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 8 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰۲۱/ ۲۰/۱                                                                      کاندیداکادمیسین سیستانی
 

 کشتار وحشیانه چنگیز درهرات، بروایت تاریخنامه هرات
 

 مقدمه :

تی ازخوانندگان بنام یلماز درکامن یچندروز قبل مطلبی در باره ویرانی بلخ توسط چنگیز نوشته بودم ، یک
نوشته بودکه این گونه نوشته ها بمنظورمغول ستیزی صورت میگیرد، وچنگیز هم مثل کوروش وداریوش واسکندر 

هرات ربرای قناعت ایشان خواستم ازکشتار چنگیز د کشته است.ه و دیگر فاتحان لشکرکشی کرده ولی زیادمردم را ن
د وهنرمند ومورخ دارد که ضرورت ندارد کسی هرات آنقدر نویسنده و شاعر ودانشمنبنویسم،هرچند میدانم که 

تاریخ فتوحات هریک از کشورگشایان را ثبت کرده است،  دیگری قلم بردارد ودربارۀ آن شهرمعروف چیزی بنویسد.
. نمیدانم سترا در رحم مادر نکشته ا جنیند ورخون افشانی به پایه چنګیز نمیرسولی هیچیک از کشورگشایان د

مورخان در دربارشاهان وایلخانان مغول نوشته اند از قبیل:تاریخ جهانکشا از عطاملک جوینی  ایشان تاریخ های که
هق( ،جامع التواریخ رشیدی)از خواجه رشیدالدین ۶۵۸مورخ دربار ارغون خان حاکم ایران وآسیای صغیر)درسال 

هق(، تاریخ ۷۲۸ازی )درسال هق(،تاریخ وصاف،از شهاب الدین عبدهللا شیر۷۱۰فضل هللا وزیرغازان خان ) درسال 
هق(، را ۷۱۸نامه هرات از سیفی هروی )سیف بن محمدیعقوب الهروی(، مورخ دربار ملوک کرت هرات) در سال

 خوانده اند یا خیر واگرآنها را نخوانده باشد آیا تاریخ غبار را مرورکرده وبدان باوردارد یاخیر ؟
دم توسط لشکریان مغول بسیار وحشتناک وبی رحمانه همه مورخان فوق الذکرگواهی داده اند که کشتارمر

بوده است. منظور این مورخان مغول ستیزی نیست ، بلکه دادن تصویری از وحشت جنگ است که توسط اقوام 
صحرانشین مغول براین مردم رفته است.نشان دادن نقطه های ضعف مردم است در برابر دشمن که اگر از شهر 

مه نابود خواهند شد. غلط بودن این تصوراست که اگر تسلیم شوند ، بجان امان ودیار خود دفاع نکنند ، ه
خواهندیافت ولی همه جا معلوم گردید که تسلیم شدنهاجز نابودی خود و به اسارت دادن زن و دختروفرزندان شان 

 وبه غارت رفتن دار وندارشان چیزدیگری در برنداشته است.
راتی )سیفی هروی( که وحشت جنگ وکشتار و ویرانهای مهاجمان اکنون من از زبان یکی از مورخان ه

مغولی را بچشم خود دیده وآنچه را ندیده از زبان بزرگان ورجال آگاه معاصرخود شنیده وبعد ثبت تاریخ خود نموده ، 
مردم میخواهم  نقل قول کنم و تاثیرات سوء این کشتار ها را بر وضع زندګی اجتماعی واقتصادی مردم هرات وکل 

 افغانستان وایران برشمارم .

 
 اهمیت شهرهرات درقرون وسطی :

شهرهرات، در قرون وسطی ازشهرهای تاریخی و پرجمعیت وآبادان کشور بود که 
باالحصارارگ آن با مسجد جامع بزرگ ومزین با کاشی های فیرزه گون با مصال های برافراشته 

 یده است.درچهارگوشۀ آن به آن شهر شکوه وابوهت خاصی بخش

همه مورخان وجغرافیا نگاران اسالمی دراین قول متفق اند که شهرهرات در دوران قبل از 
یورش مغول از تمام شهرهای خراسان وسیستان وماوراء النهربزرگتر و زمین آن حاصلخیزتر 
ومعمور و مرکز تجارت و داد وستد بازرگانان ومحل تجمع توانگران ومرکز فضال ودانشمندان بوده 

 است.

هق(گوید:هرات بزرگترین شهرخراسان است، درتمام ۳۴۰ی )متوفیستخرابواسحاق ابراهیم بن محمد ا
 خراسان وماوراء النهر ومرو وسجستان وجبال شهری به این بزرگی یافت نمیشود. درهیچ مسجدی به 

1] .اندازۀ مسجد هرات اجتماعی نمیشود.انبار امتعه وکاالهای تجارتی ایران به خراسان است
]  

هرات بوستان این نقاط است،جمعیت انبوه »هق( می نویسد: ۳۸۰-۳۳۶ابوعبدهللا مقدسی )
دارد،عمارات آن به هم چسپیده اند ودیه های بزرگ دارد.مردمش زیرک وشوخ وشنگ و دارای ذوق 

[2] «ادبی هستند. ازاینجا اقسام وانواع پارچه های اعلی به کشورهای مختلف فرستاده میشود.
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 ۲۰۹استخری،مسالک وممالک، ص - 
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 8تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ ه رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

هیچ شهری را نیافتم که » م( درخراسان بوده میگوید:۱۲۱۰هجری)۶۰۷قوت حموی که درسال یا
بزرگی واهمیت وشرافت واحترام وزیبائی وپرجمعیتی هرات را داشته باشد. بوستانهای زیاد وچشمه 
طبیعی فروان دارد. مردمش دارای ثروت هنگفت می باشند.هرات پراز مردمان فاضل ودانشمند 

[3] مولین معتبراست.بسیاری از علمای بزرگ واشخاص مهم منسوب به هرات میباشند.واعیان ومت
 

مستشرق معروف انگلیسی درکتاب جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرق با توجه به 
بقول ابن حوقل ومقدسی درقرن چهارم هجری، قلعه »منابع جغرافیا نگاران اسالمی مینویسد: 

ت . این دروازه ها به ترتیب موسوم بودند به دروازۀ سرای)دروازۀ کاخ وباروئی باچهار دروازه داش
درشمال برسرراه بلخ(، دروازۀ زیاد )درسمت مغرب برراه نیشابور(، دروازۀ فیروز) در سمت 
جنوب برسر راه سیستان( ،دروازۀ خشک )درسمت شرق برسر راه غور(. قلعه هرات هم )که کهندژ 

اشت که هریکی از آنها روبروی یکی از دروازه های شهر بود و به نامیده میشد( چهار دروازه د
همان نام خوانده میشد. وسعت شهر نیم فرسخ درنیم فرسخ بود. داراالماره درمحلی بود بنام خراسان 
آباد در یک میلی خارج شهر برسرراه فوشنج که بطرف غرب می رفت. نزدیک هریک از آن چهار 

وبیرون هر دروازه حومه ای پهناوری وجود داشت ومسجد جامع  دروازه درداخل شهر یک بازار
بزرگ در وسط بازار ها بود ودر زیبائی وکثرت نمازگزاران درتمام خراسان وسیستان بی نظیر بود. 

هجری یعنی چهار  ۶۱۴پشت سمت قبله مسجد، زندان شهر قرارداشت.... یاقوت حموی که درسال 
ه گوید:درخراسان شهری بزرگتر ومهمتر ونیکوتر وبارونق تر سال قبل از حمله مغول در هرات بود

 [4««]وپرجمعیت تر ازهرات ندیده ام، باغهای بسیار وآب فراوان دارد. 

 
 

 ۱۹۰م( که هرات مورد حمله مغوالن واقع گردید، به قول سیفی هروی ۱۲۱۸)۶۱۸درسال 
[ این روایت بخوبی نشان میدهد که 5« ]هزارمردجنگی از هرات برای مقابله با مغول آماده نبرد شدند.

 شهر هرات واطراف آن تا چه اندازه پر جمعیت بوده است.

دور بارویش »هجری هرات را دیده می گوید:  ۷۳۰لسترانج از قول حمدهللا مستوفی که درسال 
]حصارش[ نه هزارگام است وهوائی درغایت نیکوئی ودرستی دارد و پیوسته درتابستان شمال وزد... 

جده پاره دیه است متصل آن شهر و آبش از نهر هریرود است و از میوه هایش انگور فخری وهی

                                                                                                                                        
2

 ۳۰۷، و ص ۲۹۸، ص احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم- 
3

 ،)یاقوت حموی، معجم البلدان،زیرکلمه هرات( ۲۵، ص  ۱۳۸۳تاریخ نامه هرات،تهران  - 
4

 ۴۳۴،ص ۱۳۸۳لسترانج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی، ترجمه محمودعرفان، چاپ - 
5

 ۱۰۶، ص ۱۳۸۳تاریخ نامه هرات،چاپ تهران - 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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وخربزه نیکوست ومردم آنجا سالح ورز و جنگی وعیار پیشه باشند وسنی مذهب اند و در آنجا قلعه 
محکم است و آنرا "شمیرم" خوانند. و بر دو فرسنگی هرات برکوه آتشکده ای بوده است که در قرن 

رم زردشتی ها بزیارت آن می شتافتند. درنیمه راه میان آتشکده سرشک و شهر هرات کلیسائی از چها
آن مسیحیان نیز واقع بود.واز مزارکبار اولیا وعلما تربت شیخ عبدهللا انصاری معروف به پیرهرات 

 «]وخواجه محمد ابوالولید وامام فخر رازی است...
6] 

ق( از راه ترمذ به افغانستان ۷۲۶های مغول )درسال ابن بطوطه که یک قرن بعد ازخرابی 
واردشده ، پس ازمشاهده خرابی های مغول دربلخ رهسپار هرات شده میگوید : پس از هفت روز راه 

شهر هرات یکی از بزرگترین شهر های آباد » به شهر هرات رسیدیم. « غرجستان» پیمائی در جبال 
 بنیه بسیار است. مردم این شهر متقی و متدین و پاک خراسان است . هرات شهری بزرگ و دارای ا

 [7« ]دامن و حنفی مذهب مي باشند و شهر هرات از هرگونه فسق و فساد مبراست.

ق از هرات دیدن کرده، گواهی میدهد که پس از احیاء مجدد  ۷۳۰حمدهللا مستوفی که در سال 
مدرسه ۳۵۹احونه)آسیاب بادی( وهزارحمام وکاروانسرا و ط۶هزاردکان، ۱۲در شهر هرات » هرات

 ق ۷۸۵[ مگر متأسفانه که در حمله تیمور)8« ]هزارخانه موجودبود.۴۴۴و خانقاه و آتشکده و 
 [9م( این شهر یک بار دیگر ویران و مردم آن قتل عام گردیدند.]۱۳۸۳)

مسجد جامع هرات که در عهد )سلطان غیاث الدین غوری( از خشت پخته اعمارشده بود، در 
سوزی مغولها زیاد صدمه ندید و در زمان ملک شمس الدین کرت این مسجد دوباره احیاء گردید.  آتش

درعهد شاهرخ وملکه گوهرشاد وبخصوص درزمان صدارت امیر علی شیرنوائی در اوج شکوه خود 
مسجد جامع هرات »رسید. یکی از جهانگردان که از این مسجد دیدار نموده بود ، نوشته است : 

 ].«ستون و شش دروازۀ ورودی است  ۴۴۴دریچه ،  ۱۳۰گنبد ،  ۴۰۸دارای 
10
] 

 
 

 :هجوم وحشیانه  چنگیزخان برآسیای میانه وافغانستان وایران

                                            
6

 ۹۴، ۵۵ ،۴۹، ۴۵، ۴، ص ۲روضات الجنات ، ج  - 
7

 ۴۳۳ابن بطوطه، سفرنامه،ص - 
8

 ۳۹، مالحظاتی درتاریخ ایران ،ص ۱۵۲ - ۱۵۱نزهت القلوب ، ص  - 
9

 ۹۴، ۵۵، ۴۹، ۴۵، ۴، ص ۲روضات الجنات ، ج  - 
10

 ۲۱۸، غبار، ج اول، ص ۲۷۶خاک اولیا ، ترجمه عبدالعلی نور احراری ، ص  - 
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یکی از وحشیانه ترین هجوم ها بر سرزمین های ایران و افغانستان و کشورهای آسیای میانه و 

دی بود. سرداران چنگیزی بسستور میال۱۲۱۷همجوار، هجوم مغوالن بسرکردگی چنگیز خان مغول در

خان بزرگ ، همه ساکنان شهر ها را بسون استثنا ازدم تیغ گذرانسه نابود میکردنس. چنانکه با اترار و 

اورگنج)جرجانیه پایتخت خوارزم ( و تر مذ، سمرقنس، نساء و مرو ، بلخ ، بامیان و هرات و نیشاپور و 

اغه و اردبیل و نخجوان و دیگر بالد آسیائی در شرق سبزوار، و طوس و ری و قزوین و همسان ومر

میانه چنین کردنس.
 

[
11

] 

پطروشفسکی، محقق شوروی در مورد قتل های دسته جمعی مغوالن در سرزمین های مفتوحه 

مغوالن ، ساکنان را که قبالً خلع سالح کرده و به صحرا رانسه بودنس و مرعوب و روحیه » می نویسس: 

سپاهیان تقسیم میکردنس. هر سپاهی افرادی را که سهم وی شسه بود، بزانو می نشانس و باخته بودنس، میان 

سپس با شمشیر و قساره ) ساطور(سرهای ایشان را از تن جسا میکرد ، بعس منشیان اسیر را وا 

دارمیکردنس تا تعساد سر های بریسه را شمار کننس . بگفته جوینی ، پس از کشتار عمومی مرو در سال ) 

روز به طول انجامیس. ۱۳م( شمارش کشته گان ) توسط منشیان اسیر( ۱۲۲۱ق= ۶۱۸
 

[
12

گاهی که   [

عسه محکومین کشتار دسته جمعی بسیار زیاد بود، سرداران چنگیزی، بردگان اسیر خویش را مجبور 

 میکردنس به اتفاق سپاهیان در قتل محکومین شرکت کننس. 

 
ی تولوی خان فرزنسچنگیز بعس از تخریب مرو بسرکردگ نخستین حمله مغوالن برهرات

هجری اتفاق افتاد.دراین وقت ملک شمس السین جوزجانی از سوی خوارزمشاه ۶۱۸ونیشابوردرسال 

هزار از مردم هرات  ۱۹۰حاکم هرات بود.این ملک شجاع خود را برای دفاع از هرات آماده کرد و

ام تولی خان را مبنی برتسلیمی به ملک شمس برای دفاع از شهرودیارخویش آماده شسنس.ایلچیان پیغ

السین جوزجانی رسانسنس وملک شمس السین با اعسام ایلچیان تولی خان از عسم تسلیمی خود به دشمن 

خبر داد. بنابرین جنگ آغاز گردیس وبقول سیفی: )توگفتی که از خون گردن کشان/ همی غرق خواهسشس 

هادرنامسار به قتل رسیس.هفت شبانه روز برین نوع از هردو ب ۱۷۰۰آسمان(  وازاکابر درگاه تولی خان 

جانب باهم حرب کردنس تا آنکه ملک شمس السین جوزجانی با تیر دشمن زحمی شس وهالک گشت 

ومردم مجبور به تسلیم شسنس. تولی خان امرکرد تا مردم را به چهارگروه تقسیم وازچهار دروازه 

 را گرد زننس...وقریب صسهزار دختر چهارده ساله به اسیری شهرخارج کننس وسپس دستور داد تا همه 

«رفت.
 [13]

  

                                            
11

  ۸۶، ص ۱عهد مغول ، ج پطروشفسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران  - 
12

 ۹۵،ص ۱۳۸۳،سیفی هروی،تاریخنامه هرات،چاپ تهران ۱۲۱ -۱۱۹، ص۱،جوینی، تاریخ جهانگشا،ج ۸۶، ص ۱پطروشفسکی، ج  - 
13

 ۱۱۰-۱۰۷خنامه هرات) ذکرهشتم درخرابی هرات(ص یسیفی،تار - 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 8تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 
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برهرات زمانی رخ داد که چنګیزخان در پروان از لشکرخوارزمشاه شکست  دومین حمله مغول

ن)نره تو، نریمان( یخورد واین آوازه به هرات نیز رسیس.هنگامی که لشکریان تولی خان قلعه کالیو

تن از عیاران بادغیسی باهم صالح کردنس وتصمیم گرفتنس تا به  ۸۰نس، بادغیس را درمحاصره داشت

عنوان تاجر خود را به شهرهرات رساننس و بعس از ورود مردم شهر را از اسارت وظلم مغول نجات 

دهنس. آنها بنام تاجر خود را به هرات رسانسنس ودرخانه مردم  متفرق شسنس وسپس منکتای شحنه وملک 

ی را درمیان بازاربکشتنس و بسین سان جوش وخروش در شهر برپا شس وشورشیان ابوبکرحاکم مغول

ملک مبارزالسین اسفزاری را بحیث ملک وریاست والیت را به خواجه فخرالسین عبرانی که مردی 

کارآزمود بودمفوض گردانیسنس وهمه یک عزم دل بررزم نهادنس. وقتی خبر این قیام به چنگیز خان 

ایلچیکسای نویین را بسرکردگی هشتادهزارسپاهی از حوالی غزنین برای سرکوبی  رسیس،چنگیز خان ،

شورشیان هرات گماشت.این لشکر با قوتهای دیګر قلمرو چنګیزاز ترکستان وشبرغان وافغانستان  

هجری درکناررودخانه هریرود فرود آمس.سرکرده لشکر چنګیزی برای فتح هردروازه ۶۱۸درشوال 

 را موظف ساخت.شهر سی هزار سپاهی 

ماه در برابر سپاهیان مغول مقاومت کردنس ودر ماه هشتم درسال  ۷بقول سیفی هراتیان مست 

هجری موفق شسنس نایرۀ عصیان مردم هرات به رهبری ملک مبارزالسین اسفزاری خاموش  ۶۱۹

در م اشغال کننس. دراین نوبت قتل عامی صورت گرفت که  ۱۲۲۲ق =  ۶۱۹وشهر را در پایان سال 

طی آن کشتار گویا یک ملیون و ششصس هزار نفر از ساکنان شهر و دهکسه های پیرامون آن به قتل 

رسیسنس. فاتحان مغولی  اقساماتی بعمل می آوردنس که هیچ کس بر حسب تصادف، جان بسر نبرد. مثالً 

الی  قصبه ایلچیکسای نویین ، سردار مغولی پس از قتل عام مردم هرات هنگام خروج از شهر، ازحو

اوبه، دوهزاراز سپاهیان خود را دوباره به شهر فرستاد تا اگرکسی از مرگ گریخته باشس به قتل 

برساننس. آن سپاهیان به شهر آمسنس ودو روزدر مسجس جامع شهر کمین کردنس. آنگاه مؤذنی اسیر را 

از ساکنان که درمخفیگاه مجبور کرد که بر مناره مسجس رفته و آذان بگویس. عسه ای درحسود دوهزار نفر

ها وسردابها و کاریز ها پنهان شسه و زنسه مـــانسه بودنس به محض شنیسن بانگ مؤذن پنساشتنس که 

مغوالن رفته انس و به طرف مسجس جامع شهر شتافتنس و در آنجا مرگ چشم براه ایشان بود. پس از آن 

ن بسر برده و زنسه مانسنس.نفر مرد از صنوف مختلف اجتماع در هرات جا ۴۰کشتار، فقط 
 [14]

   

ایلچیکدای نویین لعین، ازجانب برج خاک  :»مینویسس« ذکرنهم درخرابی هرات»سیفی در 

شهرهرات را بگرفت وبفرمود تا خلقش را از زن ومرد  -که خلقش بغلط برج خاکستر میخوانند-برسر

ون وبیرون روان کردند وخلق به قتل رسانند.به حکم ایلچیکدای لعین لشکریان جوی های خون از در

رااز جوان وپیروصغیر وکبیر به قتل رسانیدند وهیچ سری را برتن و بدنی را با سرنګذاشتند، وتمامت 

بناها وسراهای شهررا فروکوفتند وخندق را بینباشتند، وشرفات وابراج وبارو را خراب کردند.هفت 

قیام ننمودند.القصه بدین سان روزجز به کشتن وسوختن وکندن وحون ریختن، به کار دیګر 

شهرهرات از آفات زمان وعاهات دوران ویران ګشت وافزون از هزار هزار وششصدهزار 

«.وکسریازخلق هرات شهید شدند
 [15]

و عده بازماندگان روستا ها از صد تن تجاوز نمیکرد. 
 

[
16

] 

 ۶۱۷ه در سال )میالدی، در شهربلخ دوصس هزار نفر زنسگی میکردنس ک ۱۳بنابر روایتی درقرن 

]م( همه آنان را به امر چنگیز خان تا نفر آخر از دم تیغ گذرانسنس.  ۱۲۲۰= 
17

. بنابرتاریخ وصاف،  [

 چنگیز بجرم قتل یکی از پسران چغتای در بامیان، فرمان داد هیچ زنسه سری را درآنجا باقی نگذارنس، 

]حتی جنین در شکم مادران زنسه نگذاشتنس وچارپایان را هم بکشتنس وسپس نوبت به غزنه رسیس.
18

] 

                                            
14

 ۱۱۸-۱۱۱سیفی،) ذکرنهم درخرابی هرات(ص  - 
15

  ۱۱۸، ص  ۱۳۸۳تاریخنامه سیفی ، چاپ تهران  - 
16

 تاریخنامه سیفی ، چاپ صدیقی، ) ذکرنهم ودهم( - 
17

 (۱۸مالحظاتی درتاریخ ایران، ص ) ۸۲، ۷۰، ۱تاریخ جهانگشا، جوینی ،ج  - 
18

 ۳۱۹تحریر تاریخ وصاف ، ص  - 
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گرچه ما نمیتوانیم همه این ارقام را کامالً قابل اعتماد بسانیم ، معهذا نبایس پنساشت که صرفا ً 

که در منابع آمسه  مولود تخیل بوده و بایس مردود شان پنساشت.عسۀ نفوس شایس کمتراز ارقامی بوده باشس

است ولی حقایق مربوط به نفس موضوع یعنی جمعیت و ویرانی جمعی و یا تقریباً همه نفوس شهر های 

پر جمعیت و ویرانی نواحی به طور در بست ، که در منابع گوناگون ذکر شسه مورد تردیس نمی توانس 

 رگ، مثالً بلخ و بامیان تا مست ها باشس. زیرا این حقیقت که بعس از وقایع مذکور برخی از شهر های بز

احیا نشسنس و قرنها ویران و غیر مسکون باقی مانسنس، قابل انکار نمی باشس.
 [19]

  

سیفی به اتکای خاطرات سالخوردگان از قول موالنا خواجه ناصرالسین چشتی  داستان عجیبی در 

ی زیستنس، نقل میکنس. اینان در باره شرایط دشوار زنسگی آن چهل نفر که در ویرانه مسجسی در هرات م

طی سال اول از الشه های آدمیان و حیوانات مرده تغذیه میکردنس. و بعس از آن از حسود ویرانه ها در 

پی آذوقه بیرون می آمسنس تا اگر ممکن باشس رهزنی کننس و قوت الیموت خود را بسست آورنس. ولی با 

دشوار بود. بسین سبب در سال دوم به چهار گروه تقسیم این حال هم یافتن خوراک و تهیه آذوقه بسیار 

شسنس. گروهی در هرات باقی مانس و سه گروه دیگر که هریک مرکب از ده نفر بودنس، برای بسست 

آوردن آذوقه به نواحی دور دست غرجستان و خواف و مرو رفتنس. گروهی که به سوی غرجستان رفته 

ان مغول ربودنسو به هرات آوردنس.گروه دیگری که به مرو اسپ از لشکر تولی خ ۵۰بودنس ، شبانه 

رفته بودنس، بسرکردگی رشیس برجی عیار، به کاروانی حمله کردنس و ده خروار غله بسست آوردنس وبه 

هرات رسانسنس. هراتیان سال دوم را با این آذوقه به پایان رسانسنس. سال سوم هم مجسداً به نواحی دور 

کرمان کاروانی را که از مصر به چین میرفت ، زدنس و پنجاه نفر از اهل کاروان دست رفته در بیابان 

را کشتنس و کاروان را بسته به هرات آوردنس. هنگام تقسیم غنایم سهم هریک از هراتیان پنج خروار 

شکر و حلویات و یک خروار قماش ابریشمی مصری و شوشتری )خوزستانی( شس. و همه البسه 

ده و تمام سال قنس و شکر خوردنس. در سال چهارم عسه یی را به ناحیه مرو فرستادنس ابریشمین بتن کر

تا قماش و ابریشم را با غله مبادله کننس.
 

[
20

]  

این داستان نشان میسهس که هرات تا چه حس خراب و ویران شسه بود ، تا آنجا که برای بسست 

کیلومتر دور تر از هرات برونس و بر  ۸۰۰تا  ۱۵۰آوردن روزی یومیه خود مجبور شسه بودنس از 

کاروانیان و یا اردوی مغولی شبیخون بزننس و رزق و روزی برای دیگرهموطنان هراتی خود دست و 

سال ،  پانزدهپا کننس ، زیرا که در نواحی نزدیک تر چیزی برای خوردن یافت نمی شس. و چون بعس از 

تای قا آن ، فرمود تا هرات را احیاء کننس و میالدی، خان بزرگ ) اوک ۱۲۳۶هجری =  ۶۳۵در سنه 

ق  ۶۱۸عسه یی از اسیران ) هزار نفر پیشه ور و نساج ( را که بعس از نخستین بار تسخیر هرات در )

م( از آن شهر کوچانسه بودنس باز گرداننس ، دیسنس که در پیرامون ویرانه های شهر تقریباً نه  ۱۲۲۱= 

]«.جوی ها انباشته شسه است» کاری برای زراعت و روستائی باقی مانسه و نه حیوان 
21

] 

و بسین سبب نخستین ساکنان هرات احیاء شسه نا چار خود بجای گاو، گاو آهن و خیش میکشیسنس. 

کیلو  ۳ر  ۷۰۰قرار براین شسه بود که هر مرد ساکن هرات ، سه من گنسم ) هر من هرات مساوی به 

ز برکه و حوض آبش دهس.بکارد و ا« کوتک خاک»گرام ( در پنجاه 
 22

و به امر قستای شحنه جسیس   

دو جوغ میکشیسنس و دیگری میعاد راست میساشت و  -هنگام زرع از وضیع و شریف ، دو» مغول : 

بسین نوع زمین را شسیار میکردنس و تخم می پاشیسنس و پنبه میکاشتنس و چون ارتفاع انتفاع گرفتنس وپنبه 

  را که در سرعت سیران بر طیران طیور مبادرت گرفتنسی هریک را با برداشتنس، بیست مرد تناور 

]پشتواره بیست من پنبه به افغانستان
23

 فرستادنس تا از آنجا دراز دنبال)گاو( و ادوات دهقنت  [

                                            
19

 ۵۷ - ۵۵پطروشفسکی ، همان اثر ، ص  - 
20

 ذکردهم() ۱۲۷-۱۲۰سیفی ،تاریخنامه هرات،چاپ تهران، ص  - 
21

 ذکرسیزدهم()۱۴۲-۱۴۱تهران،ص پ ، چا هرات تاریخ نامهیفی ،س - 
22

 ذکرسیزدهم()۱۴۶، ص ۱۳۸۳تهران،  پسیفی ،تاریخنامه هراُت چا - 
23

سیفی ، در عهد سیفی ) نیمه قرن هفتم هجری ( افغانستان و افغان ، قبایل مسکون در سواحل رود هلمند تا کوه های سلیمان و بطرف  - 

و اتک را میگفتند و منظور از افغانستان در اینجا، اراضی هلمند و قندهار بوده است. ) دیده شود : تاریخنامه هرات جنوب شرق تا رود سند 

 بار نام افغانستان را بکار برده است . ۳۵، الخ ( سیفی در تاریخنامه خود بیش از  ۱۸۶و  ۱۶۹صفحات 
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]«آوردنس.
24

] 

از گفته اخیر سیفی بر می آیس که در این ایام اسپ و خر بطور کلی در هرات وجود نساشته تا 

ا بار های پنبه را به نقاط دور دست انتقال میسادنس. و همچنان معلوم می شود که چهارده سال بوسیله آنه

 پس از کشتار چنگیزیان در هرات، بسست آوردن گاوان قلبه و ادوات دهقانی محال بوده و مردم مجبور 

 گسیل دارنس. بودنس برای تهیه آن کسانی را به مسافت ال اقل چهارصس کیلو متربه مناطق جنوبی هرات 

وادی هریرود و جلگه هرات که یکی از نواحی پر جمعیت و حاصلخیز افغانستان بود، تخریب 

سراسری آن والیت یک عمل استثنائی نبوده ، بلکه واحه مرو نیز با چنین مصیبتی از دست مغوالن 

 ۱۲۲۲ - ۱۲۲۱هجری =  ۶۱۹و  ۶۱۸روبرو بود . بنابگفته جوینی، پس از آنکه مغوالن سه بار در 

میالدی به واحه مرو هجوم بردنس، زراعت و سسهای آب و بنس های رود مرغاب خراب شس و آب 

در شهر و روستاق صسکس نمانسه بود و چنسان ماکول که آن » مواشی و غالت مردم را برد، چنانکه : 

«چنس معسود معلول را وافی باشس نمانسه بود.
 

[
25
 ] 

ن شیوه های کشتار، میکوشیسنس تا نه تنها امکانات مقاومت و فاتحان مغولی با بکار بستن  چنی

ایستادگی مردم را از پیش پای خود بردارنس، بلکه میخواستنس وحشتی در عموم مردم ایجاد کننس تا اراده 

مقاومت در مردم بکلی نابود و معسوم گردد. لذا نتیجه هجوم لشکریان مغول بر سرزمین های افغانستان 

راء النهر و غیره جاها، تقلیل شسیس نفوس و مردم زحمتکش بوده که خود بر اثر قتل عام ، ایران و ماو

اهالی و یا به اسارت بردن ایشان و فرار باقی مانسه مردم، و خالی از سکنه شسن نواحی پرجمعیت سابق 

کشور های مفتوحه، بخصوص خراسان که در دره ها و نواحی حاصل خیز آن کوچکترین قطعه زمین 

اهالی که به امر « قتل عام »یر مسکون ولم یزرع وجود نساشت، پسیس آمسه بود. منابع این عهس از غ

سرداران چنگیز در بسیاری از شهر ها و حومه بالد صورت گرفته ، ارقامی از کشته گان ذکر میکننس 

ق =  ۶۱۷که شگفتی انگیز است. مثالً طبق روایت سیفی به هنگام تصرف نیشاپور توسط مغوالن ) 

]نفر مرد را سر بریسنس.( ۷۴۷ر ۰۰۰م( گویا ) ۱۲۲۰
26

جز چنس نفر اهل حرفت « وصاف » و بقول   [

باقی همه را بکشتنس ، حتی حیوانات را هم نابود کردنس. دربخارانیزتمامت شهر بمست چنسروز درآتش 

یت بخارا سوخت بطوریکه یکی ازمردمان بخاراکه از واقعه گریخته و بخراسان آمسه بود، وضع

«آمدندو کندندو سوختند و کشتندو بردند.» راچنین تعریف کرد:
 [27]

  

م دیگر تا  ۱۲۲۰ق =  ۶۱۷بطوریکه از نوشته های سیاحان بر می آیس، بلخ پس از کشتار سال 

مستها بعس جان نگرفت. و در نیمه اول قرن هشتم هجری ) نیمه اول قرن چهاردهم میالدی ( نیز ویران 

 بوده است.
 

 نحطاط اقتصادی و اجتماعی پس از غلبه مغول : ا

یکی از نتایج سوء تسخیر سرزمین های مفتوحه از جمله افغانستان و ایران و نقاط مجاور آن 

توسط لشکریان چنگیز خان ، همانا سقوط شبکه آبیاری بوده است. تخریب بنسها و دیگر تاسیسات 

ت وکشاورزی کشور تاثیر مرگباری داشته ، بلکه آبیاری نه تنها در امر آبیاری و وضع عمومی زراع

ویرانی کشور و خالی شسن سکنه برخی از نواحی آن و تقلیل جمعیت وعسم تکافوی کارگر زمین نیز از 

 این رهگذر موثر بوده است. 

این دو عامل یعنی تقلیل شسیس جمعیت و بالنتیجه عسم کفایت عسه کشاورزان و کار کنان در روستا 

ن خرابی و ویرانی تا سیسات آبیاری به خودی خود موجب سقوط شسیس زراعت میگشته ها و همچنی

است. به این دو عامل بایس عسم تکافوی حیوان کاری )برای امور زراعت( و بذر را اضافه کنیم. پس از 
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 ۱۱۱ص  تاریخنامه هرات،سیفی ، - 
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 ۱۳۲ - ۱۲۵، ص ۱جوینی، ج  - 
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 ۹۵ص  تاریخ نامه هرات،سیفی، - 
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 ۶۵۰ر ۰۰۰روز را دربرگفت و اگر در هر روز پنجاه هزار کشته حساب شده باشد ، رقم مقتولین به  ۱۳جوینی میگوید: شمار کشته گان  - 

 نفر میرسد. 
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ ه رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

احیای هرات معلوم شس که در آن والیت حیوان کاری به هیچ وجهه یافت نمی شود و اهالی بالضرور 

را به گاو آهن می بستنس و ناچار عسه یی را برای بسست آوردن گاوان قلبه به نقاط دور دست گسیل خود 

میساشتنس. یک عامل مهم دیگر که موجب وقفه و انحطاط کشاورزی گشت، همانا سیاست مالیاتی ای بود 

اعمال میشس. و  که نخست بوسیله اولین جا نشینان چنگیزخان و بعس از او توسط ایلخانان اولس هالکوئی

یکی از بیرحمانه ترین روش های بهره کشی فیودالی بودکه روستائیان را فقیر و احیای کشاورزی را 

لطمه میزد.
 

[
28

]  

قبالً تذکر رفت که ویرانی ها، حتی در طی نخستین هجوم لشکریان چنگیزی تا چه حس پردامنه و 

اب شسنس. عسه نفوس سخت تقلیل یافت و عظیم بوده است و در اثر آن شبکه های آبیاری کامالً خر

حیوانات کاری از میان رفتنس و قحطی و امراض همه جاگیر، بروز کرد و این عوامل در وضع 

کشاورزی منعکس گردیس و خراسان چنانکه منابع نشان میسهنس، بیشتر و زودتر ازدیگر نواحی زیان 

طراف و اکناف خراسان را ویران و از دیس. بگفته جوینی، تولوی خان در ظرف دوسه ماه نواحی و ا

سکنه خالی و ماننس کف دست صاف کرد.
 [29]

  

سیفی هروی در کتاب خویش ) تاریخنامه هرات ( خاطرات سالخوردگان را در باره ویرانی  

 - ۱۲۲۰ق= ۶۱۹-۶۱۷وحشت انگیزی که در سراسر خراسان پس از هجوم مغول در سال های)

میکنس. سالخوردگان به عنوان شهود عینی به مؤلف اظهار داشته بودنس  م( به بار آمسه بود ، نقل ۱۲۲۲

که در ناحیه هرات نه مردم باقی مانسه بود و نه گنسم و نه آذوقه و نه پوشاک.
 

[
30

شهود عینی مذکور   [

خراسان خرابست و از اینجا )هرات( تا مازنسران کسی را امکان سکونت و مجال توطن » میگفتنس : 

مؤلف باز همانجا «  لیمی که نیمی از آن جای شیران و گرگان است و باقی خراب و ویران.نیست. در اق

از موالنا مرحوم خواجه ناصرالملته والسین چشتی چنین شنودم که او گفت از حسود بلخ » چنین میگویس: 

بار تا دامغان یک سال پیوسته خلق گوشت آدمی و سگ و گربه می خوردنس، چه چنگیزخانیان جمله ان

«ها را سوخته بودنس.
 

[
31

]  

از این داستان چنین بر می آیس که در آن سال گنسم کاشته نشسه بود. مؤلف مزبور از قول 

سالخوردگان نقل میکنس که، شیخ احمس بن محمسقواس ) غواص ( با هفت تن دیگر چهار ماه در کوه 

میرفت و هرچه بسستش می آمس  های غور فراری و پنهان شسه بود. هر روز یکی از آنان در پی طعمه

اعم از آدمی و خر و سگ و شغال و موش و یا پرنسه ) زنسه یا الشه ( برای رفیقان خود می آورد. 

روزی به پیر مردی که بر خری سوار بود رسیس و از او خواست خر را بسهس و اال کشته خواهس شس ، 

اقع نشس، زیرا که با پول هیچ خوراکی پیر مرد در عوض کیسه زر به او عرضه کرد ولی مورد قبول و

بسست نمی آمسه است.
 

[
32

] 

هجری فقط مشتی از مردم که  ۶۱۹سیفی باز همانجا خبر میسهس که پس از کشتار عمومی سال 

اتفاقاً جان بسالمت برده بودنس، چهل مرد از طبقات مختلف بودنس که در ویرانه مسجسی سکنی گزیسه 

بودنس.
 

[
33

مه هرات هم عسه نجات یافته گان بیش از صس نفرنبودنس.و در روستاهای حو  [
 [34]

» مگر در  

که یکی از امرای مغول قریب هزار نفر از اسیران را مورد عفو قرار داده گردآورده شرط « حایطی

]نهاده بود که رعایای او باشنس. 
35

] 

 پایان 
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