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 چکیده
 را النهرماوراء مسل+ن، جغرافیدانان و مورخان مغول، حمله از پیش

 اییجغرافی و سیاسی تاریخی، پیوندهای در و ایران مملکت از بخشی
 این یتاریخ عمیق ارتباط و همگرایی به و دانستندمی بزرگ خراسان با

کوچروانی مانند کوشانیان، نظر داشتند.  تاریخی خراسان با منطقه
هیاطله و بخصوص کوچروهایی که پس از اسالم بر این نواحی فرمان 
راندند مانند قراخانیان، سلجوقیان، قراختاییان و خوارزمشاهیان، 

 کردهن قطع را ایران یداخل فضای و مناطق این بین تاریخی روابط هرگز
های مقتدری تشکیل دادند که از و حتی گاه در مقاطعی دولت

مرزهای سیحون تا بغداد امتداد داشت. نگاه آنان همواره به سمت 
غرب بود و همین نگاه پیوستگی داZی از منظر سیاسی، اجت+عی و 

رسد ماوراءالنهر و بخصوص خوارزم کرد. به نظر میاقتصادی ایجاد می
پس از هجوم مغول، ارتباط تاریخی خود با ایران را از دست داده 

توان آنان که می است. در واقع حاک+ن غیر ایرانی پیش از هجوم مغول
را خویشاوندان فرهنگی مغوالن دانست، باوجود ساختاِر سیاسی، 
اجت+عی، اقتصادی شبه مغولی، سبب این گسست تاریخی 

ع تبغول بود. حمله مغوالن و بهنشدند. این گسست، حاصل هجوم م
آن، نحوه تقسیم مترصفات چنگیزی، پیامدهای تاریخی عمیقی برجای 

 هایموقعیت شدن مشخص با نتایج این بنای گذاشت. سنگ
بندی از آن رو اهمیت داشت که مرز این تقسیم .شد آغاز جغرافیایی

 رانای از جغرافیایی لحاظ از که خوارزم میان این درموضوع هویتی بود. 
 طی را متفاوت مسیری هویت نظر از بود، شده جدا النهر ماوراء و

هویتی که در ابعاد سیاسی، اجت+عی و اقتصادی تغییر  .کردمی
یافت. در این پژوهش با روش تحلیل تاریخی، تالش شده است 

هایی از همگرایی تاریخی خوارزم، ایران و ضمن توضیح جنبهتا 
  .جوم مغول مورد واکاوی قرار گیردماوراءالنهر، تبعات ه

  خراسان بزرگ، خوارزم، خیوه، جغتاییان، مغول کلیدی: واژگان
 

Abstract 
Before the Mongol invasion, Muslim historians and 
geographers viewed Transoxiana to be part of the Iran 
and in historical, political, and geographical 
connection with Greater Khorasan. They sought the 
convergence and deep historical connection of this 
region with historical Khorasan.  Nomads such as the 
Kushans, the Hephthalites, and especially the 
nomads who ruled these areas after Islam, such as the 
Qarakhaniyan, Seljuks, Qara Khitai and 
Khwarezmian, never cut off historical ties between 
these areas and the interior of Iran, and sometimes 
even formed powerful states. It stretched from the 
borders of Seyhan River to Baghdad.  They sought 
West, and this perspective created a permenant 
political, social and economic connection. It seems 
that Transoxiana, and especially Khwarezm, has lost 
its historical connection with Iran after the Mongol 
invasion. In fact, the non-Iranian rulers were not 
indeed responsible for this historical segregation 
before the Mongol invasion, despite the Mongol-like 
political, social, and economic structure. This 
segregation was the result of the Mongol invasion. 
The Mongol invasion and following that, the method 
of separating the conquests of Genghis Khan had 
profound historical consequences. The cornerstone 
of these outcomes began with geographical 
demarcations. This division was important because 
the border was an identity issue.  In the meantime, 
Khwarezm, which was geographically separated from 
both Iran and Transoxiana, took a different path in 
terms of identity, an identity that has changed in 
political, social, and economic terms. In this research, 
with the method of historical analysis, an attempt has 
been made to explain aspects of the historical 
convergence of Khwarezm, Iran and Transoxiana, 
and then to examine the consequences of the Mongol 
invasion. 
Keywords:  Greater Khorasan, Khwarezm, Khiva, 
Chagatai, Mongol 
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  مقدمه
همگرایی ناحیه خوارزم و فرارود با ایران، پیشینه عمیقی از 

انی، های باستهای کتیبهاسطوره تا تاریخ را دارا است. گزارش
 خردادبه)،(ابن متون تاریخی و جغرافیایی مانند املسالک

التقاسیم و االرض، حدود العا¢، احسن صوره 
 البلدان، مصداق این گفتار است. حجم گسرتدهمعجم 

مطالب ارائه شده از تاریخ خوارزم مربوط به تشکیل دولت 
خوارزمشاهیان و فاجعه مغول بوده است، اما پس از آن، نام 
خراسان بزرگ دیگر برای قلمرو جغرافیای ش+ل رشق ایران 

+ل رشق ایران که سهم ایلخانان حاکم بر . شکاربرد نداشت
شد، اما سایر ایران بود همچنان خراسان نامیده می

های خراسان بزرگ مانند هرات، بلخ، مرو و خوارزم قسمت
نوان عها را به خود گرفت چنانکه بهبیشرت نام خوانین یا الوس

گفتند قلمرو خانات جغتای یا جوچیان و در مقطعی مثال می
نه منابع تاریخی ایران خیوه و ازبکان جایگزین شدند.  خانات

و نه تحقیقات داخلی به رسنوشت تاریخی و سیاسی خوارزم 
رسد پس از جدا شدن اند. به نظر میای نشان ندادهعالقه

النهر طی تقسی+ت چنگیز، خوارزم از رسزمین ماوراء
 هنگاران ایرانی رضورتی برای نگاش¬ تاریخ این ناحیتاریخ

بطوطه و های ابناند. نام خوارزم در سفرنامهاحساس نکرده
خصوص در متون تاریخی عرص قاجار از سوی شاردن و به

ن شد. بیشرتی رس گرفتهحکام، مورخان، سفرا و نظامیان از 
اطالعات درباره این منطقه از سیاحان و مأموران سیاسی 
 مانند وامربی، کنستنکو، هدایت و میرپنجه و یا طی

قصد حکمرانان این ناحیه های دوران قاجار بهلشکرکشی
  گزارش شده است. 

  پیشینه پژوهش
محققان امروزی و حتی دانشجویان رشته تاریخ عمدتاً تاریخ 

 دهند.این ناحیه را تا دوران سیطره مغوالن مورد توجه قرار می
ور ویرانگر تیم توجه به رخدادهای این منطقه عمدتاً به حمالت

ان و روابط تیره ازبکان و صفویان حول محور تشیع مربوط به ایر 
ندرت رسنوشت شهرهایی که روزگاری در شود و بهمی

لخ، اند نظیر بخارا، ِترِمذ، بپیوستگی دائم با ایران قرار داشته
طور ²ونه مقاله گیرد. بهخوارزم و چاچ مورد عالقه قرار می

 ارزمشاهیانمسئله مرکزیت و استمرار قدرت در حکومت خو 
زدگی: تأثیر پایدار فاجعه فرضیه فاجعهیان و جعفراز رسول 

 نوشته عباس مغول در تاریخ سیاسی، اجت+عی و علمی ایران
، خوارزمشاهیان و فاجعه مغول را مدنظر قرار داده و عدالت

اثر  تاریخ خوارزمشاهیانیا در منابع دانشگاهی مانند 
قفس اوغلی،  ازیان تاریخ دولت خوارزمشاهخلعتربی و یا 

خوارزم تا ویرانی آن توسط مغوالن رسنوشتی مشرتک با تاریخ 
ایران داشته است. برخی محققان روسی همچون بارتولد در 

حتی این رسنوشت را پیش از  های آسیای میانهتاریخ ترک
اند، چنانکه او از خوارزم در عهد مغول از ایران جدا ²وده

ان کشور خوارزم یاد کرده و دولت خوارزمشاهیان تحت عنو 
های متون تاریخی معارص دوران این در حالی است که گزارش

هجوم مغول، گویای پیوستگی رسزمینی خوارزم با 
  های مختلف ایران است.قسمت

  روش پژوهش
این پژوهش در پی آن است تا به بررسی علل گسست تاریخی 

یران ا عالقگی به رسنوشت این ناحیۀ تاریخی ازمذکور و بی
های مطروحه چنین است که چرا بپردازد و متعاقباً پرسش

مانند هجوم سایر کوچروهای پیشین، هجوم مغول به
همگرایی این ناحیه با ایران را تداوم نبخشید؟ این حمله چه 
پیامدهایی را به دنبال داشت که رسنوشت این ناحیه را برای 

گردیده است  همیشه از ایران جدا ²ود؟ بر این اساس، تالش
ضمن بیان مخترصی از رابطه تاریخی خوارزم با ایران پیش از 
هجوم مغول، دالیل گسست تاریخی این رسزمین از ایران و 

لی تحلی-خراسان بزرگ پس از حمله مغول، با روش توصیفی
  ی قرار گیرد.بررس موردای و مطالعات کتابخانه

جوم پیش از همروری بر پیوستگی جغرافیایی خوارزم با ایران 
  مغول

ی هاها، کاوشمنابع ح+سی، تاریخی، جغرافیایی، کتیبه
شناسی و بخصوص تحوالت و رخدادهای سیاسی، باستان

همگی گویای این نکته هستند که خوارزم پیش از هجوم 
طور ای از قلمرو جغرافیایی ایران بوده است. بهمغول، پاره

ین پست معنی خوار+زم) به زمخوارزم (²ونه لغت فارسی 
شده که امروزه در میان برخی از کردها و لرها همین معنی را 

و کتیبه  ذکر نام این رسزمین در اوستادهد همچنان که می
) ٧٩: ١٣٤٦؛ شارپ، ٤٣١: ١٣٧٧(پورداود، داریوش اول 

در دو سوی رود گویای این نکته است که خوارزم نام بخشی 
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ن ای ریخی بوده است.و در قلمرو جغرافیایی ایران تا جیحون
 به نام یکی از شهرهای معروف ناحیه به گفته بیرونی، سابقاً 

). بعدها ١٥٧: ١٣٥٢بیرونی، شد (خوانده می» فیل«آن، 
ش+ل جیحون و كاث بر ساحل راست  ) درگرگانج( هیجرجان

روÌ مورخ یحان بیابوراین رودخانه هم خوارزم خوانده شدند.  
این منطقه را به سیاوش کیانی  اىسیات سیآغاز ح، خوارزمى

ها سیاوش را خوارزمی). ٥٦: ١٣٥٢بیرونی، ( داندمربوط می
دانستند؛ سیاوشی که قهرمان اساطیری از اجداد خود می

، عالبیثرود (های ایرانیان و تورانیان نیز به ش+ر میجنگ
خوارزم را ). ٧٨: ١٣٧٤؛ عوفی، ١٤٧، ١٦٧-٢١٣: ١٣٨٤

یکی از چهار مرزبانی مهم دوره ساسانی نیز جایگاه زرتشتیان و 
دینوری مؤلف ). ١/٦٠٥: ١٣٤٤مسعودی، برند (نام می

رسدار بهرام چوبین اواخر سده سوم هجری، گزارش ورود 
ساسانی، پس از طغیان علیه خرسوپرویز را با گذر از خوارزم 

و  ١٢٥: ١٣٨٣دینوری، داده (ارائه هاى تركان رسزمÓبه 
ییان پیش از اسالم در این مزدابه وجود  بیرونی) و ١٣٠

) همچنان ٢٣٥: ١٣٥٢بیرونی، است (رسزمین، اشاره کرده 
است شناسی مؤید مطلب اخیر کشفیات باستانکه 

)Frumkin,1970:79.(  
پیوستگی جغرافیایی و سیاسی خوارزم را با هایی از جلوه

های منابع فتوحات اعراب نیز خراساِن ایران، طی گزارش
وان مالحظه کرد؛ مقارن ورود اعراب، خوارزم به همراه تمی

ها یا در ش+ر امیرنشینماوراءالنهر) فرارود (
های خراسان قرار داشت که با هم در رقابت و نشینشاهک

ها تحت عنوان . این شاهزادگان که از آنبردندستیز برس می
یاد شده، هرساله در یکی از » شاهزادگان محلی خراسان«

و با حل منازعات خویش برای  گردآمدهمجاور  شهرهای
شدند به همین دلیل عملیات جنگی علیه اعراب متحد می
های گردیدند؛ گزارشاعراب، موفق به فتح یکباره خوارزم ²ی

کنند کلیدهای طالیی شهرهای خوارزم به دیگری تأکید می
قتیبه بن مسلم عامل حجاج بن یوسف در خراسان طی سال 

؛ بالذری، ٩/٣٨٥٢: ١٣٧٥، یطرب است (شده ق تحویل ۹۳
٣٠٨ :١٣٦٤.(  

ا هو زیر نظر خاندان» ملوک اطراف«قرار گرف¬ خوارزم در زمره 
و امیراِن طاهری، سامانی و غزنوی که به گفته منابع 

 امیران) و( یرانمجغرافیایی قرون سوم تا پنجم هجری، 

سپهساالران خراسان و نیشابور بودند گویای پیوستگی و 
تداوم تاریخی و سیاسی این خطه با تاریخ ایران و خراسان 

، منصور بن طلحه از شدهگفتهطور مثال است چنانکه به
است خاندان طاهری، حکمران خوارزم و ش+ل خراسان بوده 

-١٢٣: ١٣٤٠؛ حدودالعا¢، ٢٥٦: ١٣٦٦سیستان، تاریخ(
منابع این دوره،  ).٣/١١١٠؛ ٢/٤٩٢ :١٣٧٤، هقىیب ؛١٢٢

وضوح پیرامون موقعیت جغرافیایی خوارزم و خراسان و به
طور اند بهکرده نظرتبادلارتباط این دو ایالت با هم بحث و 

²ونه، خوارزم در متون متقدم ازجمله تاریخ سیستان و 
سالک ای از خراسان یاد شده و استخری در املالخراج، ناحیه

خوارزم یک نیمه در «و امل+لک نیز ضمن تأکید بر آن که 
دارد، این » صورت خراسان و نیمی دیگر در صورت ماوراءالنهر

رسزمین را جزو ماوراءالنهر نام برده است. در منابع جغرافیایی 
التقاسیم الرض و احسناهای میانه همچون صورهسده
حد آبادانی جیحون ای مجزا از این ایالت و آخرین ناحیه

؛ ١٣٩-١٤٢: ١٣٧٠جعفر،قدامه ابناست (شده شمرده 
، ١٦٦: ١٣٤٥حوقل، ؛ ابن٢٦-٢٧: ١٣٦٦سیستان، تاریخ
؛ ٢/٤١٢: ١٣٦٢؛ مقدسی، ٢٠٦-٢٠٧، ١٦٢

  ).٥٥٦-٥٦٢: ١٣٤٩؛ ابوالفداء، ٢٠٦، ٢٣٥: ١٣٤٧استخری،
آنچه باعث ایجاد نظرات مختلف در مورد پیوستگی یا جدایی  

النهر گردیده، موقعیت جغرافیایی خوارزم از خراسان و ماوراء
این رسزمین تاریخی بوده است. گرداگرد خوارزم را بیایانی پر 
ریگ، محصور کرده بود که باعث جدایی از سایر نقاط 

ن خوارزم، مانع از شد. ریگزار پیرامو خراسان و ماوراءالنهر می
 های این ناحیه بتوانند محدودهشد که حکومتآن می

 نى محفوظ ویرسزممترصفات خود را گسرتش زیادی دهند. 
که به خاطر همین موقعیت  ر آن مسدودیمصون و راه تسخ

، هقىیبشد (جغرافیایی، تبعیدگاه خراسان خوانده می
؛ ٣٤١-٣٥١: ١٣٦٣؛ نرشخی، ٢/٤٨٣ ؛١٣٧٤:١/١٣٩

 یثغر خوارزم گریزگاه و  ).٨٤، ٩٥-٩٦ :١٣٧٤رفادقانی، ج
در برابر ترکان بود. خوارزمیان قالعی محکم، دیوارها،  بزرگ

هایی پیرامون شهرهای خود به وجود آورده سدها و رباط
حتى  بودند یهمگى سپاهبودند. شهر مملو از جمعیت و 

  . بود شان، رسبازیسنده اینانوا و ر ،قصاب ،بقال
مردم خوارزم در همه شهرهای خراسان از مردم دیگر 

ها به دلیل تاجر پیشه بودن، نوع پوشش و آشنایی که رسزمین
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طور ییز بودند. بهÛقابلنسبت به شناخت سالح داشتند، 
 راحتی از خراسانیانگذاردند که بهمی کجکالهمثال خوارزمیان 

 پوشیدندپیراهن) میکُرتَه (قابل شناخ¬ بود و 
 ؛٢٠٩-٢١٠: ١٣٤٥حوقل، ؛ ابن١٣٨: ١٣٤٠حدودالعا¢، (

 این ناحیه) و بدین ترتیب ٣٧٢-٢/٣٧٤: ١٣٦١ی، مقدس
، توانسته بود فرهنگ خود را از نواحی مجاور، مجزا و منزوى

 ،ترÞ نخورده نگه دارد. اخالقمستقل و نسبتاً دست
ßیر در برابر مشکالت، شرى یگیپ ،ىیبایشك ،صرب، چاب
از خصائص دیگر آنان  و جوا²ردی، قدرت و مناعتمردی 

: ١٣٤٠حدودالعا¢، اند (ها اشاره داشتهبود که منابع به آن
ی، مقدس ؛٢٠٩-٢١٠: ١٣٤٥حوقل، ؛ ابن١٣٨

 ).٥٩٩-٥٩٨: ١٣٧٣ینی، قزو ؛٣٧٢-٢/٣٧٤: ١٣٦١
های سلجوقی رسنوشت تاریخی این خطه، زیر نظر حکومت

های و خوارزمشاهی، در تداوم با تاریخ ایران و خراسان سده
 یسلجوقششم و هفتم هجری بوده است. در دوره ملکشاه 

اخراجات ه متعلق ب ،خراج خوارزم، )ق۴۶۵-۴۸۵حک: (
هزینه آفتابه و لگن و ح+م سلطان) اصفهان خانه (دارطشت

ن ینوشتكه ات بیوال ى آنگشحن. از جانب آن سلطان، بود
َغرچه از غالمان ترک واگذار شده بود. خاندان انوشتکین 

تدریج و از زمان آتسز نواده وی، رشوع به برداش¬ غرچه به
های های استقالل ²ودند. چنانکه سه بار آتسز طی سالگام

ق بر سلطان سنجر سلجوقی آخرین ۵۳۸ق و ۵۳۵ق، ۵۳۳
کرد، ان سلجوقیان بزرگ ایران که در مرو حکومت میسلط

و تاز گذاشت و رسانجام در  شورید و در خراسان بناى تاخت
   ق درگذشت.۵۵۱

خصوص در زمان سلطان تکش و فرزندش خوارزمشاهیان به
سلطان محمد، نقش مهمی در تحوالت سیاسی ایران طی 

اه گهیچ قرون ششم و هفتم تا آمدن مغوالن ایفا ²ودند، اما
نتوانستند به نحوی مستقل و مقتدرانه خراسان را در قبال 

سوی سند یعنی سوی جیحون و آنهایی که از رشق (آنقدرت
و غرب (عباسیان)، قصد مداخله در آن را داشتند،  غوریان)

وجود آنان نواحی درونی ایران تا سمت غرب  دارا باشند. با این
و  شدبایست ترصف میمیدیدند که هایی میآن را رسزمین

بیش از آنکه اندیشه حفظ مرزهای رشقی پرخطر خراسان را 
داشته باشند، پیرشوی به سمت غرب و آناطولی را مدنظر 

با توجه به چنین رویکردی، صحراگردان مغول نیز در  .داشتند

همین دوران و در مصاف با همین سالطین، به سمت ایران 
  هجوم آوردند.

  مغوالن ه باخوارزم در مواجه
تاریخ مشهوری مانند بارتولد در کتاب  که مورخدرحالی

عنوان کشوری ترک معارص از خوارزم به های آسیای میانهترک
)، ۱۶۰: ۱۳۷۶بارتولد، است (هجوم مغول نام برده 

های متون تاریخی آن ایام گویای آن است که خوارزم گزارش
اهی خوارزمشدر پیوستگی جغرافیایی و رسزمینی ایران عرص 

قرار داشته است. آنچه در ادامه آمده است از سویی به نحوه 
برخورد مغوالن و خوارزم اشاره داشته و از سویی استناداتی 

  ارائه داده که گویای چنین پیوستگی است.
عنوان پایتخت خوارزمشاهیان، با فجایع بین سقوط خوارزم به

ی واحد صورت رخدادسیحون، جیحون و جنوب این رود، به
و پیوسته با مرزهای ش+ل رشق ایران یعنی خراسان، توسط 

ی ای، جویناثیر، شبانکارهمورخان این دوره مانند نسوی، ابن
ها پس از گذر و غیره گزارش شده است. بنابراین گزارش

اثیر، مغوالن از سیحون و به آتش کشیده شدن شهر بخارا (ابن
ریانی از سیستان )، محمد خوارزمشاه، لشک۳۰/۱۲۵: ۱۳۷۱

جهت محافظت از ِترِمذ فراخواند. تسخیر این شهر بندری که 
اش در جیحون قرار داشت، گذر مغوالن به یک پایه قلعه

کرد. سلطان محمد های جنوب جیحون را ترسیع میرسزمین
النهر از دست خوارزمشاه به پیشنهاد مشاورانش که ماوراء

د آورد تا م+لک عراق و ُجهد املُِقلی بجای بای«رفته است، 
) از ۲/۱۰۶: ۱۳۸۵(جوینی، » خراسان از دست نشود

جیحون عقب نشست و تا رسیدن سپاه سیستان تأمل نکرد، 
 »بجمله کشته شدند«سپاهیان  ینسو در نتیجه به گفته 

  ). ۵۳: ۱۳۴۴؛ نسوی، ۳۹۳: ۱۳۶۶سیستان، (تاریخ
 که تادپیغام فرس هل خوارزمه اب، از مازندرانسلطان محمد 

ن ی، ات دارندینهاان بر ما و اسالف ما حقوق çیخوارزم«
» ها مدارا کننداهل خوارزم با آنست، یقو -مغوالن-دشمن

ترکان خاتون، پس از شنیدن خرب ). ١٢٤ :١٣٤٤(نسوی، 
نشینی سلطان محمد از جیحون، بدون توجه به عقب

 پیشنهاد چنگیز که به وی وعده حکومت خوارزم و خراسان در
هر چه ممکن بود «صورت همکاری داده بود اطمینان نکرد و 

 »از حرم سلطان و فرزندان کوچک و نفایس خزائن برگرفت
 مه كهیان بالد مانند خیم«در را  ) و این خطه۵۷(ه+ن: 
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بدون سلطان رها کرد تا اینکه » ده باشندیبررا آن  هایطناب
در محارصه ق) و آن را پنج ماه ۶۱۸( یدندرسمغوالن از راه 

هایی که از درختان توت گرفتند. مغوالن رسانجام با منجنیق
. گشودند بر آنساخته بودند، خوارزم را فتح و رود جیحون را 

بردند ها را به اسارت و زنان و بچه عاممردان را قتل
 ؛٣٤-٣٥، ٣/٧٤؛ ٣٢٧، ٦٤٥-٢/٦٤٧: ١٣٨٠خواندمیر،(

  ).١٢٣-١٢٤: ١٣٤٤نسوی، 
نار جیحون به نحوی خراب شد که نه برزگر نواحی سیحون تا ک

: ۱۳۸۲تتوی، تردد (زراعت داشت و نه مسافر و سوداگر 
). برای آنکه راه فتح شهرهای جنوب جیحون ۶/۴۰۴۷-۴۰۳۵

کار فراهم گردد، حرشیان خجند، اترار، بخارا و سمرقند به
گرفته شدند تا از سه فرسنگ راه، از کوهی سنگ بکشند و 

). در مرو، ۲۹۷: ۱۳۸۳الحرضه، وصاف( دیزنبردر جیحون 
 روزشبانهشهر مرکزی خراسان به حدی کشتار شد که سیزده 

) ۳/۳۹: ۱۳۸۰خواندمیر، ( یدانجامش+رش کشتگان به طول 
یرلیغ جهانگشای ویران شد.  حکمبههمچنان که نیشابور 

از حدود بلخ تا حد «انبارهای غالت و آذوقه سوخت و 
ه خلق، گوشت آدمی و سگ و گربه دامغان یک سال پیوست

). بر اساس آنچه ۹۶، ۱۲۶-۱۲۷: ۱۳۸۱هروی، »(خوردندمی
تنها به رخدادی اشاره فتوحات مغول، نه ذکر شد، گزارش

کنند که در کلیت زمانی و جغرافیایی واحدی صورت می
گرفته، بلکه به وجود یک حکومت واحد به نام خوارزمشاهیان 

ستان، مازندران، خراسان و خوارزم های ایرانی سیبر رسزمین
داللت دارند. همچنان که پیشنهاد چنگیزخان مبنی بر 
واگذاری والیات خوارزم و خراسان به ترکان خاتون، گویای 
آگاهی او از پیوستگی سیاسی و جغرافیایی و اداری این 

  مناطق بوده است.

  واگرایی خوارزم از ایران در پی هجوم مغول
شدن قلمرو خراسان بزرگ پس از هجوم مغول،  تکهتکه

مجادالت اولوس چنگیزی بر رس مترصفات یکدیگر، استقرار 
هم  که طوایف متعدد در این مترصفات و آغاز زندگی شبانی

هویت منطقه را تغییر داد و هم مبادالت تجاری را قطع ²ود، 

                                                             

هایی از نواحی ش+ل . طی فرمانی دیگر از سوی اوکتای، قسمت ١
بلده هرات با «رشق ایران به خاندان کَرت واگذار شد که شامل 

لواحق و مرافق از جام، باخرز، کوسویه، جزه، فوشنج، ازاب، تولک، 

بسرت این گسست تاریخی را شکل داده است. آنچه در زیر 
وضیح اوضاع اجت+عی و اقتصادی خوارزم پس از آمده، ت

  هجوم مغول است.

تجزیه جغرافیای خراسان بزرگ و اثرات آن بر روابط اولوس 
  چنگیزی

های واقع در ش+ل مسیر سفالی پس از مرگ چنگیز رسزمین
های آرال و خزر به باتو سیحون) و اطراف دریاچه( یادرسیر 

چاق مرکز آن به ش+ر فرزند جوچی واگذار گردید که دشت قپ
رفت و خوارزم هم در این قلمرو قرار داشت. این تیول در می

حدود جنوب و جنوب رشقی با تیول جغتای پرس دوم چنگیز 
النهر مرکز آن عمدتاً میان دو رودخانه شد که ماوراءمی مرزهم

گرفت و فرغانه یا خوقند و بدخشان سیردریا و آمودریا قرار می
). ۳/۱۱۲: ۱۴۱۹بالغزی، ( ١رفتبه ش+ر می هم جزئی از آن

های جنوب و غرب جیحون در تقسی+ت جانشینان نرسزمی
اداری و  نهادیک چنگیز قرار نگرفت. اداره این نواحی به 

شده  مالیاتی و یک سازمان نظامی به مرکزیت خراسان سپرده
کرد. مالیات بود که روسای آن را خان بزرگ مغول انتخاب می

ها تقسیم ده از این مناطق بین خان بزرگ و اولوسجمع ش
 وجود جغتای. بااین )۵۷۱ ،۵۷۵: ۱۳۵۳شد (گروسه، می

 در انتخاب ایکنندهیینالنهر نقش تععنوان حکمران ماوراءبه
-حاک+ن خراسان تا آمدن هالکو به ایران داشت و خان بزرگ

 خواست او را در تعویض حکمرانان -اوکتای جانشین چنگیز
. خانات جوچی و بخصوص باتو و دادخراسان مدنظر قرار می

ن تا زما کردند. این نظارتبرکه نیز بر امور ایران نظارت می
ق) ادامه داشت. ۶۵۴-۷۵۴( یلخانیاتأسیس دولت 

های هوالکوخان، با براندازی خالفت عباسی و قلعه
به غیر از بلخ و ( یرانااس+عیلیه، دولت ایلخانی را در 

یس کرد. بدین ترتیب، شهرهای خراسان و تأسالنهر) ءماورا
النهر و خوارزم، پس از هجوم مغول، هر یک سهم یکی ماوراء

های های چنگیزی گردید و بسیاری از قسمتاز اولوس
تاریخی خراسان همچون مرو که مرکز خراسان بود و بلخ و ترمذ 
از شهرهای جنوب و یا لب جیحون از این ایالت جدا شدند 

مروجاق، فاریاب تا آب  غور، خیسار، فیروزکوه، غرجستان، مرغاب،
غانستان ، تیراه و افکابل جیحون و اسفزار، فراه، سجستان، تکیناباد،

 ).۱/۴۰۱: ۱۳۳۸اسفزاری، شد (می» تا شط سند و حد هند
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های دیگری قرار مانند هرات در سیطره خاندانو برخی به
بردند و خوارزم هم از گرفت که در اطاعت از ایران به رس می

  ماوراءالنهر جدا شد.
هجوم مغول و تسلط بر شهرهای خراسان، بیانگر این موضوع 
است که چگونه رسزمین مغولستان تا جنوب جیحون کشیده 

مغولستان یعنی رسزمین  شده است؛ این در حالی بود که
ها در اوایل دولت چنگیزخانی، شامل نواحی اطراف مغول

) اما ۳۹: ۱۳۳۸همدانی، بود (رودهای کرولن و سلنگا 
رسانجام توانستند مغولستان را قلمروی معرفی کنند که تا 

رسید. این قلمرو که در مجاورت سیحون حد رود سیحون می
موسوم به جغتاییان رشقی بود گاهی به نام جته هم در منابع 
آن زمان یاد شده است اما ذکر این نام در منابع اوایل قرن نهم 

طور کامل ترکستان در ترصف و دیگر بهگویای آن است که 
النهر میانه دو تنها ماوراءتسلط صحراگردها درآمده است و نه

رود سیحون و جیحون از خراسان بزرگ جدا گردید بلکه دیگر 
رسید. حتی مرزهای خراسان به جنوب جیحون هم ²ی

ین ترمهمدور در ش+ر  چنداننهشهرهایی که روزگاری 
ای دنباله رفتند اکنونریخی به ش+ر میشهرهای خراسان تا

از مرغزارهای آسیای مرکزی و محل استقرار طوایف متعدد 
بطوطه شده، زندگی شبانی خود را آغاز ²وده بودند. ابن

اکرب مدن االتراک و «گوید که خوارزم پس از مغول، می
 ن،یتربزرگ ،نیباتریزشده بود. » اعظمها و اجملها و اضخمها

 ،بازارهاى خوبکه ن شهرهاى تركان یو معتربتر ینترمهم
شته ش+ر دایار و محاسن بیع+رات بس ،عیهاى وسكوچه
و دارای  زدا موج مىیت بسان دری. شهر از كëت جمعاست

، بطوطهاست (ابنمدرسه، مسجد و بازار قیرصیه بوده 
در این  توجهجالب). نکته ۲۳۹، ۲۴۷-۲۴۶، ۴۴۳/ ۱: ۱۳۷۶

ین ترمهمنهفته است که وی خوارزم را بطوطه سخن ابن
این در حالی است که در  ١است. برشمردهشهرهای ترکان 

                                                             

گواهی بخارائیان در  بطوطه همچنین گزارش داده است کهابن. ١
گویای  تنهانهخوارزم و دیگر جاها اعتباری نداشت. این گزارش 

ت برتر خوارزم نسبت به بخارا در آن ایام است بلکه همچنین موقعی
به وضعیت اسفبار بخارا که در گذشته از شهرهای مهم خراسان بوده 

گوید بخارا، مرو و بلخ، تحت امر می بطوطهابناشاره دارد. چنانکه 
ها به به یاسای چنگیزی متعهد بودند تا مدت شدتبهجغتاییان که 

گذشته خرسوان خوارزم، ایرانیانی بودند که جدشان سیاوش 
در جنگ با تورانیان کشته شده بود. همچنان که اسناد 

ان نش التوسل الی ترسلمانند تاریخی عهد خوارزمشاهیان به
سالطین خوارزمشاه خود ترک به  نکهباوجودآ دهد که می

حوزه خوارزم را در ش+ر ترکستان قرار  بازهمرفتند ش+ر می
ای که سلطان تکش برای سالطین غوری نداده بودند؛ در نامه

توان جدایی حوزه مرزی ترکستان از خوارزم را نوشته، می
همچنان از ترکستان افواج تازه «نویسد: مالحظه ²ود؛ وی می

» گردندرس رسیده، وارد خدمات خوارزمشاه میقپچاق 
اینکه، یزدی مورخ دربار تیمور  ).۱۸۰-۱۸۱: ۱۳۱۵(بغدادی، 

کرده، از حمالت وی به که خود را به جغتاییان منسوب می
یاد کرده است » حمالت توران به ایران«ایران تحت عنوان 

گویای تغییر موقعیت شهرهای ماوراءالنهر و خراسان است 
  چنین رسوده است:وی 

  جهانجو چو هر جا که شد کام یافت 
  زتوران دگر سوی ایران شتافت

  سپه راند تا سوی ترمذ رسید
  بر آن پل چون لشکر زجیحون گذشت

  گشتهمه ملک ایران پر از بیم 
  )۱/۵۴۷: ۱۳۸۷یزدی،(

شاردن سیاح اواخر عرص صفوی، از سه ناحیه همچنان که 
ن یتاتارنش«تحت عنوان نواحی  بخارا، بلخ و خوارزم یا اورگنج

د از سایر نواحی بودند یا ترتر و مهمبزرگ ،آبادترکه » سفىل
بدین ترتیب ). ١٧٠٥-٥/١٧٠٦: ١٣٧٢کرده است (شاردن، 

شود که بخشی از مناطق جغرافیایی خراسان مالحظه می
بزرگ ابتدا به لحاظ هویتی، ارتباطشان با نواحی داخلی ایران 

تنها بخشی از ایران و در گام دوم، نه کمرنگ شد. خوارزم
شود پایگاهی علیه کوچروان پس از هجوم مغول قلمداد ²ی

خانات دشت  ٢بلکه خود در حمله به خراسان نقش دارد.

حال خرابی و ویرانی افتاده بودند و اثری از شهرت سابق بخارا به علم 
 ).۱/۴۴۳: ۱۳۷۶، بطوطهابن(شد و شعر و ادب دیده ²ی

شبيخون زدن به شهرهاى خراسان و به اسارت بردن زنان و مردان  .٢
اى پررونق برده در بخارا و در بازاره هاآنو كودكان خراساÌ و فروش 

خیوه باعث شده بود که دولت ایران تالش کند بر این نواحی از طریق 
ی خان هدایت سفیر ایران رضا قلسفارت های دیپل+تیک (تالش

جنگ رسخس که منجر به کشته شدن ( ینظامو عملیات به خوارزم) 
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جغتاییان) یا ازبکان و ( یجغتاجوچیان) و اولوس قپچاق (
های آنان به قلمرو نربدهای آنان با تیموریان و حمالت و یورش

ای که تا الشعاع قرار داد. منطقهخوارزم را تحت ایلخانان،
پیش از هجوم مغول، نه به خاندان یا شخص، بلکه به نام 

تدریج نامی شد، بهخوارزم) شناخته میآن (جغرافیایی 
های چنگیزی، محور روایاِت مرتوک گشت و اسامی خاندان

درون  هگرفتشکلرخدادها قرار گرفت. توضیح آنکه مغولستان 
ای ایران، از وحدت و انسجام درونی برخوردار نبود. مرزه

های چنگیزی، به نزاع و تقسیم و تجزیه مناطق میان اولوس
ها، با ترصف منطقه ها دامن زد زیرا منافع اولوسجنگ بین آن

طور که تاریخ این منطقه پیش از گردید. ه+ندیگری تأمین می
و ماوراءالنهر، هجوم مغول، نشان داده بود، خوارزم، خراسان 

شدند که اگر این کل را به بدن در حکم یک کل شمرده می
انسان تشبیه کنیم، جدا کردن هر عضو از آن، باعث اختالل 

ها تالش رو، هر یک از اولوسشد. از ایندر کارکرد او می
کرد با ترصف منطقه دیگری، این مجموعه را به دست آورد. می

وی، کارکرد خود را همچون  در غیر این صورت، ناحیه مجزای
خوارزم  طور مثال،داد بهیک عضو به دور از بدن از دست می

در قلمرو خانات جوچی قرار گرفت، اما جوچیان عالوه بر این 
ناحیه، ماوراءالنهر از قلمرو اولوس جغتای و آذربایجان واقع 

خواستند، زیرا برای تجارت به این در قلمرو ایلخانان را نیز می
مناطق نیاز داشتند. جغتاییان، بین ایلخانان و جوچیان 

ها از طریق خوارزم و خراسان محصور شده بودند و ارتباط آن
 شد اما راه خراسان را ایلخانان و راهبه دنیای آزاد برقرار می

ها دامدار خوارزم را جوچیان سد کرده بودند؛ بخصوص که آن
 قاشتند چنانکه از برانیاز شدیدی به مراتع خراسان دبودند و 

زمین  در این اقلیم«نقل است که گفته بود:  از خوانین جغتایی
خوار و مواضع نزهت و تفرج و شکار ما تنگ است و علف

بدین واسطه داZاً خاطر من مرتدد و منقبض است. اکنون 
اندیشه آن دارم که لشکری به ایران کشم و ملک خراسان و 

  ).۳۰۴: ۱۳۸۱(هروی،  »م+لک عراق را در ضبط آرم

                                                             

 اًمجددکند و  نفوذاع+لگردید)  -خان ازبک نیمحمدام-خان خیوه 
 ).۱۲۰۸-۲/۱۲۰۹: ۱۳۶۷، اعت+دالسلطنه( ابدسیطره ی

ق از سوی تیمور که ۷۸۱ و ۷۷۳ هایخوارزم طی سال همچنان که .١
دانست مورد هجوم قرار گرفت و خود را منتسب به جغتاییان می

در رسارس آن ديوارى كه كىس در سايه آن چنان ویران گردید که 

به ه+ن دالیلی که جغتاییان نیاز به ترصف خوارزم و خراسان 
برای رهایی از محصور شدن داشتند، تیمور نیز که یک و 

قرن بعد از هجوم مغول، بر ماوراءالنهر تسلط یافته بود به یمن
نتیجه عملی چنین سیاستی،  ١ترصف خوارزم نیاز داشت.

جنگ و دشمنی این مناطق با هم بود که مصادیق بارز آن در 
عام و سوزاندن های هروی و وصاف در مورد قتلگزارش

شود شهرهای خراسان و بخش اعظم بالد مازندران دیده می
  ). ۲۹۷-۲۹۶: ۱۳۸۳؛ وصاف الحرضه، ۷۴ ،۹۰ه+ن:(

خود را به چنگیز و ها که عمدتاً نسب افزون بر این، خان
های امور رسزمین رأسرساندند در فرزندان و نوادگان او می

رو تشکیالت خوارزم النهر و خوارزم قرار گرفتند و از اینماوراء
متعدد با به دست آوردن  زادگانخانمبنای مغولی گرفت. 

رای ای محکم بی برده و قلعههزارنفر صد یا پنجاه فرسخ زمین، 
کرده، به جان شهرهای موقعیتی فراهم خود تشکیالت و 

: ١٣٥٦دایت، هافتادند (خوارزم، ماوراءالنهر و خراسان 
؛ میرپنجه، ١٧٥، ٤٢٧-٤٢٨ :١٣٨٧؛ وامربی، ٧٨، ٨٨، ١١٤

طور ). به۲۰۱، ۲۰۲-۲۰۶: ۱۳۷۲ستنکو، ؛ کن١٢٠: ١٣٧٠
ق، خوارزم را از ۸۳۹، به سال باÌیرخان شیابوالخمثال 

تیموریان پس گرفت و این منطقه را تبدیل به پایگاهی برای 
 :١٣٧٣هدایت،( کرد اسرتآبادحمالت متعدد به خراسان و 

، ٦٣-١/٦٥: ١٣٨٢ترک+ن، ؛ ٥٤٩: ١٣٨١؛ باسورث، ٢٠٥
١٠٦، ١٠٨.(  

 ا این بهانهب ساختند،کشتند یا برده میتاختند، میازبکان می 
توای به ف«اند و پیروی مذهب صفویان کردهنان ایران که ساک

» شوندمفتیان بخارا و خوارزم، روافض و کافر خوانده می
ایلبارس خان از اعقاب تولی پرس ). ١٤: ۱۳۷۰، یرپنجه(م

های مرزی ایران های یموت را به غارت رسزمینچنگیز، ترکمن
 ).٢٤٨: ١٣٧٧اسرتآبادی،  ؛٢/٦٢٦: ١٣٧٤(مروی،  واداشت

خوارزم پس از ها (ایها و خیوهاکë اوقات میان بخارایی
داد اما در شد) جنگ رخ میهجوم مغول، خیوه نامیده می

ند شدند. این رو ها متحد میبرابر دشمن مشرتک یعنی ایرانی

 تند و ساکنان آنجا را بهكاش بر ساحت ويران آن جوو  بياسايد ²اند
 ،ریخواندم ؛١٥-١٦ :١٣٦٣شامی، كوچانيدند (ماوراءالنهر 

؛ ١٧-١٨: ١٣٨٠سمرقندی، ؛ راقم٦١٣ ،٤٤٣، ٤٢١-٣/٤٢٤: ١٣٨٠
 .)٧/٤٦٩١: ١٣٨٢تتوی، 
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یعنی حمله خانات مستقر در این حدود، به خاطر عدم 
 و بهتا دوران قاجار ادامه یافت  گیری یک دولت واحدشکل

النهر با خراسان ایران شدت بخشید. دشمنی خوارزم و ماوراء
توانست بر این مناطق از سویی هیچ دولت واحدی، ²ی

دید ای جمسلط شود زیرا منطبق با قوانین چنگیزی، صفحه
ار سلطنت دی«در تاریخ سیاسی این مناطق باز شده بود که 

زی چنگی الشانِ عظیم مرشق و ترکستان را متعلق به دودمان
). هر یک از ایالت و ۲۵۶: ۱۳۶۴(عقیلی،  ١»دانستمی

های این حدود، به نحوی خود را منتسب به خانات قدرت
ها، جوچیان و هوالکوییان، ادعای کردند. جغتاییچنگیز می

میراث چنگیز داشتند چنانکه بعدها تیموریان هم خود را از 
دعای میراث دانستند و ازبکان نیز ااعقاب خانات جغتای می
  خانات جوچی را داشتند.

وه و بخارا و خوقند، مانع از ین خانات خیاختالفات ب 
در  شد. وامربیها و نیز پیوند با دولت ایران میوستگى آنیپ

الت تكه كه براى یا«این خصوص چنین نگاشته است: 
باشند یآور و خطرناك ممخصوصاً ترس وهیهاى راه خكاروان

اند و آشتى كرده ها فرستادهموتیخواهى نزد غام صلحیپ
ك قرارداد دفاعى یاند كه پس از انجام آن ضمناً تقاضا ²وده

د ن خود منعقیها بیرانیعنى ایبراى حمله به دشمن مشرتك 
ها که اسناد ). ایرانی۲۹، ۱۱۶: ۱۳۸۷(وامربی، » سازند

نان ترین ساکعنوان اصلیها را بهشناسی آنتاریخی و باستان
ا ی ،ردها بیت كوچß یاستثناء جمعبهکند، خوارزم معرفی می

و کردند کشی میکه نوکری و عراده بودند برده آزاد شده
-٨٨: ١٣٥٦هدایت، ه بود (ل شدیكم به ترÞ تبدكم نشانزبا
را  هاآنو اوالد  برده)را دگ+ (ها آنها یاوهیخ). ٧٨، ٨٥

                                                             

های صفوی و شود که حتی بعدها دولتمشاهده می رونیااز  .١
در مواقعی موفق به ترصف این مناطق و الحاق مجدد  اگرچهافشار، 

، حکومت را به نوادگانی از تیدرنهاشدند، اما به ایران می هاآن
²ونه نادرشاه افشار، دو تن از  طوربهسپردند. نسل چنگیز می

های ابوالفیض خان و طاهر خان را به خاندان چنگیزی به نام
؛ ۲۸۸، ۲۴۳: ۱۳۸۷سکی، حکومت بخارا و خیوه منسوب کرد (مینور 

 ).۲/۱۲۰۸: ۱۳۶۷اعت+دالسلطنه، 
قطع روابط سیاسی و اقتصادی که  باید توجه داشت که باوجود .٢

بر نیز ای زمان، گسست تاریخی پدیدهدادهرخپس از هجوم مغول 
ى هاازبك. در همین راستا وامربی به بسیاری از آداب و رسوم است
پیوستگی فرهنگی این منطقه با ایران اشاره داشته که معرف اى خيوه

کردند و در گ+ها در مزارع کار مییدند. د نامیم» زادخانه«
ایستادند. ها، در ورودی خانه میزبان، میمه+نی و جشن

ر ها گردند و برای اینکه بتوانند دایالت برای اینکه مانع فرار آن
دیگری از  ها را مورد معامله قرار دهند و یا استفادهآینده آن

ند و کردومی میها بکنند، اسیران را وادار به ازدواج با زنان بآن
کردند ها تعیین میبرای آن معاش امرارروزانه مبلغی جهت 

، ١٢٧-١٢٨: ١٣٧٠؛ میرپنجه،٤٤٤، ٤٤٩: ١٣٨٧امربی، و (
  ). ٥٥: ١٣٥٦؛ هدایت، ١٢٣

ها، چاودورها، گوکالن، طوایف ترک+ن شامل یموت
دار و صحراگرد شدند که عمدتاً گلهها میقالپاق و کازاکقره

ها و فروش ارسای طریق جنگ و جدال و غارت گلهبودند و از 
کردند ایرانی در بازارهای خیوه و بخارا امرار معاش می

 :١٣٨٧مینورسکی، ؛ ۲۰۱، ۲۰۶-۲۰۶: ۱۳۷۲کنستنکو، (
، ١٢٣: ١٣٧٠؛ میرپنجه،٤٨٦کرمانی: ؛ مجداالسالم٣٦٩
احت یسوامربی در ). ٧٨، ٨٨: ١٣٥٦؛ هدایت، ١٢٠
رشح مبسوطی از ، انهیاى میسن در خانات آ یىش دروغیدرو

اوضاع اجت+عی این خطه و بخصوص وضعیت اسفناک 
گوید که در خفت و خواری و بردگی ها ارائه داده و میایرانی

های وی را افرادی دیگری مانند کردند. گزارشزندگی می
ها در خوارزم اسیر بوده و نیز هدایت، تکمیل میرپنجه که سال

ها بیشرتین جمعیت خوارزم را گفته آناند. به و تائید ²وده
که به گفته وامربی، دادند ها تشکیل میها و ترکمنازبک

ها ی آنتاتار  دهنده ماهیتنشان شانشكل و رنگ چهره«
  ).٤٤٩، ٤٤٣-٤٤٤: ١٣٨٧(وامربی،  ٢»بود

که با عنوان  وهیت به خیخان هدارزا رضا قىلیگزارِش سفر م
ی از توجهجالب، اطالعات شدهچاپنامه خوارزم سفارت

تاریخی بوده است. وی در این خصوص چنین نگاشته است: 
پرستى را حفظ تنها بسيارى از عادات بتنهای های خیوهازبک«

از مراسم اختصاىص آئÓ پارىس هم  ه بسیاریبلكه نسبت ب كرده
ذوق  ،قند و نه در بخارا و نه در كشگرو . نه در خاندباوفا مانده

 ن حدودایموسيقى و اشعار مىل كه با حرارت بيشرتى در بÓ ايالت 
نخورده باقى دست طورنیپديد آمده است مانند پايتخت خوارزم ا

ه ك هایو محفوظ ²انده است. بعىض از ترشيفات و برخى از باز 
مسل+ً بوده، هنوز در خيوه متداول در عرص حاکمیت خانات خیوه 

(وامربی، » مانده استاند باقىبوده شتیزرتکه  یاز سكنه اول
٤٤٠-٤٤٢: ١٣٨٧.( 
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خوارزم و وضعیت ایرانیاِن این منطقه ارائه داده است. این 
به همراه بسیاری از متون تاریخی دوره قاجار، عمدتاً  سفرنامه

اند با یادآوری سابقه Ûدنی ایران و خوارزم و لزوم تالش کرده
عنوان رسزمین مادری، وفاداری اطاعت این خوانین از ایران به

ها را از خطر انین خیوه را به دولت ایران جلب کنند و آنخو 
ها برتسانند اما گاه در میزان این وفاداری راه تسلط روس

که، اخبار و روایات طور ²ونه و درحالیاند بهاغراق پیموده
های ایرانی را پس از تاریخی، گسست خوارزم از رسزمین

ی وفاداری تاریخ کنند، اعت+دالسلطنه،واقعه مغول تائید می
خوانین خوارزم به پادشاه ایران را تا دوران قاجار مورد تائید قرار 

ون حیام رود جیاالمیازآنجاکه از قد«داده چنین نگاشته است: 
ز در تحت یران بوده آنجا نیشه داخل خاك ایطرف همبه این

ران بود و حكام آنجا ین ایار اوامر و نواهى سالطیاداره و اخت
د ایكن متابعت و انقیه بودند لیاز ج+عت ازبك هم اگرچه

ها به ß از آنیی وقتک²ودند و اگر یران مىین ایسالط
 كردال خودرسى مىیاستظهار بعد مسافت و صعوبت راه خ

(اعت+دالسلطنه،  »دیدفر خود را مىیپاداش و ك
۱۳۶۷ :۲/۱۲۰۸-۱۲۰۷.(  

 من اشاره بهمیرزا جهانگیر قاجار در ترجمه آثارالبالد نیز ض
کند که به هنگام سابقه Ûدنی ایران و خوارزم خاطرنشان می

ها در فکر تحرکاتی برای تسلط بر این ترجمه این کتاب، روس
اند. وی در این خصوص چنین نگاشته است: منطقه بوده

ب ىس هزار سوار در اطاعت ی، پادشاهى دارد كه قروهیخ«
ا كنند و خود را یل و هداران ارسال رسیاو باشند و به پادشاه ا

گر، خاك یدانند. از طرف د -ابد مدت -ن دولتیوابسته ا
ات پادشاه روس متصل است و پادشاه روس را یبه وال وهیخ

). ۶۱۰: ۱۳۷۳قزوینی، »(ات استیطمع در گرف¬ آن وال
ز ها که ارسانجام نیز ترس منابع وقوع تاریخی یافت و روس

ه ه تركستان و بخارا باز را ها پیش درصدد بودندمدت
 :١٣٧٩نوایی، ها (ناامنی جاده ند، به بهانههندوستان برو 

تا: کرمانی، بی؛ مجداالسالم٥٠-٥٢ :١٣٨٣؛ الکهارت، ٥٣
های تجار ها به قافلهحمالت ترکمن ) و٤٨١-٤٨٢، ٤٩٢-٤٩٣

، تاشكند، سمرقند وهی)، نواحی خ۳۲: ۱۳۷۷ى، یبخاراروس (
). سپس با ۱۵۷: ۱۳۶۵شاکری، ( کردندر یو بخارا را تسخ

ها را به رسارسی، گرایش تجاری خوارزمی آهناحداث راه

سمت خود تغییر دادند که در مبحث پایانی، به این موضوع 
  پرداخته شده است.

قطع مبادالت تجاری با خراسان و چرخش تجاری خوارزم به 
  سمت روسیه

ارزم آنچه مشهود است، پیش از هجوم مغول نیز، منطقه خو 
ها روابط تجاری داشت با مناطق ولگا و اروپای رشقی و روس

؛ ١٥٦: ١٣٧١خردادبه، ؛ ابن٢٠٣ :١٣٥٩گرانتوسکی، (
خردادبه جغرافیدان ابن). ٦٤-٦٧: ١٣٤٥فضالن، ابن

مسل+ن قرن سوم هجری، از حضور بازرگانان روسی در 
 نتجارت خویش در ای یماوراءالنهر و خوارزم و یهودیانی که برا

-، رومی و فرنگی بهره مییی فارسی، اسالو هازبانمناطق از 

). ١٤٥-١٤٦: ١٣٧١خردادبه، ابنبردند سخن گفته است (
اشت دو رونق بازرگانی معروفیت  ان ماهریبنّاکاث به داش¬ 

 ،؛ مقدسی١٢٢-١٢٣: ١٣٤٠حدودالعا¢، (
)، هزار وه معرب خوارزمی(خ یوقخ) و به همراه ٢/٤١٦: ١٣٦١

)، ازجمله نواحی وهیانه هزار اسب و خیخانقاه (ماسب و 
رفتند. این نواحی اکëاً بر حائز اهمیت خوارزم به ش+ر می

های حیاتی این رودخانه ساحل جیحون قرار داشته، از رشیان
در امر کشاورزی، ماهیگیری، کشتیرانی و تجارت 

میان خوارزم شدند. جیحون امکان ارتباط تجاری میمند بهره
تر از همه بخارا و آمل را از طریق مسیر با سایر مناطق و مهم

حموی، ؛ یاقوت٢٣٦: ١٣٤٧استخری، کرد (آبی فراهم می
های بزرگی که در رود ). مسعودی از کشتی١/١٢٧: ١٣٨٣

التجاره و اقسام کاالهای خوارزم در حرکت بودند خزر با مال
خوارزم همچنین به  ).٦١: ١٣٤٤مسعودی، است (یاد کرده 

محل بافت و صدور دلیل فراوانی درختان توت اطراف خود، 
ه بگوسفند  مركز ماهى ونیز های ابریشمی و بهرتین پارچه

؛ مقدسی، ٢٠٩ :١٣٤٥حوقل، ابنرفت (ش+ر می
: ١٣٧٣قزوینی، ؛ ۱۰۴: ١٣٦٥رسته، ؛ ابن٢/٤١٨: ١٣٦١

ها در به گزارش منابع جغرافیایی، خوارزمی ).٥٩٨-٥٩٩
ها شهرهای خراسان حضور پررنگی نیز داشتند و از درآمد آن

رسید. کاث، سهم زیادی به اصفهان دوره سلجوقی می
مسافرانی بود که از دیار ُغز به  یهای تجار گذرگاه کاروان

ار با پیک یخراسان در رفت و آمد بودند و از دید مرکزیتش برا
ای بازرگانی از گرگانج هُغزان و ترکان مهم بود. همچنین کاروان

؛ ٣٢: ١٣٤٧، یاستخر کردند (سوی ناحیۀ گرگان حرکت میبه
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 ،؛ مقدسی١٢٢، ١٢٣: ١٣٤٠حدودالعا¢، 
٢/٤١٦ :١٣٦١ .(  

های چنگیزی پس از هجوم مغول و در تاریخ حاکمیت اولوس
ای جز منازعات و (هوالکوییان، جوچیان و جغتاییان)، رابطه

که تا دوران تیمور ادامه داشته دیده و گزارش  و غارت جنگ
طور مثال، در شهر بندری ترمذ که شود. چنانکه به²ی

و تاریخ بیهقی به داد النهر را به هم پیوند میخراسان و ماوراء
ش+ر این منطقه در دوران غزنویان اشاره های بیوجود کشتی

) در هنگام عبور تیمور، حتی یک ۲۲۴: ۱۳۷۴بیهقی، داشته (
کشتی وجود نداشته که این امر خود به قطع روابط تجاری 

زمان از سمت ماوراءالنهر الذکر اشاره دارد. حمالت همفوق
ش+ل قفقاز به داخل ایران  به مرزهای خراسان و از سمت

های جوچی و جغتایی در تاریخ ایران بعد از توسط اولوس
سابقه بوده است. پس از آن نیز چنانکه گفته شد اسالم بی

بسیاری از صنعتگران ایران طی حمالت امیر تیمور به سمرقند 
یدبخش تداوم حیات نوبرده شدند و این مهاجرت اجباری، 

شده پس از مغول بوده است یهتجز فرهنگی بین این دو بخش
اما به لحاظ اقتصادی، تجارت خاصی بین دو منطقه صورت 
نگرفته است. اسناد تاریخی نشان داده که عالوه بر قطع 

های سیاسی و اجت+عی، از منظر اقتصادی شدن Ûام علقه
نیز، خوارزم مت+یل به داش¬ روابط اقتصادی با نواحی 

  ده است.ماوراءالنهر و روسیه بو 
ها و با رسد که پس از فتح خوارزم توسط روسبه نظر می

، پیوندهای عمیق اقتصادی و احداث خط آهن تركستان
فرهنگی بین این نواحی برقرار شد. طی حکومت خانات خیوه 

نویسان این ها محدود به رهگذران و سفرنامهکه عمده گزارش
د کرده اما دوره است، شهرهای بلخ، بخارا و خیوه ترقی و رش

ه یها عمده روابط تجاری با هندوستان و روسبنا به این گزارش
). کرزن از ۳۲، ۲۲۴: ۱۳۷۷ى، یبخارااست (بوده 

نویسان انگلیسی که درصدد شناسایی عملکرد سفرنامه
عنوان مقصد ها برآمده، به موقعیت تجاری خیوه بهروس

 شارهویژه چای سیاه اواردات کاالهای روسی و انگلیسی به
وامربی  .)٢/٦٧٨، ١/٢٨٥،١٢٦: ١٣٨٠کرزن، ( است داشته

مركز » گى اورگنجنی«نیز ضمن بیان این نکته که در این هنگام 
بوده، رشح مبسوطی از اقالم وه یع خانات خیها و صناکارخانه

انواع ، هپنب، شمیبر، ابرنج، گندمغذایی و صنعتی خیوه مانند 

نویسد ارائه کرده و میهاى علفى پارچهو  مفرغمیوه، ماهی، 
بوده است. به نوشته وامربی ه یروس ،طرف عمده تجارتکه 

ق نكه طر یبه دلیل ا بودچندان مهم ن ران و هراتیتجارت با ا«
و  وهین خی. ببوده استها مسدود ارتباطى توسط تركمن

 د وبو  هایموتت) در دست یتجارت عبورى (ترانز ،اسرتآباد
وامربی از ». بودشرتى یت بیا بخارا داراى اهممعامالت ب

تاجر ایرانی سخن گفته که با پوشش ترکمنی به تجارت بین 
ایران و خیوه مشغول بوده و چون اتراک متوجه حضور او 
شدند به کاروانی که وی در آن حضور داشت حمله کردند و 

-٤٣٣ ،٤٣٧-٤٣٩: ۱۳۸۷وامربی، کشتند (چندین نفر را 
 صادرشدهنیز که کاالهای  هدایتهای ارش. گز )۱۳۲، ٤٣٢

، عدم رابطه برشمردهروس، بخارا، خوقند و هرات به خیوه را 
 استتجاری و اقتصادی بین ایران و خوارزم را تائید کرده 

به گزارش وامربی ). ٤٦-٤٩، ٥٢، ٧٩، ٨٩: ١٣٥٦هدایت، (
از تهران تا خیوه وجود داشت که همگی ناامن  راه چهار
جاده اول از هشرتخان و اورنبورگ «نویسد: ی میاند. و بوده

ق مشهد و هرات، جاده سوم از یبه بخارا، جاده دوم از طر
 وهیمشهد و مرو و جاده چهارم از راه صحراى تركمن و خ

شد و بعالوه یىل گران Ûام میگذشت. دو جاده اول خمی
 گرید آورد.یبه وجود م هاراهارى در آن یجنگ هرات موانع بس

). ۲۹: ۱۳۸۷(وامربی،  »ها هم خاىل از خطر نبودجاده
اند از: بازارهای ها عبارت بودهازجمله دالیل ناامنی این جاده

های پرخطر و بدون غذا و ی، بیابانفروشبردهپررونق 
ر شدن و به بردگی رف¬، یآشامیدنی، كشته و یا اس

ز و اكنند  گوربهزندههاى شن که ممكن بود انسان را طوفان
ن گزیتر ایالت رسگردان خیوه که چادرنشین و خیمههمه مهم
عالمت تشخص و ثروت ممكن بود  نیترکوچک«بودند و 

  ).۳۱، ۹۴(ه+ن: » ها را بجوش آوردگ طمع آنید

  گیرینتیجه
تا پیش از هجوم مغوالن، منابع متعدد تاریخی، جغرافیایی و 

ت ایران های باستانی، خوارزم را بخشی از مملککتیبه
شمردند. ساکنان این حدود تا پیش از اسالم عمدتاً یبرم

دار بودند که همزیستی و تسامح مذهبی ینزمدهقان، تاجر و 
 های پس ازرا در حضور ادیان متعدد فرا گرفته بودند. دولت

اسالم ازجمله طاهریان و سامانیان، با برقراری اقتصاد آزاد و 
 ون، امنیت، تجارت و رونقراندن صحراگردان به ماورای سیح
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شهرها را فراهم کردند، چنانکه امکان سفر جغرافیدانان 
متعدد به مناطق ش+ل جیحون و ازجمله خوارزم، فراهم 

و وضعیت اقتصادی و اجت+عی  هاراهگردید و گزارش دقیق 
های ترک نیز با در پیش نواحی و شهرها را ارائه دادند. دولت

مت غرب، خوارزم را به نواحی گرف¬ گسرتش فتوحات به س
داخلی ایران ذیل یک جغرافیا و حاکمیت واحد، در پیوستگی 

های میان دو رود، جنوب جیحون و به دائم با رسزمین
رفتند، به ش+ر می هاراهخصوص خراسان و بغداد که مرکز 

که نابودی  پیوند زدند. از ه+ن ابتدای حمالت مغول
های وسیعی از خراسان را به همراه داشت، بخش قسمت

های خراسان همچون بلخ، مرو، وسیعی از رسزمین
النهر و ازجمله خوارزم که مرکز ایران رشقی در عرص ماوراء

خوارزمشاهیان بود و روزگاری از آبادترین نواحی خراسان 
 ای از مرغزارهای آسیای مرکزیشدند، دنبالهشمرده می

ها حق گردیدند. از آن پس حاکمیت بر این رسزمین
های (جغتایی، جوچی، شیبانی، تیموری و ازبک) خاندان

منتسب به چنگیز بود. طی این زمان، پیوندهای عمیق 
سیاسی، اجت+عی، اقتصادی و فرهنگی خوارزم با خراسان 
بزرگ کمرنگ یا قطع شد. متعاقباً تحوالت تاریخی و 

های متعدد آن در دشمنی حاکمیت اجت+عی خوارزم که
مورخان  موردعالقههای ایرانی قرار داشتند، مداوم با دولت

نام خوارزم از جغرافیا محوری به سمت  ایرانی قرار نگرفت و
قوم محوری حرکت کرد. طوایف متعددی که در پی هجوم 

و  ها، جنگمغول در منطقه مستقر شدند، با غارت کاروان
ها، امکان مسافرت و تردد تجار و راهها و ناامنی جدال

سیاحان را محدود کردند. در این بین تفاوت در مذهب نیز 
ها بر شدت آن هایی که گاه روسافزود، ناامنیها بر ناامنی

 بلندمدتیتاً فرصتی برای اجرای اهداف نهاافزودند. می
ها مناطق مرو، خوارزم و تاشکند را ها به وجود آمد. آنروس

النهر را از حرصی آهن رسارسی، ماوراءو با احداث راهترصف 
که پس از تقسی+ت چنگیزی، دچار آن شده بود و الجرم 

النهر به ش+ر خوارزم هم که گذرگاه ارتباطی برای ماوراء
ها همچنان که رفت خارج کردند و رسنوشت این رسزمینمی

ای ای از مرغزارهبه لحاظ سیاسی، معیشتی و جمعیتی دنباله
صادی اقت-تدریج در قلمرو سیاسیآسیای مرکزی شده بود، به

  ها مستحیل گردید.روس

  فهرست منابع
خ كامل بزرگ اسالم و یتار). ۱۳۷۱( ی.علر، عزالدین یاثابن .۱
. ۳۰. جىل و ابوالقاسم حالتی. ترجمه عباس خلرانیا

  مؤسسه مطبوعات علمى. تهران: 
ترجمه . سفرنامه. )۱۳۷۶( ، محمد بن عبدالله.بطوطهابن .۲

 . تهران: سپهر.۱ج .دکرت محمد علی موحد

ترجمه جعفر  .صوره االرض). ۱۳۴۵( ، محمد.حوقلابن .۳
 شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

مسالک و ). ۱۳۷۱( ، عبیدالله بن عبدالله.خردادبهابن .۴
 . ترجمه سعید خاکرند. تهران: میراث ملل.م+لک

. ترجمه االعالق النفیسه). ۱۳۶۵( .عمررسته، احمد بن ابن .۵
 چانلو. تهران: امیرکبیر.حسین قره

ترجمه ابوالفضل  .سفرنامه). ۱۳۴۵( .احمدفضالن، ابن .۶
 طباطبایی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

. ترجمه ح. مخترص البلدان). ۱۳۴۹( .احمدفقیه، ابوبکر ابن .۷
 مسعود. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

. تقویم البلدان). ۱۳۴۹( ن علی.اس+عیل ب ،ابوالفداء .۸
 ترجمه عبدالحمید آیتی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 .مسالک و امل+لک). ۱۳۴۷( .میابراهاستخری، ابواسحاق  .۹
 به کوشش ایرج افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نرش کتاب.

تاریخ جهانگشای ). ۱۳۷۷( .خانیمهداسرتآبادی، میرزا  .۱۰
تهران: انجمن آثار و مفاخر . تصحیح عبدالله انور. نادری

 فرهنگی.

روضات الجنات ). ۱۳۳۸( .محمدن یالدنی، معاسفزارى .۱۱
: . تهراند محمدكاظم امامیتصحیح س .نه هراتیاوصاف مد یف

 دانشگاه.

خ منتظم یتار). ۱۳۶۷(، محمدحسن. اعت+دالسلطنه .۱۲
اى ی. تهران: دن۲. جل رضواÌیتصحیح محمد اس+ع .نارصى
 .كتاب

هاى اسالمى سلسله). ۱۳۸۱( . کلیفورد ادموند.ورثباس .۱۳
دون بدرهیترجمه فر. ی و تبارشناىسش+ر گاهد راهن+ى یجد
 .رانیی اسالم و اشناسباستان: مركز . تهراناى

نهر الذهب فی تاریخ ). ١٤١٩( ی.البالبالغزی، کامل  .۱۴
 . حلب: دارالقلم.٣. جحلب

. خوقند و كاشغرخ بخارا، یتار). ۱۳۷۷( بخارائی، شمس. .۱۵
 راث مكتوب.یتهران: م
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ران از فردوىس تا یات ایخ ادبیتار). ۱۳۶۷( .ادواردبراون،  .۱۶
 صدرى افشار. نیحسغالممجتباú و  اللهفتح. ترجمه سعدى

  د.یمروار تهران:
 .التوسل الی الرتسل). ۱۳۱۵( .محمدبغدادی، بهاءالدین  .۱۷

 تصحیح احمد بهمنیار. تهران: رشکت سهامی چاپ.

فتوح ). ۱۳۶۴( یی.حبالذری، ابوالحسن احمد بن ی .۱۸
 ترجمه آذرتاش آذرنوش. تهران: رسوش. .البلدان
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