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 ۲/۲۰۲۰/ ۹                                                                                کاندید اکادمیسین سیستانی 

 تیمور لنگ درسیستان فجایع 

شعبان  ٢٥تنها با چنگیزخان قابل مقایسه است ، در سفاکی خود وبه لحاظ بیرحمی تیمورلنگ، کسى که 

بدنیا آمد و وقتى بسن بلوغ رسید، با خواهر در شهرکش م در ماوراء النهر١٣٣٦هجرى مطابق فبرورى  ٧٣٦

و بعدبه تیمور د خانواده سلطنتى مغول پیوندخور امیرحسین از نوادگان چنگیز ازدواج کرد و بدین طریق به

 افت. شهرت ی ]داماد[گورکان

 

 مور لنگ به سربداران سبزوارحملۀ تی

 ماجرای لنگ شدن تیموردرسیستان:

بنابر  سفرنامه کالویخو، تیمور در آغاز به رهزنى مى پرداخت و بارى از ترس سلطان سمرقند دست از 

دزدى گرفت، ولى بازهم براثر حرکات و کردار نادرست خود، خشم سلطان را برانگیخت و مجبور گردید از 

روزى برکاروان بزرگى زد و غنایم هنگفتى بدست » سمرقند فرارنماید و بار دیگر برهزنى روى آورد. تا آنکه 

آورد. پس آنگاه تیمور بسوى جنوب روان گشت و به استانى بنام سیستان رسید و گله هاى گوسفند و اسپ مردم 

غنام و احشام مواشى پُرثروت است. در این آن پیرامون را غارت کرد، زیرا که این استان فوق العاده از نظر ا

هنگام تیمور پانصد سوار داشت . چون مردم سیستان گرد آمدند، شبى که تیمور گله اى گوسفند به غنیمت مى 

برد، بریاران وى زدند و گروهى بسیار از آنان را کشتند. او را نیز از اسپ انداختند و پاى راست او را زخم 

زندگى با وى بود و نیز زخمى بدست راست وى زدند که انگشت کوچک و انگشت پهلوى زدند. این زخم تا پاى 

آن بریده شد. بدینگونه سرانجام او را مرده برجاى گذشتند، اما چون به هوش آمد، کشان کشان خود را به چادر 

بهبود یافت، آنگاه به هاى بعضى از بیابان گردان آن پیرامون رسانید و در آنجا آنقدر پنهان بماند تا زخم هایش 

 [1] «میهن خویش بازگشت و بار دیگر یاران را گرد آورد.

م( درست ١٣٦٣هجرى ) ٧٦٤اما جنرال انگلیسی پرسى سایکس، بحواله ظفرنامه تیمورى مى نویسد که: در سال 

وقتیکه مردم سیستان بر امیر خود، ملک جالل الدین کیانى شوریده بودند، تیمور از زندان ترکان ماوراء النهر 

. در این فرصت امیر سیستان در فرارنموده به همراهى امیرحسین برادر زنش در سیستان آواره میگشت 

فرونشاندن این غایله از تیمور یارى طلبید، بالمقابل تیمور و امیرحسین بال فاصله این مسئول را اجابت کردند و به 

یارى امیر سیستان شتافتند و هردو با کمک خود اهالى سیستان از میان هفت دژى که شورشیان در تصرف داشتند، 

ند، اما یاغیان در حالى که با امیر شان از در صلح پیش مى آمدند، این مطلب را خاطر سه تاى آن را مسخر کرد
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نشان ساختند که چنانچه تیمور را بگذارد تا بقیه دژها را نیز تسخیر نماید، هر آئینه سیستان بدست تیمور خواهد 

وى فراهم آورده و بر متحدین افتاد. امیر جالل الدین که از بیان منطقى اتباعش مرعوب و تحریک شده بود، نیر

خودحمله برد.از اینجا بدبختى بزرگى دامنگیر تیمورشد. تیمور براى آنکه رشادتى از خود نشان داده باشد، 

بگریزد، در خواست متهورانه خود را به قلب سپاه سیستان زد و چون دید به تنهائى نمیتواند کارى از پیش ببرد، 

بنام ملک ممقتو ) ظاهراً از روساى نکودرى هزاره مقیم سیستان( از عقب برشانه این اثنا تیر یکى از فرماندهان 

را در یک  گکه مراش نشست و تا رفت رویش را برگرداند که تیر دیگرى به پاشنه پایش اصابت کرد. تیمور 

م لنگ شده دید ،آخرین نیرویش راجمع کرد و با یک پا از آن معرکه فرارکرد، ولى او دیگر بطور دای قدمی خود

بقول جی .پی .تیت، در این وقت [ 2]معروف گردید.« تیمورالن= لنگ» بود و به تیمور لنگ و به قول اروپانیان

  [3]سال داشت. ٢٩تیمور 

 : فجایع تیمورلنگ

تیمور حکومت خود را دنباله حکومت چنگیزز  میدانسزت و میکوشزیدکه راه و رسزم او را در اداره ممالزک 

به همین مناسبت قسمتی از یاسا  چنگیز  را با اصول تعلیمات اسزالمی تلفیزق کزرد و قوا زد   تابعه بکار بندد و

نام دارد، ترتیب داد. اما این اصول در محیط نظامی بیشتر معتبر و نقش داشت تزا محزیط « تزوک تیموری  »که 

 اجتما ی و کشور  . 

رین دست کمزی از او درخزون ریزز  نداشزت. را ادامه دهنده  راه چنگیز می دانست، وبناب یشتنتیمور،  خو

بقول مورخان:"تیمور مانند دژحیمی خونخوار وفرو نشاننده  نهضت ها  خلق ودر ین حزال بازگرداننزده   سزنن 

مغوالن به ایران گام نهاد." تیموردوهزارتن ازسربداران را زنده بگورکرد "بدین طریق که دست وپا  افراد زنده 

  [4]آجرومالت می چیدند" را بسته ورو  آنهارا با

تیموردرجریان لشکرکشی به اصفهان به هریک ازافراد سپاهی فرمان داد که تعداد معینی سربریده تحویل   

 هجزر  ۸۰١در سزال تیمزور  کله منارهای بسیار ازهفتاد هزارجمجمه اصفهانیان برپا شدد دهد وبه این ترتیب "

 دروازه   شهر رو  هم ریختانده شد. در دهلی دستورقتل  ام اهالی شهر را داد وبزود  هشتاد هزار جمجمه در

 [ 5] سپس دهلی را چند شبانه روز غارت کرد.

 القضا ِت دانشمنِد یاست که آنرا قاضبهترین کتابی  «موریاخبار ت ی جائب المقدور ف» گارگر:آقا  نبقول 

 دیگویکتاب م نیمعروف به ابن  ربشاه نوشته است. نه تنها ا یالدمشق هللاحمد بن محمد بن  بد نیشهاب الد دمشق

خدوارزا  هددرا    یاومرتکد  تتدع مداا هدا» «بدود  ارخشددنیبس یفدرد» او کزه دهزدیم  شزاهد زیزاون لبلکزه ا مزاِ 

حاضزر  داننزدیازمفزاخرخود می کزیرا خیخون آشام بزرِ گ تزار نیکه ا ازبکستانان برادر ای.آ«وهند اس  شاپورین

القضززات  یابززن  ربشززاه قاضزز نی. بززازهمننززدیوهنززد بب شاپور؛اصززفهانیخوارزم؛هرات؛ن ک مززرِدمنززی از اسززتند اورا

بدس  من بریدده شدود که سرش ٔ  یگردن کس یفواره خون از رگها یاوتماشا یسرگرم نیبهتر »:دیگویدمشق م

 [6«]به من لذ  نمیدهد 

 خزراجخزودش پس از فتح هزر شزهر  ، بر جان و مال مردم مسلط بود و ه  نوان شاه مطلق العنان تیمور ب

سززنگینی بززر اهززالی وضززد مززی نمززود ، چنانکززه در تبریززز و سیسززتان و اصززفهان چززون مززامورین مالیززات  ومالیززات 

ل مالیزات را مزامورین وصزو وحشیانه به جمد آور  آن پرداختند ، مردم شزهر بشزورش دسزت زدنزد و  زده یزی از

 [ 7]دستور قتل  ام مردم شهرها را صادر کرد.کشتند .در نتیجه تیمور خشمگین شد و

بسزتگی بزه میززان مقاومزت طبعاً که تیمور بر اهالی هر شهر  پس از فتح آن تعیین میکرد ،  مالیاتیمیزان 

ومند مزردم یزک ناحیزه بزود و مردم در برابر هجوم تیمور داشت ، زیرا مقاومت سر سختانه مردم دلیل اقتصاد نیر

برا  آنکه مردم را ضعیف تر ساخته باشد ، خراج کمرشکنی بر اهزالی میگذاشزت و در صزورتی کزه از پرداخزت 

آن سر باز میزدند ، امزر قتزل  زام شزان را میزداد . واضزد اسزت کزه در سزبزوار هزرات و زرنزا مرکزز سیسزتان و 

ه روبرو شد و همین مقاومت مردم سبب غضب بیشتر تیمور حصار طاق ، تیمور با چنین مقاومت ها  سر سختان
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چنانکه در سیستان امر کرد تا بند هدای ب  و منجملده بندد مفدروت رسدتا بدر رودخانده هیرمندد را کده  میگردید ،

سب  بن همه ببادی و ممران و سر سزی سیستان بود ، خرا  کنند  سپس دسدتور داد تدا مدردا زرندل تتدع مداا 

تیمور در زرندل از جمجده هدزاران انسدان   [8]یمور سه روز تماا مردا شهررا تتع ماا کردند شوند   لشکریان ت

 [ 9] کله مناری ساخ  و دو هزار انسان دیگر را زنده در دیواری جای داد 

 انتقاا کشی تیمورلنگ از سیستان:

بنگاه »میگذارم:نوشته ابن  ربشاه را اینجا « زندگی شگفت آور تیمور»بریده ا  از کتابابتدا 

]تیمور[بجان  خراسان بازگش  وبا کینه دیرینه که از مردا سیستان در دع داش  لشکر بدانسوکشید،مردا شهر 

صلح جویان وزینها خواهان بجان  وی شتافتند، تیمورخواهش بنان پذیرف  بدان شرط که وی را با افزار نبرد 

ند بدو واگذاشتند، باشد که از خشا وگزندش ایمن مانند  کمک کنند  بنان نیز بنچه از سالح واسبا  جنگ داشت

پس تیمور ازایشان خواس  که سوگند یادکنند وتفهد سپارند که هیچگونه سالح در بن شهر نماند وچون انجاا 

این امر بروی مسلا گش  وبحقیق  بن اطمینان یاف ، شمشیر بربنان نهاد وخوان هالک بگسترده سپاه مرگ را 

د، بهرجا بنائی دید ویران ساخ  وبهر گوشه درخ  وگیاهی یاف  از ریشه برانداخ    درتنی بمهمانی خوان

  [10] .«توانی واز چیزی نشانی برجا نگذاش 

 

بدین سان دیده میشود که تیمور چگونه مردم را با هیله وترفند وسوگند دادن خلد سالح میکرده وبعد 

  میکرده است.شمشیردرمیان آنان میکشیده وهمه رانابود 

ر سال استان حمله تیمور را برسیستان ددجى ، پى ، تیت ، مورخ وباستان شناس وبشرشناس انگلیسی 

م( تیمور توجه خود را بطرف  ١٣۸٣هجرى )  ٧۸٥در سال » د:دهمیچنین شرح م( ١٣۸٣هجرى ) ٧۸٥

که شیخ داود در سبزوار  لناً ، اخبار  از مرغاب بدو رسید ما وقتی به مازندران رسیدمازندران معطوف کرد، ا

نیز ونکودریان گرمسیرگرفته  است  طغیان کرده ودر حصار بدرآباد که قلعه مستحکمی در قله کوه است پناه

الیم  دم اطا ت ونافرمانی ظاهرکرده ودرمورد مردم سیستان هم وضد بدین منوال بود. با آگاهى از اوضاع و  

ً به ا زام نیروئى در احوال خراسان، تیموراز طرح خود براى  هجوم به مازندران صرف نظر کرد و صرفا

جهت مراقبت از اقدامات تحریک آمیز امیرولى و حفاظت سرحدات قلمروش قنا ت نمود و خود در رأس 

در سبزوار یا اسفزار از « بدرآباد»لشکریانش بمنظور مقابله با جنبش خراسان به  قب بازگشت . حصار 

ر و یکى از قالع باستانى در کوهستانهاى اسفزار بود. حکومت سبزوار) اسفزار( به استحکام زیادى برخوردا

شیخ داود ا طا شده بود، در حالى که تابان بهادر به  نوان مالزم دربارش به امر حفاظت از منافد تیمور مامور 

از قتل تابان بهادر، به  گردیده بود. شیخ داؤد یا آنچنانکه در روضات الجنات شیخ  لى ختائى نامیده میشود، پس

بدرآباد فرارکرد، زیرا او دریافت که مسئولیت شورشى را که در آن ناحیه بر پا شده بود، بگردن او انداخته اند. 

فرمکان هم یکى از حصارهاى آن ناحیه گفته میشد که از استحکام و استوارى زیادى برخوردار بود و بنیادش را 

 دند. به سلطان مسعودغزنوى نسبت میدا
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سرکوبى  ملیات سبزوار به  هده یک نیروى ا زامى واگذار شد و در همان حال تیمور خود بسوى هرات 

قلعه   گار زاوادار نمود را رت ملک غیاث الدین کُ  تیمور درهرات نیز بی رحمانه مردم را کشت وکشید. 

دفاین وخزاینی را که ، دمی از ارگ فرود آبرا  تسلیمفرود اید وتسلیم شود،تا بجان امان یابد!  ملک اختیار الدین 

بعد از سامان بخشیدن امور .خاندان کرت در طول چندین نسل اندوخته بودند، تصاحب واز هرات منتقل کرد

هرات تیمور به سبزوار کشید. بدرآباد تسخیر شد و تعداد شش هزار تن از جنگجویان مدافد آن بدم تیغ سپرده 

درآمد، تیمور به حرکت خود بسوى سیستان ادامه داد. شاه جالل الدین، حکمران شدند. چون این محل به تصرف 

 تیت، از قول تیمور میگوید: فراه تسلیم شد و در ازاء هدایایى بجان امان و پاداش یافت .

و من از فراه به سیستان روکردم و آق تیموربهادر را در رأس نیروئى از سربازان فداکار و » 

واره نظام خویش بجلو فرستادم. به او ]آق تیمور[ فرمان دادم که سرزمین دالور و سرداران س

سیستان را ویران و تباه کند. آنها به پیش تاختند و سراسر سیستان را تا به دروازه هاى شهر سیستان 

]منظور زرنا کرسى سیستان است[ متصرف شدند و با انبارهایى از گندم ، گله هایى از گوسفند و 

 -پایان و بردگان بیرون از حد و شمار بمن ملحق گردیدند. با ترتیب یافتن اوک )اوقگاو و چهار

 هوکات( من به پیش حصار زره رسیدم . 

مردان آنجا دروازه ها را بسته و با من مقابله کردند، بنابران به فرماندهان و سرداران سپاهم 

امرکردم که فوراً بطرف حصار پیشروى کنند و بى آنکه سربازان را استراحت دهند ، بر آنها هجوم 

ردند. برند. طبق فرامین من ، سربازان فدائى من همچون خیل مور و ملخ از هرسو به محل حمله ک

با حصول به کنار و پاى دیوارحصار، آنها رخنه و سوراخهایى در استحکامات ایجاد و بدرون وارد 

شدند. اما در اندرون ارگ پنجهزار مرد جنگآور بودند که همه از حیات دست شسته و به مقاومتى 

خدا تسخیرحصار شجا انه دست یازیدند، تا اینکه با سالح سربازانم از پاى در آمدند. با  ون ویارى 

در نخستین روز  ملیات نتیجه داد و با تسخیر قلعه زره ، براسپ جنگى خود سوار و به  زم 

تصرف قلعه سیستان ]زرنا[ روانه شدم . و چون به آنجا رسیدم ، سپاه را در فاصله کمى از آن 

ژ سیستان و مستقر کردم و به همراهى دسته اى به پیش تاختم تا شخصاً طى یک بازدید مقدماتى د

معابرو نقاط باز و دفاع آنرا براى حمله براندازکنم. بطرف داوازه اى رفتم و در فاصله اى نه چندان 

صعود کردم و در برابر قلعه ایستادم . به  نوان یک  مل « قتلغ»زیاد دور، بر پشته یى موسوم به 

ردم. مردم آن سرزمین جنگ آور مسلح با زره کامل را در کمینگاهى مستقرک ٢۰۰۰احتیاط آمیز 

زمانى که مرا بربلندى تپه مشاهده کردند، دانستند که با چه کسى طرف معامله هستند. قطب الدین 

امیر سیستان ، شاه شاهان و تاج الدین را که سردار و فرمانده کل قواى او بودند، بحضور من 

لک[ قطب الدین به آنها سپرده فرستاد. چون آنها اجازه حضور یافتند، تعظیم کرده و پیامى را که ]م

باج و بود، تسلیم نمودند، مبنى بر اینکه در صورت بذل توجه و  نایت من با سیستان و مردمش ، هر

  [11]«...پذیرفته و اجازه هیچ تعللى را در پرداخت آن نخواهد داد.خراجى را که مامورانم مقررکنند،

جمعى از در حالى که باب مذاکره مفتوح بود و تیمور  رض حال ارسالى ملک قطب الدین را مى شنید ، 

جوانان سیستانى از پشت دیوار ها بدون توجه به فرمان حکمران خود ملک قطب الدین و بى توجه به رؤسایى که 

ا موضوع را به داورى در حضور تیمور مشغول مذاکره بودند، بسوى تیمور روانه شدند. اینان آشکار

شمشیرحواله کردند و جنگ را بر مذاکره ترجیح دادند. ملفوظات صاحب قران ، بقیه حکایت را زمانى که 

 مذاکرات صلح  لناً نقض گردید ، از زبان تیمور چنین ادامه مى دهد: 

یل محمدسلطان را در رأس  ده کمى از مردان از سمت باز و بى حفاظ به حمله سیستانیان گس» 

داشتم ، تا ضمن درگیرى با دشمن آنها را اغوا کرده تا اینکه سپاهیان من با کسب فرصت در 

کمینگاه ها مخفى شده بتوانند و بطور موثر  مل کنند. بر حسب فرمان من ، محمدسلطان پیشرفت و 

ً پیش از حمله آنها شروع به  قب نشینى نمود و دشمن  با دشمن بجنگ و گریز پرداخت و تدریجا

سوار مخفى کشانده شدند.  قب نشینى محمدسلطان در نظر سیستانیان حقیقى جلوه  ٢۰۰۰بسمت آن 
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کرد و تالشهایشان را شدت و جسارت بخشید تا به ناحیه باز و بى حفاظ منظور من پیشرفت کردند. 

د و سوار ] ازمخفى گاه خود خارج شدند[ بناگهانى بر مردان سیستانى حمله کردن ٢۰۰۰دراین میان 

راه  قبگرد و گریز آنها را قطد نمودند. جدالى سخت در گرفت و از هردو طرف تعداد زیادى از 

جنگاوران بخاک هالک افتادند. در این لحظه فرمان دادم که نگهبانان و نخبگان شخصى و زبده 

از سواران من پیش روند و آنها به کمک همرزمان شتافتند و بطور کامل سیستانیان مغلوب شدند. 

دشمن تعدادى زیاد مقتول و زخمى گردید و بقیه فرار کرده به استحکامات خود وارد شدند و دروازه 

  [12]«ها را از  قب خود بستند.

سیستانیان تقریباًهمگى سربازان پیاده نظامى بودند که با خنجر هاى خود اسپهاى زیادى از سواران تیمور 

تیمور با هسته اصلى سپاه خود باز گشت تا در شب اردو زند و در طى  را شکم دریده بزمین انداختند. بدنبال آن

سا تهاى تاریک شب ، گارد نگهبان وظیفه مراقبت را بدوش داشت. روز بعد تیمور نیروهاى خود را براى حمله 

به شهر سیستان بسیا کرد و دسته هاى سربازان او براى تصرف نقاط استراتژیک حرکت کردند. سپاهیان تیمور 

هلهله و فریاد هاى  جیب و غریب براه انداخته بودند. تا نظامیان و ساخلوى شهرزاهدان ]زرنا[ را متوحش 

مخفیانه از شهر خارج شدند  [13] سپاهیبا فرارسیدن شب سیستانیان مجدداً دست به حمله زدند و ده هزارسازند. 

ال شده بوسیله میر شمس الدین و برات خواجه و بر محاصره کنندگان شبیخون زدند. آنها دریافتند که مواضد اشغ

به دقت حفاظت نمى شود و از این رو خود را در آن قسمت انداخته و به سنگرها وارد گردیدند و سپس تا خود 

اردوگاه نفوذ نمودند. در آنجا تعدادى از وسایل حمل و نقل و دیگر حیوانات نظیر اشتر و اسپ را نابود کرده 

ند. سپس حمله کنندگان خود را به خیمه هاى رساندند و به زد و خور پرداختند. سپاهیان آسیب فراوان رسانید

تیمورکه غافلگیر شده بودند، با فریاد و هلهله از خواب بیدار شده ، دست به اسلحه بردند و از هرسو با پرتاب پى 

ازحمله آوران در جنگ هاى تن در پى تیرها بسوى حمله آوران ، آنها را مجبور به  قب نشینى کردند.  ده اى 

 بتن با سربازان تیمور، جان باختند. و بخش اندکى توانستند از آن شبیخون جان سالم بدر برند. 

تیمور درسپیده دم روز بعد نیروهاى خود را بر طبق روش روز پیش منظم کرد و یک حمله  مومى در 

سوار بر  ٥۰۰درسطور بعدى امیرولى( در رأس سراسر آن روز ادامه یافت . در اواسط جدال امیرزاده  لى )

 ده اى از مدافعین که در جلو دروازه و در مقابل آنها صف کشیده بودند، حمله نمود و آنها را به  قب نشینى 

مجبور کرد. سیستانیان از هر سوبه این دسته مهاجم یورش برده و نبرد شدیدى در گرفت و مردان سیستانى از 

جم جلوگرفتند . بهرحال امیرزاده ولى در رأس  ده کمى از مردان خود شجا انه و بى بازگشت این دسته مها

باکانه به زد و خورد ادامه داد و تلفات زیادى به سیستانیان وارد کرد، اما از مردان او بزحمت کسى زنده ماند و 

بودکردن  ده اى از سوار به نجات او رسیده ، با نا ١۰۰۰یا زخمى نشد. در این زمان آق تیمور در رأس 

محافظین دروازه ، امیرزاده ولى و مردان بازمانده اش را نجات داد. پس از بازگشت از این  ملیات برجسته 

ً قلب سپاه را فرماندهى میکرد، پاداشى فورى به آنها داد و از  ملیات آنها قدرشناسى  نظامى، تیمور که شخصا

ملک قطب الدین دریافت که به هیچوجه یاراى مقابله با تیمور را  بعمل آورد. در این گیر و دار و موقعیت ویژه

ندارد و امید هیچگونه موفقیتى نیست ، وى با سرداران و فرماندهان به مشوره پرداخت مبنى بر اینکه او خواه 

برخى  ناخواه باید بحضور تیمور برود و براى دفد بال و مصیبتى که حکومت او را تهدید مینماید تدبیرى اندیشد.

از بزرگان و سرداران با او همدم و موافق بودند، در حالى که دیگران به ادامه جدال تمایل داشتند. بهر حال ملک 

 [ 14.]قطب الدین با خروج از قلعه و پائین آوردن بیرقهاى خود پیش از موقد بحث و مشوره را قطد نمود

 ههاى سیستان ب ]بیرق[خبر دادند که درفش فرماندهانم با گزارش کردن احواالت بمن» تیمور میگوید: 

نشانه تسلیم شدن پائین آورده شده، در همانحال در این خصوص با فرستادۀ شاه قطب الدین که باتکاء بخشش و 

نیکخواهى من بحضور پذیرفته شده و با تعظیم خاضعانه تقاضاى ترک مخاصمه را مینمود، بحث و مذاکره داشتم 

را فرمان دادم که از نزاع بیشتر خود دارى کنند. و امیر زاده  لى را ا زام کردم که شاه  . بر این اساس سپاهیانم

قطب الدین را بخدمت آورد. وقتى که شاه قطب الدین سواره رسید از اسپ پیاده شد و زانوها را بعالمت تسلیم 

رد بحث را سرگشود و بزمین زد و تعظیم کرد، اما بخواهش من دوباره براسپ سوار شد. او سپس موضوع مو
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از تقصیرات و بدکرداریهاى خود پوزش خواست. پاسخ دادم که چون او خلوص و صداقت خود را بمن نشان داده 

است و با حضور بخدمت تأکید نموده است ، لذا مجدداً سرزمین سیستان را به وى ا طا کردم . او با تواضد 

. پس از آن سرداران و سربازان من به گفتگو و مذاکره با  میق سپاسگزارى خود را از بخشندگى من ابراز نمود

  [15]«او وارد شدند و ستایشهاى خود را از رهبریش در سراسر  ملیات باو تقدیم کردند.

با آمدن ملک قطب الدین بحضور تیمور اکنون تیمور احساس راحتى میکرد و بنابرین سالح و زره را از 

برتن داشت براسپى معمولى سوارشد و فقط با  را که زیر آن پوشیده بود تن بدرکرد و تنها جامه اى پنبه اى

تن  ٣۰۰۰ا ت ٢۰۰۰راه مرد مسلح براى بازدید از میسره نیروهاى خودحرکت نمود. در میسر  ١٥مالزمت 

سیستانى خود را از برج و بارو هاى قلعه به پائین انداختند و به تیمور و مالزمین محدود او یورش بردند. 

بنابرین تیمور مجبور به بازگشت به قرارگاه سپاه خود گردید و اما اسپ وى بوسیله تیرهاى حمله آوران مجروح 

گردیده بود. فوراً دستور داد تا ملک قطب الدین بیدرنگ زندانى و جنگ از سر گرفته شود. حمله  مومى بر 

مدافعین به دم شمشیر گذاشته شدند و شهر صادر گردید. شهر زرنا با یورش  مومى به تصرف دشمن درآمد و 

فرامینى  »قتل  ام بزرگى رخ داد و حمله کنندگان با غارت و چپاول اموال و دارائى زیادى بدست آوردند. 

صادر کردا که تلفه و شهرسیستان باید ویران شود و خزاین و دفینه ها و ذخایر اندوخته شده در زیر زمین 

باید جمع بورى و بحضور من بورده شود  اسپان مربى ، تاطر و  بوسیله ملوک و شاهان ترون گذشته

استرهاى یورغه ، اشتران باکتریان و دیگر چپاوع و غارتهاى با ارزش بى حد و حصر بچنگ بمد و بفنوان 

 [16]. «دارائى شخصى من اختصاص یاف   

داد سیستان بود،ن شاهی  ضو خانداکه  بعد از تسخیر شهرزرنا تیمور  حکومت  سیستان را به شاه شاهان

و بعزم تسخیر قلعه طاق در جنوب زرنا  ونزدیک بند رستم حرکت کرد. پس از تباهى حصار طاق و غارت آن 

،تیمور براى آنکه خرابى و ویرانى سیستان را تکمیل کرده و خوى انتقام کشى خود را به مردم نشان داده باشد، 

را که  مده ترین و سیله آبادى و « بند رستا »کنند. سپاهیانش  دستور داد تا بندهاى آب را برهیرمند ویران

 شادابى منطقه سیستان بحساب مى آمد، خراب کردند. 

به تیمور اطالع رسید که طایفه نکودرى )هزاره( که بین  یر قلعه طاق وتخریب بند رستمدر هنگام تسخ

رودبار و گرمسیر ایالق و قشالق داشتند، کوچ و بار خود را بسته و بسوى کیچ و مکران در حرکت اند. تیمور 

سال  ٢١نیروى را بسرکردگى امیرزاده میرانشاه بدانصوب مامورکرد تا رئیس آن طایفه ، ملک ممقتو را که 

را  فرار  ا زخم زده بود، دستگیر و بحضورش حاضر کنند. سپاهیان تیمور با شتاب نکودریانپیش تیمور ر

دنبال کردند تا سرانجام آنان را در صحرائى در یافتند. نکودریان جنگ را برتسلیمى بدون چون و چرا ترجیح 

مور آورده شد. ملک ممقتو دادند و تا توانستند جنگیدند. پس از نبردى خونین ، ملک ممقتو دستگیر و بحضور تی

با تقدیم هدایائى براى تیمور از آنچه در گذشته در حق تیمور انجام داده بود، معذرت خواست و اطا تش رابعد از 

این از تیمور ا الم داشت . ظاهراً تیمور او را بخشید، اما همینکه از حضور تیمور بیرون رفت با یک اشاره 

 [ 17] تیمور، ملک ممقتو معدوم گشت.

گرچه حمالت تیمور بخصوص در افغانسزتان ، مقزدمتاً سزبب ویرانزی شزهرها  تزازه جزان گرفتزه بقول غبار،

کشززور از قبیززل : حصززار هنززدوان بلززخ ، شززهر پوشززنگ و بززرج و بززاره هززرات و طززوس و سبزوار)اسززفزار( و هززم 

ن مردانزی بسزیار  در معمورترین قسمت غربی کشور یعنی حوزه هیرمنزد ) بسزت و سیسزتان ( گردیزد ، و همچنزا

پوشنگ و سیستان و طوس کشته شده و کله منار ها  بر پا گردید ، معهذا تسلط تیمزور در افغانسزتان ، بزه تشزکل 

این نظام در سمر قند قرار داشت . تیمور سر انجام هنگام لشکر کشزی  فیودالیزم متمرکز کمک کرد ولو که مرکز 

میالد  در کنار رود سیحون از جهان چشم پوشید  ١۴۰۵رور  فب ١۸هجر  =  ۸۰٧بسو  چین در شعبان سال 

 ٣۶شزان بزه و امپراتور  وسیعی که سراسر آسیا  میانه را دربرمیگرفت به فرزندان ونواسه گان خود که تعزداد 

 [ 18]تن میرسید برجا  گذاشت.

 ویک پایش رفته گقرارضرب وشتم مورد  ،سیستان ش درخویفعالیت ها  ماجراجویانه براثر کهتیمور
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سززمرقند ومززاوراالنهر را تسززخیرکرد  از آنکززه النهززر رسززانید و بعززد اءخززود را بززه مززاورزنززده مانززد و شکسززته بززود،

س از تسخیروتخریب یر  از مردم سیستان افتاد وگبه یاد انتقام  ،ر  فتح نمودگی دیپوشهرها  خراسان را یکی 

تار وحشزیانه وتخریززب بنززدها  آب از رو  رودخانززه حملززه نمزود وبززا راه انززداز  کشزز سیسززتان بر هزرات وسززبزوار

    ارینه را نیافته است.پسال از آن تاریخ هنوز هم رونق   ۶۰۰ذشت  گهیرمند، سیستان را چنان ویران نمود که با 

         

 رخان او را ؤم،ز با کسی دیگزر  قابزل مقایسزه نیسزتدر بیرحمی وسفاکی وخونریز  بجزبا چنگی کهتیمور 

کلمزه بنزابرین  زیزرا کزه واقعزاً لنزگ بزود.وکتابهزا  متعزدد  بنزام تیمزور لنزت نوشزته انزد ،یاد کرده  گبنام تیمور لن

خشن « روبه کابل»یا « راکتیار»و «  الراجنگ س»و « جنایتکار»و« خاین»و« غدار»همانند کلمات «  لنگ»

شده اند حق دارند برا  ابزراز نفزرت خزود  ومردمان سرزمینها  که پایمال سم ستوران تیمور لنگ  وزشت نیست،

 ٢۰٢۰/ ۵/٢ پایان          اورا بنام تیمورلنگ بنامند.

 مآخذ این مقاله :

 ۲١٨سفرنامه کالویخو، ترجمه مسفودرج  نیا، چاپ ایران ، ص -[1]

  ، ١٨٤،ص ۲پرسى سایکس ، تاریخ ایران ، ترجمه فخردامى گیالنى ، چاپ دوا ، ج  - [2 ]

 ۹۲،ص ١٣٦٤( ترجمه دکتر سیداحمد موسوى ، چاپ ١پى، تی  ، سیستان ) ج جى ،  - [3

 ۴٣۰کریا کشاورز ،ص  ی،ترجمه  یاز مورخین شورو یتاریخ ایران ، نوشته گروه- [4] 

 .۴٣١همان اثر،ص-  [5]

 (۲/۲۰١۰/ ٣)افغان جرمن بنالین،   دفاع ازدکتاتوران تاریختومگرایی وسقوط بن در ُمرداِنگارگر،مقاله - [6]

  ٨۶بیس  و پنل سده مالیا  ، ص خسرو خسروی،  - [7] 

  ، ظفرنامه ،زیر منوان سیستان دیده شود ییزد یشرت الدین مل -[8] 

  ١۹۵، ص  ۲ج  ،١٣۴۴چاپ ، تاریخ اجتمامى ایران ، یراوند یمرتض- [9] 

 ریابمربشاه، ارسالی جنا  رحم  از ابن «زندگی شگف  بور تیمور» بریده ای از کتا  – [10]

 ١۰۲- ١۰۰، ص  ١جى پى ،تی  ، سیستان، ج -  [11]

 ١۰٦- ١۰٥تی  ، همان اثر، ص  -  [12]

  ١۹۰، ص ۲،تاریخ ایران ، ج  کسیسا یپرس-  [13]

 ١۰٨تی  ، همان اثر ، ص  - [14]

  ١۰۹تی  ، همان ، ص  -  [15]

  ١۰۹،ص  ١تی  ، سیستان ، ج  -[16]

  ١۲۰، ص اثرتی ، همان  - [ 17]

 ۲۵۴میر غالا محمدغبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ، ص  -[18]
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