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مقاومت شهرهای ماوراءالنهر و خراسان در برابر ایلغار مغول
چکیده
پژوهش حاضرباهدف بررسی ایستادگی مررد هرهرهای هررای ایرران در برابرر ایلغرار مغرو در
ههرهای خراسان و ماوراءالنهر ،انجا گرفته است .سوا محوری این مقاله چگونگی مقاومرت مررد
ههرهای هرق ایران در برابر ایلغار مغو و عوامل موثر بر روند این ایستادگی هاست؟ بردین منورور
ابتدا با طرحی مختصر از جغرافیای تاریخی هر یک از نواحی بره منورور هرناخت اسرت داد طبی ری و
انسانی مناطق هرای به بیان مقاومت مرد این ههرها در جریان ایلغار مغرو پرداختره هرده اسرت.
یافتههای این بررسی نشان میدهد کارگزاران حکومت خوارزمشاهی و توده مرد درصدد دفاع از مرز
و بو خود برآمده اما عواملی نویر اختالفات داخلی ،آهفتگی سیاسی ،عرد اتخرات تاکتیرک مناسر
دفاعی و تفوق نیروی ماهین جنگی مغو این مقاومت ها را بی ثمر مینمود.
مقاومت ههرهای هرای متاثر از ویژگیهای جغرافیایی نویر کوه ،و پاره ای عوامل انسانی ماننرد
میزان جم یت ،وجود االع و باروی حصین بود .بیشتر مقاومرتهرای مردمری خودجرو

و غالبرا برا

هدایت و رهبری مقامات روحانی و مشایخ صورت مریگرفرت .سراختار اجتمراعی هرهرها و ترکیر
جم یتی آن (ترک یا تاجیک بودن) از یک سو و سیاست نوامی مغوالن در عد برخورد برا هرهرهای
کوچک جهت آمادگی حمله به ههرهای بزرگ ،از طرف دیگر جریان مقاومت ها را با هدت و ضر
همراه مینمود.
کلید واژهها :مغو  ،ایلغار ،خراسان ،ماوراءالنهر ،مقاومت.
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مقدمه
همواره از ایلغار مغو به ایران به عنوان یکی از هولناکترین رخدادهای تاریخ ایران ب د از اسال
سخن به میان آورده میهود .رخدادی که از نور سیاسی و اجتماعی جام ره ایرانری را برا دگرگرونی
زیادی روبرو ساخت .پایان دادن به خالفت عباسی و تغییر سیاسی در کشور ایران ،پیامدهایی چنرد از
جمله ورود ایران به روابط و مناسبات بین المللی به واسطهی ارتبرا ایلخانران برا سررزمین مرادری
وسررایرملل آن دوران؛ رهررد تجررارت در سررایه امنیررت بره ویررژه در دورهی غررازان؛ رهررد تصرروف و
زمینهسازی برای رهد تشیع و ...را برای ایران بره همرراه داهرت .بردین سران بررسری ایرن دورهی
تاثیرگذار در تاریخ ایرران بسریار حرا ز اهمیرت مریباهرد .تراکنون از سروی بسریاری از مرورخین و
پژوهشگران از جنبههای مختلفی این هجو مورد بررسی وااع هده اما آنچه بره نورر نگارنرده ایرن
سطور مورد کم توجهی این محققین ارار گرفته مساله مقاومت در مقابل ایرن هجرو مریباهرد .در
متون بازمانده از آن دوره و تحقیقات جدید با ترسیم و توصی خشنی از چهرهی وحشری مغروالن و
تاکید بر ادرت همشیر آنان جای تصور مقاومتی هر چند هکننده را در تهن مخاطبان این نوهتههرا
پاک مینماید.
از میان پژوهشگرانی که موضوع مقاومت مرد در برابر مغو را مورد توجه ارار دادهاند :مرتضری
راوندی در تاریخ اجتماعی نه به هکلی موجز از برخی مقاومتهرای مردمری سرخن بره میران آورده
است .1گرانتوسکی نیز به حمایت مرد از برخی پادگانهای نوامی محمد خوارز هاه اهارهای گرذرا
نموده است .2مقالهی خزا لی که در موازات این پژوهش با هدف بررسی واکنش مررد مراوراءالنهر و
خوارز نگاهته هده ،نقش تودهی مرد را در مقاومتها کرم رنر

خوانرده و مقاومرت نوامیران را

چشمگیر دانسته 3و به ههرهای خراسان کمتر توجه نموده است .در پژوهش حاضر میکوهیم ضمن
بهرهگیری از دستاورد تحقیقات نزدیک به موضوع ،به هکلی تخصصیتر چگرونگی مقاومرت مررد
ههرهای هرای ایران را در برابر ایلغار مغو مورد ارزیابی و تحلیل ارار دهیم .سواالتی که در اینجرا
مطرح است اینکه چه عواملی ساختاری بر هدت و ض

مقاومت مرد این هرهرها مروثر برود؟ آیرا

سالطین خوارزمی در صدد مداف ه در مقابل مغو برآمدهاند؟ چه جریاناتی (اجتماعی -سیاسی) رونرد

تابستان92

مقاومت ههرهای ماوراءالنهر و خراسان در برابر ایغار مغو

85

مقاومت را هکنندهتر میکرد؟ آیا این مقاومتها میتوانست مرانع فتوحرات مغرو ودر نهایرت جلرو
گیری از سقو خوارزمشاهیان گردد؟
فرضیه اصلی بر این اصل استوار است که تودهی مرد در پرارهای از هرهرهای هررای در صردد
مقاومت در برابر مغوالن برآمده اما دالیلی چند سب هکنندگی مقاومتهرا مریهرده اسرت .فرر
دیگر پژوهش اینکه عوامل موثر در ایستادگی مرد این نواحی بیشتر از عوامل سیاسی ناهی میهرد
تا عوامل اجتماعی.
با توجه به ماهیت پژوهش رو

کار توصیفی -تحلیلی بوده کره ترال

مریهرود ضرمن ارا ره

توصیفی از مقاومت ههرها و با نور داهت ویژگی طبی ی و اجتماعی هر ههر بره واکراوی مقاومرت
این ههرها در برابر ایلغار مغو بپردازیم .برای روهنتر هدن هررایط و بسرتری کره حرواد در آن
پیش آمده ،ابتدا مختصری از اوضاع ایران مقارن ایلغار مغرو برا محوریرت مناسربات خرارجی برین
فرمانروایان ایران با دیگر حکا جهان اسال بیان میکنیم.
اوضاع ایران مقارن ایلغار مغول
در این موا یت حساس زمانی که ایران میرفت یکی از هولناکترین دوران تاریخ خود را بگذراند
حکومتهای خوارزمشاهیان و اسماعیلیان برایران فرمان میراندند.
خوارزمشاهیان توسط انوهتکین غرچه که از طشت داریِ -این مقا کار

نگهداری از لباسهرا،

همشیر و کفش سلطان بود -ملکشاه سلجوای به حکومت خوارز منصوب هده بود تاسیس هد و از
دورهی اط الدین لق خوارزمشاه گرفتند .4اما مقارن ایلغار فرمانروای این سلسله سلطان محمد بود.
وی در اادامات سیاسی خویش دچار اهتباهاتی گردید که درنهایت نتایج ناگواری برای ایران بره برار
آورد .در عصر تکش ،خوارزمشاهیان بر سر تصرف ههرهرای خراسران برا غوریران 5درگیرریهرایی
داهتند .لذا محمد خوارزمشاه برای پایان دادن به این اختالفات برا گرور خران اراخترایی فرمرانروای
بودایی مذه ترکستان هرای متحدگشته و در سا  601هجری غوریان را هکست داد .سپس بنا
به درخواست مرد ماوراءالنهر برای رهایی از هر ختا یان کافر کیش به آن ناحیه لشکر کشرید و بره
کمک عثمان خان حاکم سمراند ،اراختا یان را نیز مغلوب کرد .6خوارزمشاه که در این هنگا خود را
ادرتمندتر از گذهته تصور میکرد در صدد گرفتن طالقان ،غور و فیروز کوه از دست غوریان بر آمرد.
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لذا در سا  605ههابالدین غوری را هکست داد و فیروز کوه و غرور را گرفرت و در سرا 612
هجری با گرفتن غزنه و با اتل غیا الردین غروری بره عمرر حکومرت غوریران پایران داده و لقر
توالقرنین گرفت.
خوارزمشاه در این مواع به فکر بر انداختن خالفت عباسی افتاده لذا فتوا ی مبنی بر محق نبرودن
آ عباس گرفته و در سا  614هجری به طرف بغداد لشکر کشید ولی در همدان دچار برف هده و
ناچار به بازگشت گردید.7
اگر او برخی از منابع را در نقش خلیفه در منازعات بین خوارزمشاهیان و همسرایگان آنهرا و در
نهایت تحریک مغوالن به حمله به ایران را بپذیر  ،8لشکرکشری خوارزمشراه را نمریتروان تنهرا بره
حساب بوالهوسی او خواند .برخی نویسندگان م اصر علت مقاومت نکردن برخی هرهرها را ناهری از
تب یت از خلیفه الناصرالدین اهلل میدانند .9در اینکه روابط خوارزمشاهیان با دستگاه خالفت عباسی در
این زمان بسیار تیره بوده هکی نیست اما به نور میرسد اادامات هرخ

سرلطان کره خرود را برا

سالطین سلجوای مقایسه میکرد و سیادت سیاسی بغداد را بر نمیتابیرد و دیگرر مشرکالت درونری
حکومتش به نامشروع بودن او از دید مرد کمک مینمود .اگر خوارزمشراهیان پایگراه اجتمراعی در
میان توده مرد داهتند با یک نامه و پیا خلیفه عباسی نمیتوانستند حمایت رعایایشران را از دسرت
بدهند .آنچه تا اینجا گفته هد بیشتر مناسبات خرارجی محمرد خوارزمشراه برود امرا اوضراع درونری
حکومت وی نیز حا و روز خوبی نداهت به طوری که دخالتهای ترکان خاتون مادر وی در امورات
سیاسی باعث هده بود که چنگیزخان در صدد دامن زدن بره ایرن اختالفرات باهرد .چنگیرز کره بره
واسطهی نامههایی که بدرالدین عمید از امرای سلطان برای وی نوهته بود از اختالفات بین مرادر و
فرزند و آهفتگی دربار خوارزمشاهی آگاهی یافته بود ،را توسط فرستادهای نزد سلطان محمد فرسرتاد
و از طرفی دانشمند حاج را نیز نزد ترکان خاتون فرستاده و وعرده تقسریم المررو سرلطان محمرد
خوارزمشاه را به وی داد 10.فرستادن چنین پیا هایی اگر به مرحله عمل هم نمیرسید میتوانست بره
لحاظ روانی تاثیرات منفی بر روحیهی سلطان داهته باهد .این اختالفات تا آنجا پیش رفت که سرپاهیان

ترک طرفدار ترکان خاتون در جریان یکی از لشکرکشیها اادا به اتل محمد خوارزمشاه نمودند.11
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با ادری تامل در اادامات خوارزمشاه روهن میهود که خوارزمشاه با لشکرکشیهای بیهروده بره
نقا دور و نزدیک چیزی جز تحلیل بردن اوای خود و تشدید مخاصمات بین حکومتهای مسلمان
را به ارمغان نیاورد .مشکالت داخلی نیز مزید بر علت گشته و مغوالن با آگاهی از وض یت حکومرت
خوارزمشاه -در رویارویی که برخی از عوامل آن را اجتناب ناپذیر میکرد -در صدد استفاده از آن برر
آمدند.
دیگر حکومت آن روز ایران ی نی اسرماعیلیان از انشر اب فاطمیران مصرر در دورهی المستنصرر
( 478-427ق) از هاخهی نزاری آن به ایادت حسن صباح در ال ه الموت نضج گرفته بود .12نروع
اعتقادات و جهانبینی این فراه و باورمندی به دورههای سرتر و ههرور در مرورد امامران اسرماعیلی
موج بروز اختالفاتی در بین آنها هد .چنانچه عالءالدین محمد امرا اسرماعیلی بره اترل رسرید.13
جال الدین حسن مشهور به نومسلمان سیاست آهکارگری را برگزید .اما این سیاست به جرای هرم-
گرایی با خالفت بغداد و خوارزمشاهیان به واسطهی آنکه خلیفه «سبیل جال الدین را بر سربیل وی
مقد داهتند» .14موج بروز اختالف بین خوارزمشاه و اسماعیلیان گردید .15نوع مبارزهی این فراره
در اتل و ترور حکا و هخصیتهای سیاسی رایبان خود و نیز سل امنیرت راههرا منجرر هرد کره
حیطهی ااتدار و مقاومت اسماعیلیان از سطح االع آنها فراتر نرود.16
اختالفات سیاسی فرمانروایانی ایران مقارن ایلغار مغو و نیز کشراکشهرای فکرری و عقیردتی،
جام ه و مرد آن دوره را دلسرد و همگرایی اجتماعی آنها را تض ی کرده بود .بردین سران از نورر
سیاسی واجتماعی ایران آن روز انسجا الز را برای رویارویی با ادرت مغوالن را دارا نبود.
ایران در نخستین رویارویی با مغوالن
موج نخست لشکرکشی مغوالن به نواحی فررارود در ت قیر کوچلروک -از مسریحیان نایمران-
صورت گرفت .گورخان اراختایی نیز س ی کرد با مکاتبه برا محمرد خوارزمشراه از او در مقابرل ایرن
مهاجم جدید یاری بخواهد .کوچلوک نیز با همین نیت نامهای به سلطان مینویسد .خروارز هراه در
این هنگا دست به یک بازی سیاسی زده و در جواب آن دو نوهت «من با تو هستم و تو را در برابر
دهمنت یاری میکنم» 17و از این طریرق مریخواسرت هرریک طررف پیرروز گرردد .در ایرن نبررد
اراختاییان هکست خوردند و خوارزمشاه نیز از فرصت استفاده نموده آنان را به طور کامل از بین برد
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تا به او هبانکارهای با «زنبورخانه بیقاس» 18همجوار گردد .مغوالن نیز در پی کوچلوک آمرده و او
را از بین بردند و در ت قی فتوحات در اطراف سیحون با خوارزمشاه درگیر هده و علی رغم هکسرت
مغوال ن تاثیرات روحی بداین رویارویی خوارزمشاه را در تصمیات ب دی در مقابل ایرن هجرو عراجز
گرداند .19جال الدین حسن اسماعیلی با فرستادن نامهای اولین فردی بود که از این طررف سریحون
ایلی (تابع و زیردست) مغوالن هد .20هر چند رویارویی مستقیم اسماعیلیان برا مغرو در مرحلره دو
ایلغرار در دورهی هالکرو انجرا مریگیررد ،در اینجررا هردف نشران دادن عرد همراهنگی آنران بررا
خوارزمشاهیان است .تیرگی روابط این دو حکومت پس از سلطان محمرد در عهرد پسرر

سرلطان

جال الدین نیز به عنوان عاملی ضربه زننده به وحدت خوارزمشاهیان در مقابل مغوالن هاهر گردید.
اسماعیلیان غیا الدین برادر جال الدین که علیه او طغیان کرده بود را پناه دادند ،و حتی مغروالن را
از ض

جال الدین با خبر میکردند.21

سایر حکومتهای کوچک و محلی نویر اتابکان فارس ،آتربایجان و ...نیز در جریان ایلغار مغرو
با هدایا و پیا آهتی در مقابل آنان به دفاع نپرداختند .22به نور میرسد اگر سلطانی با تدبیر در ایرن
زمان در مسند امور بود با سیاست مناس میتوانست این نیروهرای متفررق را در جهرت مداف ره در
برابر یک هجو خارجی متحد گرداند .نویسندگان آن عصر به خوبی نبود این تصرمیم گیرنرده را در
حیات سیاسی ایران ثبت نمودهاند .صاح نفثه المصدور مینویسد« :سد یاجوج تاتار گشاده گشرت و
اسکندر نی» 23و دیگری مینویسد« :نان و آب آنگه برایشان [پادهاهان و امرا] حال میهود که برا
کفار تیغ زنند و دفع هّر ایشان کنند» .24نکتهی دیگری که از این نوهتهها استنبا میهود نوامیدی
جام هی آن روز از دفراع در برابرر مغرو بره واسرطهی سررخوردگیهرایی کره در طرو حکومرت
خوارزمشاهی متحمل هده بودند .انگیزه تهاجم مغو هر چه که بوده باهد ما باز باید به دنبا علرل
داخلی عد مقاومت در برابر مغوالن باهریم .ابرناثیرر علرت پیشررفت مغروالن را نبرود «مران ی در
برابرهان» میداند .25مورخین م اصر مانند گروسره زنردگی اسرتپی مغروالن و سرختی و در نتیجره
جنگاوری آنان را عامل موفقیت مغوالن دانسته 26و ساندرز نیز ارنها ب د همران سرخن ابرناثیرر را
تکرار میکند.27
با توجه به آنچه گفته هد چنین مینماید که ایران مقارن ایلغار مغو بره دلیرل وضر یت آهرفته
سیاسی که در نتیجه دخالتهای ترکان خاتون در ادارهی امور حکومرت خوارزمشراهی ،اختالفرات و

تابستان92

مقاومت ههرهای ماوراءالنهر و خراسان در برابر ایغار مغو

89

خصومتهای بین اسماعیلیه و خوارزمشاهیان و خوارزمشاه با خلیفهی عباسی نمود پیردا مریکررد و
هرایط نابسامان اجتماعی که ناهی از فاصلهی بین هیأت حاکم و مرد بود ،زمینه را برای عد یک
خطمشی مناس برای مقابله با این تهاجم فراهم میساخت اما ادرت نوامی مغوالن را نیز نبایرد از
نور دور داهت به نور میرسد این مسئله سهم بیشتری از این اوضاع آهفته داهته باهد.
حمالت مغوالن و مقاومت شهرهای ماوراءالنهر
ماوراءالنهر (فرارود) یکی از مناطق دارای پیشینهی کهن تمردنی و موا یرت مناسر بازرگرانی و
تجارت در حیات اجتماعی -ااتصادی ایران بزرگ بوده است .حافظ ابرو در ت یین موا یت جغرافیایی
فرارود مینویسد« :آن طرف آب جیحون را بالد ماوراءالنهر گویند» .28بنا به نقل لسترنج مراوراءالنهر
به سرزمینهای همالی رود جیحون اطالق هده که دارای پنج ایالت که مهمترین آنهاد سرغد ،برا دو
کرسی بخارا و سمراند بوده است .29مقدسی از تجارت پوست سرنجاب و سرمور و دیگرر کاالهرا در
اینجا خبر میدهد 30.جایگاه ااتصادی این نواحی و وجود رودهای پرآب در فرارود و هرمجرواری برا
جادهها و مسیرهای بازرگانی خود دلیلی برای توجه چنگیز خان به این نواحی بود.
اترار
اترار 31در ساحل خاوری سیحون ارار داهته و در گذهته بنا یاراب و فاریاب موسو بروده کره از
نور موا یت جغرافیایی و ارار گرفتن بر سر راههای بازرگانی بسیار مهم و با اهمیت بوده است .32برا
از بین رفتن حکومت اراختایی و هم مرز هدن خوارزمشاهیان با مغوالن دو ادرت نمایندگانی جهرت
کس اطالع از وض یت همدیگر و انجا مبادالت بازرگانی و رد و بد کردند .نمایندهای که چنگیرز
به دربار سلطان فرستاده بود حامل نامهای بود که در آن وی را «مثابرت اغرره فرزنردان» 33خرویش
خوانده بود همین امر باعث رنجش سلطان هد .پس از آنکه کاروان  450نفره تجراری مغروالن برا
اهارهی خوارزمشاه به دستور ینا خان حاکم اترار به اتل رسیدند ،چنگیرز سرفیرانی جهرت مطالبره
خون بهای آنان به دربار خوارزمشاه فرستاد اما وی دستور اترل فرسرتادگان مغرولی را نیرز صرادر و
چنگیز که دنبا بهانهایی برای گستر
نیروهای خوارزمشاه درگیر هد.34

فتوحات خود بود در سا 616هر در ههر مررزی اتررار برا
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در آغاز این ایلغار خوارزمشاه درصدد بود تا جلوی پیشروی آنان را بگیرد .لذا در دو نوبت  60هزار
سپاهی به فرماندهی اراجه خاص به کمک غایر خان فرستاد .اما اراجه هنگامی که ادرت مغوالن را
دید ،درصدد ایلی هدن برآمد ولی حاکم اترار دست به مقاومت زد .35وی همراه سپاهیانش متحصرن
هده و به صورت فوجهای پنجاه تایی بیرون آمده و بسیاری از مغوالن را کشتند و بدین ترتی پرنج
ماه مقاومت کرده ولی مغوالن سرانجا پیروز هدند .بنا به نقل منابع مرد اترار به مدت پنج مراه در
برابرمغو مقاومت نموده و غایر خان تا آخرین خشت دیواری کره بره آن پنراه بررده برود بره دفراع
پرداخت .لیکن ناگزیر به تسلیم هدند مغوالن عدهای را کشته و بقیه را به حشر (اشون غیر مرنوم و
سیاهی لشکر) بردند .36جوینی با تیزهوهی علت مقاومت پنج ماه مرد اترار را به نقش غایر خران در
اتل بازرگانان نسبت میدهد «[می]دانست که ماده این آهوبها اوست » .37از یک سرو چنگیرز بره
دنبا اصاص غایر خان بود و از طرفی مرد اترار تجربه نخستِ ههرهای ایرران در مقابرل هجرو
مغو بوده و هاید سفاکی مغوالن را تا این حد نمیدانسته لذا بیش از سایر ههرها مقاومت نمودند.
زرنوق
زرنوق 38ههری در کنار سیحون ارار داهته که بنا به نوهته ی مورخین مرد آن ابتردا در صردد
مقاومت بر آمدند ولی چنگیز هخصی بنا دانشمند حاج که یکی از مسلمانان مالز وی بود را نزد
اهالی فرستاده و خواهان ایلی هد و مرد هم تسلیم هدند .39به نور میرسرد چنگیرز برا تیزهوهری
اندک مقاومتها را هم سرد میکرده ،به طوری که با فرستادن این مسلمان در صردد جرذب الروب
مرد برآمد .از طرفی به دلیل کم اهمیت بودن این منطقه چنگیز در پی تدارک حشرر از ایرن ناحیره
برای ههرهای بزرگتر بود.
نور
ب د از فتح زرنوق به ناحیه نور رسیدند در اینجا فرمانده مغولی طایر بهادر مرد را به هررطی کره
به اندازهی مایحتاج خود از تخم ،جهت زراعت و گاو اناعت نموده و خانههای خرود را بره لشرگریان
دهند ،امان داد 40.چنین مینماید این اادا نیز در راستای همان سیاستی کره در براال اهراره گردیرد
انجا گرفته؛ از طرفی چون مغوالن به فکر تامین تخیرههای غذایی هستند لذا مرد ایرن هرهرهای
کوچک را امان میدادند.
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بخارا
بخارا یکی از ههرهای مهم ماوراءالنهر بود که در همار ههرهای خراسان بزرگ به همار میآمده
است .در منابع جغرافیایی از آبادانی و مرطوب بودن هوای بخارا و بسیاری میوهها و رونق کشراورزی
آن صحبت به میان آمده و حدود

را دوازده فرسن

اندر دوازده فرسن

ثبت نمرودهانرد .مطلروب

بودن وض یت ااتصادی این ناحیه موج میهد خراج آن یک میلیون درهم برسرد .41برا توجره بره
همین اهمیت بوده که خوارزمشاه بیست هزار سپاهی در اینجا گمارده که ابتدا دست به مقاومرت زده
ولی در کنار جیحون هکست خوردند.
خاطرهی بدرفتاری خوارزمشاه به هنگا ادرتگیری و تصرف این نواحی در عد مقاومرت مررد
بخارا نقش داهت .بنا به نقل ابناثیر مرد بخارا لباسی بر سگی پوهانده و میگفتند «این خوارزمشاه
است» 42.در ابتدا برخی از هخصیتهای مذهبی نویر عالم مشهور بخارا ،رکنالدین اما زاده با گفتن
«باد بینیازی خداوند است که میوزد سامان سخن گفتن نیست» 43مرد را به بیتفاوتی در دفراع از
خوازمشاه دعوت کرد .اما پس از مشاهده هتک حرمت مغوالن به نوامیس مررد بره همرراه فرزنرد
خویش در برابر آنان ایستادگی نموده و کشته هدند .به گرواه منرابع ااضری بدرالردین نیرز از جملره
مقاومتکنندگان بخارا بود .اما گریختن سلطان محمد به نواحی غربی و پیوسرتن هفرت هرزار سرپاه
ختایی خوارزمشاه به مغوالن ،مقاومتهای خودجو
ویرانی ههر

مرد بخارا را نیرز خرامو

کررد و منجرر بره

هد44.

مالحوه میهود علی رغم اینکه خوارزمشاه س ی در حفاهت این کانون مهم ااتصرادی و علمری
دارد .ولی از آنجا که مرد بخارا هنوز مصیبت لشکرکشیهای خوارزمشاهیان را به یاد داهتند تمایلی
به دفاع نشان نمیدادند .علمای دینی نیز با اینکه د خوهی از طبقهی حاکمه نداهتند خود پیشرگا
مرد هدهاند.
سقناق

45

این ناحیه که به صورت سقناق و سغناق ضبط گردیده ،آبادی در کنار سیحون و در بیست و چهار
فرسخی اترار ارار داهته است .46در اینجا مقاومت مرد در کشتن سفیر جوجی فرزنرد چنگیرز خران
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نمود پیدا کرد .به طوری که حاجی حسن -از بازرگانان مالز چنگیز -بره رسرالت از طررف جروجی
آمده ولی مرد ابل از انجا رسالتش وی را کشتند .مغوالن ههر را تسرخیر کررده و امرارتش را بره
پسر حاجی حسن سپردند .47مغوالن با استفاده از م تمدین مرد در جهت ایلی کردن آنان فکر اندک
مقاومتی را نیز از آنان میگرفتند.
اوزکند
لسترنج اوزکند را از ههرهای غربی فرغانه که در ساحل همالی سیحون بوده ،م رفی مریکنرد.48
در این محل مغوالن با کمترین مقاومت و مزاحمت از جان مرد روبرو هدند آنان نیز در اینجا اتل
و کشتاری ننمودند .49اینگونه ههرهای کوچک آن توان و آمادگی الز را در خرود نمریدیردهانرد از
طرفی سرنوهت ه هرهای که مقاومت کرده بودند مان ی بازدارنده برای آنان بود .مغوالن نیز در ایرن
هنگا به دنبا ت قی خوارزمشاه در نواحی غربی بودند لذا م تر

این نواحی نمیهدند.

اشناس
این منطقه که به صورت اهناس ،اسناس و اسبا

در منابع ضبط گردیده اسرت در کنرار اوزکنرد

وااع هده بود .گروهی از مرد این ناحیه در مقابل مغوالن ایستادگی نموده که مورخین ایرانی آنها را
رنود و اوبا

خواندهاند.50

جند
جند 51در هما سغناق ارار داهت  .52در اینجا چون اخبار اهناس به آنان رسید از در مقاومرت در
آمدند و اصد کشتن نمایندهی جوجی را داهتند اما وی نزدخان مغو بازگشرته برا تقویرت سرپاهیان
خود به جند حمله نمود .مرد در ال هی ههر متحصن گشته ولی در مقابل سرسختی مغروالن تراب
مقاومت نداهتند و از د تیغ گذهتند .53مالحوه میگردد که اهالی ههرها با هرنیدن خبرر مقاومرت
دیگر نواحی به هور آمده و از خود ایستادگی نشان میدادند .اگرر ایرن عملکررد در همرهی هرهرها
یکسان میبود میتوانست به مقاومتی همگانی تبدیل هود.
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فناکت و خجند
فناکت یا بناکت در کنار سیحون وااع گشته و خجند نیز در چپ آن ،که نخستین ههر فرغانه برر
سر راه سمراند بوده است .54در فناکت سپاهیان ترک به رهبری ایلتکو ملک در ال ه ههر پناه گرفته
و سه روز مقاومت کرد ولی سرانجا تسلیم هدند .مغوالن رفتاری دوگانه داهته به طوری که ترکران
را که اکثراً سپاهیان بودند میکشتند و تازیکان (تاجیک) را به حشر میبردند .55اما در خجنرد مرا یرا
یکی از اهرمانان مقاومت در برابر مغوالن ی نی تیمور ملک مواجه هستیم .وی که حاکم خجند برود
حصاری را درست نموده و هزار مرد را به محافضت آن گماهته که مغوالن ترا مردتی از تسرخیر آن
عاجز هدند .تیمور ملرک و همراهرانش در د هر بره مغروالن هربیخون مریزدنرد و عردهای را
میکشتند .او موفق هد با نمدپو

و گِل اندود کردن دوازده کشتی آنها را از آتش دهرمن در امران

نگه داهته و خود را به خوارز برساند .اما سرانجا کشته هد .56در اینجا اهمیت نقش یرک رهبرر در
مقاومت مرد به خوبی روهن میهود .اما کشاکشهای اومی بین ترک و تاجیک که مغوالن نیز برا
رفتار دوگانه به آن دامن میزدند ،بر روند ایستادگی مرد اثرگذار بود.
سمرقند
سمراند یکی از ایاالت سغد ادیم بوده که منابع از آبادانی و اهمیت تجارت و بازرگانی آن سرخن
به میان آوردهاند .سمراند به چندین ههرستان تقسیم میهد و یکی از مهمترین مراکز تولیرد کاغرذ
بوده است .این ههر از مراکز فرهنگی و دارای کتابخانههایی بوده است 57.در ایرن هرهر خوارزمشراه
 110هزار سوار جنگی گمارده بود که در ابتدا مقاومت خوبی از خود نشان دادنرد ولری بره بهانرهی
اینکه «مغوالن هم نژاد ما هستند» .58دست از جن

کشیدند .این اختالفات باعث دودسرتگی مررد

در برابر مغوالن گردیده ،گروهی از علماء و هیخ االسال های ههر نیز خواهان صلح هردند .یکری از
سرداران سلطان بنا ال خان با ده هزار مرد جنگی به مغروالن زده و نرزد خوارزمشراه رفرت .ایرن
مقاومتها موج خشم مغو و ویرانی ههر هد .59آنچه در اینجا به مغوالن کمرک کررد اختالفرات
اومی و عد هم صدایی مرد بر ایستادگی در مقابل مهاجمان بود.
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خوارزم (جرجانیه یا اور گنج)
این منطقه نیز مانند سمراند از پیشینه درخشان تمدنی برخروردار برود .اعرراب آن را جرجانیره و
ترکان اورگنج میخواندند .خوارز مرز خراسان و فرارود و مرز هرای ایران محسوب میهرد .گراهی
جزو خراسان به همار میرفت .بوده و تجارت در آن رونق داهرته .60مقدسری آن را مررز خراسران و
ماوراءالنهر تکر میکند .61بر پایهی نامهایی از یااوت حموی این ههر در آسرتانهی هجرو مغرو از
رونق علمی خوبی برخوردار بود.62
هنگامی که خوارزمشاه پیشروی مغوالن را میدید برای جلروگیری از ایرن مرکرز مهرم از مررد
خواست تا تسلیم هوند .اما مرد برخالف رأی سلطان سه هزار مغولی کره درصردد ممان رت از ورود
آب جیحون به داخل ههر بودند را به اتل رساندند .این گونه مقاومتها در محلرههرای خروارز بره
مدت  5ماه ادامه یافت .هیخ نجمالدین کبری از علمای مشهور خوارز  ،حاضرر بره تسرلیم نشرده و
عدهای از مغوالن را کشته و خود نیز ههید هد .در این هنگا اختالف بین فرزندان چنگیرز نیرز بره
مقاومتهای مرد کمک کرد .خوارزمیان در عصر اولجایتو نیز حکومت ایلخانان را بر نمیتابیدنرد.63
چنین مینماید به واسطهی مرکزیت داهتن خوارز وفاداران به خوارزمشاهیان نیز در اینجا بیشرتر از
بقیه ههرها بودند ،هر چند پیوستن ترکان به مغوالن بر مقاومت مرد ضربه زد .ولی برا ایرن وجرود
پنج ماه مقاومت در این ههر صورت گرفت همراهی علمای دینری از یرک طررف و اخالفرات خرود
مغوالن نیز در این ناحیه در ایستادگی مرد موثر افتاد.
حمالت مغوالن و مقاومت شهرهای خراسان
خراسان نیز به مانند ماوراءالنهر یکی از مناطق خو

پیشینه در تاریخ ایران مریباهرد .بره گرواه

منابع این ناحیه از دیرباز از رونق ههری و ااتصادی برخوردار بوده است .حدود جغرافیایی خراسان از
هرق به بیابانی در حد فاصل خوارز و خراسان ،از هما به جیحون و در جنوب به سند محدود می-
هد .64مغوالن در ادامه فتوحات خود و پس از فتح فرارود به طرف خراسان آمدنرد .چنگیرز خرود بره
طرف ترمذ و نخش  -که بر سر راه بلخ بودند -لشکر کشید و نماینردهای بررای ایرل هردن مررد
فرستاد ولی مرد را کشتند و یرازده روز در برابرر آنران ایسرتادگی نمودنرد .65در خراسران بررخالف
ههرهای فرارود ،مقاومت مرد به گونهای بود که مغوالن مجبور هدند هر ههر را چند برار تصررف
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وغ ارت کنند .66به نور میرسد مرگ سلطان محمد خوارزمشاه در این هنگرا و بره اردرت رسریدن
پسر

سلطان جال الدین و رسیدن خبر مقاومتهای وی در مقابل مغوالن و از طرفی استحکامات

حصین ِنواحی مثل بلخ و هرات امکان ایستادگی و توان دفاعی مرد را افزایش

میداد67.

بلخ
بلخ یکی از ههرهای مهم خراسان ادیم بوده که از دیرباز کانون علمی به همار میآمرده اسرت.
بلخ از نور وض یت راهها و ساختمان و مساجد به دمشق ها تشبیه هده است .ایرن هرهر خاسرتگاه
بزرگانی از اهل علم بوده و از نور رونق کشاورزی و محصوالتی نویر انگور و خربرزه زبرانزد برود.68
مرد بلخ در مقابل هجو مغو ابتدا اههار ایلی نموده اما مغوالن از بیم پیوستن آنان به جال الدین
مرد را به اتل رساندند .خود چنگیز به طرف طالقان و بامیان رفت که با مقاومت مرد مواجه هرد و
به سب تیر خوردن جغتای بامیان ویران هد .69وجود استحکامات در این نواحی ،پشت گرمی مررد
به سلطان جال الدین و سردی و عفونت هوا در این مناطق موج ض

مغروالن و پررنر

هردن

مقاومت مرد میهد.
مرو
مرو بزرگترین مرکز ههری وا القری خراسان محسوب میهد .جامههرای بافرت مررو هرهرت
داهته و بیشتر سکنهی آن را جنگیان تشکیل میدادند .در آستانه حمله مغو مررو در اوج آبرادانی و
دارای کتابخانههای غنی بوده است .70در زمان خوارزمشاه حکومت مرو در دست مجیرالملک هرف-
الدین موفر بود که به سب ارتکاب جر عمویش ،م زو و بهاءالملک نامی را بره جرایش منصروب
هد در جریان حملهی مغو این دو بر سر به دست آوردن حاکمیت ههر برا هرم در راابرت بودنرد و
مرد نیز به دو دسته تقسیم هده گروهی خواهان ایلی هردن و گروهری دیگرر خواسرتار ایسرتادگی
بودند .اما سرانجا تسلیم هدند و مغوالن آنها را بره اترل رسراندند .منرابع هرمار کشرتگان هرهر را
 1300000نفر ضبط کردهاند .71راابت کارگزاران سیاسی بر سر حکمت ههر منجرر بره ایجراد دو
دستگی مرد مرو هد .هر چند همار کشتگان غلوآمیز مینماید لیکن حکایت از مقاومت مرد دارد.
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هرات
هرات در ده منزلی نیشابور ارار داهت و دارای هشتصد مسجد و سی هرزار حجرره بروده اسرت.
جایگاه مهم این ههر موج هده آن را ابه االسال بخوانند 72.حاکم این ههر -ملک هرمسالردین
جوزجانی -حاضر به ایلی نشده و فرستاده تولی پسر چنگیز را کشت .مرد هرات اری به ده روز در
برابر محاصرهی مهاجمان مقاومت کردند .نکته اابل توجه اینکه پس از مرگ همسالدین جوزجرانی
فردی یهودی بنا فخرالدین عبدالرحمن عبرانری از ثروتمنردان هرهر مردتی مررد را بره مقاومرت
واداهت .اهالی هرات نیز دو دسته هدند ،هواخواهان مقاومت که در صدد پیوستن به سلطان جرال -
الدین بودند و گروهی که طرفدار تسلیم و ایلی هدن بودنرد .آنران ملرک مبارزالردین سربزواری -از
مداف ان در برابر مغوالن در فیروز کوه -را پیشوای خرود اررار داده و ایسرتادگی نمودنرد .بخشری از
جم یت هرات پس از تسخیر ههر به کوههای اطراف و غارها پناه بررده و مردتهرا مخفری زنردگی
میکردند .73در هرات به سب وجود رهبرانی هجاع ،مرد در اندیشه مقاومرت برآمدنرد .آنران حتری
حاضر به فرمانبرداری از هخصی کلیمی هدند .ترس عبرانی جهت از دست رفتن ثرروتش انگیرزهی
مقاومت او را بیشتر میکرد.
نیشابور
نیشابور (نشاوور یا ابرههر) یکی از هرهرهای مهرم خراسران از نورر وسر ت و جم یرت بروده و
مناطقی مانند نسا ،طوس ،ابیورد و ابرههر در همار مراکز ههری آن برودهانرد .نیشرابور دارای 120
منبر و بارویی به طو  15000گا بود .74به هنگا حمله مغو حاکم نیشابور ابتدا از در اطاعت در
آمده و با ابو اینکه علوفه و آتواهی سپاهیان مغو را تامین کند ،از آنان برای مرد امران گرفرت.
اما هنیدن خبر مقاومتهای جال الدین در غزنین موج انگیز

مرد نیشابور در دفاع از ههر هد.

چنانچه اهالی نیشابور مرد تروس را بره کشرتن هرحنهی مغرولی هرهر ترغیر نمودنرد ،هرور
گستردهای در ههر پیچد و در حین محاصره تغاجار نویان داماد چنگیز کشته مریهرود .ایرن مسراله
باعث خشم مغو و اتل عا ههر گردید .کشاکشهای فراهایی در نیشابور باعث هد کره برخری برا
مغوالن مکاتبه دروازههای ههر را به روی آنان گشودند .مغوالن برای جلروگیری از هرور
مرد سرهای کشته هدگان را جدا میکردند.75

مجردد
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چنین مینمایرد مررد نیشرابور آمرادگی بیشرتری از سرایر نرواحی بررای مقاومرت داهرته ولری
درگیریهای داخلی و از هم گسیختگی حکومت خوارزمشاهی مانع از نتیجه بخش بودن این تکاپوها
میهد.
بادغیس
بادغیس یا باتغیس (باتخیز؛ در م نای محرل وز

براد) ،از زمررهی هرهرها و مراکرز جم یتری

خراسان بزرگ دانسته هده که از اعما مرو به حساب مریآمرد .برادغیس بره واسرطهی وجرود رود
مرغاب و مراتع سرسبز مورد توجه کوچنشینان بوده و ناحیهایی پربرکت و پستهی آن ههرتی خراص
داهته است .به واسطهی همین اهمیت این ناحیه ب دها نیز مورد منازعهی ایلخانان ایرران برا دیگرر
مغوالن آسیای مرکزی بود .76بنا به نقل برخی منابع محلی در این محل مرد ههر با کمک جما -
الدین هورجه ،از لشکریان سلطان جال الدین ،به جمرعآوری آتواره و مایحتراج جهرت مقاومرت در
حصار محکم بادغیس نمودند .در این میان هیخی چهل ساله موسو به خواجه کورینان ،بره هرکلی
خودجو

بر مغوالن یور

برده مرد را به مقاومت تحریض نمود .تولی خران تنهرا پرس از ده روز

مقاومت سرسختانه با اتل هیخ و جمع کثیری از مرد توانست بادغیس را تسخیر نمایرد .77جم یرت
بلوک بادغیس و نواحی اطراف آن پیش از ایلغار مغو بین  20تا  30هزار گزار

هده کره بیشرتر

آنان در کشتار مغو از بین رفتند .78چنانچه این او را بپذیریم مقاومت مردمری ایرن ناحیره سرب
کشتار تودهی مرد در چنین رامی خیره کننده بوده است.
مرد پارهای از ههرها نویر نیشابور آمادگی بیشتری برای ایستادگی در برابرر مغرو داهرتهانرد.
چنانچه جال الدین از همین ههرهای مورد اعتماد بره گرردآوری سرپاه پرداخرت و سررانجا ضرربه
سنگین خود را در پروان( 79ههر و گذرگاهی در هندوکش) بر مغوالن وارد نمرود و آنهرا را هکسرت
داد .اما کشاکشهای داخلی نویر درگیری سپاهیانش بر سر غنا م ،اختالف خوارزمشراه برا بررادر
غیا الدین و نیز لشکرکشیهای بیهودهای که به گرجستان و سایر نواحی داهت اوای وی را تحلیل
برد .80سرانجا با مرگ وی در  628هجری تنها امید مقاومت نیز خامو

هد.
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نتیجهگیری
هر چند سنت تاریخنگاری رسمی و درباری دورهی میانه تبیین سهم مرد در تحوالت سیاسری و
اجتماعی در تاریخ ایران را با مشکل مواجه نموده اما با بازخوانی دایق متون هر دوره میتوان به این
هدف نزدیک هد .یافته بررسی نشان میدهد حکومت خوارزمشاهی و هخ

سلطان محمد کره در

این هرایط حساس زمانی میبایست ایفاگر نقش مهمی در برابر هجو مغو باهند با مناسبت غلرط
سیاسی خویش که در از بین برردن غوریران ،لشکرکشری بره بغرداد و مهرمترر از آن از برین برردن
اراختاییان نمود پیدا کرد زمینه سقو خویش و استیالی مغو را فراهم نمود .گرفتاریهای داخلی و
دخالتهای ترکان خاتون مادر محمد خوارزمشاه در ادارهی امورات سیاسری نیرز ایرن اضرمحال را
تسریع بخشید .به نور نمیرسد محمد خوارزمشاه از همان ابتدای هجو مغرو اندیشره مقاومرت در
مقابل آنان را نداهته است چرا که میبینیم نیروهای را در اتزار و بخارا جهت حفظ این نواحی گسیل
داهته است ایرادی که می توان به خوارز هراه گرفرت اینکره خرود رهبرری سرپاهیان را نداهرته و
نیروهایش را نیز پراکنده گرداند .هر چند جال الدین صرفت هرجاعت را دارا برود ولری آن درایرت و
سیاستی که بتواند در آن آهفتگیها به ایران در مقابل مغوالن وحردت بخشرید را نداهرت .مقاومرت
ههرها تحت تاثیر عواملی مانند رهبران محلی ،نفوت طبقهی علمای دینری ،روحرانیون و مشرایخ در
بین مرد و برانگیختن آنان به دفاع ،میزان است داد ههرها و مناطق از نور جم یت ،ساختار اجتماعی
و وجود استحکامات دفاعی متغیر بوده است ،اما آنچه مشخ

است اینکه این مقاومت بیش از آنکه

به عنوان یک کلیت دفاع از ایران و وطن و روح ایرانیگری و میهن دوستانه باهد ناهی از حرکرت-
های خودجوهی فردی و نارضایتی از عملکرد مهاجمان بوده و به نور مریرسرد صربغهی مرذهبی و
رن

دینی آن بیشتر باهد .آنچه به عنوان آسی هناسی این مقاومتها میتوان تکر نمود درگیرری-

های اومی که در اال ترک و تاجیک مورخین از آن نا میبردند از طرفری و تصرفیه حسرابهرای
فراهای به پیشرفت کار مغوالن و سقو ههرها کمک کرده و جریان مقاومت مرد را هکننده نمود.
اما در پاسخ اینکه این مقاومتها تا چه حد میتوانست نتیجهبخش باهد را بایرد در اردرت مغروالن
جستجو کرد چرا که ماهین جنگی چنگیز خان با استفاده از هیوههای خاص ال هگیرری و تاکتیرک-
های نوامی ،و گاه دست زدن به عملیات روانی مانند نمایش سرهای جدا هردهی کشرتههردگان در
نیشابور ،هر گونه مقاومت را عقیم میگذاهت و پذیرفتن اینکه این مقاومتها میتوانست مانع سقو
خوارزمشاهیان گردد ،مشکل مینماید.
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محمد مدرسی زنجانی ،تهران :اطالعات ،1364 ،ص 191-2؛ نصار ،حسین ،النجو الزاهرة فی حلی
حضره القاهره ،ااهره :مطب ه دارالکت  ،1970 ،ص .80-81
 - 13همدانی ،همان ،ج  ،2ص 691؛ حافظ ابرو ،همان ،ص .271

100
یکم

پژوهشنامه تاریخ -سا هشتم -هماره سی و

 - 14نسوی ،همان ،1365 ،ص .21
 - 15جوینی ،همان ،ج  ،3ص  57و 88؛ القلقشندی ،همان ،ج  ،13ص 239؛ حافظ ابرو ،همان ،ج ،2
ص 81؛ میرخواند ،محمد بن سید برهانالدین ،تاریخ روضه الصفا ،تهران :انتشارات کتابفروهیهای مرکزی،
خیا  ،پیروز ،1339 ،ج  ،4ص 224-5؛ ازوینی ،یحیی ،ل التواریخ ،تهران :انتشارات بنیاد گویا،
 ،1363ص 217؛ بیانی ،همان ،ج  ،1ص .201-2
 - 16مارکوپولو ،سفرنامه ،ترجمه حبی اهلل صحیحی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،1350 ،ص 53؛
کاهانی ،جما الدین ،زبده التواریخ (بخش اسماعیلیان و نزاریان) ،به کوهش محمدتقی دانشپژوه ،تهران:
موسسه مطال ات و تحقیقات فرهنگی ،1366 ،ص .142-172
 - 17ابناثیر ،همان ،1355 ،ج  ،25ص .212
 - 18هبانکارهای ،همان ،ص .231
 - 19جوزجانی ،همان ،ج  ،1ص .310
 - 20جوینی ،همان ،ج  ،3ص 90؛ همدانی ،همان ،ج  ،1ص 177؛ مستوفی ،حمداهلل ،تاریخ گزیده ،به
اهتما عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر ،1339 ،ص 525؛ میرخواند ،همان ،ج  ،4ص 226؛ ساندرز،
ج.ج ،تاریخ فتوحات مغو  ،ترجمه ابوالقاسم حالت ،تهران :امیرکبیر ،1363 ،ص .7
 - 21ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،27ص  91-3و .141
 - 22ابن اثیر ،همان ،ج  ،1355 ،26ص 160؛ جوزجانی ،همان ،ج  ،2ص .158-9
 -23نسوی ،ههابالدین محمد ،نقثهالمصدور ،تصحیح امیرحسین یزدگردی ،تهران :نشر ویراستار،1370 ،
ص .50
 - 24رازی ،نجمالدین ،مرصاد ال باد به اهتما محمد امین ریاحی :تهران ،بنیاد ترجمه و نشر کتاب،
 ،1352ص .438
 - 25ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،26ص .130
 - 26گروسه ،رنه ،امپراتوری صحرانوردان ،ترجمه عبدالحسین میکده ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی،
 ،1365ص .7
 - 27ساندرز ،همان ،ص .7
 - 28حافظ ابرو ،ههابالدین عبداهلل ،جغرافیایی حافظ ابرو اسمت ربع خراسان هرات ،به کوهش مایل
هروی ،تهران :بنیاد فرهن ایران ،1349 ،ص .4
 - 29لسترنج ،گای ،جغرافیایی تاریخی سرزمینهای خالفت هرای ،ترجمه محمود عرفان ،تهران :انتشارات
علمی و فرهنگی ،1377 ،ص .461
 - 30مقدسی ،همسالدین ابی عبداهلل ( ،) 1967احسن التقاسیم فی م رفه االاالیم ،لیدن :مطب ه بریل،
 ، 1967ج  ،3ص .289
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- Otrar

31

 - 32لسترنج ،همان ،ص .516
 - 33نسوی ،همان ،1365 ،ص .49
 - 34نسوی ،همان ،1365 ،ص 50-2؛ جوزجانی ،همان ،ج  ،1ص 311؛ همدانی ،همان ،ج  ،1ص
343؛ ابناثیر ،همان ،1355 ،ج  ،26ص .136
 - 35جوینی ،همان ،ج  ،1ص .44
 - 36نسوی ،همان ،1365 ،ص 54؛ جوزجانی ،همان ،ج  ،1ص 312؛ وصاف الحضره ،فضل اهلل بن
عبداهلل ،تجزیه االمصار و تزجیه االعصار ،به الم عبدالمحمد آیتی ،تهران :انتشارت بنیاد فرهن ایران،
 ،1346ص 313؛ خواندمیر ،غیا الدین ،حبی السیر ،تهران :کتابخانه خیا  ،1333 ،ج  ،3ص 29؛
میرخواند ،همان ،ج  ،5ص 87؛ الصیاد ،فواد عبدالم طی ،المغو فی التاریخ ،بیروت :دارالنهضه ال ربیه،
 ، 1970ج  ،1ص .133
 - 37جوینی ،همان ،ج  ،1ص .3-4
38
- Zarnuq
 - 39وصاف الحضره ،همان ،ص 315؛ خواندمیر ،همان ،ج  ،3ص 28؛ میرخواند ،همان ،ج  ،5ص
.4-83
 - 40وصاف الحضره ،همان ،ص 316؛ خواندمیر ،ج  ،3ص 29؛ میرخواند ،همان ،ج  ،5ص .85-4
 - 41ی قوبی ،ابنواضح ،البلدان ،ترجمه محمد ابراهیم آیتی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،1356 ،ص
69؛ ابنرسته ،احمد بن عمر ،االعالق النفیسه ،ترجمه حسین ارهچانلو ،تهران :امیرکبیر ،1365 ،ص
112؛ مقدسی ،همان ،ج  ،1ص 295؛ مجهو المؤل  ،حدود ال الم من المشرق الی المغرب ،به کوهش
منوچهر ستوده ،تهران :کتابخانه طهوری ،1362 ،ص .106
 - 42ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،24ص .185
 - 43جوینی ،همان ،ج  ،1ص .54
 - 44ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،26ص 142؛ نسوی ،همان ،ص 63-4؛ جوزجانی ،همان ،ج ،1
ص 311-3؛ ابن ال بری ،غریغوریوس ابوالفرج ،تاریخ محتصر الدو  ،ترجمه محمد علی تاج پور و حشمت
اهلل ریاضی ،تهران :طالعات ،1364 ،ص 36؛ وصاف الحضره ،همان ،ص 316؛ ابنبطوطه ،هرفالدین
ابوعبداهلل ،سفرنامه ابنبطوطه ،ترجمه محمدعلی موحد ،تهران :علمی و فرهنگی ،1361 ،ج  ،1ص .414
45
- Soqnaq
 - 46لسترنج ،همان ،ص .517
 - 47جوینی ،همان ،ج  ،1ص 45؛ همدانی ،همان ،ج  ،1ص 354؛ وصاف الحضره ،همان ،ص 314؛
خواندمیر ،همان ،ج  ،3ص 29؛ میرخواند ،همان ،ج  ،5ص .88
 - 48لسترنج ،همان ،ص .508-509

102
یکم

پژوهشنامه تاریخ -سا هشتم -هماره سی و

 - 49جوینی ،همان ،ج  ،1ص 45؛ وصاف الحضره ،همان ،ص 314؛ خواندمیر ،همان ،ج  ،3ص .29
 - 50جوینی ،همان ،ج  ،1ص 45؛ همدانی ،همان ،ج  ،1ص .355
51
- Jand
 - 52لسترنج ،همان ،ص .518
 - 53جوینی ،همان ،ج  ،1ص 45؛ همدانی ،همان ،ج  ،1ص .355
54

 -ابنخرداتبه ،عبیداهلل بن عبداهلل ،المسالک و الممالک ،بیروت :دار صادر ،1992 ،ص 27؛ لسترنج،

همان ،ص .510-13
 - 55جوینی ،همان ،ج  ،1ص 47؛ وصاف الحضره ،همان ،ص .315
 - 56جوینی ،همان ،ج  ،1ص 48؛ همدانی ،همان ،ج  ،1ص 358؛ وصاف الحضره ،همان ،ص .315
 - 57مجهو المؤل  ،حدود ال الم ،ص 107-8؛ یااوت حموى ،یااوت بن عبداهلل ،م جم البلدان ،بیروت:
دار صادر ، 1995 ،ج  ،3ص .246-48
 - 58ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،26ص .146
 - 59جوینی ،همان ،ج  ،1ص 62؛ همدانی ،همان ،ج  ،1ص 362-4؛ ابن ال بری ،همان ،ص .307
 - 60ی قوبی ،همان ،ص 53؛ مستوفی ،حمداهلل ،نزهه القلوب ،به اهتما محمد دبیر سیاای ،تهران :کتابخانه
طهوری ،1336 ،ص .22
 - 61مقدسی ،همان ،ج  ،1ص .299
 - 62ابنخلکان ،ابی ال باس همس الدین ،وفیات االعیان و انباء ابنا الزمان ،الدکتور احسان عباس ،بیروت:
دارالثقافه ،بی تا ،ج  ،6ص .129-34
 - 63ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،26ص 206-7؛ نسوی ،همان ،ص 123-4؛ جوینی ،همان ،ج ،1
ص 66-7؛ جوزجانی ،همان ،ج  ،1ص 313-14؛ خواندمیر ،همان ،ج  ،3ص 35-7؛ ابن بطوطه،
همان ،ص 405-6؛ القاهانی ،ابوالقاسم ،تاریخ الجایتو ،به اهتما مهین همبلی ،تهران :انتشارات ترجمه و
نشر کتاب ،1348 ،ص .173-4
 - 64ابن خرداتبه ،همان ،ص 38-9؛ ی قوبی ،همان ،ص 35؛ مستوفی ،نزهه القلوب ،ص -96
181؛ حافظ ابرو ،همان ،ص .3-4
 - 65جوینی ،همان ،ج  ،1ص 68؛ جوزجانی ،همان ،ج  ،2ص 112؛ وصاف الحضره ،همان ،ص . 319
 - 66جوینی ،همان ،ج  ،1ص .50
 - 67همدانی ،همان ،ج  ،1ص .369
 - 68مقدسی ،همان ،ج  ،3ص 301؛ ازوینی ،همان ،ص 101-9؛ مستوفی ،همان ،ص .190
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 - 69جوینی ،همان ،ج  ،1ص 69؛ وصاف الحضره ،همان ،ص 319؛ ابناثیر ،همان ،1355 ،ج  ،27ص
197؛ خواندمیر ،همان ،ص 38؛ میرخواند ،همان ،ص .108-9
 - 70ی قوبی ،همان ،ص 56؛ مقدسی ،همان ،ج  ،3ص 299؛ مستوفی ،نزهه القلوب ،ص 139؛ یااوت
حموی ،همان ،ج  ،5ص .114
 - 71ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،26ص 200؛ جوینی ،همان ،ج  ،1ص 79؛ وصاف الحضره ،همان،
ص 324-5؛ میرخواند ،همان ،ص .110
 - 72ی قوبی ،همان ،ص 56؛ سیفی هروی ،سی الدین بن محمد ،تاریخ نامه هرات ،به تصحیح محمد زبیر
الصدیقی و اهتما خان بهادر خلیفه محمد اسداهلل ،تهران :خیا  ،1352 ،ص 40-45؛ حافظ ابرو ،همان،
ص .11
 - 73ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،26ص 204؛ جوزجانی ،همان ،ج  ،2ص  120و 128؛ سیفی
هروی ،همان ،ص .81 -90 ،76 ،72
- 74ی قوبی ،همان ،ص 54؛ مقدسی ،همان ،ج  ،3ص 299؛ یااوت حموی ،همان ،ج  ،5ص 331؛
مستوفی ،همان ،ص .182
- 75یااوت حموی ،همان ،ج  ،5ص 332؛ ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،26ص 203؛ جوینی ،همان ،ج
 ،1ص 89-91؛ جوزجانی ،همان ،ج  ،2ص 108؛ سیفی هروی ،همان ،ص 59-61؛ وصاف
الحضره ،همان ،ص 324-5؛ میرخواند ،همان ،ج  ،5ص .117-19
 - 76ابن خرداتبه ،همان ،ص  36و 243؛ یااوت حموی ،همان ،ج  ،1ص 318؛ بارتولد ،و .و ،تذکره
جغرافیای تاریخی ایران ،ترجمه حمزه سردادور ،تهران :توس ،1386 ،ص .86
 - 77سیفى هروی ،سی بن محمد ،پیراسته تاریخنامه هرات ،تصحیح محمد آص فکرت ،تهران :بنیاد
مواوفات محمود افشار ،1381 ،ص .15-16
 - 78راوندی ،همان ،ج  ،3ص .139
79
- Parvan
 - 80ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،26ص  161و 211؛ ابن اثیر ،همان ،1355 ،ج  ،27ص 7-11؛
نسوی ،همان ،ص  82و 106-7 ،140-43 ،85؛ جوزجانی ،همان ،ج  ،2ص 316؛ وصاف الحضره،
همان ،ص .341
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