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  جمعيت خراسان در تأثير حمالت و حكومت مغوالن 
 )ق  736 -  616(

  *جواد عباسي
  **تكتم يارمحمدي

  چكيده
هـاي   از كـانون  حـال   درعـين از مناطق مرزي و مسيرهاي ارتباطي مهم و  ،خراسان

از . بااهميت سياسي و تمدني ايران، شاهد تحوالت تـاريخي بسـياري بـوده اسـت    
مغـول بـه ايـران و عصـر حكومـت       ةحملـ دوران ، در اين تحوالتهاي مهم  دوره

مغـوالن در ايـن بخـش از ايـران،      ةهجـوم و سـلط  از پيامدهاي مهم  .ايلخانان بود
 جمعيتي است كه آثار آن تا عصر حاضر نيز كمابيش بـاقي مانـده   ةتغييرات گسترد

 ةحمالت مغـول، عـد   طيهزار نفر از مردم خراسان   ها شدن ده بر كشته عالوه. است
گوناگون راهـي منـاطق ديگـر ايـران و سـاير      اشكال  زيادي از آنان نيز به داليل و

چـون گريـز از كشـتار و     عللي  بههاي اجباري  بر مهاجرت عالوه. ها شدند رزمينس
 ،فرهنگي  ـ  نظامي، علمي ـ هاي سياسي اثر ضرورتبر اي نيز  گري مغوالن، عده ويران
ها و افراد جديدي  گروه ،سو ديگر از. شخصي خراسان را ترك كردندعلل  و يا به

در منـابع و تحقيقـات   . شـدند ايـن منطقـه   مغـول وارد   ـ هاي ترك چون گروه هم
مواردي چون كشتارها در جريان نخستين   به انگار فاجعهديدگاهي با دست آمده  به

هـا توضـيح    و جزئيـات آن  ،ابعـاد، اَشـكال   ةدربـار  اما حمالت مغول اشاره شده،
ديگـر موضـوع يعنـي بازگشـت     جنبـة  بـه  چنـين   هم. است نشدهعرضه چنداني 

. اسـت شـده  تر توجـه   وارد كم هاي تازه و نيز ورود گروه ختگانيگرهايي از  گروه
جانبـه از   تصـويري دقيـق و همـه   عرضـة  اساسـي ايـن مقالـه    مسئلة  ،ترتيب بدين

                                                                                                 

  abbasiiran@yahoo.com )نويسندة مسئول( دانشگاه فردوسي مشهد ،استاديار گروه تاريخ *
   مركز گناباد ،مربي دانشگاه پيام نور **
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هـاي   مهـاجرت اهـالي و ورود گـروه    و تغييرات جمعيتي خراسان اعم از كـاهش 
  .استمورد بحث  ةبه خراسان در دور ديگر

مهاجرت، نخبگان، حمـالت مغـول، ايلخانـان،    عام،   خراسان، قتل :ها كليدواژه
  .جمعيت

  
  مقدمه

خالفت عباسي، خراسان به يكـي از  دوران ويژه در  به ،بعد از اسالم هاي از نخستين قرن
با تشكيل . تمدني در ايران و جهان اسالم تبديل شد ـ هاي مهم سياسي و فرهنگي كانون

و سامانيان بر ايـن اهميـت    ،يانهاي مستقل در شرق ايران نظير طاهريان، صفار حكومت
 با درك ايـن اهميـت،   ،هاي بعدي چون غزنويان و سلجوقيان نيز افزوده شد و حكومت

اي  رغـم پـاره   بـه . هاي مهم قلمرو خويش تبديل كردند مركز يا يكي از بخش  جا را به آن
 بـراي جـذب  جـايي  چنان  اين منطقه هم ،ها تا زمان حمالت مغول به ايران نشيب و فراز

شـهرهايي چـون نيشـابور،    . و مركزيت سياسي بود ،اقتصادي ـ جمعيت، رونق فرهنگي
ترين شهرهاي  و بلخ نماد اين وضعيت بودند و در رديف پرجمعيت ،توس، مرو، هرات

رشد و پيشرفت اقتصادي و علمـي در شـهرهاي   . آمدند شمار مي ايران و جهان اسالم به
 تشكيل شـده هرهايي داشت كه در كنار هم خراسان نشان از رشد جمعيت روستاها و ش

گسـيل  سـوي ايـن منطقـه     آباداني شهرها موجب شده بود تا جمعيت زيـادي بـه  . بودند
هـاي   داد تـا بـه گـروه    چنين اين امكـان را بـه مـردم مـي     ميزان باالي جمعيت هم. شوند

 پطروشفسـكي، ( در چـرخش بـود   اسـاس   بر اينتقسيم شوند و زندگي افراد گوناگون 
1380: 5/ 482.(  

نيشــابور نخســتين پايتخــت . خراســان آبــاد و پرجمعيــت بــود ،در عهــد ســلجوقي
ترين شهرهاي جهـان اسـالم و    هاي چهارم تا ششم هجري، از بزرگ در سده ،سلجوقيان

 ةكه خود در آستان ،ياقوت حموي). 184: 1372 لمبتن،( شد مركز مهم علم محسوب مي
مركـز بـزرگ علمـي و فرهنگـي و از      را ايـن شـهر   مغول خراسان را ديـده بـود،   ةحمل

حمـداهللا مسـتوفي   ). 358/ 8: 1324 حموي،( دانسته استترين شهرهاي خراسان  بزرگ
، در اشـاره بـه   اسـت  كه اثر جغرافيايي خود را حدود يك قرن بعد از ياقوت نوشته ،نيز

و  ،گسـترده هـاي متعـدد، كشـاورزي     مغـول، از رودخانـه   ةپيش از حمل آباداني نيشابور
از ميـان محققـان،   ). 148: 1362 مسـتوفي، ( كنـد  جا ياد مـي  هاي عالي فراوان آن عمارت
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بندي اخبار تاريخي مربوط به اين شـهر   كه خود اهل نيشابور بوده، در جمع ،مؤيد ثابتي
كه اكثر مردم آن اهـل علـم و دانـش     است دانسته ترين مركز علم و ادب  جا را بزرگ آن

نظيـر و مـدارس    نـد و عمـارات بـي   بود  هدان بزرگي در آن پرورش يافتـ بودند و دانشمن
همه جز در يك شـهر   اينبديهي است كه ). 189: 1355 مؤيد ثابتي،( ه استبارونق داشت
اي خـود بـر    در بررسـي مقايسـه   ،)L. G. Potter( لورنس پاتر. شد سر نميپرجمعيت مي

هـزار   220 - 110 را در قرن ششـم هجـري   نيشابورجمعيت  ،محور جمعيت شهر هرات
  ).Potter, 1992: 213(است  تخمين زدهنفر 

. بـود  ،مغـوالن تاز  و تاختپيش از  ،ديگر شهرهاي بزرگ و شكوفاي خراسان ازهرات 
 هاي بافندگي جمعيت بسياري داشت بافان و كارگاه اين شهر با داشتن صنف بزرگ ابريشم

 منـاطق  تـرين  وسـيع  از هـرات  كه شود ميقزويني نيز يادآور ). 106: 1362 ،هروي سيفي(
هـا   تـر آن  بـود كـه بـيش   بسـيار  هاي متعدد بـا جمعيـت    خراسان و داراي قصبات و بخش

: 1380 قزوينـي، ( مغـول بـاقي بـود    ةور بودند و اين وضع تا زمان حملـ  گر يا پيشه صنعت
 ،شهرهاي نزديـك هـرات   ةنهم هجري دربارابرو در قرن    حافظاز آمار جمعيتي كه ). 482

 ابـرو،   حـافظ ( )هـزار نفـر    30 -  20يك قريـب  هر( دهد دست مي به ،مثل كالوين و بغشور
بايسـت   هـا بلكـه مـي    ، پيداست كـه جمعيـت هـرات و توابـع آن نـه ميليـون      )22: 1370

هـاي مختلـف    جديد، لورنس پاتر با گردآوري داده يدر پژوهش. صدهاهزار نفر بوده باشد
هـا، طـول    هايي چون مساحت تقريبـي شـهر، تعـداد خانـه     آماري و با درنظرگرفتن مالك

گيـرد كـه شـهر     و مقايسه با ديگر شهرهاي مهم جهان اسالم و خراسان نتيجه مـي  ،باروها
هـزار    60 – 45حدود  ييتنها مغول بايد به ةحمل ةرونق و ازجمله در آستاندوران هرات در 

حـدود  ) واليـت (اطـراف شـهر   جمعيت  ةاو اين رقم را با محاسب. است داشته جمعيت مي
 ,Potter( اسـت  تخمـين زده هزار   400 -  300هزار نفر و براي كل ايالت حدود   160 -  140

و  ،باميـان كـه محصـوالت كشـاورزي، آبـاداني      ةطور است دربار همين). 210-216 :1992
: 1362 مسـتوفي، (توجـه بـود     درخـور در آن قبل از هجـوم مغـول   بسيار حضور جمعيت 

قصـبات متعـدد و    ،ماننـد كوسـويه و فوشـنج    ،تـر خراسـان   حتي شهرهاي كوچك). 155
هاي مشـابهي نيـز    گزارش). 26: 1370ابرو،   حافظ(داشتند ها و مزارع آباد  پرجمعيت با باغ

: 1370 ابـرو،   ؛ حـافظ 364: 1380 قزوينـي، (شهرهاي ديگر خراسان ماننـد خـواف    ةدربار
 /1: 1370بطوطـه،    ؛ ابـن 263 /1: 1324 حمـوي، ) (هـزار سـكنه     200با حـدود  (، بلخ )25

، تـوس  ) Potter, 1992: 213؛185: 1362 ؛ مسـتوفي، 125 /1: 1378 جـويني، (، مرو )461
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ــي،151 :1362 مســتوفي،( ــ ،)412: 1380 ؛ قزوين ــي،(جــوين  ةو منطق ؛ 352: 1380قزوين
  .استدر دست ) 69: 1370ابرو،  حافظ

فرودهـاي سياسـي و برخـي      و  رغـم فـراز   چه گذشت پيداسـت كـه خراسـان بـه     از آن
هاي كشنده، تـا   چون حمالت تركان غز و حوادث طبيعي چون زلزله و بيماري ،ناماليمات

تمركـز   ةپيش از آغاز حمالت مغول در مسير پيشرفت قرار داشت و بنابراين از مراكز عمد
 ةدهنـد  با ايـن گـزارش مقـدماتي كـه نشـان     . جمعيت در ايران و مشرق اسالمي بوده است

مغول به ايران است، به بررسي تحـوالت   ةپيش از حمل هاي خراسان در قرنبسيار جمعيت 
با  .پردازيم مغول تا پايان حكومت ايلخاني مي ةجمعيتي اين سرزمين در دوران پس از حمل

ر از خراسان در اين مقاله خراسانِ قرن هفتم و هشتم هجري است كـه  اين توضيح كه منظو
گرفـت   مـي  هاي جنوبي جيحون و خوارزم تا مازندران و دامغان و قهستان را دربـر  سرزمين

و » ابعاد كاهشي«در دو بخشِ  را ترشدن موضوع، بحث براي روشن). 147: 1362 مستوفي،(
  .مگيري مي  جمعيت پي» ابعاد افزايشي«

  
  حمالت مغول و تحوالت عصر ايلخاني طيهش جمعيت خراسان كا

ـ    ةترين پيامد حمله و سلط مهم حاضـر كـاهش    ةمغوالن در خراسان از منظـر موضـوع مقال
حمـالت مغـول بـه خراسـان     دوران بخش اصلي اين كاهش مربوط به . جاست جمعيت آن

  ايلخــاني دوران طــي مقالــه خواهــد آمــد  ةكــه در ادامــ اســت، امــا چنــان) ق  654 – 617(
 از پسحمالت مغول و دوران كاهش جمعيت خراسان در . نيز متوقف نشد) ق  736–  654(
و مهاجرت خودخواسته و اجباري  ،اعم از كشتار، اسارت و انتقال، فرارگوناگون علل  به آن

از ابتـداي   ،ضمن مروري بر روند تـاريخي كـاهش جمعيـت خراسـان     ،درادامه. داد رخ مي
  .پردازيم مييادشده علل  ايلخاني، به ةحمالت مغول تا پايان دور

مغول عمومـاً  دوران مورخان . چنگيزخان و سپاه او وارد خراسان شدند ،ق  617در سال 
حمالت سپاه مغول در اين زمان يـاد   بر اثرشدگان در شهرهاي خراسان  كشته زياد از تعداد

هـاي   واژهدر اين مورد با آماري مشـخص و گـاه بـا     را هاي خود گزارشها گاه  آن. اند كرده 
ديگري جزئيات  در مقالة جاكه از آن. اند كردهعرضه  ،»اهالي« و »مردم شهر ةهم«مانند  ،كلي

در  ،1است شدهكشتارهاي مغوالن در شهرهاي خراسان تا تأسيس حكومت ايلخاني بررسي 
چند شهر مهم خراسان، تـداوم كشـتارها و    ةدربار يك جدول و تحليلعرضة جا تنها با  اين

  .گيريم مي پي را ايلخانيدوران كاهش جمعيت در 
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  حمالت مغول طيمنطقة خراسان / شدگان در چند شهر آمار كشته
 منابع كشتگانتعداد نام شهر

 )روايت اول(بلخ 
 )روايت دوم(بلخ 

 ساكنان شهرةهم
 هزار نفر 200

  103 - 104 /1: 1378 جويني،
  211 /1: 1338 افالكي،

 )روايت اول(مرو 
  

 )روايت دوم(مرو 
 )روايت سوم(مرو 

 نفرهزار300ميليون ويك
  

  نفر هزار 70
 نفرهزار  300ميليون و  نزديك به يك

 ،هـروي  يفيس؛128 /1: 1378 جويني،
ــدم ؛57: 1362  393 /3 :1353 ر،يخوانـ

  853 /5: 1375 رخواند،يم
  202 /26: 1355 ر،ياث ابن

  4/324: 1338 وصاف،
 )اولروايت( هرات
 )دوم روايت( هرات

 )روايت سوم(هرات 

 نفر هزار600ميليون ويك
  نفر هزار 600 ميليون و يك

  نفر هزار 400 و ميليون2

 856 /5: 1375 ميرخواند،

 121 /2: 1343 ،يجوزجان

 72: 1362 ،هروي يفيس

: 1338 وصاف،؛138 /1: 1378 جويني، نفرهزار70 )بيهق( سبزوار
 854/ 5: 1375 رخواند،يم ؛573 /4

 )روايت اول(نيشابور 
  )روايت دوم(نيشابور 

 تمامت خلق
  نفر هزار 747ميليون و   يك

 140/ 1: 1378 جويني،
ــيفي ــروي س ــفزار ؛63: 1362 ،ه  ،ياس
1339 :2/266  

 232: 1366كاشاني،  نفرهزار12 قالع قهستان

نام  ديگر در خراسان نيز ةها نقط جدول، در منابع از ده اين بر شهرهاي يادشده در عالوه
 عرضـه هـا رقـم مشخصـي     هـاي آن  گـزارش  ،البته .كه دچار حمالت مغوالن شدند اند برده
، 105 -  104/ 1: 1378 جـويني، ( و سرخس ،شهرها و مناطقي چون طالقان، باميان. ندكن نمي
 /1: 1373 ،اهللا فضـل  رشـيدالدين (و جـوين   ،، توسابيورد، نسا، يازر، خواف، سنگان، )130
  .اند از آن جمله) 519

تـوان از زوايـاي    ها را مـي  غلوآميزبودن آندر برخي كشتارها و دربارة اختالف روايات 
دادن  وحشت يا بـراي نشـان   و ممكن است مورخان در فضاي رعب .بررسي كردگوناگون 

منـابع    پس از بررسـي گـزارش   )D. Morgan( مورگان. قهر مغوالن دچار اغراق شده باشند
تـر گـواهي بـر     اين ارقام را بـيش  تر آن است كه منطقي« :گويد مي نمغوالي كشتارها ةباردر

شـمار آوريـم تـا اطالعـات      هاي هجوم مغـوالن بـه   ويژگي ةشرايط ذهني ايجادشده و نتيج
  .)92 ،63 -  60: 1371مورگان، ( »آماري
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مير ايجادشده بر   و  يادشده گوياي اين مطلب است كه مرگارقام «گيرد كه  سپس نتيجه مي
خصوص در  هب ،كه بعضي ديگررود  احتمال مي. )95: همان(» است سابقه بوده اثر اين ضربه بي

ممكـن  چنـين   هـم  اند، هگري بود ها در قتل و ويران كاستن از بدنامي آن در پيايلخاني، دوران 
و در  ايـن شـهرها  خـود   فقط يا هرات در مواردياست منظور مورخان از شهرهايي مثل مرو 

بـوده اسـت   هـا روسـتا    ها باشد كه شامل چنـد شـهر و ده   به آنوابسته  ةموارد ديگر كل منطق
)Potter, 1992: 215-216 .( آمار متفاوت مربوط به مراحل مختلف تهاجم  ممكن استازسويي

از ايـن   ،هـرروي  بـه . كردنـد مله بار ح بسياري از شهرها بيش از يك به زيرا؛ به يك شهر باشد
اهالي شهرهاي خراسان را شـامل   ةكه بخش عمد شود مشخص مي ها كشتهبسيار اخبار تعداد 

گويد مغوالن چنان شهرها را نابود  است كه مي هروي اين همان توصيف كلي سيفي. شدند مي
: 1362 ،هروي سيفي( شد يافت نميكردن  كردند كه از خراسان تا مازندران جايي براي زندگي

، ابعاد )65 -  63: 1388 يارمحمدي،(ز به اين موارد بيفزاييم ين را نراياس و انيفرار چه چنان). 84
توان  بندي روايات و آمارها مي از جمع ،درهرحال. كاهش جمعيت خراسان فراتر خواهد رفت

آواره  و ،هزار نفر از اهالي خراسان در نخستين حمالت مغول كشته، اسـير  پذيرفت كه صدها
پذيرد كـه   پاتر نيز اگرچه با آمار مورخان كامالً مخالف است، مي). 152: 1372 لمبتن،(اند  شده
  .)Potter, 1992: 2-3(است  بزرگ در خراسان روي داده  اي هفاجع

 سـبب  بـه  ،الكو به ايران نيزوركشي هكپس از موج نخست حمالت مغول و تا پايان لش
 ،خوارزمشاه و مغوالن رخ داد  نيالد چه ميان سلطان جالل مانند آن يهاي ها و درگيري شورش

بـا اعـالم   . ادامه داشـت تر در خراسان  در ابعادي كوچكهرچند و آوارگي  ،كشتار، اسارت
كه با فتح قالع اسماعيليه در خراسان شـروع   ،الكو در غربِ متصرفات مغوالنومأموريت ه

: 1388 يارمحمـدي، (نيز كشيده شد ) قهستان(كاهش جمعيت به جنوب خراسان  ةشد، دامن 
نخسـت حضـور    سالِ 40طي حدود  ،ترين ويژگي جمعيتي خراسان مهم ،ترتيب بدين). 63

در شـده   عرضـه بودن آمـار  آميز رغم اغراق جمعيت بود كه به مغوالن در ايران، كاهش شديد
هـا و تأسـيس    دنبال ايـن لشكركشـي   به. دآن باشتر از نصف جمعيت پيش از  منابع نبايد كم

معناي پايان تحوالت جمعيتي  اين به اما انجام رسيد، حكومت ايلخاني كار فتح كامل ايران به
هـاي   موقعيت مرزي خراسان در ميان اولوس ،حكومت ايلخاناندوران در  .در خراسان نبود

شـدن آن بـه    جـا، تبـديل   جغتاييـان در آن  طلبي ويژه توسعه هب ،)99: 1371 مورگان،(مغولي 
و نيز شورش نيروهاي محلي يا امراي مغول موجب شد تـا   ،هدنشين حكومت ايلخانيعولي

  .ادامه يابد ،تحوالت جمعيتي اين منطقه، البته در ابعاد و اشكال متفاوت
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ي را با فرمان حكومت بر خراسـان راهـ   ،اباقا ،الكو پس از استقرار در ايران پسر خودوه
وليعهدنشين حكومت خراسان  و با اين كار) 976/ 2: 1373 ،اهللا فضل يندرشيدال(جا كرد  آن

هر، بـه خراسـان   نلاجغتايي ماوراء ةزاد شاه راق،روايي اباقاخان، ب در عصر فرمان. دشايلخاني 
اي از  عـده . حمله كرد و پس از فتح بسياري از شهرهاي خراسان به قتل و غارت پرداخـت 

خراسانيان نيز كه در سپاه اباقا بودند، در جنگ با جغتاييان كشته يا در جيحون غـرق شـدند   
  ).213: 1381 فوطي،  ابن(

 ،بـراق وضع جمعيتي خراسان مربـوط بـه پسـر    در ديگر از تأثير حمالت جغتاييان  ةنمون
حمـالت   در پـي . خان در ايران به خراسان تاخت زمان با حكومت غازان است كه هم ،اوجاي

شـورش،  . اي جان خود را از دست دادنـد  مواجه شدند و عدهمتعددي وي، مردم با مشكالت 
 ميرخواند،( نوروز در دفع اوجاي بكوشدوان در اين زمان باعث شد تا اميرو ناامني فرا ،غارت
عيـار حكومـت    تمـام   كمي بعد شورش خود اميرنوروز منجر به لشكركشـي ). 938/ 5: 1375

خـان و گيخـاتو نيـز     روايـي ارغـون   تر در عهد فرمـان  پيشاميرنوروز . شدراسان ايلخاني به خ
با حمايت جغتاييان، اسـفراين  بار  يك ،براي مثال. بود كردهتاز خود   و  تاخت ةخراسان را عرص

چنين  هم). 538 /1: 1373 ،اهللا فضل نيرشيدالد(جا را كشت  از مردم آن اي را ويران كرد و عده
 ايلخاني با اميرنوروز بسياري از خراسانياني كه در سـپاه بودنـد كشـته شـدند و    در جنگ سپاه 

ءالنهر ابه ماور بسياري از مردم را اسير كردند ونيشابور،  ةمحاصر هنگام در زادگان جغتايي، شاه
هزار   100با  ،جغتايي ةزاد شاه ،، دواق  695چنين در سال  هم). 860 -  857 /1: همان( كوچ دادند

 ،از ماوراءالنهر به خراسان آمد و در شهرهاي خراسان ازجمله نسا، شارستان، مرو، ابيوردسوار 
وضعيت  ،ترتيب بدين). 402 -  401: 1362 ،هروي سيفي( و سرخس به قتل و غارت پرداخت

ايلخاني نيز كماكان ادامه يافت و درنتيجه كشتار و گريز اهـالي البتـه    انجنگي و ناامني در دور
 .نخستين حمالت مغول ادامه داشت ةتر از دور در ابعادي كم
و  ،يسور، يِِكبكُزادگان جغتايي چون  شاه ،هاي بعد و در زمان حكومت اولجايتو در سال

بزرگ عازم خراسـان شـدند و   ها با سپاهي  آن. خواجه تصميم به فتح خراسان گرفتند  دوداو
: 1353 خواندمير،(و به قتل و غارت پرداختند  ندسر راه خود شهرهاي خراسان را نابود كرد

هاي داخلي بعدي كه موجب ناامني و كشتار در خراسـان شـد،    ي از شورشا هنمون). 89 /3
از بسـياري   ةتا زمان سركوب او، عد. روايي ابوسعيد بود شورش ناري طُغاي در عهد فرمان

خويش را رهـا   ةسپاه خراسان كشته شدند و گروه زيادي هم خانه و كاشانسربازان مردم و 
  ).91 -  87: 1353 سمرقندي، عبدالرزاق( مهاجرت كردند تر به نقاط امن ند وكرد
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هايي كه با حمالت خود به خراسان موجب تداوم نـاامني و كشـتار شـدند،     ديگر گروهاز 
ازجملـه هـرات و    ،اين گروه با حمالت خود به شهرهاي خراسان. بودند 2قراؤنه اي نگودريان

حمالت آنان به حدي رسيد كه بنابه  ةدامن. يا به اسارت گرفتند ندكشت از مردم را  بسياري ،فراه
  ).428 -  427 /2: 1339 اسفزاري،(روايتي در هر منطقه تنها يك يا دو نفر زنده باقي ماندند 

نـاامني و   و ايلخاني نيز براي خراسان همراه با بحـران اقتصـادي  دوران هاي پاياني  سال
زمان با سـقوط حكومـت    هاي پراكنده بود و قيام سربداران هم بنابراين كشتارها و مهاجرت

ايلخـاني كـاهش    اندور طـي چه گذشت پيداست كـه   از آن. ايلخاني پيامد همين وضع بود
 ،يگـر يد پيامـدهاي  خراسـان  تيجمع كاهش ،ههم با اين. جمعيتي در خراسان تداوم يافت

  .داشت زين ،مهاجرت و اسارت مانند
ها از  آن .بود ناريهاي مختلف اس از اقدامات مغوالن پس از فتح شهرها، جداكردن گروه

مـردان سـالم و    نراياي از اسـ  عـده . بردن مردم اهداف گوناگوني را درنظر داشـتند  اسارت به
گـروه ديگـر هنرمنـدان و    . گرفتنـد  كـار مـي   را بـه  ها نيرومندي بودند كه در امور جنگي آن

چنين در بسياري موارد زنان و  هم. بردند مي  ها بهره گران بودند كه از دانش و توان آن صنعت
م فـرار و مهـاجرت مـرد    ةنيز دربـار هايي  گزارش. شدند كودكان خراساني خدمه يا برده مي

كـه   ،براي مثال گروهي از لشكريان خـوارزم . در دست استحمالت مغول هنگام خراسان 
ازجمله به آسياي صـغير، قفقـاز، شـام، و حتـي      غرب  در سرزمين خراسان ساكن بودند، به

قشون مزدور به زندگي خـود ادامـه   جايگاه  درو » خوارزميه«به نام اي  عدهگريختند و  مصر
مهـاجرت   3).149: 1362 ؛ آقسـرائي، 102: 1365 ؛ نسوي،99: 1350 ،منجم بي بي  ابن(دادند 

اي  براي اشاره به هر بيگانه» خراساني«عنوان  طور بود و همين هند نيز ةخراسانيان به شبه قار
 ).217، 206 :1365 ؛ ارشاد،136: 1336 ؛ جامي،77 /2 :1370 بطوطه،  ابن(شد  كار برده مي به

 كه پس از فـتح هـرات   چنان ،و مهاجران خراساني بود نرايمقصد ديگر استركستان و چين 
؛ 106: 1362 ،هـروي  سـيفي ( دنـد بـه تركسـتان كوچان   رابافـان   گروهي از ابريشـم  مغوالن

مغولي يـوآن،   ةهاي مربوط به تاريخ چين و سلسل در پژوهش). 207 -  206: 1382 مرادزاده،
كـه   دست آمـده اسـت   بهنقش و نفوذ ايرانيان در جامعه و حكومت  ةدربار مهمياطالعات 
 راه يافتهجا  جمله از خراسان به آنهايي دانست كه از ها و اسارت جرتها را پيامد مها بايد آن
كـار   بـه مهاجران را از تعدادي  قاآن، در نظام اداري چندمليتي حكومت يوآن، قوبيالي .است
نند مهندسي آب و امور پزشكي به خدمت امپراتور مغول بعضي نيز در كارهايي ما و گرفت

اين جدا از مواردي است كه خـان بـزرگ رسـماً از دانشـمندان     ). 48: 1383 بيرا،( درآمدند
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ن مـنجم ايرانـي   يالـد  آن دعوت از جمال ةيك نمون ؛كرد ايراني براي پيشبرد امور دعوت مي
در اخبـار  ).  همـان ( قـاآن داد  قـوبيالي جديـد را بـه   هزارسالة    10بود كه پيشنهاد يك تقويم 

 با توجهاما  است، بودن افراد شده مستقيمي به خراساني ةتر اشار مربوط به حضور ايرانيان كم
بـودن   خراسـاني  ،مغول ةديواني خراسان در دوران قبل از حمل ـ به اهميت علمي و سياسي

بـر اثـر   اوضـاع خراسـان    ةنابسـاماني گسـترد  درنهايـت  تر اسرا و كارگزاران مغوالن و  بيش
  .توان پذيرفت كه بسياري از ايرانيان فعال در شرق از اين منطقه بودند حمالت مغول مي

  
  مهاجرت نخبگان از خراسان

 علت بعضي به. خراسان را ترك كردند سبب شرايط حاكم بهجز اسارت، بسياري افراد نيز  به
 ةمناطق ديگـر، برخـي بـه انگيـز     گزاري به مغوالن در احساس ناامني، تعدادي براي خدمت

اي براي كسب علم و دانش يا يافتن  و عده ،يافتن فرصتي بهتر براي زندگي مادي يا معنوي
هـاي نخسـت پـس از     در دهه ،كلي يدر نگاه. مراد معنوي خويش خراسان را ترك كردند

دوران  جملـه هـاي بعـد، از   تر بود و در دوره بيشجايي افراد  اجباري جابه ةمغول جنب ةحمل
گونـاگون  هـاي   مهـاجرت افـراد بـه انگيـزه    . شد اختياري مهاجرت افزوده  ةايلخاني، بر جنب

تر و گاه  مغول ابعاد وسيع اندورطور قطع در  موضوعي تازه و خاص عصر مغول نبود، اما به
مواردي از اين نوع مهـاجرت  ارائة ضمن  ،با اين توضيح درادامه. متفاوتي به خود گرفته بود

. آمـد  خراسان، فهرستي از افرادي كه خراسان را ترك كردند در قالب يك جدول خواهداز 
است كه در ها قطعاً بيش از آن چيزي بوده  رتبا يادآوري اين نكته كه ابعاد واقعي اين مهاج

كـه اخبـار   رونـد   شـمار مـي   بههاي مهمي  تنها نمونهشده  ذكرشود و موارد  ميعرضه جا  اين
 است ها به ما رسيده مهاجراني كه اخبار مهاجرت آن. ه منابع راه يافته استها ب مربوط به آن

نخبگـاني كـه از   . ها را به بيـان امـروزي نخبگـان ناميـد     توان آن كه ميبودند عمدتاً كساني 
  .رفتند شمار مي به ،و نظامي ،نظير علمي، ادبي، سياسي ،گوناگونهاي  عرصه

و عرفان را به ترك خراسان ترغيب كرد، پيوستن به  اي از اهل ادب هايي كه عده از انگيزه
. بودنـد جـا شـده    خاندان بهاءولد در آناتولي بود كه چند سال پيش از هجوم مغول راهـي آن 

شدن اوضاع خراسان پس از ورود مغوالن موجب شد تا  خاطر به اين خاندان و نامناسب  تعلق
لـدين  ا برهـان  در زمـرة آنـان  . ه شوندسوي آنان روان عصر مغول بهگوناگون در ادوار  اي عده

و نـزد بهاءولـد   گفـت  بلخ را ترك ق  628او در سال . بود ،از مريدان بهاءولد ،محقق ترمذي
الدين  از مهاجران ديگر شيخ نجم). 56 /1: 1338 ؛ افالكي،117: 1350 ،منجم بي بي  ابن(رفت 
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مـدتي را  . مقصد روم ترك كردجا را به  مغول به خراسان، آن ةزمان با حمل وي هم. رازي بود
ن محمد بلخي در قونيه سپري كرد، اما پس از مدتي به بغداد رفت و تـا  يالد نزد موالنا جالل
از ديگر مشاهير مهاجر ). 10 /3 :1340 ،رازي(ماند جا  آن ،ق 654يعني سال  ،پايان عمر خود

بود كه در همان اوان يـورش   ،ن كبرييالد شاگرد نجم ،ن باخرزييالد از خراسان، شيخ سيف
 جـامي، (در بخـارا مانـد    ،ق 658، يعني سال او تا پايان عمر. مغول به خراسان به بخارا رفت

ن محمـد خرنـدزي   يالد از ديگر افرادي كه از خراسان آواره شد، شهاب). 432 -  431: 1336
او  .بـود  ،نيالـد  سيرت جـالل  ةخوارزمشاهي و نويسنددوران منشي معروف  ،زيدري نسوي

). 54: 1365 نسوي،(نوشته است  خويش )خراسان(وطن  از آوارگي و دوري دربارة شرحي
 ،شمس قيس رازي ،كرد مغول زندگي مي ةحملدوران كه در  ،بزرگ خراساني ةديگر نويسند

دست شحنگان مغـول افتـاد، امـا     بار به وي چند. بود ،المعجم في معايير اشعار عجمصاحب 
علت ترس از جان خويش و از سـر نارضـايتي،    به عاقبت. در برد سالم به هربار توانست جان

). 9 /3: 1340 رازي،(خراسان را ترك كرد و راهي دربار اتابك سعد زنگـي در فـارس شـد    
سرگرداني  در پين سپهري منجم نيز مدتي پس از ورود مغوالن به خراسان و يالد حكيم تاج

  ).136: 1355 ،يشاه خيتار(د و نابساماني احوال خود، راهي كرمان ش
وي در . بود ،معروف به قانعي ،وسيطحمد بن م  سرشناس ديگر احمدي خراسانمهاجر 

امـا پـس از آن بـه هنـد      ،كـرد  جا زندگي مي توس به دنيا آمد و تا زمان ورود مغوالن در آن
و بغداد سفر كرد و سـرانجام در   ،چندي بعد نيز به مغرب، عدن، مكه، مدينه. مهاجرت كرد

الشـعرايي   به دربار شاهان سلجوقي روم راه يافت و به مقـام ملـك  . آسياي صغير مستقر شد
پس از  ،الدين محمد عوفي هم نور ).158 /3: 1357 براون،(جا ماند  رسيد و تا پايان عمر آن

بعد  و خراسان ساكن شددر ق  600سال از حدود  ،جايي در خراسان و مازندران مدتي جابه
 ،از مماليك غوري ،از هجوم مغول راه سند را درپيش گرفت و به خدمت ناصرالدين قباچه

  ).36 /3: 1321 بهار،(درآمد 
جمله حكيم افضل باميـاني بـه   از. ندراي گروهي از خراسانيان بودمحلي نيز پذي حاكمان

 قزوينـي، (تا پايان عمر در شـيراز زنـدگي كـرد     بامياني .دعوت اتابك سعد راهي شيراز شد
كـه  او . ن ابـراهيم از بزرگـان سـادات خراسـان بـود     يالد ديگري قاضي شرف). 154: 1380

پـس از  ، ي بـود كرامات صاحب اي داشت و علت زهد و رياضت در بين مردم جايگاه ويژه به
ومـت آبـش   او در زمـان حك . گرفت و رهسپار شـيراز شـد  چندي تصميم به ترك خراسان 

  ).4027/ 6: 1382 تتوي و قزويني،(كرد  در شيراز زندگي مي ،خاتون، دختر اتابك سعد
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شـد و در   مهاجرت فردي از خراسان تنها به اوايل حضور مغوالن در ايران محدود نمـي 
 ااز فضالي جام كه در هرات سـكن  ،پوربهاي جامي. ايلخاني نيز كمابيش ادامه داشتدوران 
بن طاهر فريومدي بـه    الدين زنگي خان همراه خواجه وجيه در زمان حكومت ارغون ،داشت

ـ ). 201: 1337 سـمرقندي،  دولتشـاه ( تبريز مهاجرت كـرد  ن امحديگـر شـيخ عبـدالر    ةنمون
جا مانـد و   بود كه از خراسان به عراق كوچيد و همانخان،  غازان ةاز علماي دور ،خراساني

 يعلو محمد بن  نيحس بن  دريح يابوعل نيالد قطب). 46: 1324نوايي، (در بغداد درگذشت 
بـود كـه بـا    ) سوقند يروستا( شابورين سادات از ،زباره  ابن به معروف ،)يسوقند( يسوكند
 خبـر  ق 707 سـال  در بغـداد  بـه  يو رفـتن  از يفوط  ابن. گزيد اقامت زياش در تبر خانواده

 از يهجـر  هشـتم  قـرن  ليـ اوا در نيچن هم يفوط  ابن). 376 /3: 1416 ،يفوط  ابن( دهد يم
مـل و  ع و علـم  اصحاب و خراسان كبار خيمشا اوالد« از ،احمد بن  طاهر نيعزالد سكونت

جا ربـاطي بـه او    در آنق  720دهد كه در سال  در بغداد خبر مي ،»ارباب طريقت و حقيقت
اند  معرفي شده خراسان از نخبگان مهاجر ازهاي ديگري  نام). 200 -  199 /2: همان(داده شد 

  .تدوين شده است ها براي معرفي آن مقاله ةجدولي در ادامو 
 ،خـدمت بـه حاكمـان    ةبعضي ديگر از مهاجران از خراسان كساني بودند كه به انگيز

اينان خود به دو گروه . جا را ترك كردند آن ،اعم از ايلخانان مغول يا حاكمان محلي ديگر
يافتن به موقعيتي در نظام سياسـي،   ساني كه خود براي دستك. شدند تر تقسيم مي كوچك
، )ايالـت مركـزي قلمـرو ايلخـاني    ( چون آذربايجـان  سپاه عازم مناطق ديگر همو  ،ديواني
گروه ديگـر  . شدند و آسياي صغير مي ،كرمانگاه اياالت ديگر مثل فارس،  ، وربعراق ع

سـاالران و امـراي    لـي و ديـوان  كساني بودند كه ازسوي دربار ايلخاني يـا دربارهـاي مح  
توان حدس زد كه گاهي نيز تركيبي از ايـن   مي. شدند برجسته براي خدمت فراخوانده مي

 هـاي  هاي معروف از اين نوع مهـاجران، خانـدان   نمونه. شد دو موجب مهاجرت افراد مي
ـ   وسي و جويني بودند كه همطخواجه نصيرالدين  بـه   انزمان با تأسيس حكومـت ايلخان

بن حسن حمزه بود كه در اواسـط    ن حمزهيديگر صدرالد ةنمون. آذربايجان و عراق رفتند
خان خراسان را ترك كـرد و   در زمان غازان و بود قرن هفتم هجري در خواف متولد شده

: 1352مشـكور،  (سرخاب مـدفون شـد    ةق در تبريز از دنيا رفت و در محل  714در سال 
آيـد،   كـه از منـابع برمـي    طـور  آن ،درهرحـال ). 503 /1: 1370 ، يآبـاد  قاسـم  زنگنه؛ 226

 ،بـراي مثـال  . ايلخـاني خراسـان را تـرك كردنـد    دوران ها و افراد زيادي تا پايان  خاندان
 بارةدر ،حدود يك قرن پس از آغاز حمالت مغول ،فوطي در اوايل قرن هشتم هجري  ابن
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هـا در خراسـان نمانـده     از آنكه اكنون كسـي  نويسد  ميخاندان عزالدين طاهر فريومدي 
  ).374 /2: 1416 فوطي،  ابن( است
هـاي   مهـاجرت  ،مغولدوران اجتماعي در  ـ هاي مرتبط با اوضاع سياسي جز مهاجرت به
جالب موالنا مجد خوافي از ادبـاي   اي نمونه. شد ميهاي كامالً شخصي نيز  انگيزه با معمول

كـه نتوانسـت رفتـار همسـرش در      مجد خوافي پـس از آن  به گفتة .قرن هفتم هجري است
را جلـب  جا توجه حاكمان قراختـايي كرمـان    در آن. خواف را تحمل كند، راهي كرمان شد

  ).190: 1382مجدخوافي، ( داشتبا گرفتن زني كرماني زندگي بهتري  به گفتة خود و كرد
  مغول و حكومت ايلخاني ةاز خراسان در دوران حمل نخبگان مهاجر

 منبع مقصد مهاجرت هاو زمان تقريبي زندگي آننام افراد

  431: 1336جامي، ؛4 :1324 ،يينوا بخارا )ق586– 659(باخرزي يندال سيف
 158/ 2: 1416 فوطي،  ابن آسياي صغير )672:وفات) (يقانع(بن محمد طوسي  احمد

  1350:175 شيرازي، زركوب شيراز )ق658(:وفاتاسماعيل خراساني
قـرن هفـتم/سـعداتابكمعاصر(افضل بامياني

  )هجري
 154: 1380 قزويني،  شيراز

 قونيه )ق  628 :مهاجرت( الدين محقق ترمذي برهان
 افالكـي،  ؛1350:117 ،مـنجم  بـي  بي  ابن

1338: 1/ 56  
 1337:201 سمرقندي، دولتشاه تبريز )ق   699:وفات(پوربهاء جامي

  136 :1355 ،يشاه خيتار كرمان )دوران يورش مغول(ن سپهريديال تاج
 492 /1370:1 ،آبادي زنگنه قاسم يزد )دوران گيخاتو(الحق قاضي خواف تاج

  337 /2: 1370بطوطه،  ابن غرناطه )بطوطه  معاصر ابن(حسين خراساني
  377: 1328 جنيدشيرازي، شيراز )ق741:وفات(خراسانيعبداهللا بن  رستم

  146/ 1: 1370 بطوطه،  ابن دمشق )ق649:وفات(سديدالدين هروي
  423: 1336 جامي، گوناگونشهرهاي )ق650:وفات(سعدالدين حمويه جويني

  4027 /1382:6 ي،نيقزو و يتتو شيراز )هفتم هجرياواخر قرن(الدين ابراهيم شرف
  148 /2: 1370 بطوطه،  ابن هند )بطوطه  ابنمعاصر(الدين پوشنجي شمس
  501 /1370:1 ،آبادي قاسم زنگنه ماوراءالنهر )معاصر اولجايتو(الدين زوزني شمس

 9 /3 :1340 رازي، فارس )ق628:وفات(شمس قيس رازي
  167 /2 :1370بطوطه،   ابن هند  )بطوطه  معاصر ابن(جام  بن  الدين شهاب

  54 :1365 نسوي، ميافارقين )الدينجاللمنشي(الدين نسوي هابش
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 262 /2 :1370 بطوطه،  ابن  هند )بطوطه  معاصر ابن( صالح محمد نيشابوري

  445 /1: همان بخارا  )ق  747 :وفات( اوزجندي الدين محمد شمس
 .503 /1: 1370 ،آبادي زنگنه قاسم  تبريز  )ق 714 :وفات( هحمز صدرالدين

  60: 1324 ،يينوا  تبريز  )ق 799 :وفات( جامي يوسف الدين ضياء
  132/ 2 :1370 بطوطه،  ابن  هند  )بطوطه  معاصر ابن( عبداهللا هروي

  46: 1324 ،يينوا عراق  )معاصر غازان( ن خراسانيماعبدالرح
  24 /2: 1370 بطوطه،  ابن  هند  )بطوطه  ابن معاصر( الملك خراساني عالء
هفـتمقـرناوايل(حاجي خراساني الدين غياث
  )هجري

 .30 :1364 كتبي، يزد

  .867 /5: 1375 ميرخواند، قراقروم )ق 643: قتل(فاطمه طوسي 
  114: 1350،منجم بي بي  ابن  آسياي صغير  )دوران يورش مغول( فخر رازي

  146 /2: 1370 بطوطه،  ابن هند )بطوطه  ابن معاصر( الدين ترمزي قوام
  150 /2: همان هند )بطوطه  ابن معاصر( الدين بجنوردي كمال

 190: 1382مجدخوافي،   كرمان  )ق 680در حدود  تولد( مجد خوافي

  171 /2: 1370 بطوطه،  ابن هند  )بطوطه  معاصر ابن( محمد هروي
  180 /2: همان  هند )بطوطه  ابن معاصر( الدين باخرزي معين

 1 /1: 1343 جوزجاني،  هند  )ق 624 :مهاجرت( مهناج سراج جوزجاني

هشـتماوايل قـرن(بن قاضي خواف  صدرالدين
 )هجري

  495 /1: 1370 ،آبادي زنگنه قاسم سيرجان

قـرن هشـتماواخـر(موالنا صدرالدين خـوافي
  )هجري

  .494 /1: همان  كرمان

  .80: 1328 شيرازي، جنيد  شيراز )ق 742 :وفات( موالنا نورالدين خراساني
  3/10: 1340 رازي، ؛7/263: 1974صفدي،   روم  )ق 654 :وفات( الدين رازي نجم

  36 /3: 1321 بهار، سند  )مغول  حمالت عصر( عوفي محمدنورالدين 
  43: 1370 الفقرا، معين  بخارا  )ق 736 :وفات( باخرزي احمد بن  يحيي

 239 /1 :1370 بطوطه،  ابن شوشتر  )بطوطه  دوران ابن( يحيي خراساني

  
  جمعيت ورودي به خراسان در عهد مغول

ترين رويداد جمعيتي خراسـان در عهـد مغـول     توان گفت كه مهم مي ،اي مقايسه يدر نگاه
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را  منطقه نيا هاي تازه به نبايد ورود افراد و گروه حال  درعيناست، اما  كاهش جمعيت بوده
و يكـي   يوليعهدنشينجايگاه  در ،اهميت يافتن خراسان در قلمرو ايلخاني. نيز ناديده گرفت
بـراي   هـا و انتخـاب آن   بازسـازي بخشـي از ويرانـي   و  حكومت ايلخاني ياز منابع اقتصاد

هـا و   گـروه  ،مورد بحـث دوران تا در  ،مغول موجب شدـ  هاي ترك سوي گروهسكونت از
  .جا وارد شوند افرادي به آن

كه ابعاد مهاجرت از خراسـان وسـيع    اين با وجود :بازگشت بخشي از مهاجران خراساني
زندگي و فعاليـت، بعضـي از    ةشدن زمين با فراهم ،موارديبود، اين امكان وجود داشت كه در 

 و تصميم به آباداني شهر هرات گرفت قاآن اوگتاي ،براي مثال. ها به موطن خويش بازگردند آن
كه به تركستان كوچيده بودند، به شهرهاي خويش بازگشـتند تـا    ،ي از مردما به فرمان وي عده
سـال   60حـدود  ). 107 /2: 1373 ،اهللا فضل نييدالدرش( خراسان كمك كنند ةبه آباداني دوبار

جلوگيري از مهـاجرت  با دنبال اصالحات او،  به. خان نيز دست به اقدام مشابهي زد بعد، غازان
كه در دوران پيش از سلطنت نيز اي از كساني  دادن اوضاع هرات، عده مردم و براي سروسامان

 سـيفي (بازگردانيده شـدند تـا شـهر رونـق يابـد      آوري و به هرات  وي آواره شده بودند، گرد
در  ،نيالد غياث ،اي به پسر خود اهللا در نامه ن فضليكه رشيدالد اين). 385 -  383: 1362 ،هروي

و  ،خواهد تـا مـردم شـهرهاي مـرو، سـبزوار      در زمان فرمانروايي اولجايتو از او مي و خراسان
شهرهاي خويش بازگرداند و بـراي اصـالح    اند، به علت ظلم و ستم آواره شده كه به ،هرات را

. مؤيد ايـن تصـميم اسـت   ) 146 -  145 /2 :1373 ،اهللا فضل يندرشيدال(امور ايشان تالش كند 
 بـر اسـاس  انـد و   هايي مقطعي بـوده  دهد كه چنين سياست زماني اين دو خبر نشان مي ةفاصل

ـ . نـد ا هشـد  و ميزان اهتمام صاحبان قدرت جدي يا ناديـده گرفتـه مـي   اوضاع  ديگـر از   ةنمون
علي در   اميرشيخرسيدن  امارت ق است كه با به 730بازگشت مهاجران خراساني مربوط به سال

طغـاي،   ناري ةگران پس از اقدامات ويران ،دادن به اوضاع خراسان و تالش وي براي سروسامان
 /5: 1375 ميرخواند،(مردمي كه از خراسان فرار كرده بودند به وطن خويش بازگردانيده شدند 

جـا   از مجموع مطالب مربوط به مهاجرت از خراسان و بازگشت برخي مهاجران بـه آن ). 973
  .است  تر بوده به خارج بسيار وسيع از خراسان پيداست كه ابعاد مهاجرت
بعد ديگر ورود جمعيت تازه به خراسان مربوط به : ها به خراسان روهمهاجرت اقوام و گ

هـا و   گـروه . زمان با هجوم مغول و استقرار حكومت ايلخاني در ايران است هاي هم مهاجرت
مهاجران مغول  گروه اول، .ندشد افرادي كه به خراسان مهاجرت كردند به دو گروه تقسيم مي

شـامل   ،گـروه دوم . شدند به مناطق تسخيرشده وارد ميو ترك كه پس از فتح ايران از شرق 
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اجبار مغوالن بـه خراسـان مهـاجرت     به هاي بومي بودند كه به خواست خود يا افراد يا گروه
ي از صـحراگردان  ا هاي تازه هاي ايران در قرن هفتم هجري كوچ گروه از مشخصه. كردند مي

دوشي بود كه تـا   به صحرانشيني و خانه داري و زندگي دنبال آن افزايش دام ترك و مغول و به
زمـان بـا فـتح شـهرهاي خراسـان       هـم ). 455 /5: 1380 پطروشفسكي،( ادامه داشتها  سال
مغـوالن نيـز همـراه بـا شـحنه در       ـ گروهي از ترك. شد ها تعيين مي اي مغول براي آن شحنه

و سرخس  ،وافاين شهرها بلخ، مرو، توس، جوين، بيهق، خ ةازجمل. شدند شهرها مستقر مي
  ).519 /1: 1373 ،اهللا فضل نديرشيدال(گرفتند  دست  بهها را  آن ةبودند كه مهاجران ادار

با ورود قبايل مغول به شهرهاي خراسان، مناطق سرسبز و در مسـيرهاي مهـم ارتبـاطي    
گاه  سكونتبر  كه عالوه ،بادغيس در شرق خراسان مثالً؛ ها درنظر گرفته شد براي استقرار آن

). 64: 1362 مستوفي،( سربازان بود محلي براي استقرار پادگان و گرد مغول، هاي بيابان دسته
 /1: 1373 ،اهللا فضـل  رشـيدالدين (هاي لشكري انتخـاب شـد    مرغزار رادكان هم براي گروه

بـه خراسـان    ،قـاآن  گتـاي وروايي اناز حاكمان مغول در عهـد فرمـا   با آمدن چينتمور،). 508
: همـان (شدند  كار به مشغول و وارد شهرهاي خراسان به و بزرگان مغول نيزاي از امرا  عده
) 74: همـان (به آن متعلق بـود   ،سونيت نيز كه هندوجاق، از امراي تومان ةقبيل). 679، 133
بودند كه از زمان  ها مهم مهاجر به خراسان اويراتاقوام  ديگر از. مهاجران بودند ة اينازجمل

 ،آقـا  ارغـون . مغوالن تا آمدن هوالكو نقش مهمي در خراسان داشـتند دست  به تصرف ايران 
مقتدرترين حاكم مغول در ايران پيش از تأسيس حكومت ايلخـاني، از همـين قـوم بـود و     

 ش،ها بـه سـركردگي پسـر    پس از او نيز اويرات. معموالً در توس و رادكان سكونت داشت
در خراســان حضــور فعــالي داشــتند  ،)يقربــان يجــان(شــاه  ارغــون اش، هو نــو ،اميرنــوروز

كه در قرن هشتم هجري از  ،ها قرباني جاني). 93: 1375 ؛ نبئي،825 /2: 1349 پيگولوسكايا،(
در . آمدنـد  شـمار مـي   ها به هاي قومي مهم و حاكمان خراسان بودند، بخشي از اويرات گروه

ـ . رندهزارمسجد زندگي شباني دا ةعصر حاضر نيز گروهي با همين نام در منطق مهـم   ةنمون
زمـان بـا    ها هم اي از آن ترك بودند كه شعبه ـ جاليريان از اقوام مغول. ديگر قوم جالير بود

بـه  ، در عهـد حكومـت اولجـايتو    ويـژه  ، بهها بعدها آن. الكو وارد ايران شدندولشكركشي ه
: 1373 ،اهللا فضـل  دينرشـيدال (مند در خراسان و نيز غرب ايران تبديل شدند  قدرت اي قبيله

بازماندگان اين قوم هنوز با نـام خـانوادگي جاليـر در شـمال     ). 12 ، 8: 1379 ؛ بياني،68 /1
نيـز  اي از اويغورهـا   دسـته . هنددارند و از تاريخ قومي خويش كمابيش آگاحضور خراسان 

: 1375 ؛ نبئـي، 825 /2: 1349 پيگولوسكايا،( حمالت مغول در خراسان اقامت كردند پي  در
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را به حكومت خراسان منصوب كرد، به اتفـاق   ،اباقا ،كه هوالكو فرزند خود آن پس از). 95
همراهـان اباقـا نيـز در شـهرهاي     . از بزرگان و سپاهيان مغول راهي خراسـان شـد   يگروه

گروهـي از مسـيحيان    ).1049 /2: 1373 ،اهللا فضل رشيدالدين(جا ساكن شدند  آنگوناگون 
و توس  ،در زمان اباقاخان به شهرهاي مرو، بلخ وشدند در زمان ايلخانان وارد خراسان  هم

امور مذهبي خويش در اداي كه براي  چنان ،فراواني داشتندها اختيارات  آن. ندرت كردمهاج
 ينـ يد تيهو ،مورد نيا در). 178: 1379 بياني،( نشين تأسيس كرده بودند شهر توس اسقف

  .بودند خراسان به رونيب از يمهاجران ها نآ درهرحال هاست، آن تيمقو از تر مهم مهاجران
گونـاگون  در ادوار  ،مغول بـه خراسـان   ـ تري از ورود اقوام ترك هاي بيش در منابع نمونه

خـان، بعضـي از    رسـيدن غـازان   حكومـت  پس از بـه  ،براي مثال. ذكر شده است ،عهد مغول
جا  بادغيس رفتند و در آننوروزِ اويرات به   نظر امير   اَالدو تحت  اميرجماعت امراي قراؤُناس و 

طـور   همـين ). 1222 /2: 1373 رشـيدالدين، (هايي براي خود بنا كردنـد   خانه ند وساكن شد
در ). 88 /1: مـان ه(نه، در خراسـان بودنـد   ؤافرادي از قوم تاتار چون بكتوت، امير لشكر قرا

). 1 نوشـت  پي  ←( كه وارد خراسان شدند بودند هايي جمله گروهاز ، نگودريانزمان اولجايتو
 گرفتنـد و خـويش   ة سـيطر  جـا را تحـت   هـرات شـدند و آن   ةاين صحرانشينان وارد منطقـ 

است كه مهاجران تـرك و  آن  براشپولر ). 152: 1348 كاشاني،(هاي زيادي برپا كردند  آشوب
  ).67: 1389 اشپولر،(يافتن خراسان براي مغوالن نقش داشتند  مغول در مركزيت

جـوار بـه    هايي از مردم مناطق هم ول و ترك، در مواردي نيز گروههاي مغ بر دسته عالوه
 ةبـك تركمـان، مسـتحفظ قلعـ     كه آقق  660كه در سال  چنان. كردند خراسان مهاجرت مي

صالح را در خرابي بخارا دانست، به دستور اباقا  آمويه، براي جلوگيري از حمالت بيگانگان
چنين  هم). 1100 -  1099 /2: 1373 ،اهللا فضل رشيدالدين(مردم بخارا را به خراسان كوچاند 

كه مغوالن موفق به فتح طبرستان شدند، بسياري از مردم آن سرزمين واليت خود  پس از اين
  ).460 /5: 1380 پطروشفسكي،( به خراسان مهاجرت كردند ند ورا ترك كرد
صورت فـردي در   اي نيز به عده ،هاي قومي جز گروه به :خراسان به يفرد يها مهاجرت

 .مهاجر از ايـن منطقـه بـود    دتر از افرا ها كم مغول به خراسان آمدند كه البته تعداد آنان  دور
 ةزمان بـا حملـ   كه هم ،الدين كبري از شاگردان شيخ نجم ،الدين علي الال شيخ رضي ازجمله

ـ يصدرالد). 423: 1336 جامي،(مغول از خوارزم به خراسان آمد   ،نيبـن سـعدالد    راهيمن اب
پس از مـدتي تصـميم بـه مهـاجرت بـه       هم كه در آمل به دنيا آمده بود، ،پسر شيخ حمويه

در زود، بسـيار  گرفت و در بحرآباد جوين ساكن شد، گرچـه   ،زادگاه پدري خود ،خراسان
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 ،حاكم اتـابكي يـزد   ،شاه اتابك يوسف). 116 -  115: 1378 قنبرآبادي،(وفات يافت  ،ق 650
، بـا جمعـي از اطرافيـانش    مقهور شدحكومت ايلخاني قد علم كرد و  در برابركه  پس از آن

مظفـر    شـاه  الـدين  شـرف  ،پيش از آن ).75: 1357 كاتب،(مخفيانه به خراسان مهاجرت كرد 
 ي،زديـ  نيالـد  نيعـ م(از يزد به خراسان نقل مكان كرده بود  خان ارغون دورانيزدي نيز در 

عهدي غازان، از  واليتدوران در  ،اهللا بود كه ةهبمورد ديگر مربوط به موالنا ). 34 /1: 1326
گـاهي  ). 23: 1324 ،يينوا( برد مي سر تركستان به خراسان كوچيد و همواره در جوار وي به

محمد   سلطاندستور به  ،براي مثال. كردند به خراسان مهاجرت ميمقتضيات نيز افرادي بنابر 
زاده ابوسـعيد عـازم    براي تعلـيم خـط بـه شـاه     ،خطاط شيرازي ،الدين شرف داولجايتو، سي
  ).229: 1353 سمرقندي، عبدالرزاق(خراسان شد 

  
  خراسانيان در سپاه مغول

سـپاهي بـه   مقـام   دراي از خراسـانيان نيـز    ها و افراد مهاجر از خراسان، عـده  بر گروه عالوه
كه در بودند جز كساني  ها به اين. ديگر رفتندها به مناطق  خدمت مغوالن درآمدند و همراه آن

هايي چون خراسنه يا خراساني براي  استفاده از عنوان. سپاه مغول در خراسان حضور داشتند
كه مشـهور اسـت    چنان. هاي اين موضوع است معرفي بخشي از سپاه ايلخاني ازجمله نشانه

بـان بـراي فتوحـات بعـدي     مغوالن پس از فـتح شـهرها، اسـتفاده از مغلو    يكي از اقدامات
هاي فتوحات مغول و ضـمناً در مسـير    ترين عرصه كه خراسان از مهمجا از آن. خودشان بود
جـا بـراي گشـودن نـواحي      اي از اهالي و سپاهيان آن ها قرار داشت، عده هاي آن لشكركشي
د از اين شو با عنوان حشَر ياد مي انكه در منابع از آنكساني . شدند خدمت گرفته مي ديگر به

شـدند   ها شامل مي فتوحات آن ةتوجهي از سپاه مغول را در ادام  درخورافراد بودند و بخش 
توان به حشريان بلخي اشاره كرد كـه   مي ،براي مثال). 501 /1: 1373 ،اهللا فضل نيرشيدالد(

در ). 533 /26: 1355 اثير،  ابن(مغوالن ايشان را با خود همراه كردند تا در سپاه خدمت كنند 
كنار استفاده از اسرا در سپاه براي فتح شهرها و برقراري امنيت در منـاطق مختلـف قلمـرو    

جملـه مماليـك   از ،شـان  ايلخانان با رقباي خارجي ها نيز در نبردهاي ايلخاني، بسياري از آن
  .شدند خدمت گرفته مي به ،مصر و شام

خراسانيان در سپاه ايلخاني به  كارگرفتن بههوالكوخان، دست  بهسر ايران اپس از فتح سر
هـاي   در حمله به بغداد، لشـكر خراسـاني از سـتون    ،براي نمونه. شدتبديل اي معمول  رويه

و كـ كـه هوال  پس از آن ،در موردي ديگر). 190 /2: 1343 جوزجاني،( بوداصلي سپاه مغول 
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از  بسـياري ه خان اردوي زرين، گرفت، سپاه عظيمي فراهم آورد كـ  ، تصميم به نبرد با بركه
در ). 1045 /2: 1373 ،اهللا فضـل  نديرشـيدال (خراساني بودنـد   )ها چريك(حشرهاي ايشان 

سپاه اباقا براي لشكركشي به مصر و شام نيز جمـع زيـادي از خراسـانيان حضـور داشـتند      
خشـم   علت به ،ن پروانه در آسياي صغيريالد شدن معين پس از كشته). 1050 -  1049: همان(

مماليك، مقرر شد كه خراسانيان لشكر پروانه به سـرزمين خـويش    در برابراباقا از شكست 
هاي مكرر خود به شام، از  در لشكركشي ،خان نيز غازان). 117: 1362 آقسرايي،(روانه شوند 

  ).533 /1: 1373 ،اهللا فضل يندرشيدال(كرد  گروهي با عنوان خراسانيان استفاده مي
  
  گيري نتيجه

اين . مغوالن پذيرفت ةترين تأثير را از حمالت و سلط هايي بود كه بيش خراسان از سرزمين
و آوارگـي مـردم تـا     ،از كاهش شديد جمعيت، مهـاجرت  داشت وگوناگوني تأثيرات ابعاد 
مغـوالن و حتـي    ـ از ترك اي هاي تازه ورود گروه و اي از مهاجران و فراريان بازگشت عده

در تركيـب   اساسـي مغول تغييـرات   ةتوان گفت حمل كه مي چنان. گرفت مي را دربرنخبگان 
بعدي اين منطقه در اين بخش مهمي از تركيب جمعيتي  دبنياو  ايجاد كردجمعيتي خراسان 

يـا  شدند و آواره  ،هزار نفر كشته، اسير ها كم ده دست ،در حمالت مغول. گذاشته شد اندور
صورت گروهي يا فردي به مناطق مختلفي از چـين و   ها به آن. خود دست به مهاجرت زدند

حضـور   ة گسـتر . و مناطق داخلي ايران رفتنـد  ،مصر ،هند تا عراق عرب، آسياي صغير، شام
اي بـود كـه    مغول به اندازهدوران خراسانيان در ديگر مناطق ايران و حتي خارج از ايران در 

يـا  » خراسـاني « هايي نظير ند عنوانو ه ،در بعضي شهرها و مناطق مانند بغداد، آسياي صغير
جز نـاامني و اجبـار، عوامـل     به. فردي و گروهي رواج يافته بود  براي شناسايي» خراسانيان«

و مقـام و علـم و فضـل نيـز در ايـن       كسب جاه  و وجوي زندگي بهتر ديگري چون جست
طـي  حمـالت مغـول محـدود نبـود و     دوران از خراسان به   مهاجرت. ها مؤثر بود مهاجرت

در مواردي برخـي از مهـاجران بـه    . ايلخاني نيز موارد متعددي از آن ثبت شده استدوران 
از فهرسـت  . كنندگان قبلي منطقه بـود  تر از ترك ها بسيار كم خراسان بازگشتند، اما تعداد آن

ز مناطق اصلي صـدور  آيد كه اين منطقه ا جامانده از مشاهير مهاجر از خراسان چنين برمي به
اي از خراسانيان در سپاه ايلخـاني در خـارج از    چنين عده هم. بود مغوالندوران نخبگان در 
  .خدمت گرفته شدند خراسان به
چون خراسان جزو نخستين مناطق متصرفي مغوالن در ايـران بـود و از    ،ديگر  ازسوي
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قلمـرو ايلخـاني اهميـت    امپراتوري مغـول و   ةو اقتصادي در مجموع ،نظامي ،نظر سياسي
گروهـي   صـورت  بـه  ،مانند بادغيس و رادكان ،هايي از آن اي داشت، مغوالن در بخش ويژه

و  ،اويغور ،اقوام اويرات، جالير، سونيت. هاي قومي مستقر شدند پادگان يا گروه نظامي در
در  .هاي واردشده به خراسان در اين دوران بودنـد  گروه سرگردان نگودريان ازجمله گروه

اي  عـده ؛ رفتنـد ديگري نيز به خراسان اقوام مغول، افراد و  ـ قوام تركبر ا عالوه ،اين عصر
اوضـاع  گزيـدن از   مأموران حكـومتي يـا بـراي دوري   در مقام كه كساني  و از اهالي بخارا

مغـول    ةاي كـه بـا حملـ    دوره ،ترتيب بدين. رفتند مينامساعد در بعضي مناطق به خراسان 
در تـاريخ   سـاز  اي مهم و سرنوشـت  يابد، دوره آغاز و با سقوط حكومت ايلخاني پايان مي

  .آيد شمار مي جمعيتي خراسان به
  
  نوشت پي

، »تحوالت جمعيتي خراسان از آغاز حمالت مغول تا تأسيس حكومت ايلخاني«يارمحمدي، تكتم، . 1
زماني آن  ةآيد، دور برمي همقال اين كه از عنوان چنان. 1388يز و زمستان ي، پا41 -  40، شيپژوه خيتار

ـ . گيرد را دربر مي) ق 654 -  616(عصر حمالت مغول فقط   يارمحمـدي  ةاز جهت محتوايي نيز مقال
ـ  ،ايران تمركز دارد هحمالت مغول بدر كشتارها و كاهش جمعيت خراسان  ربفقط  حاضـر   ةاما مقال

مختصـر و البتـه همـراه بـا      ةجا ضمن اشـار  در اين ،يگرعبارت د به. گيرد مغول را دربر مي ةكل دور
گرفتـه   ها در حمالت مغول، موضوع تا پايان عصر ايلخاني پـي  هاي تازه به كشتارها و اسارت  تحليل

نخبگان از خراسان و نيـز بازگشـت     شده و ابعاد تازه و متفاوتي از تغييرات جمعيتي يعني مهاجرت
  .استمده و فردي به خراسان نيز آ هاي گروهي مهاجرتبخشي از مهاجران خراساني و 

 :1371 مورگان، ؛340/ 5: 1371 ل،يبو( اند دانسته يكي را انينگودر و قراؤنه گران پژوهش يبعض. 2
 است شده ياد نگودريان گاه و قراؤنه عنوان با ها آن از گاه نيرشيدالد هاي گزارش در .)116

 بودند متفاوت قوم دو آنان ،احتماالً). 1211 -  1210 ،1110 -  1109/ 2: 1373 ،اهللا فضل رشيدالدين(
 در و كردند مي زندگي گذران غارت، و تهاجم راه از و بودند ساكن شرق ايران در هردو كه

 مورخان اشتباه موجب امر نيهم و) 249: 1381 ل،يگابر( كردند يم عمل مشترك اغلب تهاجمات
 تأمين را آنان منافع كه پيوستند ي ميسكهر به قراؤنه و نگودريان كه آيد برمي چنين .است شده
  ).116: 1371 مورگان،(بود  جغتاييان ها با ترين پيوند آن گرچه بيش. كرد مي

زمـان بـا    كه هـم  ،براي آشنايي تفصيلي با گروهي از بازماندگان خاندان و نيروهاي خوارزمشاهي .3
ـ غربي از آسياي صغير تا شام و مصـر مهـاجرت كرد  سوي مناطق  سقوط اين حكومت به  ← دن

  .2000 ة،الدينيالثقافة  مكتبةقاهره،  ،ياالسالم ياالدن الشّرق يف ونيالخوارزم االتراك ،، صبريميسل
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  منابع
اهتمـام و تصـحيح    بـه  ،االخيار ةمسايرو  االخبار ةمسامرتاريخ سالجقه يا  ).1362(بن محمد   آقسرايي، محمود

  .اساطير: عثمان توران، تهران
 26ج  حالـت،  ابوالقاسم ترجمة، ايران و اسالم بزرگ تاريخ ،خيالتار يف كاملال ).1355(اثير، عزالدين علي   ابن

  .علمي يمطبوعات ةسسؤم: تهران
  .آگاه: تهران، 2و  1ج  موحد، محمدعلي ترجمة، بطوطه  ابن ةسفرنام ).1370(ابن عبداهللا   محمد بطوطه،  ابن
: اهتمام محمـدجواد مشـكور، تهـران    به روم، ةاخبار سالجق). 1350(علي  بن  بن محمد  بي منجم، يحيي بي  ابن

  .فروشي تهران كتاب
آيتـي،   عبدالمحمد ترجمة ،الجامعه الحوادث).  1381( احمد بن  عبدالرزاق ابولفضل نيالد كمال الفه ،يفوط  ابن

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
ـ ، تحقااللقابمعجم  يف اآلداب مجمع .)ق 1416( احمد بن  عبدالرزاق ابولفضل نيالد كمال الفه ،يفوط  ابن  قي

  .ياسالم ارشادوزارت فرهنگ و : تهران ،3و 2ج  محمدكاظم امام،
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس :تهران ،هند مهاجرت تاريخي ايرانيان به ).1365(ارشاد، فرهنگ 
، تصحيح محمـدكاظم  الهرات نةيمدروضات الجنات في اوصاف ). 1339(الدين محمد زمچي   اسفزاري، معين

  .دانشگاه تهران: تهران ،2ج امام، 
  .آبادبوم: ، ترجمة عبدالرسول خيرانديش، تهرانمغوالن در تاريخ ).1389(اشپولر، برتولد 
  .انجمن تاريخ ترك: آنكارا ،1ج  ي،چكوشش تحسين يازيج ، بهالعارفين مناقب  ).1338(احمد الدين  افالكي، شمس
  .اميركبير: ، تهران3، ج اصغر حكمت   ترجمة علي تاريخ ادبي ايران،). 1357(براون، ادوارد 

بويل،  .يا. يجِِ گردآوري ،جيمبريك رانيا خيتار، »تاريخ دودماني و سياسي ايلخانيان«). 1371. (يا. يبويل، جِ
  .اميركبير: تهران ،5ج  ترجمة حسن انوشه،

  .نا بي: ، تهران3ج تاريخ تطور نثر فارسي، : شناسي سبك ).1321(بهار، محمدتقي 
  .سمت: ، تهرانايران مغوالن و حكومت ايلخاني در ).1379(بياني، شيرين 

  .7ش  ترجمة جواد عباسي، ،وگو گزارش گفت ،»مبادالت فرهنگي در خانات مغولي«). 1383(ين ردربيرا، شگ
 ج،يمبـر يك ايـران  تـاريخ  ،»ايلخاني دوره در ايران اقتصادي اجتماعي، اوضاع«). 1380( .پ .اي پطروشفسكي،
  .اميركبير: تهران ،5 ج حسن انوشه، ترجمة بويل،. اي. يج يگردآور

از دوران باستان  رانيا خيتار). 1349( گرانيو د ،يستكيبلن وا،يسترآ ،يپطروشفسك ،ياكوبوسكي ،ايگولوسكايپ
  .دانشگاه تهران: تهران ،2ج ، ترجمة كريم كشاورز، هجدهم سدة انيپاتا 

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران ، زي اري پ  ي ان ت اس ب م ي راه داب م ح م اهتمام و تصحيح به ).1355( تاريخ شاهي قراختائيان 
تصـحيح غالمرضـا    ،اسالم ةتاريخ هزارسال ،الفي تاريخ ).1382(قزويني خان  آصف و بن نصراهللا  تتوي، احمد

  .علمي و فرهنگي: تهران ،6و  5ج طباطبايي مجد، 
: پور، تهران ، تصحيح مهدي توحيديالقدس االنس من حضرات نفحات). 1336(بن احمد   ناجامي، عبدالرحم

  .فروشي سعدي كتاب
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، تصحيح محمد قزويني حط االوزار عن زوار المزار شداالزار في). 1328(الدين ابوالقاسم  شيرازي، معين جنيد
  .مجلس: و عباس اقبال، تهران
انجمـن تـاريخ   : كابل ،2 و 1 ج، تصحيح عبدالحي حبيبي، طبقات ناصري ).1343(جوزجاني، مهناج سراج 

  .افغانستان
 ،1ج بن عبدالوهاب قزوينـي،    محمداهتمام  به تاريخ جهانگشاي جويني، ).1378(بن محمد   جويني، عطاملك

  .نقش قلم: تهران
، تصحيح غالمرضـا  ابرو  جغرافياي تاريخي خراسان در تاريخ حافظ). 1370(الدين عبداهللا  ابرو، شهاب  حافظ

  .اطالعات: ورهرام، تهران
  .السعاده: قاهره ،8و  1ج  ،بن االمين  ، تصحيح احمدالبلدان معجم ).ق 1324( الدين ياقوت حموي، شهاب

: تهـران  ،3فـي اخبـار افـراد بشـر، ج      السـير  حبيـب  تـاريخ  ).1353( نيالـد  همـام  بـن   الدين غياث خواندمير،
  .اميخ يفروش كتاب
  .يباران: تهران عباسي، محمد تصحيح الشعرا، ةتذكر ).1337( يسمرقند دولتشاه
  .هيادب: تهران، 3ج تصحيح جواد فاضل،  اقليم، تهف ).1340(احمد  امين رازي،

  .البرز نشر :تهران ،2و  1ج  روشن، محمد و تحشية تصحيح ،التواريخ جامع .)1373( اهللا فضل رشيدالدين
اسـماعيل  اهتمام  به، شيرازنامه ).1350(الخير    الدين ابي بن شهاب  الدين احمد ي، ابوالعباس معينرازيش زركوب 

  .بنياد فرهنگ ايران: واعظ جوادي، تهران
  .خاطره :، مشهد1، ج رجال شرق خراسان و تاريخ. )1370(ابراهيم  ،آبادي قاسم زنگنه

 :تهـران تصـحيح محمـد زبيرالصـديقي،     هـرات،  ةنامـ  تـاريخ  ).1362(بـن محمـد    سيفي هروي، سـيف 
  .اميخ فروشي كتاب

 ديـدرينغ، المجلـد  . س ء، باعتنـا اتيبالوف يالواف كتاب. )ق1974/1394(بن ايبك   الدين خليل صفدي، صالح
  .دارالنشر فرانزشتاينر: فيسبادن السابع،

: اهتمام عبدالحسين نوايي، تهـران  ، بهمطلع سعدين و مجمع بحرين). 1353(الدين  عبدالرزاق سمرقندي، كمال
  .زبان و فرهنگ ايران

  .دارصادر: بيروت اخبارالعباد، و آثارالبالد. )1960/ق 1380(بن محمود   بن محمد  قزويني، زكريا
نامـة   ، پايـان »هجـري  هشتم و هفتم قرون در جوين فرهنگي و سياسي رجال«). 1378(عمادالدين قنبرآبادي، 

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد
  .ريركبيام ،زمين ايران فرهنگ: تهران افشار، جكوشش اير به يزد، جديد تاريخ ).1357(بن حسين   كاتب، احمد

مطالعات و تحقيقات  ةمؤسس :پژوه، تهران كوشش محمدتقي دانش به، زبدةالتواريخ ).1366(كاشاني، ابوالقاسم 
  .فرهنگي

 و ترجمـه  بنگـاه : مهين همبلي، تهران هتماما به ،اولجايتو تاريخ ).1348( محمد بن  عبداهللا ابوالقاسم كاشاني،
  .كتاب نشر

  .اميركبير: عبدالحسين نوايي، تهران ةاهتمام و تحشي به مظفر، آل تاريخ). 1364(كتبي، محمود 
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  1391بهار و تابستان ، اولسال دوم، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

ـ ا در مـاركوپولو ). 1381(گابريل، آلفونس  المللـي    مركـز بـين   ،اسـاطير : ، ترجمـة پرويـز رجبـي، تهـران    راني
  .ها گوي تمدنو گفت

  .نينشر : ترجمة يعقوب آژند، تهرانايران،  تداوم و تحول در تاريخ ميانه ).1372(لمبتن، آن كاترين سواين فورد 
دانشـگاه   :وشش حسين خديوجم، تهـران ك ، مقدمه و تحقيق محمود فرخ، بهخلد روضه. )1382(مجدخوافي 
   .تهران

  .هاي اسالمي بنياد پژوهش: ، مشهدچين چگونگي نفوذ و گسترش اسالم در ).1382(مرادزاده، رضا 
  .كتاب دنياي: اهتمام لسترنج، تهران ، بهالقلوب نزهة ).1362(حمداهللا ابن ابي اكبر    مستوفي، حمداهللا

  .انجمن آثار ملي: تهران هجري، تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم .)1352(مشكور، محمدجواد 
، تصـحيح احمـد گلچـين معـاني،     تاريخ مالزاده در ذكر مزارات بخـارا ). 1370(بن محمود   الفقرا، احمد معين

  .مركز مطالعات ايراني: تهران
: تهران ،1ج  عيد نفيسي،س تصحيح مظفر،  در تاريخ آل: مواهب الهي ).1326(محمد  بن  علي  يزدي، الدين  معين

  .اقبال ةخان خانه و چاپ كتاب
  .نشر مركز: جمة عباس مخبر، تهرانتر ها، ولمغ). 1371(مورگان، ديويد 

  .انجمن آثار ملي: تهران ،تاريخ نيشابور ).1355(ثابتي، علي  مؤيد
، 5و  2تهـذيب و تلخـيص عبـاس زريـاب خـويي، ج       ،الصفا روضة ).1375(شاه   خاوندبن   ميرخواند، محمد

  .علمي: تهران
از سقوط ايلخانيان تا تشكيل «در قرن هشتم هجري  اوضاع سياسي و اجتماعي ايران). 1375(نبئي، ابوالفضل 
  .دانشگاه فردوسي: ، مشهد»تيموريان
علمـي و   :تهـران  مينـوي،  مجتبـي  تصحيح ،منكبرني الدين سيرت جالل ).1365(الدين محمد  نسوي، شهاب
  .فرهنگي

 ،اسـماعيل اول   مغول تا مرگ شاه ةلاز حم: السير كتاب حبيب: رجال ).1324( )گردآورنده(عبدالحسين  ،نوايي
  .كتاب چاپشركت سهامي  :تهران
 ةخان كتاب: تهران ،4 ج ،در احوال سالطين مغول: الحضره وصاف خيتار). 1338( اهللا فضل بن  عبداهللاوصاف، 
  .سينا و جعفري تبريزي  ابن

، »تحوالت جمعيتي خراسان از آغاز حمالت مغول تا تأسيس حكومت ايلخـاني «). 1388(يارمحمدي، تكتم 
  .41 -  40، ش يپژوه خيتار
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