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اشاره
آغاز تهاجم مغوالن به ایران، به دنبال حادثه اي بود که در شهر 
اترار اتفاق افتاد. تمامي منابع دوره ي مغول اشاراتي ولو به اختصار 
به آن داشته و دیدگاه هاي خود را نیز در جمالت کوتاهي بیان 
کردند. اختالف دیدگاه هاي این نویسندگان سبب شده تا نتایج 
متفاوتي از این واقعه به دست آید. در این مقاله، نویسنده ضمن 
بررسي متون تاریخي این دوره، به بیان دیدگاه هاي نویسندگان 
این آثار پرداخته و تالش کرده است گزارش واقع بینانه اي ارائه 

دهد.
كليد واژه ها: اترار، مغول، خوارزم شاه، بازرگانان.

مقدمه
که  مغول  مختلف  قبایل  قمري  هفتم هجري  قرن  اوایل  در 
بزرگي  امپراتوري  بودند  توانسته  چنگیزخان،  رهبري  تحت 

به  هجوم  با  دهند،  تشکیل 
را  ایران  خوارزمشاهي،  قلمرو 

تحت سیطره ي خویش قرار دادند. 
ورود ایشان به ماوراءالنهر و خراسان 

که از نگاه تمامي منابع این عصر، ناشي 
از بي تدبیري سلطان محمد خوارزم شاه بود، 

شهرهاي آباد خراسان را ویران کرد و باعث از بین 
رفتن جمعیت عظیمي از مردم این مناطق گردید. رعب و 

وحشتي که این حمله ي ویرانگرانه ایجاد کرد، تا بدان حد بود 
که گاه برخي منابع از بیان آن امتناع کردند و هنوز با گذشت 
چند قرن از آن واقعه، شنیدن نام مغول، تداعي کننده ي خشونت 
و غارت و بي رحمي است. اما آنچه این قوم را به مرزهاي ایران 

واقعه ى اترار
 در منابع تاريخى دوره ى مغول
سهيال نعيمي
دبیر آموزش وپرورش تنکابن
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کشاند، بنا به نظر تمامي متون تاریخي عصر مغول واقعه اي بود 
که در اترار اتفاق افتاد و ناگریز چنگیز را به انتقام از مسببان آن 

واداشت.
مقاله ي حاضر به بررسي این رویداد در منابع تاریخي عهد 
مغول مي پردازد. در این بررسي، منابع تاریخي با توجه به اهمیت 
تاریخي و تا حدودي تقدم زماني آن ها انتخاب شده است. اساس 
بررسي کتاب تاریخ جهانگشاي جویني، به عنوان یکي از اولین 
منابع تاریخي عصر مغول، در 
نظر گرفته شده است که 
اکثر منابع در شرح 
د  ا ید و سلطان روند و تجارت کنند و طرایف و نفایس حاصل گردانند. ر

امتثال فرمان به جاي آوردند و هرکس از قوم خود یک دو شخص 
را روان کرده چهارصد و پنجاه مسلمان مجتَمع شد. چنگیزخان 
به سلطان پیغام داد که تّجارِ آن طرف به جانب ما آمدند؛ ایشان را 
بر آن منوال که استماع خواهد کرد بازگردانیدیم و ما نیز جمعي 
طرایف  تا  گردانیدیم  دیدار  آن  متوجه  ایشان  مصاحبت  در  را 
مشّوشاِت خواطر سبب  الیوم،  بعد  و  کنند  را حاصل  آن طرف 
اصالح ذات البین و وفاق جانبین منجسم و امداد فساد و عناد 
منصرم باشد. چون جماعت تجار به شهر اترار رسیدند امیر آن 
»اینال جق« بود. یکي از اقارب مادر سلطان، ترکان خاتون، که 
بود  هندویي  بازرگانان  جماعت  از  و  بود  یافته  غایرخان  لقب 
عادت  بر  ]و[  بودست  معرفتي  او  با  گذشته  ایام  در  را  او  که 
مألوف او را ینال جوق مي خوانده است و به قوت و اقتدارِ خاِن 
کار  نموده و مصحلت  نمي  ازو تحاشي  بوده و  خویش مغرور 
خود رعایت نمي کرده. غایر خان بدین سبب متغیر مي شدست و 
بر خویش مي پیچیده و نیز طمع در مال ایشان کرد. بدین سبب 
تمامت ایشان را موقوف کرد و با اِعالم احوال ایشان، رسولي به 
عراق فرستاد به حضرت سلطان؛ و سلطان نیز بي تفکر به أباحت 
خون ایشان مثال داد و مال ایشان حالل پنداشت و ندانست که 
زندگاني حرام خواهد شد بلک ]بلکه[ و بال مرغ اقبال بي پر و 
بال. غایر خان بر امتثال اشارت ]سلطان[، ایشان را بي مال و جان 
کرد بلک جهاني را ویران و عالمي را پریشان و خلقي را بي خان 

و مال ...« )جویني، ج 1، 1382، صص 61، 60(
در این گزارش که عطاملك جويني به دست داده، چند نکته 

داراي اهمیت است: 
بودند،  آمده  ایران  به  چنگیزخان  طرف  از  که  افرادي   .1
تجاري بودند که به دنبال ارتباط تجاري قبلي بین خوارزم شاه و 
مغول وارد قلمرو خوارزم شاه شدند و از قبل، ورود آنان توسط 

چنگیزخان به اطالع خوارزمشاه رسیده بود.
2. عطاملک تعداد این بازرگانان را 450 تن مي داند.

3. سبب قتل این تّجار بنا به گزارش عطاملک دو چیز است، 
یکي خصومت و کینه ي شخصي غایرخان، حاکم اترار نسبت به 
توهیني که از یکي از کاروانیان مي شنود، و دیگر طمع حاکم اترار 

یا  مستقیم  فوق، 
کتاب  این  از  غیرمستقیم 

اقتباس کرده اند.
یازده  نگارنده  بررسي،  این  در 
واقعه ي  درخصوص  را،  تاریخي  متن 
و  کرده  مقایسه  یکدیگر  با  اترار  شهر 
که  اختالفاتي  ارائه ي  با  تا  است  آن  بر 
در متون تاریخي در این مورد به چشم 

مي خورد، به سه سؤال زیر پاسخ دهد:
کساني  چه  کشتار  ماجراي  اترار  واقعه ي  ـ 

است؟
ـ در واقعه ي اترار چند نفر از مغوالن کشته شدند؟

چه  واقعه  این  در  اعزامي  مغوالن  کشتار  واقعي  علت  ـ 
بوده است؟

نخست دانستن این نکته الزم است که اترار شهري مرزي 
به  و  داشته  قرار  قلمرو خوارزمشاهي  آخرین حد  در  که  بوده 
عنوان یک مرکز عمده ي مبادالتي از اهمیت بسیاري برخوردار 
داشته  را در دست  آن  نماینده ي خوارزمشاه، حکومت  و  بوده 
است. لسترنج نام اولیه ي این شهر را »باراب« یا »فاراب« ذکر 

مي کند. )لسترنج، 1367، ص 516(
شرح واقعه ي اترار در جلد اول تاريخ جهانگشا چنین آمده 

است: 
»... به وقت مراجعت ایشان، پسران و نوینان ]سرداران[ و 
امرا را فرمود تا هر کس از اقوام خویش دو سه کس مرتب کنند 
به والیت  این جماعت  با  تا  نقره دهنده  و  زر  بالِش  و سرمایه، 

اترار،  رويداد  ذكر  هنگام  در  ميرخواند 
محمد  و سلطان  سفرا  بين  مكالماتي  از 
خوارزم شاه سخن گفته كه در كتاب هاي 
تاريخ جهانگشا، وّصاف و جامع التواريخ 
از آن ذكري نشده است. احتمااًل دسترسي 
اين  بايگاني سلطنتي علت  به  ميرخواند 

امر بوده است
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در اموال بازرگانان.
4. غایرخان با کسب اجازه و اطالع قبلي محمد خوارزم شاه، 

تّجار را به قتل مي رساند و اموال آنان را مصادره مي کند.
حمله ي  اصلي  عامل  سلطان،  شخص  گزارش،  این  در   .5
مغول شناخته شده است که به خبررساني غایرخان تفکر نکرده 

است.
الزم به ذکر است که مورخان عصر مغول به دو دسته تقسیم 
مي شوند؛ یکي آنان که طرفدار مغوالن هستند و اکثر آنان مناصبي 
را در دستگاه حکومتي مغول دارند و دیگر مورخاني که با دیدي 
انتقادي و گاه بسیار بدبینانه به حکومت مغول ها نگاه کرده اند. 
عطاملک در دسته ي مورخان نوع اول جاي مي گیرد. او به عنوان 
بود  برخوردار  باال  منزلتي  از  مغوالن  دربار  در  دیوان«  »صاحب 
اتفاقات و شیوه ي برخورد مغوالن در  از  بیان بسیاري  و ضمن 
مسائل مختلف، با دیدي محترمانه به این حکومت نگاه مي کند و 
حمله ي مغوالن به ایران را عکس العمل طبیعي چنگیزخان نسبت 

به واقعه ي اترار مي داند.
سّري  تاریخ  به  دسترسي  علت  به  نیز  فضل اهلل  رشيدالدين 
خان  بزرگ  نماینده ي  جینگ سانگ  پوالد  گفتارهاي  و  مغوالن 
مغول در دربار ایلخانان و کتاب طالیي مغول )آلتان دابتر( که در 
دفاتر سلطنتي ایلخانان محفوظ بود، در شرح واقعه ي اترار، نظري 
مشابه عطاملک دارد. او نیز تأیید مي کند که 450 تن از بازرگانان 
در این شهر به قتل رسیدند. وي نام حاکم اترار را »اینان چوق« 
)همان غایرخان( ذکر مي کند و علت کشتار بازرگانان را، توهین 
مي داند.  آنان  اموال  در  اترار  حاکم  طمع  و  کاروانیان  از  یکي 
است  نظري  این  و   )61  ،62 1، صص  )رشیدالدین، 1338، ج 
واقع  قبول  مورد  نیز  معاصر  پژوهشگران  از  برخي  از سوي  که 
شده است. )بیاني، 1367، ص 89(. به نظر رشیدالدین فضل اهلل، 
حمله ي مغول نتیجه ي عدم تفکر خوارزم شاه در اخبار رسیده از 
حاکم اترار و نشنیدن نصایح چنگیزخان مبني بر رعایت حقوق 

بازرگانان بود.
اترار،  رویداد  از  خالصه اي  ذکر  با  وّصاف،  تاريخ  مؤلف 
مغول هاي اعزامي به مرزهاي ایران را بازرگاناني مي داند که به 
بود  سلطان  مادر  نزدیکان  از  که  )غایرخان(  اترار  حاکم  فرمان 
توقیف شدند؛ اما ذکر صریحي از طمع غایرخان در این قضیه 
نمي کند، وي در این ماجرا شخص سلطان محمد خوارزم شاه را 
»... غایرخان  مسئول فاجعه معرفي و صریحًا اشاره مي کند که: 

رسولي  کرد.  توقیف  را  ایشان  بود  سلطان  مادر  نزدیکان  از  که 
به گرفتن مال و جانشان فرمان داد  نزد سلطان فرستاد. سلطان 
و غایرخان امر سلطان را اطاعت نمود« )وّصاف الحضره، 1269 

هق، ص 563(
ابن العبري )685/623( در گزارش خود در مورد اترار، تعداد 
افراد مغول کشته شده را 150 تن مي داند و از آنان با نام بازرگان 
یاد مي کند. وي همانند منابع قبلي به این نکته اشاره مي کند که 
دولت  اطالع  به  چنگیزخان  توسط  قبل  از  جماعت  این  ورود 
خوارزم شاهي رسیده بود. وي قتل این بازرگانان را طمع غایرخان 
در اموال آنان مي داند و نقش غایرخان در تحریک سلطان محمد 
خوارزمشاه را صریحًا عنوان مي کند. ابن العبري، برخالف تاریخ 
در  مي گذرد،  حادثه  این  از  مختصر  و  کوتاه  بسیار  که  وصاف 
هنگام ذکر این رویداد توضیح کاملي ارائه مي دهد و گناه حمله ي 
مغول به ایران را نه به گردن سلطان محمد خوارزم شاه، بلکه به 
با گزارش خود به عنوان حاکم  اترار مي اندازد که  گردن حاکم 
امین خوارزم شاهي به خیال به چنگ آوردن متاع بازرگانان حتي 
به فریب پادشاه خوارزمي مي اندیشد و مقصود خود را به انجام 

مي رساند. )ابن العبري، 1377، ص 319(.
سه  رسالت  به  هجري،  نهم  قرن  بزرگ  مورخ  ميرخواند، 
نام هاي محمود یلواج خوارزمي، علي خواجه بخاري و  به  نفر 
بي شمار  نفیس  کاالهاي  با  چنگیز  از طرف  که  اتراري،  یوسف 
محمد  سلطان  خدمت  تا  مي شوند  خوارزمشاهي  قلمرو  وارد 
خوارزمشاه برسند و پیام چنگیز را به وي برسانند، خبر مي دهد. 
)میرخواند، ج 5، ص 3824( البته اشاره به این نکته الزم است 
و  سفرا  بین  مکالماتي  از  رویداد،  ذکر  هنگام  در  میرخواند  که 
تاریخ  کتاب هاي  در  که  گفته  سخن  خوارزم شاه  محمد  سلطان 
است.  نشده  ذکري  آن  از  جامع التواریخ  و  وّصاف  جهانگشا، 
احتماالً دسترسي میرخواند به بایگاني سلطنتي علت این امر بوده 
است. به هر حال، وي نیز این هیئت را بازرگانان مغول مي داند و 
زماني که از اشتباهات سلطان محمد خوارزم شاه صحبت مي کند، 
یکي از حرکات ناصواب او را کشتن 450 بازرگاني مي داند که 

نسوي گناه قتل اين افراد را به گردن 
حاكم اترار )غايرخان( مي اندازد كه 
به نظر او دايي زاده ي سلطان محمد 

خوارزمشاه بوده است
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بنا به گفته ي وي، موحد و مؤمن بودند و از طرف چنگیزخان به 
قلمرو خوارزمشاهي وارد شده بودند. او اشاره مي کند که سلطان 
از  غایرخان،  مزّور  کلمات  شنیدن  مجرد  به  خوارزم شاه  محمد 

عراق فرمان قتل این افراد را صادر کرد. )همان، ص 3833(
از  ابتدا  اترار،  ماجراي  شرح  در  .ق(  هـ   630 )م  اثیر  ابن 
بازرگاناني یاد مي کند که به فرمان چنگیزخان با امتعه ي زیادوارد 
شهر اترار در آخرین قلمرو خوارزم شاهي شدند. ابن اثیر نام این 
حاکم را ذکر نمي نماید و فقط او را با عنوان نماینده ي خوارزمشاه 
در اترار معرفي مي کند. وي اشاره مي کند که این گروه، همین که 
به شهر رسیدند، حاکم پیامي به خوارزم شاه فرستاد و به وي خبر 
داد که آنان چه اموالي با خود دارند )ابن اثیر، ج 26، ص 132(

او همچنین اشاره مي کند که کشتن و ضبط اموال این افراد 
به فرمان سلطان خوارزم شاه بوده و حاکم اترار فقط اطاعت امر 
نموده است. وي در ذکر این حوادث این سخن مهم را نیز بیان 
به  مغوالن  تاز  و  تاخت  سبب  که  است  شده  »گفته  که  مي کند 
شهرهاي اسالمي غیر از این هاست و نباید در تواریخ ذکر شود.« 
در حمله ي  نقش وي  و  عباسي  نامه ي خلیفه ي  به  او  اینجا  در 
ایران صحبتي نمي کند. »آنچه من ذکر نکردم، هرچه  به  چنگیز 
بوده، تو هم اندیشه کن، خود را نیک گردان و در این باره چیزي 

نپرس« )همان، ص 132(
ابن اثیر حادثه ي مغول را یک حادثه ي عظیم و مصیبت بزرگ 
مي شمارد. )همان، ص 125(. وي آغاز این حمله ي هولناک را 
617  مي داند که در پي حادثه ي اترار واقع گردید و معتقد است 
نزد  به  ماجرا  این  در علت  تحقیق  را جهت  که چنگیز سفیري 
خوارزم شاه مي فرستد تا سلطان را تهدید کند و به وي بگوید شما 
یاران و بازرگانان مرا کشتید و دارایي مرا از ایشان گرفتید؛ پس 

آماده ي جنگ باشید که به زودي با لشکري 
با شما  ندارید  ایشان را  با  برابري  یاراي  که 
روبه رو خواهم شد. خوارزم شاه که این پیام 
را شنید دستور داد که سفیر را بکشند و ریش 

همراهان او را بتراشند. )همان، ص 136(
وي در اینجا سعي در مبّرا کردن سلطان 
نشان  مي خواهد  و  دارد  خوارزمشاه  محمد 
دهد که اعضاي هیئت دوم علیرغم تهدیدي 
بود  گرفته  صورت  چنگیزخان  طرف  از  که 
به قتل رسیدند. موضوع اخیر مسئله اي است 
که منابع دیگر اشاره اي به این صورت بدان 
رویداد،  انعکاس  نوع  این  شاید  و  نداشتند 
ناشي از بدبیني ابن اثیر نسبت به مغوالن باشد 
تا جایي که در اثر خود هرجا از مغول نام برده 
آنان را نفرین نموده است و محو و زوال آنان 
را از خداوند خواسته است، و این بدبیني در 

تاریخ نویسي او نیز تأثیر داشته است.

کتاب  خوارزم شاهیان  تاریخ  منابع  اهمیت ترین  با  از  یکي 
است.  نسوي  شهاب الدين  اثر  منکبرني«  جالل الّدین  »سیرت 
سلطان جالل الدین  مخصوص  منشي  هق   622 سال  در  نسوي 
سال  یعني  هق   628 سال  تا  او  شد.  او  رسائل  دیوان  رئیس  و 
استیصال و قتل جالل الدین در خدمت او بود. این  اثر از حیث 
اشتمال بر دوره ي پایاني حکومت خوارزمشاهیان و ابتداي ظهور 

مغول یکي از معتبرترین منابع تاریخ دوره ي مغول است.
نسوي بدون ذکر تعداد بازرگانان مغول اشاره مي کند نایب 
سلطان خوارزم شاه در اترار ینال خان در اموال آنان طمع کرد و 
به سلطان نامه اي نوشت و در آن اشاره کرد که اگرچه آنان در 
لباس بازرگانان هستند اما در اصل جاسوس اند. )نسوي، ص 50( 
»این قوم اگرچه در زّي بازرگان آمده اند، بازرگان نیستند و در 
بند کشف احوالي مي شوند که وظیفه شان نیست«. )همان، ص 
این جماعت  بودن  بازرگان  به  تنها  پژوهشگران  از  برخي   .)51
سخني  افراد  این  جاسوس بودن  احتمال  از  و  نموده اند  اشاره 
نیز  نویسندگان  از  دیگر  عده اي   .)26 )اشپولر، ص  نمي گویند. 
که  مي کنند  بیان  و  کرده اند  نگاه  مسئله  این  به  متفاوتي  نگاه  با 
سوءظني که از سیاست هاي »زیرکانه و فریب آمیز« چنگیز ایجاد 
رهنمون  باور  این  به  را  عده اي  بود،  شده 
)ساندرز،  جاسوس اند.  اینان  که  بود  شده 
تردید  با  ساندرز  اگرچه   .)61  ،60 صص 
بازرگاناني  نام  با  کشتگان  این  از  آشکاري 
یاد مي کند که فرماندار اترار به خیال این که 
آن ها قصد تهیه ي گزارشي از قدرت نظامي 
قتل  به  را  آنان  داشته اند،  را  خوارزم شاهیان 
رسانده است. )همان، صص 60، 61( با این 
وجود وي اشاره نمي کند که اگر چنین فرضي 
هم درست باشد، چرا حاکم مرزي اقدام به 
این که چرا  یا  و  مي کند  افراد  تمامي  کشتن 
تمامي اموال این افراد به نفع خوارزم شاهیان 
بدون شک  مسئله  این  است.  مصادره شده 

طمع ورزي حاکم اترار را رد مي کند.
پذیرفت  باید  مسلم  قدر  این که  حال 
آنچه حاکم اترار را به قتل این افراد وا داشته 
بوده  کاروانیان  نفیس  اموال  است، طمع در 

كه  مي كنند  اذعان  تاريخي  متون  بيشتر 
چنگيز ورود كاروان تجاري را به وسيله ي 
هيئتي كه قباًل فرستاده بود به سلطان محمد 
به وي رعايت  و  اعالم كرده  خوارزم شاه 

حقوق بازرگانان را متذكر شده بود



است. )بویل، ص 290(
نسوي گناه قتل این افراد را به گردن حاکم اترار )غایرخان( 
مي اندازد که به نظر او دایي زاده ي سلطان محمد خوارزمشاه بوده 
است و اضافه مي کند که سلطان محمد، بعد از اقدام حاکم اترار 
پرده پوشي  براي  که  گرفت  قرار  شده اي  انجام  عمل  مقابل  در 
اقدام غایرخان پرداخت.  از  از عمل وابسته ي خود، به حمایت 

)نسوي، ص 50(
نسوي تالش دارد تا در این جریان سلطان محمد را تبرئه 
کند و گناه را بر گردن حاکم اترار اندازد. »غایرخان از این ترهات 
بر آن بیچارگان بست تا سلطان فرمود که ایشان را احتیاط باید 
کردن و از حقیقت حال پرسیدن؛ بر این رخصت همه را بگرفتند 
و بعد از آن خبر و اثر ایشان ناپدید گشت.« )همان، صص 52، 
51( وي تنها مورخي است که سعي دارد در این جریان سلطان 

نگارش کتاب سیرت جالل الدین  تاریخ  این که  با  کند.  تبرئه  را 
منکبرني از نظر زماني بر تاریخ جهانگشا تقدم دارد، با این وجود 
وابستگي مؤلف به خوارزم شاهیان و پایگاه شغلي مورخ، وي را 

به حمایت از آنان وامي دارد.
مورخ دیگر؛ شبانكاره اي است که درخصوص واقعه ي اترار 
مطلبش را از روي کتاب تاریخ جهانگشا اخذ نموده است. وي 
اترار  شهر  حاکم  دست  به  را  مغول  بازرگانان  از  تن   450 قتل 
تأیید مي کند و اشاره ي جالبي در پایان این رویداد دارد: »چون 
اقبال سلطان محمد را روز آخر بود، ایشان را فرموده تا به قتل 
آورند« )شبانکاره اي، ص 233( شبانکاره اي مي نویسد: »چون آن 
مال  در  طمع  ماوراءالنهر  ملک  رسیدند  ماوراءالنهر  به  جماعت 
از  آمده اند  که جمعي  داد[  ]نشان  نمود  با سلطان  و  کرد  ایشان 
روا  اسالم  دین  در  و  شده اند،  کافر  حمایِت  به  ]که[  مسلمانان 
نیست که مسلمانان به حمایت کافران درآیند؛ حکم آن چگونه 

است؟« )همان، ص 140(
به  تنها  نه  او  مي کند.  صحبت  اترار  واقعه ي  از  نیز  بناكتي 
تسخیر اترار توسط مغول و کشته شدن غایرخان اشاره ي صریحي 
دارد بلکه علت حمله ي چنگیز به مملکت خوارزمشاهي را کشته 
مي داند.  خوارزم شاه  نماینده ي  توسط  )بازرگانان(  ارتاقان  شدن 
وي این مطلب را خیلي مختصر از زبان چنگیزخان در بین اهالي 
که  بدانید  قوم  »اي  مي نویسد:  شهر،  این  اشغال  از  پس  بخارا 
)بناکتي، صص  شما...«  بزرگانان  و  کرده اید  بزرگ  گناهان  شما 
367، 366( علت اختصار این مطلب مشخص است، چرا که در 
اصل، کتاب وي یک تاریخ عمومي است که تنها بخشي از آن 
به واقعه ي مغول پرداخته است. لذا چون واقعه ي مغول شروعي 

براي یورش مغوالن به ایران است به آن پرداخته است.
جوزجاني از مورخان مخالف مغول، در هنگام شرح ماجراي 
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خود  با  که  مي داند  تن   500 را  مغول  بازرگانان  تعداد  اترار، 
حاکم  نام  وي  بودند.  آورده  تجارت  براي  فراواني  امتعه ي 
کاالهاي  کردن  عنوان  با  که  مي کند  ذکر  »قدرت خان«  را  اترار 
بازرگانان و طرح خیانت آنان، اجازه ي دستگیري آن جماعت 

را از سلطان درخواست مي کند. )جوزجاني، ص 311(
گزارش  در  که  دیگري  اختالف  بازرگانان،  تعداد  از  غیر 
مي شود،  دیده  جوزجاني  کتاب  در  اترار  حادثه ي  به  مربوط 
نحوه ي اطالع چنگیز از حادثه است. منابع دیگر عنوان مي کنند 
که از این ماجرا تنها یک نفر زنده ماند و آن هم به این دلیل 
که وي در زندان بوده و پس از جریان از زندان گریخته و این 
خبر را به چنگیز رسانده است، اما جوزجاني مي گوید این فرد 
بازرگانان همراه آنان  در حمام بوده و به این دلیل هنگام قتل 

نبوده است.
جوزجاني کشته شدن بازرگانان را طمع »قدرت خان« به زر 
و نقره ي آنان مي داند. )همان، ص 104، 103( او در این باره 
مي نویسد: »والي اترار با کسب اجازه ي خوارزم شاه، ایلچیان را 
به همراه تجار به طمع ثروت آن ها به قتل رساند«. )همان، ص 
انتقامي  نیز عامل اصلي حمله ي هول انگیز مغول را  337( وي 
مي داند که با اقدام نابخردانه ي سلطان محمد خوارزمشاه اتفاق 
به گردن سلطان محمد  را  اعمال  این  افتاد و مسئولیت همه ي 
خوارزم شاه مي اندازد. الزم به ذکر است که در بین مورخان عهد 
مغول، جوزجاني در دسته ي دوم قرار مي گیرد، یعني آن دسته 
از مورخاني که با دیدي انتقادي به حکومت مغول نگریسته اند؛ 
جوزجاني اما با رعایت انصاف کامل، در این ماجرا گناه را نه 

بر گردن مغوالن بلکه به گردن خوارزم شاهیان مي اندازد.
بازرگاناني  به  اشاره  خود  کتاب  در  نیز  مستوفي  حمداهلل 
مي کند که وقتي به اترار رسیدند اینال جوق، که از طرف محمد 
کرد  آنان  مال التجاره ي  به  طمع  بود،  آنجا  حاکم  خوارزم شاه 
مرزي  حاکِم  این  طرف  از  محمد  سلطان  فریفتن  به  اشاره  و 
دارد. اما در کنار این موضوع بیان مي کند که »سلطان ناسنجیده 
ببرد.«  اموال  و  بکشت  را  تجار  اینال جوق  داد،  فرمان  به خون 
)مستوفي، صص 582، 581(. وي نیز مانند مورخان پیشین به 
استثناي نسوي همه ي گناه را متوجه سلطان محمد خوارزمشاه 
مي داند و نقش حاکم اترار در این قضیه را نیز نقض نمي کند.

نتيجه گيري
حادثه ي اترار نقطه ي عطفي در حمله ي مغول به ایران است 
و لذا مورخان، نظر به اهمیت موضوع، ولو اندک، اشاراتي به این 
واقعه داشته اند. اما به راستي کساني که در اترار کشته شدند چه 
کساني بودند؟ آیا آنان بازرگاناني بودند که به دنبال یک تفاهم نامه ي 
اقتصادي دو طرفه و صرفاً به قصد تجارت به قلمرو خوارزم شاهي 
آمدند؟ یا به گفته ي نسوي جاسوساني در لباس بازرگان بودند؟ 
نفر  آن ها چند  تعداد  بوده است؟  افراد چه  این  قتل  واقعي  علت 
بوده است؟ قبل از پاسخ گویي به این سؤاالت باید به نکته اي اشاره 
نمود که نویسندگان در آثار خود کمتر به آن توجه نموده اند ولي 
مي کند.  نظر  جلب  مغول  عهد  مورخان  متفاوت  گزارش هاي  در 
مورخاني که در نوشته هاي خود از خوارزم شاهیان و خالفت عباسي 
طرفداري نموده اند، اغلب گناه این قضیه را بر گردن مغول انداخته اند 
بازرگان  لباس  افراد را جاسوساني در  این  و در داوري هاي خود 
معرفي نموده اند. اما دسته اي دیگر از مورخان که با نگاه منصفانه تري 
به این ماجرا نگاه کرده اند و خود گاهي در دربار مغول نیز بوده اند 
به بازرگان بودن این افراد اشاره داشته اند و به طور آشکار از اشتباه 
محمد خوارزم شاه و طمع ورزي حاکم مرزي سخن گفته اند. هر چند 
در تاریخ نمي توان با قطعیت درخصوص رویدادي سخن گفت، با 
این وجود با بررسي دیدگاه هاي منابع این عصر و نظر اندیشمندان 

مي توان به این نتایج دست یافت: 
1. در مورد تعداد این افراد، نظر جویني در تاریخ جهانگشا را 
باید پذیرفت. گفتیم که برخي منابع، همچون جوزجاني، تعداد آن ها 
را 500 تن دانسته و برخي نظیر ابن عبري این تعداد را 150 تن 
مي دانند. اما با توجه به اینکه تاریخ جهانگشا قدیمي ترین منبعي است 
که آمار بازرگانان در آن ذکر شده، و با در نظر گرفتن این موضوع 
که عطاملک جویني به علت نزدیک بودن به دربار مغول، منابعي را 
در اختیار داشته که دسترسي به آن ها براي هر کس امکان پذیر نبوده 
است، نظر وي صحیح تر به نظر مي رسد؛ ضمن این که در برخي منابع 
صریحاً ذکر شده که چنگیز »پسران و نوینان و امرا را فرمود تا هر 
کس از اقوام خویش دو سه کس مرتب کنند و سرمایه بالش زر و 
نقره دهند تا با این جماعت به والیت سلطان روند و تجارت کنند 
...« )جویني، ج 1، ص 60(. تقریباً افرادي که در این حادثه به قتل 
رسیدند بایستي، با توجه به شواهد 450 نفر بوده باشند. نظر به اعتماد 

مورخان بعدي به مؤلف جهانگشا نیز، این آمار پذیرفته تر است.
نمي توانسته اند  دالیلي  به  بنا  و  بودند  بازرگان  افراد  این   .2
جاسوس باشند. مهم ترین دالیلي که نگارنده را به این نتیجه رسانده 

بدین شرح است: 
ـ تعداد زیاد این افراد امکان جاسوس بودن آنان را رد مي کند. 
البته منکر این قضیه نمي توان شد که ممکن بود عده اي هم در میان 
این جمع قصد تجسس و جاسوسي داشته اند، اما اکثر آن ها تاجر 

بوده اند.
ـ کاالهایي که این افراد با خود داشتند، از نظر قیمت و ارزش 

بودن  جاسوس  تأييد  در  غايرخان 
بازرگانان دليلي موجه ارائه نمي دهد 
و اين نكته مبين اين است كه تهمت 
براي كشتار  بهانه اي  فقط  جاسوسي 

آنان و ضبط اموالشان بوده است
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مالي، بسیار زیاد بوده است، حال اگر قصد این افراد جاسوسي 
با مال التجاره ي کم ارزش تري به خاک  باید  بود، به حکم عقل 
بیگانه وارد مي شدند. چرا که رهبر آنان )چنگیز( صددرصد این 
احتمال را مي داد که شاید این افراد شناسایي شوند و کاالهاي 

گران قیمتي با آنان روانه نمي کرد.
ـ این هیئت بالفاصله بعد از بازگشت هیئت بازرگاني ایران 
این  آنان  با  چنگیز  رفتار  آمدند. حسن  ایران  به  چنگیز،  نزد  از 
اطمینان را به او مي داد که مي تواند متقاباًل بازرگاناني را به ایران 

اعزام کرد و از منافع آن برخوردار گردد.
ـ بنا به فرض، اگر یکي از اهداف چنگیزخان اطالع گیري و 
جاسوسي بوده باشد، مطمئنًا تمام کاروانیان به دلیل اهمیت این 
موضوع، از آن خبر نداشتند و بیشتر آنان تنها با نیت تجارت و 

بهره مندي از عواید آن وارد قلمرو ایران شدند.
ـ ارزش کاالهاي تجاري، مغوالن به قدري زیاد بود که این امر 
باعث نگراني چنگیزخان شده بود. بیشتر متون تاریخي اذعان مي کنند 
که چنگیز ورود کاروان تجاري را به وسیله ي هیئتي که قباًل فرستاده 
بود به سلطان محمد خوارزم شاه اعالم کرده و به وي رعایت حقوق 
بازرگانان را متذکر شده بود. این اقدام چنگیز در واقع نوعي اقدام 
براي حصول اطمینان از به سالمت رسیدن این اموال بوده و وي با 

این شکل خواسته به نوعي اموال را بیمه کند.
ـ بیشتر منابع، با شرحي که از مال التجاره ي مغول ها داده اند، 
تأیید  غیرمستقیم  یا  مستقیم  را  جماعت  این  بودن  بازرگان 

کرده اند.
براي  دلیلي  هیچ  غایرخان  که  نمي شود  دیده  منابع  در  ـ 

جاسوس بودن آنان به سلطان محمد ارائه داده باشد.
ـ چنانکه این افراد جاسوس بودند مي توانستند از راه دیگري 
وارد ایران شوند در حالي که از مرز اترار وارد شدند، شهري که 
از نظر تجاري یک شهر شناخته شده بود و مي توانست مأموریت 

جاسوسي آنان را دچار مشکل کند.
ـ اگر حاکم اترار از واژه ي جاسوس در مورد آن ها استفاده 
که  است  مي کرده  احساس  که  بوده  دلیل  این  به  ظاهراً  نموده، 
باور  بیشتر  را  او  ادعاي  خصوص  این  در  خوارزم شاه  سلطان 
مي کند، چرا که متون تاریخي تأیید کرده اند که شخص سلطان 
محمد قباًل افرادي را براي تجسس به قلمرو مغوالن اعزام کرده 
افراد  این  از کلمه ي جاسوس براي  نیز  لذا اگر غایرخان  بود و 
این  از  در سلطان  قبلي  زمینه ي  به  توجه  با  است  کرده  استفاده 
مسئله بوده است. از همه مهم تر اینکه تنها مورخاني برجاسوس 
جانبدارانه اي  سیاست  که  داشته اند  تأکید  مغول  بازرگانان  بودن 

نسبت به خوارزم شاهیان در پیش گرفته بودند.
زیر  دالیل  به  نگارنده  نظر  از  بازرگانان،  این  قتل  بنابراین 

صورت گرفته است: 
1. طمع بي چون و چراي غایرخان در اموال بازرگانان مغول. 
و این همان است که مؤلف تاریخ جهانگشا نیز به وضوح بیان 

توهین  به  نسبت  غایرخان  کینه ي  ابتدا  در  اگرچه  است،  نموده 
یکي از کاروانیان را به عنوان علت کشتار ذکر مي کند.

با  و  بوده  بسیار چشمگیر  بازرگانان  مال التجاره ي  2. حجم 
باالیي  ارزش  قیمت  نظر  از  مي دهند،  تاریخي  منابع  که  شرحي 

داشته است.
3. اگر واقعًا توهین شخصي یکي از کاروانیان باعث رنجش 
غایرخان شده بود، به طور طبیعي باید همان فرد مجازات مي شد، 
نه کل افراد کاروان؛ بنابراین قتل عام بازرگانان باید دلیل دیگري 

داشته باشد که همان طمع غایرخان در اموال آنان است.
4. غایرخان در تأیید جاسوس بودن بازرگانان دلیلي موجه 
تهمت جاسوسي  این است که  مبین  نکته  این  و  نمي دهد  ارائه 
فقط بهانه اي براي کشتار آنان و ضبط اموالشان بوده است. وي 
از قبل آنان را کافر و جاسوس معرفي کرده و قبل از اثبات جرم 
آن ها، اموالشان را مصادره نموده است و این نکته اي است که در 

عرف سیاسي آن روزگار هم رایج نبود.
مورخان  شد،  اشاره  آن ها  به  که  منابعي  محدود  از  غیر   .5
منصف دیگر نیز در این جریان حرص و طمع غایرخان را علت 

این کشتار بیان مي کنند.
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