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  آفرینی مغوالن در جهان اسالمفاجعه

  

  دکتر عالءالدین آذري

  اد تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتراست

 
  

   چکیده

وقتی کودک دبستانی بودم، در کتب فارسی یا  تاریخ نیم قرن پیش، در باب عملکرد مغـوالن،  

انـد؟،   بخارا چه کـرده این سخن پرمغز و موجز جهانگشای جوینی نقل شده بود که مغوالن در 

آمدند و کندند «: آن شخصی که سالم از آن قتلگاه جان به سالمت ِبدر برده بود، پاسخ داده بود

  »...و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

گشتند و بـه   آباد و پرجمعیت و متمدن اسالمی  های واهی راهی بالد مغوالن هشت قرن پیش به بهانه

آنها روی آشوریان را کـه  . در همه تاریخ بشریت نظیر و مانند نداشته استجنایاتی دست یازیدند که 

آن همـه جنایـت و    یادآوری. در سفاکی و ددمنشی در جهان باستان شهره آفاق بودند، سفید کردند

  .های بیدار واقعاً دردناک و غیرقابل تصور است تبهکاری برای وجدان

وغم دولت جمهوری مغولستان   ست و یکم همعجیب است که در روزگار ما و در آغاز قرن بی

طلـب بیگانـه را اجیـر     یافتن مقبره عامل این همه جنایات شگرف است، آنها گروهـی فرصـت  

اند که با هواپیما و هلیکوپتر در پهن دشت مغولستان و تپه و ماهورهای آن به جسـتجو و   کرده

را بیابنـد و  ) چنگیزخـان (شـم  و کاو بپردازند تا شاید بتوانند گور آن سـپیدموی گربـه چ   کند

خواهیم  ما نمی... داند هدایای گرانبهایی دریافت دارند، شاید هم حق با آن دولت باشد، خدا می

همه صفحات تاریخ پرماجرای مغوالن را در اینجا بگشاییم و از معایب و محسنات آنان سـخن  

لناکی که به دست چنگیز و جمله جنایات هو بگوییم، تنها به برخی از نکات مهم تاریخ آنها من

  .نمائیم فرزندان و کسان وی انجام شده اشارات مختصری می

  .نها، چنگیزخان، خوارزمشاهی، ایرا مغول: ها کلید واژه
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دالور مـردي    لقب یافت،) به معناي خان بزرگ(که بعدها چنگیزخان ) به معناي آهن(تموچین 

ی و تنگـی معیشـت و دشـمنان فـراوان از او     از صحاري مغولستان بود که حوادث روزگار و سخت

نگـر،   رحم، نترس، شجاع، دوراندیش، آینـده  شخصیتی ساخته بود چون فوالد آبدیده، خونسرد، بی

  ... .دهنده، قانونگذار و  سازمان

از نعمت خواندن و نوشتن محروم بود، دشمن فالحـت و آبـادانی و شهرنشـینی بـود، پـس از      

در سنین نوجوانی جانشین وي شـد؛ امـا مخالفـان و دشـمنان     ) هادریسوکاي ب(مرگ نابهنگام پدر 

شماري جان سالم بِدر برد و سـرانجام در نتیجـه پایـداري و دالوري و     فراوان داشت، از مهالک بی

شرح احـوال او  . قساوت قلب موفق به ایجاد اتحاد در میان همه قبایل مغول و ترک و تاتار گردید

مندرج است که توسط دکتر شیرین بیانی بـه   1)شیه یوآن شائو پی(یا در کتاب تاریخ سري مغوالن 

  .فارسی برگردانده شده است

یابی، با دو دولت بزرگ و متمدن آسیایی در شرق و غـرب همسـایه    چنگیزخان پس از قدرت

چین در شرق و ایران در غرب، او و فرزندانش سرانجام بر آن دو دولت عظیم و پرثـروت  : گشت

در آن ایام یعنی اوایل قرن هفتم هجري قمري سرزمین پهناور چین میـان سـه دولـت    . غلبه یافتند

در بخش شمالی دولت بیگانه کین فرمانروایی داشـت و در منطقـه شـمال غربـی     : تقسیم شده بود

هسیا و در جنوب چین دولت مردمی سونگ، همه مردم چین آرزومند وحدت دولت کوچک هسی

نگ بودند؛ اما چنگیـز و اوالد و نوادگـان وي بـه چـین تاختنـد و      این کشور تحت لواي دولت سو

و موفق به تشکیل دولتی بـه نـام یـوآن گشـتند کـه      . یافتند قریب یک قرن بر آن کشور فرمانرواي

  .فرزند تولوي بود» قوبیالي قاآن«بنیانگذار آن 

مانروایی داشت فر» خوارزمشاهی«اي به نام  اما در غرب آسیا، دولت مسلمان مقتدر و خودکامه

طلبی بر آن  بود و پادشاه سبکسر، خودخواه و جاه) جرجانیه= اورگنج(که پایتخت آن شهر گرگانج 

. بـرد  خاتون و ایل و تبار او حسـاب مـی  کرد که از مادر خونخوار و عیاش خود ترکان حکومت می

ه انزجار مـردم  حکومت تحمیلی خوارزمشاهی مورد قبول عامه نبود و اعمال و افعال آن دولت مای

میانـه خوشـی   » الناصـرلدین اهللا «طلـب عباسـی یعنـی     سلطان محمد خوارزمشاه با خلیفه جاه. بود

رو گروهی از مورخان درست یا نادرست بر ایـن   قصد تصرف قلمرو او را داشت؛ از این نداشت و

  سـلطان  تجـاوز بـه قلمـرو    را بـه حملـه و  ) مغـوالن (باورند که خلیفه عباسی، تاتارهـا یـا تترهـا    
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ها و دسایس این خلیفه مشهور عباسی که  البته نیرنگ! خوارزمشاه تحریک کرده است

  2.مدت درازی فرمانروایی داشت، بر همگان مسلم و مسجل است

سلطان محمد خوارزمشاه قبل از هجوم مغوالن به قلمرو پهناور او، به طور اتفاقی به فـوجی از  

) توشـی (ا اینکه فرمانده آن دسته از مغوالن که جوجی مغوالن در سرحدات شرقی خود برخورد، ب

اجازه جنگ با خوارزمشاه را نداشـت، امـا محمـد خوارزمشـاه کـه      ) پسر بزرگ چنگیز(نام داشت 

در ایـن زد و  . دانست، از شدت غرور و خودخواهی فرمان حمله را صادر نمود ها را کافر می مغول

ی به صـالبت و قـدرت و نظـم ارتـش پرمهابـت      خورد مختصر سلطان به ظاهر مقتدر خوارزمشاه

الدین فرزند ارشد سلطان در صحنه  چنگیزی پی برد و چنان دچار ترس و واهمه شد که اگر جالل

حـال  بزرگتـرین و درعـین  . شـد  پیکار حضور نداشت مسلماً سلطان محمد خوارزمشاه کشـته مـی  

بسکون در دریای مازنـدران کـه   ترین پادشاه خوارزمشاهی تا واپسین دم حیات در جزیره آ بدبخت

سلطان فراری دنبال یک وجـب خـاک خـدا    . اکنون دیگر وجود خارجی ندارد، از آنها بیمناک بود

سـاندرز محقـق   ! گشت که مغول در آنجا نباشد تا پس از مرگ او را در آنجا به خـاک بسـپارند   می

  :نویسد انگلیسی می

نظـام بـه    شد، پیـاده  ه مهندسی تشکیل مینظام و گرو قشون چنگیز اساساً از نیروی سواره« 

گرفت؛ زیرا جنگجوی صحراگرد بدون اسب قابل تصور نبود،  ندرت مورد استفاده قرار می

نظام سـبک،   پوشید و مسلح به شمشیر و نیزه بود، سواره نظام سنگین اسلحه، زره می سواره

ترین سالح مغول  دقیقکمان مرگبارترین و . برد پوشید و کمان و زوبین به کار می زره نمی

این سالح بسیار سنگین بود، کشش آن یک صد و شصت پوند فشـار و دویسـت تـا     بود، 

  3».سیصد یارد برد داشت

  : نویسد رنه گروسه می

تر و نیز تیراندازی و تحرک در رزم و شکار الزم بود  هر اسب سواری برای تاختن راحت«

دار را بـه   ها، لباس بلنـد و دامـن   تقلید از هونها به  برگیرد، مغول  های خاصی بهره از لباس

سـرباز  . شلوار و تنبان تبدیل نمودند تا بتوانند در حالت فرار نیز تیراندازی را ادامـه دهنـد  

هـای پشـمی و    پوشـاند و از جـوراب   هـایش را مـی   پوستی کـه گـوش   مغول در اردو کاله

کـه تـا روی زانـوی او    نمـود   روپوش بلندی به تـن مـی  . کرد های نمدی استفاده می کفش

داشت، بر  رسید و در موقع نبرد یک کاله چرمی که پشت سر و گردنش را محفوظ می می
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آالت حرب او عبارت بود از دو کمان، دو ترکش، یک شمشیر منحنی و یک ... نهاد سر می

تبرزین، یک گرز آهنی که به زین اسب آویخته بود، یک نیزه قالبدار برای به زیر کشـیدن  

  4»...و یک کمند که از یال اسب بافته شده بودسوار 

آسـای آن   هـای بـرق   داد، زیرا پیروزی العاده می گفتیم که مغول به رسته سواره نظام اهمیت فوق

باک و متهور مغول بود، بنابراین  قوم سفاک در آسیای شرقی و غربی و اروپا مدیون سواره نظام بی

رطاقـت در حیـات نظـامی و اجتمـاعی و اقتصـادی      ما به نقش حیاتی اسب این حیوان نجیب و پ

  :بریم مغوالن به خوبی پی می

انـدام و زمخـت و    اسب مغولی به مثل خود آنان کوچـک . اسب برای مغول همه چیز بود«

و پایش کمـی درشـت و تـنش پـر مـو بـود،         ها و دست گردنی قوی، ساق. ظرافت بود بی

حمل و قناعت و اسـتحکام دسـت و   ها، قدرت آنها و نیروی ت حرارت و حدت این اسب

های مغولستان تا قلب اروپـا بـه    این همان اسبی است که استپ. آور است پای آنها حیرت

بودند،   وسیله آنها درنوردیده شده است، اگر قبالً اسبان ایرانی و یونانی، جهان را فتح کرده

  5».را بیازماید اینک الزم بود که اسب کوچک و پر پشم صحرای مغولستان نیز قدرت خود

اما گروه مهندسی ارتش مغول که در نـابودی قـالع و اسـتحکامات تبحـر فراوانـی داشـت بـا        

گیری از تجربیات فنی ملل مغلوبه از جمله چـین بـرای بـه زانـو در آوردن دشـمنان خـود از        بهره

  .نمود کرد، استفاده می زا پرتاب می های عظیم و مواد آتش هزاران منجنیق که سنگ

عمداً شهرت خونخـواری  . ترین نوع، استاد بود یز، در جنگ روانی آن هم به هولناکچنگ«

رحمـی   هایی که درباره بی کرد و انتظار داشت حرف وحشیانه خود را در اطراف پخش می

انتظـار  . زده سازد که بدون مقاومت تسلیم شوند ها را چنان وحشت شود، ملت او شایع می

ای که مغوالن در کشتار همگانی نشان  توحش خونسردانه. پیوست او هم اغلب به تحقق می

  6».آید آور است که به وصف نمی دادند، چنان نفرت می

مانند بود، سربازان مطیع محض فرماندهان خود بودند و جملگی  نظم و انضباط ارتش مغول بی

جبـه نویـان    کردند، برخی از سرداران مغول از آن جملـه  لباس کامل نظامی و متحدالشکل در برمی

های زمان خـود بودنـد، خـود چنگیـز نیـز بـر طبـق اظهـارنظر          و سوبوتای بهادر از اعجوبه) یمه(

  : رود کارشناسان نظامی و محققان عصر حاضر یکی از بزرگترین نوابغ نظامی جهان به شمار می

آسـا و هجـوم عمیـق او بـر      ای مرهون چنگیز باشد؛ زیـرا حملـه بـرق    هیتلر باید تا اندازه«
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ــان   ــداختن همــه ســربازان، چن ــه دام ان ــرد بارباروســا  اســتحکامات دشــمن و ب کــه در نب

(Barbarossa)  بر ضد روسیه انجام گرفت، به شدت یادآور استراتژی و  1941به سال

  7»...های مغول است تاکتیک

هایی که برای به دام انداختن دشـمن بـه کـار     ها و نیرنگ در باب شیوه جنگیدن مغوالن و حیله

  ...گنجد بردند، مطالب مفصلی در کتب تاریخ مغول مندرج است که در این مختصر نمی می

به هر تقدیر الزم است اشارات مختصری درباره برخوردهای نخستین دولت خوارزمشـاهی بـا   

تـانگری  (بر طبق نوشته بسیاری از مورخان، چنگیزخان که از خدای خـویش  : دولت مغول بنماییم

گرفت و همـه نیـرو و تـوان خـود را در      الهام می 8)نای خدای مطلق و تعالییا تاب تانگری به مع

دانست در آغاز کار قصد تعرض به قلمرو وسیع و گسـترده   شمار از او می رویارویی با دشمنان بی

وی . خوارزمشاهیان را نداشت و شاید از آن دولت و قدرت پوشالی آن تا حدودی واهمـه داشـت  

رگانی میـان دو کشـور رونـق یابـد، تجـار و سـوداگران بـه سـهولت در         مایل بود که مناسبات باز

مغز خوارزمشـاهی بـا    پادشاه نادان و سبک. کشورهای یکدیگر به رفت و آمد و مبادله کاال بپردازند

بدین ترتیب مراودات بازرگانی میان دو کشـور آغـاز   . اکراه با این تقاضای چنگیزخان موافقت کرد

یا به قولی پانصد بازرگان که اغلب آنها مسلمان بودند، با کاالهای نفـیس  چهارصد و پنجاه . گردید

آیـا اینـان واقعـاً قصـد     . ورزید، رهسپار ایـران گشـتند   از سوی خان مغول که به تجارت عشق می

تجارت داشتند یا جاسوسانی بودند در لباس بازرگانان کـه چنگیـز بـرای ارزیـابی قـدرت نظـامی       

   :ها و طرق ارتباطی، آنها را گسیل داشته استقیق با راهسلطان مسلمان و آشنایی د

الجیشی چنگیز شـهرت بسـیار پیـدا کـرده و ایـن       آمیز سوق های زیرکانه و فریبسیاست«

سوءظن را پیش آورده بود که ممکن است جاسوسان و مأموران سری چنگیز خـود را بـه   

  9».آزار درآورده بودند صورت بازرگانان بی

در کنار سیحون یا سیر دریا شدند، حاکم آن شهر به » اترار« ول وارد شهر مرزی تجار مغ  باری،

که نسبت نزدیکی با مادر سلطان محمد یعنی ترکان خاتون داشت، به بهانـه  ) اینالحق(نام غایرخان 

بـه قـولی   . جاسوس بودن آنها، جملگی را به هالکت رسانید و اموال گرانقیمت آنان را ضبط کـرد 

از آن میان جان سالم به در برده، ماوقع را با آب و تاب به اطالع خان مغول رسـانید   گویا یک نفر

او در همـه  (حال و اندوهگین گردید؛ ولی خونسردی خود را حفظ کرد  چنگیزخان سخت پریشان
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چنگیزخان سه پیک یکی بـه نـام کـوج بغـرا     ) نمود حوادث سهمناک، خونسردی خود را حفظ می

(KojBogra)  از امرای سلطان تکش پدر سلطان محمد و تـرک بـود و دو تـن مغـولی     که پدرش

دیگر را به رسالت نزد خوارزمشاه فرستاد تا در عوض خون چهارصد و نود و نـه فرسـتاده خـود،    

سـلطان محمـد خوارزمشـاه    . تنها غایرخان را که مسبب واقعه بود، برای مجازات به نزد او فرسـتد 

ه خویشـاوندی و نیـز بـه سـبب سـپاهیان فـراوان ایلـی تحـت         اگرچه ترسیده بود، ولی به مالحظ

فرماندهی غایرخان جرأت این کار را نکرد و ضمناً اندیشید که اگر به مالیمت جواب دهد، ممکن 

ای نکـرد، بلکـه دسـتور داد     است حمل بر ضعف او در برابر مغوالن شود، لذا نه تنها اقدام دوستانه

دانیم که در نزد مغـول سـفیر مصـونیت     می! انش را تراشیدندخان را نیز کشتند و ریش همراه پیک

. شـد  آمیزی داشت و تراشیدن ریش نیز اهانت بسیار بزرگی نسبت به یک مرد محسوب مـی  تقدس

خان مغول به هنگام شنیدن این خبر از شدت خشم و نفرت گریست و اشک وی نمـودار انتقـامی   

  10».سخت بود که در دل وی ریشه دوانید

های خون به راه افتـاد و   ترتیب دو دولت در آستانه جنگی هولناک قرار گرفتند که جویبه این 

  ...گناه جان باختند ها بی میلیون

پیوست، دیر یـا   گفتنی است که اگر واقعه قتل تجار مغول و سفرای آن دولت هم به وقوع نمی

هـای   رکزی به سـرزمین زود چنگیز و چنگیزیان به علت قدرت نظامی و اتحاد همه قبایل آسیای م

هـا و   بـادی  تاختند و با خوی توحش و ددمنشی به نـابودی بـالد و آ   آباد و زرخیز ایران اسالمی می

  . یازیدند کشتار مسلمانان دست می

  :تولدبه قول محقق بزرگ روسی بار

البته بدون این بهانه هم، هجوم مغوالن به متصـرفات خوارزمشـاه، منتهـا انـدکی دیرتـر      « 

  11».گرفت صورت می

همین محقق بزرگ معتقد است که عمل خوارزمشاه در کشتار تجار مغول به ویـژه سـفیر او از   

  12.شود المللی کنونی هم دلیلی قوی برای شروع جنگ شمرده می نظرگاه حقوق بین

هجری قمری با یک  615چنگیزخان در سال . جنگ میان دو دولت بزرگ آسیایی آغاز گردید

جـوجی، جغتـای،   (یست هزار نفر از قوای خود به همراه کلیه فرزندان خویش صد و پنجاه الی دو

تفصـیل  ... راهی غرب گردیـد ) سوبودای(و فرماندهان الیقی چون جبه و سوبوتای ) اکتای، تولوی
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انگیـز را همـه مورخـان ایرانـی،      انگیز و در عین حال دهشـتناک و نفـرت   این رویارویی نظامی غم

اهللا همدانی  و رشیدالدین فضل» جهانگشا« عطاملک جوینی صاحب کتاب  اسالمی مانند عالءالدین

« و جوزجانی مؤلف کتـاب  » الکامل« و ابن اثیر مؤلف کتاب » التواریخ جامع« صاحب کتاب عظیم 

و وصـاف الحضـره   » التـواریخ  االنصـاب فـی   مجمـع « ای مؤلف کتـاب   و شبانکاره» طبقات ناصری

و دیگران در » الدین منکبرنی سیرت جالل« نسوی مؤلف کتاب  و» تاریخ و صاف« نویسنده کتاب 

  :نمائیم بنابراین تنها اشارات مختصری به آن می. اند کتب خویش آورده

شهر اترار که حاکم آن غایرخان به هر دلیلی موجه یا غیرموجه فرستادگان مغول را کشته «

بـاک   انجام آن مرد دلیـر و بـی  به مدت پنج ماه در مقابل قوای تاتار مقاومت کرد، سر بود، 

دستگیر و به فرمان چنگیزخان در گلوی او طالی مذاب ریختند و یا به قولی نقره گداخته 

شهرهای بزرگ ماوراءالنهر چون   13.در گوش و چشمش ریختند و به زجر تمام کشتندش

خره بخارا سه روز در محاصره بود و باال. بخارا و سمرقند مورد هجوم مغوالن قرار گرفت

  ».حرمتی زیادی به مسلمانان و مقدسات آنها نمودند تسلیم شد، چنگیزیان در این شهر بی

  : گوید چنین سخن می باره این مؤلف کتاب تاریخ جهانگشا در این 

به ایستاد و پسر او تولوی پیـاده شـد و بـر     چنگیزخان در مسجد راند و در پیش مقصوره«

او نیز . خانه یزدان است که سرای سلطان است؟ گفتندچنگیزخان پرسید . باالی منبر برآمد

از اسب فرو آمد و بر دو سه پایه منبر برآمد و فرمود که صحرا از علف خالی است، اسبان 

کشیدند و صنادیق مصاحف  را شکم پر کنند، انبارها که در شهر بود گشاده کردند و غله می

ها را  انداختند و صندوق پای می آوردند و مصاحف را در دست و به میان صحن مسجد می

ساخت، و کاسات نبینذ پیایی کرده، مغنیات شهری را حاضر آورده تا سماع  آخُر اسبان می

ها بر اصول غنای خـویش آوازهـا برکشـیده و ائمـه و مشـایخ و       کردند، مغول و رقص می

ه و امتثال سادات و علماء و مجتهدان بر طویله آخر ساالران به محافظت ستوران قیام نمود

حکم آن قوم را التزام کرده، و بعد از یک و دو ساعت چنگیزخان بر عزیمت مراجعت بـا  

شدند و اوراق قرآن در میان قـاذورات   بارگاه برخاست و جماعتی که آنجا بودند، روان می

  14».لگدکوب اقدام و قوایم گشته بود

فرزند او پس از آنکه تعرض مغوالن را الدین امامزاده، که از افاضل علمای عالم بود و  امام رکن

به نوامیس مردم بخارا مشاهده کردند، تاب و توان از دست داده، با ایشان به جنگ برخاستند و هر 
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  .دو شربت شهادت نوشیدند

  :نویسد عباس اقبال آشتیانی صاحب کتاب نفیس تاریخ مغول می

مـام مـاوراءالنهر بـه شـمار     در نتیجه استیالی مغول بر بخارا، شهری که چشم و چراغ ت« 

رفت و در میان بالد اسالم از جهت آبادی و اجتماع علما و اهـل فضـل و ادب کمتـر     می

ای که در تـن داشـتند، چیـزی     نظیر داشت، ویران گردید و مردم آن درحین فرار جز جامه

  15».دیگر نتوانستند با خود ببرند و تمام هستی ایشان به باد چپاول مغول رفت

به سمرقند ریختند و پس از خراب کردن ارک شهر،  617ن مغوالن در عاشورای محرم پس از آ

مردم سمرقند را که به زینهار طلبیدن از شـهر بیـرون رفتـه بودنـد، بـه تسـلیم اسـلحه و امـوال و         

چهارپایان خود دعوت کردند و همین که این جمله را از ایشان گرفتند، همه را یکسره کشتند و به 

تن شهر و هتک ناموس اهالی پرداختند بالیی را که بر سر بخارا آورده بودند، تجدید غارت و سوخ

  16.کردند

پنداشـت و   خود را عذاب الهی مـی ) چنگز(گفتنی است که چنگیز یا به قول مورخان آن عصر 

مأموریت داشت که گنهکاران را به سزای اعمالشان برساند؛ بنابراین مردمان هیچ شـهری نبایـد در   

عـام   نمودند، مردم آن قتـل  ل او مقاومت و استقامت نمایند شهرهایی که پایداری و مقاومت میمقاب

شدند، البته این امـر همـواره    عام معاف می آوردند، از قتل شدند؛ اما بالدی که سرتسلیم فرود می می

از جمله شهرهایی که در مقابل مغول مقاومـت و سرسـختی نشـان داد، پایتخـت     . شد رعایت نمی

بود که چهار ماه مقاومـت نمـود و چـون بـه     ) اورگنج جرجانیه(خوارزمشاهیان یعنی شهر گرگانج 

تصرف مغول درآمد، همه مردم را به عادت خود به بیرون شهر برده و تعداد یکصدهزار صنعتگر و 

 را از میان آنها جدا کرده به مغولستان فرستادند و سرداران مغول زنان و اطفـال ) ؟(صاحبان حرف 

اند کـه   را اسیر و مردان را کشتند و ایشان را برای این کار بین سپاهیان تقسیم کردند و چنین نوشته

ای بـود کـه    کثرت کشتگان بـه انـدازه  . نفر رسید 24تقسیم به هریک از لشکریان چنگیزی  در این

قعه به قتـل  مورخان از ضبط آن خودداری کرده و آن را باور نداشتند، از جمله کسانی که در این وا

  17.الدین کبری عالم و عارف معروف بود رسیدۀ شیخ نجم

به طور کلی باید یادآور شد که ماوراءالنهر و خوارزم نسبت به خراسان آن روز که چندین برابر 

خراسان امروز بود، آسیب کمتری دید چنگیزیان در خراسان حمام خون به راه انداختند؛ زیرا بـالد  
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تنهـا همـاورد    -الـدین خوارزمشـاه   ، کـه از قیـام جـالل    ی مردمـان آن خراسان بـه علـت گردنکشـ   

کردند، چندین بار فتح شد و هر بـار بـه علـت کشـته شـدن       حمایت و جانبداری می -چنگیزخان

بـه قـول محقـق    . های مغول به دست مردم بیشتر از گذشته لگدمال سم ستوران مغول گشت شحنه

تبدیل بـه محـل اسـتخوان مردگـان کـرد، تـاریخ چـین        جنگیز ایران خاوری را : انگلیسی، ساندرز

  18.های انسانی شده بود کند که پر از استخوان هایی صحبت می سوگوارانه از زمین

های هفـتم و هشـتم بپـردازیم و     خواهیم به همه جزئیات تبهکاری مغوالن در ایران سده ما نمی

  :دهیم آور به این بحث خاتمه می تنها با ذکر چند رویداد رقت

در جنوب رودخانه جیحون یا آمودریا نخستین شهری را که مغوالن گرفتند و با خاک یکسـان  

که زن اسیری به امید اینکـه او را بـه   : نویسد نام داشت، خواندمیر مورخ معروف می» ترمذ«کردند، 

رحـم مغـول فـوراً شـکم آن      قتل نرسانند، بانگ برداشت که مرواریدی را بلعیده است، قصابان بـی 

پاره کرده و مروارید را بیرون کشیدند، چنگیز که چنین دید، دستور داد تا شکم همـه   چاره را پارهبی

  19! های دیگری در آنها نهفته باشد شدگان را پاره کنند تا شاید به همین ترتیب گنج کشته

وقتی شهر بزرگ بلخ در خراسان بزرگ از در تسلیم درآمد، به فرمان چنگیز اهالی شـهر را بـه   

هجـری   618در سـال  . عـام کردنـد   باره قتـل  عادت مغول به خارج شهر کوچ داده و همه را به یک

قمری شهر بزرگ مرو به تصرف قوای مغول درآمد، فرزند کوچک و عزیـز دردانـه چنگیـز یعنـی     

که در قساوت قلب از پدر پیشی گرفته بود و فرمانده کل قوای او در خراسان بـود،  ) تولوی(تولی 

ذکر جزئیات واقعه قلب و روح هر صـاحبدلی را بـه   (فر از مردم این شهر را قتل عام کرد هزاران ن

ای کـه   به طور کلی توحش خونسردانه«.)   پردازیم رو به جزئیات نمی سازد؛ از این شدت آزرده می

آید، ساکنان یـک   آور است که به وصف نمی دادند، چنان نفرت مغوالن در کشتار همگانی نشان می

کردند که در دشتی بیرون از دیوارهای شهر جمع شـوند، آنگـاه بـه هـر      مغلوب را مجبور میشهر 

شود که ده نفر، بیست یا پنجاه نفر را گردن بزنـد، ایـن    سوار مغول که یک تبرزین داشت، گفته می

اند، بدین جهت گاهی از  بایست مدرکی ارائه دهند که دستورها را خوب اطاعت کرده آدمکشان می

خواستند که گوش قربانیان را ببرند و این گوشها را در کیسه بریزند و پیش افسـران خـود    می آنان

  20»...ببرند که شمرده شود

ها برای اینکه مطمئن شوند که کسـی در شـهر زنـده نمانـده، چنـد روز بعـد بـاز         ضمناً مغول
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ها پنهـان شـده بودنـد، بـه     انبار ها و آب ها و دخمه ها، زیرزمین گشتند و افرادی را که در سرداب می

القلب بود، به  رحم و قسی دالور مردی چون چنگیز که با دشمنان اینچنین بی... رساندند هالکت می

های آخر عمر را در مصـاحبت دو نـوه مـورد عالقـه خـویش       ورزید و سال خانواده خود عشق می

او اگر . گذرانید) أسیس کردکه دولت ایلخانان را ت(و هالکو ) که بعدها امپراتور چین شد(قوبیالی 

گرفت، چه رسد بـه قتـل و نـابودی     رسید، به شدت انتقام می اش می اندک گزندی به افراد خانواده

آنها، در میان شهرهایی که مورد تهاجم وحشیانه مغوالن قرار گرفت، دو شهر نیشـابور و بامیـان در   

شـابور، دامـاد چنگیزخـان بـه نـام      در نی. امـان چنگیزیـان سـوختند و نـابود گشـتند      آتش انتقام بی

و در محاصـره بامیـان موتـوجن    . در حین محاصره شهر به هالکـت رسـید  ) تخوجار(تغاجارنویان 

خـاطر   فرزند جغتای، نوه چنگیز که مورد عالقه شخص وی بود کشته شد و به شدت وی را آزرده

ار همچـون ببـری   در نیشابور دختر چنگیزخان یعنی زوجه تغاج. و در عین حال خشمگین ساخت

شهر را چنان ویران کنید که در آنجا بتوان زراعت : جویی برآمد و بانگ برداشت ماده در صدد انتقام

روز بر نیشـابور   مغوالن چنین کردند و هفت شبانه. کرد و حتی به سگ و گربه آن نیز رحم ننمایید

پنـاهی یافتـه بودنـد، بـه      انویران آب بستند و در سراسر آن جو کاشتند، آنهایی که در زیرزمینی ج

زده  زدن زمین و زیرورو کردن آن خفه شدند تعداد مقتوالن این شهر مصیبت علت نفوذ آب و شخم

  .اند را بیش از یک میلیون نفر ذکر کرده

  : نویسد نامه می بار تولد نویسنده کتاب ترکستان

تح خراسان بـود،  تولوی فرزند چنگیز که مأمور ف. شهر نیشابور سرنوشت دردناکی داشت«

شهر بالکل ویران شد و در محل . به علت قتل تغاجارنویان، تقاضای عفو اهالی را نپذیرفت

ویرانه شهر امیری مغول و چهارصد تاجیک ماندگار شدند مأموریت آنها این بـود کـه تـا    

  21»...بقایای زندگان را که یافتند به قول جوینی بر عقب مردگان فرستند

فرمان داد که به انتقام قتل موتوجن عالوه بر مردم، جانوران شهر را نیز بکشند در بامیان چنگیز 

. و کسی را اسیر نگیرند و بچه در شکم مادر نگذارند و دیگر کسی آنجـا سـکونت اختیـار ننمایـد    

های عظیم بودا بود، زیر و رو کردند و از آن به بعد آن شهر مخروبه  مغول بامیان را که دارای پیکره

  22.نامیدند) آبادی بد(» اوبالیغم«را 

اما ذکر این . روزی مردمان همه شهرهای خراسان سخن بگوئیم خواهیم از مصائب و تیره ما نمی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 اجعه آفرینی مغوالن در جهان اسالمف                                                                  

 

19

نکته ضروری است که بسیاری از شهرهای خراسان چون بلـخ و مـرو و نیشـابور چنـان ویـران و      

ای آنها نه عوعوی سگان به ه های طوالنی از ویرانه لگدکوب مغوالن شدند که به قول مورخان سال

رسید و نه بانگ خروسان هنوز هم پس از گذشت هشـت قـرن، بخـارا، سـمرقند، مـرو،       گوش می

  .اند نیشابور و بلخ عظمت و شکوفایی قبل از ایلغار مغول را باز نیافته

گنـاه پدیـد آورده    گفتنی است که مغوالن آنچنان رعب و وحشتی در دل لشکریان و مردمان بی

شـد، جملگـی از    اند اگر یک کاله مغولی به ناگاه میان هزار نفر خوارزمی پرتاب می که گفتهبودند 

اند مغولی سواره به روستایی رسید چشمش به یک نفـر دهـاتی افتـاد،     یا نوشته! گریختند ترس می

خواست خونش بریزد، اما شمشیر به همراه نداشت، به او حالی کرد سر را بر روی زمین بگذارد و 

زبان اطاعت کرد، سوار مغول شمشیری یافت و پس  ای بی ان نخورد، روستایی بینوا همچون برهتک

ایـن مطلـب را ابـن اثیـر در کتـاب      . ای بازگشت و او را با یک ضربت به هالکت رسـانید  از لحظه

  : نویسد در همین زمینه اقبال می. خود آورده است» الکامل«

رفتیم، سواری از مغوالن به ما رسـید و   در راهی میکرد که من با هفده نفر  مردی نقل می«

امر داد کتهای یکدیگر را ببندیم، همراهان من به اطاعت امر او قیام کردند، به ایشان گفتم 

او یک نفر است و ما هفده تن، علت توقف ما در کشتن او و گـریختن چیسـت؟ گفتنـد    

بکشیم، شاید خداوند ما را خالصی  کشد، اگر ما او را ترسیم، گفتم او الساعه شما را می می

داند کسی بر این اقدام جرأت نکرد، عاقبت من با کاردی او را کشتم و پـا   بخشد، خدا می

  23».به فرار گذاشته، نجات یافتیم

ترسـیدند و دمـار از    در ایران ما همانند این مرد شجاع افـرادی هـم بودنـد کـه از مغـول نمـی      

خوارزمشاه، از جمله آنان بود که مردانه در مقابل مغول مقاومت الدین  روزگارشان درآوردند، جالل

او کـه فرزنـد   . ناپذیر چنگیـزی وارد سـاخت   و پایداری نمود و ضربات هولناکی به ارتش شکست

ترکـان  (ای هندو بود، از سوی مادربزرگ مکـارش   ارشد محمد خوارزمشاه بود، چون مادرش برده

 45الـی   30قوتوقو که گویا شیکیرا در نبرد پروان به سرداری شد، مغوالن  دائماً تحقیر می) خاتون

گشتند تـا   پناهی می مغوالن شکست خورده دنبال جان. هزار سرباز داشت، به سختی درهم شکست

کشیده در امان باشند، اما آنهایی که به اسارت افتاده بودند، به  جویی مردمان ستمدیده و رنج از انتقام

  !کردنـد  های آنها را بـا مـیخ سـوراخ مـی     مانان برای تشفی خاطر گوشمسل. سختی شکنجه شدند
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  نتیجه

ایم و جنایات مغـوالن   سخن آخر اینکه، ما در این مقاله بیشتر به عملکرد نظامی مغول پرداخته

اند از آن جمله بردباری مذهبی، ایجاد امنیت و  ایم، در حالی که آنان محسناتی هم داشته را برشمرده

المللی، اشاعه  ن تا آسیای غربی و اروپای شرقی و گسترش و شکوفایی بازرگانی بینآرامش از چی

خویش و تلفیق هنرهای ملـل مختلـف بـه      زبان فارسی و ترکی در اقصی نقاط امپراتوری گسترده

  .ها نوشت توان کتاب های فوق می ویژه در زمینه هنر معماری و غیره که در باب هریک از موضوع

های سـوخته لقـب    خ و نویسنده کتاب چنگیزخان که او را فرمانروای سرزمینهارولدلمب مور

   :نویسد های بازرگانی در عصر مغول می داده، درباره امنیت راه

ها افراد انسانی را به هراس انداختـه و بسـیاری از شـهرهای     گرچه فتوحات مغول میلیون«

مد، از بسیاری جهات کمک کـرد،  آباد را ویران ساخته بود، اما صلح مغولی که در پی آن آ

های چاپـاری از   کلیساها برجای ماندند و به روحانیان تمام ادیان آزادی کامل داده شد، راه

آوری، اشیای گرانبهائی از مشرق به  گذشت، چاپاران، ضمن پیام بیشتر نقاط دنیای قدیم می

ه دختـر کـوچکی   شـد کـ   ها به حدی بود که گفتـه مـی   بردند امنیت جاده مرزهای اروپا می

) پکـن (تواند کیسه زری را با اطمینان از کرانه رودخانه دن واقع در روسیه تا خانبـالیغ   می

  24»!پایتخت قوبیالی قاآن به تنهایی حمل نماید
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