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 چکیده
درباره میزان قتل و غارت  یآمارهای محققان با ارائهاز مورخان و  ایعده

و  غارتگرخو، درندهخونخوار، سفاک، را قومی وحشی، ها مغوالن، آن
هدفی جز هیچ اند که به دور از همه اخالقیات برشی معرفی کرده

اینکه انتساب چنین صفاتی به مغوالن تا چه . نداهنداشتمردم کشتار 
مطابقت ها آن های تاریخی و اعNل و رفتارتواند با واقعیتمی اندازه

ند او آیا مغوالن تنها مقرص حمله به ایران و ویرانی آن بودهداشته باشد 
 -پژوهش حارض به روش توصیفیموضوعی است که در یا خیر، 

در  هرالناوضاع خراسان و ماوراء. بررسی ودشپرداخته می تحلیلی به آن
ها در زماِن حمله و حکومت آستانه تهاجم مغوالن و اعNل و رفتار آن

قبل از ایلغار  النهراوضاع خراسان و ماوراءدهد که نه در ایران نشان می
مغوالن چنان آرام و به دور از جنگ و خونریزی بود، نه مغوالن چنان 

تنها مقرص و مسبب آن کشتار و ویرانی بودند و وحشی و خونخوار و 
نه ایران به قول برخی از مورخان، در اثر حمله مغوالن چنان ویران شد 
که تا هزار سال بعد روی آبادی به خود نبیند. در واقع، اوضاع سیاسی 
و اجتNعی ایران در آستانه حمله مغوالن، به خاطر جنگ و درگیری 

بود و مغوالن به رسزمینی حمله کردند که میان مدعیان قدرت، آشفته 
ها با حمالت خود بر قتل و غارت در آن از قبل رشوع شده بود و آن

  ها افزودند.شدت و گسرتدگی کشتارها و ویرانی
  النهر، غارتگری، وحشیگرین، خراسان، ماوراءمغوال  واژگان کلیدی:

 
 

Abstract 

A number of historians and scholars have reported on 
the extent of the killing and looting of the Mongols by 
describing them as a savage, vicious, bloodthirsty, 
predatory, cursed, and far from all human morality 
with no purpose but to kill people. The extent to 
which such characteristics can be attributed to the 
Mongols is in keeping with their historical realities 
and practices, and the question whether the Mongols 
were the only culprit in attacking and destroying Iran, 
are the focus of the present study. Descriptive-
analytical research method was used for this purpose. 
An examination of the situation in Iran on the eve of 
the Mongol invasion and their behavior during the 
invasion and rule in Iran show that not only the 
situation in Iran before the Mongol invasion was calm 
and with no war and bloodshed, but also the Mongols 
were not so savage and bloody and were not the only 
culprit in destruction. it is also believed that Iran, as 
some historians say, was not so devastated by the 
Mongol invasion so that it could not find itself in good 
situation until a thousand years later. In fact, the 
political and social situation in Iran was very agitated 
on the eve of the Mongol invasion because of the 
conflict between the claimants of power, and the 
Mongols invaded a land where murder and looting 
had already initiated, and they accelerated the 
intensity and extent of the killings and destruction 
with their attacks. 
Keyword:  Mongols, Khorasan, Transoxiana, 
Looting, Brutality 
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  مقدمه
ها مورد دالیل حمله مغوالن به ایران، میزان قتل و غارت آندر 

و تأثیرات سیاسی، اقتصادی، اجتNعی و فرهنگی که بر 
های مترصفی داشتند، آثار زیادی به زندگی مردم رسزمین

توان به دو دسته رشته تحریر درآمده است. این منابع را می
ود. بندی �و تحقیقات جدید تقسیم اولدستکلی منابع 

اول از سوی مورخانی اتفاق منابع دستاک�یت قریب به
 موردحملهاند که رسزمینشان از طرف مغوالن شدهنوشته

-همچون آثار منهاج رساج جوزجانی، نسوی، ابنبود  قرارگرفته

الله همدانی، الدین فضلاثیر، عطاملک جوینی، رشید
-یشک این افراد �الحرضه و حمدالله مستوفی. بیوصاف

ا داوری، وقایع ر توانستند با پرهیز از هر نوع تعصب و پیش
دقیقاً آنگونه که اتفاق افتاده بود، بیان و هNنند یک قاضی 

طرف عمل کنند. در واقع، کسانی که در مورد قتل و غارت بی
 اند،ها حکم دادهمغوالن و سفاک و خونخوار بودن یا نبودن آن

ند. ااز طرفین دعوا بودهطرف نبوده، بلکه یکی بی قاضی
ناگفته پیداست که هرکسی خود را حق و طرف مقابل را باطل 

خواند. هرچند تعدادی از مورخان با دستگاه دیوانساالری می
-ها را دشمنان متجاوزی میهمکاری داشتند، اما آنمغوالن 

دانستند که به کشورشان حمله کرده و هموطنانشان را کشته 
تنها مانع اند. مغوالن نهآنان را غارت کرده و اموال و دارایی

ها نبودند، بلکه آمیز میزان قتل و غارتها در نگارش اغراقآن
ای جهت ایجاد رعب و وحشت آن را موجب افتخار و وسیله

دانستند تا مقاومتی صورت نپذیرد و دست در میان مردم می
سوی آمیز از به شورش نزنند. بنابراین ارائه روایت اغراق

شد. در ساالر، از طرف مغوالن نیز تشویق میمورخان دیوان
آمده و مورخان یشپمورد روایت حمله مغوالن چنین وضعیتی 

اند، مهاجNن را قومی رسزمینی که موردحمله قرار گرفته
؛ ۵۵۵: ۱۳۹۱؛ جوزجانی، ۳۲/۱۴۵ ۱۳۷۱اثیر، ملعون (ابن

؛ ۸۰: ۱۳۶۵)، کافر و مرتد (نسوی، ۹۹: ۱۳۸۳هروی، سیفی
: ۱۳۳۳)، سفاک (خواندمیر، ۵۶۰، ۵۷۱: ۱۳۹۱جوزجانی، 

-) و خونخواری (سیفی۱۸۷: ۱۳۳۸)، جّرار (همدانی، ۳/۴۰

؛ خواندمیر، ۱۲۲، ۱/۱۴۰: ۱۳۸۷، یزدی، ۹۹: ۱۳۸۳هروی، 
اند که بدون هیچ دلیل و منطقی به ) دانسته۳/۴۰: ۱۳۳۳

رت کردند و مردم را مورد قتل و غامناطق مختلف حمله می
  دادند. قرار می

  ه پژوهشنپیشی
اک� پژوهشگران تاریخ مغول نیز با استناد به آثار مذکور و تحت 

 اند وها، چنین قضاوتی را در مورد مغوالن انجام دادهتأثیر آن
-ها را وحشی (مینوی، مقدمه کتاب سیرت سلطان جاللآن

؛ ۳۷۹: ۱۳۷۹: سط؛ گروسه، ۱۳۶۵الدین منکربنی، نسوی، 
خو (مینوی، مقدمه کتاب )، درنده۹۰: ۱۳۸۰اف، بایمت

: سط)؛ ۱۳۶۵الدین منکربنی نسوی، سیرت سلطان جالل
) و خونخواری (اقبال، ۱۰۰، ۳۹: ۱۳۱۲سفاک (اقبال، 

اند که ) خوانده۶۸: ۱۳۷۳؛ ساندرز، ۱۰۷و  ۱۰۰، ۳۹: ۱۳۱۲
ماندگی ایران و با قتل و غارت وحشیانه خویش باعث عقب

فارغ از اینکه اندک تردیدی در آمار و ارقام ایرانیان شدند. 
آمیز مورخان داشته باشند و اوضاع نابسامان سیاسی، اغراق

اجتNعی و فرهنگی ایران در آستانه حمله مغوالن را در نظر 
بگیرند. در این میان پژوهشگران معدودی هستند که در 

د تری در مور اند و قضاوت منصفانهروایت مورخان تردید کرده
توان به پطروشفسکی ها میآن ازجملهاند که مغوالن ارائه داده

، عبدالرسول تاریخ اجتNعی اقتصادی ایران در دوره مغولدر 
و نورالله  ق۵۳۶ -۶۳۳های نیشابور در سالخیراندیش در 

رسگذشت دانشمندان و مراکز دانش در حمله کسایی در 
شی و خونخوار ها نیز وحاشاره کرد. البته در این پژوهش مغول

بودن مغوالن مورد تأیید قرار گرفته و تنها در آمار و ارقامی که 
در مورد قتل و غارت و ویرانی مغوالن وجود دارد، شک و 

ای با عنوان هایی مطرح شده است. تنها در مقالهتردید
بازخوانی و نقد روایات ایلغار مغول بر اساس روش مطابقت 

رسشت، محمد بختیاری و نوشته محسن بهشتی خلدونابن
از سوی مورخان  شدهارائهسمیه انصاری، آمار و ارقام 

-و بر اساس روش مطابقت ابن قرارگرفته انتقاد مورد شدتبه

میلیون نفر کشته توسط مغوالن که از  هادهخلدون، پذیرش 
  قبول دانسته شده است.یرقابلغسوی مورخان مطرح شده، 

  روش پژوهش
های موجود در است روایات و تحلیلپژوهش حارض درصدد 

مورد اوضاع ایران در آستانه حمله مغوالن و اعNل و رفتار 
های مترصفی را مورد مغوالن در برخورد با مردم رسزمین

بازخوانی و ارزیابی قرار دهد تا درستی قضاوت مورخان و 
خو، غارتگر، محققانی را که مغوالن را قومی سفاک، درنده

اند، به محک سنجش بگذارد. با ر نامیدهوحشی و خونخوا
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این توضیح که نگارنده پژوهش حارض قصد دفاع از حمالت 
مغوالن به خراسان و دیگر نقاط ایران و انکار یا توجیه قتل و 

ها را ندارد و همه آمار و ارقام را زائیده ذهن مورخان غارت آن
داند، بلکه تنها هدف، رسیدن به واقعیت موضوع از �ی

ونه گریق نقد و بررسی روایات مورخان و محققان، بدون هیچط
پیشداوری و در نظر گرف¸ حب و بغض شخصی، قومی و 

 بر آثار مورخان ویهتکملی است. برای این منظور، ابتدا با 
نویسان، تصویری از اوضاع ایران قبل از حمله مغوالن یجغراف

م بعد از تهاجتا با مقایسه آن با وضعیت ایران  شودارائه می
تر شود، سپس به نحوه ها �ایانمغول، میزان قتل و غارت

النهر و عوامل مؤثر برخورد مهاجNن با مردم خراسان و ماوراء
شود و به این سؤال پاسخ داده بر نوع برخوردشان پرداخته می

شود که آیا رفتار مغوالن کامالً وحشیانه، غارتگرانه و همراه می
-خویی و با رشایط و مقتضیات جنگرندهبا خونخواری و د

های آن زمان متفاوت بود، یا اینکه با توجه به رشایط زمانه و 
-توجیه و انتظارقابلرو بودند، طبیعی، مسائلی که با آن روبه

  پذیر بود.

 حمله مغول در آستانه النهرخراسان و ماوراءاوضاع 

 ایران قبل ازدر برخی از منابع تاریخی و جغرافیایی، اوضاع 
حمله مغول طوری نشان داده شده است که گویی مدینه 
فاضله بوده و ساکنانش در صلح و صفا و صمیمیت زندگی 

نها و ت و از نظر امنیت و رفاه هیچ مشکلی نداشتند ندکردمی
. یاقوت یز خراب شد و از بین رفتچهمهبعد از حمله مغول 

سفر در شهرهای به سیر و  ،حموی که در آستانه حمله مغول
النهر پرداخته، در تعریف و «جید از این خراسان و ماوراء

و درباره شهر  گرفتهیشراه اغراق در پ ،شهرها و ساکنان آن
ق كه در خراسان بودم، شهرى ٦٠٧در « :نویسدهرات می

بزرگ با جالل و شكوه و رشف و حرمت و پرجمعيت هNنند 
مالحظه ). ٥/٣٩٦: ١٩٩٥حموی، یاقوت( »هرات نديدم

ترین، شود که در این گزارش، حموی هرات را بزرگمی
که یگیرد. درحالترین شهر در نظر میترین و باشکوهپرجمعیت

در گزارش دیگری همین مطالب را در مورد شهر خوارزم تکرار 
به « نویسد:قبل از حمله مغول نیز می خوارزمدرباره کند و می

دم شهری آبادتر از آن ندیده بودم بدانجا ش .ه.ق ٦١٦ سال
کنم در دنیا شهری به گسرتدگی شهر خوارزم گNن �ی ]...[

: ١٣٨٠، حموییاقوت( »و ک�ت جمعیت آن بوده باشد

شهر مرو و ساکنان و تعریف و «جید از در معرفی  ).٢/٣٢٠
همچون ناهای آنبچه« کندمی عملآن نیز به هNن صورت 

-یاقوت( »مان و پیرانشان، امام بودندمردان، جوانانشان قهر 

هرچند یاقوت حموی قبل از حمله  .)٥/١١٦: ١٩٩٥، حموی
های مغوالن، این شهرها را از نزدیک مشاهده کرده و گزارش

آینه «ام �ای وضعیت این شهرها در آن زمان  ستتواناو می
دهد نشان می دوست و دشمنباشد، اما طرز نگرش او به 

ع و برای فجی طرفهیکآمیز، ها، اغراقاین روایتکه بسیاری از 
و مخرب نشان دادن تهاجم مغوالن ارائه شده است. او در 
برابر چنان صفات نیکی که به مردم مرو و دیگر شهرهای 

النهر نسبت داده، مغوالن را کافران و خراسان و ماوراء
اهریمنان دیو سیرتی دانسته که «امی مردم را پایNل و 

و عNرات شهر را چون خطوطی که از صفحه تاریخ  قرصها
: ١٩٩٥، حموییاقوت( محو شود، محو و نابود ساختند

النهر قبل از ماوراء و در مورد اینکه اوضاع خراسان .)٥/٣٩٦
تهاجم مغوالن بهرت از دوره بعد از آن بود، هیچ تردیدی 

ها ی که یاقوت از آن سخن گفته و آناما نه به آن حدّ  ،نیست
ن تریترین و پررونقترین، امنترین، باشکوهرا پرجمعیت

-شهرهای جهان دانسته است. بسیاری از مورخان و جغرافی

 کردند و وضعیت ایننویسانی که همزمان با یاقوت زندگی می
بودند، درباره  مغوالن مشاهده کردهحمله شهرها را قبل از 

ر دالنهر ءماورا و اوضاع سیاسی، اجتNعی و فرهنگی خراسان
ه های او ارائ، تصویری متفاوت از روایتنتهاجم مغوال  آستانه

  شود.ها پرداخته میاند که در ادامه به آنداده

  النالنهر در آستانه حمله مغو خراسان و ماوراء اوضاع سیاسی
های مختلفی در ایران و در آستانه تهاجم مغوالن، حکومت

با یکدیگر در زد و  رشق جهان اسالم وجود داشتند که دائم
خورد بودند و باعث خرابی و ویرانی شهرها و روستاها، کشتار 

ن ترین ایمردم و از بین رف¸ رفاه و امنیت شده بودند. مهم
در بغداد، واسط، برصه، ق) ١٣٢-٦٥٦(ها عباسیان حکومت

النهر و در خوارزم، ماوراءق) ٤٧٠-٦٢٨( خوارزمشاهیان ؛حله
در املوت و مناطق ق) ٤٨٣-٦٥٤( اسNعیلیان ؛خراسان

در قسمتی از افغانستان ق) ٤٠٠-٦٠٩(غوریان  ؛اطراف آن
در ق) ٥٣٦ -٦٠٦(قراختاییان  ؛کنونی و هندوستان شNلی

-٦٢٢(اتابکان آذربایجان  ؛خ¸ و مناطق اطراف آن ،کاشغر
در فارس ق) ٥٤٣-٦٥٤(در آذربایجان و اتابکان فارس ق) ٥٣٠
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ق) که همزمان ٥٩٦-٦١٧شاه (سلطان محمد خوارزم بودند.
ق) در خراسان و ٥٧٥-٦٢٢( یخلیفه عباس الله ینبا نارصلد

النهر حکومت داشت، همچون پدران خویش، خواهان ماوراء
تر و کسب امتیازهای بیشرت از های وسیعتسخیر رسزمین

خلیفه بود. او ابتدا با کمک قراختاییان و عثNن خان حاکم 
ق با ٦٠٦اد. سپس در سال سمرقند، غوریان را شکست د

قراختاییان را از بین برد و ، خانخان و کوچلککمک عثNن
های خود مه رسزمینقلمرو هر دو حکومت را ضمیبخشی از 

-٣١/٢١٣: ١٣٧١ اثیر،(ابن همسایه شد نکرد و با مغوال 
 تا قدرتش را به بعد از این فتوحات از خلیفه خواست .)٢١٠

رسمیت بشناسد و منشور حکومت نواحی مذکور را به نام او 
سم ا . درنتیجه،رو شداما با مخالفت خلیفه روبهصادر کند، 

امللک ترمذی را جای آن عالءخلیفه را از خطبه انداخت و به
عنوان خلیفه انتخاب کرد و قصد تسخیر بغداد و نابودی به

ق) ٦٠١-٦٢٨اتابک سعد بن زنگی ( در بین راه .خالفت را کرد
ق) حاکم آذربایجان را ٦٠٢-٦٢٢حاکم فارس و اتابک اوزبک (

طرف ها بهشکست داد و به اطاعت خویش درآورد و همراه آن
بغداد حرکت کرد؛ اما در اسدآباد همدان گرفتار برف و رسما 

: ١٣٧٠(جوینی،  نشینی کردشد و ناچار به خوارزم عقب
  .)١/٣٤٠: ١٣٣٨همدانی، ؛ ١٩، ٢٣: ١٣٦٥نسوی،  ؛٢/٩٦

در طرف مقابل، نارص خلیفه عباسی قصد تجدید مجد و 
عظمت از دست رفته عباسیان را داشت و برای رسیدن به 

کرد. او هدف خود از هیچ توطئه، جنگ و خونریزی دریغ �ی
غوریان و قراختاییان را به جنگ با سلطان محمد خوارزمشاه 

: ١٣٣٣؛ خواندمیر، ٢/٨٦: ١٣٧٠جوینی، تحریک کرد (
الدین حسن ، فداییان اسNعیلی را که از زمان جالل)٢/٦٤٦

نومسلNن روابطشان با عباسیان بهبود یافته بود، برای رضبه 
زدن به خوارزمشاهیان و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان، 

بنا به روایتی، حتی و  )٢/١٢١: ١٣٧٠(جوینی،  اجیر کرد
حمله به قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه  چنگیز خان را برای

: ١٣٨٢خلدون، ابن ؛١٣/١٠٧: ١٣٤٨کثیر، (ابن تحریک �ود
بنابراین، در آستانه ). ١/٢١٨: ١٩٥٧مقریزی،  ؛٨٢، ١/٨٨

تهاجم مغوالن به ایران، رشق خالفت اسالمی از نظر سیاسی 
ای هوضع بسیار آشفته و پریشانی داشت و جنگ و رقابت

دست شدن بهمتگران مختلف و دستداÔی بین حکو 
غارت و ناامنی  و های فجیععامها با قتلشهرها در بین آن

الدین سیرت سلطان جالل. در کتاب گسرتده همراه بود
اما اين «های ایران آمده است: درباره منشأ خرابی منکربنی

ها را تنها از مغول و ترت نكشيديم، از پيش از هجوم ايشان رنج
خوارزميان و حتى بعىض از خود ايرانيان تركتازى و غوريان و 

قتل و خراØ رساندن را رشوع کرده بودند؛ مغول هم درنتیجه 
ستم و جور ايشان روى بدين ديار آورد و تخريب و كشتار را 

سح و سط). بارتولد نیز که  :١٣٦٥ (نسوی،» بنهايت رسانيد
 قتحقیقات گسرتده و عمیقی درباره ترکستان و شNل رش 

ایران در دوره قبل و بعد از مغول انجام داده، در مقایسه 
و چون از مصائب « نویسد:وضعیت این دو دوره می

احرتاز زمان جنگ بگذریم مردم ایران در عهد غیرقابل
خرت از زمان خوارزمشاهیان حکمفرمایی مغوالن چندان بدب

شود بنابراین مالحظه می. )١/١١٤: ١٣٨٧(بارتولد، » نبودند
ه وضعیت سیاسی ایران قبل از حمله مغوالن، در اثر رقابت ک

های مداوم بین رقبا و مدعیان قدرت، بسیار آشفته و جنگ
و بحرانی بود و مغوالن آغازگر و مخرب یگانه این رشایط 

ها به رسزمینی حمله کردند که قتل نابسامان نبودند، بلکه آن
ها نیز ود، آنو غارت در آن قبل از آمدن مغوالن رشوع شده ب
ها افزودند. با تهاجNت خود بر شدت و گسرتدگی ویرانی

توان قتل و غارت ناشی از رقابت و درگیری البته �ی
خوارزمشاهیان با دیگر مدعیان قدرت در منطقه را با کشتار 
و ویرانی گسرتده مغوالن مقایسه کرد، زیرا که مغوالن یک 

خوارزمشاهیان و نیروی مهاجم خارجی بودند که نسبت به 
ها، قتل و غارت وسیعی را در شهرهای مختلف رقبای آن

النهر انجام دادند. بلکه هدف نویسنده خراسان و ماوراء
تأکید بر این نکته است که کشتار و ویرانی، از قبل رشوع شده 

  بود و این مناطق در امنیت و رفاه کامل نبودند.

النهر در آستانه خراسان و ماوراء اوضاع اجتNعی و فرهنگی
  حمله مغوالن

اوضاع اجتNعی و فرهنگی ایران در آستانه حمله مغوالن نیز 
کمی از اوضاع سیاسی از نظر آشفتگی و نابسامانی، دست

-هها و گرو بین نحله نداشت. در این زمان اختالف و درگیری
های مختلف مذهبی و فکری در جریان بود. بزرگان و 

های مختلف سنی، شیعه، صوفی پیشوایان مذاهب و فرقه
شان پرداختند و پیروانو غیره به بحث و مشاجره با یکدیگر می

: ۱۳۳۳(راوندی،  گرفتار نزاع و درگیری با همدیگر بودند نیز
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ها قبل از هجوم مغوالن الدین نیشابوری که سالظهیر ).۱۸۲
یج ها و نتای شدت این درگیریزیست، دربارهدر نیشابور می

مردم نیشابور را به سبب اختالف مذاهب، « نویسد:آن می
 ایای از محلهعقاید قدیم و ضغاین عظیم بود، هر شب فرقه

ا هزدند تا خرابیکردند و آتش در محله مخالفان میحرش می
که از غزان مانده بود، اطالل شد و قحط و غال و وبا ظاهر 

 بدان شهریو  شد تا بازمانده تیغ و شکنجه غوزان انبار Úردند
آراستگی چنان شد که کسی محله و رسای خود باز  مجموع و

شناخت و آنجا که مجامع انس و محافل صدور بود، �ی
-الدین(ظهیر »مرامی اغنام و مکامن وحوش و بهایم شد

این تصویر از نیشابور و بسیاری  .)۵۰-۵۱: ۱۳۳۲ ،نیشابوری
ی و همچون ر  نشهرهای خراسان و دیگر مناطق ایرا از

ها ارائه داده، یاقوت در مورد برخی از آن آنچهاصفهان، با 
ا و همتفاوت است. در این شهرها رقابت و درگیری بین فرقه

های مختلف مذهبی، از جلسات مناظره و مباحثه گروه
ها در قرون اولیه اسالمی عبور کرده عاملان و رهربان این فرقه

مه مردم کشیده شده ها و عاو به تعصب و درگیری پیروان آن
گروهی  اش آتش زدن و خراب کردن محلهبود که نتیجه

ها وسیله گروه دیگر و زد و خوردهای خونین مستمر بین آنبه
شد رفاه و امنیت بسیاری از این شهرها از بود که باعث می

های مذهبی بین ها و درگیریبه غیر از مشاجرهبین برود. 
ی، ترس و وحشت از های مختلف فکری و عقیدتگروه

محابا در انظار عمومی اقدام به قتل فدائیان اسNعیلی که بی
�ودند، خواب از چشم مخالفان سیاسی و مذهبی خود می

حاکNن و مردم ربوده بود و جامعه را دچار یک ناامنی شدید 
مارکوپولو، ؛ ۳/۲۷۶ ،۲/۲۳۲: ۱۳۷۰(جوینی،  کرده بود

رسزمینی حمله کردند که مغوالن بر این بنابر ). ۵۳: ۱۳۵۰
های گسرتده سیاسی، مذهبی و گرفتار جنگ و درگیری
تنها زندگی راحت و امنی نداشتند، عقیدتی بود و مردم آن نه

بلکه در برخی از مناطق چنان از اختالف و درگیری خسته شده 
بودند که آرزوی برآمدن دستی از غیب را داشتند تا به 

سمرقندی، (دولتشاه دهدوضعیت نابسامان موجود پایان 
۱۳۳۷ :۱۶۹-۱۶۸(  

  علت حمله مغوالن به ایران
مختلفی بیان شده  عواملدر مورد علت حمله مغوالن به ایران 

عام بازرگانان مغول و �ایندگان را نتیجه قتل است. برخی آن

 اندحاکم شهر اترار دانسته ،ها به دست غایرخانآن
؛ ۶۱-۱/۶۲: ۱۳۷۰وینی، ج ؛۵۵۰: ۱۳۹۱جوزجانی، (

بعضی  ،)۳/۲۱۳: ۱۳۶۳ای، شبانکاره؛ ۳۱۴: ۱۳۴۶وصاف، 
الله خلیفه عباسی را که خواهان تجدید مجد و نارصلدین

عباسی بود و سلطان محمد خالفت عظمت گذشته 
 و مانعی در جهت رسیدن به هدف خودکه خوارزمشاه را 

دانست، محرک و تهدیدی برای موجودیت خالفت می
ان در حمله به قلمرو خوارزمشاهیان و مشوق اصلی چنگیزخ

خلدون، ابن ؛١٣/١٠٧: ١٣٤٨کثیر، ابن( اندایران ذکر کرده
برخی نیز . )١/٢١٨: ١٩٥٧مقریزی، ؛ ٨٢، ١/٨٨: ١٣٨٢

اند که چنگیز خان برای ای دانستهموارد مذکور را تنها بهانه
رسیدن به اهداف خود مبنی بر تسلط بر جهان رشق و غرب، 

استفاده کرد تا نیات باطنی خود را عملی سازد و اگر ها از آن
داد، مغوالن باالخره روزی با یک بهانه آن وقایع هم رخ �ی

ر، اشپول( دادنددیگری ایران را صحنه تاخت و تاز خود قرار می
انکار است اینکه، ). درهرحال، آنچه مهم و غیرقابل۲۷: ۱۳۸۴

مغلوبان و اسالمی، های به ایران و رسزمین ندر حمله مغوال 
ها نیز مقرص بودند و به قول رنه گروسه خصوص حاکNن آنبه
باعث بروز دشمنی و جنگ بین چنگیزخان و  آنچه«

» خوارزمشاهیان گردید از جانب خوارزمشاهیان به عمل آمد
چنگیز خان در مالقات با یکی . )۳۹۰-۳۹۱: ۱۳۷۹(گروسه، 

و علت حمله به  ردهکاشارهاز علNی هرات به موضوع انتقام 
قلمرو خوارزمشاهیان را گرف¸ انتقام از سلطان محمد 

از من قوی نامی «کند: خوارزمشاه اغری (دزد) اعالم می
خواهد ماند در گیتی، از کین خواس¸ محمد اغری [...] 
خوارزمشاه پادشاه نبود دزد بود، اگر او پادشاه بودی رسوالن 

هان، که پادشا ار آمده بودندو بازرگانان مرا نکشتی که به اتر 
). ٥٦٢: ١٣٩١(جوزجانی، » رسوالن و بازرگانان را نکشند

مغوالن پس از کشته شدن تعدادی از بازرگانان خود به دست 
تنها به هیچ عمل نهها، حاکم اترار و تصاحب اموال آن

دست نزدند، بلکه �ایندگانی را برای بررسی  یرانسانیغ
اره مقرصان حادثه، به دربار موضوع و اجرای عدالت درب

جای عذرخواهی و ها بهاما آن .خوارزمشاهیان اعزام کردند
به قتل  نیزمجازات عامالن این واقعه، �ایندگان مغوالن را 

در . )٥٢: ١٣٦٥؛ نسوی، ٣٢/١٣٦: ١٣٧١اثیر، (ابن رساندند
چنین رشایطی بود که مغوالن حمله به ایران و گرف¸ انتقام 
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شته شده ن ککه به دست خوارزمشاهیا ار خون کسانی 
دیگری نیز  اقوامجای مغوالن، اگر به ، رشوع کردند.بودند

 تحمل کنند واقدامی را توانستند چنین ، شاید �یدبودن
ها برای گرف¸ انتقام لذا اقدام آن دست به هیچ کاری نزنند.

خون بازرگانان و �ایندگانشان که به عقیده بسیاری از مورخان 
ها در این است، اما آن درکقابلکشته شده بودند،  ناحقبه

گیری راه افراط در پیش گرفتند و دچار خطا و اشتباه انتقام
  وجه قابل توجیه و پذیرش نیست. هیچبزرگی شدند که به

  های مترصفینحوه برخورد مغوالن با مردم رسزمین
، گرف¸ النهرخراسان و ماوراءحمله به  هدف مغوالن در آغازِ 

انتقام خون بازرگانان و �ایندگان خود از غایرخان حاکم اترار 
و سلطان محمد خوارزمشاه بود. به همین دلیل، ابتدا به رساغ 

ا آنگاه رساغ سلطان ر و  ندساندقتل ر غایر خان رفتند و او را به 
جای مقاومت در برابر مغوالن، فرار را بر قرار اما او به .گرفتند

هم به تعقیب او پرداختند. همین تعقیب  نمغوال  .ترجیح داد
ها را با مردمی مواجه کرد که هرچند تقصیری در آن ،و گریز

 کارهایکشته شدن بازرگانان مغول نداشتند، اما تاوان 
تنها در رشوع حمله اولیه، مغوالن نه .پرداختندخود را  حاکNن

 هیانچندین بار به دربار خوارزمشاتعلل زیادی داشتند و 
 را بدون توسل به آمدهیش�اینده فرستادند تا اختالف پ

 ییرمنطقوفصل کنند و هر بار با جواب غجنگ و خونریزی حل
؛ بیانی، ۴۹: ۱۳۶۵(نسوی،  رو شدندروبه یراخالقیو غ

بلکه در جریان حمله به شهرهای مختلف نیز، از  ،)۳۶: ۱۳۸۲
ر قبل از ه ، بلکهزدند�یهNن ابتدا دست به کشتار مردم 

 یشپکسی را به �ایندگی از طرف خود به ،نوع قتل و غارتی
ها را به تسلیم و قبول ایلی فرستادند تا آنمردم شهر می

-شدند آن را مال معین میهر شهر که ایل می« دعوت کند

نشاندند کردند و شحنه میکردند و باره و حصار را خراب می
کار در  ). این۲۴۰-۲/۲۴۱: ۱۳۶۳ای، (شبانکاره »رفتندو می

اتفاق افتاد و مردم  النهرخراسان و ماوراءبرخی از شهرهای 
جای فرمانربداری از حاکNن قبلی و پرداخت مالیات تنها به

به آنان، با حاکNن جدید کنار آمدند و به زندگی خود ادامه 
از  یخوشاثیر که دل). ابن۳۲۲: ۱۳۴۶(وصاف،  دادند

-ها را کفار ملعون و خونخواری میمغوالن نداشت و آن

-ابن(ه بودند دانست که باعث قتل و غارت مسلNنان شد

-در مورد آمدن مغوالن به شهر بلخ می )۳۲/۱۴۱: ۱۳۷۱اثیر، 

مردم شهر بلخ امان خواستند و به ايشان امان داده « نویسد:
ق شهر را تسليم لشكريان مغول ٦١٧رو در سال از این شد.

پس از گرف¸ بلخ، به هيچ رو مردم را آزار  كردند. مغوالن،
بلخ  اى درنرساندند، نه كشتند و نه يغN كردند، بلكه شحنه

در شهر  .)٣٢/١٩٧: ١٣٧١اثیر، ابن( »گNشتند و رفتند
و بعد از کش¸ » به مردمش امان دادند« هرات نیز، اولین بار

ای گNشتند و از شحنه« ای که مقاومت کرده بودند،عده
: ١٣٧١ اثیر،ابن( »سوی غزنه رهسپار گردیدندجا بهآن

رسخس، زرنوق،  ،سمرقندخوارزم، ). در شهرهای ٣٢/٢٠٤
ن به همیدر ابتدا نیز مغوالن  دیگرنور و بسیاری از شهرهای 

منوال رفتار کردند و به مردمی که تسلیم شده بودند، امان 
؛ ١١٨: ١٣٤٦؛ وصاف، ٣٣/١٥٨: ١٣٧١اثیر، (ابن دادند

جای ای بهاما اگر مردم شهر یا منطقه .)١/١٢٢: ١٣٨٧دی، یز 
تسلیم و قبول ایلی، مقاومت کرده یا �اینده مغوالن را به 

رساندند، رسنوشتی جز قتل و غارت در انتظارشان قتل می
نبود و این دستوری بود که چنگیز خان به رسداران خود داده 

نید به ما اعالم کدر پی سلطان بروید اگر به او رسیدید « بود:
و اگر پنهان شود به میان مNلک او فرو روید هر که به ایلی 
پیش آید استNلت دهید و شحنه و هر که خالف کند قهر 

  )۳۹۸: ۱۳۴۸(بناکتی، » کنید
ها جوچی پرس چنگیز خان در جریان حمله به خوارزم به آن

پدرم چنگیز خان « پیغام فرستاد و وعده امان داد و گفت:
خواهم که ملک من و من �ی زم را به من بخشیده استخوار

خراب شود و بر عNرت و بقاء آن حریصم و دلیل بر این معنی 
که چند گاه است که لشکر در این حدود نزول کرده است، 

اند تا این بقعه به مزید هرگز رخصت غارت والیت نیافته
عنایت از سایر بقاع ممیز باشد و در معرض تلف نیاید. 

صحاب خرد که عقلی کامل داشتند همه به مساملت و ا
 »صلح میل کردند و سفهاء حیران رأی بر ایشان غالب آمدند

). درنتیجه مغوالن به شهر حمله کرده و ١٢٤: ١٣٦٥(نسوی، 
را از بین بردند و افراد زیادی را به قتل  بخش وسیعی از آن

شدند، در شهر هرات نیز که بار اول مردم تسلیم  رساندند.
ان الدین پرس سلطخرب پیروزی جالل کهینامان یافتند، اما هم

محمد خوارزمشاه بر مغوالن را شنیدند، بر شحنه مغول 
شوریده، او را کشتند. وقتی مغوالن از این حادثه آگاه شدند، 
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بار دیگر به هرات برگشتند و به انتقام خون شحنه کشته شده، 
زنان و کودکان را اسیر کردند  مردان زیادی را به قتل رساندند و

-؛ سیفی٣٢/٢٠٤: ١٣٧١اثیر، (ابن و اموال را به یغN بردند

در دو شهر نیشابور و بامیان نیز، . )١١٥-١١٨: ١٣٨٣هروی، 
خان به دست مردم گیز به دلیل کشته شدن داماد و نوه چن

 دیگر انجام شد یجاهاآنجا، قتل و غارت بیشرتی نسبت به
اما در  ،)١٠٠: ١٣٨٣هروی، ؛ سیفی١/١٣٧: ١٣٧٠(جوینی، 

سایر شهرها که چندان مقاومتی نشان نداده و از نظر مغوالن 
  ود.ب ند، میزان کشتار و ویرانی کمرته بودجرمی را مرتکب نشد

-ی خراسان و ماوراءتوان شهرهامیبندی کلی در یک تقسیم

 درا بر اساس میزان کشتار و ویرانی توسط مغوالن، به چن النهر
ا قبول ب که در ابتدا شهرها و مناطقیالف:  تقسیم کرد: دسته

یل اما بعداً به دل ایلی، تقریباً از هرگونه خرابی مصون ماندند
انجام تحرکاتی علیه مغوالن یا زیر پا گذاش¸ قول و قرارهای 
اولیه موردحمله قرار گرفتند و متحمل خساراتی شدند مانند 

: ١٣٨٣هروی، ؛ سیفی٣٢/١٩٧ :١٣٧١اثیر، ابنهرات (بلخ و 
شهرهایی که در ابتدا مقاومت جزئی نشان . ب: )١١٥-١١٨

داده و سپس تسلیم شدند. در این شهرها و مناطق، مغوالن 
کنندگان و بعداً در درجه اول نیروهای نظامی و مقاومت

از مردم عادی شهر را، برای ایجاد رعب و  اندکی بخش
ها در آینده، به قتل وحشت و اطمینان از عدم شورش آن

شهرهایی . ج: )١/٨٣: ١٣٧٠رساندند. مانند بخارا (جوینی، 
که درخواست مغوالن برای تسلیم و قبول ایلی را نپذیرفته و 

حتی تعدادی از  .ها رسسختانه مقاومت کردنددر برابر آن
نیروهای مغولی را شکست داده و به قتل رساندند، اما 

تل و غارت قرار گرفتند. مانند درنهایت منهزم شده و مورد ق
: ١٣٧٠جوینی، ؛ ٢٠٥ -٣٢/٢٠٧: ١٣٧١ اثیر،(ابن خوارزم

: ١٣٧١اثیر، (ابن سمرقند ،)١٢٤: ١٣٦٥نسوی، ؛ ١/١٠١
. د: )٩٢-٩٦: ١٣٨٣، هرویسیفی( و مرو )١٤٥/ ٣٢

تنها مقاومت کرده، بلکه ایلچی، شحنه مغول شهرهایی که نه
به قتل رساندند. نحوه  یا عضوی از خاندان چنگیز خان را

برخورد مغوالن با این گروه از شهرها بسیار شدیدتر از جاهای 
عام کردند و ها تعداد زیادی از مردم را قتلدیگر بود و در آن

 شان را به یغN بردند. مانند نیشابور و بامیاناموال و دارایی
-شبانکاره؛ ١/١٣٧: ١٣٧٠جوینی، ؛ ٥٥٩: ١٣٩١جوزجانی، (

-١١٨: ١٣٨٣هروی، (سیفی هرات و )٢/٢٤٣: ١٣٦٣ای، 

. بررسی نحوه برخورد مغوالن در شهرهای مختلف نشان )١١٥
دهد که برخالف ادعای برخی از مورخان و محققان، می

 ها به دنبالها قتل و غارت مردم نبود، بلکه آنهدف اصلی آن
حNیت از سلطان خطاکار و قبول وادار کردن مردم به عدم

-ها تن مید و در هرجایی که مردم به این خواسته آنایلی بودن

رفتند، اما اگر گNشتند و میدادند، حاکمی از طرف خود می
کردند، مغوالن شدند و مقاومت میمردم شهری تسلیم �ی

دادند و برای ایجاد رعب ای را انجام میقتل و غارت گسرتده
-اغراقها، روایت گیری آنو وحشت در سایر شهرها و عربت

دادند ها انتشار میآمیزی را در مورد میزان و نحوه قتل و غارت
ها به منبع مورخان در نگاش که بعداً برخی از این روایت

شد. نکته دیگر اینکه تقاضای یک مهاجم آثارشان تبدیل می
و متجاوز خارجی مبنی بر عدم مقاومت و تسلیم در برابر او، 

نده به دنبال توجیه یا مرشوع از هر لحاظ نامرشوع است و نگار 
جلوه دادن آن نیست، بلکه تنها به این نکته تأکید دارد که 

ها از هدف اصلی مغوالن، تسلیم �ودن مردم و اطاعت آن
ها و اگر کشتاری هم صورت خودشان بود نه قتل و غارت آن

  گرفت برای وادار �ودن مردم به اطاعت بود.

  مردم عادیاز تفکیک هáمندان و صنعتگران 
مغوالن قبل از قتل و غارت مردم هر شهری، هáمندان، 

وران، علN و دانشمندان آن را از مردم عادی صنعتگران، پیشه
فرستادند تا از علم ها را به مغولستان میکردند و آنجدا می

و هáشان در عمران و آبادانی استفاده کنند. این روش حتی 
، نیشابور، هرات و مرو که به در مورد شهرهای اترار، خوارزم
ها، ای از مغوالن به دست آندلیل مقاومت مردم و قتل عده

 قتل و غارت بیشرت و شدیدتری را تجربه کردند، اجرا شد
به  .)٢٣٥تا: العربی، بی، ابن٨٣، ١/١٢٦: ١٣٧٠(جوینی، 

مغوالن بر شهر «در هنگام محارصه خوارزم،  عنوان �ونه
شهر را به صحرا بردند و آنچه ارباب مسلط گشتند و «امت 

حرفت و صناعت بودند زیادت از صد هزار نفر را جدا 
وران و جز پیشهدر غزنه به ) و١/١٠٠: ١٣٧٠جوینی، » (کردند

). ٣٢٠: ١٣٤٦صنعتگران بقیه مردم را کشتند (وصاف، 
اگرچه تفکیک هáمندان و صنعتگران از مردم عادی و عدم 

کننده قتل و تواند توجیهوالن �یها از سوی مغکشتار آن
تواند نشانگر این غارت گسرتده مردم عادی باشد، اما می

اند، که برخی گفتهچناناگر مغوالن آن موضوع باشد که
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وحشی و خونخوار بودند و هدفی جز قتل و غارت نداشتند، 
ذاشتند گهیچ تفاوتی بین صنعتگر و دانشمند و دیگران �ی

ها این فهم و آن . اماکردندبرخورد می کلشیکو با همه به 
شعور را داشتند که به علم و هá دانشمند و هáمند بها 

  ها در جهت رشد و پیرشفت خود بهره گیرند.دهند و از آن

  اداره امور در ایرانی ساالراناستفاده از دانشمندان و دیوان
مغوالن در هنگام حمله به ایران بسیاری از رجال و بزرگان 

های قبلی را به استخدام خود درآوردند و از علم و سلسله
های وسیعی که ترصف کرده ها برای اداره رسزمینتجربه آن

طوسی، خواجه  یرالدیننصبودند، استفاده کردند. خواجه
الله همدانی و برادران جوینی ازجمله این الدین فضلرشید

مغوالن  تنها وارد دستگاه دیوانساالریافراد بودند که نه
ها برخوردار شدند، بلکه از نفوذ و احرتام زیادی در بین آن

 دادند.و بسیاری از امور را به صالحدید خود انجام  بودند
نصیرالدین طوسی از طرف هالکوخان با آغوش باز خواجه

عنوان مشاور عالی او در پذیرفته شد و بنا به روایتی، به
عباسی بغداد که در براندازی اسNعیلیان املوت و خلفای 

 عرشی پرداخته بودند، نقشادوار گذشته به آزار شیعیان اثنی
؛ ٢/٢٠٥: ١٣٧٦سیاسی مهمی را بازی کرد (شوشرتی، 

) بعداً هم با ریاست بر اوقاف، ٤/٢٣٥: ١٣٣٣خواندمیر، 
ایجاد رصدخانه مراغه را فراهم �ود. عطاملک جوینی  زمینه

هNن زمان ورود هالکو به ایران  نیز که به همراه پدر و برادرش از
یافته و لیاقت و کاردانی خود را در امور راهبه دستگاه مغوالن 

دیوانی نشان داده بود، بعد از فتح بغداد توسط هالکو، به 
فرمانروایی این شهر که قبل از این مرکز خالفت و جهان اسالم 

 الدینبود، منصوب شد. پدرش بهاءالدین و برادرش شمس
منصب وزارت رسیدند و در امر اداره کشور به مغوالن  هم به

الله همدانی که الدین فضلکمک کردند. خواجه رشید
پزشکی یهودی بود، از زمان گیخاتو به وزارت رسید و ضمن 
حفظ این مقام در دوره غازان خان و الجایتو، ریاست 

 و مرکز علمی ربع غازان را نیز بر عهده گرفتموقوفات شنب
را در تربیز ساخت و غازان را در انجام اصالحاتش  رشیدی

ها در جهت حNیت و راهنNیی کرد. این افراد و اعقاب آن
ای هاحیای فرهنگ ایرانی و تحکیم مبانی تشکیالت و سازمان

ن، عالوه بر ایای را بازی کردند. اداری و دیوانی نقش برجسته
در کنار  مغوالن برای اداره هر شهری، از یک حاکم ایرانی

کردند تا بتوانند از عهده اداره امور شحنه مغولی استفاده می
 رسزمینی که اطالعات چندانی از آن نداشتند، برآیند

. )٢/٢٣٩: ١٣٦٣ای، ، شبانکاره١/١٣٧: ١٣٧٠(جوینی، 
که  سفاکیحال سؤال این است که کدام قوم وحشی و 

 ی ازتواند چنین درکمیندارد،  هدفی جز کشتار و خونریزی
مسائل داشته باشد و بداند که برای اداره حکومت پهناوری 

-ها و سیاستکه از چین تا غرب ایران گسرتده بود، چه برنامه

عام بزرگان و جای قتلهایی را باید در پیش گرفت و به
ها برای اداره امور دانشمندان قوم مغلوب، از علم و تجربه آن

  .بهره برد

  ناهای جدیدبازسازی شهرها و ایجاد ب
بسیاری از مورخان و محققان، مغوالن را قوم غارتگری معرفی 

اند که جز تخریب و ویرانی شهرها و آثار «دنی کاری از کرده
چند سال بعد از حمالت  تنها کهآمد. درحالیدستشان بر�ی

) دستور تعمیر و ق٦٢٤-٦٣٩اولیه مغوالن، اگتای قاآن (
از آثار و ابنیه تعمیر یا از نو  بازسازی شهرها را داد و بسیاری

: ١٣٦٤؛ مستوفی، ٢٣ :١٣٤٦ (وصاف، ساخته شدند
 .ه.ق ٦٣٤هرات یکی از همین شهرها بود که در سال . )٥٨٣

باف و صنعتگر که در ای جامهبه دستور اگتای و توسط عده
هنگام غارت آن شهر جان ساã به در برده و به مغولستان 

: ١٣٨٣هروی، (سیفی ی شدفرستاده شده بودند، بازساز 
در خوارزم، بخارا، سمرقند و دیگر شهرهای . )١٤١-١٤٢

النهر و خراسان نیز به همین شیوه عمل شد و بناهای ماوراء
در . )٢٠٣: ١٣٧٧(تیموری،  شد و بازسازیزیادی تعمیر 

های بعد نیز که مغوالن در ایران مستقر شدند و سال
از این آثار و ابنیه در حکومت تشکیل دادند، تعداد زیادی 

توان به رصدخانه مراغه، ایران به وجود آمد که از آن جمله می
ره اشاو شهر اوجان گنبد سلطانیه  ،غازانربع رشیدی، شنب
ها های مغولی یا با کمک و مساعدت آنکرد که توسط خان

نصیرالدین طوسی، هرچند نقش خواجه .ساخته شدند
فرزندانش، برادران جوینی و  الله همدانی وفضلرشیدالدین 

دیگر رجال و بزرگان ایرانی حارض در دستگاه دیوانساالری 
انکار است، اما باید توجه مغوالن در خلق چنین آثاری غیرقابل

ها پیش، به دستور اگتای قاآن داشت که این روند از سال
ا هرشوع شده بود و در زمان ایلخانان نیز ادامه یافت و اگر آن

و از آن حNیت مادی و معنوی  هایی بودندنین طرحمخالف چ
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انستند تو �ی تنهاییبه، وزیران و دانشمندان ایرانی کردند�ی
  کاری انجام دهند.

ق کتابش را به رشته تحریر ٦٧٤زکریا بن محمد قزوینی که در 
درآورد، از عظمت و رونق بسیاری از شهرها و مناطقی سخن 

والن قرار گرفته بود. وی در مورد گفته که مورد تاخت و تاز مغ
خراسان که بیشرتین حمالت مغوالن را تحمل کرد و بیش از 

خراسان «نویسد: هر جای دیگری قتل و غارت شد، می
النهر و غربی آن، بالدی است مشهور. رشقی آن، ماوراء

قهستان و شهرهای معظم آن والیت مرو و هرات و بلخ و 
های خدا و آبادترین و رسزمینباشد. از بهرتین نیشابور می

). او درباره ٤٢٦: ١٣٧٣(قزوینی، » هاستآنین ترپربرکت
-شهر هرات نیز که ازجمله شهرهای ویران شده بود، می

شهری است عظیم از شهرهای خراسان و شهری «نویسد: 
» تر از هرات نیستدر مملکت خراسان بهرت و مرغوب

 شدتبهکه ). در مورد شهر خوارزم نیز ٥٥٦(هNن: 
این شهر و محال چندان آبادان «نویسد: دیده بود، مییبآس

). همچنین ٥٩٧(هNن: » ای به نظر نیایداست که هیچ خرابه
کند او به رونق و شکوه شهرهای بخارا و سمرقند اشاره می

شود که بسیاری ) پس مالحظه می٤٤٢، ٥٨٦، ٦١٥(هNن: 
النهر تنها چند وراءترین شهرهای خراسان و مادیدهاز آسیب

سال بعد از حمله مغوالن و در هNن دوره حکومت ایلخانان 
ترین و به رونق و شکوه سابق خود برگشته بودند و باز هم مهم

-شدند. بنابراین، میمشهورترین شهرهای ایران محسوب می

توان گفت که حمالت مغوالن چنان وحشیانه و غارتگرانه 
ر بزرگ مثل خوارزم را با خاک نبوده که همه بناهای یک شه

یکسان کند و همه ساکنانش را از بین بربد طوری که به قول 
تا هزار سال دیگر نتواند به رونق گذشته  برخی از مورخان

بازگردد. یا اینکه اگر قتل و غارت زیادی هم صورت گرفته بود، 
بالفاصله بعد از حمالت اولیه و تثبیت حکومت مغوالن، 

شد و در طول دو سه دهه  شهرها داده دستور بازسازی
شده آباد گشتند و بخش زیادی از یرانوبسیاری از شهرهای 

شکوه و عظمت و شهرت سابق خود را به دست آوردند و 
عنوان پایتخت و مرکز های مختلف بهبعدها از سوی حکومت

  سیاسی و فرهنگی قرار گرفتند.

  

  تسامح مذهبی مغوالن
اتی که توجه بسیاری از مورخان و ترین موضوعیکی از مهم

شناس را به خود جلب کرده، تسامح مذهبی محققان مغول
؛ ٦٠: ١٣٨٢؛ بیانی، ٥١-٥٢: ١٣٧١(مورگان،  مغوالن است

ها برخالف اغلب حکومتگران آن . آن)٢٣٢: ١٣٨٣آذر، ترکمنی
زمان که تعصبات شدید مذهبی داشتند و از هیچ تالش و 

ند، کردفان مذهبی خود دریغ �یکوششی برای نابودی مخال
های مترصفی چندان کاری با اعتقادات دینی مردم رسزمین

نداشتند و اگر زمانی پیروان یک دین و آیینی را مورد آزار و 
دادند، بیشرت به تحریک مخالفان مذهبی آن اذیت قرار می

ر، خواندمی( گروه بود که در بین ایلخانان نفوذ کرده بودند
جوينى از تساهل و تسامح دينى چنگيز ياد . )٣/٣٣: ١٣٣٣

چون متقلد هيچ دين و تابع هيچ ملت «نويسد: كند و مىمى
نبود، از تعصب و رجحان ملتى بر ملتى و تفضيل بعىض بر 
بعىض مجتنب بودست، بلكه علN و زهاد هر طايفه را اكرام 

 ).١/١٨: ١٣٧٠(جوینی،  »كردستو اعزاز و تبجيل مى
های مترصفی را به پذیرش تنها مردم رسزمیننهمغوالن 

مجبور نکردند، بلکه به دین و آیین  خود شمنیاعتقادات 
درآمدند و در آنان مسیحی، یهودی، بودایی، شیعه و سنی 

نصیرالدین شیعه، خواجه دیوانساالری خود از خواجه
رشیدالدین یهودی و بزرگان و دانشمندان سایر ادیان و 

این است که اگر  موضوعکردند. حال مذاهب استفاده 
های متمدن بودن تسامح مذهبی، خوب و یکی از نشانه

قومی است و کوروش هخامنشی را باید به خاطر تسامح 
مذهبی که در هنگام تسخیر بابل نشان داده بود، ستود، پس 

ها را از این منظر کرد و آن یدنظردر مورد مغوالن نیز باید تجد
که همچون کوروش، با دین و آیین مردم  موردتوجه قرار داد

، چندان برخورد تندی ندهایی که فتح کرده بودرسزمین
پرداختند، ها مینداشتند و اگر زمانی هم به آزار و اذیت آن

د دیگر بود که قصد داشتن بیشرت به تحریک پیروان مذاهب
البته  .مخالفان مذهبی خود را با شمشیر مغوالن از بین بربند

ردیف سامح مذهبی کوروش با مغوالن به معنای همقیاس ت
ها در امور دیگر نیست بلکه منظور این است که قرار دادن آن

ها در کنار کشتار وسیع مغوالن که مبنای وحشی نامیدن آن
ها نیز که با خوی وحشیگری قرار گرفته، به تسامح مذهبی آن

 دتری در مور در تضاد است، توجه شود و قضاوت منصفانه
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ها صورت گیرد. نکته دیگر اینکه مغوالن تنها در برخورد با آن
ها ایرانیان و مسلNنان تسامح مذهبی نشان ندادند، بلکه آن

 نیز چنین های مترصفی ازجمله چین و روسیهدر همه رسزمین
-برخوردی را با مردم داشتند و تسامح مذهبی یکی از ویژگی

کید رهرب مغوالن در های اصلی مغوالن و از مسائل مورد تأ
ای از محققان سعی دارند یاسای چنگیزی بود. هرچند عده

پرستی، از با ربط دادن تسامح مذهبی مغوالن به خرافه
)، ٣٦٢ -٣٦١: ١٣٧٩ اهمیت این موضوع بکاهند (گروسه،

اما واقعیت این است که مغوالن در برخورد با مردم همه 
و اروپا تسامح مناطق مترصفی ازجمله ایران، چین، روسی 

ینی را از خود نشان دادند که با هر نوع تحسقابلمذهبی 
  خوی وحشگیری در تضاد است.

  شناسینویسی و ستارهرونق تاریخ
هرچند در دوره مغوالن، دیگر از آن دوران طالیی فرهنگ و 

اسالمی قرون سوم و چهارم هجری خربی نبود،  -«دن ایرانی
گفته شد، افول علم و ادب و هá طور که قبًال نیز اما هNن

ایرانی حداقل یک قرن پیش از حمله مغوالن رشوع شده بود 
و با آمدن مغوالن رسعت بیشرتی گرفت. البته در این میان 
علومی نیز بودند که در سایه حNیت ایلخانان مغول رونق 

توان به تاریخ و نجوم اشاره چشمگیری داشتند، از آن جمله می
-در مقدمه کتاب تاریخ جهانگشای جوینی میقزوینی کرد. 

یک شعبه مخصوصی از ادبیات یعنی فن در عهد « نویسد:
مغول رواجی «ام گرفت و ترقی عظیم �ود و کتب نفیسه از 

ته شده سی نوشبه زبان فار  تاکنونیخِی که تاربهرتین کتب 
ازجمله این ). ١/٤: ١٣٧٠(جوینی، » است در آن تألیف شد

اریخ التواریخ، ت، جامعی جوینیتاریخ جهانگشابه توان آثار می
، روضه اولی االلباب فی تواریخ االکابر و تاریخ گزیده ،وصاف

ماً عمو  االنساب اشاره کرد کهالتواریخ و مجمعاالنساب، نظام
توسط دیوانساالران مغولی و با تشویق و حNیت ایلخانان 

به یکی از  در زمینه نجوم نیز رصدخانه مراغهد. نوشته شدن
شناسی جهان تبدیل شد. ترین مراکز ستارهمهم

نصیرالدین طوسی با کمک مادی و معنوی هالکوخان خواجه
های معروف جهان مغول، بسیاری از منابع و آثار کتابخانه

اسالم را در رصدخانه جمع کرد و دانشمندان و عاملان را از 
 یج ایلخانیاقصی نقاط جهان در آن گرد آورد و زمینه تألیف ز

شناسی آن زمان بود، فراهم ترین آثار ستارهرا که یکی از مهم

-مشاهده چنین حNیت .)٢٨٦-٢٨٧تا: العربی، بی(ابنکرد 

و دانشمندان،  دانشهای مادی و معنوی ایلخانان مغول از 
ودند ب سفاکیپذیرش این تفسیر را که مغوالن قوم وحشی و 

که بویی از «دن و انسانیت نربده بودند و تنها به قتل و غارت 
هرچند که سازد. می مواجه مشکلپرداختند، با ها میانسان

شاید «ایل مغوالن به ثبت و ضبط افتخارات قومی و 
ها به خرافه در های آنیشگرانویسی و خاندانی در رونق تاریخ

ه چه اینک از نظررصفا پیرشفت نجوم تأثیر داشته است، ام
است، نتیجه حNیت  عواملی در این پیرشفت دخیل بوده

نویسی و نجوم کمک مؤثری ها به رونق و پیرشفت تاریخآن
کرد. نکته دیگر اینکه عالوه بر ایران و رشق جهان اسالم که 

های غربی اسالمی مغوالن واقع شد، در رسزمین موردتهاجم
یز که از آسیب حمالت مغوالن نظیر مرص، مراکش و اندلس ن

مصون مانده بودند، انحطاط علمی و هáی رشوع شده بود 
خلدون یک استثنا و ظهور مورخان و متفکرانی همچون ابن

نهر البود. یعنی انحطاط فکری تنها محدود به خراسان و ماوراء
و مناطق رشقی نبود، بلکه در مناطق خارج از مترصفات 

ود و حمله مغوالن تنها مسبب تنزل رشوع شده بنیز مغوالن 
  ).١٥: ١٣٢٧فکری و ذوقی مسلNنان نبود (عطارد، 

  جنگهر قتل و غارت ویژگی طبیعی 
توان قتل و غارت ویژگی طبیعی هر جنگی است و �ی

مغوالن را به خاطر انجام چنین کاری در موقع جنگ، وحشی 
الدین فرزند سلطان و خونخوار نامید و در مقابل، جالل

محمد خوارزمشاه را که در هNن زمان، بر رس کسب قدرت 
رد بها را از بین میجنگید و آنبا برادر و دیگر هموطنانش می

 ددارا در مورد مسیحیان گرجستان انجام می زیادی و کشتار
) یک قهرمان نامید و به آن ٢/١٤٥: ١٣٦٣ای، (شبانکاره

یک  طرف کسی است که انجاممورخ و محقق بی .بالید
 بیحتقعملی را از طرف دوست و دشمن به یک اندازه تأیید یا 

سفاک و  کند، نه اینکه دشمن را به خاطر انجام آن عمل،
قهرمان بنامد. به دلیل انجام هNن کار، و دوست را  خودرنده

هNن کاری را که خوارزمشاهیان  ننکته دیگر اینکه، اگر مغوال 
-کردند، با بازرگانان ایرانی میها با بازرگانان و �ایندگان آن

کردند و خوارزمشاهیان توانایی گرف¸ انتقام و قتل و غارت 
ها مرتکب شدند، داشتند، مغوالن را به هNن صورتی که آن

زدند؟! بررسی اعNل و رفتار آیا دست به چنان کاری �ی



 

������ 1397   ����33  

11  

�
�

� �
 �

��
� 

��


�
�

�
...

 

دهد که خوارزمشاهیان در برخورد با دشمنانشان نشان می
 رفتندیا هر گروه دیگری نیز به هNن راهی میها و بسا آنچه

ها این بود که ترین ایراد کار مغولبزرگ که مغوالن رفتند.
ها تناسب بین جرم و مجازات را رعایت نکردند. یعنی اگر آن

جای حمله به ایران و قتل و غارت گسرتده مردم در شهرهای به
ل ان مغو مختلف، تنها به هNن شهر اترار که حاکمش بازرگان

ها را مقرص کردند، شاید کسی آنرا کشته بود، حمله می
شد. ها یاد �ینامید و در تاریخ به این بدی از آن�ی
ها را به خاطر گسرتده بودن تعداد توان آنحال، �یبااین

  ها، وحشی و خونخوار خواند.کشته

  گویی و بزرگنNییاغراق
کشتار مغوالن، یکی از عوامل گویی و بزرگنNیی در مورد قاغرا

اصلی نسبت دادن القاب و عناوینی همچون وحشی، 
خو به مغوالن است. در اینکه مغوالن تهاجم خونخوار و درنده

و مخربی را علیه ایران انجام دادند و تعداد زیادی از  گسرتده
شان را گناه را از دم تیغ گذراندند و اموال و داراییمردم بی

هیچ شکی نیست. اما در مورد میزان قتل و غارت کردند، 
گویی صورت گرفته که هر نوع تحلیل و ها چنان اغراقغارت

بررسی علمی و منصفانه را تحت تأثیر قرار داده و هر 
ها، ناگزیر مغوالن را وحشی و ای با دیدن این روایتخواننده

-خونخوار نامیده است. جوینی در مورد کشتار مغوالن می

مال و جان یر خان بر امتثال اشارت ایشال را بیغا« نویسد
کرد بلکه جهانی را ویران و عاملی را پریشان و خلقی را بی خان 
و مان و رسوران، به هر قطره از خون ایشان جیحونی روان شد 
و قصاص هر تار مویی صد هزاران رس بر رس هر کویی گویی 

 »شد. گردان گشت و بدل هر یک دینار هزار قنطار پرداخته
تا « نویسد:) او در جای دیگری می١/١٦٨: ١٣٧٠(جوینی، 

رستاخیز اگر توالد و تناسل باشد غلبه مردم به عرش آنچه بوده 
). حمدالله مستوفی نیز ١/٧٥(هNن: » است نخواهد رسید

اگر « نویسد:چند سال بعد سخنان جوینی را تکرار کرده و می
د و عدل و داد باشد تا هزار سال بعد هیچ آفتی و بالیی نرس
: ١٣٦٤(مستوفی، » جهان با آن قرار نرود که در آن عهد بود

که نه به قول مستوفی، هزار سال بعد، بلکه در ) درحالی٥٨٢
بعد از حمله مغوالن بسیاری از شهرهای  صدسالهNن 

                                                             

1. Lawrence Potter 

النهر رونق و شکوه سابق خود را به دست خراسان و ماوراء
گی و سیاسی تبدیل شدند. آوردند و به مراکز علمی، فرهن

ها به هNن صورتی بود که اگر میزان کشتارها و خرابیدرحالی
ها در و مجموع کشته شدهگزارشکه در برخی از منابع 

ند االنهر را بیش از ده میلیون نفر برآورد کردهخراسان و ماوراء
)، در چنین مدت ٤٤: ١٣٩٣رسشت و همکاران، بهشتی(

-با گردآوری داده ١و احیا نبود. لورنس پاتری بازساز قابلاندکی 

های مختلف آماری و با در نظر گرف¸ مسافت تقریبی 
 شدهگزارشها و طول باروها، آمار و ارقام شهرها، تعداد خانه

-از سوی مورخان در مورد جمعیت شهرهای خراسان و ماوراء

ید قرار داده است. او برای نیشابور جمعیتی موردتردالنهر را 
هزار  ٦٠تا  ٤٥هزار نفر و برای هرات  ٢٢٠تا  ١١٠حدود  در

نفر در آستانه تهاجم مغوالن تخمین زده است (عباسی و 
-که جوینی تعداد کشته). درحالی١١٩: ١٣٩١یارمحمدی، 

) ٦٣-١/٦٤: ١٣٧٠نفر (جوینی،  ١٧٤٧٠٠٠های نیشابور را 
نفر (جوزجانی،  ٢٤٠٠٠٠٠های هرات را و منهاج رساج کشته

) ٦٦-٨٠: ١٣٨١نفر ( ١٦٠٠٠٠٠هروی سیفی ) و١٢١: ١٣٤٢
آمیز و دور از عقل تنها بسیار اغراقنوشته است. این آمارها نه

و منطق علمی است، بلکه اختالفات زیادی نیز با هم دارند 
  .ستا هاآنیردقیق بودن غکه گویای غیرواقعی و 

  گیرینتیجه
، ضاع سیاسیدهد که او نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

اجتNعی و فرهنگی ایران در آستانه هجوم مغوالن بسیار 
های سیاسی آشفته و نابسامان بود. اختالفات و رقابت

خوارزمشاهیان با خلفای عباسی، اسNعیلیان، قراخانیان، 
قراختائیان و دیگر حکومتگران منطقه و اختالفات مذهبی و 

ری و های فکعقیدتی سنیان، شیعیان، صوفیان و سایر نحله
مذهبی باعث رکود و زوال علم، فرهنگ، هá و اخالقیات در 
جامعه شده بود و چنان وضعیت ناامن و بحرانی را به وجود 
آورده بود که حتی برخی از مردم در انتظار برآمدن دستی از 

ها را از رشایط بحرانی موجود نجات دهد. غیب بودند تا آن
حمله کرده بودند که در آتش ای بنابراین، مغوالن به جامعه

سوخت و در آن تعصبات و اختالفات سیاسی و مذهبی می
از دوره طالیی رونق و پیرشفت علم و هá قرون سوم و چهارم 
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هجری خربی نبود. عالوه بر این، بررسی اعNل و رفتار مغوالن 
در هنگام حمله به خراسان و ماوراءالنهر و حکومت در ایران 

چنان وحشیگری و خونخواری تنها آنها نهآندهد که نشان می
اند اند، انجام ندادهکه برخی از مورخان و محققان ادعا کرده

بلکه مانند بسیاری از مهاجNن آن زمان و حتی در مواردی 
 ها دراند. آنها با مردم مناطق موردحمله رفتار کردهبهرت از آن

تا  اوراءالنهراز شهرهای خراسان و م هرکدامتهاجم اولیه به 
خواستند جنگ و خونریزی کردند و میحد امکان تعلل می

ها به هدف اصلی که دستیابی به سلطان اتفاق نیفتد تا آن
خطاکار فراری بود، نایل شوند. مغوالن قبل از ورود به هر 

دادند که دست از ها پیام میمنطقه یا شهری به ساکنان آن
جای او، به زیر و به مقاومت و حNیت از سلطان بردارند

ها را حاکمیت مغوالن درآیند، اگر شهری درخواست آن
کرد، بدون هیچ قتل و غارتی یا با کمرتین آسیبی اجابت می

داد، مورد ی از خود نشان میمقاومتماند، اما اگر برپا می
ها به علم گرفت. در چنین رشایطی آنحمله مغوالن قرار می

جای و به بهادادهو هá و صنعت و صاحبان حرف و پیشه 
قتل و غارت، عاملان و دانشمندان و دیوانیان را به همکاری 

ها گرفتند و در خلق علم و هá و معNری از آنبا خود می
کردند. همچنین، مغوالن در برخورد با مردِم حNیت می

ز ینی اتحسقابل، تسامح مذهبی شدهفترص های رسزمین
که در هNن زمان، حکومتگران ایران خود نشان دادند، درحالی

و جهان اسالم به خاطر اختالفات مذهبی به قتل و غارت 
 دین ها را به پذیرف¸تنها آنپرداختند، اما مغوالن نهیکدیگر می

خودشان مجبور نکردند، بلکه در ادیان و اعتقادات آزاد 
ذاشتند و حتی به دینشان درآمدند. مشاهده این اعNل و گ

که مغوالن قومی سفاک، را رفتار از مغوالن، این ادعا 
خو، غارتگر و وحشی بودند، با شک روبرو خونخوار، درنده

ای را همچون ی گسرتدههاغارت�اید؛ هرچند که قتل و می
نین بسیاری از مهاجNن دیگر در آن زمان انجام دادند. همچ
ان تو کشت و کشتار ویژگی طبیعی هر جنگی است و �ی

 قومی را به خاطر قتل و غارتی که در جنگ مرتکب شده
است، وحشی و خونخوار دانست، اما افراد خودی را به 

  خاطر انجام اعNل شبیه آن ستود و قهرمان جلوه داد.
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