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 چکیده

د  ااارد دوردر همتایااان بر اای ات متفاااوتی ازیظرن و هااندیشه، ()روس  شناشان چپشرق
های خاصی  ه حااواد   ه دالیل مختلف نگاد  ،محققان چپ )عمدتاً روس(این    مغول دارند.

گاااهی  و ،نگاارش محققااان بر اای متفاااوت ااا  ،ابلب مواردند که در اریخی دارقایع تروند و  و
روس در خصااود دورد مغااول، تحقیقااات  نهااا  اهمیاات کااار محققااان  ا وجود  متضاد است.
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روساای  لاافؤم ، ارتولد ،یاناین م حال در ت.گرایی و... استوجیه خاد،تحلیلی  هایقالب

نگرش او تا  ها واما دیدگاد ،قرار دارد گرچه در زمرد محققان چپ ،نامهترکستان کتاب مشهور
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 ا این  است. تردیدگاد او  ه محققان برب نزدیک در مواردی  ین  و  و  ،متفاوت   نهاحدی  ا  
 هدر زمیناا ولااد رت اویکاارد متفاااوت گیری وچرایاای رموضااعاست تااا صدد  این مقاله در  ،وصف

 ه اار پایاا  ،پااهوه روش تحقیق در این  را  ه  حث گذارد.تداوم  نها  چگونگی    حمله مغول و
 مقایسه خواهد  ود.  ررسی و و نقد

 یکلید گانواژ
 .مغول، محققان روس د،  ارتولد، دورنامهترکستان ررسی،  و نقد 

 
 

 پیشینه تحقیق و لهئطرح مس

 کهنگاای ا وجود )قرن  یستم( است که   پیشین  سدد  خ در رجسته تاری  قانمحق  از،   ارتولد
 گاارددمی محسااوب تحقیقات تاریخی در معتبر عمدد و خذآم همچنان از های نوشته   ثار او،

  اشد که تقریباًمی نامهترکستان ، ثار عمدد  ارتولد  از یکی  ارجاع است.  و  ابلب مورد استناد و
در  حااث از تاااریخ  ، ا وجااود ایاان ست.اسب کردد منبع معتبر ک  و  یک مرجع  جایگاهی در حدّ

خالف ابلااب  اارای  ااه گونااه ،حتی گاهی در  ثااار دیگاار  ارتولد در مواضعی متعدد و  ،مغوالن
 مغااول هحملاا  ارد اا ای، درمنطقااه بر اای و  شاارقی،اعاام از    ،منا ع متقاادم و تحقیقااات جدیااد

 در  میزتردیااد یلی وعاادت قلیلاای،نگاارش ت از جمله؛  دارد  فردیهمنحصر   خاد وهای  دیدگاد
او گذشااته از  ن، در مااواردی  ااه  .داردسااتاوردهای  ن د  و  مغااول  حمله  میزان تخریب  نوع و

تحسااین  ه اا  فراتاار از  ن، در مااواردی  ن دست زد و حتاای گاااهیتوجیهاتی  رای تبرئه مغوال
  ن  ااا وجااودت کااه له ایاان اساا ئمس ،ا راین ن .پرداختاز دستاوردهای حاکمیت مغول  ای  پارد
 ااا ابمااا   ارتولااد چرا تحقیقات جدید،  منا ع متقدم واکثر  رخالف  ه تخریب و ویرانی وهم

یااا  ااه توجیااه   رانگیز یافاات وگاااهی تحسااین را  رویکرد حاکمیاات مغااوالن  خاصی اقدامات و
ب نقااد کتاااد قا ل تااوجهی در ااار پهوه تاکنون  ،طورکلیه  ؟پرداختاز اقدامات  نها ای  پارد

ی ذیل عنااوان ضوضااعیت امقالههرچند  اید از  ؛صورت نگرفته است از این منظر  نامهترکستان
یاان ا یاااد کاارد.احمااد  ازماناادگان ه امپراتوری مغول« اثر پیتر جکسااون ترجماا د  پهوه  در ار

  اشاادمی  نهاااهای دیدگادو  ررسی مغول د معرفی اجمالی  ثار محققان دور  در ردارندد  ،مقاله
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مصطفی ه نوشت  ثار خاورشناسان  نقد  کتاب در گذشته از ن  .دد استرد نکررتولد اشاکه  ه  ا
نگاااری رویکاارد تاریخ  ااه  ثااار محققااان شاارقی،نویسااندد  توجااه  ا وجود ،حسینی طباطبائی

چرایاای  تی وصاادد اساات تااا چیساا  ایاان مقالااه در ،حااال ؛مورد نظر قرار نگرفته است  ، ارتولد
تساالب  اار   ن همااه  شاانایی و  ااا وجااودرتولد  ور  اشگفت ف ومتعاریعنی نظر نا ،له فوقئمس

 منا ع تاریخ مغول را  ه  حث گذارد.
 

 نامهترکستانکتاب  بارتولد و. 1

ساان  شااهردر  ،ق(1286) 1869واساایلی والدیمیاارویر  ارتولااد، در سااوم نااوامبر سااال 
در موفااق شااد ی، کااودکی و جااوان او در شااد. صل زادداأل لمانی  روسی و   ورگ در خانواددترزپ
یونااانی و التااین قاادیم های ز ان ارتولد  .دکسب کن راای معلومات گسترددعلوم انسانی د  وزح
م 1887در سااال  وی .پرداختتحصیل  ه یعنی تاریخ   ،و در رشته مورد عالقه خود  گرفتفرا
و در  خ  عر ی، فارساای، ترکاای   شدسن پترز ورگ  هاى شرقی دانشگاد  دانشکدد ز ان  رداو
معااروف  از مستشاارق تاااریخ  ساایاى میانااه را او ا ادامااه داد.ود رت خاا تحصاایالاتااارى و ت

 باااز  را ساان پترز ااورگ  در دانشااگاد م تاادری 1896در سال ن.اى.وسلوفسکی فراگرفت و  
را تألیف  نامهترکستانکتاب  فراوان، متعدد ومنا ع و  ررسی مطالعه    ا  ،در همان سنین  کرد.
 ورودتاریخ هفتصدساله ترکستان از زمان  ،نامهنستاترک .مه او  ودانپایان  ،که در حقیقت کرد

این کتاب دو جلدی را کریم کشاااورز ترجمااه   .اعراب مسلمان تا پایان استیالى مغوالن است
ه  ااه حملاا  ،کتاااب مااذکور و پاانر پنج فصاال اساات. فصاال چهااار  ومقدمه    دارای یککردد و  
 ایاان تحقیااق، تر گفته شاادکه پی گونهانهم  .داردخان و امپراطورى مغول اختصاد  چنگیز

تحسین  نهااا  وقرار گرفته  سیاری  هموارد مورد توجه محققان  ،کنون ارتولد از زمان تألیف تا
 تاریخ فتوحات مغولکتاب د نویسند ،ساندرز ،این محققاناز جمله   را  ه همراد داشته است.

هااای امپراطوریسقوط ظهور و د در ار پرتوی تازد  ، ارتولد در این اثر  است  معتقد  که   اشدمی
 اار  رتااری نوشااته  نیااز اقبااال عباااس (.15: 1363  )ساندرز،   ه دست دادد است یا انی  سیا  

 هایی،چنااین تحسااین  ااا وجااود (.503: 1364 کند )اقبااال،می  تأکید ارتولد در تاریخ مغول  
ز لحااا  ض هتر است ا: سدنویمی کردد واعتراف  نامهترکستانهایی در  کاستی   ارتولد  ه وجود

هاى  عدى را در تاااریخ خان خاتمه  خشد و وقایع دههمرگ چنگیز پارچگی تألیف،  ن را  اکی
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 ؛گیااردعهاادد نماای  ه تاً. این قسمت اخیر را مؤلف عجالجغتائیان مورد  ررسی قرار دهددولت  
انااه تاریخ  سیاى می رود فهم ارد  سیار کم است و گمان نمیزیرا منا ع و متون اسالمی در این

 ااه دساات  1«شاای زمانی که ترجمه کامل ضیااو ن سیزدهم و چهاردهم میالدى تاهاى  در قرن
 ازهمچنااان   ارتولداثر اعتراف،  وجود این ا (. 29: 1ج، 1366) ارتولد،  میسر  اشد«  ،نیست
 طوالنی است.های  طی سددتاریخ  سیاى میانه  ررسی  های شاهکار

 

 تاریخی ذخآل در منابع و مبازتاب حمله مغو .2

 منابع تاریخی .الف
 ،وحشتناک جهااانی  ااود و  ااه همااان نساابت  یک حمله مخوف و  ،مغول  هجوم  ،شک ی

و  عااراق از روساایه تااا ایااران و مناطق زیادی از جهان متمدن  ن عصاار را از چااین تااا اروپااا و
توقااف  رکااود وعث  ا ،اعتقاد دارند که حمله مغول   رخیحتی    تخریب کرد و  ویران و  ،شامات
ه  ازتاااب حملاا چگااونگی   ررساای ،واقااع در .(457:  1366  پطروشفسکی،)  شدد است  تاریخ
 کااه اسااتای حاکی از عمق فاجعه ،در  ثار مورخان مسلماناسالمی های  ه سرزمین  مغوالن
 ، در اااردمعاصاارمساالمان  مااور  ،اثیاارنا  د.دناا  ور ارهای اسااالمی  ه رای سرزمین  مغوالن

یااک از هیر هایی کشاایدند کااهسااختی ،ایاان ماادت ن درماناضمساال نویسااد:می حملااه مغااول
که مغوالن در این حمااالت  اعمالی (.125و124: 1368 ،)ا ن اثیر  «ی دیگر نکشیدندهاتام

در  و  اشاادمی  ود که حتی عطاملک جوینی که یک مااور  در اااریای گونه  ه  ،مرتکب شدند
 ، وردماای  ااه میااانتقاادیر الهاای را ها در جنگ پااای  رای توجیه رفتار مغول  ،موارد  از  رخی 

اکنون  سیب زمین عموماً و  الد خراسان خصوصاً... از متجلببااان جلبااات علااوم ض  :نویسدمی
 )جااوینی، خااالی شاادد اساات« ، داب )هنرمناادان(  ت هناار ویاا لدان( و متحلیان  ه ح)دانشمن
، رد  مااداسااالمی واه جامعاا د پیکاار  اار توسب مغوالن که یصدمات  ،در واقع.  (4:  1ج،  1388

 
تاریخ »   ،شیـ    موسوم به یوآن  «یوآن» شده  منقرض ه  تاریخ مشروح سلسل  ی مغول،یها پس از سقوط فرمانرواچینی  .1

نگاشتند. متأسفانه«  سالله یوآن از ایتاكنون فقط خالصه  ،را  به زبانهایی    هاى اروپائی ترجمه شده است. ن تاریخ 
زیرا   ؛شی« )تاریخ سالله یوآن( مطابقت دارد   ـ  با »یوآن  غالبا    ،ت كه مندرجات كتاب رشیدالدینسالزم به توضیح ا

 است. تاریخ رسمی مغوالن بوده ، هردو کمنبع مشتر 
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 ااه دنبااال  ،یچنین اوضاع  مدنوجود ه  یان علل    رایمورخان مسلمان شد که  یشترعث   ا
این هجوم را  ا قیامت یکی  ،جوزجانی (.155: 1345 )ا رقوهی،  دفرا زمینی  اشنهای  مؤلفه

 رخاای  .(92: 1363 دانسته و  ه احادیث متعددی در این  ارد اشارد کااردد اساات )جوزجااانی،
را کیفاار  مساالمانانخان  یاارون  ماادد تااا خداوند است که از  ستین چنگیز  ستِاین د  ،ندمعتقد
 ااا فرهنااگ مااردم ایااران  ،قوانین یاسا  ود قانون مغولی که همانا  (.25:  1365)نسوی،    دهد

روحیات حاکمااان مغااول در  رخااورد  ااا مااردم  تاریخ وصافلف  ؤشیرازی م  .سنخیت نداشت
چناادان کااه  ضهیر  فریدد  ه اسااب ختااایی  رننشاایند و  ست:توصیف کردد ا  نهگواینشهرها را  
: 1338 )شاایرازی، فرمود که تا  خارا و سمرقند را بارت کنند«  جهت لشکر  ستانند...  یا ند،
طبع  ه ک   سودد نیست/ضاندر این دوران مجو راحت ک  :دسرایمی  (. سیف فربانی چنین70

 (.203 تا: ی  ،)سیف فربانی  ست«شادی جوی از بم یک نَف   سودد نی
در  هراساایچنااان قساااوت و  ،ایاان فتوحاااتمغااول در یانسااپاه  ایااد توجااه داشاات کااه

یااک  .ترساایدندسر از مغولی هاام میه  مردم از سای  که  راد انداختندهای مورد تهاجم  سرزمین
دل ایاازد تعااالی رعااب مغاال را در : ض وردماای ان فااتخ خااوارزمدر داساات   ینمونه  ن را ا ن  ی

 (.434: 1350  اای،)ا اان  ی  ن در امکان  یااد«سان ساخته است که  یان  داننه    ،خوارزمی
ای عدد ،گرفتنویسد: ضمعموالً در شهرهای دیگری که مورد حمله مغول قرار میا ن اثیر می

گریختند و  عضی از شهر شدند و  رخی میماندند.  رخی از ایشان پنهان میاز مردم سالم می
انداختند و  عااد شدگان می ردند.  رخی نیز خود را میان کشتهدر میه    مدند و جان  می یرون  

اما مردم خوارزم همه در  ب جااان سااپردند. کسااانی هاام کااه پنهااان شاادد   ؛یافتندی مییهار
 مااد و در زیاار  وار  اار سرشااان فاارود می ،شاادبرق گردیدند یا  ناهایی کااه ویااران می  ، ودند
از نظاار  ،در میااان گزارشااگران و مورخااان  ،طورکلیه اا   (.207:  1368یاار،  ا ن اث)مردند«  می

ه مغول نیساات و از نظاار مکااانی نیااز  ااا توجااه حملاا ه تر از ا ن اثیر  ه حملزمانی کسی نزدیک
ه حملاا  منا ع او در ااارد  نها نزدیک  ودد است.های حملهه  ه صحن ، ناطولی  و  مغول  ه عراق

روایاات  ،در واقااع اساات.و شاااهدان  ااودد  از اخبااار ناااظرانمغول هم  سیار متنوع و  رگرفتااه 
: نویساادا اان واصاال می . اشاادمی ا اان اثیاار یهانوعی تکرار گفتااهی مانند ا ن واصل  هکسان
 ،ق(  اادان گرفتااار شاادند616تر از این مصیبت کااه در ایاان سااال )مسلمانان را نکبتی  زرگ ض

 ن  ،ر  الدشااان ر  یشاات دگی  نان و تسلباز کشتار مسلمانان و  ن ،در این سال .نرسیدد است
: 1369 )ا اان واصاال، گذشت که پی  از این نظیرش نداشته و چیزی  دان مانند نبودد است«
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مورخان مسلمان نتوانستند از این ذهنیت تاااریخی رهااا شااوند و  که  رخی معتقد هستند  (.29
یی پرس  کااه  ااازگون ای (.512:  1389) اسانی،  دانند  می  حمله مغول را یک فاجعه کیهانی

رخدادهای این دورد توسب مورخان مساالمان تااا چااه میاازان متااأثر از یااک ذهنیاات تاااریخی 
 یک تحقیق جداگانه  دان پرداخته شود. موضوعی است که  اید در،  اشدمی

 

 تحقیقات .ب

 محققان غرب. 1
  رداشاات واحاادی از ااه اند هتنتوانساا مغااول د دورمحققااان  ،مورخااان مساالمان اارخالف 

یک نااوع افتااراق  ااین  ،واقع در دست یا ند. نتایج این حمله ن و  ثار ونگی یورش مغوالگوچ
محققااان  رخاای از  های پهوهشگران بر ی  ا محققان روس در ایاان  ااارد وجااود دارد.دیدگاد
مغوالن  ازی چهردسزدر صدد  ا ، ثار مورخان مسلمان  شناخت منا ع متقدم و   ا وجود  ،بر ی
  ااه قصااد هالکااو اساات معتقد ،محققان این یکی ازکه  ایهنوگ ه  اند؛دد م رهالکو    مشخصاً  و

مغااول ه مورد حملدر  ،جورج لین! (49: 1389)لین،  عدل و ثبات و رفاد  ه ایران  مد  یاحیا
از مغوالن خلق کااردد  یتصویر سیاه ،انگیز  ودد سیار بم ،ا ن اثیرهای معتقد است که نوشت

ا اان هااای . اگاار گزارش(41: 1389 )لین، شودم محسوب میوددست ،ایشانهای و گزارش
تاار  مغول  ه واقعیت نزدیکه کدام مور  در مورد حملهای  پ  گزارش  ،ل نیستاوّدست  اثیر

نویسااد: می از محققان بر ی دورد مغول دیگر یکی ،گروسه (.41: 1394  ساالری،)!  است؟
 الی ه مسلمین  ه منزلرهوالکوخان در نظ،عام اهالی  ن تاراج  غداد و قتله  در نتیج  هرچندض

 .ولی  اید اعتراف کرد که او  ه اد یات ایااران و اشاااعه و تاارویج  ن خاادمت نمااود  ،الهی است
البتااه  .(52: 1365 )گروسااه، وی از جوینی نمود« تشویقی است که ، هترین شاهد این مدعا
 . یان شدد است  ،هخالی نبودن عریض تبرئه هالکو وه جهت   ،این دلیل  سیار سطحی

سقوط اسماعیلیان در المااوت و خلیفااه عباساای در صراحت  ه ،محقق دیگر بر ی،  اشپولر
صااداقت  از و (219: 1376 )اشااپولر، کناادحیان تحلیاال میی غداد توسب هالکو را  ه نفع مس
حمله مغول  ااه  ، یا  ه واقع .(213:  1376  اشپولر،)  کندمی  یادمغول جهت مناسبات  ا اروپا  

منجیانااه  ااود؟ در  خاااد، گروهااییا   رای دین، قوم و ، ه سرکردگی هالکومر منگو قا ن و  ا
  ه گمانهایی شدد است که هرک  موجب نگرشای  گونهه   ،تبعات این حمله  وهله نخست،
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هالکااو را منجاای  ،در نهایاات تفسیر کااردد اساات و تعبیر و ی حمله هالکو را  ه نفع خو  ،خود
 ،است که تسلب مغول در روساایه ساندرز معتقداست. خود دانسته هنی  یا ذ  ه تاریخی وخواست

(. ایاان دیاادگاد 145: 1363 )ساااندرز،  میرا  سیاسی نیرومندی  رای تزارهااا  اااقی گذاشاات
توجااه در روسیه  مغوله  ا دید مثبت  ه نتایج حملنیز  ن است که ایشان  د  دهندنشان  ،ساندرز
مغااول و نتااایج ه گونگی حملاا ورد چحققان بر ی در مداشت که دیدگاد همه م اید توجه    دارد.

نگارهااا در اروپااا در وقایع کااه معتقااد اساات ، ارکهاوزن . از جملهیکسان نیست  ،حاصل از  ن
 نان چنان گیج و منگ شاادد  ودنااد کااه مغااوالن را  ااه ؛ سرایی کردندحمله مغول افسانه  مورد

 اشااپولر مارشااال  اارخالف ایاا  ( و173: 1346 اوزن،) اکهاا  دیدناادصااورت  ساایار ماابهم می
هااا را فرامااوش نکردنااد و شاامار مغولحمااالت  ید جوامع مسیحی هرگااز خاااطر: ضنویسدمی

شاات کااه  نهااا دو ااارد  ااه مااا حملااه گذ زمانی نخواهد ،ها کمک کنندمعتقد  ودند اگر  ه مغول
ه اگاار فلااوران  و رم نیااز  اا : ضنویساادمییااا ساااندرز  و (249: 1389)مارشااال،   خواهند کرد«
توانساات توان تصور کرد که رنسااان  میمشکل می  ،شدندو  غداد دچار می  فیِسرنوشت کی
 ازای ضاامن توجااه  ااه گوشااه  محققان بر اای  ،واقع  در  (.179:  1363  )ساندرز،  اتفاق افتاد«
کااه  اار تماادن اسااالمی  را  ایفاجعه  ،موجود توسب مورخان مسلمان  یهاها و تحلیلگزارش
در  محققااان بر اای  نچااه در رویکاارد  رخاای  ،لیرکطوه اا   د.ناا دهمی  رنگ جلودکم  ،وارد  مد
 میااان حساانهمناساابات ادعااای ، اسااتمالحظااه  قا اال  نهای مغول و پیامده  حمل  خصود

اما در  طن ؛ حاکمیت مغول  ا اقوام و ادیان  رای مشارکت در قدرت جهت  هسازی امور است
 ب کااردد اساات وایت  نهااا را جلاا ضاا ر نگرش  نها، حمله  ه دنیای اسالم تا حدی خرسااندی و

 گردد. می دوستی استنباطنوعی احساس مغول ، نهاهای حتی گاهی در نوشته
 

 شرقیمحققان . 2
هااای پهوهشااگران روس محااور تحلیل ،ها و نظریااات محققااان بر اایاندیشااه اارخالف 

هااای  نااان  ااه تأساای از تئوری. تر اسااتمشااخ   ،مغااولد  رخاادادهای تاااریخی دورد  در ار
 همکاااران، و )پطروشفسااکی استوار اساات ماتریالسیم دیالکتیکیه  پایر     ،های مارک زد مو

 شاارقی پهوهشااگران ،ادعای محققان بر اای  رخالفاما  ؛(278:  1365  ؛تسف،42:  1366
  ارفاجعااه ،خصااود مساالمانانه  ،ملاالها و نتااایج حاصاال از  ن را  اارای سااایر مغوله  حمل
وس دولت هالکو را از  ن جهت ان رمحقق  ،در واقع  .(456:  1366پطروشفسکی،  )  دانندمی
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گرانتوسااکی و دیگااران، ) دهناادمی مورد سرزن  قاارار ،جامعه شد درکه  اعث تضاد طبقاتی  
دارنااد کااه موجااب اشااارد  ظالمانااه گزاف وهای مالیات اخذ ه  ،همچنین نان (.  220:  1359
 ذهنیتاز یک ناشی  ،نگرشیین  یا چن  (.360  :1354پیگولوسکایا،  )  گردید  روزی مردمتیرد

از  ن رو  ،های مفتوحه  ااه  ن دچااار هسااتند؟ ایاان سااؤالتاریخی است که محققان سرزمین
ها و  خشاای توصاایفگاااهی در قوام ،مطرح شد که مکانسیم دفاعی متأثر از ذهنیاات تاااریخی

ناشاای از همااان ذهنیاات تاااریخی مشااترک   ،شاید این موضوع  .های تاریخ مؤثر استتحلیل
این ذهنیت . مسلمان و محققان روس وجود داردگران  میان  عضی پهوهششد که ناخواسته   ا

چگونگی د ار وقتی در ، اعث شدد است که عباس اقبال ایرانی و محمد حسن عرب  ،مشترک
 ضوع را  یااان کنناادمو ،هم هانتقادی وشبیه ا نگاهی   ،نویسند رخورد مغول  ا ادیان دیگر می

مورخااان  کااه معتقااد اساات  ،ویلاات   .(30:  1377  ،محمدحسن زکی  ؛116  :1364)اقبال،  
تشکیل حکومت مسکو و وحاادتی سیاساای در کشااور،    ا وجود  روس، دوران تسلب تاتاران را

 .(76: 1353 )ویلت ،  دانندمانند میمصیبتی  ی
 

 (امپراطوری مغول درباره حمله و تاریخی بارتولد)دیدگاه بررسی  نقد و :دیدگاه بارتولد .3

 ن محققان تاریخ مغولتولد در میاجایگاه بار .الف

 و هاااتفاوت امتیااازات و ه اا  و ااودد شااناس  رجسااته یااک منبع ، ارتولااد نیساات کااهیشک
نگاااد جمعاای محققااان  ، ارتولااد از نظاار دوم  گاااهی دارد.دست و منا ع اصلی میان  اختالفات
: 2ج، 1366) ارتولااد،  ساات رخااوردار اوجهااه منفاای  از ،رزیا ی امپراطوری چنگیزروس در ا
نگاد منفی محققان روس  ،گیری سعی دارد که  ه تعبیر اواو  ا این موضع  ،سان دین(.  1092

تا حدی مواضااع  ، ینانه اوعک   ن نگاد خوش نکشاند. نامهترکستانرا  ه  ثار خود از جمله 
 ؛ لااین،434: 1376 اشااپولر، ک:ر.) نزدیااک کااردد اساات  را  ه محققان بر اای شاابیه و  یو

 ) ارتولااد، داردای توجااه ویااهد 1تولااد  ااه نوشااته  ااارون دوسااونر ا ،از طرفی  (.131:  1389
 انتقادی از رفتااار مغااوالنسااون اناادکو ارتولااد هرگاااد د ،حااال ااین (.1097: 2، ج1366

 
وی پس از تفحص و تحقیقق   .است مغوله شناسان مطرح درحوزاز شرقیکی  ،  م(1780-1855)  بارون دوسون  .1

ها از چنگیزخان تا تاریخ مغولاثر معروف خود ذیل عنوان  ،الهه  های پاریس وی شرقی کتابخانههانسخهه  دربار
 ،ققق در وا بعدها مبنای کار بسیاری از محققان دوره مغول شد. ،م منشتر کرد. این اثر1824را در سال   تیمورلنگ

 مغول بپردازد. هحوزبه تمجید تحقیقات وی در  ،حققی مانند کاترمرکار دوسون باعث شد که حتی م
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: 2، ج1366 ) ارتولااد، کناادمی کاااریرا متهم  ه فراموش  یوادعای او حتی     ا ردّ  ،نمایدمی
 ،مورد اشااارد ترین انتقاد از مغوالن را ندارد.کوچک تحمل  ارتولداز  ن دارد شان که ن  (1098

 ضمن اتهاملد  ارتو کند کهمی یادگتای قا ن امحاکمات ظالمانه دوران    ازدوسون   ن است که  
 ) ارتولااد، داناادتیجااه تحریکااات نمایناادگان اقااوام میرا ن تااایاگرفتار   ه وی،  کاری  فراموش
در صاادد  ،نشان از  ن دارد که  ارتولد  ه هر شاایود ممکاان  ،که  ه هرحال  (998:  2ج،  1366

 .تبرئه حاکم اصلی مغول است

 نهاآ امپراطوری ستایشگر گر حمله مغول وتوجیه ، ولدتبار .ب

طالح اصاا   ااه جااای اسااتفادد از ، اارخالف محققااان روس نامهترکسااتاندر   ارتولااد
از جمله اختالف  (.571 :1، ج1366 ) ارتولد، کندیم استفادد 1«اقطاعه ضکلماز    ،ضفئودالیزم«

هرچند پطروشفسکی  ا توجیااه  ؛گرددمی ه همین نگاد  ر ،عمدد دیگر او  ا نویسندگان روسی
 ارتولااد  نظر نماید کهمی ادعای و .محققان چپ نزدیک کند یدر صدد است  ن را  ه  را  ، ن

تاااریخ بقاااتی در مبااارزات طهمااان  ،معطوف  ه  ررسی اختالفات اجتماعی یا  ه دیگرسااخن
جایگاد مناطق  ارتولد در کتاب    ، عک   ن احتیاط  ،حال  (.33:  1359 )پطروشفسکی،  است

د دور در یاتیمال نظام در قانونی ی از ان چپمحقق  سان اطراف دریای خزر در تاریخ اسالم
 اری  ارتولااد درگاا نرویکاارد تاریخ، کلیطوره اا  .(95: 1375 ) ارتولااد، نمایاادمی یااادمغااول 
مارکسیستی ا  چپهای  ه وقایع تاریخی دوران مغول، فاصله گرفتن از اندیشه  نامهترکستان
 دیع و اسلوب  یروشتولد تالش دارد رگاد چپ،  ادحفظ فاصله  ا دی  ضمن  ،حال ااین  2؛است
 ؛ر کنااد ن اختیاااماع و تمدن و عوار  ذاتاای  رای  ررسی کیفیات اجت را ا تکار میز  ایو شیود
فقااب  لاات فعاال در دساات مفتنااان و  ،هاااى مغااول ارتولد معتقد است که دولاات  ،ل رای مثا

در  (.998: 2، ج1366) ارتولااد،  اناادی  ااوددیدست مساالمان و اویغااور و اروپااامحرّکان چیرد
ای از پهوهشااگران دیدگاد عاادد از  رخاسته ،نگاد  ارتولد  رخالف محققان چپ  نوعاین    ،واقع

فضا را  رای کنشگران سیاسی سااایر ملاال فااراهم ساااخت.   ،هاولعتقدند تسامخ مغ ودد که م
دچااار افااول شاادد و  ،نگاااران چااپ در ایاان کتااابتی تاریخنگرش سنّ   ید کهمی  چنین  ه نظر

 
 استفاده شده است. military fiefs، System of fiefs  از كلمات ،در چاپ التین كتاب .1
ناشــی از همــان مــوازین  ،در بررسی اوضاع سیاسی عصــر مغــول  ،هاى محققان چپدیدگاه و اندیشه  ،طوركلیهب.  2

بر محور تئورى تضاد یا ستیز  ،ن جریان فکرىهاى ایبیشتر تحلیل  ،در واقع .ماركسیستی استهاى  تئوریک اندیشه
 .است استوار (Class Conflict) طبقاتی
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 ا فاصله گرفتن از تحلیل   ارتولد ،عبارت دیگره     ؛خلق شدد است  دیدگاد اختصاصی دیگری
گویی درصاادد  شود ومی نزدیک قان بربنظر محق  یدگاد وگاهی  ه د  ،توجیه محققان چپ  و

 دیاادگاددر   ارتولااد ،طورکلیه اا  .فااوق اساات دیاادگاددو  ایجاااد یااک نگاارش سااوم در قبااال
حمااالت مغااوالن دساات نتایج توجیهاتی  رای تبرئه   در مواردی  ه تعدیل و  ،خوداختصاصی  

ی اوردهااز دسااتی شاامار ینتحساا  فراتر گذاشته و  ااه در مواضعی پا رازدد است و حتی گاهی 
  پردازد.می  حاکمیت مغول

 

 رویکرد انتقادی به دیدگاه بارتولدگانه در نگرش سه

مغااول و ه در  ررساای حملاا  دیاادگاد  ارتولااد  ااه در اینجااا رویکاارد انتقااادی  ، ا این توضیخ
 یا د.می ضرورت توجیه و تحسین دیل،تع :منظرسه از  ، ن  دستاوردهای

 تعدیل. 1
موجااب  ،(ق۶۵۶ تااا ۶۱۶) میالدی ۸۵۱۲ تا ۱۲۱۹ی هاساله فاصل ن درحمالت مغوال

فرهنگی ایااران زوال و انحطاط اقتصادی و و  اعث  یدگرد زیادی یتخریب شهرها و روستاها
های سااال در، ایاانوجااود   ااا(. 457: 1366)پطروشفسااکی،  شااد مجاااور هایساارزمین و

  ازسازیمغولی  رای  انگرحکومت در میان یعزم راسخ تمایل و  ،این حمالتمتمادی  عد از  
پیوسااتگی و انسااجام الزم  ااین  تااا شااد اعااث ، رویکرد این .نیامد  وجود  ه   صدمات واردشدد
حااال  ها ایجاد نگردد.مینسرز   ادانی مجددجامعه زیر سلطه  رای توسعه و  و حاکمیت مغول
 ،روسااتا و نی  ن همااه شااهرراویو نگرش  ارتولد  ه حمله مخرب مغول  نگاد و  ا این مقدمه،
 ،مجمااوع در کنااد؟می ارزیااا ی  یااان و چگونااه تخریااب را و  ن همه ویراناای و  چگونه است؟
د نمایاا می دار وتخریبی حمله مغوللهئخود را کمتر درگیر موضوعات مس  ،امکان   ارتولد تا حدّ

ر د او دارد.گام  ااراحتیاط خاصی  طی مراحلی  ا ،حتی رندانه زیرکانه وهای شیوا  سعی دارد    و
کند می  یان ا تعدیل خاصی  را میزان تخریب حمله مغول  انگاری،حداقل ا نوعی    ،لوهله اوّ

کااه گااویی  کنااد یاد سمرقندچون  هاییشهر جریان امور عادی زندگی درکه از  صدد است  در  و
 قلیحاادا نگاارش تعاادیلی و ایاان (.936  :1366  ) ارتولد،   ن ر  ندادد استاتفاقی در  چندان
 ، نا  ه گفتااه ا اان اثیاار در تضاد است.، محققان معاصر  نظر مورخان گذشته وراظها، ا   ارتولد
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 :25ج، 1368)ا اان اثیاار،   ااین  ردنااد از ساامرقند راشااهر های زیرساااخت تمااام مغااوالن
خااالی که شد  ویرانای گونه ه شهر سمرقند  ،مغول  پ  از حمله رخی معتقدند    (.147و146
وجااود  چندان کااه امااروز  ااا: ضنویسدمی نوز ارکها .(037: 1377 بفوروف،) سکنه گردید  از

: 1346 ) ارکهاااوزن،  ندیاادد اساات«ساامرقند دو ااارد روی   ااادی  های  ویرانااه  ،هفتصد سال
د جوزجانی نویسند مانند: ،حمله مغول وعصر   نزدیک  ه  چون منا ع متقدم و،   ارتولد(.  105

و ا اان اثیاار  الدین منکبرتیسیرد سلطان جاللالدین نسوى مؤلف ، شهابطبقات ناصرى
، موضااوعی دفاااعی ااا طاارح   ینااد،را در راسااتای دیاادگاد خااود نمی الکاماال صاااحب کتاااب

: 1ج، 1366 ) ارتولااد، وقااایع دانسااته اساات های  ن مورخان را در ردارناادد  خشاای ازنوشته
یخ ن تاارجا  اار دیگااراا اان اثیاار ره نوشاات ،مغول ه ررسی حمل در  معموالً  ارتولداگرچه    .(111
 ااه   ارتولااد توجهد نحو که اما چنین  ه نظرمی رسد  ،(41:  1394  )ساالری شادی،  1دهدمی

 اارای  ؛های خااودش اسااتکمااک  ااه دیاادگاد راستای  ه صورت گزینشی و در ،ا ن اثیرکتاب  
 ،تعاادیل جنایااات مغااول وجریان چگونگی فتخ شااهر  لااخ توسااب مغااوالن   ارتولد در  ،نمونه
 .(910: 2ج ،1366 ) ارتولد،  داندمی  جوینیهای گفته  ر را مرجخ ن اثیر دیدگاد ا

 لکه  ؛ ه تعدیل حمله مخرب مغول اکتفا نکردد است  نامهترکستانتنها در کتاب    ، ارتولد
ایجادشاادد ت صدماعواقب است  معتقد تذکرد جغرافیای تاریخی ایرانکتاب  ثاری چون   در

 و (37: 1377 ) ارتولااد، گرددن شهر مهم دیچن ایجادمانع  های نبود کگونه ه ،نتوسب مغوال
امپراتااوری  نی که تنها  ااه قاضاای رفتااه،امورخ: ضنویسدمی زمان ویالغ  یگ و یا در کتاب  

د نا ودکننااد چنگیزخااان را یااک نااوع وحشاایگری و ساارپیچی از هاار نااوع قااانون و نظااام،
 ) ارتولد، شوند«می نه محسوبدالعاتشان بیرنظریا  ،کنندمی  های ملل مقهور قلمدادنیتمد
ه حملاا  ،محقااق روس ،پطروشفسکی شود کهمی  یان در حالی ،دیدگاد  ارتولد این (.7  تا: ی

مقایسااه  ن را  ااا و حتاای  داناادایسااتایی تماادنی در ایااران میمغااول را موجااب انحطاااط و 
 .(456: 1366)پطروشفسااکی،  داناادوتاز ابزها کار درسااتی نمیهای حاصل از تاختویرانی
همچنااین  ااا تطبیااق  و ،ها منبع متقدممستند  ه دد ،سی پطروشفسکیرکه  رپیداست  ناگفته  
شااود کااه یااورش  شاااید تصااور  عد از حمله مغول استوار است )همان(. احوال قبل و اوضاع و

 . ایااد  ن دو را از هاام تفکیااک کاارد  اشند ومی دو امر متفاوت  ،مغوالن و تشکیل امپراتوری
 

 ؛اشپولر،332: 2، ج1368 )روزنتال، نوا هستندبا بارتولد هم الکاملاشپولر نیز در توجه بیشتر به کتاب   روزنتال و  .1
1376 :28.) 
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مغااول کااه ه اما  ا توجه  ه ماهیت حملاا ؛ اندد چنین نگرشی داشتهایش  ،لدانند  ارتومحققانی م
شااام را  عااراق و ایااران،  ناااطولی و و کاارد تااا اروپااا یعناای چااین و ،حااوزد وساایعی را از شاارق

خصااود اینکااه مغااوالن داعیااه  ه ؛دهی  ه  ن  ساایار مشااکل  ااودنظم  در رگرفت، کنترل و
هاایر  تفکر کااه تقریباااًاین طرز  د.در ینول غایل م تا عیت و  تصرف جهانی را داشتند که تحت
 .نظمی  یشتر گردید اعث تداوم  ی ،تا حدی خود ، رنامه مدونی  رای  ن نداشتند

 در: ضنویساادمی النهر و خوارزم پ  حمله مغااولءدر  یان چگونگی وضعیت ماورا  ، ارتولد
خالفاات  ااا ک  در صاادد مهاایر ،هجاارى620م/ 1223النهر و خااوارزم، پاا  از سااال ءماورا

یااا  گذشااته از  نکااه مگاار  دماای و (.946: 2، ج1366  ) ارتولااد،  «حاکمیت مغااوالن  رنیامااد
فاار  وجااود   اار. ادعای مذکور راساات  یااد ،جمعیت قا ل توجهی ماندد  ود که  ر  ن اساس

 یا این موضوع  ه معنای  ن  ود که   ،رفت؟ در ضمنمی  مگر مجال مخالفتی  جمعیتی اندک،
درپاای  ن اساات  رسد که  ارتولد ه نظر می ،هرحال هد؟ غول رضایت داشتنمردم از حکومت م

در صدد است تا  ه نحوی مطالب  بالباً را تعدیل نماید و  ار مغوالنحمله فاجعه  ،امکان  تا حدّ
مااورد مالحظااه  ترین گاازارش راکلییا اینکه ابلب  رنگ نماید وگزارش مورخان عصر را کم  و

 قا اال ،جنااگ ی ازخرا ی معمول ناشاا  اید توجه داشت که   ، ارتولد  اددیدگخالف   ر  هد.قرار د
عملکاارد نا ودکنناادد و   ررسی  لکه ؛در اینجا صحبت از جنگ و نبرد نیستولی    ؛ترمیم است

زیرساااختارهای شااهرها و   یشااتر ،ایاان هجااوم ،در واقع  8.در ویرانی است  نوحشتناک مغوال
های ساارزمینمخر ی  ر نظام اقتصادی و معیشااتی    سیار  پیامدهای  ورا از  ین  رد    اقتصادی
 ااه  ،ایاان موضااوع پدیااد  ورد. ، ااود اسااتوار کشاااورزیه که  ه شکل گستردد  اار پایاا   اسالمی
، 1388)جااوینی،  حکاام ک اان فَیَکااون داشاات،  این حمله  ،وینینظر ج  که حتی از   ود  ایگونه
ولاای ایاان  ؛دادنااد یااات انجااامکمتر جنا ،الیلی نا  ه د ،هامغوالن در  رخی از شهر  .(26  :1ج

 ارتولااد از  ن  اارای تعاادیلی ون چاا انی نباید  ه ا زار و مصادیق تبدیل شود که محقق  ،موضوع
قاادرت  نهااا در  ،حتی در ایام ایلخانان در ایران ،. از طرفینظیر مغوالن  هرد جو دایات کمجن

نافرمااان  ها وولوسدرگیری ا فوق و چنانچه موارد  ،حال  .مناطق مختلف  ا چال  مواجه  ود
نتیجه خااواهیم رسااید کااه   ه این ،شاهزرادگان را در کنار هم قرار دهیم  یسران قبایل مغول و

ه سازی نبود. شاید تنهااا جااایی کاا زو  ا دهی و ثباتی نظما ه معن  ،تشکیل امپراطوری مغول
 .تا حدی نظم جایگزین  ن شد، چین  ود گردید و شفتگی مغولی زودتر کنترل  
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  یهتوج .2
جیااه تو وحاکمیاات  نهااا،مغااول ه  حملاا د  توضاایحی  ارتولااد در ااارهای  شیودیکی دیگر از  

ساارزمین  مغااوالن  ااهه چگااونگی حملاا   ارتولااد ،در واقااع .سااتن ا ناهای فعالیت اقدامات و
 ااا  ،توجیه اقدامات مغوالن  رای  یانوی  .دادد است مورد  ررسی قرار  را  اسالمی ماوراءالنهر

تبلیغااات  اقاادامات مغااوالن را منتسااب  ااه تعصااب و  ار ازتاااب فاجعااه یک توجیه وتوضاایخ،
مااانع  ، ه استثناى موارد نادر  ،تعصب مذهبی مسلمانان: ضنویسدمی  او  مسلمانان کردد است.

 مااردم اى مااوارد  رتاارى ایشااان  اارو پااارد شاااهدد  رخاای صاافات ممیاازد صحرانشاایناناز م
 تاار  ااودد اساات«برضانه ی ،مغوالند یان در ارچین اتنظر  .شودمی  یافته  سیاى میانهاسکان
)منااز،  اساات ید  رخی واقااع شااددیتوجه و تامورد   ،دیدگاد  این  (.108  :1، ج1366  ) ارتولد،
در  یان علل  ارتولد گاهی که   یدمی چنین  ه نظر نامهترکستان  ا  ررسی کتاب   (.60:  1377
 ن نارنگ و رفتار کم ها رامغول نق است که  دالیلی  دنباله     ،توسب مغوالن  هاشهرویرانی  
در  ،شااهررود که  تاا  زدن گمان نمی: ضنویسدمی  وی  ،نمونه  ای ر  ؛نمایدنوعی توجیه  را  ه

، دیگرکاا یه ساابب فشااردگی و نزدیکاای ا نیااه  اا ه   شهر  خارا در نقشه چنگیزخان  ودد است.
 یااا  (.856: 2، ج1366 ) ارتولااد، ود«شاا می اى عادى شمرددپدیدد  ،کننددویرانهاى  حریق

یکاای از  اادترین  ،ایاان سوزی عااادی تفاااوت ناادارد؟ ا  ت  ،سوزی ناشی از حملهواقعاً  ت 
  ن دست زند. توجیهاتی است که یک محقق ممکن است  ه

از  ،دادناادمی نشاااناز خود مقاومت  اندکی که  ی ا شهرهای  هدر مواجهمغوالن    ،طورکلیه 
 در  یااان چگااونگی حملااه  ااه  خااارا جااوینی  .کردناادذاری نمیگای فروکنندداقدام ویران  هیر
، سوختند، کشتند  مدند، کندند گفته  ود: ؛ ه خراسان  مد  ،گریختهیکی از  خارا  : ضنویسدمی

 نناادکتوصاایف می ار حمله را فاجعه این  رخی(. 83 :1، ج8813)جوینی،    1«و  ردند و رفتند

 
مقاومت چندانی   ،دلیل تسلیم شدن مردم شهر شهرهایی بود که مورد حمله مغول واق  شد. به در زمره  ،بخارا .1

از بخارا صورت  دفاع  این شهر صورت  نگرفت و ازجمله مقاومت  در باب حمایت و  به  این حمله  در باب  هایی که 
را بهکوک  مقاومت و مبارزه دالورانه   ،خان بود. جوینیمقاومت کوک  ،گرفت در کتاب خود به تصویر خوبی  خان 
خان که به مردی همچون شیران نر  نویسد: »... کوکجوینی می .  استمشاهده    قابل   وی وشته  در نخوبی  که بهکشیده  
در هر حمله ها می مبارزه   ،بود را می   ،کرد و  را نگه می کشت و به چند نفر  به تنهایی لشکر بسیار  تا عاقبت کار  داشت 

  ر از ها پُو مردم معذور شدند و خندق  در نزد خال    ، گیری نداشتند و آن جماعتتصمیم اضطرار رسید و زمانی برای  
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 ااا  او .است گرگانجماجرای فتخ  ،ات  ارتولدهتوجیاز   یکی دیگر  (.131و130:  1377)لمب،  
 ،و از روى قصااد احتمااال اینکااه مغااوالن عمااداً ،در فتخ گرگانج: ضنویسدمی  گونهتوجیه   یانی

این ادعااای  ارتولااد را  (.906: 2، ج1366 ) ارتولد، است«  کاند  ،شهر را برقاب کردد  اشند
عااالود  اار  تاا  زدن گرگااانج،  خ شهرفت در  هامغولکند.تأیید نمیای  نویسندد  وق  محق  هیر
 کردناادشهر گرگااانج را در  ب باارق  شکستند وهم  ها راسد .(64-54: 1364  ها )اقبال،خانه

 ااود کااه ای گونااه ه ،حملااه مغااول در ایاان شااهره فاجعاا  ،هرحال ه .(706  :1377)بفورف،  
 نمایاادمی یادجا جمعیت اندک  ن ماندد وهای  رجاشدت ویرانی زا ،مستوفی ،ها  عد از  نسال

 ینشاای در ااارد مغااوالن  در ارد اینکه چرا  ارتولد چنااین نگاارش و  (.197:  1381  )مستوفی،
از ا تاادا  ،اما چون در ذهن او؛ نتوان مطلب خاصی را  یان کرد  ،طورقطعهشاید    ،داشته است

شاادت   نکااه از  اارای ،در ادامااه همااین جهاات،  ه حمله مغول چندان سهمگین نبودد است،
دیگاار چااون  ی ااه توجیهااات خااوی ،  اارای تکمیاال نظاار نیااز  تخریب  ن  کاهد و  ت وخشون

قا اال ، لااین اوتااا لحاان اوّ ؛هااا دساات زدد اسااتترمیم خرا ی سازی وزیا  ا گسترش تجارت و
ولی  ااودد، در چون  یشترین استفادد او از جوینی یااا منااا ع رساامی مغاا   احتماالً  پذیرش  اشد.

لد گفتااه اساات، دورنمااای  ن در شاید  شود گفت  نچه  ارتوذهن او تأثیر خاصی داشته است. 
 .(51: 1394 ،)ساالری نیز  مدد است جهانگشای جوینی

 تحسین .3
از ها گیریکه جهت شودمانع از  ن می  ،نگاد انتزاعی  ه مسائل تاریخی  ،توجه داشت   اید
هااای یک  ه واقعیتنزد یک تحقیقِهای مؤلفهاز     نا راین،   اشد. رخوردار  استدالل    منطق و
 ایجااادداد ضاامنی میااان خااود و خوانناادد قاارارمحقق از همان ا تدا یک   ن است که  ،تاریخی
اسلوب تحقیقاای  شیود و ،از همان ا تدا رسد که  ارتولدچنین  ه نظر می  ،این توضیخ ا    نکند.
ین تحساا   ااه  نجاکااهتا ؛کااردد اساات   رایی مغااولیچهرد  ه و ینان ر نگاد خوش  معطوفخود را  
هااای ایاان  خاا  از ادعا ،از ایاان منظااراز دستاوردهای حاکمیت مغول پرداخته است. ای  پارد

پطروشفسااکی  اار ه ماا در  خشاای از مقد شایسااته نقااد و ررساای  یشااتر اساات. ، ارتولااد
 ارتولااد  ااه نحااو  کااه عتقد استپطروشفسکی م  است.  شدد  کیدأ ر این مورد ت،  نامهترکستان

 
حیوانات شد و قلعه را آتش زدند و خانان و سربازان و توانگران و بزرگان افراد سلطان بودند كه از بزرگی به  

 (. 84و83: 1، ج1388رسیدند، دچار خارى شدند و در دریاى فنا غرق شدند« )جوینی، اوج آسمان می
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رى چنگیزیان را در ترقاای و پیشاارفت  ازرگااانی ترانزیتاای و مشهودى اهمیت تأسی  امپراطو
 گاار ساااخته اساات ساایار  اای  از  نچااه در واقااع  ااودد، جلااود  ، ساایاکاروانی میان کشورهاى  

 ،پطروشفسااکی اعتقاااد دارد کااهگونههمان (.20: 1ج،  نامهترکسااتان  مقدمه  ،پطروشفسکی)
مناساابات  عاماال رشااد یکپارچااه را وجود یک امپراطوری  ،مانند  یشتر محققان بر ی ارتولد  
ه  اا  ، ریااد مغااولی( )پساات و هااایام ارتولد  ر ایجاد    مثالً؛  داندشدد میفتخهای  سرزمین   ین

) ارتولااد،  تأکیااد داردهای مفتوحااه  مناسبات  ین ساارزمین  دری قا ل تحسین  موضوععنوان  
  .(970 :2، ج1366
ختااای لیااائو ه  ااه سلساالومغااوالن د دور ز ه قبل ا ،هاایجاد یامه سا ق که توجه داشت   اید
های ساارااز تعداد کاام کاروان رخی  حتی عک   ن ادعا، .(124:  1371  )مورگان،  گردد رمی

سااختی  ااه دنبااال و  ه نداحیاارت زدد شاادد  ،ساالجوقید  نسبت  ه دور  مغولد   اقیماندد از دور
هااا در  ن صرف ایجاد یام ،حال ااین (.369 :1387   راند،)  اند وددله  توجیهی  رای این مسئ

  اارای بااارت و لکااه خااود مغااوالن از تسااهیالت  ن  ؛تنهایی کافی نبود ه  ، ازار ناامنی شفته
از جملااه خواجااه  گزارش مورخان عصر ایلخانی و ردند.  ر اساس می  چپاول استفادد  یشتری

نظماای در و  ی معا ر ها و رواج راهزنی در طرق، زورگویی دری رادثباتناامنی و  ی  رشیدالدین،
، 110 :1، ج1362)رشاایدالدین،  شااکل گسااتردد وجااود داشااتدر این دورد  ااه    ،هاامور یام
 (.1085-1077و  1051-1054، 1090
 و   اااد وجااود شااهرهای ،سرزمینیدر هر اقتصاد و تجارتهای اصلی رونق مؤلفه از یکی

 نیاااز شاید ،ایلخانی عصر مغول وزوال شهرنشینی در   که تخریب ودرحالی  ؛است  دو مرفترپ 
از   ادانی سااریع   رانگیزی ارتولد  ا نگاد تحسین ،حال ااین چندان  ه توضیحی نداشته  اشد.

کااه  ای ترمیم شدگونه ه خارا : ضنویسدمی گوید ومی سخن محمود یلواجدست ه  خارا    شهر
 ،هاااب و شااکفتگی دان اسالمی از لحا  شمار نفوس و ثااروت مااردم و  ساا   از  الد  کیهیر

نویسندد  ،عبداهلل شیرازیکه درحالی؛ (984:  2، ج1366  ) ارتولد،  «نبود  قادر  ه رقا ت  ا  ن
 ،هاااشهرهای  ن در نتیجه درگیری میااان اولوس از خرا ی مجدد ماوراءالنهر و  تاریخ وصاف

ساانگ  ،عدر واق .(51-50: 1، ج1338،  شیرازی)  دهدمی  رخصود در زمان ا اقاخان خبه 
 ندی عجوالنه تحت عنوان اولااوس ار عااه چنگیاازی توسااب خااود  نای ناامنی پایدار  ا تقسیم

 ااه  ، ااا افاازای  فتوحااات  یشااتر ، میز در مرحله  عاادشتاب ندی  ن تقسیم  وی ریخته شد و
 ،تااا اینکااه در نهایاات ؛ز کردن  ودحال سر  ا چال  کشیدد شد و سان زخمی  ود که مرتب در
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اکثریت قلمرو مغااول را  ،اولوس جغتای هم  ا خلق تیمور تبریز را تصرف کرد واولوس جوجی  
اهلل رشاایدالدین فضاال تولااد،ردعااای  اا  اارخالف ،همچنااین  سااا قاارار داد.مااورد حملااه  رق

زیااادت از  ،نندکزمین، روم شهرهای خراب که خلق مشاهدد میترکستان و ایران: ضنویسدمی
شهرهایی که  ،ندمعتقد  رخی. (350: 1ج، 1388  دالدین،)رشی  ست که حصر توان کرد«ا   ن

احیااا ای العاااددکناادی فوق و تااأنی  ااا بازاند حتی در دور  ،مغول ویران شدد  وده  حمل  هنگام
 کااه ناگفته نماند .(363 :1354پیگولوسکایا، ؛ 206-204: 1ج ،1964  نخجوانی،)  شدندمی
 مخاات  دیاادگاد تنها ،ه ماهیت حکومت مغول   رانگیزو تحسین اندیشانهنگاد مثبتنوع    این

در  یتجااار و یاقتصاااد  ه وضعیتچنین رویکردی   نیز  دیگری  محققان   لکه  ؛نیست ارتولد  
 ,Lui ؛ Allsen, 2001: 3 ؛96 :1364 ؛پاارای ،111: 1375 )گروسااه، ول دارندعصر مغ

تأثیر  که  رخی معتقدندحتی  (.1021: 3ج، 1375  یانی، ؛94: 1367 ؛  ینیون،23 :2007
 کاارد کمااک هاام توسااعه فرهنگاای ااه   ،در امپراطااوری  شاارق و باارب ااین  د  العادارتباط فوق
درگیااری ماادوام میااان  ،ادعای  ارتولااد از جمله موارد دیگر در ردّ.  (267:  1370  )مرتضوی،
 ؛ اشپولر،205-204: 1384 انی،؛ القاش264: 1376 ای،های چنگیزی  ود )شبانکارداولوس
 :Martin, 2007 ؛ :Hetum, 2004 47؛  232-231  :3ج،  1371  یمان،؛ رانس77:  1376
 (.Amitai-Periss, 2004: 80 ؛159

تاار از مراتب مخرب ااه ،جغتااایی  معتقد است که تهاااجم ارتاا  قبچاااق و  ،پطروشفسکی
 ه نحود  طروشفسکیپاگرچه  (.11: 1359)پطروشفسکی،  ل ایلخانان  ه ایران  ودتهاجم اوّ
ولاای  ایااد در  ،دارددوران مغااول توجااه مغول اوضاااع اقتصااادی عصااره  اا  چااپدیااد  ا    ابلبی

 اری اسااف از لحااا  اقتصااادی وضااعیت  ساایار  ،مغوله  های زیر سلطنظرداشت که سرزمین
ن توسااعه اقتصااادی را از  اای  و  های رشاادو زمنیه  هاها  یشتر مؤلفهمغول  ،کلیطوره   .داشتند
 ،ثباااتی سیاساایو  یمغااولی هااای  ااین اولوس  داخلیهای  ها و رقا تجنگ  ،در واقع.   ردند
 شااددفتخ یهال و دوم مغااول  ااه ساارزمیناز هجااوم اوّ ترگرویران گاد تر ومراتب فرسایشی ه
 ااه لحااا   ،درهر شهر و مسیر تجاری که ارتاا  مغااول  ااه  نجااا راد نیافاات  ناگفته نماند   ود.

 ،شیراز و مشخصاااً جنااوب ایااران ، رای مثال  ؛تر از سایر مناطق  ودررونقاد پ تجاری و اقتص
: 1ج، 1362 )رشیدالدین،مغول نجات دهد د دنکنفلجه توانست تا حدود زیادی خود را از حمل

گاااهی محققااان ایراناای   (.185:  1376  ای،شاابانکارد  ؛171:  2ج،  1375  ا اارو،حافظ  ؛501
. حااائری اناادنقاا  سااازندد مغااوالن تأکیااد کردد   اار  ارتولااد    سااان  ،حائریعبدالهادی  مانند  
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پ  از مغول مسلماً تا ایاان  ،ادامه تمدن و یکپارچگی اسالمیه  ضهواخواهان نظرینویسد:  می
پاا  از یااورش و  ،اندازد درست است که تمدن، فرهنگ، علوم، صنایع، هنر و ادب اسااالمی

رشد و گسترش یافت و  ،ان و مکانخصود زمههای ویهد و تحت شرایب   ه شیود  هاخرا ی
ادعااای  در ردّالبتااه  رخاای  .(44: 1368 )حااائری، شد« رهای دیگر  اروفرهنگ ا  میزش  ا  
را اطالعااات او  ،از طرفاای و داردمغول  ه دوران  یدید مثبت ،طورکلیه  اند که اوحائری نوشته

 (.41 :1394 ،اند )ساالری شادیتاریخ مغول ناچیز شمرددد  در ار
مناساابات   ااه امنیاات و ،لت واحد جهااانی یان شدد که ایجاد دو  مکررصورت     ه  ،واقعدر  

 ،این نظریااه .(516: 1365)گروسه،  برب کمک فراوان نمودد است  شرق و   ازرگانانی میان
 سااته  ااه ایجاااد واصرفاً  ،المللیتجارت  ین و اید تا حد زیادی تعدیل شود. ماهیت  ازرگانی  

 لااوک ایجاااد  .تدیگاار اساا ارد مااو  لکه مسااتلزم شاارایب و  ؛نیستنی  یک حکومت واحد جها
 اادون وجااود  ،مغول این  لوک واحد شکل گرفته  اشااد(  ) ه فر  که در دوران  سیاسی واحد

  شود.ای تواند  اعث رونق تجارت جهانی و منطقههای خاد نمیزمینه
و  ن را عاماال  کناادیم ارزیااا یرا  ساایار مثباات   ااه روساایهالن مغااوه حملاا نتایج    ، ارتولد
در  ،این موضااوع !(208:  1351  ) ارتولد،  قلمداد کردد استس  های  عدی تمدن روموفقیت

شاادد در حملااه  ااه روساایه، ضفهرساات ایاااالت ویران نویسااد:می  ارکهاااوزنحالی اساات کااه 
شدد  ساایار سر ریدد، کلیساهای  ا خاک یکسانشدد، مردم کشته و شهرهای  ه خرا ی کشیدد

کااه  را کشااتاری ارتولااد   ،ر واقااعد  (.162  :1346ن،  وزکهااار ور اساات« ) او وحشت  طوالنی
تل ( و یا ق491: 1367؛ جرالد، 76: 1353 ف انجام دادند )ویلت ،یِها در روسیه و کیمغول
 کااه  اارای مااردم مساایحی در را اقتصااادی میاازان فشااار گرجسااتان و هااای مغااول درو بارت

ایج  نت دارای  ،(;Babayan,1976: 3/63  Kirakos, 1962: 204-206)  گرجستان پدید  مد
نکتااه جالااب اینکااه  دانااد!ها میتمدن این سرزمین های  عدیموفقیتسودمند و راهی  رای  

چاارا کنااد کااه می ها را ساارزن یحتی اروپای  خاورشناسی در روسیه و اروپا ارتولد در کتاب  
 استفادد کنند ) ارتولااد، مغول مپراطوریاز عواقب مساعد تشکیل ا مانند سایر ملل  اندنتوانسته
در  امااا ؛داناادیعواقب سودمند م یمغول را دارا یشاید  ارتولد تشکیل امپراتور  (.84  :1351

اما تسری دادن  ن  ااه مناااطقی  ؛حمله مغول  رای روسیه مفید  ودد است  نهایت، شاید واقعاً
از یکاای  اید توجااه داشاات کااه  ،همچنین الفارق است.قیاس مع ،خراسان  چون ماوراءالنهر و
 :1365 ها  رای حمله  ه مصر )ویلبر،کردن اروپایی رادهم ها درجه مغولنتیدالیل تالش  ی
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، همین قتل (Hivannisian, 2004: 262؛44: 1370 نوایی،؛ 249  :1389  مارشال،  ؛13
 ااه موضااوع  وقتاای ،مورگاااندیوید   ود که  نان در اروپای شرقی  ه  ار  وردند.  هاییویرانی  و

ه روس در نتیجه حملاا های نشینضویرانی شاهزادد:  یسدنومی  ،رسدمی  حمله مغول  ه روسیه
ها ممکن  ود  عااد از مغول ،. در واقع(165:  1371)مورگان،    « سیار شدید  ودد است  ،مغول

ها و قباال  نان در جنگولی  طرفی نشان دادد  اشند،تا حدی  یفتخ سرزمینی  ه ادیان  نجا  
مگر کسانی که در فتوحات  ه  نان کمااک  ؛هیر دینی را نداشتنده  مالحظ  ،فتخ هرسرزمین  از

: 1368)رشاایدوو،  توانستند مسلمان، مسیحی یا  ودایی  اشندحال این افراد می ؛کردد  اشند
  ایااد گفتااه شااود ، اارخالف دیاادگاد  ارتولااد ،در نهایت (.373: 1367غیب، ؛ دست156-157

مااردم  عایاادهااا ریختااه شااد، کااه در  ن قتل یهااایخون والن واز تساالب مغاا  کااهسااودی 
 درپیحمالت پی و  شفتگی  ،طورکلیهچین، ترکستان، ایران و روسیه نشد.    :هایسرزمین
 و وجود یک امپراطااوری عظاایم  ،خانسر میرا  چنگیز  های یکدیگر  رها  ه سرزمیناولوس
 . ردمی الؤس  سیاسی را زیر یکپارچه

 

 نتیجه

رعایت قواعااد الزم  اارای یااک  ه  ،در تحقیقات تاریخی دوران مغول  نامهترکستانکتاب   
 نامهترکسااتانکه  ر کتاب  ینقدهایه  ا وجود هم .معروف استپهوه  علمی توسب نویسندد 

اجتماااعی توجااه  منظاار خاادادهای تاااریخی ازدلیل اینکه پهوهشگر این اثر  ه ره وارد است،  
 نگاد ،گفته شد کهگونههمان. استمحفو  تاب  رای اهل تاریخ این ک  اهمیتکردد، جایگاد و  

متفاوت  چپ تا حدودی  ا نظریات مورخان ،مغول و نتایج حاصل از  نه  در مورد حمل   ارتولد
ابلااب منااا ع  رخالف ای  ه گونه ،حتی گاهی در  ثار دیگر   ارتولد در مواضعی متعدد و  .است

عی دچااار نااومغااول ه حملاا د  اااردر ای،نطقهبر ی و م اعم از چپی و  ،متقدم و تحقیقات جدید
 هرچنااد؛ دستاوردهای  ن شدد اساات مغول وه میزان تخریب حمل  تردید در  نگرش تعدیلی و

منصاافانه از مشاجرد لفظی و انتقادهااای بیر  سعی دارد تا جای ممکن  نامهترکستانپهوهشگر  
تحاات تااأثیر  ، ارتولااد  یااد کااهنظاار میه چنین  اا  ،تحقیقی  اثراین  ه  مطالع ا    ولی؛  کندپرهیز  
 مشااکالت و از یهای ااه گوشااه سااریع و گااذرا محققان بر ی،  ا پاارداختن یاتنظر و  هادیدگاد

خواهااد  ن دسااته از میفقااب  ، ار وردناادشدد  ااه های فتخمصائبی که مغوالن  رای سرزمین
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جدا از نقدی کااه د. راضی نگه دار اندکی ،که  ا منا ع متقدم این دورد سرکار دارند  را  مخاطبانی
در  تواناادمی ایشانی  هارهای پ است، استنتاج واردمغول د وقایع دور ه     ارتولدتوجه  د   ر شیو
 .های ماهیتی حکومت مغول رهگشا  اشدجنبه از   رخیدرک  
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