دودل بودند و نمى

) دیزیبا(گرى یا را متصرف شده بود و دیعى از قاره آسیھاى وس كى از آن دو قسمتی. روز خواھد شدیپ

  ».بالكان را تحت امر خود درآورده بود

و » طھرتن«ر یكى از امراى دست نشانده خود بھ نام امیمور بود از یر تیامبانى یبھانھ آغاز جنگ پشت

جنگ، نخست با نامھ نگارى . ھا »ونلویقرا قو«لھ معروف یس قبیرئ» وسفیقرا«د بود از یزیت بایحما

ھاى سخت درباره اصل و  د، سلطان عثمانى، پس از دشنامیزیمور در نامھ اى خطاب بھ بایت. آغاز شد

شود و از  آور مى ادی -كھ گذرگاه اسالم اروپاست -ت مملكت عثمانى رایعثمانى، اھمنسب سلسلھ 

و با لحنى . كند د مىیاند، تمج  ار فرنگ نمودهیشرفت اسالم در دین عثمانى براى پیغزواتى كھ سالط

ن یا د ھم در مقابلیزیبا» تواند با ما برابرى كند  پادشاه كوچكى چون تومگر مى«: سدینو ز مىیدآمیتھد

ت یبھ روا» .ب خواھم كردیھ تعقیز و سلطانیترا تا تبر«: مور را داد كھیعتاب و خطاب جواب ت

) الدىیم ١۴٠٠اوت (ر شد یاى صغیمور عازم آسیر تین نامھ، امیسان فرنگ، پس از وصول اینو خیتار

رداخت و بھ پ» واسیس«د و بھ محاصره شھر مستحكم یو در ابتداى ماه سپتامبر داخل خاك عثمانى گرد

ق یآنگاه در اطراف و جوانب حصار شھر عراده و منجن. اقدام نمود) نىیرزمیراه ز(حفر نقب 

  .گشوده شد» واسیس«ست روز، یبرافروختند و پس از ب

ن در یش از این سلسلھ پیك و منطقھ نفوذ ایدر مورد سلسلھ ممال(ھا  را مملوكیتر نرفت، ز مور جلویاما ت

ھ زحمت او را یدر بغداد قد علم كرده بودند و ما.) ات كافى داده شده استحیتوض ١٠گزارش شماره 

آنگاه . ھاى شام را مقھور كرد و سپس بغداد را گرفت »مملوك«پس، بھ شام رفت و . فراھم آورده بودند

» طھرتن«ر یرا از دست ام» ارزنجان«د شھر یزیاب او بایدر غ. ر رفتیاى صغیباز بھ سراغ آس

 ١۴٠١ -١۴٠٢در زمستان . ر كرده بودیو فرزندان او را اس درآورده و زنان) مورینشانده ت دست(

سرانجام در ماه . مور صبر كرد تا زمستان بگذردیت. گر قرار گرفتندیكدیب رودر روى یالدى دو رقیم

ر ینخست دست نشانده خود ام. ر امپراتورى عثمانى پرداختیبھ تسخ) شیسال پ ۶٠۵( ١۴٠٢ جون

از » واسیس«د، و آنگاه در جلگھ یش نشانیبرمسند قدرت خو» ارزنجان«دوباره در را » طھرتن«

  ) رانیسف(ان یلچیا. دیك نماز عصر طول كشین رژه از اول صبح تا نزدیا. دید» سان«جنگاوران خود 
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مورى بودند و عظمت دستگاه جنگى وى را از یب عساكر تیى و نظم و ترتین صف آرایروم كھ شاھد ا

: ران گفت كھین سفیمور بھ ایت. ار خود بازگردندیافتند كھ روز بعد بھ دیده كرده بودند اجازه ك مشاھینزد

ت گران یغا د كھ چون در مملكت تو رسم غزا و جھاد قائم است بر خاطر ما بھیید بگویزیبا -میریلدیبھ ا«

ق مجاملھ و مساھلھ ین ھمھ ھنوز با تو طریبا ا. بى رسدید كھ آن بالد را از عبور لشكر ما آسیآ  مى

مثابھ  جانب ما روان كن كھ او را بھ كى از فرزندانت را بھیمتعلقان طھرتن را باز فرست و . سپرم  مى

ا ممالك روم ده باشد تیند كھ از تو، كھ پدر مھربانى، ندیت آن بیت و عنایفرزند خود داشتھ از فنون ترب

مور خون آشام یش از آن مؤدبانھ است كھ درخور تیغام بین پید كھ ایآ بھ نظر مى» ...میبرتو مسلم دار

  . باشد

را یشد، ز) آنقره(» ھیانگور«مور عازم یمور وقعى ننھاد، پس تیام تید بھ پیزیا سلطان بایھر حال، گو بھ

ن یكار قطعى در شمال شرقى ایپ. آمده بود» ھیانگور«د بھ یزیده بود بایبنا بر اطالعاتى كھ بھ او رس

صبح تا  ۶كار از ساعت ین پیا). یجنور ٢٠(روى داد » بوق آبادیچ«سوم بھ در موضعى مو ،شھر

ارى از ید عده بسیزیبا. ون نفر سرباز بھ جان ھم افتاده بودندیلیك میب بھ ید و قریشامگاه بھ طول انجام

اى  و عده» نیات«اگرچھ شاه صربستان موسوم بھ . افراد و ملل مغلوب راھمراه خودآورده بود

معھذا ) مور قرار گرفتین تین رفتارشان مورد تحسیو ھم(وفادار ماندند » دیزیبا«نسبت بھ صربستانى 

دند كھ رؤساى آنھا در صف عساكر یچون د» انیكرم«و » ساروخان«و » منتشا«و » نیدیآ«تركان 

آورده الن جنگى كھ از ھندوستان یمور از فیرتیام. وستندیان پیموریز بھ تیمورى جاى گرفتھ اند، آنھا نیت

و افراد » نى چرى ی«ھزار نفر  ١٠د در رأس یزیبا. كار حداكثر استفاده را نمودین پیبود، درا

م بھ فرار یصربستانى تمام روز جنگ كرد و در موقع غروب آفتاب كھ محافظان او كشتھ شدند تصم

  ...ر كردندیكى از پسرانش دستگیز كشتھ شد، او را با یگرفت، اما چون اسب او ن

  موریعثمانى در قفس تسلطان 

د بھ دست یزیپس از آن كھ با .د عثمانى قدش كوتاه و سرش بزرگ بودیزیند كھ سلطان بایمى گو

ت یشكست تو و فتح من ھر دو بنابر مش«: مور بھ او گفتیمور افتاد، در ھمان مالقات اول تیرتیام

ا بى اعتنا است توجھ داشتھ باش ن سلطنت ھین كھ بدانى خداوند متعال چقدر بھ ایپروردگار است، براى ا

ِ لنگ داده استیدك چشمى چون تو و مملكت پھناور یكھ كشور بزرگى را بھ مرد  ن  !گرى را بھ مَ

در » تیھدا«مرحوم . ز شعر مى سروده استیارسى نپارسى مى دانستھ و بھ زبان پا یمورگویت

  :ت را بھ نام او ثبت نموده استین بیا» الفصحاء مجمع«
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  نھ چاكمیباال رود از س ھر دود كھ

  ھ كند بر سر خاكمیابرى شود و گر

ان یچون جنگجو. ر شده خود با كمال ادب و نزاكت رفتار نمودیب اسیمور با دشمن و رقیبھ ھرحال، ت

. مور دستور داد كھ او را دست گشاده و بھ حرمت آورندید را با دست ھاى بستھ آوردند، تیزیمورى بایت

د و یمور ورود او را بھ اعزاز و اكرام استقبال كرد و او را نزد خود نشانیآمد، تد بھ حضور یزیچون با«

ً بھ اراده و قدرت پروردگار است،: ق مجاملھ گفتیبھ طر ولى از روى انصاف و  احوال عالم مطلقا

  :اى خود با خود كرده ش آمده،ین كھ تو را پیراستى، ا

  اى  اگر بار خار است، خودكشتھ

  »اى ، خود رشتھان استیو گر پرن

ابند و یاند ب د خواھش كرد كھ پسران او را كھ جزو عساكر وى بودهیزیار بایپس از گلھ گزارى ھاى بس

ر عثمانى بھ مردانگى یمور ابتدا نسبت بھ سلطان اسیگفتھ مى شود كھ ت. رفتھ شدین تقاضا پذیاورند، و ایب

ك قفس یرا محكم تر كرد و حتى او را درون  د و بندشید درصدد فرار آمد، قیزیرفتار كرد، ولى چون با

اندكھ آن  ن گفتھ را اغراق دانستھ و گفتھیز ایاى ن عده. د مى بردشھ با خوین گذاشت و آن قفس را ھمیآھن

سان ینو خیت تاریبھ روا. نیھاى آھن بوده است داراى نرده ن، در واقع تخت روانىیبھ اصطالح قفس آھن

ا بھ قولى ی(و در اسارت درگذشت » آق شھر«در  ١۴٠٣ چمار ٩خ ید بھ تاریزیفرنگ سلطان با

دفن  بنا كرده بود،» بروسھ«د در یزیمور اجازه داد كھ او را در مسجدى كھ خود بایر تیام )خودكشى كرد

ر آناتولى غربى براى یگر تصرف و تسخید ھم محبوس شد دیزیچون لشكر عثمانى نابود و سلطان با .كنند

تخت عثمانى بود یكھ پا» بروسھ«شقراوالن او بھ غارت شھر یپ. بود» تفرج نظامى« كیمور لنگ تنھا یت

  .انھ ھرچھ خواستند كردندیپرداختند و بھ نوشتھ مورخان با رفتارى وحش

ك افتاد كھ یسپاه فرخنده مآل بھ اطراف و جوانب تاخت برده، چندان اسباب و اموال بھ دست ھر... «

حتاج ضرورى بھ زحمت یبى نداشت صاحب گلھ ھا شد، و آن را كھ ماكسى كھ اس. شرح نمى توان داد

ال و یز ھر كھ را قوت و مكنتى بود عیان و اھالى مملكت نیاز اع... د آمدیافت، انواع تجمل ھا پدیمى 

  »...ختندیا گریا بھ ساحل دریاموال برگرفتھ بھ دامن كوه 

  ...ز آتش زدندیرا ن» بروسھ«باى یمور شھر زیان تیلشكر

. ده استیخ بھ خود دیانى است كھ تارین جھانگشایتر  رحم كى از بىیشبھھ  بى) ق.ھـ ٧٣۶-٨٠٧(مور یت

  در ماوراءالنھر است، سراسر عمر خود را در جنگ و » انیگوركان«ا یان یموریانگذار سلسلھ تیاو كھ بن
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ھاى مرگبار  جنگ. افتیرانگرى شھرت یخ بھ سفاكى و ویى گذراند و در تاریزى و كشورگشایخونر

متصرفات . ھ را در وحشت فروبردیر تا روسیاى صغیران، ھند، آسیق، ا.ھـ ٨٠٧تا  ٧٧١مور از سال یت

ھ و از غرب و جنوب یاو از مشرق بھ دھلى در شبھ قاره ھندوستان، از شمال غربى بھ مسكو در روس

شتر با یردن قدرت باو براى بھ دست آو. دیرس ترانھ، بغداد و بصره مىیاى مدیغربى بھ سواحل در

نیرحسیام« َزغَ از سركردگان بانفوذ ماوراءالنھر، متحد شد و پس از ازدواج با خواھر او بھ نام » ن ق

ن زمان بھ او یاز ا) بھ معنى داماد(» گوركان«لقب . ت خود را استوارتر كردیموقع» اولجاى تركان«

ن بار بھ یاو چند! دا كرد و او را كشتیپاختالف ) برادرزن خود(ن قزغن یرحسیچندى بعد با ام. داده شد

بھ بغداد و ھندوستان ... دیغ گذرانیران نمود و ھزاران نفر را از دم تیجا را و ن حملھ كرد، ھمھساراخ

  . رفت و دھلى را آتش زد

ان راه در شھر ین آماده شد، اما در میق بھ بھانھ جنگ با كفار براى حملھ بھ چ.ھـ ٨٠٧در سال 

حمالت او . جسدش را در سمرقند بھ خاك سپردند. درگذشت) حونیس(ا یردریكى سیزد، در ن»اترار«

عام مردم،  فتوحات او ھمواره با قتل. مارى براى مردم نداشتیرانى، فقر و بیاى جز كشتار، و  جھینت

در . كاشتند ران كرد كھ در آن جو مىیمور خوارزم را چنان ویت. غارت و سوزاندن شھرھا ھمراه بود

ن یبغداد براى از ب» تیتكر«و قلعھ ) ریاى صغیدر آس(واس یشھرھاى اصفھان، سبزوار، دھلى، سفتح 

  . بردن مقاومت مردم، گروھى از آنان را زنده بھ گور كرد

بھ ) ھزار نفر ٢٠٠و بھ قولى (ھزار نفر  ٧٠در اصفھان حكم بھ قتل عام مردم شھر داد و در آن فاجعھ 

چند ! دیر ھندى را كھ در طى راه گرفتھ بود، سر بریھزار تن اس ١٠٠ى، كى دھلیدر نزد... دندیقتل رس

. ھزار ارمنى را زنده بھ گور كرد ۴واس یدر س. عام اھالى دھلى را صادر كرد  روز بعد ھم حكم قتل

اى از سرداران وى را كشتھ بودند، محكوم بھ  مردم بغداد را، كھ عده. دمشق را بعد از فتح آن آتش زد

ده از اھل بغداد یان خود خواست كھ ھركس دو سر بریھزار نفر لشكر ٢٠ك از یمود و از ھر عام ن  قتل

  ! ھ آوردیرا براى وى ھد

سلطان را از آنان گرفت و بر سر خود  ٢٧بار لشكركشى كرد و تاج  ٣۵ش از یرفتھ ب مور روى ھمیت

  ...زخان مغول را فراموش كردندیات چنگیمور كارى كرد كھ مردم جنایت. نھاد

ھاى آخر عمرش  ند در سالیگو مى! مرگ: رومندتر از خود شكست خوردیاما سرانجام در برابر قدرتى ن

ً بىیجز مى خوارگى كارى نمى كرد و بھ ھم اشتھا شده بود و در واقع، مردى كھ  ن جھت كامال

  ده كتاب سنینو» د بالنتیلفریو«! ى و گرسنگى مردیغذا لعد، از بىخواست جھانى را بخورد و بب  مى
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مور یحال ت... «:سدینو خ مىیآشام تار ن خونیار ان روزھاى فالكتبیدرباره آخر» ن سمرقندیجاده زر«

ده اش گرمى ییتوانست بھ اندام چا مى» ا یآس«ھاى  نیشد؛ نھ تمام پوست ش مىیھر روز بدتر از روز پ

وقتى . ف دھدیاو تخفتوانست لرز سرما را در  ھ مىیھاى مخلوط با دارو و ادو ببخشد و نھ عرق

خ نھادند؛ ینھ و شكمش یدند سرما را با سرما دفع كنند و بر سیبان كوشیھاى معمول ناكام ماند، طب درمان

رند و بھ عقب بكشند یسرفھ كرد و چون شترى كھ افسارش را بگ» چون شترى گلوبستھ«مور یآنگاه ت

ثمر  چار اعتراف كردند كھ مداواشان بىبان بھ نایاندكى بعد خون سرفھ كرد و طب» .كف بر دھان آورد

ن بار در یمور براى نخستیب تین ترتیبد» .میشناس بان براى مرگ، درمانى نمىیما طب«: است و گفتند

افت، خانواده یافت كھ بھبود نخواھد یمور وقتى دریت.رو شده بود تر از خود روبھ قوى فىیزندگى با حر

د، اما از ید و جامھ چاك ندھیزیاشك مر. رمیم دانم كھ مى مى«: ش فراخواند و گفتین خویخود را بھ بال

  . امرزدید روح مرا بیخداوند بخواھ

د تا در ید و آماده باشید، خدمتش كنیفرمانبردارش باش. نمینى برمى گزیرا بھ جانش» رمحمدیپ«ام  نوه

واند و از آنان ران، بزرگان، سپھساالران و افسران ارشد را فراخیسپس تمام ام» .دیراھش جان دھ

ران و یحاضران اجازه خواستند تا بھ دنبال ام. خواست تا در حضورش سوگند وفادارى بھ جاى آورند

فقط كاش . فرصتى نمانده است«: مور مانع شد و غمگنانھ گفتیم تاشكند بفرستند، اما تیشاھزادگان مق

اش  دهیان لبان تنیو از م» ...نینم، اما ایرا بب» شاھرخ«گر پسرم یك بار دیتوانستم قبل از مرگ   مى

ھاى خود كھ  بعد بھ طرف نوه. »!رممكن استیغ«: ده بودیگاه كسى از او نشن چیرون آمد كھ ھیكالمى ب

  : ستاده بودند، روى برگرداند و گفتینش ایان بر بالیگر

د تا یریتان را محكم در چنگ بگیرھایشمش. دیشجاع باش. دیقوى باش. دیآنچھ را گفتم بھ خاطر بسپر«

ان خودتان بھ نزاع یاگر در م. دین امپراتورى پھناور فرمان برانید مدتى دراز بر ایھمچون من بتوان

ر وارد یناپذ جبران انىین ما؛ زید، دشمنانتان در برابر شما قد راست خواھند كرد؛ بھ كشور و آئیزیبرخ

آنگاه . كرد مرتعشش مى دیى شدیھا  ار دشوار بود؛ و سكسكھیش بسیسخن گفتن برا»...خواھد شد

در . ستاده بودند و كارى از آنان ساختھ نبودیدرپى اندامش را بھ لرزه انداخت، حاضران ا  ھاى پى تشنج

كى از یكھ توانست دوباره حرف بزند فرمان داد كھ  خواندند و بھ محض آن ان قرآن مىیاتاق مجاور، قار

كرد و كلمات در غرش تندر  داد مىیون، توفان بریب. ن بخواندینش حاضر شود و شھادتیان بر بالیقار

  .ھ گسترد و توفان شدت گرفتیشد؛ شب سا محو مى
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خود را جمع كرد و مانده یمور تمامى قواى باقیناگھان ت. دیچیپ مور ساكت شده بود و اندامش از درد مىیت

ن بود یچن.دین فروغلتیزرھاى   دامش بر بالشاد بلند رعد انگار جوابش داد؛ و آنگاه انیفر. ادى برآوردیفر

مور را یت. خواست ھمھ خاك عالم را ببلعد، اما خود طعمھ خاك شد ا مىیفرجام زندگانى مردى كھ گو

شناخت، اما خود در حالى مرد  مردى بود كھ ترحم نمى«: د بتوان گفتیف كرد شاید توصیبا چگونھ مى

  ...»كھ قابل ترحم بود
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  قرا یوسف قراقویونلو ینبردھا

   
 بود کھ بعد از کشتھ شدن پدرش در قراقویونلو قرا یوسف، پسر قرا محمد :کومت و درگیری با تیمورح

 و عراق تبریز، او در. او نخستین کسى از این دودمان است کھ مستقل شده است .بھ ریاست رسید ،شام

 شد کھ بھ اتفاق ھممتحد  سلطان احمد جالیری وى با. بھ جنگ پرداخت تیمور امیر آناتولى، مکرر با سپاه

اما  .گریختند مصر حکومت عثمانی حملھ تیمور بھ پناه بردند و بھ ھنگام سلطان بایزید عثمانى بھ درگاه

ولى . را بھ زندان افکند پادشاه مصر، الملک الناصر، از بیم بازخواست امیر تیمور لنگ این پناھندگان

   .بعد از انتشار خبر مرگ تیمور، آنان را آزاد ساخت

میرزا  تا سپاھى را بھ جنگ قرایوسف پس از آزادى بھ نزد طایفھ خود بازگشت :فرمانروایی مجدد

آذربایجان در آن زمان شامل . ببرد ،حکمرانى آذربایجان داشت میرانشاه ابابکر، نواده تیمور کھ با پدرش

 جمھوی و نآذربایجا جمھوی و ھمچنین اردبیل و غربی آذربایجان و شرقی آذربایجان استان ھای

  .فعلی نیز بود ترکیھ و بخش ھایی از ارمنستان

م، یعنى سال بعد،  1408آوریل / ق  810جنگ ابابکر، شکست خورد، در ذى القعده  چون در این

   .را کشتھ و بھ این ترتیب، آذربایجان را صاحب شد میرانشاه

ر قراعثمان بایندرى، رئیس ب دیاربکر قرا یوسف پس از استقالل یافتن، نخست در :سرکوبی مخالفان

شد کھ  تاخت، سپس با سلطان احمد جالیری کھ خویشاوند و دوست دیرینش بود، درگیر قویونلو آق طایقھ

قرایوسف بعد از این فتح  قلمرو .»م 1410/ ق  813«در پى آن او را در حوالى تبریز مقتول ساخت 

   .رسید سوریھ در حدود حلب و از مغرب بھ ساوه از مشرق بھ

 بھ قصد مقابلھ با او لشکر کشید، ولى ھرات این ھنگام، شاھرخ پسر امیر تیمور، از در :مرگ قرایوسف

ذى  17در  سالگى 65رفت در اوجان آذربایجان و در سن  قرایوسف ھنگامى کھ بھ رویارویى با او مى

  .م وفات یافت 1419دسامبر  5/ ق  822القعده 
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  اسکندر قراقویونلو

   م 1438/ ق  841 

بعد از وفات پدر کوشید تا لشکری را کھ  ،اسکندر پسر قرا یوسف قراقویونلو :شکست از شاھرخ تیموری

سازمان کرده و منسجم کند، اما چون در این  رفت، دوباره تجدید شاھرخ تیموریپیش می جلوگیری از بھ

ز شده و بھ نام شاھرخ وارد تبری - پسرش -بایسنقر فرماندھی امر موفق نشد، پیشروان سپاه شاھرخ بھ

   .سکھ زدند

شد تا این کھ بھ عزم  و پس از دو ماه وارد تبریز گذراند قره باغ در بھ این ترتیب شاھرخ زمستان را

شکست داد  رفت و بعد از جنگی سخت، آنان را دریاچھ وان قرایوسف، بھ اطراف سرکوبی پسران

   «م 1421/ ق  824«

در این بین اسکندر پس از .مراجعت کرد خراسان تبریز بھ راهسپس از  ،شارھخ :تصرف مجدد تبریز

ً بھ دست آورد اینکھ شاھرخ منطقھ را ترک کرد، فرصت را مغتنم    .شمرد و آذربایجان را مجددا

م شاھرخ، بار دیگر بھ آذربایجان  1429/ ق  832در سال  :آذربایجان لشگرکشی مجدد شاھرخ بھ

شاھرخ . سلطانیھ، آن دیار را ترک گفت از رسیدن امیر تیموری بھکھ این بار اسکندر پیش  لشکر کشید

سلماس، توانست شکست سختی  رمضان را در سلطانیھ سر کرد و در نبردی دیگر با سپاه اسکندر در ماه

برادر اسکندر سپرد بھ  گریخت و شاھرخ آذربایجان را بھ آناطولی پی آن اسکندر بھ بھ او بدھد کھ در

   .بازگشت ھرات ھمین خاطر خود بھ

آذربایجان  م، اسکندر بار دیگر بھ 1431/ ق  835در زمستان  :برادر و تصرف تبریز حملھ اسکندر بھ

پرداخت تا  شروان و اران بازگشت کھ در این سفر برادر خود را بھ قتل رساند و بھ تخریب قلعھ ھای

   .او موضع بگیرد کسی نتواند در آنجا برعلیھ

م چون شاھرخ برای بار سوم بھ دفع او  1434 / ق 838در  :ھ آذربایجانلشگرکشی سوم شاھرخ ب

این ھنگام، جھانشاه برادر دیگر اسکندر بھ خدمت او آمد  در. لشکر کشید، زمستان را در ری سپری کرد

از طرفی چون سال بعد، شاھرخ حکومت آن دیار را بھ . ترک گفت کھ پس از آن وی آذربایجان را

   .بھ جنگ پرداخت میرزا جھانشاه اسکندر با خراسان، بازگشتش بھ پس از. دجھانشاه تفویض کر

پناه برد تا این کھ  نخجوان در قلعھ النجق اما در جنگ شکست خورده و بھ :شکست و مرگ اسکندر

  .م کشتھ شد 1438آوریل  21/ق  841شوال 25بھ دست پسر خود قباد در  اسکندر در آن جا
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  جھانشاه قراقویونلو

   م 1435 - 1467/ ق 839 -872 

ای کھ شاھرخ تیموری بھ آذربایجان لشکر  قرایوسف و برادر اسکندر، در سومین مرتبھ جھانشاه پسر

   .بھ امارت منصوب شد ،توسط تیمور ،و در پی فرار اسکندر کشید

ً مردی  قراقویونلو او مشھورترین امیر :قراقویونلو در دوران جھانشاه اوج عظمت شاعر است کھ ظاھرا

 قراقویونلو بھ اوج عظمت و وسعت رسید؛ در زبان جھانشاه، دولت. رفتھ و ھنردوست نیز بھ شمار می

دست یکی از برادران خود  را از عراق را مغلوب کرد و گرجیان م 1440/ ق  844چنان کھ در 

 /ق  862مستولی شد و در  کرمان و ارسپ ،عراق عجمیا م بر 1446/ ق  850در  .بیرون آورد

شکست دادن میرزا عالء  ھرات، لشکر بھ آن سمت کشید بھ طوری کھ پس از تسخیر م بھ عزم 1458

   .نیز استیال یافت ھرات الدولھ تیموری، بر

کرد، با مدعی  عاقبت چون از طغیان پسرش در آذربایجان اطالع پیدا :آسایش و قدرت جھانشاه دوره

ترتیب خراسان را بھ او واگذاشت در نتیجھ  بھ اینصلح کرد و  سلطان ابوسعید گورکان خویش میرزا

   .بازگشت تبریز خود بھ

روشن شده بود، خواباند و چند صباحی بر  و فارس بغداد کھ در آذربایجان، ھایی را جھانشاه آتش فتنھ

کھ مناطق تحت قلمرو خود ا قرین امنیت و  بخش وسیعی از ایران و عراق حکومت کرد بھ طوری

   .آسایش نمود

 زیرا .چنان دوامی نداشت ،اوضاع برتری جھانشاه :ترکمان دیگر و مرگ جھانشاه کست از یک قبیلھش

بھ نام حسن بیگ برخاست کھ نظر بھ وجود  قویونلو آق مردی قدرتمندتر و تواناتر از او از میان قبیلھ

م  1467/ ق  872در سال  سرانجام چون. ترکمان، با وی بھ جنگ پرداخت کینھ دیرینھ در بین دو ایل

   .در حین فرار بھ قتل رسید بھ بھ دیار بکر رفت، غافلگیر شد و حسن بیگ جھانشاه بھ عزم سرکوبی

گوی » مسجد کبود مسجد بسیار زیبایی در تبریز بھ نام ،فرمانروایی جھانشاه قراقویونلو از آثار دوران

ھم بقایای کاشیکاری و معماری آن ھای فراوانی کھ از زلزلھ دید، ھنوز  صدمھ است کھ با وجود» مسجد

  .رود ترین آثار اسالمی بھ شمار می برجستھ از

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

  

 ظھیرالدین محمد بابر تا مورینان تیجانش یکشمکشھا جنگ و
  م 1494- 1530/ ق 937-899

  
بود کنار آمدند و با حفظ   ولیعھدی کھ او برگزیده کھ پسرانش بالفاصلھ بعد از او، با چنگیز بر خالف

بازماندگان . بھ درگیری با ھم پرداختند تیمور بازماندگان ،جلوگیرى کردند روپاشى امپراتورىاتحاد، از ف

بودند، پس از مرگش بھ مخالفت با یکدیگر پرداختند و قلمرو وسیعى را کھ  نوادگانش تیمور کھ بیشتر از

   .تجزیھ نمودند ،وجود آن ھمھ جنگ و شقاوت بھ ھم پیوند داده بود او با

را ولیعھد خویش کرد، بھ رغم  جھانگیر میرزا تیمور در وصیتى کھ او پیر محمد پسر :رتیمو وصیت

 .دادند، مجالى براى اجرا پیدا نکرد خواست او نشان مى اى کھ سردارانش نسبت بھ اجراى واپسین عالقھ

   .خانوادگى و درونى بین بازماندگانش آغاز شد اندکى بعد از مرگش، منازعات

لقبی کھ تیمور بھ خود داده (» صاحبقران«در آغاز، ھمراھانش مرگ  :مرگ تیمورماجراھای پس از 

ھمچنین چون  .پنھان داشتند و بھ عالوه طرح حملھ بھ چین را بى آن کھ لغو نمایند، متوقف کردند را )بود

از  فرزند میرزا جھانگیردر آن ھنگام دور پیرمحمد نوه تیمور کھ بنا بھ وصیتش جانشین او می شد یعنی

 خلیل این شخص .جانشین تیمور نمودند بود، موقتا دیگری را بھ نیابت از او غزنین پایتخت و در حدود

. بود و در آن ھنگام با لشگر تیمور ھمراه و حاضر شده بود )پسر دیگر تیمور( میرانشاه سلطان، پسر

بھ تدریج این اختالفات  .جھ شدالبتھ این اقدام ھم فایده ای نبخشید و بھ زودى با مخالفت بازماندگان موا

ھا و تحریکات، میراث عظیم تیمور را  توطئھ چنان کھ در اندک مدتى، این. طوالنى شد و دامنھ پیدا کرد

   .بھ حکومتھاى مستقل و متخاصم تبدیل کرد

   .ساخت قدرت موقت خود را بھ قدرت دائم مبدل سمرقند در سلطان خلیل :حکومت ھای جانشین تیمور
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غربى ایران در دست میرانشاه نیمھ دیوانھ و پسرش میرزا ابابکر و محمد عمر باقى  ن، نواحىایرا در

کھ تیمور خود او را بھ فرمانروایى آن  الدین شاھرخ معین و نواحى شرقى ھم در دست خراسان .ماند

   .حدود گماشتھ بود، باقى ماند

دانست در مطالبھ حق خویش  مى راما پیر محمد کھ خود را وارث واقعى تیمو :شروع درگیری ھا

سپاه الزم براى رویارویى با این نبرد بود بھ  ولى چون فاقد قدرت و بالفاصلھ بر خلیل سلطان شورید؛

شاھرخ حاکم خراسان و عموى خود کھ در عین حال شوھر  ھمین خاطر حق خود را بھ معین الدین

   .مادرش نیز بود، واگذاشت

  .ارس منصوب کردپامارت  مقابل شاھرخ نیز او را بھ در

تاج و تخت تیمورى، قریب سى  بھ این ترتیب نزاع بین مدعیان نزاع طوالنی مدعیان تاج و تخت تیموری

قلمرو تیمورى چیره شد و دورانى ھر چند  سال بھ طول انجامید، تا آن کھ در نھایت شاھرخ بر تمامى

 1446/ ق  850ن ھفتاد و دو سالگى و بھ سال شاھرخ بھ س. کوتاه از ثبات و امنیت را بھ ارمغان آورد

بیشتر یک محقق و  در قید حیات بود، کھ او ھم شاھرخ، تنھا فرزندشالغ بیگ میرزا م درگذشت با مرگ

دوباره آغاز شد کھ این بار با  از این رو انحطاط خاندان تیمورى. عالم ریاضى بود تا یک فرمانروا

   .ل رفتسرعت بیشترى ھم رو بھ تالشى و اضمحال

 میرزا ابو سعید، نواده میرانشاه و پسر نزاع بین بازماندگان شاھرخ ده سالى بھ طول انجامید تا این کھ

پایان رسید بھ طورى کھ  مدتى تفوق یافت، اما دیرى نپایید کھ دوران فرمانروایى او نیز بھ سلطان محمد

پیوستھ بود بھ قتل  قویونلو آق ھ بھ اردوىک بایسنقر در یک دھھ بعد، بھ دست میرزا یادگار محمد، نواده

   .رسید

 یبرورف/ ق  872رجب «بھ سر آمد  تیموریان فرمانروایى بھ این ترتیب با مرگ ابو سعید، دوران

  ».م 1468

 ،تیموریان بھ عنوان یک حکومت بزرگ و فراتر از یک منطقھ خاص حکومت :حکومت محلی تیموریان

 این حکومت کھ توسط .ی در منطقھ ھرات و اطراف آن برقرار ماندحکومت محل دیگر وجود نداشت اما

را از  ھرات ،سلطان حسین بایقرا. ھجری ادامھ یافت 912تا سال  ،اداره می شد سلطان حسین بایقرا

در نقاشی  مکتب ھرات ایران و تاریخ ھنر ایرانی نمود و باعث شد تا مناطق مھم و تأثیر گذار در تاریخ

   .بیابد ندگارو خطاطی نامی ما
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با لشگری بھ  ،حکومت داشت ماوراءالنھر اطراف یکی از نوادگان تیمور کھ در مناطق :گورکانیان ھند

 جانشینان او کھ بھ .حملھ کرد و آنجا را فتح نمود و بر خالف جدش تیمور در ھمانجا سکونت گزید ھند

شبھ  ن ترین سلسلھ ھای حکومتی دریکی از درخشا ،ھستند و یا مغوالن کبیر ھند معروف گورکانیان ھند

از بزرگترین  اکبرشاه چنانچھ .تاریخ آن سرزمین ایفا نمودند را تشکیل دادند و نقشی مھم در قاره ھند

  .این سلسلھ است حاکمان تاریخ ھند از

 ھرات در ابو سعید تیمورى بود کھ بعد از بایقرا پسر عمر شیخ بن بایقرا، از نوادگان حسین بن منصور

بھ  .دربار او یک مرکز درخشان از ادب و ھنر عصر بود .»م 1470/ ق  875«فرمانروایى نشست بھ 

شاعر و  وزیر دانشمند،. رفت طورى کھ ھرات کانون بزرگى از فرھنگ و دانش عصر بھ شمار مى

ُزبک او ان حامى و مربى دانشمندان و ھنر پرور امیر علیشیر نوایى، روح واقعى این کانون و ،نویسنده ا

   .وابستھ بھ دربار سلطان حسین بایقرا بود

کمال الدین بھزاد،  شاعر و عارف نامدار، عبدالرحمن جامى، در این کانون پر آوازه افرادى ھمچون

ھمچنین پاره ای علمای . مورخ مشھور عصر، درخشیدند میر خواند نقاش و صنعتگر معروف، و

مال حسین واعظ  از میان ایشان نام .حمایت شدندمعروف نیز در ھرات پرورش یافتند و توسط سلطان 

عالوه در مدرسھ بزرگى کھ سلطان بھ وجود آورد، ھزاران عالم و طالب علم بھ  بھ .معروف است کاشفى

   .سرگرم تحصیل و تحقیق و تألیف بودند ،سلطان و وزیرش حمایت

ظھیرالدین نویسنده،  .است انو از نوادگان ابو سعید گورک عمر شیخ ظھیرالدین محمد بابر، فرزنداما 

نسبش از جانب پدر بھ واسطھ پنج امیر بھ تیمور و از سوى  .بود ھندوستان مغول شاعر و نخستین پادشاه

 14/ ق  888محرم  6بابر در  .رسد مى خان چنگیز قتلغ نگار خانم، بھ پانزده واسطھ بھ مادرش،

م، پس از پدرش عمر  1494سپتامبر  /ق  899دیده بھ جھان گشود و در رمضان  م 1483 یبرورف

َرغانھ شد شیخ، میرزاى   .ف

  سرکوبی مدعیانو افغانستان ،منازعات بابر در آسیای صغیر

با خویشاوندان بھ جنگ  آسیاى مرکزى حاصلخیز ابتدا بابر مانند پدر براى تصرف شھرھا و نواحى

   .برخاست

 سلطان احمد میرزا، عموى بزرگش کھ از سوى را م اقداماتى 1497نوامبر / ق  903 ربیع االول او در

ساختن او از احراز مقام پدر  بھ جھت محروم تاشکند حاکم سلطان محمود بزرگش یکاکا و سمرقند حاکم

ً بى اثر ساخت و   با استفاده از منازعاتى کھ عمو  تصرف سمرقند در فرغانھ بھ عمل آمده بود، کامال
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جنگى و بروز  غنایم ولى چھار ماه بعد بھ سبب فقدان. ف کردداشتند، سمرقند را تصر زادگانش با ھم

َندیجال، ناگزیر سمرقند را رھا کرد توطئھ در پایگاه نیروھاى بابر چندى بعد اندیجان را دوباره  .او در ا

ل، قرار داشتند دوباره شھر متصرف شد، اما َ ب ْ ن َ  پس از مدت زمانى کوتاه، مغوالنى کھ تحت فرماندھى ت

  .تقسیم کرد م، بابر، فرغانھ را میان خود و برادرش 1499/ ق  905تا این کھ در . گرفتندرا باز پس 

با گروھى کوچک از ھوا  م، بابر نزدیک بھ یک سال 1503/ ق  909در اوایل سال  :تصرف کابل

خ دارانش در ناحیھ یار، سرگردان و از مھمان نو اى بسیار دور و در میان قبایل صحرا نشین سُ ّ ش ازى و ھُ

   .این قبایل برخوردار بود

. آن جا تحت فرمانروایى ارغونھا بود ،م بھ کابل رفت 1504 جون/ ق  910در محرم  ولى پس از آن

  .افغانى مجاور را خراجگزار خود سازد و موفق شد تا قبایل کابل را فتح نمود بھ کمک برادرش، وی

کھ از او  میرزا بایقرا سلطان حسین خواستم بھ در 1۵٠۵/ ق  911سرانجام در  :درگیری با ازبک ھا

   .شد ھرات ازبکھا یارى خواستھ بود، عازم براى مقابلھ با

بخش  شیبانى خان ازبک، پسرانش موجب شد تا درگذشت و بى لیاقتى سلطان حسین بایقرا در این ھنگام

ُش بھ کا بزرگى از خراسان را فتح کند و در تا این  .بل باز گرددنتیجھ، بابر دست خالى از طریق ھندوک

ھمین کھ شیبانى خان این  را از دست ارغونھا بیرون آورد، اما قندھار م 1507/ ق  913 کھ بابر در

در ھمین احوال میان  .راھى ھندوستان شد شھر تازه فتح شده را محاصره کرد، بابر بھ جاى دفاع از آن،

خان ازبک شکست خورد و سرانجام در  جنگى روى داد کھ شیبانى شاه اسماعیل صفوى خان و شیبانى

  .شد م در مرو کشتھ 1510دسامبر  3/ ق  916اول رمضان 

م براى بار سوم  1511اکتبر / ق  917طرفى بابر در رجب سال  از تصرف سمرقند و دست نشاندگی

 ھراند و حتى تظاھر ب اما بھ عنوان دست نشانده شاه اسماعیل فرمان مى سمرقند را بھ تصرف درآورد،

   .کرد نیز مى تشیع

لک از ازبکھا شکست خورد و نتوانست سمرقند را نگاه 1512/ ق  918کھ در  تا این ل مَ ُ دارد؛  م در ک

م در  1512 نوامبر 12/ ق  918سرانجام پس از آن کھ نجم ثانى، سردار صفوى در سوم رمضان 

ُحجدوان مغلوب ازبکان شد، بابر از تصرف سمرقند منصرف شد، و این و تالش او براى تسلط بر  اپسینن

  .شھرى بود کھ سخت بدان دلبستگى داشت

زندگى پر مخاطره و سرگردانى، بھ  باالخره بابر پس از دو سال آغازی برای فتح ھند ،تصرف قندھار

   .شد پر امید او بھ شرق و جنوب محسوب مى کابل بازگشت، کھ از آن پس پایگاھى براى لشکر کشیھاى
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مھ / ق  928الثانى  از ارغونھا، بھ مذاکراتى در جمادى قندھار براى باز پس گرفتن کوششھاى مکرر او

شد  ھندوستان سپس با پشتکار بیشتر متوجھ .قندھار بھ تصرف درآمد م انجامید کھ در نتیجھ آن، 1522

   .تاخت و تازھاى مکرر خود بھ شناسایى آن پرداختھ بود م با 1516/ ق  922کھ از سال 

ِ لودى، از سوى ،ظھیر الدین بابر ،فاتح قندھار :ابر بھ ھندوستانلشکرکشی ب  و حاکم الھور دولت خان

َم خان، عموى ابراھیم لودى، ِ دھلى، عال ھندوستان دعوت شد تا ایشان را در برابر ابراھیم  بھ سلطان

   .کمک کند

پس از آن کھ با استفاده  و دولت خان را بر انداخت بابر در دومین حملھ خود بھ ھندوستان، بھ این ترتیب

َم خان، پشتیبانى افغانھا را جلب کرد، در ت، قواى  1526آوریل / ق  932رجب  از نفوذ عال ِ م در پانى پ

ونپور و  و آگره را متصرف شد دھلى ابراھیم لودى را در ھم شکست و َ بھ طورى کھ در جھت شرق تا ج

 - ملکھ چیتور  - در خانوا و غلبھ بر رانانسنگا پیروزى  تا این کھ. پیش رفت غازى پور در امتداد گنگ

از سوى  .م خاطرش را از جانب راجستان آسوده ساخت 1527فوریھ / ق  933جمادى االولى  در

کھ رود گوگره بھ  م در محلى 1529آوریل / ق  935دیگر، با شکست دادن افغانھاى شرق در شعبان 

   .بخشید تا بنگال وسعت پیوندد، حوزه حکومت خود را در ھندوستان، گنگ مى

َگره درگذشت و چند سال بعد  1530دسامبر  27/ ق  937جمادى االولى  سرانجام بابر در ششم م در ا

  .بھ خاک سپردند باغى در کابل منتقل کردند و در مقبره کنونیش جسدش را بھ

   .بابر سردارى شجاع، کوشا، آداب دان، محتاط و سیاستمدارى مدبر بود

 ن بزرگ ازبک چیزھاى بسیارى آموخت بھ طورى کھ انضباط دقیق، فنون دفاع در زمینسردارا وى از

ھندوستان بھ  ھموار، سنگربندى، توپخانھ و آیین محاصره را بھ صورتى مؤثر در لشکرکشیھاى خود بھ

   .کار بست

ت شکس تیموریان میان گروھھاى کوچکى از تجارب بسیار برای او این امکان را فراھم کرد تا در

تیموریان نیز کمتر  خورده کھ ھنوز عارى از جاه طلبى شخصى نبودند و ھمچنین مغوالنى کھ حتى از

از کسب پیروزى و قدرت، فرمانده ای  شایستھ ی اعتماد بودند، اتحاد برقرار کند تا این کھ سرانجام پس

  .بال منازع شود

  

  ٢٠١٠فبروری  ١٣شنبھ، 
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