
 

Journal of Great Khorasan by Imam Reza International University is licensed under a Creative Commons 

Attribution 4.0 International License.  

  

 1401 تابستان  47شماره 

 
31-44 

 16/12/1400: رشیپذ خیتار 20/08/1400: افتیدر خیتار

No.47 Summer 2022 

 

  

 چکیده

تأملی با دو مؤلفۀ صورت قابلمسئلۀ مهاجرت در دورۀ تیموری، به

دو  توسعۀ ناموزون شهر و اقتدارگرایی ایلی پیوند یافت. درنتیجۀ این

رویکرد، دو نتیجۀ مهم نیز در پیوند میان شهر و مهاجرت رخ داد. 

های شهری در رشق ایران و تقویت نخست رونق فزایندۀ برخی کانون

های گیری از سیاستبا بهره هااقتصادی آن-های فرهنگیمایهبن

مهاجرتی دستوری و اجباری که به تهی شدن سایر مراکز شهری از 

شد و دیگر تأثیر های ابقاکننده منجر میها و جذابیتظرفیت

هایی مانند اقتدارگرایی ایلی بر روندهای مهاجرت که خود را در پدیده

-رشد فزایندۀ فشارهای مالیاتی، اقتصاد مبتنی بر غارت، جابجایی

ها، وجود نوعی منظور کنرتل ناآرامیهای اجباری و متناوب جمعیتی به

ری، پراکندگی قدرت بر اساس های شهتوجهی به دیگر کانونبی

داد. در این پژوهش، با فرض اینکه معیارهای ایلی و غیره نشان می

های مبتنی بر توسعۀ ناموزون شهر و اقتدارگرایی ایلی در سیاست

اند، فزونی گرفنت فرآیندهای مهاجرت تأثیری عمیق برجای گذاشته

شهرها،  ها در برهم خوردن تعادلشود تا نقش این سیاستتالش می

های شهری و اضطراب اجتامعی ناشی از نوع اعامل قدرت نابسامانی

ها بر فرآیندهای مهاجرت نشان ایلیاتی، توضیح و تأثیر مستقیم آن

دهد که پدیدۀ مهاجرت در این داده شود. نتایج این پژوهش نشان می

که همگی  دستوری و از باال داشت-دوره عمدتاً ماهیتی اجباری

قیم از ماهیت دولت و خاصه از دو گرایش عمده در صورت مستبه

سیاست تیموری یعنی توسعۀ ناموزون و اقتدارگرایی ایلی تأثیر 

 پذیرفتند.

: تیموریان، مهاجرت، توسعه ناموزون شهر، اقتدارگرایی واژگان کلیدی

 ایلی

 

Abstract 

The issue of immigration during the Timurid period was 

significantly linked to the two components of uneven 

urban development and tribal authoritarianism. As a 

result of these two approaches, two important 

consequences also occurred in the link between the city 

and immigration. First, the increasing prosperity of 

some urban centers in eastern Iran and the 

strengthening of their cultural-economic foundations by 

taking advantage of mandatory immigration policies 

that deprive other urban centers of retaining capacities 

and attractions. Led to the influence of tribal 

authoritarianism on immigration trends, which 

manifested themselves in phenomena such as growing 

tax pressures, a looting economy, forced and 

intermittent population movements to control unrest, 

and a kind of indifference to other urban centers. 

Showed the dispersion of power according to tribal 

criteria and so on. In this study, assuming that policies 

based on uneven urban development and tribal 

authoritarianism have a profound effect on the increase 

of migration processes, an attempt is made to investigate 

the role of these policies in upsetting the balance of 

cities, urban disorders. And show the social anxiety 

arising from the type of exercise of Illyrian power, their 

explanation, and their direct impact on immigration 

processes. The results of this study show that the 

phenomenon of migration in this period was mainly 

forced-command and from above, all of which were 

directly influenced by the nature of government and 

especially the two main trends in Timurid politics, 

namely uneven development and tribal 

authoritarianism. 

Keywords: Timurids, immigration, uneven city 

development, tribal authoritarianism. 
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 مقدمه

های پیوستگی دو مفهوم مهاجرت و شهر، از نخستین دوره

چادرنشینان و قبائل و ایالت ترک، به الگویی منفی در  تسلط

گیری و استمرار این مناسبات شهری ایران تبدیل شد. شکل

ها، رفتارها، هنجارها و ای بنیانالگوی منفی، از پاره

گرفت. درواقع، جهان ایلی رسچشمه میطورکلی زیستبه

های فرسایشی، تداوم الگوهای های شهری، از جنگکانون

های تصادی مبتنی بر غارت، تفاخر به هنجارها و ارزشاق

جهان ایلی و الجرم وجود نوعی متایالت مندرج در زیست

دیدند. در میان ترکان چادرنشین صدمه می« گریز از شهر»

برآیند چنین فرآیندهایی برای شهرها هم البته مشخص بود: 

ین ترین قربانیان توسعه و تکرار اها به مهمشدن آنتبدیل

الگوی حکمرانی ایلی از سلجوقیان تا تیموریان. حکومت 

تیموری نیز از دل چنین منطقی ظهور کرد. منطقی با 

های مستمر، تداوم مچون جنگهایی مهم همؤلفه

ها، دلبستگی متام به اصل ناپذیر کشورگشاییخستگی

اعامل قدرت از درون خیمه و »جانب نوعی غارت، گرایش به

ی خصلت رمندگی و گریز از هر نوع تثبیت ، وجود نوع«چادر

و مترکز شهری و عواملی از این دست. این فرآیندها، 

شهرهای این دوره را مجدداً در کانون توجهات قرار داد. این 

داد: نخست توجه به شهر توجه به شهر از دو منظر رخ می

ترین منابع ثروت و دارایی و الجرم مداومت در مثابه مهمبه

های اقتصادی آن و دوم: فزونی گرفنت نوعی یتغارت ظرف

عالقه و گرایش افراطی به رونق بخشیدن به معدودی از 

شهرها در جغرافیای رشق ایران )جغرافیایی که تیموریان از 

آنجا برآمده بودند و احتامالً، این موضوع، نوعی تعصب و 

ی محیطی را نیز نزد سالطین این سلسله نسبت به علقه

داشت(. بنابراین، ما ای این منطقه زنده نگه میبرخی شهره

با دو پدیدۀ تقریباً متضاد در نسبت میان اعامل قدرت و 

مسئلۀ شهر در این دوره مواجهیم: یکی برخورد با شهرها بر 

اساس معیارها و هنجارهای مرسوم در شیوۀ حکمرانی ایلی 

                                                           
توان ست، اما با تسامح میناموزون، اگرچه مفهوم مدرنی اتوسعۀ . 1

برای توضیح نوعی دلبستگی و توجه غیرعادی سالطین تیموری به 

های شهری از آن توجهی به دیگر کانونبرخی شهرها و در عوض بی

تواند به ما کمک کند تا وجود نوعی بهره گرفت. این مفهوم می

شهر در این دوره را توضیح های متعارض نسبت به مسئلۀ گرایش

گونه و افراطی به معدودی از و دیگری عطف توجه اغراق

ی تعامل با مسئلۀ ای دیگر. ما، این دو جنبه از شیوهشهره

و  1شهر در دورۀ تیموری را ذیل دو مفهوم توسعۀ ناموزون

کنیم و تأثیرات آن را بر اعامل قدرت ایلی بررسی می

فرایندهای مهاجرت در این دوره توضیح خواهیم داد. 

بنابراین، پرسش این است که دو پدیدۀ توسعۀ ناموزون و 

رایی ایلی، چه تأثیری بر روندها و فرآیندهای مهاجرت اقتدارگ

در شهرهای دورۀ تیموری گذاشت؟ در پاسخ به این پرسش، 

های توسعۀ این فرضیه مطرح خواهد شد که هم سیاست

ناموزون و هم اقتدارگرایی ایلی، بر رونق برخی شهرهای رشق 

های بنیادیِن دیگر ایران تأثیر گذاشت و همزمان، ظرفیت

های شهری ایران را به رکود و افول کشاند. بنابراین، ونکان

هدف درواقع این است تا نشان دهیم که این دو نوع 

های صورت مستقیم بر گرایشسیاست در قبال شهرها، به

معطوف به مهاجرت در عرص تیموری دامن زد. بررسی این 

ها تقریباً، دهد که شکل متامی این مهاجرتمسئله نشان می

ی اتخاذ ی و دستوری بود. بدین معنی که یا درنتیجهاجبار 

های مبتنی بر غارت و استثامر ایلی، شهرهای سیاست

دادند، یا این های خود را اجباراً از دست میزیادی، جمعیت

کردند که تحت تأثیر ها ماهیتی دستوری پیدا میمهاجرت

نظارت و کنرتل اقتدارگرایانۀ حکومت تیموری، بخشی از 

های شهری در های مولد و پویای شهری، به دیگر کانوننیرو 

 شدند.رشق ایران کوچانده می

 پیشینه پژوهش

دربارۀ مسئلۀ شهر، شهرنشینی و برخی مسائل مربوط به آن 

توجهی انجام شده است، های قابلدر دورۀ تیموری، پژوهش

و مسئلۀ  اما پژوهشی با محوریِت شهرنشینی، توسعه

مهاجرت در این دوره، به شیوه پژوهش حارض، صورت نگرفته 

های مرتبط با توان به برخی پژوهشاست. باوجود این، می

هرات  مسئلۀ شهر و شهرنشینی در این دوره اشاره کرد. مقاله

دهیم. بر این اساس، هدف از به کار گرفنت این مفهوم در پژوهش 

حارض، منایش توسعۀ نامتوازن برخی شهرها در رشق ایران در دورۀ 

موردبحث، تعادل را در حوزۀ مناسبات شهری بر هم زد و به فزونی 

 گرفنت روندهای مهاجرت در این دوره کمک کرد.
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 های متقدمیازجمله پژوهش اثر فیاض انوشتیموری  در دوره

یموری انجام شده است که دربارۀ شهر هرات در دورۀ ت

طبقات، مناصب و ساختار شهری خراسان در است. مقاله 

نیز تالش کرده  ،تیموری اثر یوسف جاملی و همکاراندورۀ 

است برخی دیگر از وجوه حیات اقتصادی و اجتامعی 

شهرهای خراسان در دورۀ تیموری را مورد واکاوی قرار دهد. 

های ایران در عوامل رشد و زوال شهر پژوهش دیگری با عنوان 

اثر میرجعفری و همکاران بر فقدان پایداری و دوره تیموریان 

عدم تثبیت وضعیت شهرها در این دوره مترکز کرده است. 

های شهرسازی تیموریان در سمرقند و هرات فعالیتمقاله 

جاملی و همکاران، شهرسازی تیموریان را در این دو اثر یوسف

میراث معامری است.  شهر مهم را موردبررسی قرار داده

پژوهش دیگری است که  اثر ابراهیمیتیموری در خراسان 

کوشیده است میراث معامری تیمور در شهرهای خراسان را 

ها دربارۀ شهرهای دورۀ بررسی کند. باوجود تعدد پژوهش

تیموری، اما دربارۀ مسئلۀ شهر و مهاجرت، معدود تحقیقاتی 

وده است. در این زمینه انجام شده متمرکز بر حوزۀ عثامنی ب

مهاجرت هرنمندان ایرانی به عثامنی: اواخر توان به مقاله می

-1528ه/811-932دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه )

 پرست اشاره کرد.از رضا شعبانی و ولی دینم( 1409

 روش پژوهش

های پژهش حارض، از منظر هدف و ماهیت، در زمرۀ پژوهش

ن پژوهش، کیفی و متکی بر تحلیل ست. روش در ایتاریخی ا

ای است که بر پایۀ کشِف محتوای منابع و اسناد کتابخانه

های تاریخی استوار شده است. پیوندهای ِعلی میان پدیده

-همچنین تالش گردیده تا با کاربست یک نظام نظری

 مفهومی، مسئلۀ پژوهش، تحلیل و تبیین شود.

ی بر پیوستگِی مغول-شهر و مهاجرت و تأثیر سیطره ترکی

 ها در ایران از مغوالن تا تیموروضعیت آن

میان دو پدیدۀ شهر و مهاجرت تا پیش از روی کار آمدن 

توجه را رصد منود، اما توان پیوندی قابلمغوالن در ایران، می

با روی کار آمدن مغوالن و سپس تیمور در ایران، الگوی نسبتاً 

ترسیم است که نوینی از مناسبات شهر و مهاجرت قابل 

مشاهده نیست. سابق بر این، حداقل، از برخی جهات، قابل

توان در ادوار پیش از هجوم مغول، به دلیل درواقع، اگرچه می

اجتامعِی مخرب، شهرهای ایران به شکل -تحوالت سیاسی

گرفتند، اما از دورۀ مغول مستمر در معرض مهاجرت قرار می

-و الگوهای سیاسیسو، نوع دیگری از مناسبات به این

فرهنگی، بر پیوند میان شهر و مهاجرت تأثیر گذاشتند که به 

تر از مهاجرت انجامیدند. هایی ملموسپدیدار شدِن گونه

بدین معنی که هم در اثر رویکردهای همراه با خشونت و 

ای وسیع رخ داد و شهرها تجاوز، مهاجرت از شهرها در گسرته

و و حیات اجتامعی بدل ساخت هایی تهی از تکاپرا به کانون

آورد که هدف حال، نوع دیگری از مهاجرت رس برو هم درعین

از آن، ارتقای سطح کیفی و موقعیت اقتصادی، تجاری، 

بود. این پدیده  های شهریسیاسی و فرهنگی برخی کانون

شده تبدیل بار در دورۀ مغول، به الگویی شناختهبرای نخستین

ی، کامبیش، تکرار شد. بر اساس این و سپس در دوران تیمور 

الگو، آنچه درنتیجۀ تشابهات رویکردی این دو سلسله در 

ایران، در پیوند میان شهر و مهاجرت اتفاق افتاد عبارت بود 

طور تقریبی، در هر دو دوره تکرار ای که بهاز چرخۀ چندمرحله

شد. این چند مرحله عبارت بودند از: خشونِت نخستین، می

های ناموزون. متام و شهرسازی شهرها، بازسازِی نیمهویرانیِ 

صورت جداگانه و ای، هر یک بهاین فرآیند چندمرحله

گذاشت. بر مستقیم بر روندهای مهاجرت از شهرها تأثیر می

اساس این الگو، همزمان با حضور مغوالن در ایران و سپس 

تثبیت موقعیت آنان در قامت حکومت ایلخانان، بسیاری از 

های وسیع و همراه با خشونت شهرها ابتدا تحت تأثیر هجوم

ها در همین مغوالن، ویران شدند. موج نخست مهاجرت

های های جمعیتی را راهی حوزهزمان به وقوع پیوست و گروه

کرد که یا در درون مرزهای ایران بود، جغرافیایی دیگری می

؛ 136: 1355شاهی، تر جنوب ایران )تاریخمانند نواحی امن

( یا خارج از مرزهای مرسوم سیاسِی 154: 1371قزوینی، 

ایراِن آن زمان مانند مرص و هندوستان و آسیای صغیر 

 (.8-11: 1400)صبوری، 

با گذار از این مرحله، شهرهای ایران در موقعیت دیگری قرار  

گرفتند. درواقع تحت تأثیر تثبیت تدریجی موقعیت مغوالن 

اقتصاد نظامی به اقتصاد مبتنی بر  و نیازشان به گذار از

مالیات شهری، رویکردی نسبی به آبادانی شهرها صورت 

گرفت و شهرهایی همچون تربیز، مراغه و سلطانیه، به شکلی 

ای خارج از عرف یافتند و به انگیز، توسعهناموزون و شگفت
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ترین شهرهای این دوره تبدیل شدند. درواقع، تحت تأثیر مهم

ی ناموزون شهرها مغولی و گرایش آنان به توسعهاقتدارگرایی 

در غرب ایران، شکوفایی شهری در غرب و شامل غرب ایران، 

به بهای افول نسبی بسیاری از مراکز شهری در مرکز و رشق 

ایران، شکل گرفت. این فرآیندها، به شکل مستقیم بر 

گذاشت الگوهای مهاجرتی این دوره تأثیر عمیق برجای می

ی گزینشی از شهرهای غربی که هم بر رونق فزایندهنحویبه

حال، به تهی شدن شهرهای منتهی شدند و هم درعین

های انسانِی موردنیاز برای توسعه و غیرغربی از ظرفیت

آبادانی. این الگو، تقریباً با همین روال در دوران تیموری نیز 

 تکرار شد با این تفاوت که این بار، شهرهای رشقی ایران در

ی ناموزون قرار گرفتند و شهرهای فراوانی در معرض توسعه

-مرکز و غرب ایران، تحت تأثیر اقتدارگرایِی ایلی تیموری، دوره

هایی از افول نسبی را پشت رس گذاشتند. در این دوره نیز 

مانند دورۀ پیشین، اشکالی از مهاجرت در درون و خارج از 

های دمت سیاستمرزهای ایران به وقوع پیوست که یا در خ

ای تیموریان در رشق بود و یا تحت تأثیر اقتدارگرایی توسعه

های جغرافیایی دیگری همچون آناطولی و ایلِی آنان، به حوزه

 :Nesipoghlo, 1990گرفت )عثامنی و غیره انجام می

140; Surreyya, 1996, 113 ،)که این جغرافیا به نحویبه

هایی از مهاجران ایرانی برای طیفها ترین پناهگاهیکی از مهم

 (.64-78: 1389پرست، )شعبانی و دین تبدیل شد

های شهری محوری و توسعۀ ناموزون در سیاستشهر، رشق

 سالطین تیموری

-مفهوم توسعۀ ناموزون، مفهومی مدرن در حوزۀ سیاست

است که ناظر بر توسعۀ نامتوازن و  های توسعۀ شهری

های ناکارآمد و ناقص در ناهامهنگ شهر و البته سیاست

گونه حوزۀ توسعۀ کالِن شهرها در یک کشور است و این

ی ناموزون، عبارت است از توسعه»تعریف شده است: 

شکاف میان درجۀ توسعۀ یک منطقه از یک کشور نسبت به 

اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی  ی دیگر با توجه به ابعادمنطقه

ی ناموزون عبارت است دیگر، توسعهعبارتیو سیاسی آن. به

های طبیعی و انسانی که برای یک منطقه از ای مؤلفهاز پاره

یافتگی و برای مناطق دیگری از ای از توسعهیک کشور، درجه

)مقصودی، « آوردنیافتگی را به همراه میهامن کشور توسعه

ست که دایرۀ شمول این مفهوم با توجه بدیهی ا(. 72: 1378

به تحوالت عمیق مفهوم شهر و شهرنشینی، بیش از آنکه 

تحوالت شهری در جهان پیشامدرن را پوشش دهد، 

دهد، اما ای مدرن را بازتاب میتوسعه-های شهریسیاست

اگر نخواهیم این مفهوم را کامالً در معنای مدرن آن به کار 

معنایی از آن را لحاظ کنیم که ناظر بر هرگونه بگیریم و رصفاً 

ای ناهمگون و نامتوازن شهرها در ادوار توسعه سیاست

آمیز از آن برای توانیم به شکلی احتیاطتاریخی باشد، آنگاه می

توضیح برخی روندهای شهری در دورۀ میانه، خاصه دوره 

 تیموری نیز کمک بگیریم.

در رشق ایران با های توسعۀ شهری تیموریان سیاست

 :Subtelny, 2007های شهری خراسان )محوریت کانون

طور اعم و دو شهر سمرقند و هرات، به شکل اخص به(، 157

شکل گرفت. ابعاد و زوایای خواسته یا ناخواستۀ این مسئله، 

های تیموریان حول محور شهر را تحت تأثیر کلیت سیاست

محوری بر اساس قتوان آن را رش قرار داد که با تسامح می

محوری، خواه های توسعۀ ناموزن نام نهاد. این رشقسیاست

الوطنی این سالطین نسبت به مثابۀ متایالت حببه

جغرافیای مألوف خود قلمداد شود و خواه برتافته از نوعی 

ها در گرایش سیاسی معطوف به مترکزگرایی و ناتوانِی آن

ها فهم شود، نب آنی درازمدت جغرافیایی وسیع از جااداره

یک رسی پیامدهای عاجل داشت ازجمله توسعۀ شهری 

برخی از شهرهای این منطقه و در  سویهو یک شدهاغراق

های شهری از مدار توجه عوض خارج شدن نسبی دیگر کانون

سالطین تیموری. این مسئله، در تاریخ تحوالت این دوره 

 تأمل است.ای قابلپدیده

های شهری سالطین ق محوری در سیاستتأکید بر این رش  

پوشی قاطع این سالطین از دیگر تیموری البته به معنای چشم

های شهری در سایر نواحی ایران نیست؛ هرچند گرایش کانون

گرایانه در برخی توسعه-ای اقدامات عمرانیها به انجام پارهآن

جه تو شهرهای دیگر مانند خراسان، یزد و غیره نیز نسبتاً قابل

؛ 140-150: 1397بوده است )امیراسمی و همکاران، 

؛ جکسون و 186-197: 1394جاملی و همکاران، یوسف

(. مسئله اینجاست که این پدیده 6/130: 1390الکهارت، 

ای در این دوره گونهی شهری را بهدر دورۀ موردبحث، موازنه

برهم زد که رشد و توسعۀ شهرهای رشقی در قیاس با آنچه در 

داد قابل قیاس نبود و این مسئله، تبعات گر نقاط رخ میدی



 

 47شماره   1401 تابستان

 35 

رۀ
چنب

در 
ر 

شه
 

عۀ
س

تو
... 

آورد که مهاجرت، فرهنگی خاصی را به دنبال می-اجتامعی

 رفت.ی کانونی آن به شامر میپدیده

گونه متایالت نزد سالطین تیموری از هامن نخستین رصد این

های عنوان پایتخت تا دورههای انتخاب سمرقند بهدوره

ه جانشینان تیمور به شهرهایی همچون بعدی و عطف توج

پای پذیر است. اگر این عطف توجه را نخواهیم بههرات امکان

های مرسوم نزد سالطین بگذاریم و آن را پایتخت دوستی

که دیگر چنانای تالش در جهت آراسنت پایتخت، آنگونه

آمدند، قلمداد سالطین و پادشاهان درصدد انجام آن برمی

توانیم این را گرایشی استثنائی بدانیم که در مینکنیم، آنگاه 

شد. این نوعی ناموزونی و عدم توازن منجر میجای خود به

-یابد که تبعات اقتصادینکته آنجا بیشرت اهمیت می

این رویکردها، دامن  اجتامعی گوناگونی که همزمان و درنتیجه

های ها را با انواع آسیبگرفت و آندیگر شهرها را می

ساخت، موردتوجه قرار گیرند. فرهنگی مواجه می-تامعیاج

گویی و بزرگنامیی جانب اغراقبدون اینکه در این زمینه به

عنوان منونه سه کانون ست به رسنوشتی که بهبلغزیم، کافی ا

شهری خراسان )به شکل اعم(، سمرقند و هرات از رس 

 گذراندند، توجه کنیم.

های شهری خراسان در این نونبنا بر گزارش منابع تاریخی، کا

دوره به شکل چشمگیری موردتوجه قرار گرفتند. اقتصاِد 

های تیموری در پویای این منطقه درنتیجۀ نزدیکی با پایتخت

سمرقند و هرات، وجود نوعی دلبستگی میان اعضای 

خاندان سلطنتی به این شهرها، شکوفایی پدیدۀ وقف و تأثیر 

خراسان و عواملی از این  ی آن در عمران شهریفزاینده

دست، خراسان را به کانون شهری پراهمیتی مبدل کرد که 

فرهنگی این دوره پیدا کرد -جایگاهی ویژه در مناسبات تجاری

(Subtelny, 2007: 182-183،عالوه بر خراسان .) 

انگیز بوده ی شهر سمرقند نیز در این دوره حیرتتوسعه

 تیمور تا زمان است. این شهر از زمان بر تخت نشسنت

-صورت مداوم و مستمر در معرض ساختشاهرخ، به

های مترکز جمعیتی متعدد، ساخت وسازهای مکرر، طرح

های تجاری، کاروانرساها، ها، بازارها، گسرتش راهها، باغکاخ

ی هرنها و بالتبع، مساجد و ابنیۀ مذهبی، رونق فزاینده

های رگاهد مبتنی بر هرن، کاای اقتصاگیری گونهشکل

بافی و البسه و غیره بوده است سازی و آجرپزی، پارچهکاشی

؛ یزدی، 279: 1363؛ کالویخو،226: 2536عربشاه، )ابن

(. به این شاکلۀ 4/4931: 1380؛ میرخواند، 1/987: 1387

ها و گروها و طبقات اجتامعی نیرومند اقتصادی، جریان

جریان توسعۀ بسیار متنوع و متکرث را نیز باید افزود که 

کشیدند و اغلب نیز اجتامعی شهر را بر دوش می-فرهنگی

تربتی، مهاجرانی غیرسمرقندی به شامر می آمدند )حسینی

1342 :216-210.) 

توجه است. هرات که رسنوشت هرات نیز از این منظر قابل 

هایی از رونق دلبستگی شاهرخ تیموری به آن زبانزد بود، دوره

-هرنی -را تجربه کرد. تکاپوهای اقتصادیو شکوفایی فزاینده 

بازرگانی شاهرخ و همرسش گوهرشاد خاتون، هرات را 

ترین کانون شهری این دوره مطرح ساخت و عنوان مهمبه

ای را اجتامعی و فرهنگی فزاینده-های اقتصادیظرفیت

پیش روی آن نهاد. بر اساس هامن الگوی توسعۀ رسیع 

ار وسیعی از ابنیه با سمرقند، در هرات نیز حجم بسی

کارکردهای اقتصادی، دینی، تجاری و هرنی رس برآوردند 

؛ 124: 1370ابرو، ؛ حافظ1/580 :1372ابرو، )حافظ

؛ 190: 1365؛ پوپ، 15-16: 1370؛ 32: 1339اسفزاری، 

 (.281: 1384کولئو، 

زمان ها در این مدتتجربۀ این دو شهر و توسعۀ فزایندۀ آن

ی مهاجرت پیوند مهم با مسئله  بسیارکوتاه از یک منظرِ 

هم انتقال و کوچ دادن اجباری و دستوری خورد و آنمی

بسیاری از نخبگان شهری از دیگر شهرهای ایران به این دو شهر 

بود. منابع تاریخی از خیل نسبتاً عظیمی از صاحبان حرف، 

ی حوزۀ هرن و های برجستهمتخصصان، اساتید و شخصیت

اند که از جانب سالطین تیموری و بردهه ناممعامری و غیر 

منظور ارتقای توسعۀ بیشرت این دو شهر به اینجا منتقل به

: 1374؛ کالویخو، 11-2/12: 1360شدند )سمرقندی، 

(. این بدان معنا بود که 1/35: 1380ابرو، ؛ حافظ193-192

های این دوره در رشق ایران، اتکایی بیش از اندازه شهرسازی

شدۀ سایر شهرهای ایران های فرهنگِی غارتفیتبه ظر 

های داشت. درواقع خیل عظیمی از کنش گرانی که در حوزه

ای انسانی در ی رسمایهمثابههرنی، علمی و صنعتی به

اقتصادی را به -شهرهای کوچک و بزرگ ایران رونقی فرهنگی

های شهری رشق، به تراکمی دنبال آوردند، با انتقال به کانون

های شهرسازی دامن زدند که پیش از انگیز از ظرفیتتشگف
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 ,Pope, 1969: 75-90, Thakcstonسابقه بود )این بی

های شهری دیگر شهرها این پدیده، ظرفیت (.42-44 :2000

های آن را برای اسکان دیرپاتر و داد و جذابیترا تقلیل می

 داد.متمرکزتر نیروهای شهری کاهش می

 و مسئلۀ شهر در عرص تیموریاقتدارگرایی ایلی 

های سیاسی ترک و مغول پیش از تیموریان مانند دیگر جریان

ای رس برآوردند که عشیره-خود، از درون یک سنت ایلیاتی

نسبت به سیاست و قدرت ذهنیتی نسبتاً مشخص 

ویژه شخص داشتند. دلبستگی فراوان سالطین تیموری )به

های بسیار از ظرفیتگرفنت تیمور( به جهانگشایی با بهره

ها و های فراوان در کشورگشایینیرومند ایلی، مهارت

های تثبیت قدرت خود در های فرسایشی، شیوهجنگ

شده، رویکردشان نسبت به اقتصاد شهری و مناطق فتح

توجهی از مرزهای جغرافیایی، اعتقاد قابل بازرگانی در گسرته

تحرکات ایلی  ای تقسیم قدرت میان بزرگان ایلی،گونهبه

ی این ای مشخص در زمرهمتنوع و عدم ثبات و مترکز در نقطه

؛ 1/221: 1387های حکمرانی بود )یزدی، شیوه

(. پیوند این شیوۀ اعامل قدرت با 370: 1342تربتی، حسینی

اجتامعی آن همواره به  -مسئلۀ شهر و ابعاد اقتصادی

ل های شهری در این دوره تبدینچالشی پیش روی کانو 

طرف دلبستگی نسبی به بازرگانی و تجارت و شد. از یکمی

برقراری امنیت رسارسی در جهت رونق اقتصاد و ساخت و 

سازهای فراوان با کارکردهای تجاری در ظاهر، شهر و توان 

الطین تیموری در کانون توجهات اقتصادی آن را برای س

: 2536عربشاه، ؛ ابن838-1/839، 1387نشاند )یزدی، می

؛ جکسون و 125: 1384؛ تاکسنت و همکاران، 280-279

( و از جانب دیگر، ماهیت سیاسی 6/130: 1390الکهارت، 

این حکومت، اقتصاد مبتنی بر جنگ و غارت، گسرتدگی 

های حوزه جغرافیایی تحت نفوذ و متوسل شدن به جابجایی

های شهری و منظور جلوگیری از آشوبفراوان جمعیتی به

ن دست، به تعارضی منایان در نسبت میان عواملی از ای

طرف، سالطین تیموری و مسئلۀ شهر اشاره داشت. از یک

های ی فالت ایران و کانونگانۀ تیمور در گسرتهنربدهای سه

ها درگیر شهری خارج از آن شهرهای این منطقه را برای دهه

کرد و از جانب دیگر، اقتصادی می-مسائل فراوان اجتامعی

مالیاتی شهرها، -تجاری -های اقتصادیها به ظرفیتنیاز آن

ساخت. آنچه در اینجا رخ ها را غیرممکن میپوشی از آنچشم

داد ایجاد نوعی پیونِد متقابل میان اقتدارگرایی ایلِی می

تیموری با شهر بود و عامل برقرارکنندۀ این پیوند، نیاز عاجل 

ی امنیت در و حیاتی تیمور به مالیات و در مقابل، برقرار 

شهرها بود. بنابراین، شهرها در درجۀ نخست، فارغ از 

مثابۀ کانونی های درونی و اهمیتشان بهها و پتانسیلظرفیت

شدند که غنیمتِی مهمی قلمداد می-انسانی، منبعِ مالیاتی

مین امنیت، به وجهی سلبی و ی تأ در ازای وعده

الیاتی آمیز و مقتدرانه، ملزم به رفع نیازهای مخشونت

 ;Hourany, 1970: 18-19شد )حکومت مرکزی می

Stern, 1970: 32-36; lapidus, 1969: 65-67.) 

بنابراین، مسئلۀ اعامل قدرت و شیوۀ حکمرانی ایلیاتی تیمور 

صورت مستقیم بر فرآیندهای شهری تأثیر و جانشینانش به

گذاشت که یکی از این فرآیندها، فزونی گرفنت روند می

اجتامعی  -های اقتصادیا درنتیجۀ سیاستهمهاجرت

های ایلیاتی، خود را در تتیموریان بود. این سیاس

های متناوب، استمرار چپاول و غارت شهرها گیریمالیات

های اقتصادی، تحت تأثیر تحوالت سیاسی و تالطم

ها در های مکرر میان نیروهای مخالف و اسکان آنجابجایی

های  نیروهای شهری در جنگمناطقی دیگر و درگیر ساخنت

ساخت. عنوان نیروهای جنگی منایان میفرسایشی به

عنوان واکنشی ها، مهاجرت را بهمجموعۀ این سیاست

انسانی و ناگزیر، پیش پای طیف وسیعی از نیروهای شهری 

 گذاشت.می

 اقتدارگرایی ایلی و توسعۀ ناموزون در عرص تیموری

ۀ ناموزون و اقتدارگرایی ایلیاتی در اینجا بر پایۀ دو محور توسع

های ها با تحوالت شهری در دورۀ تیموری، جریانو پیوند آن

اند. اشاره به این نکته رضوری بندیمهاجرت قابل تقسیم

-های مهاجرت، همگی ماهیتی اجباریست که این جریانا

هایی که منجر به اند. چه آن دسته از مهاجرتدستوری داشته

های نخبه و اربابان مشاغل و حرف و و گروه هاانتقال دسته

هرنها و عاملان به شهرهای رشقی )با محوریت سمرقند و 

های اجباری که شدند و چه آن دسته از مهاجرتهرات( می

به شکل مستقیم از سازوکار اعامل قدرت ایلیاتی تیموریان 

 پذیرفتند.تأثیر می
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مهاجرت در عرص  اعامل قدرت ایلیاتی و تأثیر آن بر فرآیندهای

 تیموری

یی و اعامل قدرت ها و ابعاِد اقتدارگراای مؤلفهدر اینجا، پاره

ایلیاتی که مستقیامً بر روندهای مهاجرتی تأثیر گذاشتند 

موردبررسی قرار خواهند گرفت. این عنارص درواقع، 

اند که بر فرآیندهای اجتامعی، هایی منفی و مخربمؤلفه

گذارند، اما ونی در هر دوره تأثیر میاقتصادی و فرهنگی گوناگ

خاصه در دورۀ تیموری، مسئلۀ مهاجرت را به شکلی مستقیم 

ها بیشرت از آن تحت تأثیر قرار دادند. اهمیت این مؤلفه

-ِی نگرِش ایلیاتینگری و شیوهجهت بود که نوعی جهان

ها بودند و نیز برتافته بخِش آنی مرشوعیتعشایری، پشتوانه

جویانه بودند که در ای متایالت جهانگیرانه و سلطهاز پاره

نگرش ایلیاتی به قوت وجود داشت. تیمور این ذهنیت و 

کرد و ی اعامل قدرت را منایندگی و به آن نیز تفاخر میشیوه

نگریست که مغولی می-میراثی ترکی مثابهنسبت به آن، به

شی، چنین نگر  بایست احیا گردند. طبیعی بود که نتیجهمی

های جنگی مستمر و مداوم و گشودن گیری دورهبه شکل

انجامید. مجموعۀ این موارد های فراوان و پهناور میرسزمین

بود که سازوکار اقتدارگرایی و شیوۀ اعامل قدرت ایلیاتی را 

 گذاشت.بخشید و بر روندهای مهاجرتی تأثیر میانسجام می

 ها و قتل و غارتجنگ

گیری این های نخست قدرتیژه دورهودورۀ تیموریان، به

های سلسله با زعامت و رهربی شخص تیمور، دورۀ جنگ

وسیع و رسارسی بود که کم و بیش دورۀ نخست هجوم 

های مداوم و کرد. تأثیر این جنگمغوالن را تداعی می

فرسایشی بر وضعیت شهرها البته قابل حدس بود. این 

های شهری وهتأثیرگذاری، خاصه بر وضعیت مهاجرت گر 

هایی از این دست تأمل بود. منابع تاریخی گزارشقابل

دهند که مستقیامً درنتیجۀ ها به دست میمهاجرت

های رسارسی به وقوع پیوسته بودند. حافظ ابرو جنگ

عنوان منونه، با اشاره به جنگ و گریزها در مناطق مختلف به

ی یجهکند که درنتهایی اشاره میایران، به سیل مهاجرت

گرفته رعب و وحشت نیروهای تیموری در شهرها صورت می

چون بندگى حرضت بر ايشان حمله آورد، آن جامعت »بود. 

عاقبت كه هريك شري بيشه مردى و جنگ و نهنگ درياى ىب

وغا بودند، از ستيز و آويز عاجز مانده روى به گريز آورده، 

: 1380رو، اب)حافظ« كردندمى كرده و قومى كوچ فوجى كوچ

3/211-210.) 

 هاتأثیر تعدی و ظلم کارگزاران تیموری بر مهاجرت

کرد که در نبود سازوکار اعامل قدرت ایلیاتی اقتضا می

سلطان، کارداران و منایندگانی از جانب او در شهرها مستقر 

ها آوری مالیاتشوند و نظارتی بر تحرکات سیاسی و جمع

ها تبدیل ه منشأ نارضایتیداشته باشند اما این گروه خود ب

شدند و در درازمدت، مسیر مهاجرت را پیش پای طبقات می

گذاشت. كالويخو تصویری از این حجم مختلف اجتامعی می

مردم از  کههنگامی»دهد. از اجحاف و ظلم را بازتاب می

آمدن تاتارها و سواران تيمورى كه براى اجراى دستورى 

رسعت از آنجا تأمل و به شدند، بدونرفتند باخرب مىمی

دانستند با آمدن این سفريان، گریختند ]...[ چون مىمی

گردد. این ایلچیان وقتی به روستا رسیده روزگار آنان سياه می

زدند. او را كدخدا را می يافتند به او ناسزا گفته و تازيانه مى

دوانند تا آنچه نياز سفريان است، به دست در پيش خود مى

ين مأمورين به نام اجراى فرمان ولينعمت خود، تیمور، آورند. ا

گذاشتند و کسی جرأت دم زدن مردم را در فشار مى

(. نخجوانی با 183، 195، 210: 1374)کالویخو، « نداشت

مدتيست »نویسد ها میاشاره به تأثیر این مؤلفه بر مهاجرت

 افتد ىك نواب حرضت شهريارى از شارعمى تا استامع

و نصفت انحراف  معدلت طريقت راهشاه رشيعت و

اند و در محافظت بالد و عباد اهامىل ىك نه مناسب منوده

حال مقربان سالطني باشد بجاى آورده و عوض يك دينار 

و بدان سبب مصالح  واجب ديواىن ده دينار از رعايا ستده

مهمل مانده و رعایا بعىض جالء وطن كرده و  مختل و مناظم

)نخجوانی، «  انهزام را متشّمر و مستوفر شدهبعىض تدبري

 (.1/169تا: بی

کند که حکومت اى، اشاره مینخجواىن همچنین ضمن نامه

نخجوان را به حاکمی ظامل واگذار کرده بودند که هرچه 

ترتیب اوضاع بیش از پیش اینداد و بهخواست انجام میمی

حدود پنج جایی رسید که بر مردم سخت شد. ویرانی شهر به

های خراب و خالی دانگ از آن خراب شد که نشانه آن خانه

از سکنه آن بود. در پی این مشکالت، اهالی شهر رفنت را به 

ماندن ترجیح داده و از آنجا مهاجرت کردند. به گفته او 

شهرى كه درمجموع ماملك بعد از بغداد و تربيز متنزهى »
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به شومى ظلم و  مثل آن هيچ نديده بود و هيچ گوش نشنيده

تعدى حاكم نهاب سفاك، اكنون خراب است و هيچ آفريده 

تا: )نخجوانی، بی« منايدبه تدارك و تالىف آن اهتامم منى

ی مهمی به (. نخجوانی در جای دیگری، اشاره472-467

ها در جهت بازگرداندن مهاجرین و ی برخی تالشدرباره

تأملی ی قابلهها در شهرها دارد که نکتاستقرار مجدد آن

دهد که کرثت این رفتار اجتامعی، چگونه است و نشان می

ای حال به دغدغهبر وضعیت شهرها تأثیر گذاشته و درعین

 درين وقت»شده بوده است. مهم برای عامل حکومتی تبدیل

واسطه كرثت حواالت استامع افتاد كه رعایای فالن موضع به

یافته جالء وطن ت بديشان راهفرتا كه از تنوعديواىن و خرابيى

اند استظهار و استاملت ايشان كرده بهر موضع متفرق شده

را اين حكم نفاذ يافت تا بهر جا كه رفته باشند بدلخوىش 

تفرقه و تردد بخود راه  متام با وطن مألوف آيند و بهيچ وجه

ندهند كه در رعايت و محافظت ايشان اهامل نخواهد 

بديوان آيند و احوال عجز و  انرفت، چند كدخداى كارد

 انكسار خود بازمنایند تا بتدارك اهتامم رود حكام واليات

ايشان را بحاميت نگريند و بزودى متام با وطن مألوف روانه 

(. در جای دیگری، 301-2/302تا: )نخجوانی، بی« گردانند

ی مهاجرت در آن به شدن مسئلهبه وضعیت قزوین و تبدیل

جمعى از رنود و »نویسد کند و میاشاره میای مهم دغدغه

اجتامع كرده بر محالت  بهر وقت اوباش باستصواب حكام

گردند و و غارت و تاراج مشغول مى زنند و بنهبمى قزوين

و مستأصل شدند و  حال منقلعبدين واسطه رعاياء ضعیف

شهر روى بخراىب نهاد و ساكنان جالء وطن را مستوفر و 

د ]...[. اين معنى بغايت مستنكر منود بدان منشمر گشتن

سبب اين حكم نفاذ يافت و امري حاج را كه مردى عادل و 

شجاع و دلريست با صد مرد لشكرى فرستاده شد تا تفحص 

و تجسس منوده و آن جامعت را بدست آورده اگر بتهييج 

حكام برين حركات ناپسنديده اقدام منوده باشند حكام را 

ده اينجا فرستد تا تدبري ايشان كرده شود و رنود گرفته و بند كر 

حركت ذميمه شده باشند بعد از  و اوباش را كه مبارش اين

عنيف و  اسرتداد حقوق و تسليم مبستحقان بتشديدات

)نخجوانی ]...[« تعنيفات شديد مواخذ و مخاطب گرداند 

 (. 322-2/323تا: بی

نه برای مهاجرت حال، ظلم و ستم عامل تیمور تنها بهابااین

بسا بسیاری اوقات ظلم حکام محلی سبب نبود. چه

با اشاره  تاریخ الفیآورد. چنانچه در مهاجرت مردم را فراهم می

های مستمر میان میرزا پیر بوداق با جهانگیر شاه در به درگیری

های گسرتده آمده اواخر عرص تیموری و تأثیر آن بر مهاجرت

ربایجان و عراق( پانزده هزار و در اين وقت )در آذ»است 

آمده بودند، جانخانوار از ايل و الوس كه از ظلم تركامنان به

كرده به خراسان آمدند و سلطان ابوسعيد  فرصت يافته كوچ

)تتوی و همکاران، « ايشان را رعايت كرده و يورت عنايت منود

1382 :8/5334.) 

آن بر  بر زور و غارت و تأثیرهای مالیاتی مبتنی سیاست

 های اجباریکوچ

منظور تدارک امور جنگی و نیاز مستمر به منابع مالی به

های مستمر، شهر را همواره در معرض تهدیدات لشکرکشی

ای داد؛ مسئلهنظامیان و کارداران مالیاتی حکومت قرار می

ی طبقات اجتامعی تبدیل ر گردهکه به فشاری فزاینده ب

ی وطن و مهاجرت، اقناع ظور جال منها را بهشد و آنمی

ابرو ای از این دست اقدامات را حافظساخت. منونهمی

کند که در تربیز رخ داده بود و آن، زمانی بود که گزارش می

ی خالی از وجوهات ورد رسید و با خزانهامیرزاده عمر به دره

از »خزانه سلطانیه مواجه شد. دستوری که داد این بود که 

يابد ستاند  چند بر سبيل استقراض مىمتموالن ماملك ماىل

به گفته حافظ ابرو اگرچه این «. نبشت و برات بر مال آينده

امر بر خاطر امیرزاده عمر گران آمد، اما اجازه این کار را داد. 

وی دستور داد که چند نفر ازجمله فردی به نام شیخ 

خرسوشاهی که از پیشنهاددهندگان غارت بود برای این مهم 

اكرث اكابر تربيز در اين قضيه از خان »ربیز روند و به دنبال آن به ت

و مان برافتادند و مبلغ دويست تومان عراقى به دو روز به زخم 

شكنجه و چوب بستدند. در این بین به جمعی دستور داده 

ها را به شد که از تربیز کوچ کرده و به قلعه سلطانیه بروند. آن

یز بیرون آوردند. از سوی دیگر جرب و قهر کوچانیده و از ترب

طورکلی هرچه از آن رعایا یافتند لشکریان، گاو، گوسفند و به

 (. 66-3/65: 1380)حافظ ابرو، « طور کامل غارت کردندبه

همچنین در هنگام فتح کالرستان مازندران چند تن از اهالی 

چون ارباب و اهاىل كالرستان دانستند »را به کوچ واداشتند: 

كند و احوال ملوك و قتل و تقدير، تدبري فايده منىكه با 



 

 47شماره   1401 تابستان

 39 

رۀ
چنب

در 
ر 

شه
 

عۀ
س

تو
... 

حبس ايشان را معلوم كرده بودند ]...[ مجموع اطاعت 

مشغول  منودند و قلعه هرىس را بسپردند و به دعا و ثنا گفنت

شدند ايشان را به انعامات اوفر مفتخر و رسبلند گردانيدند 

و در آنجا  داده به سارى فرستادند و چندنفری از ايشان را كوچ

: 1345)مرعشی، « مرسوم تعنّي كرده به خدمت بازداشتند.

(. گاهی هم به هنگام ویران کردن شهرهای مهم 211-210

طور مثال به شدند اهالی آن شهر را کوچ دهند. بهمجبور می

هنگام فتح قلعه سلطانیه امیرزاده ابابکر وجهی بر مردم 

احی دست به سلطانیه معلوم کرد. لشکریان او در آن نو 

زده و هرچه را یافتند، بردند. رسانجام قلعه محارصه و غارت

درازی به اهالی شهر را آغاز و فتح شد. لشکریان دست

طرف سلطانیه را غارت کردند. در پایان مردم سلطانیه را به

تربیز، مراغه و اردبیل کوچ داده و سلطانیه را خراب کردند 

 (.3/223: 1380ابرو، )حافظ

 دادن ایالت و طوایفکوچ 

کرد که اعامل قدرت ایلیاتی اقتضا می یمنطق درونی شیوه

های کنرتل و نظارتی مستمر بر تحرکات جمعیتی سایر گروه

گیری از منظور بهرهجمعیتی ایلی برود. حال این نظارت یا به

ها بود یا در جهت مامنعت های اقتصادی این گروهظرفیت

از جانب دیگر ایالت و طوایف ای تحرکات سیاسی از پاره

توجه و رسیع در این زمینه مهاجرت ُخردتر. یک رویکرد قابل

ای به نقطۀ دیگر بود. در این میان، خیل ها از نقطهدادن آن

ناچار به جغرافیای غیرمالوفی عظیمی از خانوارهای ایلی به

شدند که تبعات خاص خود را نیز به دنبال کوچانده می

مثابۀ اهرمی کرد در دورۀ تیموری نیز بهداشت. این روی

استفاده بود و در جای خود به روندهای کارکردی قابل

گیری های قدرتگذاشت و از نخستین دورهمهاجرت تأثیر می

تیمور تا ادوار بعد، فرآیندی مرسوم و شناخته شده بود. 

ها به طایفۀ قراتاتاران مربوط ای از این دست جابجاییمنونه

این طایفه از زمان هالکو به در رسحدات روم و شام شد. می

ازآنجاکه در آن والیت به غیر از پرداخت »مستقرشده بودند و 

زکات مجبور به پرداخت وجوه دیگری نبودند، در اندك مدىت 

هريىك از ايشان صاحب ثروىت شدند و اسب و اسرت و گاو 

: 1380ابرو، )حافظ« و گوسفند ايشان از حّد عّد درگذشت

(. دسرتسی تیمور به این مناطق، اندیشۀ انتقال 2/989-988

این طایفه به داخل ایران را در ذهن او زنده ساخت و این گروه 

ملوك متقّدم و سالطني ماضيه »ی تیمور که بر اساس گفته

بدين ديار  آباء و اجداد شام را از آن واليت )مغولستان(

ون در سايه عنايت آوردند؛ مّدىت در مقام غربت بوديد، اكن

بر خود خوانيد و به « حّب الوطن من االميان»و عاطفت ما 

مقّر و موطن آباء و اجداد خويش بازگرديد و بقيه عمر در سايه 

عنايت ما به امن و امان روزگار گذرانيد. ايشان بدين معنى 

هزار خانه با دار شدند ]...[ بر اين منوال ىسراىض و منّت

حامل و اثقال از شرت و گاو و گوسفند اسباب و اموال و ا

« امن و امان از دارامللک روم بیرون آورد مصحوب

، 288: 1345؛ مرعشی، 988 -2/989: 1380ابرو، )حافظ

 (.200-202: 2536عربشاه، ابن

 هایشانکوچ دادن حکام رسکش و خانواده

هایی های اجباری این دوره، مهاجرتبخشی دیگر از مهاجرت

شدند که هدف از آن رصفاً سیاسی قلمداد میبا ماهیت 

های کنرتل و نظارت بر اقتدار و نفوذ حکام رسکش و خانواده

ها معموالً پس از فتح گونه مهاجرتها در والیات بود. اینآن

داد و درنتیجۀ آن حکام و متنفذان یک شهر و ناحیه رخ می

سیاسی این شهرها با دستورات سالطین، به نواحی دیگر 

شدند. برای منونه تیمور پس از غلبه بر ملک وچانده میک

ملك »ها قربانی و عفو آنبیِک جانیالدین و علیغیاث

بيگ را با متعلقان به سمرقند الدین را با فرزندان و عىلغیاث

به  را بر امرا قسمت منوده، خانه كوچ و مجموع جانی قربانيان

(. همچنین 1/525: 1387)یزدی، « ماوراءالنهر نقل كنند

مظفر، پرسان شاه شجاع، سلطان تیمور پس از غلبه بر آل

العابدین شبلی که پدرش چشامن او را میل کشیده بود و زین

که از شاه منصور تلخی چشیده بود را به سمرقند فرستاد و 

 (.720برای هرکدام اقطاع معین منود )هامن: 

آن بر  رمحوری رشق محور و تأثیتوسعۀ ناموزون و توسعه

 روندهای مهاجرت در عرص تیموری

ها ی اعامل قدرت ایلیاتی و تأثیر آن سیاستعالوه بر مسئله

بر روندهای مهاجرتی در عرص تیموری، شهرهای این دوره، در 

ها مواجه ای چشمگیر، با گونۀ دیگری از مهاجرتگسرته

جانبه به برخی آمیز و یکشدند که عامِل آن، توجه اغراق

: 1381رشقی ازجمله سمرقند و هرات بود )ریپکا،  شهرهای

گوید که مأمورين (. کالویخو در همین رابطه می395-369
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اى را جرباً به حواىل بدون توجه به متايل و عالقه مردم، عده

دادند تا به نفوس اين خطه بيفزايند مى سمرقند كوچ

(. شدت این مسئله 183، 195، 210: 1374)کالویخو، 

ی سیاسی، فرهنگی و ای بود که به یک قاعدهگونهبه

شده بود و تقریباً غیرممکن اجتامعِی آشنا در این دوره تبدیل

ای در شهری رخ بدهد و آن شهر، بخش بود فتح و غلبه

های صنعت، ترین نیروهای نخبه در حوزهتوجهی از مهمقابل

فرهنگ، علم و دانش و هرنها را از دست ندهد. این رفتار، 

گونۀ شهرهای رشقی صورت منظور آبادکردِن وسواسفاً بهرص 

ها شده، عالوه بر آسیبکه شهرهای فتحمی گرفت. درحالی

صنعتی -شدگِی فرهنگیهای وسیع، با نوعی تهیو تخریب

های شهری، در نوع شدند. غارت این ظرفیتمواجه می

های شهری خود، محرکی نیرومند در جهت اقناِع دیگر گروه

ی رفت. پیش از این، دربارهمهاجرت به شامر میبرای 

ی روزافزون اقتصادی، فرهنگی، اجتامعی سمرقند و توسعه

تر، به این ای مصداقیگونههرات اشاره رفت. در اینجا به

های دستورِی مهاجرت اشاره خواهد شد که بیش از جریان

ی گونه و ناموزون در زمینههر چیز، از گرایشی افراط

-ِی رشق محور نزد سالطین تیموری پرده برمیشهردوست

ی جنگ و غارِت رسارسی فتح داشت. اینکه شهری درنتیجه

شد یا به صلح، چندان در رسنوشت نیروهای مولِد می

هایی بود که کرد. مهم، چشممستقر در آن تفاوتی ایجاد منی

از رِس دلبستگی مفرط، به توسعه و آبادانی سمرقند و هرات 

شده د و نه الزاما وضعیت وخیم شهرهای فتحشدوخته می

هرنی. منابع  -اقتصادی -های فرهنگیپس از این غارت

ها تاریخی این دوره در این زمینه بسیار غنی و رسشار از اشاره

توانند در بازمنایی بخشی از این هایی هستند که میو گزارش

تحوالت معطوف به مهاجرت نیروهای مولد شهری به رشق 

مفید باشند. اشاره تفکیکی به وضعیت برخی از این  ایران

 ست.شده رضوری اشهرهای غارت

که تیمور وارد ق هنگامی 782در ها از سیستان: مهاجرت

های محلی، شهر سیستان شد، پس از مخترصی مقاومت

فتح شد و درنتیجه، عالوه بر غارت رسارسی شهر، بسیاری از 

بزرگان سیستان به سمرقند کوچ داده شدند. )سیستانی، 

(. بنابراین، پس از فتح سیستان، حاکم 104-105: 1383

سیستان به همراه صاحبان حرف و سایر مردم به سمت 

آمده است: ماوراءالنهر کوچانده شدند. در مورد این واقعه 

و در آن حال لشكرها مرتب گردانيده خواست كه بنفس خود »

حمله كند امراى عظام پياده شده عنان بارگى گرفته معروض 

ومنال و حشمت و اقبال در دولت ها مالگردانيدند كه سال

ايم امروز تا ما زنده باشيم حرضت امري را تحمل ابد پيوند يافته

ار از اطراف حمله كرده و خطرها كردن روا نباشد و بيكب

دشمنان را رانده بحصار رسانيدند و زور آورده بيك حمله 

مردانه حصار را بگرفتند و خراب و باير گردانيدند و از لشكر 

ايشان بسيارى بقتل آوردند و ملك سیستان را با باقى رعيّت 

كرده بسمرقند رسانيدند و قضاه و علام و اكابر ایشان را  كوچ

 (.93: 2363)شامی، « فرستادند بحصار فراه

ق، امیر  780در ماجرای فتح خوارزم در ها از خوارزم: مهاجرت

تیمور پس از کسب غنائم بسیار، قصد روبرو شدن با یوسف 

صوفی از داعیان محلی را داشت. رسانجام جنگ درگرفت 

و پس از سه ماه و شانزده روز، تیمور پیروز شد و یوسف از 

و چون گرگ »نویسد: شت. یزدی میخوف و بیامری درگذ

فنا پرياهن حيات يوسف صوىف را پاره كرد، شريان بيشه ظفر 

قران و پلنگان قله مردى و هرن، يعنى بهادران لشكر صاحب

تاجور، در روز چهارشنبه روى شجاعت و جالدت به شهر 

نهادند و از اطراف و جوانب جنگ درانداخته، حصار را 

د ]...[ عساكر منصور، دست تسلط ها كردند و درآمدنرخنه

به نهب و غارت برگشادند و هرچه اسم مال بر آن افتد از 

 صامت و ناطق، به باد تاراج بردادند.

 به قتل و به غارت برآورده دست

 رساى رسان جمله گرديد پست

 زن و كودكانشان بربدند اسري

 بكشتند جمعى به شمشري و تري

ان و مواىل و حفاظ و اصناف ]...[ و متام ارشاف از دانشمند

به شهر كش فرستادند ]...[ سنه  كاران را خانه كوچپيشه

-1/482: 1387)یزدی، ]...[« احدى و مثانني و سبعاميه 

جانب ق برای بار پنجم به790که تیمور در (. یا هنگامی477

خوارزم رفت بعد از جنگی که به وقوع پیوست دستور داد که 

های خود شهر و والیت را از خانهمتامی اهالی و سکنه 

جانب سمرقند کوچ دهند و سپس شهر را ویران ساخته در به

آن جو کاشتند. خوارزم به مدت سه سال ویران بود تا اینکه 
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-1/601: 1387تیمور دستور به آبادی خوارزم داد )یزدی، 

600.) 

در جریان فتح هرات که پس ها از هرات به سمرقند: مهاجرت

الدین پرس موالنا سخت صورت گرفت، موالنا قطباز نربدی 

الدین كه مقدم امئه و علامى آن شهر بود، به همراه نظام

نام را از شهر و واليت تعيني دويست كدخداى صاحب

دادند. داروغه ترمذ، متورتاش، كه  كردند و به شهر سبز كوچ

زده شد و بوغا بود به جهت نقل ايشان نام برادرزاده امري آق

مغرّق بود به آهن و مزين به نقوش »هاى آن شهر را كه دروازه

 (.1/502: 1387به كش منقل كردند )یزدی، « و كتابه

عام در موردی دیگر، تيمور پس از قتلها از بغداد: مهاجرت

شاهزادگان مبارزى باهدف مقابله با سلطان احمد جالیری 

امن طرف بغداد حركت كرد. وی شيخ نورالدین عبدالرحبه

اسفراينى سفري سلطان احمد جالیری را پذيرفت وىل عذر 

رو به بغداد حمله نيامدن سلطان احمد را قبول نكرد. از این

کرد و شهر را گرفت. سلطان احمد فرار كرد، اما پرس و تنى 

چند از حرم او بدست تيمور افتادند و زنان سلطان احمد و 

وران رتفه و پيشهعالءالدوله پرس، با هرنوران، از اصناف مح

بغداد كه هر يك در قسمى از اقسام كامل بودند، به سمرقند 

 (.64: 1356؛ نوائی، 1/502: 1387کوچ دادند )یزدی، 

-تیمور پس از فتح دمشق غارتی متامها از دمشق: مهاجرت

عیار از این شهر صورت داد. به دستور او و پس از فتح شهر، 

یژه به بافنت پرنیان مشغول های وی بافندگانی که با دوکهمه

سازانی بودند به سمرقند کوچ داده شدند. عالوه بر این، کامن

-سازان، کاشیسازان، چینیساختند، زرهکه کامن زنبوری می

بافان سازان، طنابسازان، زرگران، بنایان، توپسازان، تفنگ

: 1374و غیره به دستور تیمور عازم سمرقند شدند )کالویخو، 

271.) 

شیراز نیز از تبعات این ها از شیراز به هرات: هاجرتم

مهاجرتی در امان مناند. عالوه بر -ایهای توسعهسیاست

طیف وسیعی از صاحبان حرف و مشاغل و هرنمندان، برخی 

های علمی ایراِن آن دوره که در شیراز ترین شخصیتاز مهم

انش زیستند نیز تحت تأثیر هیمنه و دستور تیمور و جانشینمی

-به رشق و خاصه هرات منتقل شدند. در راس این شخصیت

الدین شیرازی از معامران نامی ایران ها شاید بتوان موالنا قوام

احرتام و بامنزلت در عنوان شخصیتی قابلرا مثال زد که به

هرات مورد احرتام شاهرخ و همرسش و دیگر طبقات شهری 

مستقیم  بود و بر برخی روندهای معامری هرات نظارت

 (.4/58: 1362داشت )خواندمیر، 

تیمور پس از فتح اصفهان، غارت ها از اصفهان: مهاجرت

رسارسی آن را بر اساس هامن الگوی همیشگی در دستور کار 

قرار داد. مرحلۀ بعدی پس از غارت، گزینش نیروهای مولد 

مور، بسیاری از شهری اصفهان بود. بر اساس تصمیامت تی

گران و اربابان ِحرَف از اصفهان به سمرقند هرنمندان، صنعت

(.4/112  1380کوچانده شدند )میرخواند، 

 ترین موارد کوچ دادن هرنمندان و صاحبان حرف به ماوراءالنهرمهم

 سال مقصد مبدأ مهاجران

 ق782 سمرقند سیستان بزرگان

 ق781 کش خوارزم )لشکرکشی چهارم( کارانپیشهدانشمندان، موالی، حفاظ، اصناف، 

 ق783 سبز هرات نامکدخدای صاحب 200الدین و موالنا قطب

 ق788 سمرقند تربیز وران که در کاری مشهور بودهرکس از اصناف هرنمندان و پیشه

 ق790 سمرقند شیراز ورسید رشیف جرجانی و جمعی از هرنمندان پیشه

 ق795 سمرقند فارس و عراق ورانمحرتفان و پیشه

 ق795 سمرقند بغداد وران و خواجه عبدالقادر مراغیهرنوران از اصناف محرتفه و پيشه

 گیرینتیجه

ی پدیدۀ مهاجرت در عرص تیموری، از دو ویژگی یا دو مؤلفه

های ساختاری در این دوره تأثیر پذیرفت. نخست سیاست

توسعۀ ناموزوِن شهری در رشق ایران و دوم ماهیت و شیوۀ 

ی اصلی این پژوهش بود. اعامل قدرت ایلیاتی. این، فرضیه

در پرسش از چرایی و چگونگِی تاثیِر این دو مؤلفه بر روندهای 

مهاجرِت شهری دوره تیموری، مشخص شد که بر اساس 

 اجبارِی ی شهرهای رشقی ایران، جذب یا کوچِ ی توسعهایده



 

 47شماره   1401 تابستان

42 

 

رۀ
چنب

در 
ر 

شه
 

عۀ
س

تو
... 

های نخبه و اهالِی ِحرَف و مشاغِل دیگر شهرهای ایران گروه

به نفعِ آبادانی و توسعۀ دو کانون شهرِی هرات و سمرقند، به 

مثابه الگویی مهم و تاثیرگذار در این دوره سیطره پیدا کرد. این 

آبادانی البته از مسیر تخلیۀ دیگر شهرها و مهاجرِت طیفی از 

های شهری به این دو شهر شهری دیگر کانونبهرتین نیروهای 

-های فرهنگیصورت پذیرفت که در درازمدت، ظرفیت

اقتصادی بسیاری از این شهرها را با چالش مواجه ساخت. 

ی اعامل قدرت ایلیاتی عالوه بر این، مشخص شد که شیوه

های اجباری شهرها دامن زد. تیموریان نیز به مهاجرت

های تالش برای کنرتل جریان های مستمر و مداوم،جنگ

معرتض شهری، کنرتل ایالت و طوایف و عواملی از این دست 

نیز که برآمده از ماهیت قدرت نزد تیموریان بود، شهرهای 

 ها مواجه ساخت.ایران را به طیف دیگری از مهاجرت
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