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 چکیده

سرنوشت  ندتواهایی است که میروش هاستفاده از تاکتیک جنگ روانی در نبردهای نظامی، از جمل

د رویکر از این نبرد، هها را به نحو مطلوبی تغییر دهد. مغوالن به تناسب شرایط گوناگون در جبهجنگ

تخریب  ان خود،گرفتند. آنها با ایجاد رعب و هراس وحشتناک در دل دشمنبر علیه دشمنان خود بهره می

گیری ن بهرههمچنی های نژادی و زبانی وها و استفاده از قرابتنظامیان و مردمان سرزمین هروحی

ی دست های چشمگیرپیروزی مناسب از اختالفات داخلی و ایجاد تفرقه در بین رقبای خود، به

جنگ ز ایافتند. این پژوهش تالشی است در جهت پاسخ دادن به این سؤال که مغوالن چگونه 

 روش الن بهمغوکردند؟ کاربست جنگ روانی در فتوحات روانی برای غلبه بر دشمنان خود استفاده می

ا خود ر هایای از پیروزیحلیلی است تا به این نتیجه نایل شویم که مغوالن قسمت عمدهت -توصیفی

 آوردند.در استفاده از تاکتیک مذکور به دست می

 : مغوالن، جنگ روانی، وحشت و ارعاب روانی، شایعه، تفرقهواژگان کلیدی
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 مقدمه

ها بوده است. گیر انسانجنگ نیز همواره گریبان هبشری، پدید با شکل گرفتن اولین اجتماعات

تسخیر  به ها رافیزیکی و جسمی، بعد روانی انسان در هر جنگی دو طرف سعی دارند عالوه بر بُعد

توان گفت خویش رقم بزنند. به طور یقین می ها را مطابق با منافعخویش درآورده و نتایج جنگ

و قوام  فیزیکی بدون پیروزی روانی حاصل شده، فتح و پیروزی دوامها پیروزی هرگاه در جنگ

های مشقّت باری صورت گرفته است. استفاده از شته یا در راه رسیدن به هدف تالشچندانی ندا

کم و  هارود که در اکثر جنگشمار می فنونی به هروش جنگ روانی در منازعات نظامی، از جمل

توان مدعی شد که جنگ روانی د استفاده قرار گرفته است. نمیوربیش توسط فرماندهان نظامی م

تأثیر قرار  ها برای تحتانسانآن به قدمت تاریخ بشر است.  های نوین است، چرا که پیشینپدیده

ها در سطوح مختلف از ار بسته و این شیوهها و ترفندهای مختلفی را به کدادن دشمن خود، شیوه

است.  ی گرفته تا اجتماعات کوچک و بزرگ، اشکال گوناگونی داشتهارتباط چهره به چهره و فرد

وسایل و کاربرد این شیوه  هتمدنی در مقایسه با گذشته، تنها در استفاد ههای بشر در عرصپیشرفت

تأثیر بر ذهن  توانسته تغییراتی بوجود آورد. اما همچون گذشته، در زمان حال هدف جنگ روانی،

شود که با ایجاد تالش می جنگی و دفاعی اوست. در این روش جنگی هروحیدشمن و از بین بردن 

مورد نظر  و رجال سیاسی کشور به اهداف تفرقه و چند دستگی بین صفوف مردم، رعب و وحشت

کند با تقویت روحیه عی و تهاجمی است. چرا که تالش میدست یافت. جنگ روانی شامل ابعاد؛ تداف

 دشمن و در نهایت تسلیم آنان منجر شود.  هتضعیف روحیمردم و نیروهای خودی، به 

ستعداد و رغم داشتن نیروی نظامی کارآمد، از اجمله اقوام جنگجویی بودند که علیمغوالن از 

 مغلوب نیز برخوردار بودند. آنها از هر نوع حیله و روش جنگی کارآمد برایای تدابیر جنگی فوق العاده

توان ادعا کرد که مغوالن بردند. به همین خاطر است که میدشمنان خود بهره می هساختن روحی

دادن دشمنان  برای شکست ای از جنگ روانینظامی خود، به میزان قابل مالحظهدر کنار فتوحات 

 هتجرب بردند. به منظور تبیین ابعاد تاریخی جنگ روانی، این مقاله به برّرسی تحلیلیخود بهره می

 مذکور پرداخته است.  همغوالن در استفاده از شیو

 تحقیق پیشینه

با  های معتبر علمی و همچنین با مراجعه به آثار نویسندگان مختلف، پژوهشیه سایتبا مطالع

 حاضر یافت نشده است. هرویکرد مقال

 چهارچوب مفهومی ـ نظری

جدید، درک کاربرد روش  هبرای شناخت مفهوم جنگ روانی و رویکردهای حاکم بر این پدید

های شاخص دهد تات است. این اقدام به ما امکان میمذکور در فتوحات مغوالن بسیار حایز اهمی
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گیری از در زمینه بهرههای جنگی مغوالن ری مورد نظر را برای تحلیل سیاستمفهومی و نظ  م

 های مرسوم در جنگ روانی داشته باشیم.روش

 جنگ روانی:

دن کر جنگ عمل خشونت باری است که هدفش وادار»کالوزیتس معتقد است که در تعریف جنگ 

از استفاده  رو جنگ اعمال قدرت بااز این (33-32: 1387، بوتول) . «ماست حریف به اجرای خواسته

میان  روانی آن برای این پژوهش حائز اهمیت است. از هنیروی زور و روانی است که بررسی جنب

استفاده از هر  »توان گفت: جنگ روانی یکه برای جنگ روانی عنوان گردید، مهایی اولین تعریف

. است «ای به منظور تأثیرگذاری بر روحیه و رفتار یک گروه، با هدف نظامی مشخصنوع وسیله

استفاده از تبلیغات طراحی شده و سایر اقدامات »( گری اِل ویتلی جنگ روانی را 31:1386)خوسفی،

متخاصم در  های خارجی، احساسات، تمایالت و رفتار گروههاتأثیرگذاری بر نگرشروانی با هدف 

در تعریف دیگری چنین  (32:1386همان،کند. )تعریف می «راستای حمایت از اجرای اهداف ملّی

جنگ روانی به اقدامات طرح ریزی شده به منظور تأثیر در عواطف و عقاید دشمن »آمده است که 

طراحی  که از طریق عملیات رزمیهایی آنان در جهت پشتیبانی هدف هیف روحیبرای تخریب و تضع

 (11:1388نصورنژاد،)م« شودگردد، اطالق میمی

 ترس ایجاد و مقابل طرف هروحی به زدن ضربه منظور به که است عملیاتی روانی جنگ واقع در

 آن کنترل برای و است هدف مورد دشمن فکر و روحیه روش این در. رودمی کار به امیتاز گرفتن و

 استفاده دسیسه، و تبلیغات قومی، و مذهبی ی تفرقه ایجاد شایعه، ترس، وحشت، هایروش از

 وجود به سلطه ایجاد برای را الزم گسست اول، مرحله در دشمن اجتماع درون در نفوذ. شودمی

 برای امیدواری حس یا وحشت ایجاد باعث دشمن احساسات و عاطفه دادن قرار هدف بعد، آورد؛می

 و پذیردمی صورت روانی فعالیت اصلی جنگ مرحله این در. شودمی باعث را ممکن وضع از رهایی

 ناامیدی و تقدیرگرایی و تسلیم آن کنار در و وحشت و هدفی بی ناامنی، فکری، خستگی ایجاد

 که است افزارها جنگ و نمایش نیروها سوم همرحل در. شودمی فرد ناکارآمدی باعث ممکن، وضع به

 شودمی باعث ات،نفر زیاد تعداد و نظامی و تاکتیکی توانایی و نیروها انبوهی و کندمی فلج را دشمن

 حداقل به را خویش مقاومت و نظامی توانایی و کرده ایجاد خود در زبونی و ضعف احساس مقابل طرف

 هروی شود، فراهم جنگی مهم هزمین دو باید نبرد، در پیروزی برای است معتقد خلدون نیز ابن .رساند

تاثیرگذار  و مهمتر هزمین اما است، نظامی ساختار سیستم و نظم نفرات، تعداد سالح، به مربوط اول،

 و ترس ایجاد فریبکاری، گری،مراحلی ازقبیل: حیله به کند مربوطمی مشخص را جنگ هنتیج که

 (532:1362 عبدالرحمن، ).است مقابل طرف ذهن کنترل و وحشت

واقع سه  شود. درایعه و ارعاب، به پیروزی منجر میخشونت، ش هجنگ روانی با سه رویکرد عمد
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آنان  روانی بود که از زمینه عامل موفقیت جنگ روانی در تاریخ این دوره، خشونت بیش از حد نیروها

که در عمل ارعاب  پذیرفت و ایجادپخش شایعه، که در عرصه کالمی صورت میگرفت. ت مینشأ

 ورزیدند. به آن مبادرت می

اقتصادی  تواند ریشه در کمبودهایمی خشونت مغول در این دوره باید متذکّر شد که خشونت هدربار

را برای  مغوالن که محیط نامساعد اقتصادی آسیای میانه، داشته باشد، که باعث ایجاد آن گردد، چرا

پرخاشگری  هروست که زمینین( از ا42-41: 1387)بوتول، . کردتر میها، مساعدحمله به سایر سرزمین

،  مان. )های آدمی در رسیدن به امیال خویش، جستجو کردهای آدمی و ناکامیرا باید در محرومیت

اساسًا  های کوچک و سنتی،ها در قبایل و محیطوی دیگر هابز معتقد است که انساناز س (457:1363

نمایند چون در تربیت و فرمانبرداری از قدرتی که قتل، یکدیگر میخونریزی و غارت و مبادرت به 

برایشان  اند تا مفاهیمی مانند عدالت و انصاف و حقوق سایرینرا بتواند مهار کند، رشد نیافته اینان

 (189-187: 1384 ،) توماس هابز. معنی دهد

 و است ساختگی خبر یک ترویج کارکرد شایعه و تعریف آن باید یاد آور شد که شایعه هدربار

 دارد، حقیقت از ناچیزی هبهر که خبری تحریف یا رعب ایجاد و مبالغه با و واقعیت از دور به اساساً

 که است خاصی جهت در عمومی افکار دادن قرار تأثیر تحت شایعه پخش از هدف. است همراه

 یک عنوان به توانمی را شایعه بنابراین. باشدمی همراه نظامی یا اقتصادی سیاسی، مقاصد با همواره

 به دهان طریق از آن انتقال موارد اغلب در که دانست ایحادثه راستای در و نشده تأیید گزارش

 ایجاد مردم؛ مختلف طبقات میان در اضطراب و نگرانی افزایش: مانند مواردی. گیردمی صورت دهان

 یک در شایعات رواج پیامدهای از ناامیدی، و یأس هروحیّ  ساختن حاکم و اجتماعی ناسالم فضای

  (26-27: 1388منصورنژاد،) .است جامعه

شود و از سوی دیگر برای فرد، موجب رهایی شدن یک احساس تند اولیه می شایعه باعث رها

ذهنی را  احساسات تنفر آمیز نسبت به کسانی که از آنان رنجش دارد، را به همراه دارد و رضایت

شایعه، بدور  ی پخش کننده شایعه و باور کنندهآورد. کارکرد شایعه گاه از سومیهمراه هبرای وی ب

برای وی  باشد و این نکته نیز دارای بار روانی است تا فرد از فشار روانی که شرایط جدیداز قبول می

فرد و شخصی که شایعه  ساخته، رهایی یابد. در واقع گاه برای رهایی از گیجی و شرایط جدید،

 (49-48: 1374) جی، ورزد.شنود، خود به پخش آن مبادرت میرا می

 دشمن صفوف در ترس القاء و دلهره و اضطراب ایجاد معنی به ارعاب، هدر نهایت عامل سوم، شیو

 بر آنکه از بیش ارعاب و آفرینی وحشت. است ملّت هتود و ارتش دشمن، فرماندهان دلهای در و

 است؛ مربوط روانی جنگ هدف و غایت به باشد، داشته تأکید روانی جنگ در مبارزه روش و سبک

 (37 :1388نژاد، منصور). است دشمنان صفوف در آفرینی وحشت روانی جنگ اهداف از یکی زیرا
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گیرد و هم مقاطع مربوط به ه نبرد و جنگ فیزیکی را در بر میجنگ روانی هم مقاطع مربوط ب  م

زمانی  هحیط روباشد. از اینی به نیروی انسانی و تسلیحات نمینبرد فیزیکی متّک فضایی که در آن

ین جنگ و هم پس از آن را پوشش جنگ روانی هم قبل از نبرد فیزیکی و جنگ رسمی و هم در ح

وجوه عقالنی،  رو هدف از جنگ روانی تأثیرگذاری سلبی بررویاین زا (13:1388)همان،. دهدمی

یا  «در وجه سلبی»ای که در نهایت به تغییربه گونهعاطفی، اقتصادی و یا طبیعی مخاطب است؛ 

 )افتخاری، .در رفتار وی متناسب با منافع بازیگر عامل منتهی گردد« در وجه ایجابی»تقویت 

110:1391) 

توان است، مییا به کار برده شده با تأمل در مجموع تعاریف متنوّعی که از جنگ روانی ارائه و 

گیری این شکل دو رویکرد اصلی را در تاریخ تحول مفهوم جنگ روانی از یکدیگر تمییز داد. مبنای

 دارد. دو رویکرد اختالف نظری است که در ابزار مناسب برای عملیاتی نمودن جنگ روانی وجود

 ارانهالف( رویکرد نرم افز

نوع ابزار به کار  دهد. بدین معنا کهشکل می« نتیجه -تفکیک بین ابزار »مبنای این رویکرد را 

معیار شناخت  -هدفتأثیرگذاری بر روی روان بازیگر  -فته شده برای تحصیل نتیجه مطلوبگر

طریق  شود که ازاز تأثیرگذاری روانی را شامل می ایاست. از این منظر جنگ روانی حوزهجنگ روانی 

 (101:1391)همان،. کاربرد ابزارهای تبلیغاتی در پی تحصیل هدف است

 ب( رویکرد سخت افزارانه

تأثیرگذاری آن مالک است. بدین ترتیب که هرگونه اقدامی  هبلکه نحو« نوع ابزار»در این رویکرد 

طرف مقابل را  روانی، اعتقادات و اصول که بتواند عالیق -اعم از تبلیغ، اجبار، تطمیع و یا ارعاب  -

خشونت  ای از اقداماتحتی اگر به انجام پارهآید؛ ؛ موضوع جنگ روانی بشمار میتحت الشعاع قرار دهد

 (104:1391)همان،. آمیز منتهی شود

 کاربرد جنگ روانی در فتوحات مغوالن

 مهمترین روش های مبتنی بر جنگ روانی که مغوالن در طی فتوحات خود از آن استفاده

 کردند عبارت بود از:می

 نشان دادن برتری خود از طریق روابط دیپلماتیک (الف

آگاهی  سلطان محمد خوارزمشاه از دیرباز از موقعیت تجاری و ثروت های بیشمار سرزمین چین

پروراند. اما چنگیزخان مغول قبل از سلطان ودای تصرف آنجا را در ذهن خود میداشته و س

ای از قلمرو . بعدها مغوالن با فتح قسمت عمدهسرزمین چین تسلّط یابدخوارزمشاهی توانست بر 

نظامی سلطان  قراختائیان با حکومت خوارزمشاهی همسایه شدند. چنگیزخان که از قدرت و نفوذ

طریق  و همچنین نیّت او برای فتح چین آگاهی یافته بود، ابتدا سعی کرد تا از محمد خوارزمشاه
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ای که از طریق شان دهد. به همین جهت در طی نامهخود را به رقیب خود ن روابط دیپلماتیک برتری

ت و بزرگی تو بر من پوشیده نیس»سفیران مسلمان خود به سلطان محمد فرستاده بود، ذکر کرد: 

املت شنوم و با تو صلح کردن و راه مجنفاذ حکم تُرا در اکثر اقالیم میدانم و فراخی ممالک تُرا می

نیست که  شمرم و تو به مثابت اعزّه فرزندان منی و برتو پوشیدهرفتن از واجبات میو مسالمت 

دانی ه میچین گرفتم و بالد تُرک که بدان متصل است در حوزه تصرف آوردم و تو بِه از هم

نیاز  که والیت من معدن لشکر و سیم و زر است. و هر که را این مملکت باشد از سایر ممالک بی

ی و پشتوانه در این نامه چنگیزخان قصد داشت تا نیروی نظام (49:1365نسوی،. ) «شود...

از طریق روابط دیپلماتیک و غیر مستقیم به سلطان خوارزمشاه نشان  مادی خویش را تلویحا

دهد تا او را از خیال حمله به سرزمین های اشغالی مغوالن منصرف کند. همچنین چنگیزخان با 

شوکت  ه عنوان فرزند عزیز و بزرگ خویش، قصد داشت که قدرت وخطاب کردن سلطان محمد ب

موجبات خشم شدید سلطان  ای این نامهدهد به گونهخود را برتر از سلطان خوارزمشاهی جلوه 

 مغوالن را فراهم آورده و در هنگامی که مغوالن در حال پیشروی به مرزهای همحمد، از سرکرد

 شد. گیری عجوالنه راجع به رویارویی در مقابله با مغوالنخوارزمشاهیان بودند، موجب تصمیم

 ب. تفرقه افکنی با استفاده از اختالفات داخلی کشور هدف

اسی ـ فتوحات خود را با تدابیر سی های بودند که عمدغوالن جنگجویان زیرک و کارآزمودهم

های تشدید گسست ها تفرقه افکنی وآوردند. یکی از این سیاستنظامی هوشمندانه به عمل می

های داخلی در کشور مورد نظر آنها بود. آنان ها و نزاعو همچنین استفاده صحیح از درگیریداخلی 

ی هاو مرج اختالفات و هرج ههای آنان درباراهیبا جذب عناصر مخالف کشور هدف، از اطالعات و آگ

های موجود در بین ات و شکافکوشیدند تا اختالفبردند. آنها میموجود میان دشمنان خود بهره می

دشمنان خود  سران کشورهای دشمن را عمیق تر ساخته و باعث از بین رفتن وحدت و یکپارچگی

های خود را در هنگام وده و به این شکل اراده و خواستهشوند و آنان را از لحاظ روحی دچار تزلزل نم

یک هجوم همه  الزم برای هچنین شرایطی زمین هنبردهای نظامی به آنان تحمیل کنند. در نتیج

 کردند.غلوب کردن رقبای خود را فراهم میجانبه، با هدف م

 ن محمد و فرماندهان سپاه خوارزمیتفرقه افکنی بین سلطا -1

خوارزمشاهی  از کارگزاران دیوانی از بدرالدّین عمید کهمغوالن پیش از حمله به قلمرو خوارزمشاهیان 

بدرالدّین عمید از  شدیدی داشت، چرا که پدر و عموی هد. او از سلطان محمد کینبود بهره بردن

و در هنگام فتح این شهر به دست سلطان محمد کشته شده بودند. این  اترار بوده هروحانیان برجست

خوارزمشاهیان، به آنان  عامل باعث شد تا وی با نزدیک شدن سپاهیان مغول به مناطق حکومتی

 بپیوندد و اقدامات مهمی را برای نابودی حکومت خوارزمشاهیان انجام دهد.



 

 103 

در
ی 

وان
گ ر

جن
ت 

بس
کار

 
ت 

حا
تو

ف

الن
غو

ترکان  بدرالدّین عمید، چنگیزخان را از اختالفات شدید در میان سلطان محمد خوارزمشاه و  م

های جعلی از طرف فرماندهان سپاه به سلطان محمد ساخت. او با  نوشتن نامه خاتون آگاه

سلطان محمد یان رزمشاه، اعتماد سلطان خوارزمشاهی را از آنان سلب کرده و سبب تفرقه مخوا

در این نامه بدرالدّین عمید از جانب امرایی که خویشاوندان ترکان خاتون بودند،  و امرای لشکر شد.

چون کند و معتقد است عالم میانویسد و حمایت خود را از ترکان خاتون ان نامه میبه چنگیز خ

سلطان نیز از آنان خواسته تا به سلطان خوارزمی یاری  هسلطان به مادر خویش بی توجه گشته، والد

را همراه با  چنگیزخان این نامه (55:1365. )نسوی،نرسانند و به حمایت از چنگیز پردازند

، بر اثر این ترفند ند.جاسوسانی فرستاد که توسط خواص سلطان محمد، آن جاسوسان دستگیر شد

های حمداهلل سلطان و امرای نظامی به یکدیگر ظنین و بدگمان شدند. در این میان بنا به گزارش

گروهی از امرای سلطان، قصد جان او را کردند و سلطان خوارزمی از این تهدید  مستوفی قزوینی،

بردند. پناه  چنگیز مطلع گردید و توانست جان خود را از این مهلکه نجات دهد. این امرا نیز به درگاه

نگریست و دستور داد تا بیشتر امراء نظامی لطان با بدبینی به امرای خویش میبعد از این رویداد س

مغول،  هحمل خوارزمشاهیان از درگاه وی دور شده و هر کدام را به شهری فرستاد، لذا در هنگام

چنگیزخان  در واقع (494:1364)مستوفی،. بهره بودخوارزمی از وجود امرای حکومتی بیبارگاه سلطان 

توانسته بود میان سلطان و امیران لشکر سلطان بدبینی ایجاد نماید و این خود، همکاری سلطان 

و  اطرافیان خود بدگمان محمد و سپاهیان خوارزمشاهی را دشوار کرد. خوارزمشاه چنان نسبت به

مشخص ممکن است به دلیل  هر یک منطقکرد تمرکز تمامی قوا دبی اعتماد شده بود که تصور می

این عامل  خیانت سران لشکر وی، او را در برابر خطر از دست دادن جان و تاج و تختش قرار دهد.

های اصلی سلطان محمد در تقسیم نیروهای نظامی خوارزمشاهی در پادگان شهرهای یکی از انگیزه

محمد نیروهای  بود. در نتیجه سلطانمختلف و اجتناب وی از جنگ مستقیم با مهاجمان مغول 

نظامی خود را در مناطق مختلف قلمرو خود پخش کرد، مغوالن نیز با دشمنی مواجه بودند که از 

 و از همه مهمتر از انسجام روانی کافی در بین نظامیان گی و انسجام کافی برخوردار نبودهیکدست

امرای  اختالفات داخلی در میان خوارزمشاه وو برخوردار نبودند خوارزمشاهی، برای مقابله با آنان 

نظامی به امری رایج تبدیل شده بود. آنها با استفاده از این فرصت بدست آمده توانستند با حمالت 

خود درآورند  هویرانگر خود مناطق مختلف خوارزمشاهیان را با سرعت شگفت انگیزی تحت سیطر

ومتی یکی پس از دیگری در مقابل حمالت و شهرهای مختلف قلمرو خوارزمشاهی با اندک مقا

 مغوالن سقوط کرد.

 ای و مذهبیهای فرقهاستفاده از شکاف -2

امری  مقارن با هجوم مغوالن، درگیری مذهبی در برخی از شهرهای ایران و دیگر ممالک اسالمی
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-خصومتخراسان در تعصّبات مذهبی و شد. در این دوره شهرهای ماوراء النهر و رایج محسوب می

رنگ اصلی  های خونین فرق دینی، دچار هرج و مرج بودند، مجادالت دینیهای عقیدتی و نزاع

و ابن ابی وفاء  210-208: 1، ج1986)یاقوت حموی،  افراد بود های دسته بندی شدهخصومت

ها درگیری و شدت این (93: 1364و حسنی رازی،  191-188، 73-16،72: 2ج 357-356: 1،ج1336

هبی، از مهاجمین مذ هایز فرق برای حذف پیروان سایر نحلهحدّی بود که طرفداران هر یک ابه 

والن به شد تا مغمذهبی در برخی از شهرها باعث می هایجستند. وجود تفرقهمغول استمداد می

خود  های نظامی خود ادامه بدهند و در اکثر موارد به اهداف مورد نظرآسانی بتوانند به پیشروی

 نایل شوند.

ری در این دوره، خود در مناطق مرکزی ایران به شهرری رسیدند. شهرفتوحات  همغوالن در ادام

نزدیک شدن  ای در میان طرفداران حنفیان و شافعی مذهبان بود. باهای شدید فرقهدرگیری هصحن

تحریک  ند و آنان راسپاهیان مغول به شهر ری، بزرگان شافعی مذهب شهر، به استقبال مغوالن شتافت

برخوردار  حنفیه کردند. در چنین شرایطی که اهالی شهر از یکپارچگی کافی هبه قتل عام طرفداران فرق

نبودند، شرایط مساعدی برای مهاجمین مغول بوجود آمد تا به آسانی بتوانند کنترل شهر را بر عهده 

شهر،  ر عالوه بر قتل عام حنفی مذهبانگرفته و آنجا را تاراج کنند. مغوالن در طی یورش به این شه

نابودی  شافعی مذهبان شهر را نیز به دلیل بی اعتمادی به آنان و تالش اهالی شافعی مذهب برای

 (32-33: 3،ج1380)خواندمیر،. هموطنان خود قتل عام کردند

شافعی و حنفی  هدرگیری مذهبی میان دو فرق هصحن ،شهر اصفهان نیز قبل از هجوم مغوالن

و بسیاری از  زیادی از اهالی کشته همذهبان بود. همواره در درگیری های فرقه ای در این شهر عدّ

در این شهر نیز سران شافعی  (210: 27،ج1371. )ابن اثیر،شدها و بازارها به ویرانه مبدّل میخانه

مهاجمین، مغوالن  ت ویرانگرحنفیه و در امان ماندن از حمال همذهب شهر برای حذف طرفداران فرق

اوضاع  ههای شهر را به روی آنان گشودند. ابن ابی الحدید دربارا به فتح شهر فراخوانده و دروازهر

که پیروان  ه.ق در حالی 633نویسد: در سال ات مغوالن در تسلط بر این شهر میاصفهان و اقدام

ند، مغوالن اصفهان را محاصره کشیدشهر بر روی یکدیگر شمشیر میشافعی و حنفی در داخل 

شهر را به روی آنان گشودند. با هجوم  هکردند و با پیمانی که شافعیان با مغوالن بسته بودند، درواز

آنان، کشته  مغوالن به اصفهان، عالوه بر حنفیان، شافعیان نیز به دلیل بدبینی و عدم اعتماد به

مغوالن در  (363: 2004) ابن ابی الحدید،. شدند و شهر به آتش کشیده شد و اصفهان سقوط کرد

شهر قم نیز به دلیل اختالفات موجود در میان شیعیان و اهل سنّت، توانستند آنجا را با تحریک اهل 

 1380)خواندمیر، .سنّت شهر تحت اختیار خود درآورده و تعداد زیادی از اهالی آنجا را قتل عام کنند

 (33: 3ج ،
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اختالفات دشمنان خود به نحوی زیرکانه بهره برده و در جهت فاتحان مغول بدین صورت از   م

اولیه  ههای مذهبی تنها به دورگرفتند. استفاده از تفرقهرد اهداف مورد نظر خود به کار میپیشب

علیه شیعیان  تهاجم مغوالن به ایران خالصه نشد، چرا که بعدها هوالکوخان مغول با اعالم جنگ

اسماعیلی توانست تا حدودی رضایت اهل تسنّن را جلب کند. وی بعدها با نابود کردن خالفت 

وجود  (111: 1363. )ساندرز،عباسیان توانست رضایت شیعیان و مسیحیان شرقی را به دست آورد

ا های مذهبی در شهرهایی که مورد تهاجم مغوالن واقع می گشت، این اجازه رچنین درگیری

به مهاجمین مغول می داد تا بتوانند با حمایت از یک جریان مذهبی خاص، عالوه بر اینکه 

اختالفات را افزایش داده و در نهایت  هذهنیّت و همراهی آنان را بسوی خود جلب کنند، زمین

در رسیدن به اهداف نظامی مدّ نظر خود در کمترین زمان ممکن به موفقیت های چشمگیری 

 نایل شوند.

 پ. ایجاد رعب و وحشت

جنگ روانی، ایجاد رعب و وحشت  ههای رایج و متداول در میان مغوالن در عرصاز دیگر روش

منصرف سازند.  در دل دشمنان بود تا بدین طریق آنان را از هرگونه اقدام عملی برعلیه نیروهای خود

دشمنان  های نمادین را به منظور ایجاد ترس در میانترتیب مغوالن طیف وسیعی از خشونتبدین 

 کردند.تسلیم و مغلوب کردن آنان اجرا میبا هدف  خود

ریز و نگر، خوخصوصیات فردی از قبیل؛ خشن، حیلهچنگیزخان رهبر بزرگ مغوالن دارای  

و رفتار  ریزیت خاصی داشت. او به عمد شهرت خونقاطع بود و در جنگ روانیِ ایجاد خشونت، مهار

شایع  بی رحمی او ههایی که دربارکرد و انتظار داشت حرفخود را در اطراف پخش می هوحشیان

. شوند زده سازد که بدون مقاومت در برابر نیروهای نظامی او تسلیمرا چنان وحشتها ملتشود، می

شد، های اغراق آمیزی نقل میآنان داستان همغوالن به اروپا، دربار هدر حمل (110:1367)دستغیب،

زنان  خوردند ومی کشتند گوشتش راشده بود، مغوالن هر کسی را که میای که در آنجا شایع به گونه

-نظامی کنار میران و امیران و دختران جوان را برای سردا جیره سربازان ساده و عادی بودند پیر،

در میان  ای رابدون شک شیوع چنین اخباری، وحشت گسترده (173: 1342. )بارکهاوزن، گذاشتند

که عبارت  راها در طی فتوحات خود همواره شعار چنگیز خان آورد. مغولاقوام گوناگون بوجود می

دستور  ، را«اشندبکه بی خطر می رحم کار اشخاص سست و بی اراده بوده و تنها مردگانند» بود از:

 (5: 1363. )کارپن، دادندکار خود قرار می

مغوالن در طی تهاجم خود چنان فجایع انسانی به وجود آوردند که در تاریخ آن دوره بی سابقه 

ران را به صورت گروهی قتل دادند، همه اسیولناکی که انجام میرهای وسیع و هبود. آنها در کشتا

هایی به ویرانه بریدند، شهرها را آتش زده و تبدیلو زنان را پس از تجاوز سر میکردند عام می
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و کشتارهایی که مغوالن ترتیب  ماند. آگاهی از فجایعها برجای میکردند که تا مدتها آثار خرابیمی

دیگر شهرها  آورد که مردمانر بین مردمان دیگر شهرها پدید میددادند، چنان ترس و هراسی می

های هولناک شدّت قتل عام هانتظار آمدن ایشان را داشتند. ابن االثیر در کتاب تاریخ الکامل دربار

زنان های شکم مردان و اطفال را کشتند و مغوالن در طی حمالت خود زنان،»نویسد: مغوالن می

 (126: 32، ج1371)ابن اثیر،. «ها را نابود کردندآبستن را دریدند و جنین

خبر هجوم سپاه انبوه مغول و کشت و کشتاری که در مسیر حرکت خود به راه انداخته بودند،  

تخریب و کشتار  شهر به شهر به گوش مردم می رسید و آنان برای حفظ جان خود و پیشگیری از

فایده داد بیدیگر شهرها نشان می هدادند که بدون مقاومت؛ که در مواردی تجربمغوالن، ترجیح می

ها و رفتن به دیدند که مقاومت و یا مخفی شدن در دخمه؛ ایل و مطیع شوند. وقتی مردم میبود

ا از تواند آنان را از مرگ یا اسارت نجات بخشد، رفته رفته انگیزه ایستادگی ربیرون شهرها هم نمی

شدند. قساوت مغوالن به حدی بود که در هنگام فتح ترمد، تمامی اده و تسلیم مغوالن میدست د

سپس همه اهالی  اهالی آنجا را به بیرون شهر انتقال دادند و آنان را میان سپاهیان تقسیم کرده و

مروارید  یافتن هآن شهر را به قتل رساندند. حتی دستور دادند تا شکم کشته شدگان را به بهان

 (68: 1366. )جوینی،بشکافند

الن به اسراء دستور در ماجرای فتح شهر نساء چنان ترسی در بین مردم بوجود آمده بود که مغو 

که به اطاعت  های یکدیگر را ببندند. ترس به قدری بر وجود مردم شهر چیره شده بوددادند تا دست

ار کردن و دویدن دارد که اگر مردم فقط اقدام به فر از اوامر آنان پرداختند. نسوی در این باره عقیده

 :1365)نسوی، توانستند از کشته شدن رهایی یابند.ودند، مینمای اطراف میهبه سمت کوهستان

برخی موارد مدافعین  گرفت که درن چنان مدافعین شهرها را فرا میرعب و وحشت از مغوال (76

 کند:می حمله مغوالن به شهر مراغه نقلتوانستند به دفاع از خود بپردازند. ابن االثیر در شهرها نمی

ای شد که در آن صد نفر مرد بودند. آن شنیدم که مردی مغولی داخل محلهاز یکی از اهالی مراغه »

طرف او دست  ت نکرد که بهو حتی یکی از آنها جرأیک نفر مغول، این صد نفر را یک یک کشت 

 (168: 32، ج1371ابن اثیر،. ) «دراز کند

خان در حمله به شهر نیشابور، پس از تسلیم شدن اهالی شهر، دستور قتل عام شاهزاده تولوی 

محاصره  در -چنگیزخان داماد -( به دلیل کشته شدن تغاجار14: 1381. )هروی،تمام مردم را صادر کرد

و تمامی آنان  اهالی شهر را به بیرون از شهر منتقل کردهگیری تمامی ها برای انتقامنیشابور، مغول

هم  را قتل عام کردند. شدت این کشتار و کینه ورزی مغوالن به حدی رسیده بود که حتّی حیوانات

 (92: 1366. )جوینی،در این شهر نابود شدند

بیرون  را بهمغوالن پس از تسلط بر شهر بلخ به رغم اظهار اطاعت مردمان این شهر، اهالی آنجا  
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بر عادت مألوف قسمت کردند تا ایشان را بر شمشیر » از شهر بردند و چنگیزخان دستور داد تا   م

. «راندندگذرانیدند و از تر و خشک اثر نگذاشتند... از مدتها وحوش از لحوم ایشان خوش عینی می

به بیرون از  ها طبق عادت همیشگی خود مردم را( در ماجرای فتح مرو، مغول69: 1366)جوینی،

مغول  شهرها راندند و دستور قتل اهالی آنجا را دادند. جوینی  عقیده دارد که به هر نفر از سپاهیان

تعداد سیصد تا چهارصد نفر از اهالی شهر رسیده بود، که همه آنها را قتل عام کردند. وی تعداد 

 (85-83 :1366. )همان،نددااز یک میلیون و سیصد هزار نفر میمقتولین شهر مرو را رقمی بیش 

ان تهاجم هولناک مغوالن هرچند منابع اصلی این دوره آمار و ارقام مبالغه آمیزی از کشته شدگ

ظاهری این قتل  کند. مبنایاهمیت موضوع را به خوبی آشکار میدهند، اما همین مسئله ارائه می

ته شوند، به احتمال زیاد های وسیع این بود که چنانچه مردم یک شهر به طرز هولناکی کشعام

تلفات  و به این ترتیب از دمردمان شهر بعدی بدون مقاومت تسلیم مهاجمین مغول خواهند ش

شدت کشتار و غارت دسته جمعی شهرهای فتح  غیرضروری نیروی مغوالن پیشگیری خواهد شد.

ر داشتند؛ رس حمالت آنان قراشده توسط نیروهای مغول، مردمان شهرهای همجوار را که در تیر

آنان در امان  کرد. گروهی دیگر با وساطت و خوش خدمتی برایزده و دچار تشتت آراء میوحشت

شد، مدافعین شهرها را از حشتی که از فجایع مغوالن ناشی میماندند. اما در مجموع رعب و ومی

 شد.تزلزل و سقوط پی در پی شهرها می مقاومت برحذر داشته و موجب

های مغوالن و شدت کشتارهای آنان، حتّی در وجود سلطان محمد خوارزمشاه ترس از یورش

ن مقاومت در بود نیز ریشه انداخته بود. سلطان در مسیر فرار، با توقف در هر شهری بر بی فایده

دفاعی  کرد. به هنگام هجوم مغوالن، اهالی سمرقند به مرمت استحکاماتبرابر دشمن تأکید می

برآن  سلطان روز حرکت»کردند: ن منظور خندقی در گرد شهر حفر میبدیپرداختند و شهر می

« بگذشت و فرمود لشکری که قصد ما دارد اگر هرکس تازیانه خویش در اینجا اندازد انباشته شود.

گریخت خود می وی نه تنها (66، 2،ج1366. )جوینی،این سخنان او باعث نامیدی مردم شهر گردید

جویی برای در امان ماندن از کشتار الی همه جا را هم دعوت به فرار و چارههبلکه در مسیر فرار، ا

در برابر  کرد. شدت ترس چنان بر وجود سلطان محمد ریشه دوانده بود که مقاومتمغوالن می

ترس و  (66، 2،ج1366. )همان،داشته و مردم را از این کار برحذر میلشکریان مغول را بی فاید

های دوره سلطان محمد خوارزمشاه و مردمان قلمرو او چیره گشته بود که حتی دروحشت چنان بر وجود 

گیری از شیوه ایجاد ارعاب و ها با بهرهباقی مانده بود. بدین ترتیب مغولبعدی نیز اثرات آن پایدار و 

-درگیری مردمان شهرها بدون وحشت در اکثر موارد توانسته بودند به مقاصد نظامی خود، که تسلیم

همچنین موجب  و سریع و رعد آسایی نصیب آنان شده هایهای نظامی بود نایل شوند و پیروزی

های نیرو شد تا تلفات کمتری نسبت به دشمنان خود داشته باشند و در ادامه فتوحات خود از لحاظمی
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 نظامی کمبودی نداشته باشند.  

 تهدید و ارعاب مردم قبل از حمله ت:

فرستادند تا اهالی نفر ایلچی به نزد مردم آن شهر میمغوالن پیش از حمله به هر شهری یک 

ای وحشتناک از کشتار ومت مردمان شهر را با ترسیم چهرهمقا هشهر را از جنگیدن باز دارند و روحی

اطبان خود، به آنان مخ های مغوالن، تضعیف کنند. مغوالن با این حیله ضمن تهدیدو بی رحمی

هرها مصیبت بسیار بزرگی رحمی مغوالن برای مدافعین شکردند که خشونت و بیچنین القا می

جنگجویان مغول  شود و نیروهای مقابل مغوالن توان الزم برای دفاع از حمالت مخرّبمحسوب می

به ترک  و آنان را مجبورنیروهای نظامی دشمنان خود را تقلیل داده  هو به این ترتیب روحی را ندارند

ن قبل از شروع کامل برای ایجاد چند دستگی در صفوف مدافعی نمودند. آنهامخاصمه و لجاجت می

ها این وعده دادند. هرچندمین امنیت جانی مدافعین شهرها میهایی مبتنی بر تضعملیات، وعده

صفوف مدافعین بسیار مؤثر واقع شد، ولی در ایجاد شکاف و چند دستگی در به ندرت اجرا می

-ینان اهالی شهرهای ایران از وعدهگشت. آنها به منظور ایجاد هر چه زودتر روحیه تسلیم و اطممی

کردند. چنانکه جوینی در گزارش فتح چیان مسلمان را مأمور مذاکرات میایل دادند، عمدتاهایی که می

شهر را  تهدید و ارعاب اهالی هکه، وی وظیفبرد نام دانشمند حاجب را نام میزرنوق، شخصی به 

در  دار به تسلیم نماید. دانشمند حاجبند ساکنین شهر را بدون درگیری وابرعهده داشت تا بتوا

برسالت  ز حکم نافذ چنگیزخانا» کند: ذکر میرسالت خود برای واداشتن اهالی بخارا به تسلیم چنین 

است بنفس  خون بیرون کشم. چنگیزخان است که آمده هالکت و طغارتا شما را از غرقاب  امآمده

خود با چندین هزار مردان کارزار اینجا رسیده است. اگر هیچ گونه شما را بر خالف پای گیرند در 

هوش و  یک ساعت حصار هامون و صحرا از خون جیحون شود و اگر نصیحت و موعظت را بگوش

)جوینی، . «بماند.. نفس و مال شما در حصن امان رویت اصغا نمایید و منقاد و مطواع امر او شوید

عین شهرها بخاطر ترس شد و مدافموارد این شیوه مثمر ثمر واقع میدر برخی از  (51: 1366

آورد، اومت در برابر مهاجمین به بار میو عواقب فاجعه باری که مقمغوالن  هرحماناز کشتار بی

 گرفتند.تسلیم در برابر آنان میتصمیم به 

بازرگانان  همغوالن برای فتح شهر سقناق، ابتدا حسن حاجی را که ازمدت ها قبل در زمر 

قناق را چنگیزخان بود فرستادند، تا مردم را به ایلی و اطاعت از مغوالن دعوت کند. او اهالی شهر س

مغوالن  زده ساخته و آنان را به تسلیم شدن وادار سازد. اما سفیر مذکوراز خبر هجوم مغوالن وحشت

در این شهر توسط مردم به قتل رسید. مغوالن در عوض قتل حسن حاجی، اهالی شهر را قتل عام 

حاکم  کردند. شخص جنتمورنیز از جانب مغوالن مأمور رسالت شهر جند بود. در این شهر چون

اما  رسانند، مطلقی وجود نداشت مردم ابتدا خواستند جنتمور را مانند فرستاده شهر سقناق به قتل



 

 109 

در
ی 

وان
گ ر

جن
ت 

بس
کار

 
ت 

حا
تو

ف

الن
غو

و مردم را به تسلیم وادار ساخت و بدین  را از عاقبت شهر سقناق آگاه سازد توانست مردم شهراو   م

 (46-45 :1366ترتیب مغوالن بدون جنگ و درگیری توانستند بر این شهر دست یابند. )همان،

و های ایجاد ارعاب و ترس، نوشتن فتح نامه بود. هوالکو خان پس از فتح بغداد از دیگر روش

روح  ای توسط موالنا اعظم نصیرالدّیناین شهر، دستور داد تا فتح نامه زیادی از اهالی هقتل عام عدّ

مه هوالکو شام نوشته و به آن سرزمین فرستاده شود. در این فتح نا هبرای ارعاب حکّام منطقاهلل 

کند یادآوری می عباسی، این نکته را به حکّام شام هها و سرنوشت خلیفخان پس از ذکر قتل عام

اند چرا که سپاهیان و بزرگان زیادی تابع و نابود شدهقلمرو سایر امراء شام را تصرف کرده  که

مانند  ریان خداروند هستند که در دل خود رحم و شفقت ندارند. لذا تسلیم شوید وگرنهمغول، لشک

هوالکو ( 31-32: 1372،)وصّاف شهرهای دیگر اهالی را خواهیم کشت و شهر را نابود خواهیم کرد.

خان با چنین تدبیری قصد داشت تا امراء شام را مرعوب و آنان را بدون درگیری نظامی وادار به 

داشتند تا بدون  مغوالن با استفاده از روش ارعاب قصد تسلیم شدن در برابر لشکر مغوالن نماید.

یروهای آنها بتواند برای درگیری و دادن حداقل تلفات نظامی بر شهرها مسلط شوند. همچنین ن

-بتوانند نقشه رویارویی با سپاهیان دشمن در شهرهای دیگر آماده بماند و در کمترین زمان ممکن

 های جنگی خود را برای تسلط بر سایر نواحی به اجرا درآورد.

 ستفاده از اسرای جنگیا ج.

کردند، استفاده از اسرای هایی که مغوالن برای ایجاد رعب و وحشت استفاده میاز دیگر روش 

شهر، تعدادی  جنگی برای نشان دادن شمار کثیر نیروهای خود بود. آنان با فتح و یا ایل شدن هر

کردند. مغوالن از این افواج های نظامی میمجبور به انجام بیگاری« حَشر»ان از اهالی آنجا را به عنو

و هم برشمار  شان تلفات اندکی ببیندتا نیروهای اصلی کردندخود استفاده میاسیران در لشکرکشی 

های مربوط به امور لشکری، سرعت جابجایی د و همچنین با انجام دادن بیگارینظامیان خود بیافزاین

مطمئن نبودند،  سپاهیان مغول را افزایش دهند. استفاده از این نیروها که مغوالن به وفاداری آنها

اشته باشند. میهنان خود احساس رغبتی ندرها نسبت به کشتن همه مدافعان شهشد کمیباعث 

هفتاد هزار  های خود از شهرهای ابیورد، سرخس و نساء و غیر آن، حدودمغوالن در طی پیشروی

این  (2: 1383. )ولی زاده،نفر به عنوان حَشر جمع آوری کردند، تا در تصرف مرو با آنان همراه شوند

-می به جنگ نهشدند و اگر دلیراها کشته میدند، همگی بدست مغولخوب نمی جنگیاسیران اگر 

 هپرداختند، مغوالن آنها را با مدح و چاپلوسی نزد خود نگه داشته و برای جلوگیری از فرار آنها، وعد

تابع، این اسیران  دادند. هنگامی که مغوالن مطمئن می شدند کههای پهناور را به آنان میسرزمین

خدمتکاری و فحشا  ترین بردگان تبدیل نموده و زنان آنان را بهکرد، آنان را به بدبخت ر نخواهندفرا

 (82- 81: 1363)کارپن،. بردندمی
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-لشکری خویش، سود میمغوالن در فتح شهرها از اسیران جنگی برای نمایش تعداد نفرات  

خود پشت  دادند وپیشاپیش سپاه حرکت می جستند. گاه آنان در حمله به شهرها، اسیران جنگی را

کمترین  شد، اسیران جنگی بودند وجنگ، آنکه کشته می هجنگیدند، لذا در صحنسر آنان می

رفتند ( در موارد دیگر سواران پیش می167: 32، ج1371. )ابن اثیر،آمدآسیب برای مغوالن پیش می

آنان، تعداد  دادند تا با حرکت تدریجیمی خود را پشت سر حرکت هو پیادگان و اسیران و بار و بن

در برخی موارد نیز که تعداد  (144)همان: . زیاد نفرات سپاه مغول، مردم شهر را وحشت زده کند

کردند و از های مغولی بر تن اسرا میه دشمنانشان کمتر بود، آنان لباسسپاهیان مغولی نسبت ب

های حصیری نیز از دیگر د. استفاده از آدمکبردندشمن بهره می هاین حیله برای تضعیف روحی

. کردندمی استفادهدشمنان خود  ههایی بود که نظامیان مغول برای فریب و تضعیف روحیروش

ا با خود همراه و بر های حصیری رو کودکان و آدمک آنان زنان (84- 85: 2،ج1366)جوینی،

. افتادندر آنان به ترس و هرج و مرج میشماسپاه از تعداد بیو مردم شهرها و کردند اسب سوار می

لطان جالل در جنگ پروان نیز برای ایجاد رعب و وحشت در میان سپاهیان س (69: 1363)کارپن،

گیری از این ها سوار کردند. مغوالن با بهرههای حصیری را بر روی اسبالدین خوارزمشاه، آدمک

مغوالن  های مهمی درحمالت خود به نواحی مختلف دست یابند.تجنگی توانستند به موفقی هحیل

خصوص در مناطق شرقی و خراسان از این حیله جنگی بارها و به نحو مطلوبی بهره هدر فتح ایران، ب

خود را برای  جنگی، قصد داشتند تا عمده قوای اصلی هبردند. آنان همچنین با استفاده از این شیو

 ن و آماده نگه دارند.فتوحات سایر نواحی، ایم

 . پخش شایعهچ

پخش  دادند،خاص مورد استفاده قرار می ههایی که مغوالن قبل از حمله به یک منطقاز دیگر روش

 به تعدادی مغوالن عمدا شایعه برای ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی منطقه بود. در مواردی هم

و اخبار قتل عام مغوالن دادند که به شهرها و سایر مناطق فرار کرده از اسراء و غیرنظامیان اجازه می

بخارا، یکی از  های حاصل از هجوم آنان را برای مردمان شهرها بازگو کنند. پس از فتحو ویرانی

اهالی آنجا که توانسته بود از کشتار مغوالن رهایی یابد به خراسان گریخته بود و در شرح اتفاقات و 

. «بردند و رفتند آمدند و کندند و سوختند و کشتند و»  به اهالی آنجا چنین گفت: حوادث بخارا

در حقیقت هدف اصلی آنان از انجام چنین کاری، افزایش ترس و هیجان  (56، 1،ج1366 جوینی،)

 مغول شود. منفی و همچنین ممانعت از هرگونه اقدامی بود که موجب مقامومت در برابر مهاجمین

کردند، یزخان به نقاط دیگر مسافرت مید نیز تجاری که از مناطق تحت اختیار چنگدر برخی موار

به مردم شهرها  برخورد مغوالن و قصاوت آنان نسبت هپخش شایعات و اخباری را که از نحو هوظیف

 آمده اُترار به چنگیزخان جانب از که بازرگانانی نیز نَسوی هعقید حکایت داشت، بر عهده داشتند. به
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 پخش شایعه و نبود آنان شغلی اختیارات هحیط در که بودند اموراتی در تحقیق مشغول بیشتر بودند،  م

کردند که هر لحظه ممکن را به عنوان بالیی سخت توصیف می ریان مغولو هجوم لشک کردندمی

خراسان  کثرت چنین شایعاتی در (51: 1365. )نسوی،است فرا رسیده و مردمان شهرها را نابود سازند

ها، در این سال شده بود که از شدت و زیادی شایعههجری، به حدّی زیاد  616و ماوراءالنّهر در سال 

شایع شدن چنین  ای از اهالی سرشناس ماوراءالنهر و خراسان به دلیل ترس از هجوم مغوالن وعدّه

 (28:1388یس رازی،. )قاخبار ناگوار و وحشتناکی به مناطق مرکزی و آسیای صغیر مهاجرت کردند

ها و اخبار وحشتناکی را در میان رفتند گزارشمغوالن می هسفرا و بازرگانانی که به مناطق فتح شد

مغوالن و  دادند که موجب افزایش ترس و وحشت ازحکومت و سایر طبقات مردم نشر می سران

سلطان  الدّین که از جانب شد. سید بهاءمقاومت در برابر لشکریان آنان میبع آن بی فایده بودن بالت

گفت که از انباشت هایی سخن مییمت به چین شده بود، از تپّهمحمد خوارزمشاه مأمور عز

 (102: 2:ج1371. )جوزجانی،های مردگان شهرها پدید آمده بوداستخوان

میان شایعه پراکنی، اخبار جنایات خود را به صورت مبالغه آمیز در  همغوالن با استفاده از شیو

ایجاد ترس و  ها از پخش چنین شایعاتی؛کردند. اهداف اصلی مغولمردم سایر شهرها پراکنده می

مردم  هوحشت در میان اهالی سایر مناطق و همچنین متزلزل نمودن آرامش شهرها و تخریب روحی

و سرعت بخشیدن به روند تسلیم اهالی مناطقی بود که مغوالن قصد حمله به آنجا را داشتند. در 

حمالت  گشت و آنان اغلب موارد قبل ازعات از جانب مغوالن موثر واقع میبیشتر موارد پخش شای

از  کردند تا میزان مقاومتخود، اخبار و شایعات متعددی در شهرهای مورد نظر خود پخش می

 شوی دشمنان خود به کمترین حدّ ممکن برسد.

 بردن اتحاد دشمنان د : استفاده از قرابت نژادی و قومیتی برای از بین 

که این قبایل نقش  ی از قبایل تُرک نیز وجود داشتندای مغوالن تعداد کثیرقبیله هبین اتحادی در

نژاد خود بارها هم کردند. مغوالن در رویارویی با همسایگانچنگیزخان ایفا میبسزایی در فتوحات 

توان به موارد متعددی اشاره کرد، از جمله: اد سود جستند، که در این خصوص میاز عامل نژ

دانستند و در نژاد مغوالن میگان ترک خوارزمشاهی آن خود را همدر شهر سمرقند، فرماندهان پاد

مغوالن نیز  جنگ را خواستار شدند، هشهر که زبون گشته بودند، در خواست امان و متارک محاصره

ای شهر را به روی مغوالن گشودند. آنها به همراه خانواده هدروازه استقبال کردند. سپاهیان بخارا نیز

، تسلیم اسلحه و دارایی خود از شهر بیرون آمدند و به نزد مغوالن رفتند. مغوالن به آنها پیشنهاد

دارایی و چهارپایان را دادند. مغوالن همین که اسلحه و دارایی ایشان را گرفتند، به رویشان شمشیر 

بدین ترتیب  (146-144: 32، ج1371. )ابن اثیر،ا تا آخرین نفر به قتل رساندندکشیدند و همه آنان ر

 با این حیله توانستند خاطر خود را از فتح سمرقند و بخارا آسوده سازند.
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ها بر در صدد گسست اتحاد آنان با قبچاقها، قفقاز وقتی برای شکست آالن همغوالن در منطق

اموال  هوعد ها برحذر داشتند. لذا به آنانخود خواندند و از اتحاد با آالن نژادها را همآمدند و قبچاق

بعد به  هها، در مرحلگسستند. لذا بعد از حمله به آالنها ت دادند و اتحاد آنان را با آالنو امکانا

 اثیر، )ابن ور شدند و آنان را غافلگیر ساخته و شکست سختی بر آنها وارد کردند.ها حملهقبچاق

دن سایر مغوالن از اتحاد با اقوام و اشخاص مختلف برای شکست دا (188-187: 32، ج 1371

آور شد. ها را یادنقش اقوش در حمله به گرجی بهتوان از آن جمله می کردند.ده میااستفمناطق 

پیوست. او ترکان و  اقوش یکی از مملوکان اوزبک بن پهلوان، حاکم آذربایجان بود که به مغوالن

کردها و مردمانی را که در نواحی مجاور بودند گرد آورد و به مغوالن پیشنهاد تا با نیروهای خود به 

نژادی با ایشان درخواست اقوش را پذیرفتند و دلیل ترک بودن وی و همهآنان بپیوندد. مغوالن نیز ب

به غارت  توانستند دست اقوش در مقدمه لشکر مغول به سوی شهرهای گرجستان حمله کردند و

 (162و کشتار مردم بزنند. )همان:

ورد نظر خود توانستند در مواقع الزم به اهداف مفاده از این ترفند میبدین ترتیب مغوالن با است

کردند ناصر مختلف را به سمت خود جذب میهای نژادی و زبانی، عگیری از قرابتبرسند. آنان با بهره

دشمنانشان  و شکست دادنو اهداف خود که فتح مناطق مختلف ها و از آنها در جهت پیشبرد خواسته

شد تا یکپارچگی ین استفاده از این ترفند موجب میکردند. همچنحو مطلوب استفاده میبود، به ن

 روند نزولی داشته باشد. در میان دشمنان مغوالن کاهش یافته و قدرت نظامی آنان

 نیروهای مغول جهت رویارویی مطلوب با دشمنان هذ: ارتقاء روحی

علل تهاجم مغوالن به سایر نواحی این امر را به اثبات رسانیده است که جغرافیای  هتحقیقات دربار

آنان موجب گردید تا این قوم  هایازدیاد جمعیت و افزایش تعداد دامفقیر مغولستان از یک سو و 

معنوی بسیار  هپشتوان منابع این دوره از هم آورد. اما مطالعنشین و دامدار به سایر نواحی هجوکوچ

با  گویند که موجب گردید تا مهاجمان مغول با استمداد جستن از آن بتوانندمحکمی سخن می

 باالیی به امر جنگ بپردازند.  هاراده و روحی

در زمین  دانست که از جانب خداوند مأمور حکفرماییز خان مغول خود را فرمانروایی میچنگی

م اذهان مرد است. او بارها برای روحیه بخشیدن به جنگجویان و توجیه اعمال قساوت آمیز خود در

کرده است، بطوری که چنگیزخان پس از فتح بخارا برای تحقیر مغلوب بر حق بودن خود اشاره می

ی تمامی برا و تضعیف مردم شهر، آنان را گناهکار خطاب کرده و از سویی دیگر خود را عذاب خدا

که  بدون شک چنگیز خان معتقد بود (54- 55: 1،ج1366)جوینی،. کندمردمان گناهکار معرفی می

نظامیان  شد تاجز او نباید در سراسر زمین حکمروای دیگری وجود داشته باشد. این عامل باعث می

نسبت  نافرمانیمغول با روحیه و نظم خاصی برای دستیابی به اهداف خود تالش کنند. همچنین 
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سبب  باال در جنگ هشد. وجود انگیزه و روحیگناهی بزرگ شناخته می هبه رهبر مغوالن به مثاب  م

شد تا مغوالن آمادگی و برتری قابل توجهی از حیث روحیه و آمادگی روانی نسبت به حریفان می

: 32ج ،1371)ابن اثیر،شد. ستگی و انسجام آنان در نبردها میخود داشته باشند. این امر موجب پیو

شد، اغلب شامل مردمانی بودند که هایی که توسط آنان تسخیر می( در مقابل اکثر سرزمین184

ت داده و به آسانی تن به شکست خود را در اثر مواجهه با نظامیان مغول از دس هآمادگی روانی و انگیز

 دادند.می

 گیرینتیجه

غوالن از مگیری کرد که توان چنین نتیجهمغوالن مید جنگ روانی در فتوحات با بررسی کاربر

ه اهداف بتوانستند این روش جنگی که هزینه کم و تأثیرگذاری بیشتری داشت، در اغلب موارد می

ت جانی و نظامی خود برسند و دشمنانشان را مغلوب کنند. مغوالن به این نکته که در جنگ تلفا

این با ایجاد بنابر ، آگاه بودند.هستل شکست نیز همواره و همچنین احتما مالی فراوانی وجود دارد

دافعی ت ، روحیه رزمی وند دستگی در بین دشمنان خودو ایجاد تفرقه و چ رعب و وحشت، تهدید

که هدف از  یناکردند. با توجه به نه را برای پیروزی کامل فراهم میو زمی آنها را به شدت تخریب

مل مناسب زم برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از عکس العجنگ روانی ایجاد تأثیرات مورد ال

دشمنان  موارد دشمنان به هنگام حمله مهاجمین است، مغوالن با این تاکتیک توانستند در اغلب

به  خورد.م میر فتح نیمه غربی ایران به چشتأثیر این روش بیشتر د خود را وادار به تسلیم کنند.

ر تسلیم ی ایران بخاطر رعب و ترس حاصل از حمالت اقوام مغول سای که اکثر شهرهای غربگونه

و فرماندهان  هدر برابر آنان فرود آوردند. ایجاد تفرقه و چند دستگی دربین سلطان محمد خوارزمشا

ز را در دلیل بدبینی نسبت به آنان، روش جنگ غیرمتمرکهنظامی او باعث شد که سلطان محمد ب

 د.ببخش زمینه شکست و اضمحالل حکومت خوارزمشاهیان را سرعت دستور کار خود قرار دهد و

روایان و فرماندهان برجسته جنگ روانی روشی است که همواره در طول تاریخ از سوی فرمان

فتوحات  گرفته است. این روش قبل و بعد از دورهنظامی، برای غلبه بر دشمنان مورد استفاده قرار می

این شیوه نبرد، بعدها توسط تیمور گورکانی نیز مورد استفاده قرار گرفت.   مغوالن نیز رایج بوده است.

کاربرد تاکتیک  آید. تنها تفاوتکثر منازعات نظامی به اجرا در میتاکتیک جنگ روانی امروزه نیز در ا

نظامی مذکور با گذشته در این است که با پیشرفت بشر در عرصه تمدنی، تنها ابزارهای مورد استفاده 

-ههمچنان ب ،تأثیر بر ذهن و روان دشمنان است آن تغییر کرده است. اما ماهیت جنگ روانی که در

توانست با کشتارها و  1صورت اصلی خود باقی مانده است. در عصر معاصر گروه تروریستی داعش

                                                           
 دولت اسالمی عراق و شام -1
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کشورهای عراق و سوریه فراهم آورد و  ، زمینه رعب و وحشت را در بین مردمقتل عام های فجیع

مترین زمان ممکن بر شهرهای مهم و راهبردی این کشورها مسلط شود، تصرف شهر موصل در ک

نظامی گروه مذکور  هایی از کاربرد جنگ روانی در عملیاتتوسط گروه تروریستی داعش نمونه بارز

 آوردند. . همانند تاکتیک روانی که مغوالن، اکثرَ در فتوحات خود به اجرا در میاست

توان از شناسد و در هر نبردی میه از جنگ روانی، زمان و مکان نمیاستفاد گفت،در پایان باید 

چشمگیر را فراهم  های سریع ودستیابی به پیروزی هو زمین صورت مؤثر استفاده کردهاین تاکتیک ب

 آورد.
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 فارسیمنابع   م

 کتب

  دوم چاپ سروش، تهران: ،شایعه روانشناسی (1374) پستمن دبلیو، لئو، جی آلپرت، -

علمی و  ،ترجمه: محمود میرآفتاب، تهران: انتشاراتتاریخ مغول در ایران(، 1365اشپولر، بارتولد ) -

 فرهنگی

تهران: دانشگاه  ،الگوی جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران( 1391افتخاری، اصغر) -

 )ع(امام صادق 

پور، اردشیر نیک ، ترجمه:امپراطوری زرد چنگیزخان و فرزندانش( 1349بارکهاوزن، یواخیم ) -

 تهران: نشر زوار

علمی  ، ترجمه هوشنگ فرخجسته، تهران: انتشاراتجامعه شناسی جنگ(، 1378بوتول، گاستون) -

 فرهنگی، چاپ هفتم

 سمت ، تهران: انتشاراتمغوالن و حکومت ایلخانی در ایران( 1389بیانی، شیرین ) -

 انتشارات پدیده ، به کوشش محمد رمضانی، بی جا:تاریخ جهانگشا( 1366جوینی، عطاملک ) -

 ، تهران، نشر علمهجوم اردوی مغول به ایران ،(1367دستغیب، عبدالعلی ) -

 انتشارات امیرکبیر ، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران:تاریخ فتوحات مغول(، 1363ساندرز، جی ) -

نشر  ، ترجمه داود اصفهانیان، تهران:تاریخ دولت خوارزمشاهیان(، 1367) قفس اوغلی، ابراهیم -

 گستره

 ، تهران: انتشارات فرهنگسرا یساولیسفرنامه پالن کارپن( 1363کارپن، پالن ) -

 امیرکبیر ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران:تاریخ گزیده(، 1364مستوفی، حمداهلل ) -

 ، تهران: انتشارات جوان پویاروانی از منظر قرآنیجنگ  ،(1388منصور نژاد، محمود ) -

 رکزنشر م تهران: عباس مخبر، :، ترجمههامغول ،(1389مورگان، دیوید ) -

: موسسه تبریز ،سیاست سپاهیگری مغوالن و ایلخانان در ایران( 1374ناصری راد، مصطفی ) -

 فرهنگی و انتشاراتی فَصّ 

 حسین بشیریه، تهران، نشر نی :ترجمه، لویاتان، (1384)هابز، توماس -

مجد،  ، مصحح؛ المرضا طباطباییتاریخنامه هرات(، 1383هروی، سیف بن محمد بن یعقوب ) -

 تهران، انتشارات اساطیر

 مقاله

پژوهی،  ، تاریخنظری اجمالی به اوضاع خراسان بعد از حمله مغول( 1383ولی زاده، حمیدرضا ) -

 19ه شمار
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 منابع عربی

 ، هند، حیدرآباد دکنالجواهر المضئیه فی طبقات الحنفیه ،ق( 1336وفاء، ابومحمد )ابن ابی  -

عباس خلیلی و : ترجمه، الکامل فی التاریخ: تاریخ کامل جهان اسالم ،(1371) عزالدین ابن اثیر، -

 حالت، تهران: مؤسسه مطبوعات علمیابوالقاسم 

بیبی، تهران: نشر تصحیح عبدالحی ح ،طبقات ناصری ،(1371جوزجانی، منهاج الدین سراج ) -

 2دنیای کتاب، جلد 

تهران:  ، عباس اقبال،تبصره العوام فی معرفه مقاالت االنام ،(1364حسنی رازی، سید مرتضی ) -

 اساطیر

 نابادی، تهران:گ پروین و ترجمه ، تصحیحمقدمه ابن خلدون ،(1362عبدالرحمن، ابن خلدون ) -

 مرکز انتشارات علمی فرهنگی

، تصحیح مجتبی مینوی، تهران: سیرت جالل الدین منکبرنی( 1365نسوی، شهاب الدین ) -

 انتشارات علمی و فرهنگی

 ، بیروت، دارصادرمعجم البلدان ،(1986یاقوت حموی، شهاب الدین ) -

 

 


