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 مقدمه
و جهـان بـه شـمار از جمله فاتحان نامدار تاري.)ق 807– 771:حك(امير تيمور گوركاني خ آسيا

و كشورگشايي هاي جديد بود و كسب پيروزي ها . مي رود كه تا واپسين روزهاي زندگي در انديشة نبرد
و و قدرتمنـدي را شكـست داده وي كه در طول چهار دهه كشاكش هاي نظـامي، دشـمنان گونـاگون

ميمنكوب كرده بود، تا آخرين ساعات حيات پرماجراي خود، رؤياي فتح چين  پروراند كه اجـل را در سر
و در حين لشكركشي به قصد سرزمين پهناور چين در شهر اترار از دنيا رفت  سياهة رقيبان. مهلتش نداد

و تيمور، خود فهرست بلند بااليي است از حاكمان محلي ايران، خـان  هـاي مـاوراءالنهر، سـالطين هنـد
ا  و تعداد كثير ديگري و بغداد و قدرتمنداني كـه سرنوشـت همگـي عثماني، حاكمان دمشق ز جنگاوران

و در بهترين حالـت، گـريختن از مقابـل وي، آن گونـه كـه: ايشان يكسان بود شكست به دست تيمور
.سلطان احمد جالير در چند نوبت توانست به رغم شكست در ميدان جنگ، جان خود را نجات دهد

از آن جمله سلطان ايلدروم بايزيـد.ه تر استدر بين مغلوبان غير ايراني تيمور، برخي نام ها برجست
و در همان اسارت جـان باخـت  نبـردي. عثماني كه در پي شكست در نبرد آنقره، به اسارت تيمور درآمد

و عالم مـسيحيت  كه به اعتقاد ويل دورانت موجب شد قسطنطنيه، پايتخت بيزانس، جشن شادي گرفته
و ). 792: 1368دورانـت،( از چنگ ترك ها رهـايي يابـد براي مدت نيم قرن به بركت مجاهدت تاتارها 

مغلوب نام آور ديگر توقتمش، فرمانرواي قدرتمند اردوي زرين آلتين اردو كه شكست واپسين او در برابر
اي. تيمور، اسباب زوال اردوي زرين را فراهم ساخت  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق كتابخانه

و همچنين متون تاريخي غربي به مسألة فتح مسكو به دستو بر پاية منابع دست او ل مورخان تيموري
و سـعي دارد 1395مصادف با سال.ق797تيمور در پي غلبة، او بر توقتمش در سال  ميالدي پرداختـه

.تا از چگونگي اختالف روايت در منابع فوق الذكر تحليلي ارائه دهد

ا)1(توقتمش و فرمانرواي  ردوي زرين، خان قبچاق
هـاي پايـاني قـرن هـشتم اند كه سـال توقتمش را آخرين فرمانرواي قدرتمند اردوي زرين دانسته

و سومين خان از نسل چنگيزخـان. راندميالدي بر دشت قبچاق فرمان مي  مولف ظفرنامه وي را بيست
ج 1387شـرف الـدين علـي يـزدي،(انـد داند كه بر دشت قبچاق حكومت كرده مي وي در ). 1:182،

و تيمور نيز حمايت فراواني از او به عمل آورد  هـاي اوليـه او بـراي تالش. جواني به خدمت تيمور درآمد
حتي در يك نوبت تا دم مرگ پيش رفت كه بـا. تصرف نواحي شرقي دشت قبچاق، قرين با ناكامي بود 
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ب و از قبيله برالس در. ود، نجات يافـت خوش اقبالي به دست امير ايدگو كه از سرداران تيمور سـرانجام
و بـا فـتح سـغناق.ق780هجوم سال  در آنجـا سـكه)2(با پشتيباني همه جانبة تيمور، به پيروزي رسيد
.ضرب كرد

و قدرت يابي روزافـزون او بـود در. از اين پس دشت قبچاق شاهد طلوع ستارة اقبال توقتمش وي
و حاجي ترخان  آن) آستاراخان(كمتر از دو سال موفق شد، شهرهاي سراي و در ها سكه به نام را تصرف

و. خويش ضرب كند  و احياي قدرت سرزمين اردوي زرين را بعد از بيست سال هرج تكاپوهاي او، اتحاد
و توقتمش نتيجة پيروزي. مرج در پي داشت  و ليتواني رساند هاي خويش را به آگاهي شاهزادگان مسكو
دداري شاهزادگان روس از گردن نهادن به توقتمش، موجباتخو).24: 1387موسوي،(ادعاي خراج كرد 

در سرچشمه هاي رود دن، طعـم.ق781ها كه در نبرد سال روس. حمله وي به مسكو را فراهم ساخت 
ولـي. پيروزي بر سپاه مغوالن را چشيده بودند، اميد داشتند، در برابر حمـالت تـوقتمش مقاومـت كننـد 

سپاه تاتار مسكو را غارت كرد. هاي جنگي شكست خوردند داشتن توپ محافظان شهر به رغم در اختيار 
هاي ضرب مسكو كه نام توقتمش به زبان عربي بر آنهـا حـك وجود سكه.و كثيري را از دم تيغ گذراند 

).157: 1363؛ والتر،56: 1357وف،نيانچانريب(شده، يادگاري از همين دوران است
ايـن طـرز. عيه سروري بر جهان مغولي را در ذهـن او پرورانـده بـود قدرت روز افزون توقتمش، دا

. دو متحد پيشين به دشمنان سرسخت يكديگر تبديل شدند. تفكر، رويارويي ناگزيري با تيمور را رقم زد 
در اولين برخورد مهم، ميرانشاه، فرزند تيمور موفق شد سپاه توقتمش را كه از دربند گذر كرده بودند، در

 و بـا شكـست عمرشـيخ فرزنـد. ان شكست دهدناحية ار مدتي بعد توقتمش از غيبت تيمور استفاده كرد
و زنجيـر سـراي را غـارت كـرد  و شـهرهاي قرشـي بـه رغـم تمـام. ديگر تيمـور، بخـارا را محاصـره

و حتي تحركات سياسي او در اتحاد با ديگـر دشـمنان تيمـور؛ نظيـر سـلطان ماجراجويي هاي توقتمش
اي را خطـاب بـه وي در بر اين اساس نامه.م مصر، تيمور كماكان به فكر مصالحه با او بود برقوق، حاك 

. نوشت تا نشان دهد همچنان براي بازماندگان مغوالن احتـرام قائـل اسـت.ق 797جمادي االول سال 
و نهايتاً تكليف هم سودياين اقدام شدكاين دو سردار در دره رود تِرِكار به نبرد واپسيننبخشيد . موكول

و تاتار در برابر هم قرار گرفتند بنا به قـولي، ايـن. در اين نبرد بيش از نيم ميليون جنگجوي ترك
و تـوقتمش روي داد جنگ سخت  و حتي نبرد تن به تني بين خود او و. ترين نبرد تيمور بود كـاله خـود

ب  و اگر دشنه توقتمش پنج انگشت بلندتر در. رسـيد؛ تيمـور بـه قتـل مـيودشمشير تيمور بر زمين افتاد
گروسـه،(حالي كه دو سپاه در وضعيتي تقريباً برابر بودند، توقتمش به دليلي نامعلوم رو به فرار گذاشـت

1353 :731.(
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و گـسيختگي  شكست توقتمش در اين نبرد سرنوشت ساز، بار ديگر اردوي زرين را دچـار ضـعف
و از جمل. كرد بارتولد معتقـد اسـت.ه پايتخت او شهر سراي را غارت كرد سپاه تيمور، قلمروي توقتمش

و پايي كه در كشفيات باستان  و دست شناسي اوايل قرن بيستم در ناحيه تـزارف امـروزي اجساد بي سر
اين شكست توقتمش را ). 732: همان(هاي سپاهيان تيمور در فتح سراي است يافت شد، بقاياي جنايت 

و گريخ  و به رغم تكاپوهاي جسته تة بعدي در دشت قبچاق، از صحنة سياسي منطقه تقريباً حذف كـرد
، در سيبري غربي توسط مأموران امير ايـدگو.)ق 807سال(نهايتاً در همان سالي كه تيمور از دنيا رفت 

هر چند كه منابع).25: 1387موسوي،(كه اتفاقاً يك بار او را از مرگ نجات بخشيده بود، به قتل رسيد
ميل توقتمش را به دست سربازان شادي روسي قت  تـاريخ ). 734: 1353گروسه،(دانندبيگ، خان قبچاق

يعني يك سال.ق 798سخاوي بر اين باور است كه توقتمش در سال. فوت او هم محل اختالف است 
).387: 1992سخاوي،(پس از نبرد واپسينش با تيمور، كشته شد

و تحليل و توقتمش  روايات مربوط به فتح مسكو نبرد نهايي تيمور
و قلعة مستحكم تكريت اطالع يافت، تـوقتمش.ق796تيمور در سال و پس از تسخير شهر بغداد

و روستاهاي چنـدي را غـارت كـرده اسـت و شهرها بـا. بار ديگر به مناطقي از ماوراءالنهر هجوم آورده
و همان گو  نه كه اشاره رفت، شكست سختي را شنيدن اين خبر، تيمور به سرعت عازم دشت قبچاق شد

اين پيروزي از جهات مختلف بـراي تيمـور اهميـت. در كنار رود ترك بر رقيب سرسخت خود وارد كرد 
و شـمال غربـي قلمـرواش كـه تهديـدي بـراي. داشت عالوه بر راحتي خيال او از جانب مناطق شمال

ن متحد سابق، مزيت ديگري را بـه همـراه آمد، از ميدان به در كرد پايتخت او، سمرقند، نيز به شمار مي 
و تـسلط بـر: داشت و به دليل نسبتش بـا خانـدان چنگيـز توقتمش در مقام فرمانرواي اردوي زرين بود

و ايـن مـسأله بـراي-الوس قدرتمند جوچي، مدعي مقامي باالتر از تيمور در قلمروي تركي  مغولي بـود
ش و غير قابل تحمل محسوب مي ).97: 1377منز،(دتيمور بسيار سنگين

و شـاهزادگان روسـي اين نبرد در آينده نيز اهميت خود را بيشتر نشان داد؛ چرا كه خالصي روسيه
و به ويژه توقتمش، مسير حوادث را در اين سرزمين به گونـة ديگـري  از دست فرمانروايان اردوي زرين

و شكوه روزافزون شهر مسكو در مقـام پايتخـت جديـد  سـرزمين پهنـاور روسـيه را پيش برد كه رونق
. سرعت بخشيد
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و نتيجه به دست آمده كـه ، كيفيت رويارويي دو سپاه و انگيزه هاي اين نبرد سرنوشت ساز عوامل
و عموم مورخان در آن اتفاق نظر دارنـد  آن. همان پيروزي قاطع تيمور باشد، چندان محل منازعه نيست

و جديد دربارة حوادث پـس چه كه موضوع اين پژوهش است، اختالفي است كه در متون مختلف قديم
پس. از آن ديده مي شود اما اين اختالف چيست؟ مطابق اخبار نقل شده در بسياري از منابع، سپاه تيمور

و شهرهاي آستاراخان  ، پيشروي خود را به سمت مناطق شمالي ادامه داده از شكست سپاه اردوي زرين
و چپاول كـرد)ي زرين پايتخت اردو(، سراي)حاجي طرخان( در.و آبادي هاي اطراف رود ولگا را غارت

و به تبع ايشان گروهي از نويسندگان بعـدي، مقـصد و در حالي كه برخي از تاريخ نگاران تيموري اينجا
و غـارت كـرد، برخـي ديگـر از  و معتقدند كه وي اين شهر را تسخير بعدي تيمور را شهر مسكو دانسته

و يا به صراحت از انصراف او نسبت به ادامة پيشروي در خـاك روسـيه تأييد اين مطلب خو  دداري كرده
.سخن گفته اند

:در اينجا به چگونگي نقل اين ماجرا در متون مختلف مي پردازيم

 متون دورة تيموري.1
 منابع فارسي. الف

 را شـرف در بررسي متون تاريخي قرن نهم، مشخص شد صريح ترين نظر راجع به ايـن موضـوع
و دقيق وي در اثر خود كه كامل. الدين علي يزدي بيان كرده است و ترين ترين مـتن در مـورد زنـدگي

و رويدادنگاري آن، مورد تصريح مورخ نامـداري چـون  و دقت داده هاي جغرافيايي فتوحات تيمور است
گ)4( (Gibbon, 1971: vol 2: 502, 757) واقع شده است)3(ادوارد گيبون مي، اين شـهر«:نويسدونه

وو اوروس سراى و واليات را در تحت تصرف آوردند و تمامى الوس و اوروس جوق را نيز غارت كردند
و خيال، ضميمه ديگر غنيمت و منال فزون از حد تخمين وهم و رمـه بـى مال و گلـه حـساب ها گشت

و دختران صاحب و زنان .جمال اسير كردند گرفتند
مه ـان آفـاق گرفته لشكــر سلطـ  پيكران از دشت قبچاق بسى

و رعناـظري وش دختــران سـرو باال پرى و دلبند و چابك ف

و آنجـا-از شـهرهاى روس اسـت كه هـم-قران به جانب مسكو حضرت صاحب  نهـضت فرمـود
و مخذول رسيده، سپاه ظفرپناه تمام آن واليت را از شهر بيرون بتاختند و مجموع امراى آنجا را منكوب

و غنيمت بسيار به دست لشكريان افتاد .ساختند
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 برآورده از روسيـان رستخيز به نيروى بازوى شمشير تيز
 شده دشت، كوهى برافراختهز بس روسى بر هـم انداخته

و امي شهر اوروس قراسو نام را لشكر امير صاحب و قران با مجموع واليت غارتيدند رزاده اميرانـشاه
و بـسيارى از امـرا بـا ايـشان  جهانشاه بهادر در طلب دشمنان به دست راست تاخت كرده، روانه شـدند
و  و سـراى و بزرگ ايـشان بيـك خواجـه بـود و واليت ايشان را كه بر دست راست بود موافقت كردند

م  و مجموع را غارتيده، و اوروس چوق همه را در تحت تصرف آوردند والاوروس و اسـتر و اسپ ومنال
و گوسفند بى  و امير صاحب گاو و دختران صاحب جمال اسير كردند و زنان قران به جانـب حساب گرفتند

و لشكريان غنيمت بى  و بر همة آن واليت تاخت كرده، غارتيد انـدازه شهر اوروس موشكو نام عزم كرد
ج 1387شرف الدين علي يزدي،(»گرفتند ،2:816 –817.(

از گفتار شرف الدين علي يزدي بر مي آيد كه تيمور به جانب موشكو كه همان مسكو بايـد باشـد،
و تمام آن واليت را غارت كرده است  : اين نظر را مؤلف روضه الصفا نيز تكرار كرده اسـت. هجوم آورده

آنو حضرت صاحب قران چون به شهر مسكاو كه از امهات بالد روس است رسيد، لـشگريان مجمـوع
و تاراج دادند ج 1380ميرخواند،(واليت را به باد غارت ،9:4841.(

ي او حـضور و بعضاً در پـاره اي از لشكركـشي هـا در بين مورخاني كه عصر تيمور را درك كرده
و حافظ ابرو خوشبختانه بر جاي مانده است  در. داشته اند، آثار نظام الدين شامي البته مأخذ حـافظ ابـرو

واقعه، ظفرنامه نظام الدين شامي است كه در موارد متعددي بـه عنـوان منبـع اصـلي در شـرح ذكر اين 
و جملـه بنـدي هـا اعمـال  و تنها تغييرات اندكي را در الفاظ و فتوحات تيمور از آن بهره برده جنگ ها

. كرده است
ش. در زير به چگونگي نقل واقعه از زبان هر دو مورخ مي پردازيم شهر اوروس«: اميابتدا ظفرنامة

در قراسو نام را لشكر امير صاحب  و جهانـشاه بهـادر و اميرزاده اميرانشاه قران با مجموع واليت غارتيدند
و واليـت  و بسيارى از امرا با ايشان موافقت كردند طلب دشمنان بدست راست تاخت كرده، روانه شدند

و بزرگ ايشان بيك خواجه بو  و اوروس چوق همـه ايشان را كه بر دست راست بود و اوروس و سراى د
و مجموع را غارتيده، مال و گوسـفند بـى را در تحت تصرف آوردند و گـاو و اسـتر و اسپ حـساب ومنال

و امير صاحب  و دختران صاحب جمال اسير كردند و زنان قران به جانب شهر اوروس موشكو نـام گرفتند
و  و بر همه آن واليت تاخت كرده، غارتيد نظـام الـدين(» انـدازه گرفتنـد لشكريان غنيمت بى عزم كرد

)161: 1937شامي، 
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و اوروس": همين عبارات را حافظ ابرو در زبده التواريخ اين گونه نقل كرده اسـت سـراى واوروس
و گوسـفند را همه چوق و گاو و و استر و اسب و منال و مجموع را غارتيده مال  در تحت تصرف آوردند
و بى و دختران صاحب جمال اسير كردند حساب گرفتند به امير صاحب. زنان جانب شهر ارس مسكو قران

و لشكريان الجـاى بـى  و بر همه آن واليت تاخت كرده غارتيدند اميـرزاده. انـدازه گرفتنـد نام عزم كرد
و ديگر جماعـت كـور  محمد سلطان جميع واليت قاپوچى قراول كه به اين نام شهرت دارد، غارت كرد

درو يوركونو برالن بوقا  و مـان گفتـة  كيالجى را چنان ساختند كه سـكّان آن مواضـع، تـرك خـان
و سرگردان مى و اموال بسيار گرفتـه. رفتند بيابان ها متحير فى الجمله مجموع آن نواحى را غارت كرده

و فرزندان ايشان را اسير كردند ج 1380حافظ ابرو،("زنان ،2:803.(
ن فوق نشان مي دهد عبارت حافظ ابرو با تغييرات اندكي برگرفته از ظفرنامه شـامي مقايسه دو مت

به امير صاحب«همان گونه كه در متن آمده، عبارت. است بر جانب شهر ارس مسكو قران و نام عزم كرد
و»همة آن واليت تاخت كرده غارتيدند   كـه در اصـل، گفتـه نظـام الـدين شـامي اسـت، دو پهلوسـت

كند آيا شهر مسكو را هم لشكر تيمور تسخير كرد يا خير؟ مي توان حدس زد نظام الدين مشخص نمي
و به تبع او حافظ ابرو به دليل عدم اطمينان از حدود پيشروي سپاه، اين گونه مبهم سـخن گفتـه  شامي

از. اند و آن عدم شناخت دقيق مورخان عصر دليل ديگري هم مي شود براي اين موضوع در نظر گرفت
و به طور خاص ناحية مسكو است  حافظ ابرو كه مهـم تـرين جغرافيـدان. مناطق دوردستي چون روسيه

و نزديـك  ايراني قرن نهم محسوب مي شود، در اثر جغرافيايي خود، هيچ اشاره اي به آن نواحي نـدارد
و آن  و ارمنستان است  هم به اختصار ترين مناطق به آنجا كه نامي از آن به ميان آورده، بالد فرنگستان

ج 1375حافظ ابرو،( ،2:15.(
تاريخ خيرات، متن تاريخي منتشرنشده اي اسـت كـه مؤلـف آن، محمـد بـن فـضل اهللا موسـوي

و در آن تـاريخ  خراساني، تقريباً هم زمان با ظفرنامه شرف الدين علي يزدي، كار تأليف آن را آغاز كـرد
با وجود فشرده بودن اثر، وي به طور نسبتاً مـشروح،. عالم تا عصر شاهرخ را به اختصار شرح داده است 

تقتمش خـان چـون از آن حـال خبـر يافـت،«: مقدمات نبرد دو جنگ ساالر را وصف كرده، مي نويسد 
و متوجه شد  و. لشكر جمع گردانيد و از كثـرت قتـل چون به يكديگر رسـيدند، آتـش حـرب در گرفـت

و از آب ايتـلآ. كشتن، جوي هاي خون در آن صحرا روان گشت  )5(خراالمر تقتمش خـان فـرار نمـود
و در جنگل ها درآمد با معدودي چند و كـوه. درگذشت پس امير صاحب قران اولوس وي را غارت كـرد

و زمستان  و بازگشت و تاراج بسيار كرد و نهب و اوراق گرفت آب] خوانده نشد[ چركس را تاخت به لـب
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ح و در همان زمستان و سراي را غارت كرد ترك قشالميشي كرد موسوي خراساني، برگ(» اجي ترخان
173.(

متن مهم ديگري كه از حيث تاريخ تاليف، جزو آثار متقدم تاريخ نگـاري تيموريـان محـسوب مـي
و. شود، منتخب التواريخ معيني است  نحوة بيان مؤلف منتخب التواريخ، حاوي نوعي كلـي گـويي اسـت
تنها به اين نكته اشاره دارد كه تمام نواحي روسيه كـه محـل.د ندارداشاره اي به نام شهرها در آن وجو 

و ويران شده است  قران به نفس مبارك خود روى بـه سلطان صاحب«:عبور سپاهيان تيمور بوده، غارت
و در كنار رودخانه ايتل مجموع الوس اوزبك را به زير دست  آن. وپـاى فروگرفـت تكاميشى نهاد بعـد از

و خزر كه در ممـرّ واقـع بـود، لشكرهاى ايلغار  و يسار آن دشت، متفرّق شده تمامت بالد روس  بر يمين
مى. عاليها سافلها كردند و يابس را چون شـعله آتـش همچنين هر فوجى كه روى به طرفى نهاد، رطب

مى كه در بيشه  و بسيارى كرانات كه بـه دسـ. نمود اى افتد، تارومار گردانيده، مراجعت ت از كثرت غنايم
و رانده بودند، ساحه آن صحراي بزرگ به يورت لشكر وفا نمى معـين الـدين نطنـزي،(» كـرد آمده بود

1383 :272(.
و مجمـع از مورخاني كه در نيمة دوم حكومت تيموري مي زيستند، دو متن مهـم مطلـع سـعدين

ان  و حبيب السير از خواندمير به اين واقعه پرداخته عبدالرزاق سمرقندي.دبحرين از عبدالرزاق سمرقندي
و بعضاً رونويسي كـرده، چنـين آورده اسـت  شـهر«: كه بيشتر اطالعات خود را از آثار حافظ ابرو گرفته

و جمعـي  و جهانشاه و اميرزاده اميرانشاه روس قراسو نام از تسلط بهادران بهرام انتقام غارت تمام يافت
و ايقول را يافته، الوس ايشان را امرا به طلب دشمنان به طرف برانغار الوس جوجي رفتن  و بيك خواجه د

و مال و اروس جوق را در تصرّف آورده و شهر سراى و پـسران تاختند و منال دختـران صـاحب جمـال
و حضرت صاحب » قران، از شهرهاي روس، مسكو را تاخته، غارت كـرد چون ماه در غايت كمال گرفتند

ج 1383عبدالرزاق سمرقندي،( دقت در متن نوشته نشان مي دهد كه عبدالرزاق هر چنـد.) 2/1:713،
تغيير كوچكي در جمالت حافظ ابرو داده، ولي دانسته يا نادانسته با همين تغيير اندك، شهر مسكو را بـه 

.طور قطع جزو مناطق غارت شده به دست تيمور برشمرده است
 عـصر، در ايـن تحقيـق مـورد حبيب السير به عنوان آخرين متن فارسي متعلق به نويـسندگان آن

و هيچ اشـاره. بررسي واقع شده است عبارت نسبتاً كوتاه خواندمير، در عين حال هوشمندانه نوشته شده
و حتي نواحي اطراف آن ندارد  و آن واليات«: اي به مسكو عنان سمند جهان نورد به جانب روس تافت

و پسران  و زبر گردانيده، دختران ماه پيكر و بعـد از را نيز زير خورشيد منظر به دست سپاه ظفر اثر افتاد
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و غارت الوس روس، صاحب قران به ناموس با لشكر قيامت اثر، عنان فرس بـه جانـب فراغ بال از قتل
و غارت در آن واليت نيز انداخته  ج 1362خواندمير،(»قوم چركس تافته، صداي قتل ،3:466.(

 منابع عربي.ب
ع و متون تاريخي به زبان ربي كه در قرن نهم نگاشته شده، حاوي آگاهي هايي در ارتباط با تيمور

عربشاه با عنوان عجائب المقدور في نوائب تيمـور كـه صرف نظر از اثر مشهور ابن. جانشينان او هستند 
و مورخـان  و با ديدي كامالً منفي نسبت به وي نگاشته شده، آثـار نويـسندگان اختصاصاً در مورد تيمور

و ابن بزرگي ، ابن تغري بردي، ابن قاضي شهبه، ابن حجر عسقالني، ابن اياس  چون سخاوي، مقريزي
و جانـشينان او بـه ويـژه شـاهرخ و گريخته راجع به شخص تيمور خلدون، دربرگيرندة اطالعاتي جسته

.است
و در ماجراي فتح شام به دسـت تيمـور بـه سـمرق ند ابن عربشاه كه خود در كودكي تيمور را ديده

ثـم انجلـى الغبـار، عـن أن انهـزم جـيش«: كوچ داده شد، از نبرد تيمور با توقتمش چنين ياد مي كند 
و ابذعرت  و فرت عساكره و ولى األدبار و استعرت، توقتاميش، و انتشرت جنود تيمور في ممالك الدشت

و احتوى على الناط و أوائلها، و أتى على ضبط أواخرها و علـى الـصامت فمـازهقو استولى على قبائلها،
و أكفـأ و اطفأ فتائلهم، و القسر، و أذاع القهر و األسر، و أباح النهب و فرق المغانم، و جمع الغنائم، فحازه،

و وصلت طراشته  و المتاع، و األسرى و حمل ما استطاع، من األموال و غير األوضاع،  إلـى أزاق مقاولهم،
و سراي جوق و تلك اآلفاقو حاجي ترخو هدم سراي ).84: 2008ابن عربشاه،(»ان،

مقريزي نيز در كتاب خود با عنوان درر العقود الفريده فـي تـراجم االعيـان المفيـده، هماننـد ابـن
و از  و حاجي ترخان اشاره مي كند و سراي جوق و سراي و انهدام شهرهاي آزاق عربشاه تنها به تصرف

ج 2002 مقريزي،(مسكو سخني به ميان نمي آورد  مقايـسة دو مـتن نـشان مـي دهـد كـه ). 1:523،
و آن را به صورت خالصه بيان كرده است  ديگر. مقريزي به احتمال فراوان از اثر ابن عربشاه بهره برده

و تكاپوهاي سياسي   نظامي او پرداخته، ابن حجر عسقالني–مورخ عرب قرن نهم هجري كه به تيمور
ا. است و مطلبي را بيان وي نيز در كتاب انباء لغمر بانباء العمر في التاريخ در اين خصوص سكوت كرده

ج 1969ابن حجر عسقالني،(نمي دارد  ،3:242 –252 (
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 منابع جديد.2
 آثار فارسي. الف

و و در حال انتشار؛ يعني دايره المعارف بـزرگ اسـالمي در بين آثار فارسي، دو دايره المعارف مهم
ا  نويسنده مـدخل تيمـور. سالم، در ذيل مدخل تيمور گوركان به اين موضوع پرداخته اند دانشنامة جهان

و ويراني برخـي از شـهرها  در جلد شانزدهم دايره المعارف بزرگ اسالمي پس از اشاره به پيروزي تيمور
و آنجا را نيز غارت كرد  ).667: 1387ديانت،(مانند حاجي ترخان، مي نويسد كه او تا مسكو پيش رفت

، با صراحت بيـشتري بـر اين در حالي است كه مدخل تيمور در جلد هشتم دانشنامة جهان اسالم
و بر اين باور است كه تيمور   براي سركوبي توقتمش خان به دشـت قپچـاق«اين مسأله صحه گذاشته

ك و بار ديگر توقتمش را در و مسكو را اردو كشيد و تا روسيه نفوذ كرد نار نهر تِرِك در قفقاز شكست داد
تقريباً اكثر منابع متأخر كه به قلـم نويـسندگان ايرانـي اسـت، همـين ). 824: 1383آژند،(» نيز گرفت 

و شهر مسكو را جزو فتوحات تيمور بر شمرده اند )6.(روايت را پذيرفته

 منابع غربي.ب
اروپايي، ادوارد گيبون از جمله كساني است كه به طور نسبتاً مشروح به نبرد در بين مورخان متقدم

و تحليلي نيز نسبت به آن بيان داشته است و توقتمش پرداخته به. ميان تيمور گيبون عالوه بر دسترسي
و اروپايي، از ترجمه فرانسوي ظفرنامه  وي. شرف الدين علي يزدي نيز بهره بـرده اسـت)7(منابع روسي

و كشورگـشاييد و در شرح جنگاوري هـا و سقوط امپراطوري روم و پنجم از كتاب زوال ر فصل شصت
، پس از ذكر زمينه هاي بروز جنگ بين دو سردار آسيايي، به موقعيت متزلزل شـهر مـسكو هاي تيمور

و سـران شـهر، مقاومـت در برابـر سـپاه تيمـور، كـه. اشاره مي كند  آوازه به اعتقاد گيبون از ديد مردم
و غير ممكـن تلقـي مـي شـد  و تاراج هاي ايشان عالمگير شده بود، امري ابلهانه در ايـن. خونريزي ها

مسكو از گزنـد. حالت تنها اميد ساكنان شهر به تصوير مريم مقدس بود كه در كليساي شهر قرار داشت 
و لشكرش در امان ماند اما گيبون اين خوش اقبالي را بر اثر دورانديشي   تيمور مـي دانـد كـه بـه تيمور

و نهايتاً انطاكيه تغيير داد و تسخير آن شهر، مسير خود را به سمت جنوب جاي پيشروي به سمت مسكو
(Gibbon, 1971: vol 2: 497).

آرمينيوس وامبري در كتابي كه با عنوان تاريخ بخارا نگاشته، بر مبناي نوشته هاي گيبون به ذكـر
و مي نوي  مردمان مسكو چنان كه گيبون به درستي دريافته است، دريافتند كـه«:سداين رويداد پرداخته

و نمي تواند آنها را در پناه خويش بگيرد  براي همين با زيركي. از شمايل مريم عذرا كاري ساخته نيست
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و تيمور پس از اين يورش كـه و نسبت به او اظهار دوستي كردند به سوي پهلوان شهرهاي فرارود رفته
و بـا ماه 11 و زنان دشمنان نيز در ميان آنها بودنـد به درازا كشيد، با شمار بسياري از اسيران كه كسان

و گوهرهاي شمال با سربلندي به كشورش بازگشت )199: 1380وامبري،(» همه گنج ها
بـدين«: وي در ادامه تصريح مي كند كه تيمور در تعقيب توقتمش نهايتاً مسكو را نيز تصرف كرد

و به صحراي جنوبي سيبري گريخت ترتيب  تيمور اورا در سرزمين روسيه دنبال. تقتمش شكست خورد
و آن را تاراج كرد  آن. مي كرد تا به مسكو در آمد سپس كوورجوك پسر اوروس را به نمايندگي خود بـر

»آن گاه به سرزمين گرج بازگشت تا به فهرست پيروزي هاي پيشين پيروزي ديگري بيفزايـد. گماشت
و معلوم نيست چرا در حالي كـه از ). 203: همان( نظر وامبري در اين دو بخش از كتابش متناقض است

ابراز دوستي مردم مسكو نسبت به تيمور سخن مي راند، در ادامه به تاراج آن جا به دست تيمـور اشـاره 
رو. مي كند  و ويل دورانت در اثر مشهور خود، تاريخ تمدن به هجوم تيمور به سرزمين سيه اشـاره كـرده

و به مريم عـذراي كليـساي والديميـر  مي نويسد كه اهالي روسيه در تمام مناطق دست به دعا برداشته
و از او خواستند كه ناجي شهر مسكو باشد  و. مسكو متوسل شدند وي بر اين اعتقاد اسـت كـه بـي آب

و تيمـور را  از تـسخير مـسكو منـصرف كـرد علفي استپ هاي پهناور روسيه نهايتاً به داد مسكو رسـيد
).791: 1368دورانت،(

، كه در حوزة)9(، اثر شناخته شدة رنه گروسه)8(امپراطوري صحرانوردان مورخ سرشناس فرانسوي
تاريخ آسياي مركزي از اهميت بسزايي برخوردار است، مأخذ ديگري است كه به وضوح فتح مـسكو بـه 

و مي نويسد  در منتهي (Yelets)) 10(تيمور پيشروي خود را تا شهر يلتس: دست تيمور را مردود دانسته
و در مسير شمالي رود دن ادامه داد، ولي به جانب شهر مسكو نرفت  گروسـه،(اليه خانات مغولي قبچاق

و ماريا) 731: 1353 در بين پژوهشگران معاصر غربي، سه نام هانس روبرت رويمر، بئاتريس فوربز منز
رويمر در فصل مربوط بـه تيمـور در تـاريخ.ة مطالعات تيموري شناخته شده هستند اوا سابتلني در زمين 

و اسيران فراواني كه به دست تيمـور افتـاد، بـر تـسخير شـهرهاي  ايران كمبريج، ضمن اشاره به غنايم
و داستان مي پندارد  و فتح مسكو به دست او را بي پايه  :Roemer, 2009)جنوبي رود ولگا تأكيد كرده

73) ) .11(

منز نيز به رغم آن كه كتابش اختصاصاً در مورد زندگي تيمور است، با جمله اي ابهام آميـز از ايـن
و به ذكر عبارت  ، بسنده كـرده)99: 1377منز،(» سپاه تيمور تا مسكو پيشروي كرد«واقعه سخن گفته
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 تاريخ جديد اسالم كمبريج سابتلني هم كه عهده دار تأليف فصل مربوط به تيموريان در جلد سوم. است
به)12( و غارت شهرهاي حوزه رود ولگا، هيچ اشاره اي  بوده، با اشاره به نبرد تيمور با سپاه اردوي زرين

، نفيا يا اثباتا، انجام نداده است ؛ ولي نقشة منـدرج در ايـن (Subtelny, 2010: 176)فتح مسكو
).باالنقشه(ي وي تا شهر يلتس را تأييد مي كند كتاب كه نشان دهندة فتوحات تيمور است، پيشرو

آثاري كه به صورت مستقل به تاريخ روسيه پرداخته اند، عموماً ضمن اشاره به در امان ماندن شهر
مسكو از هجوم تيمور، علت منصرف شدن ناگهاني وي از حمله به مسكو را به حمايـت معجـزه آسـاي 

به كليساي مسكو ) 13(ة كليساي ارتدوكس از شهر والديمير شمايل مريم مقدس نسبت داده اند كه خليف 
و عمالً اين شهر را به مقام مركز كليساي ارتدوكس ارتقا بخشيده بود  ).157: 1363والتر،(آورده

و دايره المعارف هاي مهم غربـي هـم اهميت واقعة مورد بحث به حدي بوده كه در منابع عمومي
و بر آن صحه گذاشته شد  دو. استمطرح شده در بين دايره المعارف هاي موجـود بـه زبـان انگليـسي
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ــا ــارف بريتانيكـ ــره المعـ ــشنال (Encyclopedia Britannica)دايـ  Ecyclopedia)،و اينترنـ
International) با اين توضيح كـه دايـره المعـارف. فتح مسكو به دست سپاه تيمور را تاييد كرده اند

 اشاره اي به ايـن) Macropedia: Knowledge in Depth(يا بريتانيكا در بخش موسوم به ماكروپد
مـي نويـسد) Micropedia: Ready Reference(ولـي در ميكروپـديا) 26:968جلد(موضوع ندارد

).11:784ج(براي يك سال مسكو تحت اشغال سپاه تيمور بوده است 
گ قـرون وسـطي منبع ديگـري كـه مـورد بررسـي قـرار گرفـت، دايـره المعـارف مفـصل فرهنـ

(Dictionary of Middle Ages) است كه در ذيل مـدخل مـسكوي بـه درگيـري هـاي تيمـور بـا 
و يا نكتـه اي خـالف آن توقتمش اشاره دارد، ولي نظر صريحي نسبت به فتح شهر مسكو توسط تيمور

مو. ندارد و رانده شدن او از استپ هاي روسـيه، جـب شـد تنها مي نويسد كه شكست توقتمش از تيمور
  (Strayer, 1989: vol 8: 540)قرار گيرد) 14(مسكو براي هميشه در قلمروي نيژني نووگورود

از بررسي روايت هاي مندرج در متون مختلفي كه به موضوع مورد بحث پرداخته اند، اعم از متون
و نوشته هاي پژوهـشگران غر  و عربي دورة تيموري، تحقيقات جديد نويسندگان ايراني بـي مـي فارسي

پس از شكست سختي كه بر رقيبش توقتمش وارد.ق797تيمور در سال: توان چنين نتيجه گيري كرد 
و به خصوص مناطق جنـوبي رود ولگـا پرداخـت ولـي از  كرد، به غارت برخي از نواحي سرزمين روسيه

و تسخير شهر مسكو منصرف شد  ذك. ادامه مسير به سمت شمال ر شـده، همان گونه كه در برخي منابع
و و علوفه مناسب، سرد بودن هوا، شـرايط جـوي نامناسـب مـسكو علت اصلي اين تصميم، نبود آذوقه

بايد اذعان كرد نبوغ نظامي تيمور كـه مـانع از تلـف. بابت از پاي درآمدن سربازان بوده است از نگراني
و هو  . شمندانه بـوده اسـت شدن احتمالي سپاهيان خسته او شد، عامل اصلي در اخذ اين تصميم تاريخي

و هيتلر به كار مي بستند، سرنوشتي ديگرگون چه بسا اگر اين دورانديشي را فاتحان بعدي نظير ناپلئون
و سپاهيانش را از ورطة نبردي با فرجام نامشخص نجات داد، بلكه. در انتظارشان بود  تيمور نه تنها خود

. هميشه آسوده ساختخيال مسكونشينان را از بابت مزاحمت هاي توقتمش براي

گونه كـه ذكـر شـد، در مجمـوع دو توان تحليل كرد؟ همان اما اختالف در روايت ها را چگونه مي
و ديگـر عـدم: ديدگاه را در منابع مورد بررسي مي توان مشاهده كرد  نخست فتح مسكو به دست تيمور

به. تسخير اين شهر توسط تيمور   معناي شكست تيمور نيـست، البته همان گونه كه طرح شد، نظر اخير
و يا اصوالً از ابتدا هم چنين خيالي در ذهن نداشته است بـه هـر. بلكه يا از انجام اين كار منصرف شده

و مطابقت بيشتري با مـستندات  حال با توجه به داده هاي موجود به نظر مي رسد نظر دوم صحيح بوده
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ني چون شرف الدين علي يزدي را كه بـر فـتح در اين صورت چگونه مي توان نظر مورخا. تاريخي دارد
و طبيعتاً آثار بعدي هم به او تأسي جسته اند، توجيه كرد؟  مسكو تصريح دارد

:در اين خصوص چند گزينه قابليت طرح دارد

و عدم شناخت دقيق از جغرافياي سرزمين پهناور روسيه،-1 بعد مكان مورخان تيموري با توجه به
ر  و حتـي.ا به درستي درك كنند نتوانستند واقعيت اصوالً سرزمين روسيه از قرون پيشين براي مورخـان

و ايشان آگاهي هايي كمي نسبت به آن مناطق داشتند كه. جغرافي دانان مسلمان ناشناخته بود آن گونه
و تجـارت سـاكنان آن  و ابن فـضالن از عـدم شـناخت مـسلمانان از روزگـار سياحاني نظير ابن حوقل

و حتي مي نويسند كسي جرأت نمي كرده به آن سرزمين سفر كند، چرا كه مـردم روس سرزمين  نوشته
اطالعات درج شده در آثـار).40: 1413ابن فضالن،(رساندند هر بيگانه اي را كه مي ديدند، به قتل مي 

و نظاير او، بـه فـرض مـورد مطالعـه واقـع شـدن  و به تبع ايشان، ياقوت حموي  هـم، نويسندگان فوق
به اين نكته بايـد اشـاره كـرد كـه. آگاهي هاي چندان گسترده اي در اختيار مورخان تيموري نمي نهاد

و باورهـاي  همين شناخت محدود جغرافيدانان مسلمان از سرزمين روسيه، آميخته بـه نـوعي از افـسانه
 آن رفـت، براي نمونه مي توان به نظر ابن حوقل در خصوص رود اتل، كـه پـيش تـر ذكـر. عجيب بود 

و انتهـاي آن را نديـده و معتقد است هيچ كـس ابتـدا اشاره كرد كه سرچشمة آن را از ظلمات مي داند
).330: ابن حوقل(است 

و اغراق در ذكر نواحي مفتوحه-2 . ميل به بزرگ نمايي فتوحات تيمور
و ديگر مـسكوي بـه مثابـه يـك: توجه به دو مفهوم-3 اسـتان نخست مسكو در مقام يك شهر

و ). واليت( بر اين مبنا مي توان فرض كرد سربازان تيمور، بخش هايي از اين واليـت را عرصـة تاخـت
از ياد نبريم كه تا مدت ها بعد نيز تمايز دقيقـي بـين ايـن. تاز قرار داده، ولي وارد شهر مسكو نشده اند 

را صـفو به گونه اي كه در ايران اوايـل دورة. مناطق نزد ايرانيان وجود نداشت  ، والـي ي، سـلطان روس
ج 1367اعتماد السلطنه،(مسكو مي گفتند و ). 794، 1:787، آشنايي با تاريخ روسيه در قـرون سـيزده
و هشتم هجري(چهارده ميالدي  و توجه به پديدة ظهور روسيه، مسكوي به جاي روسـيه كيفـي) هفتم

و اقتصادي آن بود( . اين مسأله كمك مي كند، به درك بهتر)كه شهر كيف مركز سياسي

 همان گونه كه ذكر شد، صريح ترين نظر در خصوص فتح مسكو از جانب شرف الـدين علـي-4
و شـرح جزئيـات دقيـق. يزدي مطرح شده است بايد دقت داشت، وي به رغم آن كه در ذكر اطالعـات
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و روزنامه هـاي موجـود در خـزائن دربـار و دسترسي گسترده اي به منابع  ابـراهيم سـلطان عمل كرده
ج 1387شرف الدين علي يزدي،(تيموري در شيراز داشته را)1:247، ، ولي سالها پس از واقعة اثر خود

اي.ق 828در واقع، با احتساب سال. به رشته تحرير در آورده است براي آغاز تدوين ظفرنامـه، فاصـله
و شروع تأليف كتاب وجود  اين واقعيت را مي توان در اين. دارد بيش از سي سال بين زمان وقوع حادثه

.بررسي مورد توجه قرار داد

 نتيجه
و پژوهـشگران و تحقيقات جديد نويسندگان ايرانـي از بررسي فحواي متون مختلف دورة تيموري

و به خصوص منـاطق.ق 797تيمور در سال: آيد كه غربي چنين بر مي  به غارت برخي از نواحي روسيه
پ  و تسخير شـهر مـسكو منـصرف رداخت اما او از ادامه جنوبي رود ولگا ي فتوحات خود در مسير شمال

و نگرانـي بابـت از پـاي. شد و علوفه مناسب، سرد بودن هوا، شرايط جوي نامناسب مـسكو نبود آذوقه
 هـاي متـون تـاريخي، دو ديـدگاه را ارائـه اخـتالف روايـت. درآمدن سربازان مهمترين علت بوده است 

و ديگر عدم تسخير اين شهر توسط تيمور است:دهدمي به هر حـال. نخست فتح مسكو به دست تيمور
و عدم شناخت دقيـق: رسدهاي موجود به نظر مي با توجه به داده  بعد مكان مورخان تيموري با توجه به

ن روسـيه از اصوالً سرزمي. از جغرافياي سرزمين پهناور روسيه، نتوانستند واقعيت را به درستي درك كنند 
و حتي جغرافي گونـه كـه سـياحاني نظيـر همان. دانان مسلمان ناشناخته بود قرون پيشين براي مورخان

و ابن ابن و تجـارت سـاكنان آن سـرزمين نوشـته حوقل . انـد فضالن از عدم شناخت مسلمانان از روزگار
و ديگران، آگاهي و همچنين ياقوت حموي در چنـدان گـسترده هاياطالعات درج شده در آثار فوق اي

به اين نكته بايد اشاره كرد كـه همـين شـناخت محـدود جغرافيـدانان. نهاداختيار مورخان تيموري نمي 
و باورهاي عجيب بود  از سويي هم ميل به بزرگ. مسلمان از سرزمين روسيه، آميخته به نوعي از افسانه

ز و اغراق در ذكر نواحي مفتوحه تاثير . يادي در اين اغالط تاريخي داشته استنمايي فتوحات تيمور
و ديگر مسكوي به مثابه يك اسـتان: توجه به دو مفهوم ) واليـت(نخست مسكو در مقام يك شهر

تـوان فـرض كـرد سـربازان تيمـور، بر ايـن مبنـا مـي. توانسته در اين نحوه برداشت موثر باشد هم مي
دا بخش و تاز قرار ترين نظر صريح. اندده، ولي وارد شهر مسكو نشده هايي از اين واليت را عرصة تاخت

بايد دقت داشت، وي به رغم. در خصوص فتح مسكو از جانب شرف الدين علي يزدي مطرح شده است 
و دسترسي گـسترده  و شرح جزئيات دقيق عمل كرده اي بـه منـابع موجـود در آن كه در ذكر اطالعات
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داشته ولي سالها پس از واقعه، اثر خود را به رشته تحريـر خزائن دربار ابراهيم سلطان تيموري در شيراز
. درآورده است

هايادداشت
از فعل مغولي-1 و» توغتا«كلمة توقتميش مركب به عنوان شناسة فعل ماضي» ميش«به معناي آرميدن

دا. تركي؛ به معناي آرامش يافته است  رد كه از توابعدر استان گلستان روستايي به نام پشمك توقتمش وجود
.شهرستان آزادشهر است

 سغناق شهري است در جنوب رود سيحون كه ساكنان آن در هجوم مغوالن به قلمروي خوارزمشاهيان،-2
از خود نشان دادند .مقاومت زيادي

3 - Edward Gibbon (1737 – 1794) 
و انحطاط امپراطوري روم ترجمة فارسي اثر گيبون با عنوان-4 تعظمت بر اساس با رجمه فرنگيس شادمان،

در اين مقاله است بنابراين از متن. متن خالصه شده ديويد موريس لو است كه فاقد بخش هاي مورد ارجاع
.انگليسي اثر استفاده شده است

بر رود ولگا نهاده بودند-5 كهدر كنار اين شهري همچنين نام. ايتل يا اتل نامي است كه تركان  زمانى رود
).563: 1373رضا،(بوده كه در اصل واژه اي فنالندي است»را« رود اين باستانى نام.بود خزران تختگاه

به-6 و فتح سراسري ايران). 1390(اميرتيمور رفيعي: براي نمونه نگاه كنيد ،:قم. ظهور تيمور ابتكار دانش
.311ص 

در سال-7  Histoire de Timur -Bec connu: نتشر شده استم.م1723 اين ترجمه با مشخصات زير
sous le nom du Grand Tamerland empereur des Mogols et Tartares.  ecrite en

Persan par Cherefeddin Ali,natif d'Yesd;traduite enfrancais par Petit delaroix.

8- L,empire des steppes: Attilas, Gengis -Khan Tamerlan 
9 - Grousset, Rene (1887-1952) 

در نقشه به عنوان شمالي ترين ناحيه مفتوحه به دست تيمور مشخص شده است- 10 . موقعيت اين شهر
او را به گونه اي ديگر- 11 ، جمله در بيان رويمر وجود دارد، مترجم كتاب به زبان فارسي  به رغم صراحتي كه

در برابر عبارت و  Stories of Timur advancing as far as Moscow have no basis inنوشته
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fact" "اي": آورده و به مسكو رسيد البته بي هيچ ضابطه ترجمه("ماجراهاي تيمور دهن به دهن گشت
ص: يعقوب آژند، تهران ، ).82نشر جامي

12- The new Cambridge History of Islam 
درم(Vladimir) شهر والديمير-13 و  كيلومتري شرق مسكو واقع شده193ركز استاني به همبن نام بوده

از مسكو پايتخت روسيه محسوب مي شده است.است . پيش
14 -Nischni Nowgorod در روسيه كه مركز آن به همين نام، چهارمين شهر بزرگ روسيه  نام استاني

.شودمحسوب مي
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