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هانقش تجارت و سیاست در آینده روابط ایران و مغول

  1علیرضا کریمی

  

  چکیده  

اي بزرگ در تاریخ جهان و در امتداد راه ابریشم به وقوع اوایل سدة هفتم هجري، حادثه

-تعامل بین تجار و سیاستمداران، فرصت بروز و ظهور نمیاي که بدون وجود پیوست؛ حادثه

یافت. این حادثۀ مهم، حملۀ چنگیز خان مغول به سوي غرب آسیا و تسخیر آنجا بود. تجار در 

مسیر راه ابریشم به تردد و تجارت مشغول بودند و با کاالهایی مانند ابریشم و فلزات مختلف و 

خدمات آنها نیز شامل همه نوع اطالعات اقتصادي، کردند. سایر کاالهاي ضروري تجارت می

نظامی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود. خریداران، عمدتاً سیاستمداران و به ویژه 

کردند. یکی جهانگشایان بودند و تجار عالوه بر انجام خدمات، نقش سفیر و پیک را نیز ایفاء می

ان، استفادة هر چه بهتر از این افراد و کاالهاي آنها بود از رموز موفقیت سیاستمداران و جهانگشای

  و مغوالن در قرن هفتم هجري بیش از دیگران کامیابی خود را در این زمینه به ظهور رساندند. 

  

 واژگان کلیدي  

  ها، روابط، تجارت، سیاستایران، مغول
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  همقدم

سیاستمداران جریان اي میان تجار و در قرن هفتم هجري، همکاري گسترده

داشت. چنگیزخان از طرفی و سلطان محمد خوارزمشاه از طرف دیگر از این طریق و 

برداري از این راه، به او از این ابزار بسیار بهره بردند، اما درایت بیشتر چنگیز در بهره

رغم گرفتاري در فتح چین شمالی، با اطمینان کامل از پیروزي خود امکان داد تا علی

مقابل سلطان محمد، فتح چین را نیمه تمام رها کند و لشکر به سوي غرب آسیا در 

  برَد.

راه ابریشم بستري براي جنگ و صلح و به عبارت دیگر، سیاست و جنگ براي 

تجارت و تجارت براي جنگ و سیاست بود. سلطان محمد خوارزمشاه و نیز چنگیزخان 

این ابزار براي تحقق مقاصد سیاسی و هر دو به این مهم واقف بودند و کوشیدند از 

نظامی خود بهره گیرند، اما چنگیزخان توانست بیش از رقیب، دل ارباب تجارت را از آنِ 

هایی در خود کند و از سوي دیگر، خود نیز حتی در مقام یک تاجر ظاهر شد و سرمایه

پس دهند و از اختیار تجار خبره قرار داد تا براي او تجارت کنند و سود حاصل را بدو 

اي دریافت دارند. حال آنکه سلطان محمد خوارزمشاه، از روي چنگیز اجرت سخاوتمندانه

غرور یا ضعف تدبیر نه تنها نتوانست دل تجار را که عمدتاً نیز همکیش او بودند، به 

دست آورد، بلکه حاکمان و مأمورانِ غالباً ستمگر و خودسر او در شهرها و نواحی مختلف 

خوري و حتی نفرت طبقۀ تاجر شدند. سرانجام اقدام نابخردانۀ حاکم خودسر او موجب دل

عام نزدیک به پانصد تاجر را صادر کرد، بهانۀ کافی به در شهر مرزي اترار که دستور قتل

چنگیزخان داد تا هدفی را که ممکن بود در آینده فرصت انجام آن را بیابد، پیش اندازد 

  ی را آغاز کند.و جهانگشایی در آسیاي غرب

  

  جهانگشاییازراه ابریشم و مغوالن پیش

ها در انتهاي راه ابریشم در شرق واقع شده بود و مغوالن با اینکه فاقد سرزمین مغول

فرهنگ و تمدن سطح باال و حکومت متمرکز بودند، اما چون در حواشی راه ابریشم قرار 

و از موقعیت خود به نهایت درجه  ها و رهروان آن راه آشنا بودندداشتند، با کاروان
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ترین گروه رهرو در این راه بودند که کاالها را از شرق به کردند. تجار مهمبرداري میبهره

  کردند. غرب و بالعکس منتقل می

ازبرخورداريمیزانازنظرنیز صرفآسیانشیناننه تنها مغوالن، بلکه دیگر استپ

روابطواقتصاديمالحظاتبهنظرکهزیستندمیمناطقیدربشري،تمدنوفرهنگ

. باشندداشتهسهمیمناسباتایندرتوانستندمیغربوشرقمیانتجاريدیرپاي

گذشتمیاستپمناطقازتجاري یا همان راه ابریشممهمهايراهازچشمگیريبخش

فرهنگی،وفکريلحاظبهنهاگرکهوجود داشتنشیناناستپبراي همۀامکاناینو

کهراهاییراهحفاظتیوامنیتینقشنشیناناستپ. گیرندبهرهآنازمعیشتیلحاظبه

عبور. کردندنصیب خود میسوديراه،اینازوداشتندبرعهدهگذشت،میقلمرو آنهااز

دستچیرهوخبرهراهنمایانیکمکبدوناستپطوالنیوترسناكخشن،محیطاز

مالحظاتبربناکهبودندنشینانمغوالن و دیگر استپتنهامیان،ایندر. بودناممکن

  .)43: 1371مورگان،(شناختندمیراآنمواصالتیطرقواستپخود،معیشتی

آشکارترزمانیامر،اینباآنهاآشناییسوابقونشیناناستپبرايتجارتاهمیت

باستاندوراندرعالمشرقوغربتجاريهايشاهراهباشیمداشتهنظردرکهشودمی

رومامپراتوريرا بهچینکهابریشممعروفجادة. گذشتمیآنهامناطقازمیانهو

همچوندیگريتجاريهايراه. گذشتمیاستپدرطوالنیمسیريکرد، ازمیوصل

آنازکهکاالهاییبیشترغلبۀسبببهکهچايجادةبعدهاوگندمجادةپوست،جادة

رضوي،(کردمیعبوراستپازنیزاندکردهکسبراعناویناینگذشت،میمسیرها

1388 :205(.  

هامغول. دهدادامهخودزندگیبهدامیهايفرآوردهاساسبرفقطتواندنمیانسان

برطرفجنوبدرساکنجوامعبادادوستدراهازراخودنیازهايشماري ازنیز

وچايماننددیگرکاالهايانواعوغلّاتتوانمینیازهااینجملۀاز. کردندمی

آنبابتوانندتاداشتندنیازفلزاتیبهعشایرهمه،ازترمهم. بردنامرامنسوجات

نبایدراکشاورزانواستپنشینانکوچمیانرابطۀ. بسازندراخویشنیازموردهايسالح

دفاعیحالتوطرفیکغارتگريخويوخلقباکهآوردشماربهپایداردشمنینوعی

وفرازهر چندصلح،زماندرآنهامناسبات .شودمیمشخصدیگرطرفترسباآمیخته
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چینیکااليبهمغولعشایرنیازالبتهبود؛متقابلوابستگینوعیاماداشت،هایینشیب

مورگان،(شدمیواردچینبهاستپازکهبودمحصوالتیبههاچینینیازازبیش

1371 :43(.  

بودهبسیاراهمیتواجدصحرانشینانبرايهمیشهیافتهاسکاناقوامباتجارت

.)823: 1352بارتولد،(کردندمیتأمینیافتهاسکانمردمراآنهاپوشاكویژهبهاست،

بهکهداشتوجودهاییکارگاهشهرایندرنیزبخارابرمغوالنتسلطازپیشحتی

پیدایشزماناز.)430: 1384اشپولر،(بافتمیقالیوپارچهمغوالنسلیقۀ

تأمینپدید آمد،ایلیجامعهساختاردرکهانسجامیوتمرکزبهنظرمغول،امپراتوري

قراربیشتريتوجهموردنیزتجارتوشدمطرحتريجديصورتبههامغولمعیشت

هايجاذبهباآنطریقازمغولقومکهايحیاتیشاهراهگذشته،ایناز. گرفت

وتجارتشد،میآشناخودقلمروشرقوغربثروتمندومتمدنمللاقتصادي

افزایش قدرتنشینان،استپومسلمانانتجاريمناسباتبهنظر. بودتجاريمناسبات

اهمیت تجار در نظر این. آوردپدیدتجارتتوسعۀبرايبیشتريهايزمینهها،مغول

ورساندیاري میتجارترشدبهبودند،کردهایجاداستپقلمرودرکهامنیتیوقوم

گذشت،میاستپسويآندرکهآنچهبهنسبتراهامغولذهنوفکرحال،عیندر

حکومتمیانمناسباتاولینازکهآنگاههجري،هفتمقرندر منابع. کردمیروشن

تجاربرايچنگیزآید، اهمیت دربارمیان میبه سخنمغولامپراتوريوخوارزمشاهی

بهچنگیزخانحملۀاصلیدالیلازیکیبازرگانیوتجارتکلی،طوربه. آشکار است

  .بودایران،وچین

  

  تجار و جهانگشایان در بستر راه ابریشم

چنگیزخان و سلطان محمد خوارزمشاه، دو جهانگشایی بودند که همزمان استفاده از 

تجار را براي نیل به مقاصد سیاسی و نظامی در دستور کار خود قرار دادند: خوارزمشاه 

پروراند و چنگیزخان هم که در حال فتح چین شمالی رؤیاي تسخیر چین را در سر می

ان را در سر داشت. هر دو براي رسیدن به مقصود، بود، در واقع سوداي فتح تمام جه

  ناگزیر از پیمودن راه تاریخی ابریشم و توسل به تجار بودند. 
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ممالکتصرفبه نوشتۀ جوزجانی در باب سلطان محمد خوارزمشاه و رؤیاي او، فکر

نقاطوچینکه ازکسانیازدائمکهبودکردهمشغولخودبهرااوچنانچین

آناحوالواوضاعازاطالعکسبصددآمدند، یعنی تاجران، درمیترکستاندورافتاده

بهحملهدراودستیپیشوچنگیزخانهايپیروزيخبرازوقتیسرانجامبود.نواحی

ایننزدسیاسیهیئتیتاشدآنبریافت،اطالعمغولنیروهايتوسطپکنوچین

.)821: 1352؛ بارتولد،335: 21864جوزجانی،(دارداعزامخطرناكوتازهرقیب

خوارزمشاهیدولتبزرگانازرازيبهاءالدیناجلسیدریاستبهمحمدسلطانفرستادگان

. کنندمذاکرهومالقاتچنگیزخان  باتاشدندشرق اعزامم. به1215/ق. 612سال در

بهپکندرهنوزچنگیزخان  کهموقعیبعد،سالاوایلیاسالهماناواخردرهیأتاین

تیموري،(کنندمالقاتشدند با اوموفقبود،بازنگشتهمغولستانبهوبردمیسر

1377 :170(.  

حوادثیدر بارةتحقیقاول،مرحلۀدرنمایندگانایناعزامازسلطانمقصودوهدف

کیفیتومیزانبارةدرخواستمیوگذشتمیشمالیچینسرزمیندرکهبود

بود،رسیدهاوگوشبهچنگیزخانهايپیروزيدر بارةکهشایعاتیومغولنیروهاي

سلطاندیگر. هدف)92: 1376تسف،؛832: 1352بارتولد،(آورددستبهاطالعاتی

برکوچلکبامقابلهعهدةازتنهاییبهچونکهبودآناحتماالًاقدامایندرمحمد

نه؟ یاشودمتحدکوچلکعلیهچنگیزخانباتواندمیآیاببیندخواستمیآمد،نمی

  .)168: 1377تیموري،(

بودهچینباتجاريرابطۀبرقراريخواهانمحمد،سلطاناهداف،اینکناردرشاید

عازممسلمانبازرگانانازکاروانیخوارزمشاه،سیاسیهیأتحرکتمقارنزیرااست،

نظرموردهمیشهغربوشرقآمیزمخاطرهاماپرسود،بازرگانیکلی،طوربه. شدچین

بههاکاروانشد،میبرخوردارامنیتوآرامشازهاراهوقتهروبودمسلمانبازرگانان

مدتی،ازبعدوقتیکهچنانپرداختند،میبالعکسوشرقبهغربازکاالنقلوحمل

متوقفم. 1209/ق. 606سالدرقراختائیانوخوارزمشاهیانبینزدوخوردوجنگ

: 1338همدانی،(شدشرقیترکستانروانۀغربازبازرگانانازکاروانیبالفاصلهگردید،

                                                          
  168: 1377تیموري،ازنقلبه. 2
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هايراهکوچلک،بامحمدسلطاندشمنیآنکهازپس.)824: 1352؛ بارتولد،342

برقراريچنگیزخان  هايپیروزيبست،رسید،میچینبهکهراشرقیترکستانمعمولی

  .)169: 1377تیموري،(کردپذیرامکانراايتازهتجارتراه

اسالمیوایرانیدرخشانتمدنوقلمرووسعتواسطۀبهخوارزمشاهیانامپراتوري

آنچهازبیشترخیلیرانظامی اوقدرتوداشتخاصیجلوةچنگیزخان،نظردرآن

بهنمایندهاعزامدرکهخوارزمشاهمحمدسلطانخالفبرمغولخان. پنداشتمیبود،

آندرظاهراًرا در نظر داشت،نظامیوسیاسیاطالعاتکسببیشترمغوالن،دربار

چونعالوه،بهبود وسلطانبابازرگانیودیپلماتیکروابطایجادخواهانموقع

بازآغوشباکرد:استقبالمذکورهیأتازنگریست،میاحترامنظربهرامسلمانان

قلمروبینتجاريروابطکهگردیدآنخواستاروپذیرفتراخوارزمشاهفرستادگان

کنندآمدورفتیکدیگرهايسرزمینبهآزادانهبازرگانانوگرددبرقرارطرفین

  .)835: 1352؛ بارتولد،342: 1338همدانی،؛60: 1375جوینی، (

ساخت مسلمانان امتعۀتمایل تمام داشت وبازرگانیامربهچنگیزخان  ایام،آندر

بهاگراناسبابوتجملیاشیاءازبودند،سادهقومیکهمغوالنبراياسلحهمخصوصاً

مسلماننیزآنهاکهراخودوالیاتازبعضیبازرگانانچنگیزخان  شد.میمحسوب

: 1362لمب، (بفرستندمغرببهدهند وترتیبهاییتا کاروانکردمیتشویقبودند،

چنگیزنیروهاينظامیعملیاتواسطۀبهاین،از. گذشته)170: 1377ري، تیمو؛101

غالتخصوصبهودیگرکاالهاياحتماالًشمالی،چینهايسرزمینویرانیوخرابیو

  .)171: همان(بودمغوالناحتیاجموردنیز

باراآنهارازي،بهاءالدینهیأتمذاکرات باازبعدچنگیزخان  نسوي،گزارشبه

هايکوهستانازطالايقطعههدایا،اینجملۀاز. کردمرخصسلطانبرايهدایایی

حملايارابهبرراآنسنگینی،واسطۀبهکهبودشترگردنیاکوهانبزرگیبهچین

وختوشاخویشمسنگقطعاتوقیمتیفلزاتازدیگرهايشمشهمچنینکردند،می

نسوي،(شدمیبافتهسفیدابریشمازکهترغوبهموسومبهاگرانهايپارچهومشک

  .)171: 1377؛ تیموري،827: 1352؛ بارتولد،49: 1365
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خواجهعلیعضویتوخوارزمیمحمودریاستبهراهیأتیپاسخ،درچنگیزخان

محمدسلطاننزدخودنمایندگیبهبودند،تجارازکهاتراريکنکايیوسفوبخارایی

دراحتماالًوماوراءالنهردرم. 1218/ق. 615سالبهاردرفرستادگاناین. فرستاد

سلطانبهخطابچنگیزخان،  پیامتسلیمضمنوکردندمالقاتمحمدسلطانبابخارا

فراخیونیستپوشیدهمنبرتوبزرگی«گوید: میورساندمیسالمبزرگخانگفتند:

راهوکردنصلحتوباوشنوممیاقالیماکثردرراتوحکمنفاذودانممیراتومملکت

توبرومنیفرزنداناعزّةمثابتبهتوشمرم ومیواجباتازرفتنمسالمتومجاملت

آوردمتصرفحوزةدراست،متصلبدانکهتركبالدوگرفتمچینکهنیستپوشیده

اینکراهرواستزروسیمولشکرمعدنمنوالیتکهدانیمیهمهازبهتوو

دوهرازبازرگانانبرراهدانیمصلحتاگر. شودنیازبیممالکسایرازباشد،مملکت

؛ همدانی، 49: 1365نسوي،(»شودعایدخلقعمومبهآنمنافعتاداریمگشادهجانب

  .)145-148: 1376تسف،؛827: 1352؛ بارتولد،343: 1338

شبشود،مطلعامرحقیقتازآنکهبراي،پیاماین  دریافتازپسمحمدسلطان

دوهراینکهووعیدووعدهباومحرمانهوطلبیدحضوربهراخوارزمیمحمودهنگام

سلطان. باشدچنگیزخاندرباردرجاسوس اوکهکردتکلیفويبههستند،خوارزماهل

ودادخوارزمیمحمودبهخودوعدةتضمینرسمبهنیزقیمتیسنگیشب،هماندر

در داد؛تنپیمانقبولبهوکردموافقتچنگیزخان  پیشنهادبااوباوگوگفتازپس

خوددشمنراهمدیگردشمنانودوسترایکدیگردوستانکهکردندتعهدطرفین

؛829: 1352بارتولد،(نمایندآمدورفتآزادانهطرفینقلمروبهبازرگانانوبدانند

  .)49: 1365نسوي،

  

  تبادل بازرگانان بین دو جهانگشا

نفرسهازشد، کاروانیچنگیزخان  دربارعازممحمدسلطانفرستادگانهیأتچون

دنبالدرایامآنمقارنفرصت،ازاغتنامبانیزخوارزمشاهقلمروساکنمسلمانبازرگان

قبیلاز: «کاالچشمگیريمقادیرباآن،بازگشتازبعدکمیاحتماالًیامذکورهیأت
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وکردندجمعدانستند،میشایستهکهراآنچهوزندنیچیوکرباسوزربفتهايپارچه

  .)59/ 1: 1375جوینی،» (نهادنددرروي

نتیجۀدرکهبودشرقهايراهامنیتجوینی،نوشتۀبهبازرگاناناینسفرسبب

به دعتوامنوفراغتوسکوناودولتعهدآخردر«بود:شدهحاصلچنگیزفتوحات

شدهساکنفتنهاوایمنهاراهوکشیدهبغایتترفّهوتمتّعوبودانجامیدهنهایت

بازرگاناندادندينشانسوديونفعیاگرمشرقمبتدايومغربمنتهايدرچنانک

آیندگانوتجارونبودستشهرهیچخودمستقرّرامغوالنچونونهادنديبدانروي

وداشتتمامغالئیایشاننزدیکمفروشوملبوسنبودشديآمدایشانپیشرا

بازرگانانازهر کسکهدادهیاساوبودنشاندههاراهسربرگویندقرقچیانکهمحافظان

در: «الحضرهو به نوشتۀ وصاف )59: همان» (بگذرانندبسالمتراایشانرسندآنجاکه

هاراهامنبه علتوبودحکمفرماامانوامنسلطانمملکتدرچنگیزخانخروجآغاز

ازبضاعتیکردهاتفاقسلطانیممالکتجارازتنسهبودبسیاررونقراتجارت

در. نمودندشرقیبالدعزمساختهفراهماسلحهانواعوزربفتغیروزربفتهايجامه

مواظبتابودگماشتهقراوالنیوبودشدهفارغداخلیدشمنانازچنگیزخانهنگاماین

بهراخودکاالهايبازرگانسه. این)312: تا][بیوصاف،» (باشندروندگانوآیندگان

قصدچونبالچیچ،احمدنامبهآنهاازیکیآنکهباوکردندعرضهچنگیزخان

بادیگرانباامارفت،تاراجبهاموالشوگرفتقرارخانغضبموردداشت،فروشیگران

زیانحتیوپرداختشانکاالهايبابتمناسبیبهايوگردیدرفتاراحتراموعزت

  .)1375:1/59جوینی،(کردندجبرانهمرابالچیچ

کهبازرگانانازنفرپنجاهوچهارصدازمرکّبکاروانیدادچنگیزخان دستورسپس

وپسران: «چنگیزخانجوینی،نوشتۀبه. شوندغربعازمبودند،مسلمانهمگی

وسرمایهوکنندمرتّبکسسهدوخویشاقوامازهر کستافرمودراامراونوینان

وطرایفوکنندتجارتوروندسلطانوالیتبهجماعتاینباتادهندنقرهوزربالش

شخصدویکخودقومازکسهرواندآوردهبجايفرمانامتثال. گردانندحاصلنفایس

همدانی،  ؛1375:1/60جوینی،(»شدمجتمعمسلمانپنجاهوچهارصدکردهروانرا

1338 :343-342(.  
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آنبرراایشان. آمدندماجانببهطرفآنتجار«:دادپیغامسلطانبهچنگیزخان

متوجهایشانمصاحبتدرراجمعینیزما. بازگردانیدیمکردخواهیداستماعکهمنوال

روابطاصالحواسطهبهاینازپسوکنندحاصلراطرفآنطرایفتاکردیمدیارآن

عنادوفسادزمینهوبرودبینازخاطرهاتشویشموجباتطرفیندوستیوفیمابین

چنگزوداشتمبذولراخانچنگزالتماسسلطانآنگاه«. )60:همان» (گرددمنهدم

خانچنگزوالیتازآنکهتابماند،نسقاینبرمدتیوشدشادمسالمتبدانخان

دیزکیفخرالدینومراغیجمالواتراريعمرخواجه: آمدنداتراربهبازرگانانجماعت

آنجاسوارهزاربیستبابود،سلطانخالوزادهکهخانینالهروي والدینامینوبخاري

  ).50:1365نسوي، » (کردمیسلطاننیابت

ونقرهوطالقبیلازخودگرانبهايامتعۀوکاالبابازرگانانکاروانکههنگامی

/ق. 615سالدرآنغیروگرانبهاهايسنگومشگوقیمتیهايپارچهوابریشم

خانینالیااینالجقنامبهشهراینحاکمیاامیررسیدند،اترارمرزيشهرم. به1218

اموالطمع کرد ومحمدسلطانمادرخاتونترکانبرادرزادةخان،غایربهمعروف

هندينفریکبازرگانان،میاندرجوینی،روایتبه. به توقیف در آوردرامغولبازرگانان

اینالرااوخانیعنوانذکربدونسابق،عادتبهوداشتآشناییخانغایرباقدیماز

رعایتراخانغایراحترام )چنگیزخان(خویشخاناقتداربراتکاءباونامیدمیجوق

بازرگانانمالدرطمعهمچنینوموضوعاین. گردیدمیاوخشمموجبوکردنمی

بهایرانغربدرایامآندرکهمحمدسلطانبهگزارشیضمنخانغایرتاشدباعث

همدانی، ؛60- 61: همان(کندقلمدادچنگیزخانجاسوسرابازرگانانآنبرد،میسر

بهاوفرومایۀنفس«:نسويروایت. به)64- 65: 1380؛ هال،221و  343-341: 1338

اتراربهکهقوماینکه: نبشتمزَورمکتوبیسلطانبهوکرد،طمعجماعتآناموال

شوندمیاحوالیکشفبنددرونیستندبازرگانآمدندبازرگانانزيدرچهاگرآمدند

کهگویندمیودهندمیتهديبینندمیعوامازرایکیچونونیستایشانوظیفۀکه

مقاومتطاقتراآفریدههیچکهبرسدبالئیبشماکهباشدزوداید،نشستهغافلشما

احتیاطراایشانکهفرمودسلطانتابستبیچارگانآنبرترهاتنوعایناز. »نباشدآن

وخبرآنازبعدوبگرفتراهمهرخصتاینبر. پرسیدنحالحقیقتازوکردنباید
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تباروخسرانسببغدروکیدآنوکردتصرفرااموالآناووگشتناپدیدایشاناثر

  .)51: 1365نسوي،» (شداو

اوطرفازدستوريچهاینکهوگزارشاینبهنسبتمحمدسلطانواکنشدر بارة

حاکمغایرخانپاسخدرسلطانجوینی،نوشتۀبه. استنقیضوضدروایاتشد،صادر

وپنداشتحاللایشانمالودادمثال) بازرگانان(ایشان خونبه اباحتتفکربی«اترار

جوینی،(»بالوپربیاقبالمرغووبالبلکشدخواهدحرامزندگانیکهندانست

1375:1/61(.  

.کندتوقیفرابازرگانانتاداددستوراترارحاکمبهسلطاننسوي،محمدبه نوشتۀ

به ضبطراشاناموالتارساندقتلبهراآنهاخویششخصیابتکاربهشخصایناما

کند،پوشیپردهراخودزادةدایییعنیحاکماقدامشدناچارمحمدسلطانبعدوآورد

  .)51: 1365نسوي،(کردتصاحبراغنائمازنیمیزیرا

رسیدهخبرمحمدسلطانبهچونباشد،ترقبولقابلشایدکهدیگرقولیبهبنا

ازآنکهبرايهستند،تجهیزاتواسلحهتهیهوتداركمشغولمغوالنکهبود

برگوسازواسلحهبهنتواندتاکندجلوگیريمغولخانبازرگانیروابطگسترش

راچنگیزخاناعزامیبازرگانانکشتندستوریابد،دسترسیاوقلمروساختجنگی

چنگیزخاننزداز اعزام هیئتمحمدسلطاناهداف خودکهآنجااز. کردصادر

گمانداشت کهحقشایدروایت،اینصحتصورتدرنبود،بازرگانیروابطبرقراري

. کندمیتعقیبراسیاسیونظامیاهدافکاروانایناعزامباهمچنگیزخانبرد

بازرگانانکاالهايیاشدتقسیماترارحاکموسلطانبینغنایماستمسلمآنچه

اشپولر،(دادندسلطانبهراپولشوفروختندسمرقنديوبخاراییتجاربهرامقتول

1384 :26(.  

اتباعازومسلمانکه همهنفردواستثناءبهرا،بازرگانانخانغایرهرحال،به

وویرانراجهانیبلکهجانبیراآنانتنهانهکرد،جانومالبی«بودند،خوارزمشاه

ازجیحونیآنان،خونازقطرههربراي. نمودخانمانبیراخلقیوپریشانراعالمی

وگشتگردانگوئیکوئیهربر سرسرهزارصدموئیتارهرقصاصوشدروانخون

کهکاروانیانازیکیتوسطواقعهاینخبر. شدپرداختهقنطارهزاردیناریکبدل هر
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جوینی،» (رسیدچنگیزخان  اطالعبهبود،شدهفراربهموفقوبردهبدرسالمجان

1375:1/61(.  

درخاكخشمبادتندکه ...کرداثرخاندلبرچنانسخناین: «جوینینوشتۀبه

وبرانددیدگانازآبکهگرفتاشتعالچندانغضبآتشوانداختحلموصبرچشم

وپشته رفتبااليبرتنهاتفدرینهمونشدممکنرقابدماءبأراقتجزآناطفاي

قوهامنبودهمبتديرافتنهاینهیجانکهکردتضرّعشبانروزسهوکردبرهنهسر

  ).61: همان(»کارزاراستعدادوکاراندیشۀبرآمدشیببهآنجاازوبخشانتقام

تجار و چنگیز در پی این حادثه، نخست از خوارزمشاه خواستار تنبیه عوامل قتل 

تدبیري این درخواست را به شکل موهنی عودت اموال آنها شد، اما سلطان محمد با بی

  رد کرد و موجب حمله مغوالن به ایران و دیگر نقاط غرب آسیا شد.

  

  هاي نظامی و سیاسی چنگیزخان تجار کلید کامیابی

نهایتبهنظامی، اقدامهرازپیشوجنگاعالنازقبلاوجانشینانوچنگیزخان

دشمنازنظامیواقتصاديسیاسی،هايزمینهدرتاکردندکوششودرجه سعی

خودبیشتربایدراچنگیزخاناطالعاتیعمدةمنابع. آورنددستبهراالزماطالعات

واقعدروبودندچنگیزخانهمراهکهمسلمانبازرگانايعدهجملهازدانست،مسلمانان

به اطالعراجغرافیاییشرایطوهاراهوضعرفتند ومیشماربهاواعتمادموردمشاوران

سالطینشجراتفیمعزّاالنسابکتاببهاستنادبابه نوشتۀ بارتولد. رساندندمیاو

بودندمسلمانبازرگانانچنگیزخان،درباردرمتمدناقوامنمایندگاناولین،مغول

  .)1352:386بارتولد،(

از م. 1219/ق. 616سالدرمحمدسلطانقلمروبههجومازقبلچنگیزخان

دستبهخوارزمشاهیاندولتاحوالواوضاعازکافیاطالعاتمسلمان،بازرگانانطریق

بازرگاناندستدربیشترایامآندرشمالیمناطقومرکزيآسیايبازرگانی. آورد

وهاگذرگاهوهاپلوهاراهوشهرهادر بارةراالزماطالعاتبازرگاناناینوبودمسلمان

درخوارزمشاهمحمدسلطاندولتوضعوآنغیروآذوقهتهیۀمنابعونظامیقالع

در بارةاطالعاتیم. چنگیزخان1211سالدرهمچنین .گذاردندمیمغوالناختیار
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چینسیاسیپناهندگانازايعدهومسلمانبازرگانانهماناز طریقکین،امپراتوري

فرارمغولستانبهکیندولتمقاماتبامخالفتعلتبهم. 1200/ق.596سالدرکه

  .)61: 1377تیموري، (آورددستبهبودند،کرده

اطالعاتتایافتامکانشد،چین آماده میباجنگبرايزمانی کهمغولخان

مواضعوسپاهیانوضعبارةدر همچنینوهاکینقلمرودرامورچگونگیدر بارةدقیقی

این. چنگیزخان آوردبه دستآنانذخایرسایروتسلیحاتمحلوجنگیاستحکاماتو

: 1376تسف،(کسب کرد) ایرانی(مسلمانبازرگانانوفراريسپاهیانازرااطالعات

127(.  

آنها بود؛مسلمانبازرگاناندستدرمرکزيآسیايباچینتجارتدوره،ایندر

معاملهدرآنهاباکهممالکیامورچگونگیازوشناختندمیراارتباطیهايراههمۀ

جملهازداشتند،تجارتچینوهامغولباکهمسلمانیبازرگانانداشتند.اطالعبودند،

ودوردستهاياستپبلکهمرکزي،آسیايتنهانهکهبودندمعدوديافراد

ها مدتاز. شناختندمیراچینثروتمندایاالتهمچنینومغولستانهايکوهستان

آنانارزشبهوشودآشناطبقهاینازاشخاصیباکهبودیافتهتوفیقچنگیزخانپیش،

یاد بازرگانانازاطالعاتکار گردآوريدرچنانکه .ببردپیخودخاصاهدافپیشبرددر

امیدبهمابازرگاناناینکهازگذشته: «کردمیگوشزدرالیاقت ایشانومهارتونموده

صاحبنیزپارچهوکاالامردربخصوصآورند،میزیبااشیاءوزربفتهايلباسمنفعت،

یادسوارکاريوتیراندازيجوانافرادبهدقتهمینبابایدسپاههاينویان. نظرند

کهآورندباردلیروچاالكراآنانقدرهمانوبیازمایندراآنانامورایندروبدهند

نیزمسلمانبازرگاناندیگر،طرفاز.»نظرندصاحبدارند،کههنريدربازرگانان

منافعباآنانمنافعیافته بودند و اینکهدلبازودستومنصفرا فرمانرواییچنگیزخان

هاياستواري فرمانوتشکیالتکهبودنددریافتهبازرگانان. داردمطابقتمغولخان

بهبودراتجارتبازدهسازد ومیآسانرادوردستممالکبابازرگانیروابطچنگیزخان،

که گوناگونیاشیاءیافت:براي حکومت خود مفید میراآناننیزچنگیزخان. بخشدمی

احساسبدانهاهموارهمغولوشدمیساختهمتمدنممالکدرآوردندمیتاجران فراهم

قرارامپراتوريرأسآنان را درچنگیزخانکههااستپاشرافخصوصبهکرد،مینیاز
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مسلماًموجود،وضعدردوجانبهتفاهمومنافعدرمشتركوجوهاین. داده بود

شان سختپدرانشخصیمعتقداتبهکهاستپمغولیاشرافیتجانبازراچنگیزخان

بهبودند،شدهمغولفاتحوفادارمریدانکهمسلماندارانسرمایهباداشتند،وابستگی

نوعوفعالیتخصوصدر.)4: 1390؛ کریمی،128: همان(بوداستوار رساندهاتحادي

را نه باخودهايفعالیتتجاراینکهتوجهجالبنکتۀمسلمانبازرگانانعملکرد

هماهنگ کرده بودند خوداقتصاديمنافعبلکه باقومی،وعقیدتیسیاسی،مالحظات

  .)210: 1388رضوي،(

مغوالنمطلقفرمانرواییبهآنکهازقبلهاسالچنگیزخانتسف،به نظر والدیمیر

آشناییمسلمانبازرگانانباشد،مینامیدهتموچینکهایامیهمانازویابددست

کردندمیتصوروشدهتموچیناقبالستارةطلوعمتوجهاشخاصیموقع،آندر. داشت

کهمسلمانبازرگانانخصوصبهبود؛خواهدآنانبرايمنافعیمتضمناوکه پیروزي

آمدورفتدوردستنواحیبهوداشتنددستدررامرکزيآسیايدادوستدهاي

آنهاازمختلفاطالعاتکسبومسلماناناین دسته ازباچنگیزخان  آشنایی .کردندمی

جهاندرکهآنچهازودهدتوسعهراخودفکريزمینۀوبینشدامنۀتادادامکاناوبه

  .)45: 1376تسف،(شودمطلعگذرد،می

چنگیزخانکارکههاییسالروس، درمحققوشناسباستانیاکوبوسکینظربه

درمرکزيآسیايمسلمانبازرگاناننفوذآورد،دستبههاییموفقیتوگرفترونق

مسلمانبازرگانانایناز طریقتوانست. چنگیزخان یافتافزایشمغولستاندربار

هايکمکآورد ودستبههاي دوردست اسالمیسرزمیندر بارةتوجهیقابلاطالعات

وجودبا. بوده استتوجهقابللحاظهرازغرب،دراوهايجنگدربازرگاناناین

درراالزماین بازرگانان اطالعاتاگرچنگیزخان،نبوغومغولسپاهقدرتوعظمت

برايراشهرهامحاصرةوسایلکارشناسانوصنعتگرانیاگذاردندنمیمغوالناختیار

بزرگهايموفقیتبهتوانستنمیچنگیزخانمدتایندرشایدکردند،نمیتهیهآنها

نقشایفايمغولخانفرستادگانیامشاورعنوانبهبازرگانانازبعضی. یابددست

همراهیقیات،ایلرئیسخانآلتوندرباربهبازرگانانازبرخیرسالت. کردندمی

ازقیالیقمسلمانانهواخواهیوکرائیتخانآونگبانبرددرچنگیزباتجارازجمعی
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بارتولد،(استواقعیتاینازهایینمونهخوارزمشاهی،قلمروبهحملهجریاندرچنگیز

پسرشویلواجمحمودهمچونبازرگانیها، نقشدر تعدیل رفتار مغول.)183: 1376

وترکستانحاکمانعنوانبهداشت،رااوجانشینانوچنگیزمشاورمقامکهمسعود

یوسفوبخاريخواجهعلیخوارزمی،محمودبسیار چشمگیر بوده است.ماوراءالنهر

درکهحاجیحسنخوارزمشاه،درباربهچنگیزفرستادگانعنوانبهاتراريکنکاي

شد،سقناقشهرمردمبامذاکرهمأمورجوجیطرفازماوراءالنهربهمغولحملههنگام

  .)59- 61و  67/ 1375:1جوینی،(انکارندقابلغیرهاییواقعیت

  

  نتیجه

اي براي فعالیت اربابان تجارت، سیاست و جنگ بود. در این راه راه ابریشم زمینه

پیوسته یا در پی صلح یا به دنبال جنگ و به عبارت  هاطی قرن آیندگان و روندگان

دیگر صلح براي جنگ و جنگ براي صلح بودند: بازرگانان در پی کسب سود بیشتر و 

این راه به عنوان ابزاري در اختیار هر دو قرار  و سیاستمداران در پی کسب قدرت بیشتر

ران بودند و داشت. تجار به سبب ماهیت شغلی، ناگزیر از خدمت به سیاستمدا

  سیاستمداران براي تحصیل موفقیت قطعی، ناگزیر به استفاده از تجار

برداري شد و در رأس در دورة میانه، از ارباب تجارت شاید بیش از ادوار دیگر بهره

همه، چنگیزخان بود. چنگیزخان و سلطان محمد خوارزمشاه هر دو از بازرگانان به 

کننده نیازهاي نظامی خود بهره بردند، اما تی و تأمینهاي دیپلماتیک، اطالعاعنوان مهره

تر و چنگیزخان در این رقابت پیروزمندتر بود، زیرا شیوة تعامل او با تجار خردمندانه

  براي تجار مفیدتر بود. 
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  منابع و مآخذ

تهران: انتشاراتمیرآفتاب،محمودترجمه:،ایراندرمغولتاریخ،1384برتولد، اشپولر،

  فرهنگی.وعلمی

مشروطیتاعالنتامغولاستیاليازایرانمفصلتاریخ،1341عباس، آشتیانی،اقبال

  انتشارات امیرکبیر.تهران: 

فرهنگبنیادتهران: انتشاراتکشاورز،کریمترجمه:،نامهترکستان،1352و،  .بارتولد، و

  .ایران

دانشکدهمجله،"ماوراءالنهربهچنگیزخانحملهعواملبررسی"،1338پیترآوري، 

  .1شمارههفتم،سالادبیات،

تهران: انتشاراتبیانی،شیرین، ترجمه:2چاپ ،چنگیزخان،1376والدیمیر، تسف،

  .اساطیر

وچنگیزخانفرمانرواییدورانایرانومغولامپراطوري،1377ابراهیم، تیموري،

  .تهراندانشگاهتهران: انتشارات،اوجانشینان

عبدالحیتحشیه:ومقابلهوتصحیح،ناصريطبقات،1363سراج، منهاججوزجانی،

  .کتابدنیايتهران: انتشاراتحبیبی،

عبدالوهاباهتمام:وسعیبه،جهانگشاتاریخ،1375عطاملک، عالءالدینجوینی،

  . کتابدنیايتهران: انتشاراتقزوینی،

فصلنامۀ ،جبهۀ شامدرایلخانانسیاستشکستوهالگو،1388ابوالفضل،رضوي،

  .40شمارهخارجی،روابطتاریخ

تهران: انتشاراتحالت،ترجمه: ابوالقاسم،مغولفتوحاتتاریخ،1363.،ج .جساندرز،

  .امیرکبیر

وایرانتاریخمجله،"ایلخانانعصردربازرگانیوتجارت"،1390علیرضا،کریمی،

  .لرستاندانشگاهاسالم،

امیرتهران: انتشاراتیاسمی،رشیدچاپ دوم، ترجمه:،چنگیزخان،1362هارلد، لمب،

  .کبیر

  .مرکزنشرمخبر، تهران:عباسترجمه:،هامغول،1371دیوید، مورگان،
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چاپ ،مینکبرنیالدینجاللسیرت،1365زیدري، خرندزيمحمدالدیننسوي، شهاب

  .فرهنگیوعلمیانتشاراتتهران:مینوي،مجتبیسوم، به تصحیح:

فرهنگبنیادانتشاراتآیتی، تهران:عبدالمحمدتحریر:،وصافتاریخ،1338وصاف، 

  .ایران

  ققنوس.تهران: انتشاراتمیرسعیدي،نادرترجمه:،مغولامپراتوري،1380مري،هال،

کریمی،بهمنکوشش:بهاول،جلد،التواریخجامع،1338اهللا، فضلرشیدالدینهمدانی،

  .شرکاءواقبالمحمدحسینحاجنسبیتهران: شرکت


