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بخش چهارم -تاريخ دودماني و سياسي ايلخانان
حمله مغول
به روايت جوزجاني روابط ميان خوارزمشاه و مغوﻻن در ٦١٢ق برقرار گرديده بود .سلطان محمد هيأتي را به
رياست بهاءالدين رازي نزد چنگيز فرستاد تا درباره قدرت نظامي خان تحقيق كند .از نمايندگان به احترام
پذيرايي شد و چنگيز خان اعﻼم كرد خوارزمشاه را فرمانرواي غرب مي داند.
طبق گفته نسوي  ،هيأت چنگيز در ٦١٥ق به خدمت سلطان رسيد و خواهان صلح و دوستي و روابط
بازرگاني گرديد .چنگيز در بيان خواسته ها ،سلطان را »برابر گرامي ترين پسرانم« خواند و اين بر خوارزمشاه
گران آمد.
هيأت بازرگانان در ٦١٥ق به شهر اترار آمدند .اينالچق ملقب به قاير خان به اموال آنان طمع كرد و با ادعاي
جاسوس بودن ،آنها را به قتل رساند و اموالشان را غارت كرد .چنگيز خواهان تسليم اينالچق گرديد اما
سلطان فرستاده خان مغول را به قتل رساند .قبل از حمله چنگيزخان به قلمرو سلطان ،جبه ،نايمان كوچلك
قراختايي را متواري كرد.
سلطان محمد در سمرقند براي نخستين بار از نزديك شدن سپاه عمده چنگيزخان اطﻼع يافت .او به
پيشنهاد فرستاده اي از سوي پسرش ركن الدين ،حكمران عراق عجم ،تصميم گرفت به مركز ايران برود.
مغوﻻن در اواخر پاييز ٦١٦ق به اترار رسيدند و آنجا را فتح كردند .چنگيزخان بعد از تصرف بخارا راهي
سمرقند شد .او در آنجا از فرار محمد اطﻼع يافت و سبتاي و جبه را به تعقيب وي فرستاد.
سلطان محمد بعد از ترك نيشابور ،به سوي اسفراين ،ري و سپس اراك رفت .او رسولي به استحضار
نصرةالدين هزاراسب ،اتابگ لر بزرگ فرستاد .امراي عراق عجم به سلطان پيشنهاد كردند در اشتران كوه
زاگرس با مغوﻻن جنگ كند اما سلطان با گفتن اين كه لشكر وي در آنجا نمي تواند در برابر مغوﻻن مقاومت
كند ،آنان را نااميد كرد .اتابگ نيز كه به خدمت سلطان رسيده بود پيشنهاد كرد از موانع طبيعي لرستان و
فارس براي مقاومت استفاده گردد اما سلطان اين پيشنهاد را رد كرد و گمان برد نصرةالدين مي خواهد او را
درگير منازعه اش با اتابگ فارس كند.
سلطان سپس عازم گيﻼن شد و در آمل به توصيه امراي محلي ،به يكي از جزاير دور از ساحل كه ظاهراً
آشوراده بود پناه جست .سلطان در آنجا در ٦١٧ق ديده بر جهان فروبست.
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تعقيب كنندگان سلطان حتي اﻻمكان از جنگ پرهيز مي كردند و هنگامي كه مجبور مي شدند دست به
حمله مي زدند .آنها در بلخ كه اعيان با پيشكشهايي از خوراك )تزغو( اظهار ايلي كردند ،آزاري به آنان
نرساندند .اما در زاوه )تربت حيدريه( كه مقاومت ورزيده بود با حمله شهر را گرفتند.
مغوﻻن در ٦١٧ق نخستين حمله خود به گرجيان را آغاز كردند و شكست سختي بر آنان وارد آوردند.
چنگيز مطيع و منقاد كردن خراسان را به پسرش تولي سپرد .تولي بعد از فتح مرو ،به نيشابور رفت .كشته
شدن تغاچار ،داماد چنگيزخان در جنگ با مردم اين شهر ،باعث شد مردم آن را قتل عام كنند.
درباره وقايع هرات ،يگانه نسخه موجود ،تاريخ نامه هرات تأليف سيف بن محمد بن يعقوب معروف به
سيفي است .او تاريخ خود را ميان سالهاي ٧١٨ق تا ٧٢٣ق تأليف كرد .درباره اوضاع هرات و خراسان در
دوره تهاجم مغوﻻن ،اطﻼعات وسيعي در اين اثر وجود دارد كه در جاي ديگر نيامده است .طبق گزارش
سيفي ،اهالي هرات با تولي صلح كردند و او ابوبكر مروچقي را بر آنجا گماشت .كمي بعد اهالي هرات او را به
قتل رساندند .چنگيز ،ايلچگداي را به هرات اعزام كرد و او شهر را تسخير كرد.
جﻼل الدين بعد از مرگ سلطان محمد ،به همراه برادرش اوزﻻغ سلطان ،وارث مشروط سلطان محمد به
گرگانج ،تختگاه پدرش آمد و سپس به نيشابور و از آنجا به غزنه و سپس به پروان عزيمت كرد .او در آنجا
شيگي قوتوقو ،سردار اعزامي چنگيز را شكست داد ولي بعد از اين پيروزي نيروهاي وي بر سر تقسيم غنايم و
نزاع بين فرماندهان ،پراكنده شد و جﻼل الدين به غزنه و سمت سند عزيمت كرد .چنگيز در تعقيب جﻼل
الدين به كنار سند رسيد .جﻼل الدين كه توان دفاع نداشت از رود سند عبور كرد .نبرد سند پايان واقعي
لشكركشي به غرب بود.
چنگيز در ٦٢٢ق به مغولستان برگشت .احتماﻻً شورش تنقوتها از دﻻيل مراجعت وي از مشرق بوده است .او
در سال ٦٢٤ق ديده بر جهان فروبست.
-------سلطان جﻼل الدين
جﻼل الدين حدود سه سال در هند توقف كرد .هنگامي كه او در هند بود خبر يافت كه برادرش غياث الدين
بر عراق استيﻼ يافته است .اين اخبار و وصول آوازه توجه لشكر مغول به طلب وي ،سبب گرديد وي عزم كند
تا از طريق بلوچستان و مكران به ايران باز گردد.

٣

