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  هـ ق۷۸۹ اصفهان در سال  مردم قيامةپژوهشي دربار

  ∗یزدان فرخی

  
  چکیده

مظفـر در    های اجتماعی قیام مردم اصفهان در جریان حملۀ امیرتیمور به قلمرو آل            این نوشتار پژوهشی است دربارۀ زمینه     
 تیمـوری بـه عنـوان عوامـل         از آنجـایی کـه مورخـان      . نگار دربارۀ ایـن رویـداد       هـ ق و بازخوانی متون وقایع      789سال  

هـای   های دیگر رویداد مانند نقش گروه اند، جنبه ای از این رویداد تأکید کرده   بخش حکومت تنها بر جنبۀ ویژه      مشروعیت
های موجود تقریباً مسکوت     گیری رویداد، سرنوشت قیام و غیره در گزارش        های اجتماعی شکل   اجتماعی، اسباب و زمینه   

های پراکندۀ پژوهشگران آمده تا حـدودی   ماید که آنچه تاکنون در مورد این رویداد در میان نوشته    ن چنین می . مانده است 
ایـن مقالـه    . داوری دربارۀ این رخـداد بـوده اسـت         کارگیری شیوۀ نقد متون و چیرگی اغراق، تقلیل و پیش           برآیند عدم به  

ها، روند و برآیند قیام      های اجتماعی و زمینه    جنبهنگاری آن روزگار به برخی       درصدد است با بررسی روایات متون تاریخ      
  .مردم اصفهان با نیروهای تیمور بپردازد

  
  های کلیدی واژه

 .اصفهان، تیمور، قیام، سازماندهی اجتماعی، کنش، واکنش

  

                                                 
 Yazdanfarrokhi@gmail.com        .مربی آموزشیار دانشگاه پیام نور ∗

  
  22/10/89 :تاریخ پذیرش                                  4/3/89 :تاریخ وصول

  ) پژوهشي-علمي( تاريخيهاي  پژوهش
   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  ۱۱۷-۱۳۶صص، ۱۳۸۹ پاييز ،)۷پياپي (سوم  شمارة ،سال دومدورة جديد، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سوم، سال دوم، شمارة هاي تاريخي، دورة جديد پژوهش /  ۱۱۸ 
 

 مقدمه

 هـشتم   ۀاز رویدادهای مهم تاریخ اصفهان در اواخر سد       
. تهجری درگیری مردم شهر با لشکریان امیر تیمور اس        

هـای تیمـور بـه منـاطق         این رویداد در جریـان یـورش      
ـ          . وسـت وقـوع پی  ه  مختلف ایـران و نـواحی همجـوار ب

گذشته از حمالت محدود و نخستین تیمور بـه نـواحی           
هـای وسـیع و بلندمـدت        هجومهر یک از    شرقی ایران،   

وی در نواحی مختلف ایران و آسـیای صـغیر برابـر بـا              
ـ          گـذاری شـده     اممدت زمان به طـول انجامیـدن دوره ن

برای مجموعه  » یورش سه ساله  « چنانکه اصطالح    ؛است
 788هـای   رود که تیمور در طول سال کار می  هحمالتی ب 

تیمور در  .  صورت داد  گوناگون هـ ق در نواحی      790تا  
این مرحله به نواحی مختلفـی از جملـه مازنـدران، لـر             
کوچک، آذربایجان، گرجـستان و سـرانجام اصـفهان و           

  ).26: 1381، میرجعفری(رد ش بشیراز یور
 تیمـور بـه     های  های یورش  گذشته از دالیل و بهانه    

نواحی دیگر، دستاویز وی برای لشکرکشی به اصـفهان         
ــ اســـتناد بـــه وصـــیت ــاه شـــجاع مظفـــریۀنامـ   شـ

چنانکـه از منـابع و      . بـود )  هـ ق  786-760فرمانروایی(
آیـد شـاه شـجاع پـیش از مـرگ            اسناد آن روزگار برمی   

تیمور و سلطان احمد جالیر فرستاده و       ربه امی مکتوباتی  
 فرزنـدان و    ،از آنها خواسته بـود تـا پـس از مـرگ وی            

 در ایـن    .)434: 1380اقبال،  ( ندکنبرادرانش را حمایت    
 ،العابدین  زین ،کید بر فرزندش  أ شاه شجاع با ت    ها مکتوب

 را در برابـر دیگـر       وی موضـوع جانـشینی      ،از یک سـو   
مـانع   نـوعی    ،از سوی دیگر  مدعیان رسمیت بخشیده و     

مظفر   آل های  تهاجم دو امیر یاد شده به سرزمین       در برابر 
 در عمل زمینه را بـرای       ، وی با این همه  . ایجاد کرده بود  

 مـتن   ۀبرای مالحظ ( لشکرکشی تیمور فراهم نموده بود    
-17: 1370نـوایی،   : نـک مکتوب شاه شجاع به تیمـور       

  ).582-585/ 1 :1387؛ یزدی، 13

ـ      هنگامی ک  ،  رسـوم رایـج سیاسـی      ۀه تیمـور بـر پای
ــان ــار اطاعــت و  حاکم ــرای اظه ــاطق مختلــف را ب  من

طلبید، با استناد به مکتوب      پرداخت خراج به حضور می    
فرمـانروایی  ( العابدین  شاه شجاع بود که زین     ۀنام وصیت

 را نـزد خـود      ، فرزند و جانـشین وی     ،) هـ ق  786-789
انقیاد و «و » ستیدو «،تیمور با فرستادن ایلچی  . فراخواند

ــت ــرد و   »مطاوع ــادآوری ک ــدرش را ی ــرای پ وی را ب
 شـد   آگاه اما در گیالن     ؛نزد خود طلبید  » تجدید والیت «

تـوجهی بـه ایـن فرمـان،         العابدین افزون بر بـی     که زین 
 ،بـه ایـن ترتیـب     .  نموده است  زندانیایلچی وی را نیز     

مظفـر از    هـای آل    تیمـور بـه سـرزمین      ۀزمینه برای حمل  
  .)1/581: 1387یزدی، ( اصفهان فراهم شدجمله 

ــن،از ســوی دیگــر ــاز   زی ــری از آغ ــدین مظف العاب
. گرفتار منازعات جانـشینی معمـول بـود        حکومت خود 
ــا بهــره ــزل شــاه یحیــی  وی ب  ،گیــری از موقعیــت متزل

موفق شـد بـر       در اصفهان  ،برادرزاده و داماد شاه شجاع    
 را  ، دایـی خـود    ، و امیرمظفر کاشـی    بداین شهر سلطه یا   
وی سپس یزد را نیز از دسـت نایـب          . حاکم شهر نماید  

ــه درآورد ــال، ( شــاه یحیــی ب در ایــن . )437 :1380اقب
 که اقبال پیـروزی بـه امیـر مظفـری روی آورده         ،شرایط

 آن هنگـام،  در  . خوانـد بود، امیرتیمور وی را به حضور       
احتمــاالً امیــر مظفــری دلیلــی بــرای اطاعــت از تیمــور 

با این  . کرد ز سوی وی احساس نمی    دید یا خطری ا    نمی
 وی در   ، اصفهان ۀ رسیدن سپاهیان تیمور به حوم     ا ب ،همه

مظفـر  رامی. نکـرد  نظـامی    ۀ ایستادگی یا مقابلـ    آنانبرابر  
 نیـز بـا بزرگـان       ، حاکم و نایب وی در اصـفهان       ،کاشی

 و بـا او در      رفـت  شـهر    ۀشهر به اردوی تیمور در حوم     
  . گفتگو کرد و تسلیم صلحمورد شرایط 

 اهـالی شـهر بـا تیمـور بـه توافـق             ،از قرار معلـوم   
 اما کمی بعد در جریان گردآوری مبلغی که بـه           رسیدند؛
 و طـی    دادتعیین شده بود قیامی روی       »مال امان «عنوان  
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 شمار قابل توجهی از سپاه تیمور که به شـهر آمـده             ،آن
. افتاد و زمام امور شهر به دست مردم         ندبودند کشته شد  

ام موفـق بـه شکـست مقاومـت مـردم و            تیمور سـرانج  
 تعـداد بـسیار     ، ایـن رویـداد    ۀدر نتیج . شدتصرف شهر   

سـرهای   و تیمور از     شدندزیادی از مردم اصفهان کشته      
  . کردهایی برپا  مناره  قیام کلهکشتگان

  
  هش پژوۀله و پیشینأطرح مس

نگار این دوره بـه عنـوان یکـی از نهادهـای             منابع وقایع 
هـای آغـاز     یاسی در مورد زمینه   بخش نظام س   مشروعیت

ای را   روایت سـلطان مدارانـه     قیام، رویدادها و نتایج آن    
این قرائت تاریخی از رویـداد بـه دالیـل،          . کنند نقل می 
 و نیروهای اجتمـاعی کـه مـردم را بـه حرکـت              ها زمینه

 رویـداد را بـه   ۀدهـد و شـاکل   توجهی نشان نمی  درآورد
ن سـاخت   همچنـی . کنـد   نظام حـاکم گـزارش مـی       سود

 نیروهـای اجتمـاعی و دالیـل    ۀنوشتاری این منابع دربار 
قیام، روایتـی کوتـاه شـده و مطـابق بـا نگـاه حاکمـان                

هـای   کند که از بنیاد با رفتار گـروه  تیموری را عرضه می 
  .   اجتماعی سر ستیز دارد

 اجتمـاعی   های  اساساً روایتِ نظام حاکم از موضوع     
که برای  ـ   هروندانهای ش  ها و همکاری   مثل پیوند گروه  

آغاز و انجام هرگونه مقاومتی در برابر نظام سیاسی الزم   
ـ است  موضوعی خارج از تعریف ساختار سیاسی ایـن   

ها تالش   نامه  وقایع ،از همین رو  . تواند باشد  روزگار نمی 
جای نقش و توان نیروی مردم و شرایطی کـه       هکنند ب  می

، رهبری بـرای    ست ا آنها را به قیام ناچار یا توانا ساخته       
 تـا سـاختار     کننـد آغاز و هـدایت نیروهـا دسـت و پـا            

در . نماینـد شورش را نیز با نظام سیاسی حاکم همـسو          
این تعریف تنهـا رهبـر شـورش شخـصیت و حـضور             

 بدون توجه بـه نقـد       ، بنابراین ؛چشمگیری در منابع دارد   
متون تاریخی و رویکرد خـاص منـابع تنهـا بخـشی از             

  .شود حظه میمالواقعیتِ رویداد 
 مـردم   ۀاین نوشتار بر آن است کـه کـشتار گـسترد          

رخدادی است که بایـد     ی  »هصورت نتیج « اصفهان خود 
هـا    آن را بازسازی نمود و از واکـنش        ی»لهأصورت مس «

هـا و     زمینـه  همچنـین بایـد    .هـا دسـت یافـت      به کـنش  
 مـستقیم ذکـر نـشده       بـه طـور   که در منابع    را  بسترهایی  

بایـد   شـک    بـی . شناسایی نمود است از شواهد و قراین      
ای  بستر، کنش و نیز واکنش براساس پیونـد خردمندانـه         

  . استوار گردد
، های پژوهشگران در مـورد ایـن رویـداد         دیدگاهدر  

، انتشار یافتـه اسـت    در آثار تحقیقی     گذراصورت  ه   ب که
در بیشتر موارد نقش و توان نیروهای اجتماعی در نظـر           

 منظـر   ـ بیـشتر از  ای  سـویه نیامده یا به آن از منظر یک
د که هر یک از نمای چنین می.  توجه شده است ـسیاسی

ها بخشی از امر واقع را در ایـن مـورد بیـان              این دیدگاه 
 سه دیدگاه یا رویکـرد را در آثـار          ،طور کلی ه  ب. کنند می

  :توان مشخص نمود پژوهشی در این مورد می
است ه  اول بر این پیش فرض استوار شدۀدیدگاه دست .1

 تفکر مبتنـی    ۀکه کشتار مردم به دست امیرتیمور از شیو       
 درک   بـرای   و گرفـت  ریشه مـی  بر زندگی صحراگردی    

 نیازی نیـست؛   بیشتر   ۀمطالعبه  اقدامات وی در اصفهان     
 پژوهـشگران ایـن دسـته برخـورد تیمـور و            ،رو از این 

طلبـی و     خـشونت  ۀنیروهایش با مردم اصفهان را بر پای      
له أ و همین مس   کنند  می تحلیل   هانسرشت صحراگردی  آ   

بـه  . یابنـد   کل رویداد مـی     برای ای  قانع کننده  را توضیح 
کوب در بخشی از تحلیـل خـود در           زرین ،عنوان نمونه 

: گویـد  خصوص واکنش تیمور به قیام مردم اصفهان می       
 ، که خـشم و وحـشت او را دیوانـه کـرده بـود              ،تیمور«

 به تعداد افراد    مجموع سپاهیانش هر یک    ... فرمان داد تا  
خویش سرهای بریده را به محاسبان صاحبقران تحویل        

 بنیـان ایـن     .)299-300 /2: 1375کـوب،    زرین(» دهند
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تحلیل روایتی است که بـا قیـام بـه اصـطالح احـساس              
امیـر خـونریز   «کند و تیمـور را بـه عنـوان         همدردی می 
ــانی ــال،( »گورک ــداد  ) 599-600: 1380اقب ــور روی مح

 ، یعنـی  ؛ا به اقدام نهایی وی در این رویداد       یا تنه  داند می
 را د و اقـدامات دیگـر   نـ ک می کشتار مردم اصفهان توجه   

 .)Kamaly, 2006: 648(انگارد  ت میاهمی بی

 ۀگویا رویکرد این دسته حتی هنگامی که به ترجمـ         
 ۀ چنانکـه در ترجمـ     شـود؛   دیده می پردازند نیز    متون می 
 در  بـریج تاریخ ایـران پـژوهش دانـشگاه کم       فارسی  

ـ        cruelty ۀبازگردانی واژ  ه  در مورد اقـدامات تیمـور، ب
استفاده شده  » وحشیگری «ۀاز واژ » ظلم«یا  » ستم«جای  
ــر، ( اســت ــا64: 1379رویم ــسنجید ب  ,Roemer: ؛ ب

ها در مـورد نقـش و     این دسته از پژوهش.)55 :1986
 و  کند  میملی ن أهای اجتماعی در انجام قیام ت      توان گروه 

 نگارد  منابع را به قلم دیگری می      ۀیک سوی همان روایت   
  .)224-227 /1 :1346ستوده، : همچنین(

این دیـدگاه   دربارۀ  توان   هایی که می   یکی از پرسش  
توان تصور کـرد تیمـور       آیا می : مطرح کرد این است که    

کـرد؟ رفتـار     دیگر نیز همین منش را دنبال می       در موارد 
از سـرکوب   تیمور برای معافیت مالیاتی مردم یزد پـس         

. شورش آنها تنها یکی از موارد نقض ایـن نگـاه اسـت            
 منافع اقتصادی خـود     توجه به   با مطابق نظر اوبن، تیمور   

 که علیـه وی شـورش کـرده         ،در رویارویی با مردم یزد    
 و حتـی بـه آنهـا        پوشـی   چـشم بودند، از مجازات آنـان      

 .)3-92: 1380رویمـر،   ( معافیت مالیاتی نیز اعطـا کـرد      
ای  دهد تیمور از منطقـه     ربز منز نیز نشان می    بئاتریس فو 

ارزش و  « برخاسته بود که قبایـل صـحراگرد آن حـدود         
دانستند  را می  »های اقتصاد کشاورزی و شهری     ضرورت

و با مردم یکجانشین تحت نظارت خود روابـط خـوبی           
رسد   به نظر نمی   ،رو  از این  .)Manz,1989:22( داشتند

خـواهی   از روی خشونت   تنهاکه تیمور مردم اصفهان را      

 و به ایـن     قتل عام کرده  گسیختگی سپاهیان خود     و لجام 
 منافع اقتصادی حکومـت خـود را از بـین بـرده             ،وسیله
کلی کنـار   ه  توان ب   هرچند که این جنبه را نیز نمی       ،باشد
 حتی با پذیرش این تحلیل، تنهـا یـک          ،به هر حال  . نهاد

  . جنبه و یک جهت از رویداد روشن خواهد شد
 دیگر با نگاهی نخبه باورانـه، قیـام و نقـش            ۀدست.2

 و  آورد  مـی نیروهای اجتمـاعی را کـم اهمیـت در نظـر            
 بخش قابل توجهی از واقعیت را بـه یـک           ،بدین ترتیب 

بـرت رویمـر بـا      و هـانس ر   ،به عنوان نمونه  . نهد سو می 
 کـشته شـدن نیروهـای      ۀلأهمین دیدگاه  از اهمیت مـس      

 ویفهان بـه اقـدامات      تیمور در جریان واکنش مردم اص     
بدترین مجازات از این نوع در اصفهان اتفاق        «: کاهد می

 هـ ق محـصالن مالیـات را        789افتاد که اهالی در سال      
و در اثـر دیگـر   ا. )91: 1380 رویمر،( »کتک زده بودند

خود در این مورد بدون اشاره به اهمیت نقش مردم تنها           
مـورد حملـه     «موران مالیاتی را  أبه اینکه مردم اصفهان م    

 هـای  پایی کله منـاره   ل بر کند تا دلی    می بسنده» قرار دادند 
. )Roemer, 1986: 55( مردم اصفهان را توضیح دهـد 

البته رویمر در مورد تاریخ رویداد قیام نیز دچار اشـتباه           
 هــ ق مربـوط      790و آن را به حوادث سال       است  شده  
ه بـه    فارسی نیز این اشتبا    ۀ در ترجم  .) جا همان( داند می

  .)65: 1379رویمر، ( همان صورت تکرار شده است
منز نیز گویا در تحلیل ایـن رویـداد          بئاتریس فوربر 

وی در اثر   . کند  می پیروی رویمر   ۀاز دیدگاه نخبه باوران   
د ابعـاد فرمـانروایی تیمـور را        وشـ ک  که در آن می    ،خود

 در مورد واکـنش تیمـور در اصـفهان بـا            نماید،بررسی  
نها به کشتار و تصرف اصفهان به دسـت         عبارتی کوتاه ت  

ــی  ــاره م ــور اش ــدامات وی و   تیم ــورد اق ــد و در م کن
ــ ــرمورانش در أمــ ــردم تــــ برابــ ــداردأ مــ   ملی نــ

)Manz,1989: 71(.تردید ایـن رویکـرد بیـشتر از      بی
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نگار وابسته به دربـار    ثیر مطالب متون وقایع   أبقیه تحت ت  
  .فرمانروایان تیموری قرار داشته است

کنـد    با رویکردی اجتماعی تالش مـی       دیگر ۀدست.3
به نقش و توان نیروهای مردم در رویارویی و درگیـری           

هـای    و بـه اهمیـت زمینـه       کنـد ت حاکمه توجـه     أبا هی 
هـای انجـام گرفتـه     پژوهش. های اجتماعی بپردازد   گروه

 در برخــی مــوارد بــه دلیــل وجــود پــیش  بــارهدر ایــن
. های فکری محققان دچار ضـعف اساسـی اسـت          فرض

هرچند ـ طروشفسکی با همین نگاه در چندین اثر خود       پ
به ماهیت و تحلیـل قیـام پرداختـه و در تحلیـل     گذرا ـ  

وری دانـسته و بـه       نهایی خود ماهیت این قیام را پیـشه       
منـسوب  » آهنگران«اشتباه رهبری شورش را به یکی از        

ولوسـکایا،  گ؛ پی 70: 1359پطروشفـسکی،   (  اسـت  کرده
 در برخی آثـار دیگـر نیـز روی          ؛ این اشتباه  431: 1348

 .)269: 1386؛ فرخـی،    710،  1379گروسه،  :داده  است  
تـاریخی در   ـ   ذهنـی ۀرسـد کـه پـیش زمینـ     به نظر می

در این مـورد    ( ثر بوده است  ؤوجود آمدن این اشتباه م     هب
  .)469: 1387فرخی، : نک

اگر کشتار مردم اصفهان به عنوان واکنـشی از سـوی           
د، کنش آن چه بوده است؟ در هر        تیمور در نظر گرفته شو    

حال، اگر اقدام مردم به عنوان بهانه و کـنش ایـن رویـداد              
ای خردمندانـه بـا      تلقی شود، باید این اقدام مردم به اندازه       

برابر و قابل پـذیرش     ) قتل عام مردم  = اقدام تیمور (واکنش
در غیر این صورت، فرمانروایی مانند تیمور چگونه        . باشد
بـه عنـوان    روی انسانی چشمگیر اصفهانتوانست از نی می

راحتی بگذرد و آنها را از میان         به) مالیات(منافع درازمدت   
ــا ایــن حــال، چــه مــسأله  تیمــور را » خــشم«ای  ببــرد؟ ب

وادار به چنین واکنشی نمود؟ از همـه      یا وی را    برانگیخت  
ه انجام و اقدام کـنش ـ کـه گفتـه شـد لزومـاً       اینکتر  مهم
 کشتار قوی و چشمگیر بوده باشد ـ بر  بایست به اندازۀ می

  ای نهاده شده بود؟ چه بستر و زمینه

  گیری قیام     پیش زمینه و مقدمات شکل
 آغاز و انجام قیام در منـابع بـا        ، یعنی ؛هنگام رویداد 

: 1380حافظ ابرو،   ( اواخر شوال : تفاوت ذکر شده است   
 القعــده ، پــنجم ذی)319/ 3: 1333 ؛ خوانــدمیر،667/ 2
ــمر( ــر/1 :1383قندی، س ــشم  ،)596، 2دفت ــنبه ش  دوش

 )128: 1339؛ خـوافی،    1/589: 1387یزدی،(القعده   ذی
ناشـناس، بـدایع و حـوادث       (القعده   و بیست و یکم ذی    

هــای   هـــ ق تــاریخ789 ســال ) رو264بــرگ: تــاریخی
همچنـین  . ده اسـت آمـ گوناگونی است که در این مورد   

 اسـت   بـرای ایـن رویـداد طـرح شـده         » الحجه ذی«ماه  
اما از آنجایی که منبعی برای  ؛)299: 1375 کوب، زرین(

رسـد   چنین به نظـر مـی   . آن ذکر نشده، محل اعتنا ندارد     
القعـده بـه دلیـل مـشخص         که روایت دوشنبه ششم ذی    

  . است تر یقنمودن روز و تاریخ و اعتبار منبع آن دق
های یاد شده تنها بـه زمـان فرجـام            تاریخ ۀالبته هم 

 زمـانی   ۀکننـد و از آنجـایی کـه فاصـل           می رویداد اشاره 
 ۀ وجوه تـا هنگامـ     گرفتنموران مالیاتی برای    أفرستادن م 

صورت تقریبی و به شـکل مختلـف ذکـر شـده،             هقیام ب 
 دشـواری   ۀلأتعیین زمان رسیدن تیمور به شهر نیـز مـس         

 قیام را در شب نخست رسیدن تیمور        آغازشامی  . است
 بـدون اینکـه     ؛دهـد  ی روز بعد را پایان آن قرار م       ۀو نیم 

-105: 1937شــامی، ( تــاریخ و روز آن مــشخص کنــد
 از روایت شـامی     زبدۀ التواریخ  حافظ ابرو نیز در      .)104

 میان رسیدن تیمور و فرجام قیام       ۀکند و فاصل   پیروی می 
؛ )666-667 /2 :1380حافظ ابرو،   ( داند را یک روز می   

 پـس   قیام را دو روز    آغازدر حالی که در اثر دیگر خود        
. )243: 1317حافظ ابرو،   ( کند از رسیدن تیمور ذکر می    

دو « نیز در این مورد از عبارت 1تاریخ گزیدهنویس   ذیل
بـرگ  : ناشناس، تاریخ گزیـده   ( کند استفاده می  »سه روز 

هــا   براســاس ایــن گــزارش، بــه هــر روی.) پــشت279
 میـان   ۀتوان گفت تیمور بـه احتمـال زیـاد در فاصـل            می
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سوم، سال دوم، شمارة هاي تاريخي، دورة جديد پژوهش /  ۱۲۲ 
 

القعـده بـه      ذی پـنجم یکـشنبه     و قعـده ال  ذی سومجمعه  
  . اصفهان رسیدۀحوم

 و به همـین     بود گفتگو   پی در تیمور   ،از قرار معلوم  
افـزون  . فتپـذیر   بزرگان شهر را به اردوی خود    ،منظور

الـدین    و خواجه رکـن    ، حاکم شهر  ،بر سید مظفر کاشی   
تی از اکابر و اعیان از جملـه        أ قاضی اصفهان، هی   ،صاعد

شایخ و برخی قضات به اردوی تیمـور        سادات، علما، م  
: 1387؛ یزدی،   104: 1937شامی،  (  شهر رفتند  ۀدر حوم 

حافظ ابرو افـزون بـر   . )319/ 3: 1333؛ خواندمیر،   586
حـافظ  ( کنـد  نیز اشاره می  » ساؤر«ها به وجود     این گروه 

 ۀهای بلندپای   گروه ، به این ترتیب   .)666 /2: 1380ابرو،  
و ظاهراً بـا تیمـور      ون رفتند   بیراداری و مذهبی از شهر      

شامی، ( »مال امان «بر سر وجه المصالحه یا به اصطالح        
 بـرای » مـال و امـان    «یا  ) 86: 1387؛ یزدی،   104: 1937

رسـیدند  اسبان لشکریان تیمـور بـه توافـق         » نعل بهای «
  .)4719 بخش اول، /6: 1370میرخواند، (

به ادعای حافظ ابرو این مقدار بـسیار کـم و وجـه             
 درسـتی   بـه . )243: 1317حـافظ ابـرو،     ( بود» ریمحق«

تـوان    وجـوه نمـی    اندک بودن  ۀروایت حافظ ابرو دربار   
پایـه جلـوه دادن       وی بـرای بـی     ،به هر حال  . اعتماد کرد 

 مبلـغ را    توانـست   تیموریـان مـی    ۀاساس قیام و نیز تبرئ    
ـ  ؛ واقعی گزارش کرده باشـد     از حد کمتر   طـوری کـه     ه ب

از  حـوادث تـاریخی    ع و بـدای  منبعی با عنوان مجعول   
لفی ناشناس و مربـوط بـه اواخـر عهـد تیمـوری در              ؤم

باسـتقبال  «: گویـد  مورد میزان وجوه و پـذیرش آن مـی        
 » مــال امــانی قبــول کردنــد او کرهــاًشــتافتند و طوعــاً

. )پـشت 263بـرگ : ناشناس، بدایع و حوادث تـاریخی     (
در حالی که در مورد میـزان        الدین یزدی  همچنین شرف 

هـزار  ( شیراز با عدد و رقم و واحد تعیین شده مال امان   
 ،)590 /1: 1387یـزدی،   ( گوید سخن می ) تومان کپکی 

 .)586 :همان( کند در مورد مال امان اصفهان سکوت می      

تردیـد از    رسد سکوت مورخان بـا اینکـه بـی         به نظر می  
 داشتند، نه تنهـا سـخن حـافظ ابـرو           خبر آن   چندوچون

 بلکه در چنـین     ،کند د نمی ییأ کم بودن وجوه را ت     بارۀدر
تواند ناروا بودن آن را       می انجامیدموردی که به شورش     
  .نیز در ذهن متبادر سازد

ه و نیـز روش تیمـور بـرای          میـزان وجـو    تردیـد   بی
های اساسـی قیـام اصـفهان         از زمینه  گردآوری مال امان  

 چراکه در هنگام گردآوری مالیات بود که درگیـری         ؛بود
از توافق بر سر پذیرفتن مال امان به        منابع غیر   . دشآغاز  

موضوع دیگری که احتماالً تیمـور بـا بزرگـان شـهر در       
حتی از اینکه   . کنند اشاره نمی  مورد آن سخن گفته باشد    

 حکومـت امیرمظفـر کاشـی را پـذیرفت یـا            ۀتیمور ادام 
دسـت    بـه اساساً چه برخوردی بـا وی داشـت اطالعـی           

ت در  أ ایـن هیـ    عبارات منابع در مورد وضعیت    . دآی  نمی
تواند به معنای بـه      ای است که می    اردوی تیمور به گونه   

اکـابر اصـفهان را در      «: گرو نگه داشته شدن آنهـا باشـد       
 هرچنـد   .)587: همان( »...ف نمود   اردوی همایون توقی  

 گویـد  آنها سـخن مـی    » توقف« از   تنهاالدین شامی    نظام
انی  به احتمال زیاد اینها همان کس      .)104: 1937شامی،  (

 ،، شـاه یحیـی    شتربودند که در مقام رهبری شهر کمی پی       
العابدین از شهر بیرون کرده       را به نفع زین    ،حاکم پیشین 

  . بودند
طور کلی تـوان    ه   اخیرالذکر و ب   رویداد آیا تیمور از  

 داشـت؟   آگـاهی  شـهری در اصـفهان       گونـاگون عناصر  
موران أدرک هدف آنی تیمور از این اقدام و فرستادن مـ          

 گردآوری مال امان و نگه داشـتن  برایدیوانی  ـ  نظامی
 امـا بـه هـر       ؛بسیار دشوار است   بزرگان در اردوی خود   

ای قـرار    با این کـار وی شـهر را در حالـت ویـژه             ،حال
 شورش  ۀتوانست زمین   همان عاملی که می    ، یعنی ؛داد می

 برخی منابع . جلوگیری کند  آن را    ازرا محدود یا اساساً     
 ایـن اقـدام امیرتیمـور را از         ـ ر مستقیم   طور غی  هالبته ب ـ  
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طـور کلـی     هدانند و ب   وجود آمدن قیام مردم می     هعوامل ب 
. کننــد ایــن تــصمیم را سیاســتی نادرســت ارزیــابی مــی

بزرگـان و    «:گویـد   قیام می  ۀالدین شامی در بحبوح    نظام
دانایان در میان نبودند و بعضی پیران و عقال کـه مانـده             

 همان( » سخن نتوانستند گفت    عوام ۀبودند از خوف غلب   
 زبـدۀ روایت بـسیار مـشابهی نیـز حـافظ ابـرو در           . )جا

 ظفرنامـه رسـد از     کند که بـه نظـر مـی         ذکر می  التواریخ
چنــین . )667 /2 :1380حــافظ ابــرو،  ( آورده باشــد

آید که آنان بر این نظر بودند کـه اگـر بزرگـان در               برمی
 ۀ دامن  یا دست کم   جلوگیری چنین اقدامی    ازشهر بودند   

  .شد آن محدود می
بـه  گوید مالیات تعیـین شـده        با اینکه میرخواند می   

ــران «وســیلۀ ــه » کالنت ــه شــده «ب ــود» محــالت توجی  ب
ــد، ( ــه نقــش  ،)4720/ 6: 1370میرخوان ــابع ب  ســایر من

دیگر مدیریت شـهری ماننـد       کالنتران محالت و عناصر   
از قـرار   . وران اشـاره ندارنـد     سای پیشه ؤکدخدایان و ر  

کرده  تیمور محالت شهر را بر امرا تقسیم و مقرر           معلوم
و » هر امیری از مردم خود کسی به تحصیل فرستد   «: بود

 ۀس همـ  أنورملک بـرالس و محمـد سـلطان شـاه در ر           
 :1387یزدی،  ( به شهر رفتند   »ضبط مال «به  » محصالن«
1/ 587(.  

 مقامات بلنـد    ۀعهد وجوه را بر   چرا تیمور گردآوری  
طـور    بـه  نیروهای نظامی خـود را        شهری نگمارد و   پایۀ

 با مردم روبرو کرد؟ آیا تیمـور بـه نماینـدگان و         ممستقی
ـ     نداشت بزرگان شهر اعتمادی    اعمـال فـشار و    رای یـا ب

احتماالً اقدامات تنبیهی احتمالی بر مردم اصفهان آنها را         
 شـواهد مـستقیمی بـرای       ،به شهر فرستاد؟ به هـر روی      

ت و منـابع در ایـن   ها در دست نیس  پاسخ به این پرسش   
تردیـد رهبـری     امـا بـی    ؛کنند مورد مطلبی را روشن نمی    

 ،سـیدمظفر کاشـی    ت اعزامـی بـه اردوی تیمـور را        أهی
 بـه   ،العابدین مظفری دشمن فـراری تیمـور        زین ۀنمایند

ــ عهــده داشــت و ــداران و أاعــضای ایــن هی ت از طرف
 کمی پیشتر در    ،افزون بر این  . نزدیکان حاکم شهر بودند   

العابدین فـشار مـردم شـهر بـه          اه یحیی و زین   رقابت ش 
 بیرون رفتن شـاه یحیـی       های  زمینهرهبری اکابر اصفهان    

العابدین را فراهم کرده     از اصفهان و روی کار آمدن زین      
 بـه احتمـال بـسیار       ،رو  از این  .)46: 1379رویمر،  ( بود

توانست برای گردآوری وجوه مـال امـان بـه         تیمور نمی 
 ، یعنـی ؛ فـرار ،منِ یاغی و در حـال    عناصر وابسته به دش   

  . العابدین مظفری تکیه کند زین
مورانش أم  تا  کرد ی صادر »یرلیغ«تیمور پس از این     

 از میـان شـهر بپردازنـد      » اسب و اسـلحه   «گردآوری   به
سـازی    به پاک  ،و به این ترتیب   ) 586 /1: 1387یزدی،  (

شهر از تجهیزات نظـامی و اسـباب مقاومـت احتمـالی            
همچنــین نیروهــای تیمــور منــاطق .  نمــودمــردم اقــدام

ها را در اختیـار      الجیشی و امنیتی شهر مانند دروازه      سوق
 مـورخ عهـد صـفوی،       ،گرفته و به تعبیر واله اصـفهانی      

 بودند»حصار شهر را چون نگین انگشتر در میان گرفته        «
توان گفـت     می ،از این رو  . )150: 1379واله اصفهانی،   (

انتظار مقاومت یـا مخـالفتی را       که تیمور با این اقدامات      
  .نداشت

هـای نظـامی     در این شرایط بود که تیمور به دسـته        
. ندیاب تعداد بیشتری در شهر حضور       اخود اجازه داد تا ب    

شمار کسانی که افزون بر محصالن به شهر رفته بودنـد           
تـوان از    همانند تعداد محصالن نامعلوم است و تنها می       

 - ن بحـث خواهـد شـد      که در مـورد آ     - ها شمار کشته 
 در مورد حضور    زبدۀ التواریخ . برآورد کرد تعداد آنها را    

و بسیاری از لشکریان کـه      « :گوید ها چنین می   این گروه 
در شهر به مهمات خود رفته بودند بدین سبب بـه قتـل           

 مهمات این افـراد     .)667 /2: 1380حافظ ابرو،   ( »آمدند
بـدایع و   چه بود و در شهر چه رفتاری کردند؟ گزارش       

ـ «  مبنی بر این است که آنهـا       حوداث تاریخی  جهـت   هب
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 »شهر آمـده بودنـد    ه  خرید و فروخت و قضای حوایج ب      
کـه   ) رو 264بـرگ   : ث تاریخی ناشناس، بدایع و حواد   (

را هـم    توان آن   اما نمی  ؛نماید ای می  البته دلیل قانع کننده   
 رفتار آنهـا در     تردید  بود بی  زیرا هرچه    ، پذیرفت سراسر

ثر بود و مردم    ؤگیری م طرز چشم ه  امی اهالی شهر ب   ناآر
  . شهر را تحریک به شورش کرد

تـوان   در مورد علت ناآرامی مردم و آغاز قیـام مـی          
   : مشخص تقسیم کردۀمنابع را به دو دست

ذیـل جـامع    ،  )104: 1937شامی،  ( ظفرنامۀ شامی 
  التـواریخ  ۀزبـد  ،)243: 1317حـافظ ابـرو،     ( التواریخ

یــزدی، (  یــزدیۀظفرنامــ، )666: 1380حــافظ ابــرو، (
ــصیحی ، )587 /1: 1387 ــل ف ــوافی، ( مجم : 1339خ
و ) 698شهاب، بـرگ     ابن( التواریخ حسنی   جامع ،)128

 نخـست   ۀدر دسـت  ) 123: 1364کتبـی،   ( مظفر تاریخ آل 
این منابع به علت نـاآرامی و قیـام مـردم           . گیرند قرار می 
نان وانمود  گویا مورخان این منابع چ    . کنند ای نمی  اشاره
 نـد کنند که مردم ابتدا به ساکن به این اقدام دست زد           می

و هیچ محرکی برای شروع این قیـام نداشـتند و بـدین             
را کنشی نابخردانه ارزیابی     )قیام مردم (  امر واقع  ،ترتیب

 عبـاراتی   ،چنانکـه محمـود کتبـی پیـشتر رفتـه         . کنند می
ام را آمیز در مورد اهالی اصفهان دارد و دلیل قیـ      سرزنش

خبث طبیعی و جهل جبلی که در        «:کند چنین عنوان می  
 .)123: همـان ( »...هست] اهالی اصفهان [ طبیعت ایشان 

ها با هدف کـسب      پردازی نماید که این عبارت    چنین می 
مشروعیت و مقبولیت برای حکومت بـود و بـا حـذف            
دالیل آغاز قیام مردم، زمینه را بـرای توجیـه و منطقـی             

  .دآور  شدید آنها فراهم میجلوه دادن سرکوب
 دالیـل آنـی     ۀ دوم شامل متونی است که دربار      ۀدست

. دنـ ده قیام مطالب قابل توجهی در دسـترس قـرار مـی          
 دالیل قیـام    ۀظاهراً نخستین منبعی که مجال بحث دربار      

.  اسـت  عجایب المقدور فی نوائب تیمـور      را پیدا کرد  

  از حدود تحت نظـارت تیموریـان       بیرونلف این اثر    ؤم
ها و اقدامات     در مورد سیاست   ،طور کلی  هزیست و ب   می

موران تیمور در   أوی رفتار م  . ای دارد  تیمور نگاه منتقدانه  
 :کنـد  هنگام گردآوری مال امان را چنـین توصـیف مـی          

 مـردم   ،آنان دست به غارت و تجاوز به اهالی برآوردند        «
] حرم[ وار به خدمت گرفتند و دست بر پردگیان        را بنده 
 »ردنـــد و آزار و ســـتم از حـــد بـــه دربردنـــد دراز ک

 .)98: 1407عربـشاه،    ابـن :  و نیز  40: 1381عربشاه،   ابن(
 تیموری ۀمضمون این روایت در منابع اواخر عهد سلسل

مطلع سعدین و مجمع    چنانکه در    شود؛ نیز مالحظه می  
ا بـر بعـضی رعایـ     ... 2جمعی محصالن « از اینکه    بحرین
 »رسـانیدند  عیـال مـی    کردند و تعرض اهـل و      د می تشد

 596 ،2دفتر /1 :1383سمرقندی،( آید سخن به میان می   
؛ خواندمیر،  4720 بخش اول، /6،  1370 میرخواند،   :نیز و

1333 :3/ 319(.  
 تقریبـاً   بدایع و حوادث تـاریخی     لف ناشـناختۀ  ؤم

بـا ایـن تفـاوت کـه        اسـت   همین روایت را نقل کـرده       
مالحظـه  برخالف سمرقندی در مورد نیروهای تیموری       

صورتی منتقدانـه بـه آنـان        هدارد و ب   و مصلحتی روا نمی   
 نکتـۀ . دهـد   نسبت مـی    را »رحمِ نادان  ترکان بی «عبارت  

را » مـسلمانان  «ۀ برای مردم اصفهان واژ     وی دیگر اینکه 
ناشـناس، بـدایع و     ( بـرد  کار می  های ب  با بار عاطفی ویژه   
 ایــن تفــاوت در .) پــشت263بــرگ: حــوادث تــاریخی

 نیـز قابـل درک      ، مورخ عهد صـفوی    ،د برین روایت خل 
» طلب ترکان بهانه « وی با استفاده از عباراتی چون     . است

 پـردازد   نیروهای تیموری مـی ۀبه انعکاس رفتار و روحی   
  ).151: 1379، واله اصفهانی(

شـود برخـورد نزدیـک نیروهـای         چنانکه دیـده مـی    
جای عناصر و مقامات معتبر در        نظامی با مردم اصفهان به    

آفـرین را    شهر به خودی خود زمینۀ برخوردهـای بحـران        
جویانـۀ نظامیـان و      کرد؛ اما گویـا روحیـۀ بهانـه         ایجاد می 
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    ۱۲۵/  هـ ق ۷۸۹اصفهان در سال مردم  قيام رةپژوهشي دربا  
  

یعنـی اجـازۀ رفـتن    (سیاستی که تیمور در پـیش گرفـت     
شهر را در آستانۀ درگیـری      ) نیروهای بیشتر به میان مردم    

تردید مقدار مال امان و نحوۀ گـرفتن آن، کـه          بی. قرار داد 
همراه بود، تا اندازۀ زیادی مـردم       » تشدد«ار معلوم با    از قر 

را تحریک کرده بود؛ اما گویا سرانجام موضـوعی دیگـر؛           
  .موجب آغاز قیام شد» اهل و عیال«یعنی، تعرض به 

جـامع التـواریخ    حسینقلی سـتوده روایتـی را بـه         
جمعـی  «کند که در آن      شهاب منسوب می    اثر ابن  حسنی

ورتی را بگرفتنـــد و ترکـــان مـــست در بازارگـــاه عـــ
 عورت فریاد برآورد که ای حیزان هزار مرد         .کشیدند می

: 1346سـتوده،   ( »کـشند  حاضرید و زن کدخـدا را مـی       
 ۀ امـا در نـسخ     ؛)نـدارد ؛ نقل قول یاد شده ارجـاع        227

 یـاد شـده در کنـار        ۀ نویـسند  گمان که به    ، ملی ۀکتابخان
تنهــا ) 4307 ۀشــمار(  فــاتح اســتانبولۀ کتابخانــۀنــسخ

های شناسایی شده از این اثر است، چنین روایتی          خهنس
بـا  . )697-700بـرگ : شـهاب  ابـن : نـک ( شود دیده نمی 

 این روایت مشخص نیست، هـیچ یـک         ۀاینکه سرچشم 
کـشند و    از منابع بدین شیوه جزئیات را به تصویر نمـی         

  . آن به بازار و کدخدا قابل توجه استۀاشار
ت کـه   گرچه تجاوز به اهـل و عیـال موضـوعی اسـ           

توانست در هنگام گردآوری وجوه یا در حـال انجـام            می
تردید ادامۀ   سربازان در بازار روی داده باشد، بی      » مهمات«

این اقدامات در هنگام شب و میهمان شـدن نظامیـان در            
در ایـن   . های اهل شهر اهمیت بسیار زیادی داشـت        خانه

نخـست اینکـه    : نماید مورد طرح چند مسأله ضروری می     
در خانۀ رعایا موضوعی است که بـه یـک سـنت            اقامت  

گـردد؛   مشهور در دورۀ مغول و حکومت ایلخانی بـازمی        
چنانکه رسم بود مـأموران بلندپایـۀ حکـومتی در هنگـام            

این سـنت در آغـاز      . مأموریت در خانۀ رعایا اقامت کنند     
طـورکلی در     به برخی مقامات حکومتی محدود بود و بـه        

ا در اواخر عهـد ایلخـانی بـه     ام؛داد موارد اندکی روی می 

 در روزگـار    جامع التـواریخ  معضلی تبدیل شد، چنانکـه      
 دســتورو ) 1533/ 2: 1373همــدانی، (پــیش از غــازان 

 در روزگار انحطاط ایلخانـان      الکاتب فی تعیین المراتب   
امرا و ارکان دولت و ایلچیـان و متغلبـان          «در مورد اینکه    

 مطالـب   کردنـد  یم» های کدخدایان و رعایا نزول     در خان 
کننـد کـه اغلـب       انتقادی قابل توجهی را بیان و تأکید می       

آنـان   و هتـک حرمـت       »عورات « با تحقیر  ها  این پذیرایی 
  ).187/ 1: 1964نخجوانی، (همراه بود 

اینکه قیام سربداران در بیهق به نـوعی بـا موضـوع            
 )ایلچیـان امـرا  (  مغـول ۀکشته شدن میهمانان ناخوانـد 

ـ دشآغاز دست میزبانان  هب  که در آن مورد نیز میهمانان  
میرخوانـد،  ( میزبانـان پرداختـه بودنـد     » عورات«به آزار   

 نـشان   ـ ) Smith, 1970: 104-105؛4494 /5، 1380
دهد که این رفتار برای اهالی و رعایا تـا چـه انـدازه             می

ی در منـابع بـرای      فتن پذیر یناپذیر و به عنوان دلیل     تحمل
  .ودآغاز قیام مردم مطرح ب

  
   سرآغاز قیام

اهـل  «:  اسـت  عربـشاه چنـین آمـده       روایت ابن  ۀدر ادام 
  حمیت داشتند و مرگ را بدان زبـونی       ۀ که شیو  ،اصفهان

نهادند، داستان این تطاول با رئیس       و خواری ترجیح می   
وی گفــت شــبانگاه مــن طبــل . خــود در میــان آوردنــد

کـس در میهمـان       چون بانگ آن شنیدید، هـر      ،نوازم می
ــزد خــود در ــزد و چنانکــه خواهــد خــون وی بری  »آوی

 در این   .)99: 1407عربشاه،   ابن ؛41: 1381عربشاه،   ابن(
موران و نیروهـای نظـامی      أموضوع حضور م  به  عبارات  
. های اهل شهر بـه روشـنی اشـاره شـده اسـت             در خانه 

 نه بـه    کار برده است،    بهعربشاه    که ابن  ،»رئیس«اصطالح  
معنـای  تردیـد بـه      ، بلکه بی   دیوانی ۀرتب معنای مقام عالی  

های مختلف مردم   گروهۀهمان سردسته و هماهنگ کنند    
 است که در منابع از او بـا عنـوان         » عوام«یا به اصطالح    
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سوم، سال دوم، شمارة هاي تاريخي، دورة جديد پژوهش /  ۱۲۶ 
 
؛ 698: شهاب ؛ ابن 587 /1 :1387یزدی،  ( »علی کُچه پا  «

، بدایع و   س؛ ناشنا 4720بخش اول، /6 : 1370میرخواند،
 »وجـه بـا   علـی ک  «و  )  پشت 263برگ  : حوادث تاریخی 

واله اصفهانی، ( »علی کوچه پا«یا ) 128: 1339خوافی، (
  . شود س قیام یاد میأدر ر )151: 1379

در مورد این شـخص اطالعـات انـدکی در دسـت            
منابع وابسته به دربـار تیمـوری وی را بـا القـابی             . است
از جهـال   « ،)666 /2: 1380ابرو،   حافظ( »شیطان« چون

 کننـد  معرفی می »  آهنگران از طهران « و »رساتیق اصفهان 
 ۀ صــفتی کــه در نــام سردســت.)587 /1: 1387یــزدی، (

 »کُچ «ۀواژ. کار رفته بسیار قابل توجه است      هشورشیان ب 
)Koch(  ،         و » پـا «که در لقب وی به عنوان صفتی برای

ـ       همـان معنـایی را      ،کـار رفتـه اسـت      هعضوی از بـدن ب
دهد که امـروزه در گـویش قـدیمی برخـی نـواحی              می

  آن  ایران مانند اسدآباد همـدان و منـاطق پیرامـون          غرب
ـ       و برای صـفت شـخص علیـل       کـار  ه   نـاقص العـضو ب

علی کُچه  «نگارش دیگری از    » علی لَنگ «شاید  . رود می
 ۀای بـا رهبـر جبهـ       صورتی اتفاقی مقارنه   هباشد که ب  » پا

       . کند پیدا می» تیمور لنگ «، یعنی؛دشمن
آمـدن مـردم      گرد عربشاه که از   برخالف روایت ابن  

الـدین علـی یـزدی ایـن         گوید، شرف  نزد وی سخن می   
کند که وی مردم را به دور خود جمـع           گونه روایت می  

ای را بـرای رهبـر ایـن         یزدی نقش بسیار برجـسته    . کرد
گیرد و اساسـاً وی را عامـل آغـاز قیـام             قیام در نظر می   

ـ         ؛داند می وجـود   ه گویی که بدون وی چنین رویـدادی ب
ــا شــبی یکــی از جهــال رســاتیق « :آمــد نمــی  در آن اثن

که از طهران آهنگران بود، در       ،... اصفهان ]یروستاها[=
ــوام   ــرار ع ــی زد و حــشری از اش ــهر دهل ــع  ... ش جم

  ).587 :همان( »...شدند
نگـاری ایـن     رسد که یزدی بـرای وقـایع       به نظر می  

 به این   ؛رویداد از یک قالب مشخص پیروی کرده است       

 شــخص ۀعهــد بر راولیت قیــامؤ مــسهمــۀترتیــب کــه 
 نگاری همان   تاریخ ۀدر این کلیش  . گذارد ماجراجویی می 
هـا، افتخـارات و       پیـروزی  همۀول   مسؤ طور که سلطان  

شود، روند شورش علیـه وی نیـز         ها معرفی می   شکست
چنانکه در  . دگرد  براساس همان نظام سیاسی تدوین می     

نوان رهبـر   مامی درگیری میان تیمور به ع     تها   این نوشته 
 شورشیان یاغی و نـابحق از       ۀمحق از یک سو و سردست     

ول ؤ علی کچه پا مس    ، به سخنی دیگر   ؛سوی دیگر است  
 ،به این ترتیب  . شود معرفی می ) قیام( این مشکالت    ۀهم

مورخ تیموری از توضیح چرایی شورش انبوه جمعیـت         
د و در عـین  یاب  یورش تیمور رهایی می   برابراصفهان در   

کـسب مـشروعیت و مقبولیـت حکومـت          ۀلأ مـس  ،حال
 .ده استشتیموریان نیز لحاظ 

همچنین اشاره به روستایی بودن شـخص اخیـر در          
تواند یادآور دیدگاه بارتولـد در مـورد         روایت یزدی می  

. آسیای میانه در عهـد مغـول باشـد         های ایران و   نهضت
بارتولد نقـش مهمـی بـرای روسـتاها در مبـارزه علیـه              

 افـزون   .)17-18 /1 :1387ارتولد،  ب( مغوالن قائل است  
 از ـ شـورش   ۀ گویا ذکر روستایی بودن سردسـت ،بر این
از غرض تخفیف و تحقیر وی  ـ  لف شهرنشینؤسوی م

 افتاد کـه   ن روزگار اتفاق می   آکه در    چرا ؛نیز برکنار نبود  
 گونـاگون بـه تحقیـر و        های  شیوهاهل قلم شهرنشین به     

 چشمگیر در   ۀنمونیک  . یان بپردازند یفروانگاشتن روستا 
 اسـت کـه   مثنوی معنویداستان شهری و روسـتایی در    

 در یـک    ،در آن موالنا دیدگاه شهری خود را بیان کـرده         
ده مـرو، ده مـرد را       : گویـد  شاه بیت مشهور چنـین مـی      

بلخـی،  ( رونـق کنـد   نـور و بـی   عقل را بـی    / احمق کند 
 چنـین   ، به هـر حـال     .)364 ص،517 بیت ،3دفتر: 1378
 و   مشهور بود  آید که علی کچه پا در اصفهان بسیار        برمی

 ۀبرداری از توان اجتماعی بالقو      برای بهره  زیادیتوانایی  
  . مردم اصفهان داشت
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راستی علی کچه پا زعـیم چـه کـسانی بـود؟ بـه               هب
بـا علـی    » اهل اصفهان « هایی از   چه بخش  ،عبارتی دیگر 

کچه پا هماهنگ شده بودند؟ منـابع طرفـدار حکومـت           
 های مبهم و عبـارات کلـی       ور برای این مورد از واژه     تیم

 ؛104: 1937شـــامی، ( »جمــاعتی از اوبـــاش و اراذل «
یـزدی،  ( »اشـرار عـوام    « و )666 /2: 1380 حافظ ابـرو،  

کنند که به بخش محـدود و        استفاده می ) 587 /1: 1387
 این منابع   ،به عبارتی دیگر  . خاصی از جامعه اشاره دارد    

از اهالی فرومایه و در عـین حـال کـم        ای   قیام را به عده   
 ۀایـن موضـوع نکتـ     . دهنـد  شمار از جامعه نـسبت مـی      

های اراذل، اشرار و اوباش       آیا واژه  :مبهمی در خود دارد   
ـ          کـار   هیک صفت عمومی است که بر جمعیت اصفهان ب

یا اطالق حکومتی و تحقیرآمیـزی اسـت بـر          است  رفته  
؟ بـه   های اخیـان   ای مثل دسته   گروهی مشخص و حرفه   

های نامناسب   کارگیری صفت  هآیا منابع با ب    ،سخندیگر  
اعتبار جلوه دادن اعتـراض      یاد شده از یک سو، قصد بی      

رکوب  محق جلوه دادن سـ     ۀ انگیز ،آنها و از سوی دیگر    
یا اینکه به گروهی مشخص از قشرهای       اند    آنها را داشته  

  جمعیتی اصفهان اشاره دارد؟
 امـا از    ؛اسـت پاسخ به این پرسـش کمـی پیچیـده          

آید  گیرند چنین برمی   کار می  ه که برخی منابع ب    ییها واژه
هـای اجتمـاعی در      که دست کم طیف وسیعی از گـروه       

برخی از منابع   که  طوری   ه ب ؛این قیام شرکت کرده بودند    
ــفهانیان «ۀواژ ــام» اص ــورد قی ــتفاده  را در م ــدگان اس کنن
: نیـز   و 4720بخش اول،    /6،  1370میرخواند،  ( کنند می

/ 3: 1333 خوانـدمیر،    ؛596 ،2دفتر/1 :1383 سمرقندی،
 در اثر متقدم    ، شاهد عینی واقعه   ، حتی حافظ ابرو   .)319

حـافظ  ( کنـد   استفاده می  »مردم اصفهان «خود از عبارت    
 احتماالً اغراض حکومتی حافظ ابرو      .)243: 1317ابرو،  
 خرشدر اثر متأ   »اوباش و اراذل  « کار بردن عبارت   هدر ب 

، تناقض آن را با روایت پیـشین وی در          )واريخ الت ةزبد(

وی در ایـن دو     . پوشیده داشته است   جامع التواريخ  ذيل
را بـه صـفت     » مـردم اصـفهان   «روایت ناچار اسـت یـا       

را » اوبـاش و اراذل   «توصیف کنـد یـا      » اوباش و اراذل  «
را » مــردم اصــفهان «ای بدانــد کــه   گروهــی حرفــه 

 تناقض اساسـی در     ، و البته در این صورت     گیرد  دربرمی
همچنین بخـشی از پاسـخ بـه        . آید روایت وی پدید می   

پرسش در مورد میزان حضور مردم در قیام در مباحـث           
 ۀبعدی و در بررسی روند مقاومت مردم در برابـر حملـ           

هـای    جایی که میـزان کـشته      ؛تیمور به شهر خواهد آمد    
کنندگان پیـدا    مردم نیز ارتباط تنگاتنگی با میزان شرکت      

  .کند می
بسیج نیروها بـرای یـک اقـدام تقریبـاً سراسـری و             

های محدودی بـا     شود محله  که گفته می   چرا -هماهنگ  
-588 /1: 1387یزدی،  ( شورش همکاری نکرده بودند   

 بسیار مهمی در موضوع شناخت سـاختار         نشانۀ -)587
بخـشی از ایـن     . اجتماعی اصفهان در این روزگار است     

آغاز سفر هــ    (طه  بطو ابنسفرنامۀ  ساختار اجتماعی در    
ــ،ق ــایی أ ت ـــ ق757لیف نه ــنعکس شــده اســت ) ه . م
 از  ، هـ ق به اصفهان رسید     729 در حدود    ، که بطوطه ابن

هـای   وران و گـروه    ها و تشکیالت شهری پیـشه      سازمان
هـر دسـته از     «: گویـد  ای در این شهر سـخن مـی        حرفه
وران اصــفهان ریــیس و پیشکــسوتی بــرای خــود  پیــشه

هـای دیگـر     دسته. نامند ند که او را کلو می     کن انتخاب می 
هم که اهـل صـنعت و حرفـه هـستند بـه همـین نحـو                 

: 1376بطوطـه،    ابـن ( »گزیننـد  رؤسایی برای خود برمـی    
های اجتمـاعی    دهد که گروه    این روایت نشان می    .)247

به لحاظ فعالیت و کارکردهای اجتماعی بسیار قدرتمند        
ودگردانی گـسترش روابـط صـنفی و نـوعی خـ          . بودند
ثابـت  وران، توان اجتماعی اهالی شـهر اصـفهان را       پیشه
» جوانـان مجـرد   «بطوطه به فعالیت جمعیت      ابن. کند  می

ل یهـا بـه خـصا      ایـن گـروه   . کنـد  در اصفهان اشاره مـی    
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ــدجــوانمردی  ــامبردار بودن هــای   و در شــهر فعالیــتن
ــسترده ــ. ندداشــتای  گ ــتۀروحی ــۀ  رقاب ــا جویان ــا ب  آنه

 اصفهان ایـن   ۀویر پرتحرکی از جامع   های دیگر تص   گروه
  ).247:  جاهمان( روزگار است

 کـه در    ای رسد که پیوستگی و هماهنگی     به نظر می  
شـود تنهـا در       در قیام دیـده مـی      هنیروهای شرکت کنند  

 و اگرچه متون ایـن دوره بـه         ممکن بود ای   چنین جامعه 
 تحلیـل   کننـد،  ای نمـی   ها اشاره  نقش مستقیم این تشکل   

 ناقص خواهد یهای در نظر گرفتن چنین زمینهقیام بدون   
عربـشاه نیـز بـا وجـود سـاخت روایـی             روایت ابن . بود

دهـد کـه     نـشان مـی  آسانیگونه و شکل ساده به    داستان
 و  هنگی نسبتاً دقیق قبلی صورت گرفت     قیام با یک هما   

ریـزی و سـازماندهی نیروهـای        ای از برنامـه    حتی نشانه 
  .شود در آن دیده میاجتماعی 

شدن و قتل عام      ا آغاز درگیری تنها در مورد کشته      ب
 چنانکـه   ؛آیـد  نیروهای تیموری اطالعی بـه دسـت مـی        

 و سـخنی    ندآید نیروهای تیمور بسیار غافلگیر شد      برمی
شدن نیروهـای مـردم بـه میـان           از مقاومت آنها یا کشته    

دهد  عربشاه گزارش می   ها را ابن   بیشترین کشته .  آید نمی
؛ 40: 1381عربـشاه،    ابـن (  تن اسـت   که رقم شش هزار   

 کـه شـاهد عینـی       ،حافظ ابـرو  . )99: 1407عربشاه،   ابن
های  مناره نکه در مورد تعداد کله    ، برخالف ای  رویداد بود 
 ارائـه آمار دقیقـی نـسبت بـه منـابع دیگـر             پایان جنگ 

 ۀشدن نیروهـای تیمـور در مرحلـ          کشته ۀدهد، دربار  می
 از عباراتی چون    دهد و  نخست قیام رقمی به دست نمی     

حـافظ  ( »بسیاری«یا   )242: 1317حافظ ابرو،   ( »بعضی«
های نیروهای تیموری    برای کشته ) 667 /2 :1380ابرو،  

  . جوید به دست اهالی اصفهان بهره می
الدین علی یزدی به عدد سـه        در این مورد شرف    اما

ــی   ــاره م ــن اش ــزار ت ــد ه ــزدی،( کن  .)587 /1 :1387ی
 کنـد  سـه هـزار نفـر اشـاره مـی         میرخواند نیز به همـان      

خوانـدمیر   و )4720 بخـش اول،   /6،  1370میرخواند،  (
آور  ز ترکـان جنـگ    : آورده اسـت  دررا بـه شـعر        آن هم

: 1333 خواندمیر،( شب سه باره هزار بکشتند آن /نامدار
 نفری کـه    شش هزار در مقایسه با تعداد     گویا   .)319 /3

زدی الـدین علـی یـ      کنـد، شـرف    عربشاه روایت مـی    ابن
 ، یعنــی؛ تعــداد کــشتگان را ذکــر کــرده اســتکمتــرین

توان تصور کرد که تعداد از ایـن حـد کمتـر بـوده               نمی
 اما باید این را هم در نظر گرفت کـه ایـن تعـداد               ؛باشد
 زیـرا بـه هـر حـال         ، بیشتر باشـد   نیزتوانست از این     می

تـر جلـوه     ها، اقدام مردم را پراهمیـت      تعداد بیشتر کشته  
 ،تگان مشهور ایـن مرحلـه از قیـام محمـد        از کش . داد می

 از امـرای بلندپایـه و سـران نظـامی           ،پسر خطای بهـادر   
  .)587 /1 :1387یزدی، ( تیمور بود

دنبال این اقدام نیروهای مردم به صورت سازمان        ه  ب
. های امنیتی شهر را بـه تـصرف درآوردنـد          ای نقطه  یافته
» ی شهر ها و بارو   دروازه«ترین مناطق شهر     تردید مهم  بی
 دست ه چنانکه پیداست ب   .)243: 1371حافظ ابرو،   ( بود

کـه   طوری  به ؛آوردن این مناطق نیز مستلزم نبردهایی بود       
ها شتافتند و از جمعی که       به دروازه «شود مردم    گفته می 

نمودند بازگرفتند و بـه ضـبط و         به محافظت آن قیام می    
ایـن  . )587 /1 :1387یـزدی،   ( »احکام آن مشغول شده   

 جریان قیام را رویـدادی فراتـر از داسـتان           ،قراین اندک 
  . کند عربشاه توصیف می  ابنۀساده شد

ام اختیار شهر بـه دسـت مـردم         در این مرحله از قی    
جز چند مورد محدود، عمـوم مـردم بـا          ه   ب گویا و   افتاد

و  «:گویـد  یزدی در مورد آنها مـی     . ندکردقیام همکاری   
ند محل که عقلـی و      اکثر محصالن را بکشتند مگر در چ      

چنانکه در پایان قیام دیده     ). همان جا ( »وجودی داشتند 
الـدین   ترکه خواجـه امـام    «و  » سادات «ۀشود دو محل   می

 در امـان  از کـشتار     »بعضی مردم زیرک  « در کنار » واعظ
آید که آنها     چنین برمی  ،رو از این   ؛)588: همان( ماندند
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  . همان گروه برکنار مانده از قیام بودند
 ذکر است کـه در تـاریخ شـهرهای          شایانهمچنین  

ایران همواره از درگیری میان دو گروه عمده در شهرها          
آید و مردم شهر پیوسـته در دو جبهـه           سخن به میان می   

 مـذهبی و غیـره بـا هـم       گونـاگون های   و به بهانه  بودند  
 یهـا   طرح این موضوع و نمونـه      دربارۀ( کردند ستیز می 

 ,Mirjafari and Perry 136-135 :آن نکقابل توجه 

حمداهللا مستوفی در توصیف اصفهان بـر ایـن          .):1979
بیشتر اوقات بـا هـم در محرابـه و          « :کید دارد که  أنکته ت 

 »نزاع باشند و رسم دو هـوایی هرگـز از آنجـا برنیفتـد              
ــستوفی، ( ــس از آن. )91: 1381م ــصفا ،پ   در صــفوۀ ال

ها بـا عنـوان       این درگیری  ۀهای این سده نیز به ادام      نیمه
ابـن  ( کنـد   اشـاره مـی    3»چهاردانگه« و »دو دانگه «جنگ  

ــزاز،  ــه   ابـــن.)1018: 1376بـ ــمبطوطـ ــود هـ  از وجـ
های همیشگی شیعیان و اهل تسنن در اصـفهان          درگیری

تردیـد    بـی  .)246 /1: 1376بطوطه،   ابن( گوید سخن می 
با یـورش تیمـور و در جریـان قیـام حتـی اگـر چنـین                 

 مجال خودنمایی پیدا نکـرد     اشتاختالفاتی هم وجود د   
 ؛ نیروهـای تیمـور نـشد      برابـر و مانع از اتحاد مـردم در        

 انـد   چراکه هیچ یک از منابع به این موضوع اشاره نکرده         
  .کند را تأیید میله أ مردم نیز این مسۀو حضور گسترد

  
  مور و مقاومت مردمواکنش تی

 ـ ایفای نقش مردم و نهادهـای سیاسـی    ۀتردید سابق بی
 حاکم پیـشین    ،ماعی شهر در بیرون راندن شاه یحیی      اجت

هــای مــردم اصــفهان بــرای   یکــی از پــشتوانه،اصــفهان
 تیمـور نیـز از      ،از سـوی دیگـر    .  با تیمور بود   رویارویی
ــروزی ــحنه پی ــان در ص ــست حریف ــرد    و شک ــای نب ه

 گرجستان به اصفهان     و مازندران، لر کوچک، آذربایجان   
ـ   ه   اما ب  ؛رسیده بود  ردن مـال امـان و      دسـت آو  ه  جـای ب

تبعیت سیاسی، دسـت کـم سـه هـزار تـن از نیروهـای            

آزموده و از جمله یکی از امرای بزرگ خود را از دست           
ــود داده  ــی   ب ــود و حت ــی ب ــامی بزرگ ــن ناک ــه ای و البت
 سـست هـای پیـشین وی را         پیـروزی  ۀتوانست نتیج  می
رویارویی با   واکنش طبیعی وی دست کم       ،بنابراین. کند
ـ    قیام  بـه   ،از همـین رو   .  بـود  آنرای سـرکوب     و اقدام ب

رویارویی با آن    برای   یی نیروها قیاممحض رسیدن خبر    
   .فرستاد

هـای شـهر در      جزئیاتی از تصرف باروهـا و دروازه      
دست نیست تا توان مردم یا تدابیر نظامی تیمور روشن          

ی نظـامی آن    هـا  اما تیمور یکی از مجهزترین نیرو      ؛شود
 چنانکـه در    ، شـهرها  روزگار را داشت و بـرای تـصرف       

 مهندسانی طراح منجنیق، نقبچیان و   ،شود منابع اشاره می  
 و بـسیاری از     اندازان ماهری در سپاه خـود داشـت        نفط

بود دست آورده    ه را به کمک این نیروها ب      شهای پیروزی
  .)1140 /2 و 520 /1: 1387یزدی، (

 ،حافظ ابرو با اینکه در این رویداد حـضور داشـت          
یمــور در حملــه بــه شــهر دو روایــت در مــورد روش ت

نخـست  . دهـد  متفاوت را در دو اثر خود به دسـت مـی          
هـا    به تصرف باروهـا و دروازه   تنهااینکه تیمور در شب     

نبـرد و   .  جنگ را به روز موکـول کـرد        ۀپرداخت و ادام  
ی شورش در روز بعد از سر گرفتـه         بتالش برای سرکو  

در جنگ میـان نیروهـای تیمـور و مـردم اصـفهان             . شد
 و  یافـت ادامه  » نماز پیشین «تا هنگام   » ها و سراها   کوی«

سرانجام نیروهـای تیمـور توانـستند مقاومـت مـردم را            
 روایـت حـافظ     .)243: 1317حافظ ابرو،   (شکنند    درهم

خرش چنین است که بـا آغـاز پیـشروی          أابرو در اثر مت   
 جنـگ   ،هـای شـهر   وارنیروی سپاه تیمـور و گـرفتن دی       

» و چـون روز شـد     « امـه پیـدا کـرد     اد» بامداد«یکسره تا   
  ).667/ 2: 1380حافظ ابرو،  (مقاومت مردم فروپاشید

یکسره ادامـه   بایست  رسد که نبرد     گرچه به نظر می   
 نیروها  ۀ عمد رویارویی که   است منطقی   ،پیدا کرده باشد  
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 تیمـور بـه     ،به احتمال زیاد  . در روز صورت گرفته باشد    
 و خطر نبـرد بـا      ای کارآزموده از دشواری    عنوان فرمانده 

 چراکـه   ؛مردم محالت در هنگـام شـب آگـاهی داشـت          
با ایـن   . تاریکی مجال و سنگر خوبی برای مدافعان بود       

عربشاه در مورد اینکه تیمور در روز بعـد           ابن ۀ گفت ه،هم
  نیـست  پـذیرفتنی تردیـد    اقدام به مقابله کرده باشـد بـی       

 ؛ زیـرا  )99: 1407عربـشاه،    ؛ ابـن  41: 1381عربشاه، ابن(
توانـست بـرای اهـالی اصـفهان         این مقدار تعلل نیز مـی     

فرصتی برای استحکام بیشتر فراهم کند و البته تیمـور و      
  .         مشاوران نظامی وی از این امر آگاهی داشتند

کوتاهی حافظ ابرو و منابع دیگـر در بیـان کیفیـت            
پیروزی نیروهای تیمور بر مـردم اصـفهان قابـل توجـه            

توان مطرح نمود که تیمور       را می  حال این پرسش  . است
ای موفق به تصرف شهر و سرکوب شورش        با چه هزینه  

شد؟ منابع موجود در این مورد مطالب روشنی به دست          
الـدین علـی یـزدی از         اما هنگامی کـه شـرف      ؛دهند نمی

بیـان  « تیمـور بـا نـام        ۀکشته شدن یکی از امرای بلندپای     
را  ، باید آن  )587 /1: 1387یزدی،  ( دهد خبر می » تیمور

هـای بیـشتری در      مشتی از خروار تلقی کرد و از کـشته        
همچنـین بـسیار بعیـد      . سپاه تیمور سخن به میـان آورد      

نماید که نیروهای تیمور توانسته باشند با مردمی کـه           می
فـشانی بـه مقاومـت       و بـا جـان     »هـا و سـراها     کوی«در  

پرداخته بودند، بـدون زخمـی شـدن نیروهـا و تلفـات             
  .ندببه پیروزی دست یابیشتری 

      
  سرکوب قیام

 نـه   مردم تا حریم خصوصی آنان    ی    4»همقاومت شکنند «
 اصـفهان را بـه      ۀ جامعـ  ۀهای دفاعی و روحی     انگیزه تنها

توانـد علـت      در عـین حـال مـی       بلکـه  کشد، نمایش می 
بـه  . های بسیار مردم اصـفهان را نیـز توجیـه کنـد            کشته

ن حـد و انـدازه      آمقاومـت تـا     که   هنگامی   ،گفتار دیگر 

 که  بودند، طبیعی   شتد و مردم سر تسلیم ندا     کرادامه پیدا   
. رود  نیز بـه طـرز چـشمگیری بـاال           گان آنان تعداد کشت 

ن میان نیروهای تیموری برخالف بسیاری      آهمچنین در   
، بلکـه  دفـاع رویـارو نبودنـد    ها بـا مـردم بـی     از شورش 

 مــردم در حــین نبــرد و مقــاومتی گان کــشتی ازبــسیار
عبارت خواندمیر در ایـن     . ورانه از پای درآمده بودند    دال

اصـفهان زن و    «: گوید مورد نیز کامل کننده است که می      
خواندمیر، ( »میدان نبرد آمده بودند   ه   ب ،مرد بیرون ریخته  

1339: 3/ 319(.  
 نبـرد و مقاومـت شـهری        ۀحضور زنـان در عرصـ     

ای است که باید در مطالعات تاریخی زنان در این           پدیده
رسـد قیـام از      به نظر می  . د توجه شو   بیشتر بدانروزگار  

بـود؛  هماهنگی و انسجام گروهی زنان نیـز بهـره بـرده            
هـای اجتمـاعی     ها و پایه   که بسیج زنان نیاز به زمینه     چرا

ن روزگـار   آعمیقی داشت که از قرار معلوم در اصفهان         
  . فراهم بود

 کــشتگان نیروهــای ۀاطالعــی دربــار گذشــته از بــی
 ی ارقام متفـاوت    نیز  مردم اصفهان  تلفات در مورد    تیمور،

  ششـصد هـزار    عربشاه با ذکـر عـدد      ابن. ذکر شده است  
و ) 100: 1407عربشاه،   ؛ ابن 41: 1381 عربشاه، ابن( نفر

بیـشترین   )123: 1364کتبی،   (دویست هزار نفر  کتبی با   
هر دو منبع در بیان این آمـار بـا          . کنند آمار را عرضه می   

ـ  های م  انگیزه صـورتی عـاطفی و جانبدارانـه       ه  تفاوت، ب
عربــشاه   چنانکــه در اثــر ابــن؛کننــد پــردازی مــی ســخن
هایی برای سرزنش تیمور و در اثـر کتبـی عبـاراتی           نکته

حـافظ  . خـورد  برای سرزنش مردم اصفهان به چشم می      
 تـن   پنجـاه هـزار    با اعالم      ذیل جامع التواریخ  ابرو در   

حـافظ ابـرو،    ( کنـد  کشته کمترین تعداد را روایـت مـی       
 بـا   زبـدۀ التـواریخ    در حالی که بعدها در       ؛)242: 1317

 کشته افـزایش    هفتاد هزار را به    جزئیات بیشتر تعداد آن   
گوید که در صحنه حضور داشـته و بـا           وی می . دهد می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


    ۱۳۱/  هـ ق ۷۸۹اصفهان در سال مردم  قيام رةپژوهشي دربا  
  

 ها به این آمار دست یافته است       شمارش تعداد کله مناره   
 ارهفتـاد هـز   ( این تعـداد  . )667 /2 :1380حافظ ابرو،   (

: 1937شـامی،   ( ظفرنامـۀ شـامی   ، نخست در اثـر      )نفر
خر روایـت   أ بسیاری از منابع مت    ، در و به دنبال آن    )105

 :Kamaly, 2006؛ 588 /1: 1387یـزدی،  (شده است 

    .)جدول پایانی مقاله:  و نیز نک648
 نخست قیـام    ۀ که در مرحل   ،الدین علی یزدی   شرف

» مــسلمان« ۀدر مــورد کــشتگان نیروهــای تیمــور از واژ
در ایـن مرحلـه     ،  )1/589: 1378یزدی،  ( کند استفاده می 

ـ          دسـت ترکـان    ه  هنگامی که از کشتار مـردم اصـفهان ب
ـ   با ظرافـت ادبـی ویـژه       گوید سمرقندی سخن می   ه ای ب

در شـعر   » مغل «ۀ، از واژ  »ترک«یا حتی   » مسلمان«جای  
برافتـاد  / فتادند در شهر خیـل مغـل   : جوید خود بهره می  

/ قتل و به غـارت گـشادند دسـت        ه   ب -ه کل بنیاد مردم ب  
بـه نظـر    . )588 :همان( »سرای سران جمله کردند پست    

 بـه   ۀلأتنها به مس  » مغول =مغل «ۀرسد که کاربرد واژ    می
تنگنا افتادن شاعر برای وزن مناسب شعری یا ضرورت         

ـ است  کار رفته    ه ب منظور به این    وشعری مربوط نبوده     ا ت
بر یک مصلحت سیاسـی،     بناکشته شدن مردم را احتماالً      

 بلکـه ترجیحـاً بـه نیروهـای         ،نه بـه ترکـان سـمرقندی      
  . غیرمسلمان و عناصر مغول نسبت دهد

ها، جزئی از برنامـه       کاربرد واژه  ۀتردید این نمون   بی
ای مقبـول و      که درصدد بـود چهـره      بودو تالش یزدی    

. نـد بیافریو نیروهای تیمور     »ترکان سمرقندی «موجه از   
کری و ادبی وی مورد توجـه پژوهـشگران         های ف  تالش

وی تعبیر شـده    » تورانی«قرار گرفته و از آن به رویکرد        
  ).184-188: 1381 منفرد،فرهانی( است

ن آکنندگان را تـا شـب        تیمور پیگیری سرکوب قیام   
مور کرد تا بـه     أطوری که گروهی را م    ه   ب ؛روز ادامه داد  

 د نبـر  ۀهای متـواری از صـحن      کشف محل اختفای گروه   
جمعی «: کند الدین علی یزدی روایت می     شرف. بپردازند

دریـغ امـان یافتنـد در شـب          که در روز از گزند تیغ بی      
 از قضا برفی نشست و اثر ردپای        ،خواستند که بگریزند  
خواهـان پـی     روز دیگـر آن کینـه    .ایشان در برف بمانـد    

 برفتند و از هر جا که پنهان شده بودنـد           ،ایشان برگرفته 
ـ    بیرون آور  یـزدی،  ( »تیـغ انتقـام بگذرانیدنـد     ه  دنـد و ب

  .)4721 /3: 1370 خواندمیر، : نیز نک و588 /1 :1387
عبارات پایانی خواندمیر در مورد فرجام قیام، میزان        

های برکنار مانده از قیام را       کشتار اهالی اصفهان و گروه    
رود و   در اصفهان غیـر از زنـده      «: کند چنین توصیف می  

ما و جماعتی که محـصالن خـود      سادات و قضات و عل    
خوانـدمیر،  ( »را حمایت کرده بودند کسی زنـده نمانـد        

ــی      .)320 /3 :1339 ــر م ــه نظ ــارت ب ــد عب ــردازی  رس پ
های بازمانـده را در کنـار        خواندمیر بدین شیوه که گروه    

کار بـرده، افـزون بـر    ه  ب ـ  طبیعیۀیک پدید ـ  رود زنده
ی را نیز در خـود       دیگر ۀگیری از صنایع ادبی، انگیز     بهره

گیری یا اخـتالف     نهفته داشته است که احتماالً به موضع      
این .  مردم مربوط است   ۀشده با عام   های یاد  منافع گروه 
در حـق   » سـرزنش محترمانـه   «توانـد نـوعی      عبارت می 

 آنـان   ۀهای یاد شده و تعبیری از کنش سازشـگران         گروه
ــار،  ،باشــد ــا مفــاهیمی چــون اجب  خــواه ایــن کــنش ب

 تبعیت آنان از حاکم پیروز و مقتـدر          و اندیشی مصلحت
  . توجیه شود

 از سـرکوب شـورش بـا        پـس نمایشی کـه در روز      
 از اهالی اصفهان به دسـتور تیمـور         یهای مناره برپایی کله 
و شاید بـیش از  ) 667 /2: 1387حافظ ابرو، ( انجام شد

تردیـد    قیام شهرت یافته باشد بـی      رویدادهایها و    زمینه
 هرگونه سرپیچی مشابه از ۀنشان دادن نتیجاقدامی برای 

سوی مردم و به نوعی تبلیـغ بـرای بـازداری شـهرها از      
در ایـن شـرایط احتمـاالً       .  بود فکر اقدام به چنین قیامی    

دستور به گردآوری   » مال امان «جای گردآوری   ه  تیمور ب 
ــ  ــوال ب ــایم و ام ــوال   ه غن ــاول ام ــده از چپ ــت آم دس
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 از امـرای خـود      رو،همین   از ؛کنندگان را صادر کرد    قیام
شــهر » محافظــت«حــاجی بیــگ و نونانــشاه را بــه  امیــر

 گرد پی ۀادامبه و خود   ) 589 /1: 1387یزدی،  ( گماشت
  .العابدین مظفری پرداخت زین

  
  نتیجه

شـدن     تحلیلی منطقی از مـسألۀ کـشته       تردید ارائۀ  بی
شمار فراوانی از مردم اصفهان به دست نیروهای تیمور و          

شدگان  کشتهسرهای  هایی از    مناره به نمایش کله  اقدام وی   
. های این رخداد ناقص خواهد بود      بدون درک پیش زمینه   

گیــری تــا  در مــورد قیــام مــردم اصــفهان از آغــاز شــکل
ای از کنش و     توان به سلسلۀ پیوسته    سرکوب نهایی آن می   

ها اشـاره کـرد و رفتـار نهـایی تیمـور در برپـایی                واکنش
هـای   حلقه. قۀ پایانی این رشته قرار داد     مناره را در حل    کله

هـایی   توان بـه موضـوع     نخستین و میانی این رشته را می      
چون میزان و شیوۀ گردآوری مال امان و تجاوز مـأموران           
و لشکریان تیمور بـه حـریم خـصوصی مـردم و سـپس              
کشته شـدن شـمار قابـل تـوجهی از نیروهـای تیمـوری              

اری تیمـوری در  نگـ  مربوط دانست که بیشتر منابع تـاریخ    
گرچه اقـدام تیمـور     . دهند مورد آن اطالعی به دست نمی     

توانـد   های متعدد از کشتگان قیـام مـی        مناره در برپایی کله  
 و رفتارهای صحراگردان در برخـورد       ها نمادی از گرایش  

کردن بر ایـن      های شهری به شمار آید، با تکیه       با مقاومت 
نـان برجـای    های بـسیاری از رویـداد همچ       تحلیل ناگفته 
  . خواهد ماند

با در نظر گرفتن اینکه اقدام تیمور واکنشی به کنش          
ـ          ملی در شـواهد  أو اقدام مردم شهر اصفهان بـود و بـا ت

زنی در مورد کنش مردم اصفهان چنـین         پراکنده و گمانه  
 واکنش تیمور   ۀ به انداز  بایست   می آید که این کنش    برمی

 بـه  ؛شـد و نیروهایش چـشمگیر و قابـل توجـه بـوده با         
اقـدام مـردم بـه کـشتن        (  باید میان کـنش    ،عبارتی دیگر 

کـشتار مـردم اصـفهان و       ( و واکـنش  ) نیروهای تیمـور  
العمل ایـن رویـداد      یا عمل و عکس   ) ها مناره برپایی کله 

. وانی منطقـی ایجـاد کـرد      در مقایسه با هم نوعی همخـ      
 زیادی میان آمار کشتگان سـپاه تیمـور در          گرچه فاصلۀ 

 مـردم   تلفاتو تعداد   ) نفر شش هزار ( بیشترین گزارش 
 شـایان وجـود دارد،     )نفرهزار پنجاه( در حداقل گزارش  

ذکر است که تعداد کشتگان مـردم در جریـان مقاومـت            
به دیگـر   . کوچه به کوچه و خانه به خانه رخ داده است         

هـای   کم پس از شکست    دست( کشته شدن مردم     ،سخن
نــدهانش  تیمــور و فرمااز ارادۀتــا حــدودی  )نخــستین
 و موضــوعی مربــوط بــه خلقیــات و روحیــات بیــرون

. بـود خـود  اجتماعی مردم اصـفهان در دفـاع از مـوطن     
 تیمـور از    ۀدیگر اینکه کشته شـدن نیروهـای کـارآزمود        

تر   مهمنظر تعداد و اهمیت در مقایسه با مردم غیرنظامی          
 ۀدیـد  له که نیروهـای آمـوزش  أاین مسبا توجه به  . است

هــای نظــامی و  د فاقــد مهــارتتیمــور بــه دســت افــرا
ای کشته شدند، اقـدام مـردم عملـی سـترگ و        غیرحرفه

له أسرانجام بایـد بـه ایـن مـس        . رسد حماسی به نظر می   
دور از اغراض   ه  اشاره کرد که تا چه اندازه این آمارها ب        

سیاسی مورخان دربار تیموری بـوده اسـت و مورخـان           
  راآنـان   ام   این اقد  مردم، نتیجۀ برای کاستن از افتخارات     
  اند؟  تا چه میزان کاهش داده

 رویـداد   ۀلأ بعد برای بازسازی صورت مس     ۀدر وهل 
کشتار مردم اصفهان به دست نیروهای تیمور باید گفت         

ـ    أکه کشته شدن م   ۀموران و نیروهای تیمـور نیـز بـه نوب
آیـد کـه در      خود واکنشی به کنش دیگری به شمار مـی        

.  مانـده اسـت    فتـه ناگروایت بسیاری از مورخان متقدم      
ف موضوع تعرض به پردگیـان و عـورات مـردم و گـزا            

آوری آن کنـشی      جمـع  بودن میـزان مـال امـان و شـیوۀ         
 باشد که واکنش منطقی آن در اصفهان اتحاد         توانست می

 کنش و اقـدام از      با توجه به اینکه   . مردم و آغاز قیام بود    
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موران وی در هر شـهری ضـرورتاً بـه          أسوی تیمور و م   
تـوان از نقـش       در اینجا مـی    ،دانجامی  نمیکنشی  چنین وا 

ـ       ۀهم تنید ساختار در  طـور   ه منسجم شهری اصـفهان و ب
 شهرنشینی در این روزگار سـخن بـه میـان           ۀکلی توسع 

موران أهایی از سوی م    توانست چنین رفتار   آورد که نمی  
  . تیمور را تاب آورد

نگار  این بررسی به تشریح سبک روایت منابع وقایع       
ایـن  . دشـ یح و توجیه این رویـداد رهنمـون         برای توض 

منابع عمدتاً با هدف ایجاد مقبولیت و کسب مشروعیت         
کننـد تـا رفتارهـا و        برای حکومت تیموریان تالش مـی     

طور کلی جریـان رویـداد را بـه         ه  های مردم و ب    واکنش
هـای گونـاگونی چـون       شیوه.  حکومت تفسیر کنند   سود

 احتمـالی   کـاهش نپرداختن به علل نخستین قیام مـردم،        
 نیروهای تیمور، نشان دادن آن بـا عبـاراتی          تلفاتشمار  

 ردن شورش به گروهی انـدک از مـردم،        مبهم، محدود ک  
و مربوط  » اراذل و اوباش  «دن آنها با عنوان     کوچک شمر 

نـشان  ) علی کچـه پـا    (ساختن آغاز قیام به یک آشوبگر     
دهد که اغراض سیاسی بسیاری در روایت این قیـام           می

  .ه استاشتوجود د
ــشانه  ــابع ن ــه در من ــرایطی ک ــرانجام در ش ــای  س ه

ای از حضور نیروهای شـهری و همکـاری آنهـا           پراکنده
ۀ  ایـن واقعـ    ۀشـود، ناچـار بایـد زمینـ        در قیام دیده مـی    

چگـونگی همـاهنگی    . دکـر تاریخی را از نتایج بررسی      
 ضـبط   آنها،، تجهیز    به نیروها  رسانی نیروها اعم از اطالع   

ز کشتار نظامیان، سازماندهی مقاومت     و ربط شهر پس ا    
بـه  . های اجتماعی این قیـام اسـت       و غیره کلید فهم پایه    

سـاختار و   پایـۀ   سازماندهی قیـام تنهـا بـر        ،  سخندیگر  
 اهداف و مراحل توانست میسلسله مراتب منظم شهری 

 در  بیافرینـد و اساسـاً چنـین مقـاومتی        را پیش برد    قیام  
  . شده است راموشنگار یکسره ف نامه منابع سلطان

       

  ها نوشت پی
های خطـی دانـشگاه تهـران بـه      این اثر در فهرست نسخه . 1

 آمـده اسـت و همـان محتـوای          تاریخ گزیـده  همین عنوان   
 را دارد با این تفاوت که در پایـان مطـالبی در             تاریخ گزیده 

مورد زندگی حمداهللا مستوفی و سفر وی به شیراز تـا سـال             
 تـا  740هـای   ن حوادث تاریخی سال    هـ ق و به دنبال آ      739
 دهـم نـسخه مربـوط بـه سـدۀ         .  هـ ق را در خـود دارد       795

نـویس   نام ذیل . هجری است و در آغاز و پایان افتادگی دارد        
یا گردآورنده مشخص نیست و مطالب آن نیازمند تحقیقات         

البتـه بـا    ). 2402نسخه  / 9: 1340پژوه،   دانش(بیشتری است   
به اقدامات تیمـور در اصـفهان       بررسی گذرای بخش مربوط     

ذیـل  آید که مؤلف محتوای مطالـب خـود را از            چنین برمی 
 حافظ ابرو گرفته اسـت؛ از ایـن رو، در ایـن     جامع التواریخ 

  .مقاله کمتر از آن استفاده شده است
منز بـه محـصل بـه عنـوان یـک مقـام دیـوانی در         فوربر. 2

نـصفانه  کند که ظـاهراً بـه رفتـار م         حکومت تیمور اشاره می   
ــت  ــهرت داش ــارات   . ش ــواردی اختی ــال، در م ــین ح در ع

ای در هنگام انجام مأموریت به دارندگان ایـن مقـام            گسترده
وی گرچـه بـه محـصالن بـه عنـوان مـأمور             . شد واگذار می 

گردآورندۀ مال امان در شهر اصـفهان و کـشتار آنـان اشـاره              
کند، به طور کلی به علت کشته شدن آنـان توجـه نـدارد               می

)Manz, 1989: 171.(  
گیــری، بــه ویــژه  بــه عنــوان واحــد انــدازه» دانــگ«واژۀ . 3

ای در ایـران     مساحت، از ریشۀ پهلوی است و کاربرد دیرینه       
 در اینجــــا صــــورتی از .)1491/ 2: 1379معــــین، (دارد 
توان آن را از     بندی مساحت شهر اصفهان است که می       تقسیم

نـواع مالیـات بـه      های دیوانی برای دریافت ا     بندی نوع تقسیم 
البتـه ایـن نکتـه نیـز     . شمار آورد که در آن روزگار رایج بود      

  .کند همان حالت دوگانگی در شهر را تأیید می
این اصطالح را جان فوران در مورد تحـوالت اجتمـاعی           . 4

ایران به کار برده که بیشتر از دورۀ صـفویه تـا دورۀ معاصـر               
  ).1382فوران، : نک(مورد نظر وی بوده است 
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  منابع
، تـصحیح    الـصفا  ۀصـفو ). 1376. (بزّاز اردبیلی  ابن .1

   .زریاب: ضا طباطبایی مجد،تهرانغالمر
 جلــد، ترجمــه 2، ســفرنامه). 1376. (بطوطــه ابــن .2

  .آگه: محمدعلی موحد، تهران
، کتابخانـه   جامع التواریخ حسنی  شهاب، حسن،    ابن .3

  . 1330 شماره ،ملی ایران، نسخه خطی فارسی
زنـدگی   ).1381 (.الدین احمد  بعربشاه، شها  ابن .4

 :، ترجمـه غالمرضـا نجـاتی، تهـران         آور تیمور  شگفت
  .فرهنگیو علمی 

عجایـب   .) ق  هـ 1407 / هـ ش  1365( . -------- .5
ــور  ــی نوائــب تیم ــدور ف ــایز المق ، تحقیــق احمــد ف

  .سسه الرسالهؤ م:الحمیصی، بیروت
 تاریخ مغول و اوایـل ایـام       ).1380( .اقبال، عباس  .6

  . نامک:ن، تهراتیموری
، ترجمـه کـریم    ترکستان نامه  ).1387( .و.و.بارتولد .7

  . آگاه:کشاورز، تهران
، بـه   مثنـوی معنـوی    ).1378.(بلخی، جالل الـدین    .8

  . ققنوس:تصحیح نیکلسون، تهران
 تاریخ ایران  ).1359( .ایلیا پاولویچ  . پطروشفسکی .9

سـیروس ایـزدی و حـسین       ترجمـه   ،  های میانه  در سده 
  . دنیا:تحویلی، تهران

ــکایا، .10 ــران.و.ن  پیگولوس ــاریخ  ).1348( . و دیگ ت
  . پیام:، ترجمه کریم کشاورز، تهرانایران

ــرو .11 ــد .)1380( .حــافظ اب ــواریخۀزب ــد، 4،  الت  جل
 وزارت فرهنـگ و     :سیدکمال حاج سـیدجوادی، تهـران     

  .ارشاد اسالمی
، بـه   ذیل جـامع التـواریخ     ).1317(  .-------- .12

 . علمی:بیانی، تهران ااهتمام خانباب

 مجمـل  ).1339( .الـدین  خوافی، احمد بـن جـالل      .13

 کتابفروشـی   :، به اهتمام محمـود فـرخ، مـشهد        فصیحی
  .باستان

، به اهتمام محمـد     حبیب السیر  ).1333. (خواندمیر .14
  . کتابفروشی خیام:سیاقی، تهراندبیر
 فهرسـت نـسخ    ).1340( .پـژوه، محمـدتقی    دانش .15

  . دانشگاه تهران:، تهرانخطی دانشگاه تهران
 ایران در راه عصر    ).1380( .، هانس روبرت  رویمر .16

  . دانشگاه تهران:تهران ، ترجمه آذر آهنچی،جدید
 تـــاریخ ایـــران دوره ).1379 (.__________ .17

 ترجمـه یعقـوب     ،)پژوهش دانشگاه کمبریج  ( تیموریان
  .جامی: آژند، تهران

دنبالـــه  ، ).1375( .عبدالحـــسین ،کـــوب زریـــن .18
  . سخن:، تهرانروزگاران ایران

 جلـد   ،مظفـر  تاریخ آل  ).1346. (یل، حسینق ستوده .19
  . دانشگاه تهران: تهراناول،
 مطلـع سـعدین و     ).1383. (عبدالرزاق سمرقندی، .20

 :، تـصحیح عبدالحـسین نـوایی، تهـران        مجمع بحـرین  
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

، بـه اهتمـام      ظفرنامـه  ).1937. (الـدین   نظام ،شامی .21
  .فلکس تاور، بیروت

ــر«).1387(  .یــزدانفرخــی،  .22 بهــا چــرم  آن بــی ب
نخـستین یـادبود درگذشـت      ( 1نامـه     مـزدک  ،»آهنگران

  466-483 ، تهران،  صص)مهندس مزدک کیانفر

 آیینــه .»پیــشه و فرهنــگ« .)1386( . -------- .23
میراث، دوره جدید، سـال پـنجم، شـماره سـوم، پـاییز،        

  .261-302، صص 38پیاپی 
 یران و توران در   ا« ).1381. (مهـدی ،  فرهانی منفرد  .24

، نـشریه تخصـصی گـروه تـاریخ         »منابع عصر تیموری  
  .183-192، صص3دانشگاه تهران، شماره 

، ترجمـه   مقاومـت شـکننده    ).1382. (فوران، جان  .25
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  . رسا:احمد تدین، تهران
، به تصحیح   مظفر تاریخ آل  ).1364. (کتبی، محمود  .26

  . امیرکبیر:عبدالحسین نوایی، تهران
، امپراطـوری صـحرانوردان    ).1379( .گروسه، رنه  .27

  . فرهنگی و علمی:ترجمه عبدالحسین میکده، تهران
، بــه القلوبةنزهــ ).1381( .مــستوفی، حمــداهللا  .28

  . حدیث امروز:تصحیح محمد دبیرسیاقی، قزوین
 :، تهـران  فرهنـگ فارسـی    ).1379( .معین، محمـد   .29

 .امیرکبیر

ــاریخ تحــوالت  ).1381( .میرجعفــری، حــسین .30 ت
دی و فرهنگی ایران در دوره سیاسی، اجتماعی، اقتصا 

  . سمت و دانشگاه اصفهان:، تهرانتیموریان و ترکمانان
، به اهتمام جمشید    روضۀ الصفا ). 1370( .میرخواند .31

  . اساطیر:کیانفر، تهران
کتابخانـه ملـی   ، بدایع و حوادث تـاریخ  ناشـناس،    .32

  .6/520 شماره ، فارسیخطینسخه ایران، 
زی دانـشگاه   ، کتابخانـه مرکـ    تاریخ گزیده ناشناس،   .33

  .2402 شماره ، فارسیخطیتهران، نسخه 
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  ترین منابع  مهمۀجدول مقایس

  
  گزارش شمار بهانۀ شروع قیام ویژگی منبع منبع 

ــشتگان نیر ــه  ک ــور ب ــای تیم وه
 وسیلۀ مردم اصفهان

  گزارش شمار
کشتگان مردم اصفهان به وسیلۀ     

 تیمور
ــألیف در  ظفرنامه 1 ـــ ق در 806ت  ه

 دربار تیمور
  تن70000 .ذکر نشده است خودسری اراذل و اوباش 

ذیــــل جــــامع   2
  التواریخ

 حافظ ابرو

 هــ ق     814تألیف حـدود    
 در دربار شاهرخ

  ذکر نشده؛
شود که ابتدا     میاما چنین درک    

 .به ساکن بوده است

بعضی «بدون ذکر تعداد، عبارت     
 .به کار رفته است» محصالن

  تن50000» قریب«

ــ مظفر تاریخ آل 3 ـــ ق در 823لیف در أت  ه
ــری پــس از   ــدان مظف خان

 سقوط تیموری 

  ذکر نشده؛
شود که ابتدا     اما چنین درک می   
 .به ساکن بوده است

  تن200000 .ذکر نشده است

   التواریخۀزبد 4
 حافظ ابرو

 هـ ق،   830تألیف احتماالً   
 تقدیم به بایسنقر میرزا 

» بسیاری« بدون ذکر تعداد، واژۀ      خودسری اراذل و اوباش 
 .کار رفته است به

  تن70000

ظفرنامـــــــــــۀ  5
الـدین علـی     شرف
 یزدی

 هــ   831 درتألیف نهـایی    
ق، تقـــدیم بـــه ابـــراهیم 

 سلطان تیموری 

ـ        ا نـسبت   به  نقش علی کچـه ب
 .داده شده است

  تن70000  تن3000

عجایب المقـدور    6
 فی االخبار تیمور

 هــ ق    840 تألیف حـدود  
 در دمشق

تعرض و آزار مـأموران تیمـور      
 به مردم

  تن600000  تن6000

 هـ ق، تقـدیم     846تألیف   مجمل فصیحی 7
 به شاهرخ 

 نـسبت  پـا به  نقش علی کجـه      
  .داده شده است

 

شده؛ اما بـا اسـتثنا کـردن        ذکر ن  .ذکر نشده است
بـاقی  «: گویـد   ای خاص می    عده

 .»تمام مردم اصفهان بقتل آمدند

جـــامع التـــواریخ  8
  حسنی

  
 

 هـ ق، تقـدیم     857تألیف  
 به ابوالقاسم بابر 

ا نـسبت  پـ به  نقش علی کچـه      
  .داده شده است

 

  تن70000  تن3000

مطلع الـسعدین و     9
 مجمع البحرین

ــألیف حــدود   875-887ت
 تقـدیم بـه بایـسنقر      هـق  
 میرزا

جمعی «بدون ذکر تعداد، عبارت      تعرض لشکریان تیموری 
کـار    بـه » محصالن و نوکران امـرا    

 .رفته است

  تن70000

 هــ ق،    903تألیف حدود    روضۀ الصفا 10
تقدیم بـه سـلطان حـسین      

  بایقرا
 

  تن70000  تن3000 تعرض لشکریان تیموری 

ه سام  تقدیم به پیشکار للـ    حبیب السیر 11
 929میرزا صفوی در سال     

 هـ ق

   تن3000 تعرض لشکریان تیموری
 

  تن70000
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