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تاریخ دریافت96/5/3 :
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چکیده

تیمور گورکانی با لشکرکشیهای گسترده توانست سرزمینهای زیادی را تحتت

حکومت خود درآورد .بخش بزرگی از این یورشها تحت عنتوا زتزا و ادتاد

علیه کفّار صورت گرفت .استفاده از مفدتو انت

علیته کفّتار کته در قترآ و

منابع فقدی ،تحت نا «اداد» آمده است ،دستت وی را در بتردهگیتری یتا همتا

«ِاِسترقاق» باز گذاشت و بدا مشروعیت بخشید .پژوهش حاضتر بتر آ استت بتا

تواه به محدودة اغرافیایی ان های تیمتور ،کته تحتت نتا ادتاد و یتا زتزوه
صورت میگرفت ،به استجو و شناسایی مناطقی بپردازد که نفتو آندتا توست

سپاهیا تیمور ،به بردگی درمیآمدند .بنتابراین تت ش شتده استت بتا استتفاده از

شیوة توصیفی ت تحلیلیِ مبتنی بر منابع اصلی ،به بررسی پراکنتدگی اغرافیتایی یتا
به عبارتی واکاوی مکانی اِسترقاق در فتوح تیمور پرداخته و چرایتی و چوتونوی
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آ را متورد تحلیت و بررستتی قتترار دهتتد .نتتتای حاصت از ایتتن پتتژوهش نشتتا

متتیدهنتتد طتتی حم ت ت تیمتتور بیشتتترین بتتردهگیتتری در من تاطقی چتتو قفقتتاز،

هندوستا  ،دشت قبچاق و اُلو اَته رخ میداد که ازلب نیز بته بدانت مبتارزه بتا
کفتتر و دفتتا از استت

و در واقتتع بتته منیتتور دستتتیابی بتته نیروهتتای انستتانی و

بهکارگیری و یا فروش آندا صورت میگرفت.

واژههای کلیدی :پراکندگی اغرافیایی ،اِسترقاق ،تیمور گورکانی ،برده.

 .1مقدمه
یکی از سنن تاریخی پژوهشهای اغرافیایی ،بررسی پراکندگی اغرافیایی پدیتدههتای طبییتی و
1

انسانی است .مینی دقیقتر این مفدو عبارت است از واکاوی مکانی پدیدههای طبییی یتا انستانی.
این روش اغرافیایی برای پزوهشهتای تتاریخی کته بته بررستی یت

2

موضتو تتاریخی در نقتا

متفاوت اغرافیایی میپردازد ،نیز کاربرد دارد .لذا در پژوهشِ پیشرو ت ش شده بتا بتهکتارگیری
این سنت اغرافیایی ،یینی واکاوی مکانی پدیدههای طبییی و انسانی ،مسئله اِسترقاق 3در فتوحتات

تیمور را مورد نقد و بررسی قرار دهد چراکه «اِسترقاق» که اصط ح فقدیِ بردهگیری است تندتا در

ان

هایی موسو به اداد و یا ززوه ،صورت قانونی و شرعی مییافت ،بنابراین نقد و تحلیت آ ،

ابتدا نیازمند بررسی پراکندگی اغرافیایی سرزمینهایی است که تیمور به آندا تحت عنتوا زتزو و

اداد حمله میکرد .طبق منابع تاریخی این دوره چو ظفرنامه شامی ،تاریخ حبیبالسیر خواندمیتر
و ظفرنامه زیاث الدین یزدی ،حوزه اغرافیایی ززوات تیمور ،منحصر به منطقه قفقاز و سرزمین هند

میشد .ب د مذکور که علی الیاهر دارالکفر تلقی میشتدند ،بستتر مناستبی بترای لشکرکشتیهتای
تیمور به بدان اداد علیه کفّار و گسترش دین اس

فراهم میکردنتد .البتته طتی لشکرکشتیهتای

تیمور به سرزمینهایی چو دشت قبچاق و مغولستا ( 4الو

اته) کته بختشهتایی از آندتا محت

1. Geographic Dispersion.

 .2بهطورکلی پژوهشهای اغرافیایی بر مبنای چدار سنت تاریخی استوار است :مطالیات منطقتهای (امتاکن و منتاطق)،

مطالی انسا و رابط او با زمین ،پژوهش در علو زمین و بررسی پراکنتدگی اغرافیتایی پدیتدههتای طبییتی و انستانی.

(شکویی ،حسین؛(1382ش) ،دیدگاههای نو در جغرافیایی شهری .ج .1تدرا  :انتشارات سمت).
 .4نیاکا آندا اویغورها بودند که علیرزم ورود اس

3. Esterqāq.

و مسلمانا به سرزمینشا  ،بر دین بودایی باقی مانده بودند .البته

تا قر هفتم ،قسمت زربی که هما ماوراءالندر بود تقریباً مسلما شدند؛ اما در بختش مرکتزی و زربتی (التو

اتته)،

اویغورها همچنا آیین بودایى داشته و متیلق به فرق سرخ آ متذهب بتودهانتد؛ مستیحیت نستطوري نیتز در میتا آندتا

کام ً رواج داشته است (دوز ت :1383 ،مقدمه.)145/
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سکونت زیرمسلمانا بود ،نیتز اِستترقاق بتهوقتو متیپیوستت .منتابع ایتن دوره ،اط عتات کلتی و

پراکندهای از اسرای انوی تیمور و «اِسترقاق» آندا ارائه دادهاند که در ایناا ت ش متیشتود ایتن

اط عات مورد تجزیه تحلی و نقد قرار گیرند تا هتم پراکنتدگی اغرافیتایی اِستترقاق در فتوحتات

تیمور مشخص شود و هم روشن شود بیشتر اِسترقاق اسراء از چه مناطقی صورت میگرفته استت و

چرا؟ چنین به نیر میرسد که ع وه بر سرزمینهای زیراس می ،که برای آ حکم اِسترقاق واود
داشت ،برای مناطقِ مسلما نشین نیز کموبیش از همین بدان بتیدینتی و بتددینی استتفاده متیشتده

است.

شایا ذکر است در این زمینه پژوهش مستقلی صورت نورفته است.

 .2مفهوم اِسترقاق از دیدگاه فقه اسالمی
اِسترقاق اسم مصدر عربی [قدیمی] است که در لغتت بته مینتی بنتدهگرفتن(تتاجالمصتادر بیدقتی)،
بندهگرفتن کسی را ،بندهکرد  ،به بردگی درآورد میباشد (فرهن

عمید :1389 ،ذی اِسترقاق).

در اصط ح فقدی ،یینی بردهگرفتن از میا کفّاری کته علیته مستلمانا وارد انت
وابسته و نزدی

شتدند .الفتا

به این واژه ،اُسر و سَّبی است که مرحله اولیه اِسترقاق میباشد .یینی ابتدا فردی به

اسارت درمیآید و سپس ممکن است به اِسترقاق گرفته شود .چراکه امکا وقو حالتهای دیور
نیز برای فرد اسی ر واود دارد .مث ً کشته شود و یا با پرداخت فدیته و یتا بتدو آ و بتا منّتت آزاد

شود (لسا الیرب و تاجالیرو

مادة( :رق) و (أسر) و (سبى)) .بنتابر متتو فقدتی (شتییه و ستنی)،

اِسترقاقِ اسیر منو است به نیر اما و شرای فرد مُسْتَرَقِّ (بَتردهشتده) .آ چنتا کته امتا (فرمانتده
مسلمین در ان

) میتواند اسیری را که قتلش در ان

اایز و اِسترقاقش وااتب نیستت ،بنتا بته

مصلحت مسلمین به قت برساند یا به بردگی بویرد و یتا بته فدیته و یتا بتدو فدیته و بتا منتت آزاد

گرداند .اما در حکم اسیری که قتلش در ان

اایز نیست ،در بین فقدا اختت

واتود دارد .در

این صورت دو حالت در نیر گرفته شده است :فقدای شافیی و حنبلتی بتر واتوب اِستترقاق استیر

تأکید دارند چرا که میتقدند اسارت فرد فینفسه اِسترقاقش را هتم پتیش آورده استت .امتا فقدتای

حنفی و مالکی اِسترقاق را اایز و به اختیار اما قرار دادهاند که اسیر را به اِسترقاق درآورد و یتا بتا
قبول فدیه و یا با منّت وی را آزاد کند (ابن فرّاء حنبلی1421( ،ق141 :) 2000-؛ الموسوع الفقدی

الکویتی ت ( ،متتن  1427 -1404هتتت) 298/3 :و  .)297در منتتابع فقتته شتتییه نیتتز بتته اِستتترقاقِ استترای

زیرمسلما اشاره و شرای آ نیز ذکر شده است .چنا که شیخ طوسی ،اِسترقاق ک کفاری که بتا
اس

مخالفت و آ را نقض میکردند ،اایز میداند از دو گروه از ایشا :
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 .1اه کتاب که ازیه قبول کرده و به دین و عقیدة خود بتاقی متیماننتد .اِستترقاق ایتن دستته

صحیح نیست.

 .2کفّاری هستند که از قبول اس

چارهای ندارند(مانند مرتدا  ،مشرکا و بتپرستتا ) چترا

که در زیر اینصورت محکو به قت هستند( .المیجم الفقدی لکتب الشیخ الطوستی1424،ق)58/3 :
البته در ادامه ذکر شده که اگر اه کتاب (یدود و نصاری و مجو ) به هر دلیلی نقضِ عدتدِ ذمّت

خود با مسلمانا را بکنند ،ناقض ذمّه محسوب شده ،اِسترقاق آندا صحیح و اایز است (هما ).

در پایا ذکر این نکته حائز اهمیت است که بنابر منابع فقه اس می ،حق اِسترقاق اسیر متیلق بته

اما اعیم مسلمین و یا نایب اوست به حکم والیت عامهاش و در اِسترقاق و یا زیرِ آ  ،اختیار عم

دارد و اِسترقاق مرتدین 1،خویشا و نزدیکا خونی ،بُغات یا اه بغی 2و اِستترقاق مشترکین اتایز

نیست.

3

 .3جغرافیای اِسترقاق در فتوحات تیمور گورکانی
هما طور که ذکر شد ،حوزة اغرافیایی اِسترقاق در فتوحات تیمور ،مناطقی چو قفقتاز ،سترزمین
هندوستا  ،دشت قبچاق و الو

میشود.

اَته را دربر میگرفت کته در ادامته بته هریت

از آندتا پرداختته

الف :هندوستان
بنابر متو تاریخی ،حمل تیمور به هندوستا مابین سال  800تا  801هجتری رخ داد .انویتزة اصتلی
تیمور در حمله به این سترزمین ،دستتیابی بته زنتایم و کستب تروت بتود (یتزدی151 ،؛ تزوکتات

تیموری .)128 :1342 ،البته تیمور و مورخا دربارش ،همواره سیی میکردند این نیّت را زیر نقاب

اداد علیه کفّار و نصرت دین محمّدی(ص) پندا کنند (یزدی .)65 :1379 ،بخشی از ایتن زنتایم،

شمارِ زیادی بردة هندی بود .اولین گروه از این بردگا  ،ساکنا مناطقی بودند که در مسیر حرکت
اردوی انوی تیمور از لب سند تا حوالی دهلی قرار داشتند .در هم منابع ،تیتداد هنتدیانی کته در

 .1مطابق نیر فقه اس می ،اگر مرتد به اسارت دربیاید ،نمیتوا او را به استرقاق درآورد چراکه مرتد چارهای از قبول
اس

ندارد در زیر این صورت به خاطر باقیماند در کفر ،قتلش اایز است.

 .2بغات یینی مسلمانانی که بر علیه حاکم مسلما شورش کرده و وارد ان

شدهاند..

 .3برای آگاهی از آرای فقدای سنی بنورید به :الموسوعة الفقهية الكويتية( ،همتا ) .ج .3ص 298و 299؛ و آرای فقدتای
شییه راو شود به المیجم الفقدی لکتب الشیخ الطوسی( ،هما ) .ج .3ص  58و .)59
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این مسیر اسیر و برده شدند ،صد هزار نفر ذکر شده است که به احتمال زیاد ،مأخذ سخن همه آندا

کتاب «سیادتنامه» زیاثالدین علی یزدی است .به این علت که کتاب مذکور ،اولین و قدیمیتترین

منبع تاریخی در این زمینه میباشد (یزدی .)108 :1379 ،البته اسرای مزبور سرنوشت بسیار ناگواری

پیدا کردند ،چراکه تیمور و امرایش از تیداد زیاد آندا و احتمتال پیوستتنشتا بته ستپاهیا دهلتی،
دچار واهمه شدند .بنابراین به دستور تیمور همه آندا به قت رسیدند( .هما ) .بنا به گفته نیا التدین

شامی ،تیداد کشتهها بهحدی زیاد بود که «موالناي اعیم ناصرالدین عمر که از بندگا و م زمتا

آ درگاه است با واود آ که در عمر خود گوسفندي ذبح نکرده بود ،پانزده نفر 1از آ گبرا بر
تیغ گذرانید» (یزدی918/1 :1387 ،؛ حافظ ابرو848 /2 :1380 ،؛ شامی.)188 :1363 ،

گروه بیدی اسرای هندی ،از ساکنا شدر دهلی و حوم آ بودند .در هجو سپاهیا تیمور به

دهلی که بید از شکست و فرار حاکم مستلما آ  ،ستلطا محمتود تغلتق ،رخ داد (یتزدی:1379 ،

 )111-114بهقدری از مرد آ به اسارت و بردگی درآمدند که به گفته نیا الدین شامی و زیاث-
الدین یزدی « هر نفری از لشکریا صد و پنجاه کس از ز و مرد و کتود

بیترو متیآوردنتد و

اسیر میساختند .چنا که ادنی لشکری را بیست نفر بترده بتود»( .یتزدی122-121 :1379 ،؛ شتامی،

193-192 :1363؛ خواندمیر .)478 /3 :1380 ،به دستور تیمور از میتا ایتن استیرا  ،اهت حِترَ
صنیتورا را ادا ساختند تا به سمرقند منتق کنند (یزدی.)122 :1379 ،

و

سومین و شاید آخرین موج اِسترقاق هندیا  ،از میا ساکنا مناطق سرحدّی در شمال هند بود،

چراکه تیمور و سپاهیانش بید از بازگشتت از دهلتی ،بته طتر

شتمال هنتد و از آ اتا بته ستمت

ماوراءالندر حرکت کردند .وی در این مسیر ،بسیاری از والیات مرزی در شمال هند را به بدان ززو

و اداد ،تاال و زارت کرد و هراا ا ری از اقوا بتپرست ،گبر و کافر مییافت ،فیالفور دستور

سرکوب و کسب انقیاد آ ها را صادر میکرد .به نق از یزدی در سیادتنامه ،تندا در عرض یت

ماه ،تیمور  20ززوه در منطقهای میا کوه سوال
آ  ،هفت قلیه از ق

 2و کوه کوکه تا ناحیه امو 3ترتیب داد که طی

میتبر هندوستا به تسخیر تیمور درآمد(یزدی )158 :1379 ،و عدة زیادی از

هندوا کشته شده و یا به همراه ز و فرزندشا به بردگی درمیآمدند .چنا که در یکی از ززوات

حدّی نزدی

کوه سوال

«چندا صامت و ناطق اموال در تصر

احصا بدا محی نوردد .هری

چاکرا آمد که نطاق حصر و

از لشکریا صد گاو و دویست گاو و ده نفتر و بیستت نفتر بترده

 .1زیاثالدین علی یزدی ،این تیداد را ده نفر ذکر میکند( .یزدی)108 :1379 ،
 .2سوال

سلسله کوهستانى است در آسیاي مرکزي میا هندوستا و چین که ابال هیمالیا نیز گویند.

 .3این ناحیه در اوار کشمیر واقع شده است .امروزه نا اامو و کشمیر زیاد استیمال میشود.
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گرفته بودند» (یزدی ،هما  .)155 :قاب ذکر است که ازلب مناطقِ مزبور تحت حاکمیت رااتههتا

(حکا محلی هند) قرار داشتند کته زالبتاً تتابع ست طین مستلما هنتد بتوده و ازیته متیپرداختنتد

(ایفریا  .)1862 :1390 ،بنابراین اه ذمّه به حساب آمده ،اا و مالشتا مصتو و قتتال بتا آندتا

اایز نبود .مورخا تیموری نیز در کتب خویش به این امر اشاره کردهاند ،ولی گویا تیمور بته ایتن
بدانه که «اکثر ساکنا آ اا در ایا س طین ماضیه از اه ازیه بودند و در این ایتا منتدز[منتدتی]

فرصت شده از التزا ازیه راو نمودند» (یزدی )158 :1379 ،زتزا بتا ایتن اماعتات را وااتب و
آندا را مستحق قت و رقّیت میدانست.

نکت نداییِ قاب ذکر در رابطه با اسرا و بردگا هندی تیمور ،مسئله آمتار و ارقتا ارائتهشتده از

تیداد آندا در منابع این دوره است که ازلب پراکنده و زیردقیق هستند .در روایات تاریخی مربو

به این واقیه ،به زیر از رقم صد هزار نفری اسرای هندی که قب از فتح دهلی کشته شدند ،دو رقتم

دیور نیز از تیداد اسرا ارائه شده است .البته این آمار در مورد مجمو اسرای هندی لشکر تیمتوری
نیست ،بلکه به تیداد اسرای هری

از سپاهیا تیموری اشاره دارد .بنابراین الز است برای تخمین

تیداد اسرا ،ابتدا شمار سپاهیا تیمور مشخص شتود .بنتابر منتدراات تزوکتات تیمتوری ،مجمتو
سپاهیا تیمور برای حمله به دهلی ،نود و دو هزار نفر(حسینی تربتی )134 :1342 ،و تیداد سپاهیا

سلطا محمودخا حاکم دهلی ،پنجاه هزار نفر بوده است(هما  .)138 :آمار دیوری کته از تیتداد
سپاهیا تیمور و سلطا محمود خبر داد ،از شیلتبرگر 1نقت شتده استت .وی هتم تیتداد ستپاهیا

تیمور و هم سپاهیا سلطا محمود را  400هزار نفر ذکتر متیکنتد (.)Schitberger,1859: 49-50

البته با تواه به دیور آمارهای میلیونی که وی از شمار سپاهیا تیمور در نبردهای دیوتر ارائته داده

است ،رقم مذکور( 400هزار نفر)باورپذیر نبوده و قاب تردید است .با این اوصا

به نیر متیرستد

برای محاسبه تقریبی تیداد اسرا ،حداق تیداد سپاهیا تیمتور را بایتد در نیتر گرفتت کته بتر ایتن
اسا

اگر رقم نتود هتزار نفتری منتدرج در تزوکتات تیمتوری بتا کستر حتداکثر تیتداد تلفتات و

کشتهشدگا نیروهای تیمور تا بید از فتح دهلی (چیزی حدود چد هزار نفر) ،در نیر گرفته شود،

به عدد  50هزار نفر خواهیم رسید که در ادامته مییتار ستنجش تیتداد استرای هنتدی قترار خواهتد

گرفت .بدینترتیب که در گزارش مربو به فتح دهلی ،ذکر شده که برخی سپاهیا به تندایی 100

تا  150تن هندی اسیر کرده و ضییفترین سپاهی 20 ،تن(یزدی122-121 :1379 ،؛ شتامی:1363 ،

 .)193-192با این وصف ،اگر پایینترین رقم یینی  20نفر را م
چیزی حدود ی

قرار دهیم ،فق در فتح دهلی

میلیو نفر هندی به اسارت نیروهای تیمتور درآمدنتد(.)50000 ×20=1000000
1. Johann Schitberger
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ضمناً این عدد فق مربو به هندوانی است که در فتح دهلی به اسارت گرفتته شتدند .اگتر تیتداد

اسرای هندی در مناطق دیور به همین ترتیب محاسبه شود ،این رقم به بیش از دو میلیو نفر خواهد

رسید .رقمی که با تواه به شرای و امکانات آ دوره ،زیرمنطقی و ازراقآمیز به نیر میرسد .البته
اگر این مسئله در بوته نقد قرار گرفته و با دیدة عق به آ نوریسته شود ،متیتتوا بته نتیجت قابت

قبول و منطقیتری دست یافت .چنا که ،بهطور میانوین برای هر سپاهی تیموری ،پن سر استیر در

نیر گرفته شود ،عدد  250هزار نفر( )50000×5=250000بته دستت متیآیتد کته بتا درنیرگترفتن
شرای آ دوره ،رقمی قاب قبتول و میقتول استت .بتدینگونته متیتتوا گفتت کته بیتد از پایتا

عملیاتهای نیامی تیمور در هند ،اردوی انوی وی به همراه حداق  250هتزار استیر هنتدی وارد
قلمرو تیموریا شد.

ب :قفقاز
قفقاز سرزمینی است به وسیت نیممیلیو کیلومتر مربع که از شرق به زرب بین دریای خزر و ستیاه

واقع شده است .از اقوا مدمِ ساکن این منطقه که در متو تاریخیِ عصر تیمتوری ذکرشتا آمتده،
به زیر از گرایا و ارامنه و لزگیا (یزدی 1123/2 :1387 ،و  ،)567/1میتوا به چراکسته (حتافظ

ابرو804 /2 :1380 ،؛ شامی )162 :1363 ،و آ

یا آال (یزدی ،هما  )819/1:اشاره کرد .مدمترین

والیات این منطقه نیز عبارت بودند از ارّا یا آلبانیا(امدوری آذربایجا ) 1،دازستا  2،ارمنستتا و

گراستا که مشدورترین و نا آشناترین سرزمین قفقاز بود .مورخا رسمیِ تیمور هم یورشها و
حم ت تیمور به مناطق مختلف قفقاز را در ذی عنتوا زتزوه در گراستتا آوردهانتد ( .

بته:

یزدی 1387 ،و شامی .)1363 ،حم ت پتیدرپتی تیمتور بته ایتن منطقته ،از ستال  788شترو و تتا

806ه.ق ادامه یافت .وی در این مدت ،شش بار به گراستا و مناطق اطرا
و اداد با کفّار ،لشکر کشید .دو حمل ابتدایی در اواخر قر هشتم در ی

آ تحت عنوا ززوه

فاصل نسبتاً طتوالنی ده

ساله(797-788ق) صورت گرفت ،اما چدار یورش بیدی در ابتدای قر ندم به فاصتلههتای کوتتاه
(ی

یا دو ساله) از هم رخ دادند.

دالی متیددی را برای بروز این دسته از حم ت میتوا برشمرد :مث ِ تصتر

گتذرگاههتای

مدم دربند و داریال در میا کوههتای قفقتاز و در نتیجته برطتر کترد تددیتدهای نیتامی دشتت
قبچاق به رهبری توقتمش ،کسب انقیاد و سرسپردگی حکتا محلتی ایتن منطقته و دریافتت بتاج و

 .1ناحیه میا رودهای کر و ار

در ماورای قفقازشرقی است(مینورسکى.)17 :1375 ،

 .2واقع در شمال شرقی گراستا  .مح اسکا اقوا لوزی.
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خراج ساالنه از آ ها و همچنین تیقیب مخالفا و رقبای سیاسی تیمور که به قفقاز گریخته بودنتد.
اما با تواه به شواهد و مدار

بهدستآمده از نحوة عملکرد تیمور و ستپاهیانش در ایتن منطقته و

همچنین تداو حم ت وی حتی پس از رفع انویزههای سیاسی ،چنین برداشت میشود کته علتت

اصلی این تکاپوهای نیامی ،کسب زنایم و بردهگرفتن دخترا و پسرا این منطقه بود کته از قاتا

در حُسن صورت و تناسب اندا شدرة آفاق بودند .وارتاپت فوما متسوپی 1،وقتایعنوتار ارمنتی کته
خود یکی از شاهدا عینی در قفقاز بوده است ،دلی لشکرکشیهای تیمور به این منطقه را زتارت

و اسیرگیری از آ ذکر میکند« .او[تیمور لن

] به سرزمین ایبری 2آمتد و در اندیشت آ بتود کته

آ اا را زارت کند و اسیر برد» (متسوپی2537 ،پدلوی .)30:گفتنی است متسوپی در کتاب خود با
عنوا «ارمنستا در زما تیمور لن

» اط عات ناب و نادری از استرا و بردگتا قفقتازی تیمتور و

سپاهیانش در اختیار قرار میدهد که در ادامه به نمونههایی از آ اشاره خواهتد شتد .امتا بترخ

این وقایعنوارِ ارمنی ،مورخا ایرانیِ این دوره ،تندا به ذکر اشاراتی مختصتر و کلتی در ایتن زمینته

بسنده کردهاند .به عنوا مثال تندا خبری که در بتاب استرای یتورش اول تیمتور بته قفقتاز در ستال

788ق به دست آمد ،گزارش مربو به اسارت لزگیا ِ ساکن والیت شکی میباشد کته بته علتت
مقاومتتت در مقاب ت ستتپاهیا تیمتتور بتتهشتتدت ستترکوب و عتتده زیتتادی از آ هتتا کشتتته و زنتتا و
کودکانشا نیز به بردگی درآمدند.
بسى کافرا را به تیغ ززا

زنیمت نه چندا که شاید شمرد

بکشت آ سپاه میفّر لوا

سپه با بسى برده ز آ اا ببرد(یزدی)567/1 :1378 ،

حتی کوهسارهای این منطقه که مح اختفای عدهای از لزگیا ِ فراری شده بود ،زارت و اسیر

و برده زیادی به چن

نیروهای تیمور افتاد.

سپاه میفر در آ کوهسار
به تاراج بردند بسیار چیز

برآورده از اا دشمن دمار

به الجه گرفته بسى برده نیز (هما )

خبر بهدستآمدة دیور در این زمینه ،مربو به تسخیر درّه خمشتا متیشتود (یتزدی/2 :1387 ،

 ) 1006که به گفته حافظ ابرو ،مأمن و مسکن گبرا بود .در این حمله که طی یتورش ستو تیمتور
در سال 801ه.ق رخ داد ،عتده زیتادی از گبترا گراتی کشتته یتا بترده شتدند(حافظ ابترو:1380،

 .)886-887/2از اسرای یورشهای بیدی تیمور که بهصتورت متتوالی در ستالهتای 1803 3،802و
(1. Tʻovma Metsopʻetsʻi Vardapet )1378-1446

 .2یونانیها و رومیها در این زما به گراستا  ،ایبری میگفتند.

 .3حمله این سال ،ادت تنبیه گرگینخا والی تفلیس که طاهر پستر ستلطا احمتد را پنتاه داده بتود ،رخ داد (.یتزدی،
)1023 /2 :1387
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804ق 2بهوقو پیوست  ،خبر مدم دیوری که ارزش بیا داشته باشد ،یافت نشد .این مستئله دربتارة

یورش آخر تیمور در سال  806ق که بنابر گفته حافظ ابرو ،گستردهترین حمله تیمور به قفقاز بود،

نیز صدق میکند .به گفته زیتاث التدین یتزدی ،تیمتور در ایتن یتورش تتا متاورای شتمال قفقتاز را
درنوردید که طی آ نزدی

 700قصبه و مزرعه و دیر ،عرض ندب و زارت قرار گرفت (یتزدی،

 .)1213/2 :1387مسلم است که در این موج گستردة حمله و انت

هتای ختونین ،عتده زیتادی از

ساکنین منطقه کشته و اسیر شده باشند .اما متأسفانه از منابع فارسی هتی خبتر مدمتی در ایتن زمینته

یافت نشد (ن

 :خواندمیر ،هما 519/3 :؛ یزدی ،هما  .)1219-1213 /2 :چرایتی ایتن امتر ،یینتی

فقدا اط عات در مورد اسرای قفقازی اعم از تیداد آندا ،وضییت و سرنوشتشا  ،بحثبرانویتز

و قاب تأم است .بهنیر متی رستد یکتی از علت اصتلی ایتن مستئله ،شتخص تیمتور باشتد .چراکته

تاریخنامههایی که فتوحات و لشکرکشیهای او را بت کردهاند همچو ظفرنامته شتامی و یتزدی،
تحتنیر تیمتور تتدوین یافتت .مستلماً تیمتور خواهتا بتت رختدادهای مدتم و افتختارآمیز طتی
فتوحاتش بوده است ،نه شرح فجایع و ویرانیهایی که وی از خود براای گذاشت .بنابراین بدیدی

است که در این آ ار ،بهاز چند خبر کلی و مبدم ،شرحی دقیق از اسرای انوی و کشتهشتدگا و

وضییت و سرنوشت آ ها یافت نشود .این فرضیه زمانی که کتاب متسوپی ارمنی مرور شود ،بیشتر

تقویت میگردد .چراکه هما طور که ذکر شد ،فوما متسوپی وقایعنوار ارمنتی کته بنتا بته فحتوای

کتابش از تیمور و سپاهیانش متنفر و منزار بتود ،در شترح وقتایع ،پترده از نتتای خونبتار و فجتایع

انسانی ناشی از حم ت تیمور بته منطقته قفقتاز برمتیدارد و بترخ

تاری

مورختا تیمتوری ،زوایتای

و زشت این رخداد تاریخی را به نمایش میگذارد که بخشی از آ شرح دقیقی از وضییت

مردمانی بود که خود یا نزدیکانشا اسیر و یا کشته شده بودند .وی حتی به تیتداد استرا هتم اشتاره

میکند .مث ً در شرح حمل تیمور به ماردین ،عنتوا متیکنتد کته تیمتور در ایتن حملته اهتالی 15

روستای حومه 3 ،هزار خانوادة مسیحی و هفت هزار خانواده دیور را استیر کترد (متستوپی2537 ،

پدلوی )22 :و یا در گزارش آخرین حمل تیمور به ایبری(گراستا ) ،به اسارت  60هتزار ایبریتایی
اشاره کرده و در ادامه اذعا می کند که بید از اتما ندب و زارت ایبری ،تیداد اسرا به حدی بتود

که هر اغتایی بیست اسیر به همراه داشت (هما  .)31 :این آمار و ارقا اگرچه پراکنتده و تاحتدی

زیردقیق اند با این واود شاید بتوا بته صتورت تخمینتی تیتداد استرای قفقتازی تیمتور طتی شتش

 .1این یورش ،به دنبال فتح قلیه النجق رخ داد (هما )1093-1092 /2 :

 .2در این سال نیز تیمور به بدانه تأخیر و اهمال گرگین در پرداخت ازیه به صتوب گراستتا لشتکر فرستتاد( .همتا ،
)1109
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لشکرکشی پیاپیاش به این منطقه را حد

زد .بدینترتیب کته رقتم  60هتزار نفتر استیر در حملت

تیمور به ایبری ،مبنای سنجش تیداد ک اسرای قفقازی تیمور در شش حمل وی به این منطقه قرار

گیرد .یینی اگر شمار اسیرا هر حمله  60هزار نفر در نیر گرفته شتود ،متیتتوا بتهطتور تخمینتی
تیداد ک نفوسی را که از منطقه قفقاز به اسارت نیروهای تیمور درآمدند سیصد و شصت هزار نفر

برآورد کرد 1.اینکه چه تیداد از این اسرا همراه اردوی تیمور وارد ایرا شدند ،اص ً میلو نیست.

چرا که برمبنای کتاب متسوپی که این آمار کلی از آ بهدست آمد ،بستیاری از استیرا بته مقصتد

ندایی که شدرها و والیات ایرا بود ،نمیرسیدند .شاید به همین دلی نیتز در منتابع دوره تیمتوری

ردپایی از اسرا و بردگا قفقازی نیست .ناگفته نماند که بنابر مندراات کتاب متستوپی (ارمنستتا
در زما تیمور لن

) اسرای باقیمانده همراه سپاهیا تیمور به خراسا برده شدند« .آنتا [ستپاهیا

تیمور] اسیرا را برداشتند و به خراسا رفتند» (متسوپی ،هما  .)31 :اما در پایتا ایتن مبحتث الز

است به مسئله اِسترقاق و بردهشد اسرای قفقازی نیز اشاره شود .هما طور که مذکور شتد ،تیمتور

در یورش به هندوستا  ،عدة زیادی از هندوا را به این بدانه که ناقض عدد ذمّه بودند ،به اِستترقاق

درآورد .با تواه به مندراات تاریخی ،بهنیر میرسد عملکرد تیمور در قفقتاز نیتز بته همتین روال

بوده است ،چراکه ازلب اسرای قفقازی تیمور ،مسیحی ،یدودی و زرتشتی(گبر) بودند (ایفریتا ،

 .)1866-1862 :1390بنابراین تیمور تندا به بدانه نقض ذمّه متیتوانستت بته حمت ت ختود در ایتن
منطقه واده شرعی و قانونی داده و اسرای آ را به اِسترقاق درآورد .آنچنا که در ظفرنامته یتزدی

آمده است که تیمور آخرین یورش خود به گراستا را بنا به درخواست امرای لشتکر و وستاطت

مفتیا م ز اردو که «متفقالکلمه عرضه داشتند که چو این طایفه ازیته قبتول کننتد و متیترّض

ایذاي مسلمانا نشوند ،حکم شر آ است که ایشا را اما دهند و دست قتت و تتاراج از ایشتا

کوتاه دارند» (یزدی )1217/2 :1387 ،به پایا برد.

البته ناگفته نماند که عدهای از اهالی منطقه قفقاز نیتز بودنتد کته شترای بتردهشتد را مطتابق

قوانین اس می داشتند ،مانند برخی از چراکسه 2و عدهای از ساکنا انو های البرزکتوه کته دیتن
 .1اگرچه رقم محاسبه شده رقم بزرگی بوده و باورپذیری آ کمتر است ولی اگر بنا بر مندراات کتتاب متستوپی ایتن
واقییت در نیر گرفته شود که بسیا ری از ایتن استرا در همتا ابتتدای استارت یتا در طتول مستیر متیمردنتد و یتا کشتته

میشدند و یا فرار می کردند ،و یا با پرداخت فدیه رها میشدند ،قبولی و پذیرش این رقم راحتتر خواهد بود .چراکته
با احتساب مواردی که ذکر شد ،بیشتر از نیمی از آندا اص ً به مقصد ندایی که شدرهای ایرا بود ،نمیرسیدند.

 .2شارد که حدود دو قر پس از حمله تیمور ،از سرزمین چرکسها دید کرده است دربارة عقاید دینی آندتا چنتین

مینویسد « :این قو وحشى در روزگارا گذشته پیرو آیین حارت مسیح بودند اما در زما حاضر اعتقاد به هتی دیتن

ندارند؛ حتّى هی ی

از میاهر طبییت را نمىپرستند»(شارد .)109/1 :1372 ،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 91 /

خاصی نداشتند (سمرقندی715 /2 :1383،؛ حافظ ابرو .)805/2 :1380 ،حتتی بنابته گفتته متستوپی،

عدهای از روستاییا منطقه دیاربکر بتپرست و یا خورشیدپرست بودند (متسوپی ،هما  .)22/البتته
تندا اِسترقاق زنا و کودکا این اقوا اایز بود ،چو بنابر فقته است می ،کفتاری کته اهت کتتاب
نباشند ،مانند بتپرستا  ،آتشپرستا و آنانی که دین مشخصی ندارند ،در صورت اسارت توست

چارهای ندارند .در زیر اینصورت (عد پذیرش اس ) ،محکو به قتت

مسلمانا  ،از قبول اس

شده و خانواده و فرزندانشا به اسارت و بردگی گرفته میشوند (الموسوع الفقدیت الکویتیت  ،متن

1427-1404ه.ق104/7 :؛ السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدي ،بیتا.)337 /2 :

ج :دشت قبچاق
در دورة تیموری دشت قبچاق ،موسو به دشت برکت یا برکه نیتز بتود( .ابتن عربشتاه63 :1386 ،؛

سمرقندی )636 /2 :1383 ،شیلتبرگتر 1از ایتن سترزمین بته عنتوا تاتارستتا بتزرم نتا متیبترد
(.)Schitberger, n.d: 49-50

تیمور در دورة حکومتش ،به علت دستدرازیهای متیدد و مستتمر ترکتا قبچتاق بته شتمال

زربی مناطق حدّی قلمرو تیموریا  ،در سالهای 793 ،791ق و 797ق ،سته لشکرکشتیِ بتزرم بته

دشت قبچاق ترتیب داد که اولین آ بهعلت حمل مغوال به قلمرو تیموریا ناتمتا مانتد (یتزدی،

 611/1 :1387و  ) 612اما دومین هجو منجر به وقو ان
قبچاقها شد .در این ان

عییمتی بتین تیمتور و تتوقتمش رهبتر

تیمور پیروز شد و توقتمیش و عدهای از سردارانش فرار کردند و عتده

زیادی از قبچاقی ها کشته و اسیر شدند و سراسر دشت به یغما رفت و زنایم زیادی عایتد لشتکریا

تیمتتور شتتد (یتتزدی ،همتتا 797/1 :؛ خوانتتدمیر ،همتتا 467-463/3 :؛ شتتامی.)163-158 :1363 ،

آنچنا که به گفت یزدی «پاي تحریر و تقریر اص ً به سرحد وصف آ نرسد ...از برده[چندا گرد
آمده بود] چنا که یکی از ظرفا که ظفر کردار م ز موکب فرخنده بتود ،در زمتا بته زبتا امیتد

نیم کرده بود که،

گر بماند حیات ما باقى

به کف آریم تر

تقماقى» (یزدی.)673/1 :1387 ،

یزدی در ادام این گزارش ذکر میکند که از میا بردگا مذکور ،فق پن هزار ز

و کنیز

به اختصاص حارت صاحبقرا درآمدند (سمرقندی646/2 :1383 ،؛ یزدی ،هما .)673-672 /2 :

احتماالً این تیداد ،ی

پنجم هم بردگانی بوده است کته طتی ایتن یتورش بتهدستت آمتده استت.

چراکه بنابر فقه اس می ،ی

پنجم زنایم از آ ِ فرمانده ان

است (خنجی414 :1362 ،؛ فرهنت

1. Schiltberger
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موضوعی اداد .)206/1 :1387 ،با این حساب ،تیداد ک بردگا ایتن نبترد ،حتدود  25هتزار تتن
بوده است.

لشکرکشی بیدی تیمور به دشت قبچاق ،در سال  797ق بتهوقتو پیوستت (خوانتدمیر:1380 ،

 .)465/3این نبرد نیز به نفع تیمور پایا یافت و توقتمیش فرار کرد و ناپدید شتد ،چنتا کته از ایتن
تاریخ به بید دیور در منابع ،خبری از وی ذکر نشده است .تیمور پس از شکست توقتمش ،درصدد

تصر

تما اُ لو

اوای تا والیت رو

برآمد .در این مسیر تمامی اقوا و طوایف که به بیابا ها

گریخته بودند و شدرهای حاای ترخا  ،سترای ،اورو

و اورو اتوق زتارت و تصتر (حافظ

ابرو )803/2 :1380 ،و برخی از آ ها به آتش کشیده شدند(حاای ترخا و شدر سترای) و زنتایم
نامحصور و اسرای بیشماری نصیب عساکر تیمور شد(یزدی ،هما 826-825/1:؛ خواندمیر ،هما :

466/3؛ حسینی منشی.)322 :1385 ،
گرفته لشکر سلطا آفاق

پريوش دخترا سروباال

بسى مهپیکرا از دشت قبچاق

ظریف و چاب

و دلبند و رعنا»

(یزدی)816/1 :1387 ،

حتی شدر مسکو هم تسخیر و زارت شد و زنا و دخترانش به اسارت درآمدند.
چه گویم زا پريرویا روسى

چو گ آگنده در کتّا روسى(هما )817 :

مطالب فوق اگرچه حاکی از اسارت تیداد زیتادی از ستاکنا دشتت قبچتاق در یتورش آختر

تیمور هستند ،اما از تیداد آ ها اط عی در دست نیست .در یتورش اول نیتز خبتری در ایتن زمینته

یافت نشد .البته با درنیرگرفتن رقم  25000نفری اسرایی که از یورش دو تیمور به دشت قبچاق به

دست آمد ،میتوا ی

آمار تقریبی از مجمو اسرای قبچاقی تیمور حد

عدد مذکور را بهعنوا میانوین اسرای هری

زد .بدینترتیتب کته

از یورشهای تیمور قرار داد ،که در اینصورت رقم

 75000نفر حاص خواهد شد( .)25000×3=75000بنابراین میتوا گفت که طی حمت ت تیمتور
به دشت قبچاق ،بهطور تقریبی  75000نفر اسیر و برده شدند.

نکت قاب تواه دیور در باب اسرای دشت قبچاق ،تنو قومی آ ها بود ،چراکته ستاکنا ایتن

دشت پدناور از نژاد و قومیتهای متفاوتی بودند .تنو نژادی ساکنا این دیار از بیتت شتیری کته

یزدی در توصیف لشکر توقتمیش خا در ظفرنامهاش آورده ،هویداست:
ز رو

و چرکس و بلغار و قبچاق

هما از باشقرد و از مکس هم

قر با کفه و آال و آزاق

سپاهى بس گرا آمد فراهم

(یزدی)611/1: 1387 ،
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موضو دیوری که نق آ حائز اهمیت است ،اِسترقاق اسرای این دیار است .از آنجتایی کته

قسمت عمدهای از این دشت تحت سلط حاکمی مسلما قرار داشت 1،ززوه و اداد در این منطقه
و در نتیجه اِسترقاق ساکنانش اایز نبوده ،زیرشرعی و زیرقتانونی محستوب متیشتد .چراکته همت

آ ها (مسلما یا زیرمسلما ) در اما و شبهاما ِ حاکم مسلما قرار داشته و بهواسط آ مصتونیت

اانی و مالی پیدا میکردند (خنجی .)398 :1362 ،بنتابراین فقت آ قستمت از دشتت قبچتاق کته
خارج از حاکمیت مسلمانا قرار داشته ،مصونیت نمییافتند و قتتال بتا آ هتا و اِستترقاق اسرایشتا

ب مانع محسوب میشد .مانند ساکنا مناطقی که تحت سلط پادشاه مسیحیِ روسیه بودند یتا اقتوا

بتپرستی که تحت سلط هی حکومتی قرار نداشته ،بهصورت مستق و پراکنده متیزیستتند(مانند

برخی از ترکا قبچاقی و عدهای از چراکسه) .با هم این تفاصی  ،شواهد تتاریخیِ بتهدستتآمتده
دالّ بر این موضو هستند که در همه یا اکثر تکاپوهای نیامیِ تیمور و سپاهیانش در دشت قبچاق،

حتی در مناطقی که تحت حاکمیت سلطا ازب

قرار داشتند ،اسیرگیری و اِسترقاق رخ میداد.

2

آخرین نکته قاب اشارة این مبحث ،سابق تاریخی دشت قبچاق در زمینه صدور برده است .بنتا

به گفته ابن ا یر ،بندر سوداق یکی از شدرهای بزرم دشت قبچاق (واقع در اتوار دریتای ستیاه)،

سابق تاریخی در صادرات برده داشت (ابن ا یر.)189/32 :1371 ،

د :اُلوس جَته
اُلو اغتای در فاصل مرم چنویز تا عزیمت امیر تیمور به سمت خراسا (782-624ق) همستای

شمال شرقی ایلخانا ایرا محسوب میشد .از ک سرزمینهای مفتوحه توس مغوال بته رهبتری

چنویز ،این منطقه به پسر دو وی یینی اغتتای رستید (اتوینی ،همتا  .)31/1:مرکتز سیاستی ایتن
اُ لو  ،آلمالیغ بود .التو

اغتتای از اواست قتر هشتتم هجتری قمتری از لحتا سیاستی و حتتی

فرهنوی تقریباً به دو بخش مجزای شرقی و زربی تقسیم شد .قسمت شترقی آ  ،کته در منتابع ایتن

دوره به خانات اَته 3موسو شده بود ،مغولستا و قسمت زربی آ ماوراءالندر را در بر متیگرفتت

(دوز ت :1383 ،مقدمه)97/

 . 1زمانی که ابن بطوطه به این دشت سفر کرده بود (اواس قر هشتم قمری) ،بخش اعیم آ تحت حاکمیتت ستلطا
محمد ازب

قرار داشت (ابن بطوطه.)390/1 :1376 ،

 .2تیمور در یورش سومش به دشت قبچاق ،شدرهای مسلما نشینی چو سرای ،حاای ترخا  ،ارور

را نیز مورد حمله و ندب و زارت قرار داد و عده زیادی را اسیر و برده کرد (حافظ ابرو.)803/2 :1380 ،

 .3بنابر تاریخ رشیدی ،اغتائیا (بخش زربی الو

اغتای) برای استخفا

آندا گذاشتند و مغوال نیز متقاب ً برای تحقیر اغتائیا  ،آندا را قراوانا

و ارو

اتوق

مغوال (بخش شرقی این الو ) ،نا اَته بر

مینامیدند (دوز ت ،هما  :متن.)190 /
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اُ لو

بنابر متو تاریخی ،اولین تکاپوهای نیتامی تیمتور در راستتای تثبیتت و گستترش قتدرتش ،از

اَته شرو شد .این سرزمین تتا اواختر عمتر تیمتور ،تحتت تداامتات پراکنتده ولتی مستتمر

نیروهای او قرار گرفت .عل ت این حم ت نیز همانند دشت قبچاق ،ناشی از اهدا

بود ،چراکه خانات اُلو
میا اترا

سیاستی تیمتور

اته بهواسط نژاد مغولیشا و در نتیجه اایواه و احترا خاصتی کته در

و مغوال داشتند ،رقیب سیاسی قدرتمندی بترای تیمتور بودنتد و قتدرتش را بته خطتر

میانداختند؛ بنابراین حذ

گرفت 1.طبق منابع ،هی ی

یا تاییف این رقیب در صدرِ اولویتهای سیاسی ،نیامی تیمتور قترار
از لشکرکشیهای تیمور به مغولستا  ،با نیّت و انویزه مذهبی صورت

نورفت ،هرچند علیرزم اس آورد خانات این دیار و برخی از نیروهای آ ها (دوز ت:1383 ،

متن ،)23/هنوز عدة زیادی از ساکنا این دیار زیرمسلما بودند و سرزمینشا از طر

مسلمانا ،

کافرستا تلقی میشد(یزدی .)594 /1 :1387 ،تیمور در زما حکومتش ،شخصاً شش بار به مغولستا

لشکرکشی کرد و سه بار هم بدو حاور خود ،لشکر گسی داشت .نخستین یورش در ستال 772
(نطنزی 29 :1383 ،و  )231و آخرین آ در سال ( 792خوافی 983 :1386 ،و )995رخ داد.
بنابر متو تاریخی ،الو

اَته به اندازه سایر مناطقی که ذکرشا رفت یینی هندوستا  ،قفقاز و

دشت قبچاق ،مورد ندب و زارت سپاهیا تیمور قرار نورفت ،بنابراین اسیرگیری و اِسترقاق هم در

آ کمتر رخ میداد .از عل بروز این پیشامد ،ع وه بر انویزة صرفاً سیاسی تیمور ،میتوا عواملی
چو فقر طبییی و مالی منطقه و در نتیجه کاهش امید به کسب زنایم بیشتر و شتاید هتمنتژاد بتود

اقوا ساکن این دیار با تیموریا را نیز برشمرد.

منابع از تیداد اسرای حاص از یورشهای تیمور و سردارانش به الو

اته هتی گزارشتی در

اختیار قرار ندادهاند .سرنخی هم پیدا نشد که بهواستطه آ بتتوا حتدود تقریبتی آمتار آ هتا را بته

دست آورد .تندا دادة آماری ،نُه بتار لشکرکشتی تیمتور و ستردارانش بته مغولستتا استت کته بته
تندایی ،میادله و در نتیجه محاسبهای را به دنبال ندارد.
برای اط

از قومیت و نژاد آ ها نیز میتوا به دادههای تاریخی که به اقوا ساکن ایتن دیتار

اشاره دارند ،راو کرد .البته نا این سرزمین(مغولستا ) ،به تندایی دالّ بر سکونت مردمانی از نژاد
مغول یا ترکا منتسب به آنداست که بنابر منتدراات تتاریخی مدتمتترین آ هتا عبتارت بودنتد از

قرقیزها(سمرقندی ،)833/2 :1383 ،ترکتا طغماای(همتا ) ،قلمتاقهتا (مرعشتی1345 ،ش :متتن/
 .1برای اط عات بیشتر ن

به مقاله :فیاض انوش ،ابوالحسن؛ «امیر تیمور و مستئله التو

اَغَتتای؛ تکتاپوی مشتروعیت

سیاسی و امنیت نیامی» ،پژوهشهای تاریخی ،دانشکده ادبیتات و علتو انستانی دانشتواه اصتفدا  .ستال  .45دوره

ادید .شماره  .2تابستا .1388
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262؛ تتوی ،)5331/8 :1382،هزاره(دوز ت ،هما  :مقدمه168/؛ متتن )62/و قتزاقهتا .هرچنتد در
میدود روایات و اخباری که از اسیرگیری سپاهیا تیمور از اُلو

اتته ستخنی گفتتهانتد ،نتامی از

اقوا فوقالذکر نیامده است و تندا اشارات قومیتی آندا ،عباراتی چو زیبارویا ختنی و پریوشا

مغول و یا بردة مغول میباشند .به عنوا مثال در خبر حمله امیرزاده استکندر بته مغولستتا در ستال

 803ق ،از اسارت پريپیکرا مغول و حوروشا ختن صحبت شده استت کته بته دستتور امیترزاده
اسکندر ،دو تُغوز 18(1نفر) از آ ها مصحوب شیخ یساول به دربار تیمور ارسال شده و یت

تُغتوز

دختر(نه نفر) نیز به نزد امیرزاده محمد سلطا که در زیاب تیمور در سمرقند حکمرانتی متیکترد،

فرستاده شدند (سمرقندی .)887/2 :1383 ،میرزا حیدر دوز ت هم در ذیت شترح حملته امیترزاده
عمرشیخ به مغولستا ادت سرکوب طغیا امیتر قمرالتدین(عموی الیتا

خوااته) ،بته استارت و

بردگی ساکنا این دیار توس سپاهیا وی اشاره کرده و عنوا میکند که امیرزاده عمتر شتیخ از

میا آ ها دخترا زیبای مغول را ادا کرد و به نزد تیمور فرستتاد( .دوزت ت ،همتا  .)77 :گمتا

میرود که دخترا مغول بیشتر از زنا دیور قومیتها مورد تواه شاهزادگا تیموری بودهاند .مث ً
دلشاد آزا دختر امیر شمس الدین دوز ت که به همراه مادرش به اسارت نیروهای تیمور درآمد ،به
عنتتوا ز عقتتدی تیمتتور بتته حرمستترای وی وارد شتتد (خوانتتدمیر )424/3 :1380 ،بنتتابر «کتتتاب

میزاالنساب فی شجرة االنساب» که شجرهنام س طین و شاهزادگا مغول و تیموری است ،تیتداد
قاب توادی از خواتین ،قمایا و یا کنیزا امیرزادگا تیموری از نژاد مغول بودنتد .ازاملت آ هتا

میتوا به خاندمل
شیرازمل

از تغماق و منو خاتو از قو اونی قربا کنیزا خانهزاد تیمور گورکتانی،

از قو مغول کنیز خانهزاد امیرزاده اسکندر بن عمر شیخ و لی نوین از قو مغول کنیتز

خانهزادِ شاهرخ تیموری اشاره کرد (میزاالنساب ،برمهای .)99b,100b,109b, 134b
و اما واپسین نکته در باب اسرا و بردگتا متأخوذ از التو

اَتته ،اِستترقاق ستاکنا آ توست

لشکریا تیمور است .با تواه به منابع ،در قر ندم و دهم قمری ،عده زیادی از مترد ایتن منطقته،

مسیحی(عمدتاً نسطوری) ،بودائی و یتا بتتپرستت بودنتد(دوز ت :1383 ،مقدمته .)174/بنتابراین
بردهگیری از میا این اقوا توس مسلمانا ِ همجوارشا  ،شرعی و قانونی تلقی شده و برای متدتی

رواج پیدا کرد .بنابر مندراات کتاب «منتخبالتواریخ» میینالدین نطنتزی ،بیتد از حملته امیترزاده
عمرشیخ به اُ لو

امیر قمرالدین در مغولستا  ،که طتی آ عتده زیتادی استیر و اُلجته شتدند ،بترده

مغولی رای و در ماوراءالندر و ایرا نشر پیدا کرد (نطنزی .)307 :1383 ،البته میرزا حیدر دوز ت
 .1تغوز ،تغز ( :) Toquzنه تایی؛ به ترکى دوقوز و گاهى به صور تقوز ،تغز ،دوقز ،طغوز ،که در نزد ترکا و ترکمانتا
اهمیت خاصى داشته است.
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مدعی است که در دورة حکومت یونس خا ( )892-860در مغولستا زربی به مرکزیت تاشکند،
خرید و فروش بردة مغول ممنو شد (دوز ت :1383 ،متن.)126/

سرنوشت مأسورین
بهطورکلی مردمی که طی تکاپوهای نیامی تیمور در مناطق مختلف به بند کشیده میشدند ،دچتار

سرنوشتهای مختلفی میشدند .از ابتدای اسارت تا زمانی که اسرا به مقصد ندایی برسند تت کته در
این زما عمدت ًا مقر حکومتی تیمور یینتی شتدر ستمرقند و برختی دیوتر از والیتات متاوراءالندر و

خراسا بود تت اتفاقات و حوادث متیددی در انتیار آ ها بود .بنابر مندراات کتتاب «ارمنستتا در
زما تیمور لن

» ،عدة زیادی از اسرای قفقازی در هما ابتدا کشته میشدند و یتا خودشتا برا تر

اازاتای سن

برداشته کله آنا را له میکردنتد کته زنتده نماننتد .ستپس آ هتا را بته حتال ختود

مصائب راه چو سرما و گرسنوی و مریای میمردند« .بسیاری از آنا در راه افتتاده متیمردنتد و
گذاشته به راه ادامه میدادند»(متسوپی 2537 ،پدلوی« .)31 :گاه نیز میشد که آنا را بته اتانورا

درنده میدادند و دریده میشدند( »...هما  .)36 :ک ویخو در اایی از سفرنام خود که مربو بته

دیدارش از منطق خراسا و نیشابور میشود ،از چدار کلهمنارة ساختهشده از سرهای تترکمنهتای

قراقویونلو سخن می گوید که در زما تسخیر سیوا

به اسارت نیروهای تیمور درآمتده و بته ایتن

منطقه کوچانده شده بودند(ک ویخو .)182-181 :1384 ،کشتار و قت صدهزار نفر از هندوانی که
قب از فتح دهلی ،به اسارت سپاهیا تیمور درآمده بودند ،مثال بتارز دیوتری در ایتن زمینته استت

(یزدی .)107 :1379 ،برخی دیور از اسرا که خوششانستر بودند ،موفق به فرار میشدند« .زمستا

بود .به امر خداوند به ناگدا برفی سنوین بارید گرفت .بسیاری از استیرا فرصتت یافتته ختود را

نجات دادند» (متسوپی ،هما  .)13 :عدهای هم که خانوادهدار بودند و یتا متال و روتتی داشتتند بتا
پرداخت فدیه رها میشدند« .هرکس گوسفند یا گوسالهای داشت آ را برای رهایی هدیه میکرد

(متسوپی.)36 :2537 ،

گاهی نیز اتفاق میافتاد که گروهی از مرد ی

اسارت درآمده  ،به مناطق بد آب و هوا و خش

منطقه یا حتی ی

قومیت خاص یت

اتا بته

و بسیار دورتر از مح زندگیشا تبیید میشدند

تا بدینطریق از خطرات احتمالی آ ها پیشویری شود .بهعنوا نمونته متیتتوا بته تبییتد و انتقتال

چندین هزار نفر از ترکمنا قراقویونلتو اشتاره کترد کته تیمتور در زمتا فتوحتاتش در آنتاتولی و

آسیای صغیر آ ها را خلع س ح کرد و با خود به سمرقند آورد و از آ اا به بیابتا هتای بتیآب و
گیاه فرستاد (ک ویخو144 :1384 ،؛ حافظ ابترو473/3: 1375 ،؛ ابتنعربشتاه )170 :1386 ،از میتا
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استترای بتتاقیمانتتده ،ازلتتب کودکتتا و زنتتا و م تردا اتتوا در بازارهتتای شتتدرهای بتتزرم یتتا
اردوبازارها 1به عنوا ز

و کنیز بهفروش میرفتند (آیتی .)27 :1383 ،بیای از آ ها که از ظاهر

خیلی خوب و یا هنر خاصی برخوردار بودند ،به موقییتهای خوبی در حکومت یا دربار تیمتوری

دست مییافتند.

2

اما شاخصترین و احتماالً مدمترین استرا طتی فتوحتات تیمتور در سترزمینهتای مختلتف ،بته

سمرقند و شدرهای مدم ماوراءالندر و خراسا فرستاده میشدند .اسرای مزبتور یتا از شتاهزادگا و

شخصیتهای براست حکومتی والیات مفتوحه بودنتد کته انتقالشتا بته ستمرقند بنتابر م حیتات

سیاسی صورت میگرفت (متسوپی ،هما  ،)32 :و یا از صاحبا صتنایع و حِترَ

و علتو مختلتف

بودند ،چراکه تیمور برای گستترش و تحکتیم مبتانی قتدرتش در متاوراءالندر و رشتد و شتکوفایی
پایتختش سمرقند نیاز به روت ک

تیمور «در هم ان

و نیروی انسانی زبتده و هنرمنتد داشتت .بته گفتت ک ویختو،

ها و لشکرکشیهاي خویش آنچه از هنرمنتدا و براستتوا یافتته استت بته

سمرقند کوچ داد( »...ک ویخو .)285 :1384 ،این سیاست تیمور باعث افزایش امییت سمرقند نیز

شد(هما  .)286 :البته بید از مرم او ،این ازدحا ِ امییت کمتر شد به این علت که عده زیادی از
اسرا مجدداً به موطن خویش بازگشتند ( Schiltberger, n.d: 30؛ خواندمیر.)346/3 :1380 ،

جمعبندی نهایی
از مجمو اط عات و دادههای تاریخی مأخوذ از منابع در زمین اسیرگیری و اِسترقاق در فتوحتات
تیمور و تجزیه و تحلی آندا ،که در قالبی اغرافیایی انتیا یافت ،میتوا چنین نتیجته گرفتت کته

در همه ان
تندا در ان

های تیمور در مناطق زیراس می و نیمهاس می ،عم اِسترقاق که بنتابر متتو فقدتی،
علیه کفّار صورت قانونی و شرعی مییافت ،انجا میشد؛ چراکته تیمتور همته و یتا

ازلب قریب به اتفاق ان

ها و یورشهایش را در مناطق مزبور تحت پوششِ دزدز متذهبی اعتم

از مبارزه با بددینی و یا ززو و اداد علیه کفّار و بیدینا و گسترش دین اس
این اسا

ترتیتب متیداد .بتر

نقش پراکندگی اغرافیایی اِسترقاق در فتوحات تیمور ،مناطقی چو هندوستتا  ،قفقتاز،

دشت قبچاق و الو

اته را دربر میگرفت.

 .1اردوبازارها ،بازارهای موقتی بودند که در اردوهای انوی برپا میشد (سمرقندی1383 ،ش ،ج ،4ص .)962
 .2هما طور که پیشتتر ذکتر شتد ،براستا

کتتاب میزاالنستاب ،تیتداد قابت تتوادی از زنتا حرمستراهای ست طین و

امیرزادگا تیموری ،کنیز بودهاند که طی تکاپوهای نیامی بته استارت درآمتده و فروختته متیشتدند( .معزاالنسااب،

برمهای )99b,100b,109b, 134b
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دربارة تیداد کلی اسرا (نه فقت استرای بته اِستترقاق درآمتده) هتم بتا تواته بته آمتار و ارقتا

پراکندهای که در منابع اصلی یافت شد ،محاسباتی صورت گرفت کته براستا

آ تیتداد استرای

تیمور از مناطق مذکور به طور تقریبی بیشتر از نیم میلیو نفر بلکه بیشتتر بتوده استت چراکته همت

محاسبات برمبنای حداق تیداد اسرا انجا گرفت.

نکته پایانی در مورد وضییت و سرنوشت مردمانی است که به استارت و یتا اِستترقاق نیروهتای

تیمور درمیآمدند .در منابع اصلی دوره تیمتوری (بتهویتژه تتواریخ رستمی) بته زحمتت خبتری از
وضییت و سرنوشت اسرا و بردگا یافت میشود و اساساً اخبار این گروه یتا قشترِ ااتمتاعی متورد

ازماض مورخا این دوره قرار گرفته است که گما میرود علت اصلی آ عد حاتور پررنت

این گروه در مناسبات سیاسی و ااتماعی دوره تیموری بود .به عبتارتی در ایتن دوره استیرگیری و

اِستتترقاق ماننتتد دولتتتهتتای پیشتتین (ززنتتوی ،ستتامانی ستتامانی ،ستتلجوقی) یتتا پستتین (صتتفوی) یتتا
همعصر(عثمانی) هد

و نیا خاصی نداشت .البته این کمبود یا فقدا اط عات از اسرای قفقازی

به مرحمت کتاب ارمنستا در زما تیمور لن

فوما متسوپی ،تا حد زیادی ابرا شد.
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ّ

 سمرقندی ،امیر دولتشاه بن ع ءالدولته بختیشتاه ( .)1382تذکرةالشعررا  .بته ستیی و اهتمتا و تصتحیحادوارد براو  .تدرا  :اساطیر .چاپ اول.

 سمرقندی ،کمالالدین عبدالرزاق( .)1383مطلع سعدین و مجمع بحرین .به تصتحیح عبدالحستیننوایی .تدرا  :پژوهشواه علو انسانی و مطالیات فرهنوی 4 .مجلد.

 شارد  ،ژا باتیست( .)1372سفرنامه شاردن .ترامه اقبال یغمایى .تدرا  :انتشارات تو  .چاپ اول. 5الد.

 شامی ،نیا الدین ( .)1363ظفرنامه (تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکاانی) .بته تصتحیح پنتاهیسمنانی ،تدرا  :بامداد .چاپ اول.

 شجا شیرزای ( 2535پدلوی) .أنیس الناس .به تصحیح ایرج افشار .تدرا  :بنواه نشر و ترامه کتتاب.صرافا  .تدرا  :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار .چاپ اول.

 الطباطبائی الیزدي ،السید محمدکاظم (بیتا) .الغاية القصوى فع ترمهع الرعوةة ا لعویق  ،ترامته حتاجشیخ.

 الطرطوسی ،نجمالدین إبراهیم بن علی (  .)1413/1992تحفة الترك فيها يجعبیروت :چاپ اول.

ن يرهعف فع اله ع .

 عمید ،حسن ( .)1389فرهنگ فارسی عمید .سرپرستت تتألیف و ویترایش فرهتاد قربتا زاده .ناشتر:اَشجَع ،چاپ نخست.

 فوما متسوبی ،وارتاپت ( 2537پدلتوی) .ارمنستان در زمان تیمور لنگ .ترامته ح .صتدیق .تبریتز:سیدی .چاپ اول.

 -فیاض انوش ،ابوالحسن «امیر تیمور و مسئله اُلو

اَغَتای؛ تکاپوی مشروعیت سیاسی و امنیتت نیتامی».

پژوهشهای تاریخی .دانشکده ادبیات و علو انسانی .دانشواه اصفدا ( .تابستا  .)1388سال چد

و پن  .دوره ادید .شماره .2

 قاضى احمد تتوي ،آصف خا قزوینى ( .)1382تاریخ الفی .تدرا  :انتشارات علمى و فرهنوى .چاپاول 8 .الد.

 مجموعة من المؤللفين (متن  1427 - 1404هتت) .الهوسعوةة الفقييعة اليتيتيعة ،عتدد اجاتزاء 45 :اتزء،الکویت :صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.

 مرعشى ،سید ظدیرالدین بن سید نصتیرالدین (1345ش) .تاریخ طبرستان و رویاان و مازنادران،تدرا  :مؤسسه مطبوعاتى شرق.

 مؤسسه دائرةالمعؤارف الفقهاالس می ( .)1383المعجم الفقهی لکتاب الشایخ الطوسای 6 ،مجلتد.چاپ اول.

پراکندگی جغرافیایی ا ِسترقاق در فتوح امیر تیمور گورکانی
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ّ

 مرز االنساب فع ججرااالنسعاب؛ نسخه خطی کتابخانته.) (بیتا.)(منسوب به حافظ ابرو

 مؤلف ناشنا-

. -847 : شماره نسخه.  دانشواه تدرا: مح دسترسی. برم164 ؛p.67  شماره،ملی پاریس

 بته.  ترامه محسن ختاد، الد1 . تاریخ شروان و دربند.)1375(  والدیمیر فئودورووی، مینورسکى. چاپ اول:  تدرا.اس می

 بنیاد دائرةالمیار،تصحیح سپیده میتمدی

. اساطیر:  تدرا. به اهتما پروین استخری. منتخبالتواریخ معینی.)1383(  میینالدین، نطنزی-

 بتته تصتتحیح ستتید ستتیید میرمحمدصتتادق و. مجلتتد2 . ظفرنامااه.)1387(  شتتر التتدین علتتی، یتتزدی. چاپ اول. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اس می، کتابخانه:  تدرا.عبدالحسین نوایی

 سعادتنامه یا روزناما غازوات هندوساتان در ساا هاای.)1379(  زیاثالدین علتی، یزدی. چاپ اول. میراث مکتوب:  تدرا. به کوشش ایرج افشار. هجری801-800
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Abstract
During the 36 years of the reign (1370-1405), Taimūr Gūrkānī carried
out numerous campaigns across the Transoxiana and a significant
portion of the Middle East and Anatolia to conquer. The use of the
concept of war against the infidels, which came in the Qur'an and
sources of jurisprudence under the name of Jehād, left his hand in the
grip of the slave, or legitimized it. The present study, based on the
geographic area of the Taimūr’s wars was under the name of Jehād or
Ghazweh, is about to search and identify the areas where their
populations were enslaved by Taimūr’s troops. Therefore, it has been
attempted to use a descriptive-analytic method based on the main
sources to investigate the geographic dispersion or, in other words, the
local analysis of slavery in the Taimur Gurkani conquests and analyze
and criticize its motivations and characteristics.
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The results of this study show that during the Taimūr Gūrkānī attacks,
the largest number of slavery or Esterqāq, was found in areas such as
the Caucasus, India, the Ghebchagh plains and Jeté Ulus that was often
also under the pretext of fighting with infidelity , bad religion ,
defending Islam and expanding it in the above areas; and in fact in order
to obtain human resources and sell them in the slave trade markets or
urdu bāzār, or to receive a ransom for their release from their parents
and relatives.
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