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مقدمه
برآمدن مغوﻻن از اعماق دشتهاي آسياي شرقي و تبديلشدنشان به
يكي از بزرگترين امپراطوريهاي بشري از معماهاي عجيب تاريخ است.
اين پيشرفت سريع آنچنان ناباورانه بود كه اقوام مختلف آنرا قضاي الهي
دانستند .مغوﻻن در مدتي كوتاه توانستند امپراطوري افسانهاي چين را فتح
كنند ،بساط قدرت سﻼطين خوارزمشاه در ايران را برچينند ،با فتح روسيه به
اروپاي شرقي روند ،امپراطوري نيرومند مجارستان را شكست دهند و
خﻼفت عباسي را پس از چند قرن از ميان بردارند .تمام اين اتفاقات در
كمتر از نيمقرن حادث شد.
مغوﻻن براي چنين فتوحات بزرگي اسباب كافي نداشتند ،ارتش آنان
برخﻼف شايعات چندان پرتعداد نبود ،سﻼحهاي پيشرفته به كار نميبردند و
با تدابير سياسي ﻻزم براي ادارهي سرزمينهاي فتحشده آشنا نبودند؛ آنچه
مغوﻻن را به اين پيروزيهاي نظامي رساند ،از يكسو وحدت دروني و باور
سربازان به حكومت جهاني مغول و از سويي ديگر شيوهي وحشيانهي جنگ
بود .مغوﻻن براي آنكه در پشت جبهه معارضي نداشته باشند به هرجا كه
ميرسيدند ،به قتلعام و ويراني دست ميزدند .آنان به هرجا كه ميرفتند
آنگونه برخورد ميكردند كه ديگران از خشونت و وحشيگري مغوﻻن
بترسند و چنانكه بايد مقاومت نكنند .قتلعامهاي گستردهي مغوﻻن در چين
و ويرانگريهاي وحشيانه در ايران گواه اين رويكرد مغول است.
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در دورهي حكومت مغوﻻن بر ايران ،آنان به تقويت تاريخنويسي
اقدام كردند .مغوﻻن به سرگذشت آبا و اجدادشان عﻼقه داشتند و
ميخواستند با كتابت تاريخ ،نام خود را جاودان كنند .ايلخانان مغول از ميان
دانشمندان و فاضﻼن دربار خود كساني را برگزيدند تا با حمايت مادي و
معنوي دولت به نگارش تاريخ بپردازند .اين تاريخنگاران همگي اهل ادب و
كارگزار دستگاه دولت مغول بودند.
تاريخ در آن روزگار مانند ديگر مقولههاي كتابت با زبان ادبي نوشته
ميشد .تاريخنگاران عصر مغول هريك سابقهي درخشاني در نويسندگي و
ادبيات داشتند و با زباني ادبي و شيوهاي منشيانه به نوشتن تاريخ دست زدند.
ازاينرو آثار تاريخي عصر مغول عﻼوه بر وجههي تاريخي از ماهيتي ادبي
برخوردار است؛ بعضي از آثار آنچنان درگير ادبيات شدهاند كه كاركرد
تاريخي آنان زير سايهي ارزش ادبي پنهانشده است .آثار ارزشمندي كه
در تاريخنگاري عصر ايلخاني نوشتهشدهاند ،عﻼوه بر آنكه بزرگترين
ميراث فرهنگي ما از آن عهدند ،آثار دستاول تاريخي از آن روزگار نيز
به شمار ميروند .از دريچهي اين آثار ميتوان نگاهي روشن و عميقتر به
عصر مغول داشت.
آنچه در اين نوشتار بررسي ميشود ،علت حملهي مغوﻻن به ايران
است .اين اتفاق براي سرزمين ما بياندازه مهم است؛ پس از حملهي
مغول ،ايران نتوانست جايگاه فرهنگي و سياسي پيشين را به دست آورد.
با اين حمله ،بسياري از كانونهاي تمدنساز و مجامع علمي ايران از
ميان رفت و با ويراني مراكز فرهنگي و آشفتگي كار اهل دانش،
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روزگار متغير شد .در پس سيﻼب خونين مغوﻻن ،آنچه از آباديهاي
تمدنهاي شرقي ماند ،خاكروبهي شهرها و منارهي استخوانها بود.
علت حملهي مغول به ايران در روايات تاريخنگاران دورهي
ايلخاني بسيار جالب است .اين آثار معاصر آن اتفاق تاريخياند و منابع
دستاول دراينباره محسوب ميشوند .عﻼوه بر اين كساني آن را مي-
نگارند كه سرزمين و دينشان از مغوﻻن آسيبديده است و درعينحال
كارگزار دستگاه مغولاند؛ تنگناي روايت كردن ويرانگري مغوﻻن براي
كارگزاران دستگاه مغول ،روايتي قابلتأمل ساخته است.
اين نوشتار به بازخواني علت حملهي مغول در تاريخهاي معاصر اين
رويداد ميپردازد .اين آثار تاريخي همگي در عهد حكومت مغوﻻن
نوشتهشدهاند ،دورهي تاريخي اين آثار از چندسالي پس از واقعه آغاز و تا
پايان دورهي ايلخاني امتداد دارد .عﻼوه بر تاريخهايي كه در درون مرزهاي
دولت ايلخاني نوشتهشدهاند ،بعضي از آثار خارج از اين مرزها نيز بررسي
شدند تا روايات متفاوت از واقعه شنيده شوند .اين اثر در فصل اول به
روايت شكلگيري دولت مغول و شرح فتوحاتش ميپردازد و در فصل
دوم تاريخهاي نوشتهشده در آن روزگار را تحليل ميكند .در پايان
مؤخرهاي آمده است كه به جمعبندي مطالب گفتهشده ميپردازد.
جا دارد از استادان و دوستان عزيزي كه در نگارش اين اثر از
كمكهاي فكري آنان استفاده كردهام ،بهويژه استاد گرانقدر ،آقاي دكتر
محمود بشيري كه پيشتر بخشي از اين نوشتار به عرضشان رسيده است،
سپاسگزاري كنم .اميدوارم با توجهي بيشتر به ميراث فرهنگي و ادبي
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سرزمينمان و ارزيابي و به ترازو بردن آن ،بتوانيم راه آينده را هرچه روشنتر
سازيم.

فصل اول:

از صحراهاي مغولستان تا بزرگترين
امپراطوري جهان

شكلگيري يك ملت
مغوﻻن در دوردستترين صحراهاي آسيا زندگي ميكردند .سرزمين
آنان بسيار بخيل و كمبركت بود؛ بادهاي سخت و كمباراني ،در كنار
سرماي استخوانسوز زمستان و گرماي جانگداز تابستان ،دشتهاي باير
مغولستان را همواره در ويراني و بينوايي نگاه داشته است .اين سرزمين نه
رنگ تمدني به خود ديده بود و نه نشاني از دولتي نيرومند داشت .تا زمان
ظهور چنگيزخان ،مغولستان صحرايي فراموششده و بياهميت در جهان
بود.
اقوام مغول ريشهي نژادي مشتركي با تركان آسياي ميانه داشتند ،اما
دوري مغوﻻن از مراكز تمدني باعث شد تا تفاوت ميان آنان و ديگر
خويشان آلتاييشان ــ تركان و تنگوتها ــ بسيار شود ١.مغوﻻن مردمي
٢
كوچنشين و دامدار بودند ،آنان خود را فرزندان وحوش صحرا ميدانستند
و حتي سالها پس از تشكيل امپراطوري نيز يكجانشيني اختيار نكردند
]قراقروم پايتخت امپراطوري مغول به دست اوگتاي فرزند چنگيز ساخته
شد .[٣اقوام مغول بهصورت قبايلي و در حالت تخاصم ميزيستند و هرگز
سري و رهبري نداشتند .جنگهاي دائمي ميان آنان بر سر دستيابي به
 .١گروسه٣١٠ :١٣٨٧ ،
 .٢استريثگاث١٥ :١٣٨٨ ،
.٣هال٨٤ :١٣٩٢،
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چراگاههايي كه احشام و اسبان كمتعدادشان را سير كند ،باعث شده بود تا
همواره در فقر و ترس زندگي كنند .اين كشمكشها محدود به اختﻼفات
دروني آنان نبود ،در همسايگي استپهاي بيبار مغولستان ،امپراطوري آباد
و ثروتمند چين قرار داشت؛ مغوﻻن صحراگرد همواره براي به دست
آوردن قوت ﻻيموت خويش به روستاهاي زراعتي چين دستبرد ميزدند:
»وجود يك جامعهي انساني كه فعاليت او محدود به گلهداري و
شكارافكني است ،در مجاورت جامعهي بشري ديگري كه به كشاورزي
پرداخته و همواره متمول ميشود ،در جلوي چشم جمعيتهايي كه در
مرحلهي گلهداري باقيماندهاند و دائماً خطر قحطي در خشكساليها آنان
را به هﻼكت تهديد ميكند ،تضادها و اختﻼفهاي اقتصادي و اجتماعي
١
شديدي ايجاد مينمايد«.
اختﻼف سطح اقتصادي و فرهنگي مغوﻻن با تمدنهاي اطراف ،زمينه-
ساز تأسيس يكي از بزرگترين امپراطوريهاي تاريخ شد؛ مغوﻻن كه
زندگي بسيار محقري داشتند و از گوشت انسان و موش تغذيه ميكردند ٢،در
جوار خود تمدنهايي را ميديدند كه به پرورش هنرهاي مستظرفه و فلسفه
ميپرداختند ،آنان در همهچيز از همسايگان خود قرنها عقبتر بودند جز
جنگاوري و جﻼدت .مغوﻻن از كودكي خشونت طبيعت را لمس ميكردند
و ميآموختند كه براي زندهبودن بايد جنگيد و خود را فدا كرد .اين منطق،
استپنشينان را در موقعيتي قرار داد كه بهمحض اتحاد زير لواي رهبري
 .١گروسه٥ :١٣٨٧،
.٢هال١٦ :١٣٩٢ ،

شكلگيري يك ملت ١٥

نيرومند ،توانستند دروازههاي تمدنهاي همجوار را بشكنند و از »زندان به
بستان و از بيابان درويشي به ايوان خوشي و از عذاب مقيم به جنات نعيم«
برسند.

١

»تاريخ بارها نشان داده بود كه اگر قومي يكپارچه و وحدتيافته،
تحت فرماندهي رهبري بزرگ قرار گيرد و ديگر سرزمين اصلي وي
جوابگوي مقتضيات اقتصادي او نباشد و نيروي انساني از نيروي منابع
طبيعي درگذرد و نيز اگر دنياي وراي آنرا حكومتهاي بزرگ و متمدن و
ثروتمند ،ولي از درون فاسد و پوسيده احاطه كرده باشند ،آن قوم وحدت
يافته مرزهاي طبيعي خود را شكافته و حكومتهاي نيرومند را به زير
٢
كشيده و سير عادي تاريخ را دگرگون خواهد ساخت«.
عامل اتحاد تاريخي مغوﻻن ،به قدرت رسيدن چنگيزخان است .نام او
تموچين بود و در قبيلهاي كوچك به نام قيات به دنيا آمد .گرچه پدرش در
آن قبيله سمتي داشت ،كودكي تموچين در فقر و جنگيدن براي زنده ماندن
گذشت .او به نوجواني نرسيده بود كه پدرش در اختﻼفي قبيلهاي كشته و
روزگار آنان سختتر شد .از اين زمان تا حدود سال ١٢٠٦م ٥٨٨/ه.ق كه
تموچين در  ٣٩سالگي با عنوان چنگيز خان )فرمانرواي بزرگ( به حكومت
مغولستان رسيد ،سراسر زندگي او در جنگهاي سخت ،گريختنهاي
خوشاقباﻻنه از مرگ ،كوشيدنهاي خونبار و ستيزهاي ممتد گذشت.
مغوﻻن اعتقادات ديني بدوي داشتند .آنان به »جهاني ناديدني از
خدايان ،ارواح و شياطين معتقد بودند و تنگري ،خداي متعال آنان در
 .١جويني١٦ :١٣٨٥،
 .٢بياني٢١ :١٣٩١،

١٦

از اين سموم

آسمان به سر ميبرد« ١.چنگيز از اين باورهاي شمني بهرهبرداري
حداكثري كرد؛ او توانست با همراهي شمنان از خود چهرهاي آسماني
بسازد كه براي اتحاد مغوﻻن و بركشيدن آنان از سوي تنگري مأموريت
دارد .شمن معروف مغول ــ كوكوچوــ پس از مكاشفهاي پيام تنگري
دربارهي چنگيز را ابﻼغ كرده بود» :خداي با من سخن گفت و فرمود
كه تمامت روي زمين به تمرچين و فرزندان او دادم و او را نام،
چنگيزخان نهاد« ٢.مأموريت آسماني چنگيز ،با خونريزي و ارعاب
آغاز شد و با همين وسيله پيش رفت.
چنگيزخان توانست براي مغوﻻن روزگاري نوين بسازد .او در
مرحلهي نخست قبايل پراكندهي مغول را متحد كرد و كوشيد آنان را به
ملت تبديل كند .او مغوﻻن را كه فاقد خط بودند ،مجبور به استفاده از
خط اويغوري ــ نزديكترين تمدن به استپهاي مغولستان ــ و تطبيق
زبانشان با آن كرد ٣و سنت شفاهي را به سنت مكتوب تبديل نمود .بر
همين اساس چنگيزخان قوانيني محكم،عادﻻنه ،تا حدي آزاد و
تخلفناپذير تحت عنوان »ياسا« صادر كرد و با جديت به پيگيري آن
پرداخت .چنگيزخان درراه تشكيل ملت متحد مغول ،هر مانعي را كه در
مقابل خود ديد از ميان برداشت؛ قوم تاتار كه يكي از قبايل مغول و
شايد معروفترين آن از عهد چنگيز بود ــ هنوز هم بعضي مغوﻻن را
بانام آنان ميشناسندــ درازاي خيانت به چنگيزخان مورد مجازات قرار
 .١هال٢٠ :١٣٩٢ ،
 .٢جويني٢٩ :١٣٨٥ ،
 .٣همان١٨ :
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گرفت و در نسلكشي باورنكردني خان براي هميشه از صحنهي
١
روزگاران محو شد.
حاﻻ چنگيزخان قبايل ازهمگسيخته مغول را به ملتي همگرا و متحد
تبديل كرده بود ،او پادشاهـپيامبر آسماني آنان بود كه از سوي خداوند
بر سر اين قوم فقير و بيچيز مبعوث شد تا آنان را از اقصاي صحراهاي
باير شرق آسيا ،بر بام بزرگترين تمدنهاي جهان بنشاند.
آغاز امپراطوري مغول
چنگيزخان پس از به خط كردن قبايل مغول و نظمبخشيدن به
سپاهيان ،آمادهي دستاندازي به سرزمينهاي همسايه شد .اولين قرباني
آنان همسايهي متمدن جنوبي ،چين بود .حكومت چين در مقابل جنگ-
جويان متحد و فداكار مغول چارهاي جز تسليم نداشت؛ مغوﻻن
بهگونهاي باورنكردني سرزمين همسايه را فتح كردند و با موج گسترده-
اي از ويراني بهپيش رفتند.
چينيان همواره از سوي مغوﻻن مورد دستبرد قرار ميگرفتند؛ سندي از
قرن  ٢پيش از ميﻼد مبني بر دستبرد مغوﻻن به روستاهاي چين وجود دارد،
البته اين دستبردها بحران امنيتي جدي و مهمي ايجاد نميكرد .امپراطوران
چين به مدت  ١٤قرن ،از قرن  ٢پ.م تا ١٢م توانستند با ايجاد اختﻼف ميان
قبايل مغول آنان را به هم مشغول كنند و از دستبرد مغوﻻن به سرزمين

٢

 .١رشيدالدين فضلاﷲ٦٢ :١٣٧٤ ،
 .٢هال٢٢ :١٣٩٢ ،
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ثروتمندشان بكاهند .بههرحال آزار اين اقوام بيابانگرد شمالي همواره چينيان
را بهزحمت ميانداخت .براي جلوگيري از آسيبهاي استپگردان،
امپراطوران چين قرنها پيش از يورش چنگيزخان ،دستور ساخت بزرگترين
ديوار حائل تاريخ بشر را دادند؛ ديوار چين كه طول آن رابين  ٦تا  ١٠هزار
كيلومتر نوشتهاند ،در دورههاي مختلف بهعنوان سدي در برابر مغوﻻن ساخته
شد .البته اين ديوار تدافعي كه حائلي ميان جهان متمدن و جهان وحشي به
شمار ميرفت هرگز در برآوردن اهداف سازندگانش موفق نبود.
سپاهيان چنگيز ،سالها براي فتح چين كوشيدند و درنهايت در سال
 ٦١٢ه.ق پكن را تسخير كردند ١.اين پيروزي بزرگ را ميتوان مهمترين
پيروزي مغوﻻن بهحساب آورد .با فتح چين راه براي ساختن امپراطوري
جهانگير چنگيزخان گشوده شد .شيوهي پيروزي مغوﻻن همواره ثابت بود؛
پيروزي بر پايهي ترس و خون .آنان پيش از هر حمله به هر وسيلهي ممكن
مردم و حكومت آن ناحيه را ميترساندند و پس از پيروزي چنان وحشي-
گري و سبعيت نشان ميدادند كه ديگران نيز از سرنوشت اقوام مغلوب
بترسند و تسليم شوند .ياساي چنگيز دو حالت را در جنگها پيشبيني
كرده بود؛ يا قوم مغلوب تسليم ــ ايلي ــ ميشود كه بزرگانشان كشته،
اموالشان غارت ،نخبگانشان به مغولستان تبعيد و جز جانشان همهچيز
مصادره ميشد و يا ميجنگيدند كه آنگاه خرد و كﻼنشان از دم تيغ مي-
گذشت تا عبرت سايرين شوند .كارنامهي مغوﻻن در چين ،پر از قتلعام-
٢
هاي باورنكردني است ،آنان ميليونها انسان را به كام مرگ فرستادند.
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اين وحشيگري بينظير و خشونت شديد ،مغوﻻن را به چشم
همهي اقوام مغلوب ،همچون عذابي آسماني مينمود .چنگيزخان چون
سپاهيان كافي و الگويي براي ادارهي سرزمينهاي فاتح نداشت ،در پس
لشكرش جايي را آباد نميگذاشت؛ ميرفت و ويران ميكرد تاكسي از
پس پشت برايش شمشير نكشد .با اين شيوه مغوﻻن از شرق تا غرب و از
شمال تا جنوب جهان را به ويرانه مبدل كردند.
مغوﻻن در غرب؛ فتح ايران
پس از فتح چين ،امپراطوري چنگيزخان بزرگ و مدعي شد .آنان كه
فتوحات شرقي را به حد اعلي رسانده بودند ،طبيعتاً به فتوحات غربي
ميانديشيدند .مغوﻻن با فتح چين عﻼوه بر ثروتي كه از راه تاراج
بهدقت آوردند ،شيوههاي نوين جنگ را آموختند و به ابزار پيشرفتهي
آن روزگارمجهز شدند؛ ديگر همهچيز آمادهي فتوحات غربي بود.
مصادف روزگاراني كه چنگيزخان مشغول كشورگشايي در چين
بود ،سلطان محمد خوارزمشاه در ايران حكومت ميكرد .محمد
خوارزمشاه پادشاهي نيرومند وقدرقدرت بود ،خاندان او چند سالي در
ماوراءالنهر و خراسان قدرت گرفته بودند .جد آنان ،انوشتگتين غرجه از
غﻼمان ملكشاه سلجوقي بود كه به امارت خوارزم فرستاده شد .مقارن
فتوحات چنگيز در چين ،خوارزمشاه نيز در اوج قدرت و كامكاري بود
و از اقصاي تركستان تا حجاز و از سيبري تا عمان ١به نام او خطبه
ميخواندند و سربازانش همهي معارضان را با قدرت و خشونت مغلوب
ميكردند .سلطان محمد كه فتوحات غربي را تا دروازهي بغداد رسانده
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بود ،سوداي فتح چين را ميپخت ١.او در تركستان پيروزيهاي دشوار و
مكرري به دست آورده بود و اكنون با از ميان بردن حكومت گورخان
قراختايي ــآخرين حكومت متمدن شرقيــ به جوار مرزهاي چنگيزخان
رسيده بود .به نظر ميرسد سوداي فتح چين براي سلطان محمد و
انگيزهي فتوحات غربي براي چنگيزخان ،رويارويي اين دو قدرت
منطقهاي را ناگزير ميكرد.
سلطان محمد يكبار با سپاهيان مغول مصافي غيرمنتظره داشت.
در سال  ٦١٣ه.ق زماني كه سلطان جنگاور سلجوقي در شرق ميتاخت،
تصادفاً با سپاهي به سركردگي جوجي فرزند چنگيزخان روبرو شد؛
جوجي به سلطان پيام داد كه دستوري براي جنگ با او ندارد ،اما سلطان
كه مغرور از فتوحات خويش ،از پنجه در پنجه افكندن با رقيب آينده
بيميل نبود ،در مقابل مغوﻻن ايستاد .در جنگ يكروزهي اين دو
گروه ،پيروزي مطلقي نصيب هيچيك از طرفين نشد .گرچه تاريخ-
نگاران ايلخاني وحشت و نگراني سلطان از قدرت مغوﻻن را گزارش
كردهاند ،گريختن سپاهيان جوجي پيش از صبح فردا و تندي زبان
سلطان در مقابل مغوﻻن گوياي حس شكست براي قطبالدين محمد
نيست .سلطان گرچه در اين مصاف نابهنگام ،مغلوب نشد ،اما دانست كه
پيروزي در برابر مغوﻻن نيز كار سادهاي نيست و اين جنگاوران بيابان-
گرد بيش از تصور او نيرومند و ويرانگرند.
دو قدرت زيادهخواه مغول و خوارزمشاهي در حال ارزيابي
امكانات و نقاط ضعف و قدرت يكديگر بودند .گويا چنگيزخان كه
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بهتازگي تسخير چين را به پايان رسانده بود ،آمادگي فوري براي
فتوحات غربي نداشت .او به شيوهي روزگار باستان قاصداني را براي
آگاهي يافتن از كيفيت اوضاع حكومت خوارزمشاهي به ايران فرستاد.
اين قاصدان نامهي مقتدرانهي خان مغول را به سلطان محمد رساندند .در
اين نامه چنگيزخان ،سلطان را فرزند خطاب كرده بود و درخواست
دوستي و برقراري ارتباط تجاري داشت .سلطان مغرور از اينكه خاني
نامتمدن و بيابانگرد او را فرزندخوانده است متغير شد ١اما آگاهي يافتن
از قدرت چنگيز و تسلط او بر سرزمين آرزوهاي سلطان ــ چين ــ باعث
شد تا از در دوستي درآيد .سلطان تجار و قاصداني به مغولستان فرستاد
تا از پيروزيهاي باورنكردني مغوﻻن در چين اطﻼع بهدست بياورد.
تنها ارتباط ميان دو كشور ،تاجراني بودند كه در مسير قديمي
جادهي ابريشم رفتوآمد ميكردند .اين تجار گاهي بيش از انگيزهي
اقتصادي ،انگيزههاي سياسي را تعقيب ميكردند؛ چنگيز پيش از حمله
به چين از طريق بازرگانان اوضاع آن كشور را رصد ميكرد ٢و پيش از
حمله به اروپا نيز جاسوساني در لباس بازرگان به آنجا فرستاد» ٣:درواقع
چنگيز مانند بسياري از رهبران آن دوران از بازرگانان براي انتشار
تبليغات در مورد خود و نقل داستانهايي دربارهي ارتش
شكستناپذيرش استفاده ميكرد«.٤
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