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  کانديدای اکادميسين سيستانی         

   ٢٠٠٨ / ١١/ ٢٩    تاريخ
  

 خراساندرسربه داران خروج 
 

 ) م١٣٨١-١٣٣٧ /ھـ  ٧٨٣-٧٣٧(
 

  :مدخل
 

ترين وازنظر تاريخى داران خراسان ازلحاظ وسعت بزرگه خروج سرب) ھشتم ھجرى(درقرن چھاردھم ميالدى 
اين نھضت بدون ترديد ) ١) (م١٣٨١-١٣٣٧=  ھـ٧٨٣-٧٣٧(مھمترين نھضت آزادى خواھى شرق ميانه بوده است 

  .ھاى سياسى ھمانند بودند، داشت کنندگان و ھدف ھاى ديگريکه از لحاظ وضع اجتماعى شرکت تأثير حتمى در جنبش
، نھضت )م١٣٧٣(=ھـ٧٧٥ونھضت کرمان در سال )  م١٣٤٩=( ھـ ٧٥٠از آنجمله بود نھضت مازندران در سال 

ھاى  در جنبش )٢) (م١٣٧٠(= ھـ ٧٧٢و نھضت گيالن در ) م١٣٦٥( ھـ ٧٦٧سمرقند وحوزه رود زرافشان درسال
. ًوران و غيره غالبا زير رھبرى اميران و فيوداالن وارد کارزار ميشدند  الذکر، دھقانان با بينوايان شھرى و پيشه فوق

ناپذير و بغض و نفرت از خودکامگى     طرح مشخصى نداشتند و تنھا روزگار تحملًکنندگان معموال  دھقانان و قيامچون 
  استخوان روستائيان رسانده بود، محرک و انگيزهه  کارد را ب،لشکريان دايم در تردد مغولى و غارت و تجاوز مغوالن و

   . بود دراين قيامھاشان
زدن و لغو يا ساى چنگيزى و تمام نظامات دولتى مغول و کنار زدن فاتحان   نيز براى پس پااميران و فيوداالن محلى

ھاى ملى در قرن چھاردھم  طور کلى نھضته ب. شان از قدرت آنھا استفاده ميکردند  ترک و مغول و متحدين محلى
  . مينمودتجلى) باطنيت(ھاى دينى و عرفانى و ميسى تيسيزم  شکل سلکه ميالدى عليه فيوداليزم ب

ًانجاميد، غالبا وارد مرحله باالتر، يعنى مبارزه متحد روستائيان و زحمتکشان  ھا، ھرگاه به پيروزى مى اين نھضت
ھا ميشد و دراين مرحله بود که جنبش يکسره رنگ طبقاتى ميگرفت وگاه گاه نيز به  شھرى بر ضد اميران و فيودال

نمونه کامال عيار . انجاميد  دستان شھر و روستا مى  ويا کوچک تھىھاى مقتدر   پيروزى زحمتکشان وتشکيل حکومت
طلبانه سربداران   ھاى کوچک مردم دوستانه و مساوات اين مرحله، ھمان جنبش سربداران خراسان و تشکيل حکومت

  ). ھـ٧٨٣- ٧٣٧(بود 
 

  :ۀ خروجزمين
در تصرف ملوک ھرات از ) راتناحيه ھ(بخش شرقى خراسان )  م١٣٣١- ١٣٢١(ق ٧٣٠- ٧٢٠در فاصله سالھاى 

مصونيت مالياتى  دست آورده و براى نخستين باره  م امتيازات مھمى ب١٣١٨=  ھـ ٧١٨سالله کرت بود و از سال 
ًعمال ) ردُک(از اين تاريخ متصرفات ملوک کرت  )٣. (کسب کرده بودند) معافيت از پرداخت ماليات به ديوان خراسان(

  .اى گشت  کشور مستقل و جداگانهه مبدل ب
. ھمچنان توسط جانشين ايلخان ابوسعيد در خراسان اداره ميشد) نواحى نيشاپور و مرو و بلخ(ھاى خراسان   ديگر بخش

نگھدارى  مصرفه آمد، ب پرداختند و وجوھى که از بابت ماليات گرد مى  حکومت مرکزى نمىه ولى باج و خراجى ب
  )٤. (سيدرماموران و لشکريان فيودال  مياداری دستگاه 
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بسيارى از نواحى آن بر اثر تھاجم و غارت شاھزاده يساور . وضع اقتصادى خراسان در اين دوره سخت وخيم بود
يساور  ).م١٣١٧-١٣١٦= ھـ٧١٧-٧١٦(وى پيوسته بودند ويران گشته بود ه چغتائى که چند تن از اميران محلى نيز ب

) ٦. (بلکه عده کثيرى از روستائيان را به بردگى برد) ٥(خت نه تنھا خراسان را غارت کرد و غالت را طعمه آتش سا
حکومت خراسان برگزيد و خواجه ه ايلخان ابوسعيد بھادرخان امير شيخعلى را ب) ٧. (قحطى ملخ نيز ھمقدم وى بود

  )٨.(وزارت وى معين کرده و صاحب ديوان را بالدين محمد ھندءعال
ى، وضع اقتصادى ا  کوشيد تا اندازه) م١٣٣٠= ھـ٧٣١(صوب گشت وزارت خراسان منه و پس از آنکه بعالءالدين ھند

سرانه از مردم ميگرفتند، موقوف   ھايى را که ملوک و ماموران ديوان خود آن ناحيه را بھبود بخشد و وصول ماليات
اى بزرگان ھ بار آورد، ولى کافى به نظر نميرسيد و از ستمگرىه با وجود آنکه اقدامات صاحب ديوان، نتايج نيک ب. کند

  .کرد  صحرانشين مغول و ترک بر رعايا کامال ممانعت نمى
و طايفه مغولى ) ترک زبان(» اويغور«ويژه اميران طايفه ه ب. اعيان مغول و ترک در خراسان بسيار مقتدر بودند

  )٩.(نفوذ فراوان داشتند» اويرات«
خعلى جانشين ايلخان که فرزند امير على قوشچى امير شي:طوايف خراسان عبارت بودند از لا  نيرومندترين سران ملوک

که نواحى .  امير ارغونشاه از قبيله جانى قربانى و نوه امير نوروز و نتيجه ارغون اگى بود،رئيس طايفه اويرات. بود
تصرف خويش درآورد بود، امير عبدهللا موالئى صاحب قھستان، امير ه نيشاپور و طوس و مشھد و ابيورد و غيره را ب

ھاى بزرگ که از  اين فيودال. مود اسفراينى صاحب اسفراين، امير محمد توکل که او نيز از طايفه جانى قربانى بودمح
ھاى نيرومند لشکرى بودند و در متصرفات خويش مالک الرقاب مطلق  اعيان صحرانشين مغول بودند، داراى دسته
  .دانستند زى مي از حکومت مرکاًشمرده ميشدند و خود را تقريبا مستقل و مجز

حقوق رعايا و خرده مالکين ه منابع تاريخ خاطر نشان ميسازد که، اميران طايفه جانى قربانى ظالم و بيرحم و متجاوز ب
پس از مرگ ايلخان ابوسعيد، جنگ داخلى بين خانھا و اميران فئودال شدت يافت و خودسرى و ) ١٠. (اند محلى بوده

  .ستمگرى آنان افزون گشت
 ظھيرالدين ۀگفته  ب.خان را به ايلخانى برگزيدند طوغاى تيمور)  م١٣٣٦بھار (=  ھـ٧٣٧ خراسان در آغاز سال اميران
درمعرض )تاجيک(تازيک عايا تنگ شد و ظلم ازحد بگذشت، على الخصوص طايفهرعرصه خراسان بر«: مرعشى

   )١١. (»تکليف ماندند ومردم به ستوه آمدند
مصنفينى از . شمار ميرفته ھاى اصلى شيوع تصوف ب  مذھبى، خراسان يکى از کانونعالوه بر آن، از لحاظ معتقدات

که افکار و عقايد ) زيستنديھر سه تن در قرن يازدھم م(قبيل ابوالقاسم قشيرى، جالبى ھجويرى، خواجه عبدهللا انصارى 
  .اند ند، از خراسان برخاستهه امتصوفه را به شکل مدون و مرتب بيان کرد

پنجم، ششم (اى در قرن يازدھم ميالدى   هللا مھنه  ھاى مشھور شيخ ابوالحسن خرقانى و ابوسعيد فضله  خانقادر اينجا،
ھاى مجاور آن در فاصله قرنھاى يازدھم و  و بدينگونه نفوذ تصوف در خراسان و سرزمين. تاسيس شد) ھجرى

  .چھاردھم ميالدى استوار گشت
ز و مغول و فشار وسنگينى ظلم و بيداد فاتحان ــُوم سلجوقيان و اقوام غانگيز خراسان بعد از ھج  ويرانى وحشت

پوشى از عاليق دنيوى و اختيار فقر و غيره رايج   صحرانشين سبب شد که نظر بدبينانه تصوف به زندگى و تبليغ چشم
محقق . کر باشدتر از آن است که محتاج تذ   معلوم١٥-١٢ھاى  نفوذ تصوف در شعر درى در فاصله ميان قرن. شود

  :شوروى پطروشفسکى از قول آکادميسين کريمسکى مينويسد
ھاى پديد آمد که   گرى در بحبوحه خونريزى  خصوصيت بارز تاريخ تصوف اين است که تمام طرايق عمده صوفى«

ن ھاى داخلى دوران انقراض پادشاھى سلجوقيان و عھد پريشانى و درماندگى مردم در زير سلطه مغوال  خاص جنگ
روز به سوى انحطاط رفتند و به پرستش عده کثير ه تصوف روز بی ولى در عين حال اين طريقه ھا) ١٢(» .بود

زيارت مراقد و آثار ايشان سرگرم ه  پرداختند و ب؛نايل آمده بودند» درک حق«و شيوخ زنده و مرده که به » اقطاب«
کار مريدى در نزد . گون گشت  ليا و طرايق گونهھاى درويشى و تصوف و خانقاھا مرکز پرستش شيوخ و او شعبه. شدند

ھم بزنند و مسلمانان فيودال و اميران و ه ھاى درويشان ثروت فراوان ب  شيوخ باال گرفت و اين خود باعث شد که خانقاه
 و سالطين نيز موقوفاتى به. ھا کنند  ھا، پول و کاال و جواھر و غالت و اراضى خود را وقف بر خانقاه ملوک و شھرى

  )١٣.(آنھا اختصاص دھند و فرمانھاى معافيت از خراج به نام آنھا صادر کنند
ھاى گوناگون تصوف از آن محيط، پيروان و مريدان  که طريقت)  ھـ٨- ٧( ميالدى ١٤- ١٣محيط اجتماعى قرنھاى 

 تزکيه نفس و ھاى تصوف با تبليغ ترک عاليق دنيوى و  اکثر طريقه.دست آورد، بسيار متشتت و ناجور بوده فراوان ب
امساک در استفاده از لذايذ دنيوى و عدم مقاومت در برابر ظلم و زور و صبر و شکيبائى و فرمانبردارى عامه خلق در 

الطوايف را استوار  ھا و امتناع از ھرگونه فعاليت اجتماعى، قدرت قشرھاى باالئى ملوک برابر قدرتمندان و بيگانه
  .ساختند

الدين  ى از سران فيودال، حامى جدى طرايق درويشى ياد شده گشتند، چنانکه ملک قطبا  که عدهسبب نبوده   بدينگونه بى
 خروار نان پخته از سر کار خاصه خود تھيه مينمود و ھمگى  روزانه ده خروار گوشت و سى)  ھـ٧٤٧- ٧٣١(سيستانى 

ز عامه مردم وصداى اعتراض ايشان آمي  معھذا روحيه مخالفت) ١٤. (ميکرد ھاد و اھل طرايقزخورد دراويش و ه را ب
اخوان «عليه يوغ تحمل ناکردنى دولت ايلخانان، در تعليمات بعضى از شعب تصوف منعکس شد، و برخى از مجامع 
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برخى از صوفيان در ) جوانمردان(» فتيان«اند و در تحت سازمان جمعيت   وران مربوطه بوده با صنوف پيشه» الصفا
کشى از بندگان خدا امرار   ميخوردند يعنى با ظلم و بھره» مال حرام«لى وکسانى را که خالل مواعظ خويش زندگى تجم

  .نمودند معاش ميکردند، تقبيح مي
ًبديھى است که در اين مورد افکار عرفانى در درجه دوم اھميت قرار ميگرفت و کامال تحت الشعاع تبليغات و مواعظ 

در چنين  . برضد دستگاه ظلم و زور مغولى تاثير حتمى داشت)یيا جوز(ىرشيخ خليفه و شاگرد او شيخ حسن جو
حد اعال رسيده بود و ه اوضاع و احوالى بود که نارضائى و غليان افکار قشرھاى پائين مردم روستائى و شھرى ب

ه سرانجام در واليت بيھق رفتار ناھنجار يک يا چند نفر ايلچى مغول سبب انفجار و طغيان عمومى مردم گرديد، که ب
  )١٥. (داران خراسان شھرت يافته نھضت سرب

 
  :از دھکده باشتين آغاز شدخروج 

الرايند که خروج از قريه  فق داران خبر ميدھند، در جزئيات اختالف دارند ولى جملگى مته مؤرخانى که از خروج سرب
  تر از منابع   باشتين مشروحدرباره واقعه دھکده» مجمل فصيحى «.آغاز گشت) نزديک سبزوار(باشتين از اعمال بيھق 

پنج نفر ايلچى مغول در خانه : ين عبدالرزاق سمرقندى حکايت ميکند و مينويسد که ًديگر و ظاھرا با نقل از مطلع السعد
 حسين حمزه و حسن حمزه از مردم قريه باشتين منزل کردند و از ايشان شراب و شاھد طلبيدند و لجاج کردند و بى

  . از دو برادر قدرى شراب آورديکى. حرمتى نمودند 
دو برادر . جاى رساندند که عورات ايشان را خواستنده وقتى که ايلچيان مست شدند شاھد طلبيدند و کار فضيحت را ب

شمشيرازنيام برکشيدند وھرپنج تن مغول را کشتند  .برود به دار بگذارسرما. گفتند ديگر تحمل اين ننگ را نخواھيم کرد
  )١٦.(ميدھيم» سربدار«رفتند وگفتند ما و از خانه بيرون 

هللا باشتينى يکى از مالکان آنجا وارد باشتين  در اين ھنگام عبدالرزاق فرزند خواجه فضل. قيام بدين طريق آغاز گشت
براى بردن حسن حمزه و حسين حمزه آمده بود مصادف ) وزير(ايکه از جانب خواجه عالءالدين ھندو   ايلچى شد، و با
 عبدالرزاق که .خاطر قتل ايلچيان مجازات شونده لچى اخيرالذکر تسليمى آن دو شخص را طلب ميکرد، تا باي. گشت

  )١٧. (خواجه بگو ايلچيان فضيحت کردند و مقتول گشتنده کدخداى قريه بود، گفت بارباب يا 
د که آن دو نفر را نزد او  وى درخشم شد و صد سپاھى فرستا،ديوقتى که ايلچى اين پاسخ را به عالءالدين ھندو رسان

شعار داد که اگر  و) ١٨(آورد تدارک حرب ديد ومردم ديه راگرد او، ًاينان مجددا به عبدالرزاق رجوع کردند. بياورند
و از ) ١٩ (دار خواھيم داد که ديگر تحمل تعدى و ظلم نداريمه توفيق يابيم رفع ظلم ظالمان نمائيم واال سر خود را ب

  .فرار نموده  لشکريان مذکور جنگ کرده، آنان را مجبور بوبا قريه خارج شد
خاطر نيروى جسمانى و شجاعتش مشھور ه بگفته مؤرخان، گروھى از روستائيان جسور مسلح شده، عبدالرزاق را که ب

: همؤرخان اين عنوان را چنين توجيه ميکنند ک.  را اختيار کردند»سربداران«خويش برگزيدند و نام » سردارى«بود، به 
ھا بردار کردند و  نصب کردند و دستارھا و طاقيه) ستون چوبى(داران فرداى آنروز در بيرون قريه باشتين دارى ه سرب

و دستارھايى که بردارکرده ) ھا کاله(» ھا طاقيه«ًظاھرا  )٢٠.(داران نھادنده تير و سنگ بر آن ميزدند و نام خود را سرب
  .بودند، نشانه سرھاى دشمنان بوده است

پطروشفسکى، در منشاء نام سربداران يک روايت از شرفخان بدليسى نويسنده قرن چھاردھم ميالدى را نقل ميکند که 
 از رنود واو باش سبزوار را بر سر خود جمع کرده، دارى در سبزوار نصب نموده، جمعى... «عبدالرزاق : ميگويد

بايد آويخت تا اخالص و يک جھتى او بر عالم و   جاى سر از اين مىه گفت، ھرکس که با ما اتفاق دارد، دستار خود را ب
  )٢١(» .عالميان ظاھر گردد

مارچ ١٦(ھجرى ٧٣٧شعبان سنه ١٢قيام باشتين روزاتفاق منابع موجود، ه در ھرحال به گواھى اکثريت نزديک ب
فرستاد تا دفع ايشان  يک ھزار سوار مرد مسلح«عالء الدين محمد ھندو وزير خراسان،  )٢٢. (وقوع يافت) م١٣٣٧
و سپس قيام کنندگان کار .  نفر ميرسيد، آنان را شکست دادند و منھزم ساختند٧٠٠شان به   ولى روستائيان که عده» نمايد
وى وزير را نيز ساختند و او را که از فريومد به استرآباد نزد شيخعلى حاکم خراسان گريخته بود، دستگير کرده ھند

  )٢٣. (کشتند
 بگفته ميرخواند، سراسر سبزوار بيھق را بدون آنکه با مقاومتى از جانب حاکم سبزوار روبرو گردند، دارانه سرب

  )٢٤. (پايتخت دولت نوزاد گشت کنندگان و  کزقياممر  سبزوار قلعه مستحکمى داشت که. گرفتند
 

   :گامھاى نخستين دولت سربداران
بر مسند «قول خواند مير ه زودى جوين، اسفراين، و جاگرم و بيارجند را مسخر کردند و عبدالرزاق به داران به سرب

خوش درخشيد «عروف اما عبدالرزاق به مصداق قول م) ٢٥(» .نام خويش فرموده حکومت تکيه زد و خطبه و سکه ب
 ھجرى بعد ٧٣٨خيلى زود با زندگى وداع کرد و بگفته دولتشاه، عبدالرزاق در ماه صفر سال » ولى دولت مستعجل بود

  ) ٢٦.(قتل رسيده الدين مسعود ب دست برادر خويش وجيهه از يک سال و دو ماه حکومت ب
 بزرگان صحرانشين مغول و ترک و سران الدين مسعود لشکريان رھبرى وجيهه زاق، سربداران بربعد از مرگ عبدال

منابع موجود در ذکر   .)م١٣٤٤- ١٣٣٨= ٧٤٥-٧٣٩(فيودال محلى را که به مغوالن پيوسته بودند، تار و مار کردند 
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سوار و   نفر از ايشان١٠٠٠ نفر از سربداران که ٣٠٠٠ًالدين مسعودغلو کرده، متفقا مينويسند که وى با  شجاعت وجيه
ھزار سوار و پياده بالغ  ند، در ظرف يکروز سه سپاه اميران ترک و مغول خراسان را که به ھفتاد پياده بود٢٠٠٠

   )٢٧. (ميگشت شکست داد و منھزم ساخت
دار و دسته اميران مغول و ترک که   شکى نيست که شرح اين سه نبرد در يک روز با اغراق آميخته است، ولى شکست

داشت، حقيقتى است که يک واقعه تاريخى بعدى آنرا تائيد ميکند و آن پيوستن ارغونشاه جانى در رأس ايشان قرار 
داران پيروز و سر بلند وارد نيشاپور گشتند، حدود قلمرو و ه سرب. داران استه کشور سربه سراسر خراسان غربى ب

يعنى . ترشيز رسيده بودداران از مغرب به دامغان و از مشرق به جام و از شمال به خبوشان و از جنوب به ه سلطه سرب
  )٢٨. ( کيلومتر عرض داشت٢٠٠ کيلومتر طول و بيش از ٥٠٠

ه نيشاپور و سرخس وزاوه وطوس وجام ب: داران از خراسان بازديد کرده ميگويده  قيام سربۀابن بطوطه که در بحبوح
الت چنان در قلمرو آنان آئين عد«: شود که داران يادآور مىه و در انضباط و دسپلين سرب) ٢٩.(دست سربداران است

ھاى طال و نقره در اردوگاه ايشان روى خاک ميريخت، تا صاحب آن پيدا  رونق داشت که اگر سکه) دارانه سرب(
  )٣٠(» .سوى آن دراز نميکرده نميشد، کسى دست ب

اشت و در امير مسعود در ميان نوکران و اصحاب خود را ھمچون يکى از ايشان ميد... ": ظھيرالدين مرعشى ميگويد
ميورزيد، نوکران او به جان  با خلق طريقه صالح و سداد و راستى. نھاد  تصرف اموال خود را بر ديگران تفضيل نمى

  )٣١(» .ماندند و به ھر طرف که ميرفت مظفر و منصور بود  از او درنمى
الک فيودال بودکه حتى پس از  ترين بارى که بر دوش روستائيان قرار داشت، ھمانا زيادى سھم م درعھد مغول، سنگين

عمل آمد، دربسيارى نقاط ازشصت درصدکل محصول ه تجديد نظرو اصالحى که دردوره غازان خان در آن ب
قدرت رسيده بود، ناگزير بودميزان خراج را که مبناى سھم مالک ه يارى روستائيان به الدين مسعود که ب  وجيه.کمترنبود

از « که در عھد على مؤيد آخرين امير سربداران  شوند  آورمى منابع موجود ياد. فيودال را تشکيل ميداد، تنزل دھد
  )٣٢(» رعايا ده سه به جنس گرفتى و بيک دينارديگر تعرض نرسانيدى

ظن ه  ب.به سخن ديگر خراج به سى فيصد محصول تنزل کرد و ساير عوارض که مطابق موازين شرع نبود لغو گرديد
گويا اين خود يکى از مواد سياست . داران در خراسان معمول گشته بوده  پيدايش دولت سربغالب اين رويه ھم از آغاز

رو بوده است، حاالنکه استقرار مساوات در حقوق و ثروت ادعاى اصلى جناح افراطى نھضت مذکور را   جناح ميانه
ى مقدمات ره و شاگرد او حسن جوداران که مواعظ و تبليغات شيخ خليفه جناح تندرو و افراطى سرب )٣٣.(تشکيل ميداد

داران بر ه چيزى از پيروزى سرب. الدين مسعود سر و صورتى پيدا کرد پيدايش آنرا فراھم آورده بود، درعھد وجيه
ى را که محبوس رمسعود ناگزير شد، شيخ حسن جو الدين  ونشاه و اميران ترک و مغول خراسان نگذشت که وجيهغار

  )٣٤.(زور قوت آزاد کنده بود ب
ى در ميان مردم به نفع خود استفاده کند و بنابرين در خطبه اول نام شيخ ذکر رمسعود ميخواست از نفوذ شيخ حسن جو

  زودى بينه ًالدين ظاھرا به شيخ احترام زياد ميکرد و گويا مريد او شد ولى ب  وجيه. الدين مسعود  ميشد و بعد نام وجيه
الجمله آن  فى«گفته حافظ ابرو ه ب . شدند خواھان ايشان جمع ى از ھواا  ر يک عده اختالفات نظر پيدا شد و در گرد ھآنھا
  ) ٣٥(» .مسعود را سربدار گويند حسن را شيخيان خوانند و اتباع امير  دو طايفه شدند، اتباع شيخ) دارانه سرب(قوم 

داران، و ديگرى افراطى و تندرو ه ربرو يا س   يکى اعتدالى و ميانه،داران پيدا شده بدين طريق دو جريان در ميان سرب
طوغاى تيمور آخرين ايلخان مغولى . اختالف داخلى سربداران از نظر دشمنان پوشيده نماند. "شيخى" و "درويشى"يا 

. که ميخواست از اين اختالف نفع ببرد، با سپاھى به نبرد سربداران برخاست ولى جز شکست قطعى نصيبى نداشت
تنھا جنگ سربداران با ملک عزالدين کرت ) ٣٦.(پراکنده شدند و خود وى ھم منھزم بازگشتسپاھيان ايلخان مذکور 

  .داران اھميت فراوان داشت، قدرت و نيروى طرفين را مشخص ساخته ملک ھرات که از لحاظ آينده کار سرب
داران ه اى سربقو.  ھـجرى در دو فرسنگى زاوه بين طرفين متخاصم جنگى خونينى درگرفت٧٤٣ صفر سال ١٣روز 
داران متمايل ه سوى سربه ھنگام نبرد نخست کفه پيروزى ب. ھزار نفر ميرسيد ملک ھرات به سى ھزار نفر و از  به ده

ھم ريخت و  صفوف ايشان بر. ى در جريان نبرد سبب وحشت و ھراس سربداران گرديدرحسن جو  شد ولى مرگ شيخ
 و وى امر کرد که تمام اسيران را باستثناى ندت ملک ھرات درآمداساره ى از ايشان با  عده .شکسته و منھزم شدند

  )٣٧.( نفر ميرسيد٤٠٠٠گويا عده اسيران به . قتل برساننده يمين شاعر، ب ابن
گفته ابن بطوطه در آن ايام سمنانيان، يعنى امير سمنان، نيز از سوى مغرب به سربداران حمله کردند و اين خود ه ب

  )٣٨. (ر ساختپيروزى ملک ھرات را آسانت
را با ملک دست داد شيخ حسن ) سربداران(در آن مصاف که ايشان «ًالصفا صريحا ميگويد که  ميرخواند صاحب روضه

  )٣٩. (»باشارت مسعود و تيغ يکى ازسربداران شھادت يافت
و بالنتيجه مايه حسن موجب و حشت  ھنگام شيخه  ولى مرگ ناب،داران پيروز شده بودنده اکثر مؤرخان ميگويند که سرب

و ناگزير بودند . داران پس از اين شکست ديگر نتوانستند در خراسان شرقى استوار گردنده سرب. ھزيمت آنان گرديد
عالوه .  از دشمن نيرومندى چون ملک ھرات که از سلسله کرت بود، حساب ببرند،ًدايما در مشرق متصرفات خويش

داران و گروه افراطى درويشان بر سر قدرت ھمواره يانه رو سربى، بين گروه مرحسن جو  برين پس از مرگ شيخ
دست گروه افراطى ه وزمانى ب) رو ياگروه ميانه(ھاى کوچک  دست فيوداله گاھى ب و حکومت. تصادم ھائى رخ ميداد
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اد ودر افت وران وبينوايان شھرى وروستائى برخوردار بودند، مى درويشان وشيوخ متصوفه که از پشتيبانى صادقانه پيشه
ه با نفوذ قرار داشت، ايشان فقط ب ھاى کوچک ويا روحانيون مقتدرو  ھنگامى که قدرت درکف فيودالاعين حال حت

ھاى جدى به نفع عامه مردم از قبيل تقليل کلى   توانستند برپا بايستند وقادر نبودند بدون گذشت اتکاى مردم، مي
امور را دردست ) رئيس و مرئوس(وات، در لباس زندگى درويشى ھا، ساده کردن دستگاه دولت، برقرارى مسا ماليات

  .داشته باشند
لت سربداران نيروى نظامى از در دو«:  مينويسد،ميخواند) رو دولت خود«پطروشفسکى که دولت سربداران را يک 

. اد تشکيل ميگشتدستجات جنگى اميران و مالکان و نوکران ايشان مرکب نبود، بلکه از خرده مالکين و روستائيان آز
طينت مبارزه ميکردند ولى حاضر بودند، سلطان نيک  سازمان دولتى کماکان سلطنتى بود، روستائيان عليه مالکين بد

ولى . پنداشتند   شريعت اسالمى را قطب مخالف ياساى منفور چنگيز ميدانستند و کمال مقصود مى.خصلت را بپذيرند
ن، از زرق و برق و جالل و شکوه خويش محروم گشته بود و ناگزير بود ھاى نوع سربدارا دربار سلطنت در دولت

  )٤٠(» .را بتن راست کند و با آنان در يک صف قرار گيرد» اخوان المسلمين«کسوت فروتنى 
دست دولت بزرگ ه بدين ترتيب دولت سربداران در بحبوحه تجزيه فيودالى، مدت چند ده سال دوام کرد و سرانجام ب

  .م از ميان رفت١٣٨٣ =  ھـ٧٨٥ل تيمورى در سا
 

  :زيرنويسھا
  ٧٩٩ ص ٢پطروشفسکى، کشاورزى و مناسبات ارضى در ايران عھد مغول، ترجمه کريم کشاورز، ج .ای -١
   ١٠اى، پطروشفسکى، نھضت سربداران خراسان، ترجمه کريم کشاورز، ص   -٢
   ببعد٧٤٥، سيفى ص ٣١نھضت سربداران خراسان ص  -٣
  ٤٧قلوب، ص نزھت ال -٤
، روضات الجنات، بخش )٧٦٩ و ٧١٧، ٧١٦، ٦٥٦، ٦٥١، ٦٤٤، ص ١٩٤٤سيفى، تاريخنامه ھرات، طبع کلکته  -٥

  ٤٦٨، ٤٩٠يکم ص 
  ٤٧١ ببعد، روضات الجنات بخش يکم ص ٣١نھضت سربداران ص  -٧-٦
  ٣٩٣سيفى ھروى، تاريخنامه ھرات، ص  -٨
  . ببعد٣١نھضت سربداران خراسان، ص  -٩
  ٣٣-٣٢ ببعد و نيز نھضت سربداران، ص ٤٢١تذکره دولتشاه سمرقندى، ص  -١٠
  ١٠٣ظھيرالدين مرعشى، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، ص  -١١
  ٨٠٩، ص ٢کشاورزى و مناسبات ارضى، ج  -١٢
   ببعد١٤٠، ص ٢ابن ھندوشاه نخجوانى، دستور الکاتب، ج  -١٣
  ١٣٤٤، چاپ دکتور منوچھر ستوده ، تھران،٩٤لوک ص الم ملک شاه حسين کيانى، احياء -١٤
   ببعد٨١٠ص ... پطروشفسکى، کشاورزى و مناسبات ارضى -١٥
  . دھکده داشت١١ ميالدى ١٢ بلوک واليت بيھق بوده که طبق تاريخ بيھق در قرن ١٢ باشتين مرکز يکى از -٭
.  طبح مشھد١٣٣٩صيحى، تصحيح محمود فرخ ، مجمل ف) ھـ٨٤٧-٧٧٧(الدين محمد خوافى   فصيح احمد بن جالل-١٦

  .ين از عبدالرزاق سمرقندى جلد دوم بخش سربداران خراسان مطلع السعد
   جلد پنجم١٠٨١الصفا، چاپ رضاقلى ھدايت، ص  ميرخواند، روضه -١٧
 ٤٥-٤٤پطروشفسکى ھمانجا، نھضت سربداران ص  -١٨
  ٢٨٤- ٢٧٨ ص ٢مرتضى راوندى ، تاريخ اجتماعى ايران ، ج  -١٩
  ، تھران١٣٤٩حافظ ابرو، جغرافيا، بخش ھرات، باھتمام وحواشى رضامايل ھروى  -٢٠
  ٤٨نھضت سربداران، ص -٢١
  ٤٩نھضت سربداران ص  -٢٢
   ٥٠- ٤٩نھضت سربداران،ص  -٢٣
  ٥٢-٥١نھضت سربداران، ص  -٢٤
   ببعد١٧٨ ص ٢ راوندى، ج ،تاريخ اجتماعى ايران  -٢٥
  .ميگويد، عبدالرزاق يک سال و دو ماه حکمرانى کرد) ٢٧٩ص (الشعرا ة  تذکردولتشاه سمرقندى،  -٢٦
  ١٠٨٣ ص ٥الصفا، ج  ميرخواند، روضه -٢٧
  ٢٨٠دولتشاه سمرقندى ،ص  -٢٨
   ترجمه محمد على موحد٣ ،ج ٣٩١، ٦٥سفرنامه ابن بطوطه، ص  -٢٩
  ٣٩٠، ٦٦ھمان اثر، ص  -٣٠
  ١٠٤تاريخ طبرستان، ص  -٣١
  ٥٧، نھضت سربداران ،ص ٢٨٧ ص  سمرقندی،هدولتشا -٣٢
  ٥٧نھضت سربداران، ص  -٣٣
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  ٦٠نھضت سربداران، ص  -٣٤
   ببعد١٠سربداران خراسان ص   ببعد و نيز نھضت٨٠٠ ص ٢کشاورزى و مناسبات ارضى در ايران، ج  -٣٥
   ٦٣-٦١ھمان آثر، ص  -٣٦
  ٦٤ھمانجا، ص  -٣٧
  ٦٨ ص ٣ابن بطوطه، ج  -٣٨
  ١٠٨٥ ص ، روضه الصفا،دمير خوان-٣٩
  ٦٥-٦٤نھضت سربداران، ص  -۴٠

  
 
 


