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 باورهاي ارمنيان پيش از گرايش به مسيحيت
 دآتر اديك باغداساريان

 )بخش دوم ( 

 ١ باورهاي ديني اورارتو-٢
 : وجود دارد) دوران پادشاهي وان يا آراراتيان(دو منبع اساسي براي بررسي دين اورارتو 

ا پيرام  . سنگ نبشته هاي ميخي اورارتو و آثار و بقاياي منقوش       ن  در اين منابع نه تنه ون دي
اورارتو بلكه مطالبي در باره باورهاي مردمي ياد  نشده ، در سنگ نبشته هاي ميخي يافت مي                   

 .    شود
دايان،          ام خ ه ن وند از جمل ي ش ه م دودي ارائ اي مح اهي ه ي آگ اي ميخ ته ه نگ نبش در س
و سنگ نبشته هاي               ن اورارت ه دي وط ب ساختمان پرستشگاه ها و قرباني ها، مهمترين منبع مرب

رم“ د مه ع است . است” عب ه شهر وان واق ي قلع د در نزديك ن معب ي  . اي اي مردم ه باوره ا ب بن
ر   ) pokr meher(” مهر آوچك  “آخرين قهرمان حماسه ملي دالوران ساسون يعني  ه در براب آ

ابر باورهاي مردمي هر سال         بي عدالتي هاي جهان شورش آرده بود در آنجا زنداني است و بن
د عروج        اوار    ) ارسوم هامب(در شب عي زان    (و وارت ه           ) جشن آب ري ين و آسمان ب ه زم اني آ زم

با اسب نوراني خود از آنجا خارج مي شود و سراسر آسمان و   ” مهر آوچك“يكديگر مي رسند   
زمين را در مي نوردد و با اين اعتقاد آه هنوز زمين تاب تحمل سنگيني او را ندارد، دگر بار به                      

ردد  ي گ از م د ب م اعتق . معب از ه ده    ب ارج ش ود خ اه خ ده از پناهگ ه او در آين ن است آ ر اي اد ب
ه          ” سرزمين ارمن “ ود و پادشاهي سعادتمندي پاي را از دست قدرت هاي شيطاني آزاد خواهد نم

 .گذاري خواهد آرد
د مهر  “در سنگ نبشته هاي    ع آخر          ” معب ه رب وط ب دايان و پرستش هاي رسمي مرب ه خ هم

زرگ و                     . دسده نهم پيش از ميالد بيان شده ان        ه خداي ب د آ اد شده نشان مي ده ابع ي بررسي من
راي                 . نام داشت ” خالدي“اصلي اورارتو    اني ب ح قرب ا مراسم ذب ين سنگ نبشته ه بر اساس هم

زار مي شد        ) shiviniدر ماه مربوط به خداي شيويني         (همه خدايان    ين مراسم    . در سال برگ هم
 . و ارواح اجرا مي گرديد” قديسين“براي اماآن مقدس 

به شش گروه تقسيم مي شد آه       ” معبد مهر “مجموعه خدايگان ياد شده در سنگ نبشته هاي         
 :از اين ميان سه گروه مذآر و سه گروه مؤنث بودند

 خدايگان مذآر                                                              خدايگان مؤنث
 ١گروه 

 )uarubaini(                            ئواروبائيني )                     khaldi(خالدي 
 )khuba(خوبا )                                                teysheba(تيشبا 

 )tushbuea(                                                توشبويا (shivini)شيويني 
 ٢گروه 

 (aui)آئوئي (khutuini)خوتوئيني 

                                                           
) اورارتو( در سنگ نبشته هاي سه زبانه پادشاهان هخامنشي، ارمنستان در متن اآدي بصورت اوراشتو - ١

urashtu در پارسي باستان بصورت آرمنيا ،armeniaیاد مي ) خارمينویا(نویا  و در زبان ایالمي بصورت هارمي
ذآر ” اورارتو“ اورارتویي مربوط به ایشپوئيني و منوا اولين بار از حكومت -در سنگ نبشته دوزبانه آشوري. شود

ضبط ” پادشاه آشور بياینيلي“، در متن اورارتویي بصورت ”پادشاه آشور نائيري“در متن آشوري عبارت . مي شود
پادشاهي وان نيز ” در آمده و به همين علت پادشاهي اورارتو را غالبا” وان“رت بعدها بصو” بياینا“نام . شده است

   .تلقي مي آنيم
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 (ardi)آردي  (turani)ي توران
 (aia)آئيا  (ua)ئوآ 

 (sardi)ساردي  (nalaini)ناالئيني 
 (sinuiardi)سينوئي آردي  (shebitu)شبيتو 

 (ipkhari)ايپخاري  (arsimela)آرسيمال 
  ٣گروه 

 (bardsia)بارسيا  (uanapsha)اوآناپشا 
 (silia)سيليا  (diduaini)ديدوائيني 
 (arua)آروا  (shielardi- melardi)ي  مالرد-شيالردي

 (adia)آديا  (atbini)آتبيني 
 (uia)ئوئيا  (kuerra)آوئرا 

 (aini-1) ١آئيني (elipuri)اليپوري 
 (aini-2) ٢آئيني (taraini)تارائيني 
 (aini-3) ٣آئيني (adaruta)آداروتا 

 (aini-4) ٤آئيني (irmushini)ايرموشيني 
 (inuani-1) ١اينواني رواحخداي جابجا آننده ا

 (inuani-2) ٢اينواني (alaptushini)آالپتوشيني 
  (inuani-3) ٣اينواني (erina)ارينا 

 (inuani-4)٤اينواني (shiniri)شينيري 
 (inuani-5) ٥اينواني (unina)اونينا 

  (inuani-6) ٦اينواني (airaini)آئيرائيني 
 (inuani-7) ٧اينواني (zuzumaru)زوزومارو 

 (inuani-8) ٨اينواني (khara) خارا 
 (inuani-9) ٩اينواني (aradsa)آرادسا 

  (inuani-10) ١٠اينواني (ziukuni)زيوگوني 
 (inuani-11) ١١اينواني (ura)اورا 

 (inuani-12) ١٢اينواني (ardsibidini)آرسيبيديني 
 (inuani-13) ١٣اينواني (arni)آرني 
  (inuani-14) ١٤انياينو (shuba)شوبا 

 (inuani-15) ١٥اينواني (eliaua)اليائوا 
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  (inuani-16) ١٦اينواني (talapura)تاالپورا 
 ٢(inuani-17) ١٧اينواني (kilibani)آيليباني 

 مقد سات
مقدسات يا قديسين اورارتو نيز با توجه به تعداد قربانيان متعلق به آنها به گروه هاي مختلف  

ده                  . تقسيم مي شوند  ) نه گروه ( دا آنن ا خداي ج وجه تمايز آنها يا تعداد قرباني متعلق به آنان و ي
 .آنان مي باشد

 ”سالحهاي خداي خالدي“با مفهوم : ١گروه 
دي   “،  ”خدايي خداي خالدي  “با مفاهيم   : ٢گروه   دي   “،  ”بزرگ خداي خال . ”درفش خداي خال

 ).مي داند” رحمت خداي خالدي“مفهوم اخير را دياآونف (
 .”آرتوئواراسين“، ”سپاهيان خداي تيشبا“، ”سپاهيان خداي خالدي“: ٣گروه 
شش مفهوم را شامل مي شد و براي هر يك از آنها يك گاو نر و يك قوچ قرباني مي            : ٤گروه  

 .شد
دايگان شهر خداي     “. ”به خداي توشبايك  “،  ”به خداي آومنويك  “،  ”به خداي آرديني  “ ه خ ب
 .”به منتج خداي خالدي“، ”سونيونبه خداي شهر آر“، ”خالدي

 .مفاهيم مربوط به اماآن خالدي، تيشبا، شيويني: ٥گروه 
روه  وم : ٦گ ه مفه دي “س داي خال ودن خ ذآر ب دي “، ”م داي خال درت خ دايگان “، ”ق ه خ ب

 .”خالدي” سوسي“
روه  ا“: ٧گ وه ه داي آ ه خ ا“، ”ب داي دشت ه ه خ دي“، ”ب داي خال درت خ داي “، ”ق ه خ ب
 .”درياها

 ). قوچ قرباني مي شد١٤ گاو نر و ٤. (”به همه خدايگان“، ”خدايگان قرباني“: ٨گروه 
  ٣.”به آوه ها“، ”دروازه هاي شهر نيشيادورون“، ”گله خداي خالدي“: ٩گروه 

ردوك دچار            . م. پ ٨-٧ساختار پانتئون اورارتو در سده هاي          ا و م دايگان ايوارش ا ورود خ ب
 .تحول شد

ه تصويري از                  ه مقال با توجه به حجم فعلي     ه منظور ارائ ا ب الم و تنه ه آ  و در جهت عدم اطال
 .انديشه ها و باورهاي پيشينيان ارمن به اختصار به  خداهاي اصلي اورارتو مي پردازيم

 
و است انتئون اورارت داي اصلي پ دي خ دي و در سنگ . خال ام او در موساسير بصورت آل ن
ا            خ. نبشته هاي آشور بصورت خالديا ياد شده است        ود ام دان پادشاه ب الدي در آغاز نگاهبان خان

و شد                ” بعدا ه خداي عمومي اورارت ديل ب دي اهميت    . به موازات تشكيل حكومت تب پرستش خال
ت   ادي داش ي زي ي       . سياس دي م ي از اراده خال ود را ناش ت خ درت حكوم و ق اهان اورارت پادش

تند ارت . دانس ي داشت“عب ه من پادشاهي ارزان دي ب ا” خال اي در” تقريب ه سنگ نبشته ه  هم
ود    ي ش اد م و ي ير      . اورارت ود در موساس ت خ ه حكوم ميت دادن ب راي رس و ب اهان اورارت ش

ود       . تاجگذاري مي آردند   و هيچ شهر و       . پرستشگاه اصلي خالدي در موساسير واقع ب در اورارت
 .دياري نبود آه در آن معبدي به خالدي اختصاص نيافته باشد

                                                           
 .٢٦-٢٧، ص ١٩٩٠همایاآيان ، دین رسمي پادشاهي وان، ایروان . گ.   س-٢
 .٢٧-٣٢ همانجا ص ٣



 ١٣٨٢زمستان - پاييز  )١۵-١۶ ( شماره                   ٤                  آپاگا                  فصلنامه 

ده است         در باره معابد متعلق به خداه      اقي مان در نتيجه مراسم رسمي       . اي ديگر آگاهي آمي ب
ود    . ديني در معابد خالدي برگزار مي شدند       خالدي همچنين حامي و نگاهبان پديده هاي مختلف ب

دي عجين مي شدند      . آه خود داراي خدايان خاص بودند   در سويي نيز خداهاي ديگر با خود خال
 .تا پرستش او همگاني تر گردد

ود           بنا به نظ   ين ب دي خداي زم روزي          . ر برخي از دانشمندان خال ين خداي جنگ و پي او همچن
رد                    ري مي آ ه سپاه را رهب دي خداي   . محسوب مي شد و بنا به اعتقاد اورارتوئيان او بود آ خال

دگي، شادي و عظمت      “خانواده، زندگي و عشق به حيات نيز بود زيرا           را از او در خواست   ” زن
ود      با اين حال حق   . مي آردند  ه او ب ا منحصر ب وه دهي و گياهان      .  نابودي نسل ه حق خدايي مي

ا و صنايع و آشاورزي محسوب مي شد            . براي خالدي محفوظ بود    او نگاهبان و حامي پيشه ه
 .زيرا بنام او شهرها، معابد، آبراه ها، باغها و غيره ساخته و سنگ نبشته ها تهيه مي شدند

أ         و ت او تصوير اصلي در نقاشي هاي          . ثير گذاشته است    خداي خالدي روي هنر عصر اورارت
اري را تشكيل مي داد واري و حج ر روي . دي ب

دي    ” آارمير“اشياء پيدا شده در تپه       خداي خال
ه      ت ب تاده اس ير ايس ب روي ش ه اغل در حاليك

 .تصوير آشيده مي شود
اه    ارگون دوم پادش ته س نگ نبش ه س ا ب بن
د او نصب شده            دي در معاب آشور، مجسمه خال

و  . ودب ه اورارت دود ب ا مح دي تنه پرستش خال
نمي شد و او در سرزمين هاي همسايه چون   

ت   ي داش ور پيروان اي    . آش ام ه ي ن ي برخ حت
دي   داي خال ام خ ور از ن خاص را در آش اش
د،   ي آردن اب م انتخ
ير   د خالديناس مانن

دي( ان خال اش(، خالديابوسور )نگاهب ا ب ان م دي، نگاهب ديتير )خال ، خال
ات د( دي نج ديالي ) ادخال ت(خال ن اس داي م دي خ ديريماني )خال ، خال
 . و غيره) خالدي به من رحم آن(

و (پس از انقراض پادشاهي وان     ان در   ) اورارت دي آماآ پرستش خال
و در         . ارمنستان تداوم يافت   برخي نامهاي مستعمل پس از دوران اورارت

ديتا    ه هال ي  ب ( halditaارمنستان از نام خالدي اخذ شده اند از جمل ه معن
زرگ است    “ ود               ). ”خالدي ب ا ب در آراخ ه مليت ارمني داشت پ ديتا آ . هال

ود              رده ب . آراخا بعنوان رهبر بابل در برابر داريوش اول هخامنشي قيام آ
ان             و و در زم اآونف در دوره هاي پس از انقراض اورارت بنا به نظر دي
ا مهر عجين            را ي هخامنشيان و پس از آن پرستش خالدي با پرستش ميت

ه   ده و در نتيج دي “ش ار خال ا درب راي   ” دروازه ي و ب ه اورارت ق ب متعل
 . شده است” معبد يا دربار مهر“ارمنيان تبديل به 

ائيني  اني  (اوروب اني، واروب اني، ئواروب انتئون   ) آروب لي پ ه اص اله
امش در سنگ           . اورارتو  و همسر خالدي بود      ه ن او تنها الهه اي است آ

اره سازندگي   نام. نبشته ها ذآر شده است    او در مواقعي ياد شده آه در ب
وان     ي ت ت م ين عل ه هم د و ب ده باش ان آم ه مي ا صحبت ب اد باغه و ايج
وده          ا ب ز حامي صنايع و پيشه ه وه دهي و ني ه او الهه مي رد آ تجسم آ

 .مرآز پرستش اين الهه در اورارتو شهر خالدي يعني آرديني بود. است
ا   (اين الهه  در موساسير  ر اساس من اگ ماشتو  ) بع آشوري ب ارتو     (bagmashtu)ب اگ ب ا ب ي

(bagbartu)    مليكيشويلي نام باگ ماشتو     . بنا به نظر دانشمنداني چون گ     .  نيز ناميده شده است
 .      استمرتبط ” خدا“ريشه ايراني دارد و با باگ يا بغ به معني 

 نقش خداي خالدي

مجسمه برنزی 
تيشبا
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. بودند) ايرديا(و اريديا از مراآز پرستش او شهرهاي آومنو . تيشبا خداي توفان و جنگ بود 
ود       ه وان ب رقي درياچ واحل ش امل س تش او ش ترده پرس ه و گس تون   . پهن ه دو س ن ناحي در اي

وا       ط من ي توس ت يك ده اس ب ش مه اي نص رق وان(مجس اي اول   )در ش ط روس ري توس و ديگ
ا دشت آرارات و حاشي     ” بعدا).      در شهر وان(پادشاهان اورارتو   اطق غربي ب ه پرستش او به من

تيشبا در تصاوير بدست آمده روي گاو نر ايستاده تجسم مي       . درياچه سوان گسترش يافته است    
 .٤الهه خوبا همسر تيشبا بود). آمربند پيدا شده در تپه آارمير(شود 

ساردوري اول شهر و پايتخت تازه تأسيس خود توشپا را           . شيويني خداي آفتاب و عدالت بود     
اب            .  تقديم آرده است   نه به خداي خالدي آه به شويني       الهه توشبويا همسر شيويني و خداي آفت

 . بود

 تصورات و تجسم هاي توتمي 
يالد             زاره اول پيش از م ادات ه ز در اعتق دايان ديگر ني اد شده برخي خ       غير از خدايان ي

ه    ه ابانينائوئ د از جمل ي آوردن اد م ه تصورات توتميستي را بي تند آ ود داش  (ebaninaue)وج
ي  ين يعن داي زم ي . خ درت (آرن داي ق ي )خ ه   (araini)، آيرائين ا، بابانينائوئ داي غاره  خ

(babaninaue) ٥و غيره) خداي راه ها( خداي آوه ها، خارا. 
ا نشده    (     غير از خدايان ياد شده پرستش درختان       ادي از آن ه ا ي ) گرچه در سنگ نبشته ه

 نقش درخت مقدس آه دو روح بالدار در .در زمان پادشاهي وان يا اورارتو رواج گسترده داشت
ه چشم مي خورد               وجود نقش برخي    . آنارش ايستاده اند روي مهرهاي دوران اورارتو اغلب ب

 .٦جانداران چون شير، ماهي، دم عقرب روي مهرها نشان اهميت پرستش آنان است
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Ancient beliefs of Armenians 
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Part II 

Summary 
In this second part, the author reprtesents old beliefs of the armenians in the 

Urartian era, the gods and godesses, Khaldi, Teyshebaini, Totemism, etc. 
The article is taken from authors book titled “History of the Armenian 

Church”, which is printed in 2002 in Tehran in persian language and is dedicated 
to the 1700-th aniversary of oficial adoption of christianity in Armenia.  
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”تاریخ نهضت سربداران سمرقند در منتخب التواریخ“  
 تر لقمان بایمت افدآ

 )آآادمي علوم تاجيكستان(
 

 معين الدين نطنزي
 :اشاره -١

فارس . م١٥./ ه٩و ابتداي قرن . م١٤./  ه٨معين الدین نطنزي، مورخ، شاعر و عالم آخر قرن 
در باره حيات و فعاليت او معلومات آاملي موجود نيست طبق گزارش بعضي تذآره . تاجيكستان است

حيات و . از سيستان بوده و اعتقاد به مذهب شيعه داشته است” اه سمرقندي اصالنویسان از جمله دولتش
پس از شكست اسكندر . در فارس در دربار نبيره تيمور اسكندر بن عمو شيخ گذشته است” فعاليتش اساسا

 .به هرات مي رود و به خدمت شاهرخ ميرزا مي رسد. م١٤١٤./ ه٨١٧در جنگهاي داخلي فئودالي سال 
او در . او تا آخر عمر در هرات مانده باشد و پيش از همه به عنوان مورخ شهرت یافته است” احتماال

اثر . اثر تاریخي خود را آه بيان تاریخ بشر را در بر گرفته است انشاء نمود. م١٤١٢-١٣./ ه٨١٥سال 
این اثر . مشهور است” آنانم اسكندر“تاریخي مذآور بي عنوان بوده و در علم شرق شناسي به عنوان 

. حمدهللا قزویني و غيره تكيه آرده است” تاریخ گزیده“و ” جامع التواریخ رشيدالدین“به معلومات ” اساسا
راجع به تاریخ سالله هاي چنگيز تيمور تاریخ والیات جنوبي ایران از جمله شبانكاره راجع به تاریخ سالله 

بسياري از والیات آسياي مرآزي اطالعات مهم هاي هزاره ها، امراء آرمان، یزد، لرستان و غيره تاریخ 
مردم آسياي مرآزي و . م١٤-١٥./ ه٨-٩اثر مذآور در تحقيق تاریخ قرون . و مفيدي گردآوري آرده است

بيشتر اطالعات آتاب مذآور تا آنون به طور آامل مورد . ایران منبع مهم و ارزنده اي محسوب مي شود
در اصل ” منتخب التواریخ“ثر دیگر تاریخ معين الدین نطنزيا. استفاده و بررسي قرار نگرفته است

از جهت مضمون و محقط سبك و اسلوب آنها فرق چنداني . بود” آنانم اسكندر“ویرایش و تحریر همان 
حوادث و وقایع از دوران حضرت آدم تا وقایع تيمور . تاریخ عمومي بود” منتخب التواریخ“. نداشتند
قسمتهاي مهم . است آه آتاب به ابوالفتح شاهرخ بهادر احداء شده استدر بر گرفته . م١٣٧٠-١٤٠٥

نسخه هایي بسياري نيز . گرجي منتشر شده است منتخب التواریخ به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي،
از اثر مذآور در آتابخانه ها و گنجينه هاي دست نویسهاي اتحاد جماهير شوروي سابق و دولتهاي دیگر 

 . ندجهان محفوظ
 )١(»اهميت تاريخي قيام سربداران سمرقند« -٢

عفوراف ضمن تحليل نظریات نویسندگان قرون ميانه، در مورد سمرقند و . غ. مولف آتاب تاجيكان ب
 :سربداران، چنين نوشته است

را داده اند و راهبران حرآت سال ” دارباب“معني ) سربدار(خان فئودالي دوره تيمور به آلمه “
آنها را به . موجوده تصویر نموده” قانوني“ را همچون عصيباني، یعني مخالفان حكومت سمرقند. م١٣٦٥

اهالي (گروهي از آنها “: ، ميرخواند مي گوید”افروضه الص“همين عنوان یاد آرده اند، چنانكه مولف 
. نمودندآه زحد و توانا و آشوبگر و خيانتكار گذرا بوده اند، جرات گذشتن از حد مجاز .) غ. سمرقند، ب

: او قدري پایين تر از این نوشته هاي خود عالوه مي آند” آردند“حاآميت را گرفتند و به ستم شروع 
رفتار قبيح سربداران سمرقند “سير خواند راجع به آنكه ” .سربداران مرتكب هر گونه رفتار قبيح گردیدند“

رام آردن و “آندآه حسين و تيمور در چه ظاهر گردیده است، چيزي نمي آوید و فقط با حسن نظر قيد مي 
 )  ٢(”.امري خير دانستند.) غ. ب. سربداران(با مرا اطاعت آوردن آنان را 

مورخ خواندمير آه برادر زاده و دوام دهنده آار ميرخواند مي باشد، اگر چندي خدمت سربداران را در 
مثل ميرخواند به آنها بهاي بهتان بابت دفع آردن هجوم مغولها به اعتراف نمودن مجبور شده است، ولي به 

 :آميز مي دهد
با موفقيت انجام .) غ. ج. ب. دفع هجوم مغول را(پس از آنكه سربداران سمرقند این آار خيلي مهم را “

 ”  . دست عادت به مال رعيت زدند-دادند و به راه شراره و فتنه در آمده
به هر یك گروه مردم “: ند چنين مي نویسدمورخ دیگر، شرف الدین علي یزدي در باره سربداران سمرق

آنها بيرون از حد خود قدم گذاشتن جسارت نموده، دستان خون ریز ستم آورد و . باد غرور و افتخار وزید
 ”  .راه به هر طرف دراز آردند

 :مولف این آتاب، بهاي به سربداران را، با شعري تقویت مي نماید آه مضمونش این است
 )٣(”.ذار، آه گدا شخصي معتبر گردداي بار خدایا، مگ“

 :و شعر اینست
 )٤(”یارب مبادا آنكه گدا معتبر شود“

آنچه در باال به آن اشاره شد، در حقيقت تحریف متن اصلي است، آه نویسندگان نامي قرون ميانه آنرا 
كه نویسندگان  اما قابل ذآر آن- به متن اصلي در ملحقات آتاب نگریسته شود-به رشته تحریر در آورده اند
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 چندان تصویري روشن، حقيقي و مثبت از این سربداران، به خواننده ارائه نمي - عصر ميانه-این عصر
دهند و گاه مي توان در البالي آثار این و مورخين چهره اي مغشوش، منفي و قدرت طلب از این جنبش را 

دگاه هاي خاص سياسي زمان آنان مي مشاهده آرد، آه این تصویرگري ناشي از ذهنيت این نویسندگان و دی
 آنچه مورخين - در خصوص این شيوه قلم فرسایي نویسندگان قرون ميانه به ملحقات مراجعه شود-باشد

قرون ميانه از سربداران سمرقند اطالعاتي به دست مي دهند، چيزي فراتر از مقاومت و ایستادگي و دفاع 
 مذهبي، سربداران، مردماني -نكه دیدیم، رهبران سياسيچنا. سرسختانه در مقابل مغوالن غارتگر نيست

قرون ميانه نقش مهمي و ”  خصوصا-دلير و نستوه بودند و در جنبشهاي آزادیخواهانه مردم آسياي ميانه
موالنا زاده سمرقندي آه نسبش به بزرگان علم و فرهيختگان مي رساند، آن هنگام . تاثيري بسزا داشته اند
. اك وطن را تهدید مي آردند و آرامش همكيشان و ساآنان سمرقند را سلب آرده بودندآه سپاهيان مغول، خ

آن بزرگمرد نيك اندیش بر آن شد، تا با همياري دو تن دیگر از اهالي سمرقند را بوبكر آلوي نداف و 
ا آه بيشتر آشاورزان و پيشه وران بودند ر  اهالي محروم و طبقات مستضعف شهر،-موالنا خردك نجاري

متحد و متفق نمایند، تا بتوانند در مقابل یورشها و ایلغارهاي مغوالن تاب مقاومت آوردند و از سرزمين ، 
مال و خواسته فرد صيانت آنند، چه غارت خشن و اقدامات ویرانگرانه و غارت مغوالن، وقوف تمام 

 . داشتند
ي موالنازاده سمرقندي در تهور  مذهبي، موالنا خرك نجاري، ابوبكر نداف، سوا-دیگر رهبران سياسي

به نظر مي رسد، آنچه قتل یاران . وبي باآي و جنگاوري و خرم اندیشي پاي آم از این موالنازاده نداشتند
 موالناخردك تجاري و ابوبكر آلوي نداف را سبب شد، معلول جسارت و -فداآار موالنازاده سمرقندي

در تارخي .  شهر و جهد و جدي بود آه از خود بروز دادندپایداري آن دو و فداآاریهاي بسيار در دفاع از
قيام سربداران سمرقند، اعالم جنگ و جهاد با مغوالن را باید نقطه اوج این قيام به حساب آورد و همين 
اعالم جهاد و غزا در حمایت از شریعت اسالم و دفاع از نواميس شهروندان در مقابل مغوالن بود، آه آنان 

حضور گسترده .  را به دشمنان قسم خورده و خصم سرسختانه این مغوالن تبدیل آرد-رقند شهروندان سم–
سمرقندیان در این مدافعه و پس از آن رویارویي سپاهيان سفاك مغول، از آن جنگي به یادگار نهاد آه باید 

ث دیگر این حواد. آنرا جاللي براي حفظ آزادي وصيانت حقيقت و اعاده آرامش و آسایش محسوب داشت
 و صيانت و نگاهباني از سرزمين آباء و اجدادي و حفظ حدود -اسالم–نيز نشان داد آه حفظ مكتب و مرام 

چه به هنگام خطر . آن چنان ارزشي دارد آه فدا آردن و بذل نمودن جان در مقابل آن به هيچ نمي ارزد
ظفر جز با استقامت در برابر دشمن آه فتح و . مرد باید آه از جان در گذر و این جان در طبق اخالص نهد

 برترین و -اسالم–وقوع این حادثه نشان داد آه حفظ دین و مكتب . و فدا نمودن جان ميسر نخواهد شد
محرومين و ستمدیدگان به آن توجه و عنایت ” مهمترین چيزي بوده است آه عموم سمرقندیان خصوصا

فاع در برابر مغوالن، فهم عميق و بينش داهيانه در فرا آمدن و مجتمع ساختن خلق براي د. داشته اند
رهبران قيام سربداران سمرقند نباید به فراموشي سپرده شود آه با شمي روانشناسانه و با درك صحيح 

آنان را در جهتي هدایت نمودند آه خواست باطني و حقيقي سمرقندیان بوده و ” موقعيت جامعه و مردم دقيقا
 و گوشزد -سمرقندیان–ي و بيان در خطر بودن دین و شریعت این جماعت آن ایجاد نوعي آگاهي عموم

نمود هجوم ویرانگر مغوالن آه تهدیدي جدي آنان براي اهالي سمرقند به در تحریك و تهييج و آماده نمودن 
مردم شهر ثمربخش و بسيار آار ساز بوده است چنانكه در صفحات قبل اشاره شد، قيام سربداران 

ي جنبش شهري بوده است و اهالي شهر قرأ در آن شرآت نداشته و در این مدافعه حضور سمرقندي، نوع
پيروزي بر مغوالن آه با لشكري مجهز و ساز و برگ نظامي فراوان به جنگ با مردم بي . نيافته اند

حصار سمرقند آمده بودند در حقيقت اهميت تاریخي بسيار دارد آه اآثر مورخين و محققين معاصر به 
ضي نكات و ظرایف آن توجهي نموده اند و تنها به پيروزي سربداران در دفاع از سمرقند و هزیمت بع

مغوالن اشارت داشته اند، باید عالوه نمود، شجاعت، جانفشاني و رادمردي سمرقند این صرف شد آه مگو 
داي تسخير آن در  لشكر آشد و سو- ماوراء النهر-الياس خواجه مغول را زهره آن نباشد به سوي ترآستان

سر پروراند و در هيچ یك از منابع تاریخي از جمله مجدد مغوالن به این دیار سخني نگفته اند و اندك زد و 
خوردهاي محلي آه در منابع از آنان نام برده شده است، باید ادامه تاخت و تازهاي فئودالي دانست آه پس 

امير تيمور با شناخت و . ا نيز براي هميشه محو شدنداز آمدن و حكومت یافتن امير تيمور این یكه تازیه
آگاهي از اوضاع و احوال سربداران و از آنروي آه اميري محتاط و خرم اندیش بود و سالوسي و نيرنگ 
را براي انفاذ حكم خود در ميان خلق و محسوب بودن در ميان ایشان مناسب مي دید، پس از معدوم نمودن 

نگ و بي ارج نمودن جنبش سربداران و بعد از آن آه با فریبكاریهاي سياسي ترآتازي فئوداالن و آم ر
توانست رهبر سربداران سمرقند را از ميدان بيرون آند و رقيب دیرینه خود، امير حسين را نيز از صفحه 

ان اینكه بر خوان یغما نشسته بود و از آنچه سربداران سمرقند و اهالي شهر با بذل ج. حيات سياسي بردارد
اما قيام سربداران سمرقند از آن جمله مهمترین . در نهایت استفاده فراوان بود. و مال خود فرا آورده بودند

 اجتماعي، و دیگر قيامها و جنبشهاي آسياي ميانه تاثيري -و معتبرترین حوادثي است آه در حيات سياسي
آه اراده پوالدین و اعتقاد رایخ این حوادث نشان مي دهد ). ٥(بسزا و غير قابل انكار به جاي نهاد

با وجود استبداد، بيدادگري و ستمهاي . تعبير شده است” عوام الناس“زحمتكشان در منابع این مردم به 
بسيار مغوالن چغتایي هرگز رنگ نباخته و بلكه با گذشت زمان، استوارتر و مقاومتر از روز پيش به 
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ن نتوانستند به دوام و قوام حكومت خود بپردازند، ليكن سربداران خراسا. حيات خود ادامه مي داده است
پيروزي سربداران سمرقند بر . چونان خراسانيان سربدار توانستند، مغوالن را وادار به فرار و گریز نمایند

سربداران سمرقند در ”  مردم این دیار را از استبداد و استثمار مغوالن رهانيد و احتماال- مغوالن-دشمنان
شعر شوف الدین علي یزدي در ظفر . شيدن اوضاع مردم این دیار جهد و جِدها مبذول داشته اندبحبود بخ

 .نامه مبين این آوششها و تالشها است
 )٦(”یارب مبادا آنكه گذا معتبر شود“

سمرقندیان چون اهالي بخارا و خراسانيان اسارت در چنگال مغوالن بادیه نشين و پذیرش سيستم ایلي و 
 ریشه در افكار - صحرانوردان عنان گسيخته را نمي توانستند پذیرا شوند و این اندیشه مبارزهحاآميت این

مردم آوچه و بازار و محرومين این دیار داشت، آه به هنگام ” و عقاید عموم اهل سمرقند، خصوصا
مغوالن در سخنان پر شور رهبران سربداران سمرقند نيز تجلي و مبارزات آزادي طلبانه مردم بر عليه 

ظهور داشته است و با تاثيرپذیري از افكار و اندیشه هاي جماعت سربدار بود آه هر روز بيش از پيش 
در این جدال رهایي طلبانه و آزادیخواهانه عوام . خلق به آنان مي گروید و از عقاید ایشان متاثر مي شد

جسارتها و تهورهاي بسيار از خود بروز مي دادند و با چنين . ران گمنام روزگار خود بودندالناس آه داو
جانفشانيها بود آه رایت پيروزي بر افراشتند و سراي موفقيت برگرفتند و سرانجام با مقاومت و پایداري 

ميل نمودند آه باید  را هزیمتي ذلت بار تح- مغوالن-فراوان مغوالن را مجبور به قبول شكست آردند و آنان
آن را از افتخارات خلق تاجيك به حساب آورد آه فرزندان دليرش، چگونه با قلت ساز و برگ نظامي و 
شهري بي حصار ، تنها با ایمان و نيروي الهي و مردانگيهاي بسيار حماسه اي جاوید آفریدند و اگر چه از 

د و افتخار براي فرزندان مقاوم و دلير مقاومت ایشان جوي خون مي آمد، ليكن عزت و شرف براي خو
تاجيك به یادگار نهادند و هماره فرزندان این دیار به وجود چنين پهلوان قهرماني، از افتخار سر بر سپهر 
بسائيد و از چنين پيروزیهایي بخود ببالند و نام نيك از گمنام مدافعان و سربازان بي نشان براي هميشه در 

نهضت سربداران سمرقند از حيث گستردگي اقبال عموم از این جنبش و . وام یابدجریده عالم ثبت شود و د
این . همچنين از نظر اهميت تاریخ مي تواند با عظيم ترین قيامها و گسترده ترین شورشها مقایسه گردد

 داراي مشخصات و ویژگيهاي خاص مانند سرعت عمل رهبران - نهضت سربداران سمرقند-قيام
اخواني خلق، چگونگي تاآتيك دفاع از شهر در برابر سپاه مغول و ميزان اقبال عموم و سربداران در فر

-٦٦./ه٧٦٧-٦٨(انفاذ بيان رهبران در ميان مردم و توفيق در این زمينه ها با قيامهاي دیگر آه تا سال 
 گسترده چهره نمود، قابل قياس نمي باشد و این جنبش از سویي دیگر بوده آه جز با قيامهاي.). م١٣٦٥

 قيام -در تمامي صحایف تاریخ جنبشهاي آزادي بخش، آسياي ميانه آه پس از این قيام. آنرا قياس نتوان آرد
 . به وقوع پيوست، جنبشي مانند قيام سربداران، یافت نمي شود-سربداران سمرقند

 
 )٧(”ويژگيهاي اطالعات. معين الدين نطنزي راجع به سربداران سمرقند “-٣

راجع به دوران چنگيزي و تيموري بوده آه ” منتخب التواریخ“ شد بيشترین اطالعات آتاب چنانكه ذآر
عالوه بر بهره گيري از آثار . حوادث را از هبوط آدم تا مرگ تيمور به صورتي مختصر بيان داشته است

. وشيده استتاليفات مورخين دوره هاي مغول آه ذآرشان افتاده، دیگر منابع مورد استفاده نطنزي بر ما پ
منتخب التواریخ از باب تحقيق و تفحص و فراگيري تاریخ جغتائيان مغول و قيام سربداران سمرقند در 
زمره تاليفات مطرح بود و متحمل مي نماید آه مؤلف نيز در جریان بعضي از حوادث بوده است، بيان 

 ) ٨.(تاریخ سربداران سمرقند در آتاب نطنزي از منابع بسيار مهم است
باتولد در تحقيق تخصصي خود در زمينه تاریخ نهضت سربداران . و. ي جهت نيست آه آآادميسين وب

سمرقند اطالعات معين الدین نطنزي را به عنوان یكي از منابع مهم با نوشته هاي مورخ عبدالرزاق 
عات نطنزي سمرقندي مقایسه آرده و اندیشه هاي خویش را نسبت به قيام سربداران سمرقند بر اساس اطال

” منتخب التواریخ“باتولد اهميت آتاب . و. با وجود توجه خاص و). ٩(و مقایسه منابع دیگر بيان آرده است
همين حالت را در تحقيقات محققين دیگر ” تقریبا. معين الدین نطنزي به خوبي روشن و معين نشده است

نطنزي براي تحقيق ” منتخب التواریخ “از اینرو در این مقاله سعي شده تا جایگاه. مي توان مشاهده آرد
معين الدین نطنزي به مانند دیگر مورخين راجع به . تاریخ نهضت سربداران سمرقند مشخص تر شود

سربداران سمرقند، پس از حمله الياس خواجه مغول، سخن آورده و در نوشته هایش جماعت سربداران را 
وي مي گوید آه عموم خلق را براي مقابله با . ندحامي مردم و راعي جان و ناموس و دین آنان مي دا
مقایسه نوشته هاي این تاریخنگار با متون مورخين . مغوالن ستزه جو در آنف حمایت خود گرد آورده اند

دیگر نشان مي دهد آه خروج سربداران سمرقند، پس از تهاجم الياس خواجه مغول صورت گرفته 
مله از نوشته هاي نطنزي چنين بر مي آید آه گویا جماعت از آثار مورخين این عصر از ج). ١٠(است

سربداران گروهي بوده اند آه به ناگاه سر برآورده اند و ُعَلم مخالفت با مغوالن برافراشتند و خلق را به 
چنانكه او مي نویسد قبل از . معين الدین نطنزي توجه خاصي به رهبران نهضت دارد. پایداري فرا خواندند

 مغول به سمرقند عنان رهبري سمرقندیان را عالم فرزانه و یكي از دانش پژوهان مدراس رسيدن لشكر
سمرقند، موالنا زاده سمرقندي و االصل و پيشه ور شهرنشين ابوبكر آلوي نداف و زیرك و تيرانداز 

ي در این بابت ميان نوشته هاي مورخين تفاوتي به چشم نم. بخاري در دست گرفتند. …سمرقندي موالنا
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معين الدین نطنزي مي نویسد آه چون مردم در مسجد جامع سمرقند فرا آمدند قائد اعظم ). ١١(رسد
متن ). ١٢(سربداران، موالنا زاده سمرقندي به منبر بر آمد و پس از سالم، حاضران را مخاطب قرار داد

مورخين شرف الدین سخنراني موالنازاده آه معين الدین نطنزي در آتاب خود آورده است از نوشته هاي 
از نوشته هاي . تفاوت تنها در سبك نگارش مؤلفين است. علي یزدي و حافظ ابرو تفاوت چنداني ندارد–

مورخين چنين بر مي آمد آه هدف اصلي سربداران دفاع از ميهن در برابر مهاجمين مغول و حمایت از 
بش بود آه سالها پيش براي تحصيل سياسي این جن-موالنازاده رهبر مذهبي). ١٣(مدهب اسالم بوده است

رهبران دیگر از قبيل موالنا بخاري و ابوبكر آلوي نداف نيز از . علوم دیني از بخارا به سمرقند رفته بود
آگاهان و عالمان و افراد بصيري بوده اند آه هر یك به نوبه خود در رهبري قيام و هدایت خلق تأثيري 

س نوشته نطنزي دعوت موالنازاده را پذیرفتند و آماده بودند تا براي مردم سمرقند بر اسا. بسزا داشته اند
سخنان مالنازاده، مردم حاضر در مسجد را تحریك و . دفاع از شهر در مقابل مغوالن صف آرایي نمایند

 هزار نفر مرد سوگند یاد نمودند ١٠در همان مجمع بيش از . تهييج نمود و عموم او را به رهبري برگزیدند
 آخرین لحظه حيات خویش از سرزمين خود دفاع نمایند و بعداز این اقوام رهبران را در آار دفاع آه تا

از بيانات مورخ نطنزي بسيار واضح مشاهده مي شود آه نویسندگان دیگر ) ١٤(شهر مفصل بيان مي آند
ين دیگر مي چنانكه نطنزي و مورخ. نيز بر درایت و مدیریت واالي رهبر موالنازاده صحه گذاشته اند

نویسد رهبر نهضت قبل از ورود مغول به سمرقند شهر را به چندین محله بقسيم نمودند و در هر محله 
بر طبق فرمان موالنازاده یكي از آوچه باغهاي اصلي را آه از مرآز . جنگاوري چابك فرمانده قرار داد

وچه ها و معابر را مسدود شهر فرسنگي دور بود، براي ورود نظاميان مغول معين آردند و دیگر آ
جاي جاي شهر آمينگاه و سنگرهایي براي مدافعان شهر . اسبها و نيروهاي مغول حرآت نتوانند. نمودند

در آتاب معين الدین ). ١٥(ترتيب داده شد تا بي خوف و هراس بر دشمن تيراندازند و سنگ فرو ریزند
از نوشته هاي نطنيزي نقش ). ١٦(ه استنطنزي جنگهاي سمرقندیان عليه لشكر مغول خوب نگاشته شد

عملياتهاي نظامي را آه در آوچه، باغها و . مردم را در این حادثه به روشني مي توان مشاهده آرد
خيابانهاي سمرقند رخ داده را نيز مفصل بيان آرده و نسبت به دیگران با سربداران نيز همدردي مي آند و 

یكي . الن به شهر سمرقند بسيار خوب به وصف آشيده استوصف مردانگي رهبران را هنگام ورود مغو
از ویژگيهاي خاص نطنزي اینست آه در بيان مردم سمرقند و سربداران را به اسم تاجيكان نام برده 

نطنزي نخستين مورخي است : در بين مورخاني آه در رابطه با سربداران نوشته اند” احتماال). ١٧(است
از نوشته هاي نطنزي مي توان حدس زد آه او هنگام نوشتن مطالب خود . آه این مورد اشاره آرده است

از شاهداني آه واقعه را مشاهده آرده اند نقل قول آرده ” منابع بسيار روشني را در دست داشته و احتماال
 .است

معين الدین نطنزي» منتخب التواریخ«از   
 

 ن سمرقندال]ا[قّصه سربد
منهزم شدند و از غایت خوف آه داشتند ماوراءالنهر را بطرح گذاشته چون لشكر ماوراءالنهر از مغول 

از آب جيحون گذشتند چنانچه ذآر رفت، و خبر رسيدن لشكر مغول چنان گرم شد آه آتش در نهاد 
سمرقندیان افتاد، مجموع وضيع و شریف و خاص و عام بجهت مصلحت اندیشي خود باتفاق روي بمسجد 

ب و خوف آه بر ایشان مستولي شده بود بدست و پاي فرو مرده عاجزانه بغير جامع نهادند و از غایت رع
شخصي از بزرگزادگان بخارا باسم تحصيل علم به سمرقند . از تضرع و زاري نمي دانستند آه چه آنند

چون مردم را مضطرب حال بدید برخاست و دليرانه . آمده بود و اندك وجودي در ميان مردم عوام داشت
 بر نهاد و بباال رفت و روي باآابر شهر آرد و گفتقدم بر من

آار عجزه عوام بي وجود آسي آه متضمن امور عالم شود و شغل سرداري بگردن گيرد و آجا معاش «
و مالك اصلي ملك در مدت امن باج . ميسر شود، خاصه امروز آه اختاللي چنين بحال عالميان روي نمود

وي روي نمود رعيت بي چاره را بي خداوند گذاشته سالمت خود و خراج تصرف آرد و امروز آه دشمن ق
چون بليه این چنين صعب روي نمود و باران حوادث طوفان ابتال پيدا آرد روا نباشد آه . اختيار آرد

پس فكري آلي در این . رویان دارالعصمت اسالم را ببرده برند] ه[آافران جزیه مسلمانان بخورند و پوشيد
در جميع ادیان مبرهن و بر همه عالميان روشن است آه جهاد و دفع اذیت از خود . ستباب آردن واجب ا

آردن و غم صالح مسالمانان خوردن همچون اداي نماز پنجگانه و روزه ماه رمضان فرض است و 
 معامله را از شما - عز شانه-روز حزا آفریدگار. مجموع اسالميان را در این باب مدد نمودن واجب

ز خواست خواهد آردن این زمان از مجموع وضيع و شریف آه در این بيت اهللا حاضر شده اید بزرگان با
آدام یك باین امر خطير قيام مي نماید و عهده بليه ئي چنين آه بگردن مي گيرد؟ هر آه هر چه در دل دارد 

 ».بگوئيد و اال رضا مدهيد آه آار دین این چنين معوق بماند
ر عام پذیر بگفت بيكبار غریو از عوام الناس بر آمد و باتفاق او را تحسينها چون این نوع سخن عام گي

آردند، اما خواص و مجموع بزرگان بكلي از اقدام نمودن این شغل اجتناب نمودند و هيچ یك متعهد این امر 
:  گفتبعد از لحظه ئي همان تيغ از ميان بر آشيد و بر گردن خود نهاد و روي بطرف عوام آرد و. نگشتند

» شما چه مي گوئيد؟. اي مسلمانان، من خود را دفاي شما آردم و این شغل بزرگ هالك را متضمن شدم«
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بعد از آن از منبر فرود . عوام بيكبار غلو آردند و باتفاق دعوت او را قبول آردند و بر بيعت او در آمدند
خالیق او را چنان بالطبع . نهادآمد و مردمان را امامت آرد و مردانه قدم در ضبط و نسق امور آلي 

 .دوست داشتند آه هر چه فرمودي همه بطوع و رغبت در اتمام آن مهم بجان آوشيدندي
پس فرمود تا سرهاي آوچه باغ بعضي چوب انداختند و بعضي بگل و خشت آوچه بند ساخته 

ت و اطراف شهر و خود نيز همه روز و همه شب احتياط بليغ نموده متصل گرد محال. مستحفظان بنشاند
بعد از این قصيه بدو روز ناگاه سواد لشكر مغول . مي گردید و یك لحظه در هيچ محل قرار نمي گرفت

همچو ابر آتش بار و یا همچو موج بحر ذخار از یمين و یسار پيدا شد و نرگه ایصال مخالفان خون خوار 
مستحفظان آوچه بندها و جماعتي آه ” اآن بزرگ زاده نهيب مطلق داد آه قطع. جهان را از هم در نوردید

و هر آس بهر جانب تعيين یافته جواب ده  نام زد هر مواضع مفر و محل ممر شده بودند از جاي نجنبند، 
خصم خود گردد، و متعرض مدد دیگري نشود؛ و دیگر مردمان را آه باسم آمك و آيجكه معين آرده بود 

ا تا آنار آوچه باغها، آه قریب یك فرسنگي از وسط شهر و جمعي از دالوران ر. همچنان بقرار بداشت
متعرض تير و سنگ ” دور است، ببرد و در آمين گاه بنشاند و مثال داد آه تا دشمن از ایشان نگذرد قطعا

 .نشوند؛ و خود با جماعتي دیگر سر راه را دو رویه ببست، و تيرها در آمان پيوسته مترصد بنشست
 نخوت چنانچه عادت ایشان است بي التفاتانه عنان ریز در آوچه باغ راندند لشكر مغول از غایت آبر و

موالنازاده بفرمود تا بيكبار تيرباران و سنگ . و از آمين گاه گذشته بمحلي آه موالنازاده بسته بود رسيدند
سنگ سواران از تهور تاجيك مردانگي پيادگان رجاله متعجب مانده از سهم تير دلدوز و . ریزان آردند

بيكبار ناگاه از طرف دیگر پيادگان آمين نشين از سر جان برخاسته از هر جاي . آتش افروز عنان تافتند
فرو جستند و سواران مغول را بضرب سياه چوب و قلماسنگ پي آردند آه هنوز در مغولستان آن قصه را 

ز تعجب ناله ابوي بآسمان هفتم و چون بوي آن بدماغ ایشان رسيد ا. بداستانها در محافل و مجالس یاد آنند
 .رسانند

آنجه دستگير شد . القصه بعضي مجروح و چيزي مقتول همجنان منكوب و مخذول روي بفرار نهادند
چون مغوالن چنان حال بدیدند دانستند آه سعي و آوشش . هر وصله گوشتش بدست یك آس افتاده بود

ر چند واسطه انگيختند و اندك ماحضري توقع ه. بجایي نمي رسد و آهن سرد آوفتن فایده ئي نمي آند
از غایت غضب و خشم چون گراز تير خورده هر چند گرد پيرامون شهر گردیده . آردند بجائي نرسيد

بعد از آوشش بسيار مأیوس و محروم باز گشتند و . حمله مي بردند و آغال مي آوردند بجائي نمي رسيد
 . ایستادندآوچ بر آوچ تا غول بلكه تا سر حد مغول نه

سمرقندیان گردن اطاعت بطوع و رغبت بر خط فرمان موالنازاده نهاده او را بامامي و اميري قبول 
در اثناي این حال چون خبر ووصول مغول با سلطان غازي رسيد عباس بهادر را با سواري چند تا . آردند

از این طرف موالنازاده . ياوردندحِد خزار فرستاد آه آيفيت احوال والیت را بولغامشي آرده خبر تحقيق ب
بعد از مقت دشمنان و مراجعت لشكر مغول سواري چند را بسبيل تفحص تا آنار آب جيحون روان آرده 

چون . عباس بهادر او را بحبس پيش سلطان غازي آورد. یكي از آن سوران به عباس بهادر باز خورد. بود
او معلوم شد بر مراجعت مخالف شادماني بسيار آماهي احوال من اوله الي آخره مشروح و مفصل از 

نموده مجموع اخبار را مرتب نوشته سواري با باد هم عنان پيش امير حسين بدوانيد و خود نيز متعاقب 
 .سوار شده متوجه گشت

چون امير حسين از آيفيت آن حال خبر یافت و چگونگي اوضاع ماوراءالنهر معلوم آرد اگر چه بر 
ماني نمود اما از تهور سمرقندیان و جرأت نمودن ایشان بر جنگ و جدل متوهم و شكست مخالفان شاد

بعد از دو سه روز سلطان غازي رسيد و بر استقرار مملكت و استقالل سربداران رایها زدند و . متفكر شد
عاقبت قرار بر آن گرفت آه مجموع ایشان را بحبل حيل چون آفتار در بن غار . تدبيرها انگيز آردند

چون مشورت بر این سخن قرار گرفت مصلحت وقت را استمالتهاي منت آميز نوشته، خلعت . گرفتار آنند
و آمر شمشير و منشور سمرقند و یرليغ معافيات و مسلميات اصول و اعيان مملكت بلغت نامها مؤآد آرده 

 چنان دید آه سلطان و بر اثر آن ایلچي امير حسين مصلحت. همراه ایلچيان فصيح به سمرقند روان آردند
. غازي با آوچ و بنه خود از جيحون بگذرد و در آش و نخشب بجهت اطمينان سمرقندیان زمستان گاه آنند

امير حسين بجهت قشالغ . چند روزه در یيالق شبرتو همدیگر را طویها داده باتقاق از یيالق آوچ آردند
و هم در روز آوچ آرده بطرف . رت خود آمدروي به سراي سالي نهاد و سلطان غازي بتعجيل تمام به یو

و هم در آن . بنياد عمارت باروي آنجا را بنهاد. آش و نخشب روان شد، و از گرد راه به قرشي رسيد
 .زمتسان تمام آرد

موالنازاده با جماعت سربداالن چون بتحف و هدایا و خلعت و آمر شمشير التفات امير حسين مشَرف 
.  زده شادمانيها نمودند و در آن معامله از خود حسابها گرفته سر بعيوق بفراشتندشدند برسم مغوالن زانوها

بعد زا آنك از نزول سلطان غازي به قرشي خبردار شدند علي حده بجهت هر اميري تبرآي ترتيب ساختند 
ن آن زمستان سلطان غازي چند آرت بسمرقند آمد و رفت فرمود، تا سربداال. و با سلطان غازي فرستادند

از آنجا آه دانستگي او بود بخواب خرگوشي چناني ایشان را بر قرار . از طرف امرا بتمام تسلي یافتند
و بدین نوع آن زمستان را بآخر . اثر خوف و حجاب در باطن ایشان نماند” و اصال” بداشت آه قطعا

 . آوردند
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 امير حسين به ماورءالنهر آَرت دوم . قصه استيال
طابق سنه سبع و ستين و سبعمایه هجري امير حسين لشكرهاي بلخ و بدشخان و در بهار قوي یيل م

و پيش از . قندوز و قتالن و حصار شادمان و اندخي و شيلغان را جمع آرده متوجه تخت سمرقند شد
مرا بر شما اعتماد آلي «: وصول بكرات احكام استمالت آميز به سربداالن سمرقند بنوشت، مشتمل بر آنكه

تا من اردوي همایون را در ” و اصال” قطعا. ز مجموع امرا محترم تر و مشقف تر مي دانمهست و ا
آن مسكينان این تملق را خوردند و این افسانه را باور » .صحراء آان گل فرو نياورم باستقبال من ميآئيد

است آرده چون امير حسين بمبارآي در قوروغ آان گل نزول فرمود سربداالن بانواع تكلفات ر. آردند
چنانچه رسم آن روز امير حسين ایشان را عنایتهاء گوناگون فرموده مستصال و مرفه الحال باز گردانيد، 

 .چنانكه اطمينان آلي حاصل آردند
چون بساحه آلياس . روز دیگر تبرآات و تنكسوقات بسيار بيش از روز اول ترتيب آرده بيرون آمدند

نكه هر آس را بعهده هر آس آرده بود، همه را دستگير آرده رسيدند بموجب فرموده امير حسين، چنا
 :شعر: بگرفتند و مطلق مجموع ایشان را حكم سياست بنفاذ پيوست، چنان آه گفته اند

 شغالي را آه شيرك نام آردند    بشيرك شير آش در دام آردند
 .فرموداما سلطان غازي موالنازاده را درخواست آرده از پاي دار باز خرید و اجازت 
بعد از چند روز آه قانون . بعد از آن آار امير حسين باال گرفت و مملكت از مخالف صافي و خالي شد

خبث خبيثان امير حسين را با ] بواسطة[نسق مال و ضبط مملكت بموجب مصلحت وقت سرانجام یافت 
 .سلطان غازي تغيير مزاج هرچه تمام تر واقع شد
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Summary 

        In 1221 AD,  the Mongols captured  Iran. Historians recount the story of a 
people who were massacred them. Soldiers killed about two million in Nishapur 
alone, which was no exaggeration. They did not event show mercy to cats, doges 
or other domesticated animals. The attacks of Mongols and the establishment of 
their offspring in Iran were a great misfortune which left the towns devastated for a 
long period of time. It was from such a background that some people in Sabzevar 
came together and organised a movement which was based on Islamic values and a 
spirit of nationalism. They stood up against the autocratic rulers of the time and 
eventually succeeded in overthrowing the mongol Ilkhanid government. They 
called themselves the Sarbedaran. They established and independent ruling state 
with some democratic ideas. They were the first self-ruled government after the 
collapse of the last pre-Islamic kingdom in Persia. 


