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        ))))افافافاف    شريفشريفشريفشريف((((زاده زاده زاده زاده     عبدالولي شريفعبدالولي شريفعبدالولي شريفعبدالولي شريف

  الدين علي يزدي ي شرف»ظفرنامه«تاريخ سياسي ختالن در 

 رود، الدين علي يزدي كه از جملة بهترين اثرهاي تاريخي به شمار مي ي شرف»ظفرنامه«
 بر اساس اسناد رسمي 1424-1419لطان ابراهيم بين سالهاي  س-  تيمورلنگةبه فرمان نو

اين اثر از مقدمه و بخش اساسي كه اصالً . صفان تيمورلنگ نوشته شده است درباري و نقل هم
 از جانب هاتفي 16-15هاي  نمايد، عبارت بوده، در سده تاريخ زمان تيمورلنگ را توصيف مي

 16 ةي برگردانده شد و آن را در ابتداي سدبه نظم فارسي و از طرف لطفي به نظم ازبك
 1.خان به زبان ازبكي ترجمه نموده بود محمدعلي بن درويش علي بخارايي به فرمان كوچكُنْچي

 اثر 2. به انگليسي ترجمه و نشر شد1723 به فرانسوي و سال 1722اين كتاب، در اروپا سال 
) ماوراءالنهر( و استراتژي ورارود هاي مهم مذكور در پژوهش تاريخ ختالن كه يكي از واليت

بود، منبعي مهم و در بعضي موارد سرچشمة منحصر به فرد به حساب رفته، در آن راجع به 
. وقايع سياسي، حاكمان و واحدهاي معموري و جغرافي ختالن معلومات مهم موجود است

 اول مربوط به آوريم، معلومات كه ما آن را با روش متن اقتباسي مي» ظفرنامه«چنانكه طبق 
اميرزاده عبداهللا پسر امير قازغان از سمرقند ...« ختالن است كه 1353- 752/1352وقايع سال 

» سالِ سراي«امير قازغان زمستان . لشكر مرتب داشته به خوارزم رفت و آن را تسخير كرد
پرداختي و را مخيم اقامت ساختي و در بهار در گلزار قَرانور ) ناحية پنج امروزي تاجيكستان(

تابستان و خزان در شهر منْك رأيت توطن افراخته و بيشتر اوقات صيد كردي و جانور 
ذكر گشته و از مضمون آن » منك«و » سال سراي« در متن باال دو شهر ختالن 3.»انداختي

اند كه او در اولي زمستان و  آيد كه سال سراي و منك در اين هنگام ملك قازغان بوده برمي
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وابسته با نام امير قازغان موضوع جالب اين است . گذرانده است ستان و پاييز را ميدومي تاب
اي با نام قازغان  كه حاال در ناحية خاولينگ كه منك دوران ميانه در آنجا واقع است، چشمه

باشد كه  موجود است و يقين است كه موضع چشمة قازغان همان استراحتگاه امير قازغان مي
  .كر شده استذ» ظفرنامه«در 

الدين علي يزدي عالوه بر چنين جزئيات راجع به وضعيت عمومي ورارود دورة  شرف
هاي  ورارود و ديگر واليت» ظفرنامه«از جمله طبق معلومات . دهد تيموريان اخباري مهم مي

تبار تبديل يافته، در اين   به ميدان زد و خوردهاي اميران مغول14اطراف آن در نيمة دوم قرن 
و اولجاي بوغا سولْدوز در «چنانكه . نمودند ها حاكمان ختالن نيز فعاالنه شركت مي مكشكش

زد و در شبِرغان محمد خواجه اَپردي كه اوماق و نايمان بود،  بلخ با قوم خود دم استقالل مي
آوردند و  سرود و شاهان بدخشان در كوههاي خويش سر بر ديگري فرو نمي همين طريق مي

 از اين معلومات 4.»ولْجايتو اَپردي در واليت ختالن و اَرهنگ همين سبيل داشتكيخسرو و ا
طبق نوشتة . آيد كه حاكم وقت ختالن كيخسرو نام داشته است الدين علي يزدي بر مي شرف
چون اوضاع ممالك ماوراءالنهر از حدوث وقايع مذكور به هم برآمد، «الدين علي يزدي  شرف

 چغتاي كه پادشاه چته بود و او را به حسب نسب سلطنت ممالك تغلق تيمورخان از نسل
به رسم كشورگشايي )  م1360./  ه761(الثاني سنة احد و ستّين و سبع مئه  رسيد، در ربيع مي

 تغلق تيمور بعد از ضبط سمرقند تيمورلنگ را حاكم 5.»روي آرزو به سوي ماوراءالنهر نهاد
از طرف ديگر، . نمايد شد، تعيين مي هم به آن داخل ميتومان قرچار نويان برالس كه ختالن 

 امير قازغان بود، از كابل به ماوراءالنهر ضد تغلق تيمورخان ةالدين حسين كه نو امير معز
امير تيمور به ياري امير حسين راضي شده، به راه . خواهد لشكر كشيده، از امير تيمور ياري مي

. كند سمت حصار شادمان حركت كرده، آن را ضبط ميدربند آهنين نزد امير حسين آمده، به 
كنان آب جيحون را   بيان سولدوز، او را تعقيب- بعد از به بدخشان گريختن امير حصار
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گريزد و با  آيند و والي بدخشان شاه بهاءالدين، بدخشان را گذاشته، مي گذشته، به بدخشان مي
 سال امير حسين برادر كيخسرو درآيد و در همين همين بدخشان به تصرف امير حسين مي

كيقباد برادر ) بدخشان(و بعد از ضبط و نسقِ آن «: رساند  كيقباد را به قتل مي–ختالني
 طبق نقل علي يزدي، همين سال بعد از بازگشت امير 6.»كيخسرو ختالني را به ياساق رسانيد

ود و در نقل اين ش تيمور از بدخشان بين او و امير حاجي برالس بر سر كيس زد و خورد مي
نمايد كه براي تحقيق جزئيات تاريخ  شجرة امير جاقو را ذكر مي» ظفرنامه«واقعه مؤلف 

) تيمورلنگ(امير خضر و يسوريان عزم سمرقند جزم كرده، از عقب او «: ختالن مهم است
در اثناي راه لشكر با جمعهم جادة سعادت از دست داده، پاي جسارت به بيراه . روان شدند

هنگام نموده، به امير حاجي پيوستند و به غير از امير جاكو بن  اللت نهادند و گريزي بيض
بن قَرَچار نويان كسي پيش حضرت صاحبقران ) شرغه(مبارك بن تغان بن قادان بن شَرغه 

سخن بر سر آن است كه در سنگ قبر امير محمد برالس كه در شهر كوالب جايگير . »نماند
الدين بن امير مبارك بن  به شكل امير محمد بن امير نورملك بن امير غياثاست، تبارنامة او 

البرالس حك شده است  بن امير قرچار نيان) شرغه(امير تغانشاه بن امير قادان بن امير شَرغه 
 محمد، شيخ - و ما با ياري معلومات مĤخذ گوناگون خطي تنها شخصيت شش امير برالسي

 ولي در 7.الدين، تغانشاه و امير قرچار نويان را معين كرده بوديم ثعبداهللا، سلطان بايزيد، غيا
 نورملك، مبارك، قادان و شرغه معلوماتي دسترس ما نشده بود و -بارة چهار امير ديگر

به شكل شَرغه » ظفرنامه«همچنين ما نام پسر قرچار نويان را بيرْغه خوانده بوديم كه در متن 
در تحقيق يكي از يادگاريهاي مهم اسامي خاص و » فرنامهظ«يعني . يا شرغه آمده است

  .باشد جغرافيايي شهر كوالب نيز سرچشمة مهم مي
تُغْلق (خان «: نويسد الدين يزدي دربارة وضع بعدي سياسي ورارود چنين مي شرف

و امير . عزم رزم امير حسين جزم كرده، متوجه او شد) 1361سال (در آن زمستان ) تيمورخان
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ز لشكر فراهم آورده، تا كنار آب وخش بيامد و آن موضع را مخيم عساكر خويش حسين ني
و چون خان از دربند آهنين گذشته به آنجا رسيد و سپاه طرفين سياهي يكديگر را . ساخت

تباع خود از امير حسين روگردان شد و صف ويران اَكيخسرو ختالني با . ديده، سد بياراستند
 8.» امير حسين چون آن حال مشاهده نمود، روي به هزيمت نهاد.ساخته به لشكر خان پيوست

گردد و كيخسرو براي آن چنين  اين رفتار حاكم ختالن سبب اساسي شكست امير حسين مي
حاكم .  كيقباد را كشته بود–رفتار كرد كه امير حسين هنگام تصرف بدخشان برادر او 

چنان كه در . كند  پيوند خويشي ميختالن با مقصد تحكيم حاكميت خود با تغلق تيمورخان
امير خسرو در آن وقت كه پيش تُغلق تيمورخان رفته بود، خان او را «: آمده است» ظفرنامه«

به دامادي خود گرامي گردانده بود و تومان قَتلوق دختر عموزادة خود بيسون تيمورخان بن ابو 
خواجه را در آنجا  نهر پسر خود الياس تُغلق تيمورخان بعد اشغال ماوراءال9.»كَن را به او داده

قابل ذكر است كه در تصرف ماوراءالنهر كيخسرو ختالني و همچنين . نمايد خان تعيين مي
 تيمورلنگ پسر تَرغاي با دستة حربي خود به تُغلق تيمورخان –اساسگذار دولت تيموريان 

ديري . نمايد ين ميخان براي اين خدمتش تيمورلنگ را حاكم شهرسبز تعي. رسانند ياري مي
آيند كه كيخسرو  نگذشته بين امير تيمور و امير حسين زد و خوردهاي شديد به عمل مي

 هنگام به تاشكند آمدن 1366حتي سال . ها اتفاقچي تيمورلنگ بود ختالني در اين مبارزه
امير كيخسرو از مقدم حضرت صاحبقران «الدين علي يزدي  تيمورلنگ طبق نوشتة شرف

 كيخسرو 10.»مبتهج و شادمان گشت و آن حضرت را به خانه برد و طوي داد) گتيمورلن(
تيمورلنگ رقيه را براي يكي . ختالني را ازتومان قُتلوق دختري بود كه رقيه خانيكه نام داشت

نمايد و همين طور بين حاكم ختالن و تيمورلنگ   جهانگير خواستگاري مي- از پسرانش
از اينجاست كه در جنگهاي بين امير حسين و تيمور كيخسرو . شود قرابت و خويشي پيدا مي

در اين حال به اتفاق كيخسرو دو هزار «آمده كه » ظفرنامه«در . جنگيد از طرف تيمورلنگ مي
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با پانصد مرد از پيش روان ) تيمورلنگ(نهادند و آن حضرت ) حسينيان(به سوي مخالفان روي 
ند گذشته، شبگير كرده و به جهانشاه و سپاه شد و از موضع خاوس بيرون آمد و از آب خج

و در آن روز به موضع ديزَق تاخت و . او شبيخون آورد و ايشان را متفرق و پريشان گرداند
 يعني كيخسرو ختالني با 11.»خرمن را رانده و كوفته، تمام اموال ايشان را به باد تاراج برداد

. شود نگيده، ابتدا به موفقيت نايل مي سرباز به طرفداري تيمورلنگ ضد امير حسين ج2000
شود و كيخسرو از اين حال تيمورلنگ را آگاه  ولي ديري نگذشته امير حسين دست باال مي

  .پيوندد امير تيمور زود به كيخسرو مي. شود نموده در رباط ملك انتظار او مي
ورده، هاي امير تيمور و امير حسين شاه بدخشان به قندوز حمله آ در جريان مناقشه

نمايد كه آنها متحد  اين حادثه امير تيمور و امير حسين را وادار مي. نمايد آن را غارت مي
 شيخ علي بدخشاني به دست آنها اسير –شاه بدخشان . گشته، به بدخشان لشكر كشند

آيد كه هنگام در بدخشان بودن امير تيمور و  الدين علي يزدي برمي از معلومات شرف. شود مي
. خيزد ن، در ختالن با راهبري كيخسرو ختالني و شيخ محمد بيان عصياني برميامير حسي

 امير حسين به او نامه 1367/68چنان كه هنگام توقف امير تيمور در شهر بدخشان سال 
 و كيخسرو آمده و اتباع اشباع خود را جمع 12شيخ محمد سولدوز«دهد كه  فرستاده خبر مي

  ته و فرو نشاندن آتش فتنهاند و رأيت مخالفت برداش آورده
  شيوة بخت كامگار تو است    كار شمشير آبدار تو است

اميدوار كه در اين كار توقف روا نداري و به تعجيل بيايي و خود با خان به سال سراي 
زيرا امير .  به فكر ما اين عصيان اصالً بر ضد امير حسين طرح ريزي شده بود13.»بازگشت

 ضبط بدخشان برادر كيخسرو ختالني، كيقباد ختالني را به حسين چند سالي پيش، هنگام
چون خبر جسارت و «. نمايد قتل رسانيده، يكي از دختران او را به حرم خود داخل مي

رسيد، به عزم ) تيمورلنگ(مخالفت شيخ محمد بيان و كيخسرو به حضرت صاحبقران 
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يخسرو و شيخ محمد بيان  در نوبت خود ك14.»و روان گشت... مراجعت از بدخشان سوار شد
ولي نامة آنها . نمايند از حركت تيمورلنگ به سوي آنها آگاه شده، به او نامه نوشته، روانه مي

زيرا امير حسين اين نامه را به دست آورده از تيمورلنگ پنهان . رسد به تيمورلنگ نمي
ا در اين خصوص و زير. شايد امير حسين بر ضد تيمورلنگ سوء قصدي ترتيب داده بود. دارد مي

تيمورلنگ براي دقيق نمودن اين خبر . نمايند در بارة پنهان داشتن نامه، تيمورلنگ را آگاه مي
در همين وقت به امير . آيد به نزد امير حسين كه در ساحل درياي جيحون مستقر بود، مي

ي خود از اين رو امير حسين با زيرك. دهند كه لشكر ختالن نزديك آمده است حسين خبر مي
در اين حال . نمايد امير تيمور را بر ضد كيخسرو ختالني و شيخ محمد بيان روانه مي

 همچون فرمانبردار صادق امير حسين رفتار نموده، كيخسرو ختالني و 1369تيمورلنگ سال 
لشكر «: اين واقعه را يزدي چنين تصوير كرده است. دهد شيخ محمد بيان را شكست مي

بگذشت و آنچه دلخواه او بود، به حصول پيوست و ) جيحون(د از آب صاحبقران با لشكر خو
چون به زِنده حشم و سپاه منغيالي رسيد، لشكر آراسته و صفها مرتب داشته، روي همت به 

پشت به ... واقف شدند) تيمورلنگ(دفع و رفع دشمنان نهاد و ايشان چون از توجه آن حضرت 
 به طرف آالي رفت و زنده حشم در عقب 15رتگيني قكيخسرو گريخته به راه. هزيمت نهادند

 به راه درزي به جانب خجند گريخت و حضرت 16او روان شد و شيخ محمد بيان سولدوز
  17.»صاحبقران او را تا خجند براند و او از سيحون گذشته، به طرف تاشكند و اترار شتافت

آالي گريختن كيخسرو ختالني، آيد كه پس از به  وابسته به اين واقعه پرسشي به ميان مي
» ظفرنامه«ماند يا در تابعيت امير حسين؟ از مضمون متن  ختالن در تابعيت امير تيمور مي

 به حد اعال رسيده، 1370آيد كه اختالف بين امير حسين و تيمورلنگ سال  يزدي برمي
قعه را كشد كه اين وا تيمورلنگ از شهرسبز بر ضد امير حسين كه در بلخ بود، لشكر مي

 به  نهضت فرموده18حضرت صاحبقران از بِيا...«: الدين علي يزدي چنين تصوير نموده شرف
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و چون در چغانا به سعادت نزول كرد، امير .  روان شد20 باالآب چغانرود– 19طرف چغانا
او به امتثال امر مبادرت نموده، متوجه شد و سپاه آن . جاكو را به جمع لشكر اطراف فرمان داد

حي را از سولدوز و غيره جمع آورده، روانة اردوي همايون ساخت و خود عازم جانب نوا
شود كه   از مضمون متن فوق معلوم مي21.»ختالن گشت، تا قضية لشكر آنجا نيز سرانجام كند

گذشته از اين، كيخسرو ختالني از اين يورش تيمورلنگ آگاه . ختالن تابع تيمورلنگ بود
امير جاكوي برالس نيز از ختالن . شود  آمده، با تيمورلنگ متحد ميشده، از آالي به خُلْم

و امير كيخسرو كه واليت «: پيوندد  به سپاه اساسي تيمورلنگ مي22لشكر گرد آورده، در خلم
عزم ) از(چون . به طرف آالي گريخته(!) خود ختالن را گذاشته بود و از بيم امير حسين 

شادمان به عسكر  ظفرپناه پيوست و امير جاكو نيز با حضرت صاحبقران آگاه شد، فرحان و 
الدين برالس   بايد گفت كه اين امير جاكو برادر كهتر امير غياث23.»لشكر ختالن برسيد

 عاقبت تيمورلنگ 24.باشد كه نام او در يكي از يادگاريهاي شهر كوالب حك شده است مي
، محاصره نموده، لشكرش را شكست قلعة هندوان بلخ را كه قرارگاه سياسي امير حسين بود

امير كيخسرو ختالني زبان تظلّم برگشاد كه امير «در اين هنگام . گيرد داده، او را اسير مي
بفرماييد كه او را به من سپارند تا به مقتضاي شرع او را به . حسين برادر مرا  كشته است

 25.»... اين دعوا بگذرحضرت صاحبقران كيخسرو را تسكين فرمودند كه تو از. قصاص رسانم
به اين نگاه نكرده، با اشارة امير اُلْجايتو كيخسرو ختالني با ياري امير مؤيد با سببي كه او 

 كشته بود، امير حسين را بي رضايت تيمورلنگ به قتل 1360برادرش كيقباد ختالني را سال 
 علي يزدي وابسته الدين در بارة مناسبت بعدي تيمورلنگ و كيخسرو ختالني شرف. رساند مي

:  هجري به وقوع پيوست، چنين نگاشته773به هجوم تيمورلنگ به خوارزم كه سال 
كيخسرو ختالني را مادة عدالت و حسد كه در باطن داشت و به حكم ضرورت پردة نفاق «

اصالً اعتماد منماي و «پوشيد، در حركت آمد و قاصد پوشيده پيش حسين صوفي فرستاد كه  مي
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گشاي و لشكر مرتب داشته از دروازه برون آي تا من از اين جانب برگشته، با در دوستي م
حاصل كه محض اَفساد و اَضالل بود،  حسين صوفي به آن سخنان بي. »تومان خود به تو پيوندم

و بر لب جوي قاون كه در ... فريفته شد و از لشكر و رعيت كَثرتي تمام از شهر بيرون آورد
 در اين جنگ حسين صوفي شكست 26.»ع است، رعيت عناد برافراختنددو فرسخي خوارزم واق

تيمورلنگ او را از تخت خوارزم سرنگون كرده، به جايش پسرش را كه يوسف . خورد مي
دهد كه  بعد از اين تيمورلنگ فرمان مي. نمايد صوفي نام داشت، حاكم خوارزم تعيين مي

و چون . كنند و اُمرا يرْغوي او را بپرسندكيخسرو ختالني را گرفته به ديوان مالزم حاضر «
به امتثال امر قيام نموده، قضية او را نيكو تحقيق و تفتيش نمودند، از جهت قاصدي كه پيش 

و از ديگر جهات گناهان او ... و او را به مخالفت و عصيان داشته. حسين صوفي فرستاده بود
قند بردند و به نوكران امير حسين ثابت شد و بعد از ثبوت گناه او را بند كرده به سمر

ايشان او را به قصاص امير حسين به قتل آوردند و تومان ختالن را حضرت . سپردند
 يعني 27.» محمد ميركه كه خويش كيخسرو بود، ارزاني داشت–صاحبقران به پسر شيربهرام 

در تيمورلنگ حاكم عصيانگر ختالن را همچون قوة مركزگريز سركوب نموده، با مقصد 
اطاعت خود نگاه داشتن او، محمد ميركه كه پدرش شيربهرام جالير يكي از دشمنان اصلي 

نمايد و اين رفتار جهت  تيمورلنگ بود و با كيخسرو نيز قرابت داشت، حاكم ختالن تعيين مي
 –در ارتباط با نام حاكم پيشين ختالن . رود خاص دولتداري تيمورلنگ به حساب مي

توان عالوه كرد كه هرچند او از قبيلة مغول تبار جالير بود، نام وي و كيخسرو همين را مي 
 كيقباد دليل آن است كه آنها پيش از اين فرهنگ مردم بومي آريايي تبار را قبول - برادرش

  .كرده بودند
الزم به ذكر است كه با كشته شدن كيخسرو ختالني پسر او كه سلطان محمود نام 

را ادامه داده، به خوارزم پيش حاكم نوتعيين آن يوسف صوفي داشت، مبارزة ضد تيمورلنگ 
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تيمورلنگ به . نمايند رفته، او را به مبارزة ضد تيمورلنگ تشويق كرده، شهر كات را غارت مي
  .خوارزم هجوم برده، يوسف صوفي را مجبور به تسليم مي كند

طان بعد تعيينات محمد ميركه به سمت حاكمي ختالن و شكست يوسف صوفي، سل
هنگامي كه . رود  توقْتَمشخان مي–محمود گريخته به نزد يكي از دشمنان اشدي تيمورلنگ 

سلطان محمود . آورد  توقتمشخان به ماوراءالنهر هجوم مي1388تيمورلنگ در شيراز بود، سال 
پسر كيخسرو ختالني ضد تيمورلنگ جنگيده، لشكر توقتمشخان را در ماوراءالنهر راهنمايي 

از تسخير بخارا ) سربازان توقتمشخان(چون مخالفان «: نمايند ي شهرها را غارت ميكرده، بعض
عاجز شدند، به ضرورت از آنجا برخاستند و به خرابي واليت ماوراءالنهر مشغول گشتند و 
زنجيرسراي را آتش زدند و دليل ايشان سلطان محمود پسر كيخسرو ختالني بود و از قرشي 

تقدير بعدي سلطان محمود بر ما 28.»تان و لب آب آمويه تاخت كردندبه خوزار گذشته تا كوي 
  .معلوم نيست

بعد از تعيين شدن محمد ميركه به عنوان حاكم ختالن، او در يورشهاي غارتگرانة 
 هنگام ضبط سيستان همراه 785/1383چنان كه ميركه در سال . تيمورلنگ وي را ياري داد

 قلعة بايزيد را محاصره كرده، با ياري ديگر سرلشكران آن تيمورلنگ بود و با فرمان او بعداً
آيد كه محمد ميركه  الدين علي يزدي برمي شرف» ظفرنامة«از بررسي متن . نمايد را اشغال مي

. نمود كه مستقل باشد هاي تسخيركردة تيمورلنگ، هميشه كوشش مي مثل ديگر حكام واليت
داشت و در  ا را زير اطاعت خويش نگاه ميولي برعكس حاكمان مركزگريز، تيمورلنگ آنه

به هر حال محمد ميركه مترصد فرصتي مناسب . نمود هاي خود اجباري استفاده مي ضبطكاري
. رسد  فرا مي89- 790/1388چنين فرصت مساعد سال . بود تا بر ضد تيمورلنگ عصيان نمايد

 او اهالي خوارزم به در اين سال تيمورلنگ شهر خوارزم را با خاك يكسان كرده با فرمان
الدين علي يزدي بعد از نقل اين  شرف. شود سمرقند كوچانيده شده، در آنجا جو كاشته مي
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ابوالفتح برادر كوچك محمد ميركه از آستان دولت آشيان روگردان «: نگارد واقعه چنين مي
ن در  ولي او را اللَم بهادر قوچي29.»شده بگريخت و شبگير كرده خود را در چول انداخت

دهد كه  شود و جواب مي موضع حصارك دستگير نموده، سبب گريختنش را پرسان مي
برادرم ميركه ياغي شده كسي را به طلب من فرستاده بود و من به آن واسطه فرار اختيار «

 با اين جواب ابوالفتح عصيان محمد ميركه براي تيمورلنگ آشكار 30.»رفتم كرده پيش او مي
نمايد و در نوبت خود او اين خبر را  بهادر عمر شيخ را از اين واقعه آگاه ميزيرا اللم . شود مي

رساند و خودش زود به سمرقند باز گشته، به مبارزة ضد  به تيمورلنگ كه در خوارزم بود، مي
محمد ميركه با وجود آنكه «الدين علي يزدي  به نوشتة شرف. گردد محمد ميركه آماده مي

بيگم را در  رت صاحبقراني يافته بود، چه مهد عليا سلطان بخت شرف قرابت و مساهرت حض
حباله داشت و از ميامين تربيت آن حضرت واليت ختالن و ايل آن نواحي تمام در تحت 

آن راه استغنا نشأ غرور شوكت و حشمت راه سعادت و صواب از ديدة بصيرت ... فرمان او بود
سابقة شقاوتش ...  و استقالل به خاطر راه داده بوداو پوشانيده، به سوداي محال انديشة تسلّط

جزم كرده و با لشكر كه به سمرقند رسيده بود، ياغي ) تيمورلنگ(دامنگير آمده عزم مخالفت 
گذشته بودند، لشكريان ختالن در واليت ) دروازة آهنين(و از آنجا باز گشته و چون از قهلُغه 

و نفس شهر را تيمورتاش پسر اَباجي صوفي برادر ترمذ دست بي باكي و غارت برآورده بودند 
آق بوغا كه داروغة آنجا بود، محافظت نموده و كوچه بند كرده از آسيب تعرض آن 

خواهي  الدين علي يزدي در متن مذكور قيام استقالل  البته شرف31.»...بدكرداران نگاه داشته بود
قيام . لي ماهرانه انعكاس داده استپوشانه، ولي خي يا خود مركزگريزي محمد ميركه را پرده

. زند ميركه حتي نيروهاي تيمور مستقر در شمال افغانستان را به خود جلب نموده، ضربه مي
 جهانشاه كه در بغالن به زد و خورد بر ضد –همچنين هنگامي كه پسر ديگر تيمورلنگ 

و لشكر جمع كرده در ميركه ياغي شده است «دهند كه  بورولدائيان مشغول بود، به او خبر مي
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و . پناه را مرتب ساخته، متوجة او شد امير جهانشاه سپاه نصرت. واليت حصار نشسته است
خواجه يوسف جهت ضبط لشكر خود به ارهنگ رفت و پير علي ناز روانة بلخ شد تا لشكري 

اه و چون جهانش. كه در آنجا مانده بياورد و مقرر گرديد كه در كنار آب جيحون به هم رسند
به تمامي لشكر به شنا از آب بگذشت و همانجا توقف كرد و چون شب ... به كنار آب رسيد 

درآمد جنيد بورولدايي و برادرش بايزد و علي اكبر با تمام لشكر خود ياغي شده، شبيخون 
 يعني 32.»...آوردند و ايشان سه هزار سوار بودند و با امير جهانشاه شصت مرد بيش نمانده بود

هاي ضد برالسيان استفاده نموده، به آنها ضربه  هاي ديگر قبيله يام محمد ميركه، سركردهاز ق
كردة تيمورلنگ  اي در دولت تشكيل قبيله زدند و اين خود نشانة مبارزة تيز و تند بين مي
  .باشد مي

الدين علي يزدي راجع به جريان اين قيام محمد ميركه مفصل معلومات داده، در  شرف
. اند برد  كه آنها در ديگر منابع خطي ديده نشده ن واقعه مكانهاي جغرافيايي را نام ميزمينة اي

شود،  آيد كه چون عمر شيخ از هجوم ميركه به ترمذ آگاه مي برمي» ظفرنامه«از مضمون متن 
قوم خود را گردآوري كرده بود و ) يعني ميركه (33و او«كشد  از سمرقند بر ضد او لشكر مي

تيمور بهادر كه از گماشتگان حضرت صاحبقراني بودند،  نة دادملك برالس و آقبه بيدادخا
 خاص كه در آنجا بود، گشاده و 34غارت كرده و اموال ايشان را تصرّف نموده و زرادخانة

مجموعة اسلحه و اسباب و آالت جنگ را به اراذل و اوباش پخش كرده، اسب و جامه داده و 
باطل فراهم آورده و كمر مخالفت بر ميان طغيان بسته، مقاومت و حشَري بي طايل به انديشة 

  :جدال را آماده گشته بود
  35.»كه خورشيد بر چشم او ذره گشت  به اسباب شوكت چنان غرّه گشت

از قوت دولت حضرت صاحبقران عقد ... نزديك رسيد) به ميركه(اميرزاده «و پسان 
وازة وصول عساكر گردون معاصر هزيمت جمعيت مخالفان از هم فرو گسست و به مجرد آ
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باال ... و ميركه چون آتش نخوت و استكبار كه از باد و غرور. يافته، متفرق و پراكنده گشتند
 گذشته به جانب 36شكسته و خاكسار از آب وخش از تاشكُپرُك. گرفته بود، فرو نشست

د و از حصار به راه به تعجيل تمام در عقب او روان ش) عمر شيخ(شاهزاده . ختالن گريخت
نام اين (ميرك . تيركني قبجِغاي شتافته، به كنار آب وخش رسيد و به شنا از آب بگذشت

روي از دولت برتافته، ) رسد به نظر مي» ميرك«و » ميركه«در دو شكل » ظفرنامه«حاكم در 
اه درواز،  متأسفانه ش38.» رفته بود37الدين آورده به درة درواز روي به صوب حمايت شاه جالل

الدين دست  هر آينه شاه جالل«: رساند الدين از ترس تيموريان به حاكم ختالن ياري نمي جالل
دانست كه نهال حميات و  رد به سينة اميد ميركه باز نهاد و او را به قلعه راه نداد چه يقين مي

د ميركه ياري  به محم39.»روزگار جز نكبت و ادبار ثمرة بار نياورد دولتان سرگشته رعايت بي
چنان كه . گردد ندادن شاه درواز يكي از سببهاي اساسي شكست خوردن و كشته شدن او مي

چون ميركه خايب و خاسر در درة درواز بازگشت، «: الدين علي يزدي نوشته است شرف
و چون لشكر . بيشتر نوكرانش كه مالزم او بودند، دست از او بازداشته و سر خود گرفتند

) ميركه(در كوه و دشت و راست و چپ و پيش و پس در طلب او ) زان عمر شيخسربا(منصور 
بسيار بشتافتند و از او خبري نيافتند، اميرزاده عمر شيخ در ختالن به موضع قبجغاق در 

 از پارة متن مذكور نكتة مهم 40.»بود آقسراي كه عصر ميركه بود، نزول فرمود و منتظر مي
 قبجغاي نامبر – ختالن، آقسراي و موضع جايگير شدن آن همين است كه در آن قصر حاكم

الدين علي يزدي  شده و عالوه بر هلبوك اين دومين قصر حاكمان ختالن است كه از آن شرف
ي ميرخواند راجع »الصفا  ةروض«ما تا اين وقت در اساس مواد . اش نام برده اشت»ظفرنامه«در 

 ولي ميرخواند در ختالن بودن 41.ر نموده بوديمبه جايگير شدن قصر آقسراي فكر خود را اظها
الدين علي يزدي  برعكس آن شرف. زند آقسراي را ذكر كرده، راجع به موضع قبجغاق حرفي نمي

در ارتباط با اخبار يزدي . در موضع قبجغاق ختالن جايگير شدن آقسراي را ذكر كرده است
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نشيني محمد  بتاتو و نقل مفصل عقبدربارة قپچغاق ختالن، جايگير بودن آقسراي، ذكر عقبة 
ميركه و در اطراف شهر امروزة كوالب موجود بودن اسامي خاص جغرافيايي توتو، قپچاق، 
تركاني، راه تجارتي بهارك كه توسط اين راه از آن طرف جيحون گذشته به سمرقند و بخارا 

توان گفت كه قصر  مل ميرفتند و نيز در اين منطقه موجود بودن راه درواز، با اطمينان كا مي
 آقسراي در قسم شرقي و شمالي امروزي شهر كوالب جايگير بوده - دوران تيموريان ختالن

همچنين . بخشند  شده، اين نظر را تقويت مي  منطقه يافتنهاي تيموري كه در اي سكه. است
 بايد در نظر گرفت كه اشخاص معروف و مشهور كوالبِ دورة تيموري، از آن جمله امير

 پدر خواجه اسحاق ختالني و خواجه عليشاه ختالني در اين منطقه زندگي -عامرشاه
  .نمودند مي

اتفاقاً عثمان پسر آروغ عمر با چند نوكر «ادامة نقل قيام محمد ميركه چنين است كه 
رفت و از عقبة بتاتو گذشته، به سرچشمه رسيد و پيِ اسبان ديد كه از جاده  به سمرقند مي

با نوكران روان شد و چون از چند پشته بگذشت محمد ميركه را ديد با ... بودبيرون رفته 
الحال اطراف و جوانب او فرا  في. چهار نوكر  كه نشسته بودند و اسبان را به علف رها كرده

گرفتند و عثمان عمر تاخته اسبان را كه رها كرده بودند، به دست آورد و بعد از آن ايشان را 
 شاهزادة ةكشيد و خبر به اميرزاده عمر شيخ فرستاد و بازگشت و متوجهم گرفته در بند 

در اثناي راه بنابر اشارتي كه از ) 1388/89سال (را روز دوشنبه ) ميركه(و او . مشاراليه شد
 برادرش را نيز همان شربت - رسانيد و ابوالفتح) قتل(رسيد، به ياساق ) عمرشيخ(آن شاهزاده 
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. ماند بار انجام يافته، ختالن در تابعيت امپراتوري تيمورلنگ باقي مي تيمورلنگ بود، فاجعه

الدين علي يزدي در بارة بعد مرگ محمد ميركه حاكم ختالن و تعيين شدن كسي ديگر  شرف
  .معلومات نداده است



 

T� 

الدين علي يزدي در تحقيق تاريخ سياسي و جغرافيايي و  ي شرف»ظفرنامه«بدين ترتيب 
 چهارده ميالدي و همچنين تكميل پژوهش كتيبة سنگ قبر امير محمد ةتاريخي ختالن سد

 –برالس در شهر كوالب منبعي مهم محسوب گشته كه در آن مراكز مهم و استراتژي ختالن 
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