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 و فرماندهی نظامی مدیریت یهاشوهپژفصلنامه 

 مجتمع دانشگاهی اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع(

 323 -302(: صص3313)تابستان ،43، شمارهسيزدهمسال 

 

 ارتش مغول یروزیثر در پؤعوامل م

 یخیمهراب ش
 اميرالمؤمنين)ع( حضرت مدرس مجتمع دانشگاهی

 32/20/3313تاریخ پذیرش:                02/21/3312یافت: تاریخ در

  چکیده
 وا بتود  عتتيگوناگون نشأت گرفته از طب اتيتجرب با با هوش و ذکاوت و فردی زيچنگ

مغول  متفرق لیقبا -با خشونت بود همراه چند هر -و کارآمد قيدق ماتيو تصم ريتداب یاجرابا 

 یمقتتدر معرفت یبه عنتوان رهبتر لیقبا نیا نيرا در بمتحد ساخت و خود  یرا در مدت کوتاه
 یاش بته قتدریجنگت یهتا اتيتو عمل زهيتانگو بتا یعتيطب انچنت یمغتونن بته و مانیکرد  ا

از  یفرمتانبردار گرو در را روشن ایندهیاقوام مغول، آ یبود که تمام زيالعاده و شگفت انگخارق
بدون  ،یشیعقل و خرد و دوراند یريکارگو به یبا استفاده از تجارب جنگ زيدانستند  چنگیاو م

باشتد، توانستت ارتتش  دهیتد یگريآمتوزش نظتام ایتو  اشتتهسواد خوانتدن و نوشتتن د نکهیا
از شترق تتا  یعباس یو دولت خلفا رانیا ن،يچ هاییرا بسازد و با تصرف امپراتور یقدرتمند

کته  یه مغونن درآورد  عامل مهمتسلط ریرا ز ترانهیمد یایو از غرب تا در یآرام شمال انوسياق
 یاو بتود کته بته دنبتال آن، ارتشت ینظتام نبوغکرد یم فایا یفتوحات، نقش اساس نیا توفيق در

منحصر به فرد را بته  یها یژگیو و اتيبا خصوص یهزارنفر ستیشده دو یزیرمقتدر و برنامه
 وجود آورد 

 

 آموزش جنگ، ل،ارتش مغو اسا،یمغونن، اصول  ز،يچنگ های کلیدی:واژه
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 مقدّمه 

بضتاعت یبت ینيتمدن و با سترزمیو متفرق، ب یالهيصحراگرد، قب یمغول ها مردمان

 ريتست  یبترا یارزشت خ،یدرطتول تتار رانیو ا نيبزرگ همچون چ یهابودند که دولت

بته  یمغولستان کتودک اتيق لهيه ق  از قب 023در سال  نکهیآنان قائل نبودند؛ تا ا نيسرزم

  شتپا به عرصه وجود گذا نيتموچ نام

را  یاريخود تالش بس یامپراطور ليتشک جهيتحقق هدف ها و در نت یبرا نيتموچ

از او  فیتطوا نیتاز ا یبرخت قوم صحراگرد و متفرق انجام داد  نیهماهنگ کردن ا یبرا

که  زيانگرتيح یو مهارت ريبا تدب ی  ودندیورز یبا او دشمن گرید یکرده و برخ تیحما

 کیت ریتمغتول را در ز لیتبود، توانست همته قبا شایاز عقل و خرد و نبوغ نظام یناش

 رفتنتدیو خانتدانش را پذ یو یربان یرويآوردند و ن مانیپرچم گرد آورد  مغونن به او ا

به او  زيه ق رستتماً او را خان خانان اعتتالم کرده و لقتب چنگ 220سال  یلتایو در قور

بته  رانیو ا نيچ یازکشورها انبازرگانان وجاسوس قیکه از طر یعاتبا اطال زيدادند  چنگ

قرار داد و توانستت بته سترعت و بتا  نيچ ريهدف خودرا تس  نيدست آورده بود، اول

را به سربازان مغتول  یو ثروت سرشار دیرا فتح نما نيچ یامپراطور یباورنکردن یقدرت

بعتد از  یبودند، در متدت کوتتاه دهيطعم ثروت را چش یکند  مغونن که به تازگ میتقد

را سترنگون و بعتد از  رانیتا انيآور دولتت خوارزمشتاهرتيتح یو با سترعت نيچ حفت

رفتنتد   شيپ ترانهیمد یایکردند و تا در دايبر جهان اسالم تسلط پ یعباس فهيشکست خل

 است که:  نیا یاصل سؤالپژوهش  نیدر ا

در  د؟یتمتعتدد گرد یهایشکرکشارتش مغول در ل تيباعث موفق یچه عوامل      

 به ذهن متبادر شود که عبارتند از: زين یگرید یفرعت سؤاناست  یعيرابطه طب نیا

 مغونن شده است؟ یروزيسربازان مغول باعث پ ادیتعداد ز ایآ -3

 فتوحات شده است؟ نیباعث ا ،یو حکومت خالفت عباس رانیضعف دولت ا ایآ -0
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ت ستؤان نیتامکان و با توجه به منابع موجتود بته اشده در حد  یمقاله سع نیا در

 پاسخ داده شود 

   زیچنگ شیدایپ

پتا بته عرصته وجتود گذاشتت کته  یمغولستان کتودک اتيق لهيه ق از قب 023درسال

در  نيتمتوچ ( 03: 3323نام نهاد  )تسف ، ني( او را تموچاتيق لهيقب سي)رئ سوکایپدرش 

از اقوام تاتار مسموم شد از دست داد  با وجتود  یکی لهيپدرش را که به وس یسن نه سالگ

اش حاضتر بته اطاعتت از او نشتدند و  لتهيبود، قب کردهاو را اعالم  ینيپدرش جانش نکهیا

 ( 023:3، ج3331،یرا به حال خود رها و از آن منطقه کوچ کردند  )همدان سوکایخانواده 

و  متاتیبتا نامال مملتو از مبتارزه ن،يتمتوچ یزمان به بعتد سراستر زنتدگ نیاز ا 

کته قبتل از مترگ  راتيقتونگق لهيبه نام بورته از قب یبا دختر یها بود  او در جوانیس ت

 ليتبته دل تيقوم مرک یول ( 02،ص3323پدرش با او نامزد شده بود ازدواج کرد  )تسف،

( داشتتند اقتدام بته نيهوئلون )مادر تموچ دنیدزد در نيپدر تموچ سوکا،یکه از  یانهيک

مغتول بته نتام طغترل و جموغته  یاز دو تن ازختان هتا نيبورته نمودند  تموچربودن 

حمله برد و همسترش بورتته را کته  تيدرخواست کمک کرده و همراه آنان به قوم مرک

 ( 00-34: 3302، یانيب)باردار شده بود نجات داد

در نجتات همسترش،  نيتموچ رتمندانهيو غ ورانهيماجرا آوازه عملکرد غ نیبعد از ا 

که او را ترک کترده بودنتد  اتيق لهياز قب یآن افراد یبه سراسر مغولستان منتشر شد و در پ

و  نيشده بود با عزم و اراده آهنت یمرد ني  حال تموچوستنديبه او پ گرید لیقبا نيو همچن

زمام نفس خود را در دستت داشتت و در مقابتل مشتکالت و  کامالًعاقل و مدبر که  اريبس

نشستتت  ینمتت  یاز پتتا رستتيدنمیو تتتا بتته مقصتتود  دادمتتیبتته ختترج  یموانتتع، پافشتتار

متحتد شتود و تحتت  یبارها نشتان داده استت کته اگتر قتوم خیتار ( 323: 3323)تسف،

 اتيمقتضت یبگتوشتان، جوا یاصتل نيسرزم گریو د رديهوشمند قرار گ یرهبر یفرمانده

 یمدن و ثروتمند ولتبزرگ و مت یآن قوم را حکومت ها گانیآنان نباشد و همسا یاقتصاد



 3313ستانبتا ،43دهم، شماره سیزسال ، ی مدیریت و فرماندهی نظامیهاشوهپژفصلنامه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

301 

 

شتکافد و یختود را مت یقوم متحد، مرزهتا نیاحاطه کرده باشد، ا دهياز درون فاسد و پوس

 زيتتکرار شد و چنگ خیتار زيبار ن نیا ( 03: 3331، یاني  )بسازدمیها را نابود حکومت نیا

د مقاصت شتبرديموجود به نحو احسن در پ طیمغول، از شرا لیقبا یمتحد کردن تمام زپس ا

و  یزیقتل، غارت، ختونر یعنیخاص مغونن  اتيخود استفاده کرد  او توانست از خصوص

قتوم  نیا ني  او همچندیبه مقصود خود استفاده نما دنيرس یبرا یبه عنوان عوامل یرحمیب

در درون  یزشيو جاه و مقام وعده داده و هدف و انگ ترا در به دست آوردن ثرو یوحش

از اغتشتاش در اثتر مترگ  یکه ناشت نياز ضعف دولت چ زي  چنگآنها به وجود آورده بود

و  ران،یتدر ا یعباست فتهيو خل انيدولت خوارزمشتاه نياختالف ب نيامپراطور بود و همچن

استفاده کرد  و حمالت خود را آغتاز  یمردم به خوب یتفاوت یو ب یتیمهم تر از همه نارضا

 ییقوم ابتتدا کیکه  رفتیپذ تواننمی یبه راحت ن،یبا وجود ا ( 023: 3303نمود  )گروسه،

و نصتف  نيچت یچهارم  ارتش امپراطور کیاز نظر تعداد نفرات  انشانيکه سپاه یو وحش

بتا  و اتيخصوصت نیتبتواند با ا ( 01: 3331،یانيبود )ب رانیدر ا انيسپاه دولت خوارزمشاه

 یمتکت رفتهشتيپ زاتيتکتارآزموده و تجه انيرا که به ستپاه یبزرگ یسرعت دولت ها نیا

انتد کته بته دانستته زيچنگ یها را نبوغ نظام یروزيپ نیا یاصل ليدر آورد  دل یبودند، از پا

 در سازمان ارتش مغول به اجرا در آمده بود  یخوب

  هنگام حمله مغوالن رانیا یاجتماع -یاسیاوضاع س

است  در  رانیا خیتار یحساس و سرنوشت ساز برا یدوره ا ان،يدوره خوارزمشاه

 خیسرنوشت ساز از تتار یحمله کردند و برگ رانیسلسله، مغونن به ا نیزمان حکومت ا

 یخوارزمشتاه ینظتام یرويتن یبترا ران،یتقبل از تهاجم بته ا زيرا رقم زدند  چنگ رانیا

جنتگ  نیتا یو بترا جيخود را بست یروهايتمام ن لين دليبود  به هم لیفراوان قا تياهم

بلکته  ان،ياوضاع متفاوت بود  نه تنها ستپاه انيخوارزمشاهدر سپاه  یآماده کرد  ول ميعظ

 نبودند  یاز اوضاع راض رانیجامعه ا یاکثر اعضا
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در  رانیتجامعه ا تیبودن اکثر ینمحمد خوارزمشاه با وجود سُسلطان ،یاز نظر مذهب

 یترمتذد نیمحمد با انت اب عالءالتدشده بود  سلطان ريبغداد درگ ینسُ فهيآن زمان، با خل

در همتدان متانع  نيبترف ستنگ یعازم بغداد شد؛ ولت دیجد فهيمذهب، به عنوان خل عهيش

 د،یتجد فتهياز آنها به عنوان خل یکیو انت اب  انیبه علو سلطان شی گرادیاو گرد یشرويپ

 ( 33-01: 3331،یانيرا برافروخته بود  )ب رانیاهل سنت ا یاحساسات مذهب

 گانیرا بتا همستا یمتعتدد یجنگ ها محمد خوارزمشاههم سلطان یاسياز نظر س

 دهیاز انتدازه بتر دوش متردم ستتمد شيجنگ هتا بت نیا نهیشروع کرده بود که هز رانیا

ادامته  یموارد،توده مردم و طبقه تجار و بازرگانان کته بترا نی  عالوه بر اکردمی ینيسنگ

 یراضتو از عملکترد خوارزمشتاه نا ازمنتديآرامتش ن و تيبه امن زياز هر چ شيب یزندگ

را در متورد  یادیو اطالعات ز وستنديپ زيچنگ یبا او برخاسته و به قوا یبودند، به دشمن

دادند  اعمال خوارزم شاه و دخالت مادرش ترکتان ختاتون در امتور  یبه و رانیاوضاع ا

 یستاختار نيبا چن ( 43-30: 3331،یانيآزرده خاطر کرده بود  )ب زيرا ن انیدربار ،یاسيس

بودنتد مغتونن بته  یناراض یو اقتصاد ی،اجتماعیاسيجامعه از اوضاع سکه همه طبقات 

 را به تصرف خود در آوردند    رانیحمله کردند و ا رانیا

 ارتش مغول ژهیو ینظام یها آموزش

ختود،  لیتمغولستان، مغونن تا قبل از ستن بلتوغ در قبا یمياقل طیتوجه به شرا با

 زيو بعد از آنکه به سپاه چنگ دیدندمیموزش آ یرا به طور سنت یريو کمان گ یسوارکار

 یهاشیتن و آرابهجنگ تن ،یزن ريشمش ،یراندازيت یشدند، تحت آموزش هایملحق م

 یرويتن کیتکه داشتند به سرعت بته  یا زهيل عالقه و انگيو به دل گرفتندمیقرار  ینظام

در فصتل زمستتان و ساننه بود کته  ی  مرحله بعد شکارهاشدندمی لیکاردان تبد ینظام

 ( 433: 3302  )اشپولر ،شدمیانجام  یبد جو طیدر شرا

 ميتقست ینفتر کصتدی یسوارکاران در حال آمتوزش را بته گتروه هتا زخان،يچنگ

شکارها  نی  اآوردمیرا با شرکت آنها به اجرا در  یدسته جمع یو سپس شکارها کردمی
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بتود   ديشدن به ص کینزد یبرا تاخت و تاز یشتريب یروزها یحت ایمستلزم چهار، پنج 

استب هتا را  نهيکته چتون خنجتر ست یدیشدبه رغم گردباد، برف و سرما و باد سرد و 

سوارکار ختود  تگریدو پا بلند شوند و با دست هدا یکه رو شدمیشکافت و موجب یم

 یگم و به س ت یاراه عده نیبتازند  در ا شيپ وستهيمجبور بودند پ زند،يبه م الفت برخ

 ده،گمشت یفرمانتدهان واحتدها حاتيتوض دنيپس از شن زي  چنگشدندمیگرفتار  دیشد

نتد دادمیانجتام  ستیبا یرا که م ییتک کارهاشمرد و تکیم کیبه  کیرا  شانیخطاها

   ( 311: 3330ک،ی  )آُمرشدمیو نداده بودند، متذکر 

شتکل بته  یارهیتتومان محاصره کرده و به صورت دا کیهرمنطقه را  رسدمینظر  به

نتد  ستربازان کردمیکه فرماندهان ارشتد در آنجتا قترار داشتتند حرکتت  رهیطرف مرکز دا

 طيقتادر بته فترار از محت یشتکار چيکه ه یبا دقت به طور یعيموانع طب یاز تمام یستیبا

راه  نیتو نتاتوان در ا فيند و چه بسا افراد ضتعکردمینباشد به سمت داخل حرکت  رهیدا

 ني، فرماندهان کته منتظتر چنتشدمیتر به طور منظم، تنگ رهیکه دا ینگام  هشدندمیتلف 

نتد  دادمیرا متورد هتدف قترار  یکرده و هرگونه شتکار یراندازيبودند اقدام به ت یتيموقع

هتا هتا و تومتان نگانيم دهانمش ص بود و موجب عزل فرمان کامالً یانگارو سهل یسست

تتوان بتا یشتکارها را مت نیت  اگردیدنتدمی قیشتوو فرماندهان و ستربازان فعتال ت شدمی

مانورهتا  نیتکترد  در ا ستهیشتود مقا یجهان انجام مت هایارتشکه در  یامروز یمانورها

 ،یرا از جملته سترما، گرستنگ یطیسربازان مغول طاقت تحمل و مبارزه بتا هرگونته شترا

  ارتتش نتددیدمیشامل باد، باران، برف و طوفان  آمتوزش  یس ت جو طیو شرا یتشنگ

 ،یرزنيشمشت ،یرانتدازيت ،یستوارکار نتاتیشده و مداوم تمر یزیرمغول به صورت برنامه

 یهتاینيمنحرف کتردن دشتمن، عقتب نشت ،یجنگ یهاو گردش هاآرایش، تنبهتنجنگ 

استب  ی  کمانتداران صتحرانورد بتر روندکردمی نیرا تمر یناگهان یو حمله ها یمصلحت

 ینتد  ستواره نظتام آنهتا بته طتور بتاورنکردنکردمیب حمله و سوار بر اس شدندمیسوار 

 ( 2: 3303  )گروسه ،رفتمیآنها کمتر به خطا  ريچست و چانک بود و ت
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 اسایسخت بر طبق اصول  یانضباط نیقوان یبرقرار

ستوء استتفاده  ایتو  انگاریستهلو  یاز هتر گونته سستت یريجلتوگ یبترا زيچنگ

بتود   اسایکرد که نشأت گرفته از اصول  ینيکردن قوان هاديارتش، اقدام به پ نیا یروهاين

رتبته ارتتش بته اجترا  یستربازان و فرمانتدهان عتال نيب کسانیرا به طور  نيقوان نیاو ا

بتدون  ییجامجازات مرگ همراه داشت  جابه ن،يفراماز  یچيدرآورد  به عنوان مثال سرپ

بتانتر را همتراه  یرده هتا ایتآربتن  یبا مافتتوق و فرار از جنگ، مرگ گروه یهماهنگ

بدون اجازه  میوضع کرده بود که برداشتن غنا یاو قانون یحت ( 20: 3333داشت  )لمب ،

 ( 33: 3332،احمدپناهیمافوق حکم مرگ داشت  )

ارتتش  نیتشتده و ا یبه کل ارتش ابالغ و اطالع رستان نيقوان نیا رسدمینظر  به

 نیتاز شتورش، بته ا یريجلتوگ یبترا زي  چنگآوردمیآنها را به اجرا در یبه راحت ميعظ

ها که بعد از فتح  ینيرا مانند چ یینژادها ایو  لیافراد قبا یستیبرده بود که با یموضوع پ

ارتتش  نيآنها را در ب ليدل نيبودند دور از هم نگه دارد  به هم وستهيآنها به او پ نيسرزم

و آداب و رستوم  یشتمن نیتيبه آ نکهیبه صورت منظم پراکنده کرده بود  او با توجه به ا

  دادمتیبته همته متذاهب ادامته  ستتنینگر کستانیخود وفادار مانده بود، همچنتان بته 

از مغونن برجسته انت اب کرده  رام تلف  یفرماندهان رده ها یو ( 343: 3323)تسف،

ده طرز برخورد فرماندهان را با سربازان م تلف به آنها آموخته بتو رسدمیبود که به نظر 

 نگردد  یگونه فتنه و آشوب چياست تا باعث ه

 یارتش بر اساس سازمان ده ده دمانیچ 

 ستتیبه حدود دو رانیارتش که تعداد آن در هنگام حمله به ا نیبود ا افتهیدر زيچنگ

از هرج و مرج و کنتترل آن در جنتگ، مجهتز  یريجلوگ یبرا یستیبود، با دهيهزار نفر رس

 رديتالگتو بگ ییاز جتا نکتهیتوانست بتدون ا یو ( 01: 3331،ینايگردد  )ب نيآهن یبه نظم

 ینبتوغ نظتام هاینشتانه از یکی توانمیسازمان را  نی  ادرآوردرا به اجرا  یسازمان ده ده

گروه شامل ده نفتر  نیارتش را آربن نام نهاد  ا نیگروه ا نیکوچک تر زيشمرد  چنگبر یو
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مجهتز  زهيتبته ن گتریو کمتان و چهتار نفتر د ريت یاسب سوار بود که شش نفر از آنها دارا

شتده  دمانيتمنظم چ یهاکه با فاصله رده شامل ده آربن و شامل صد نفر بود نيبودند  دوم

به تعداد هزار نفر بود کته بته  غونیرده شامل ده  نيگفتند  سومیم جوگان ای غونیو به آن 

 صله منظم وتعتداد ده هتزار نفتربا فا نگانيرده آن شامل ده م ني  چهارمگفتندمی نگانيآن م

بتا  تتوانمیرا  نستازما نیتا ( 422-313: 3302اشتپولر،)گفتنتدمتیبود کته بته آن تومتان 

آنها بر اساس دسته، گروهتان، گتردان و لشتگر و ستپاه  دمانيکه چ ايدن یامروز هایارتش

 کرد   سهیاست مقا

  بر اساس عملکرد گذشته آنان قیانتصاب فرماندهان ال

و اصول انت تاب فرمانتدهان  کردمیاستعداد سربازانش هنرمندانه استفاده  از زيچنگ

مغولستتان را در دستت  ندهیاز فرزندانش که از فرماندهان سپاه بودند و آ ريخود رات به غ

 تیتجنتگ رعا نیاديتآنهتا در م حيو عملکترد صتح یستتگیبتر استاس شا تدیدمیآنها 

متاهر و  رانتدازيت کیتآهنگر و جبه  ،یبتابه عنوان مثال سو ( 323: 3323تسف ،)کردمی

 و اقتتيبته ختاطر ل یول ( 13: 3332،احمدپناهیبود  ) زيبه چنگ ییجلمه از غالمان اهدا

قرار گرفتنتد  او همتواره  هاتومانکه از خود نشان داده بودند، جزء فرماندهان  یستگیشا

متورد عفتو و  داشتت ویاگر از دشمنان او بودند دوست مت یرا حت قیخدمتگزاران صد

    دادمیپاداش و منصب قرار 

  ارتش مغول یسازچابک

ستبک و  زاتيتبته تجه دیتاند که بادهيرس جهينت نیاکنون به ا ايمدرن دن هایارتش

آستا را بترق یها اتيو عمل عیسر ییجامجهز گردند تا بتوانند اصل جابه ديم تصر و مف

 یاوهيشت نيبرده بود کته چنت یامر پ نیبه ا شيهفتصد سال پ زياجرا کنند  چنگ یبه خوب

بتان بته  ییم تصر همراه با کارا زاتيسربازان مغول با تجه رخاط نيرابه کار بندد  به هم

آنهتا مجهتز  تیاسب سوار و اکثر یند  به عنوان مثال، اکثر سپاه مغول بر رورفتمیجنگ 

همتراه داشتتند و  انیماد ایو خنجر بودند  آنها دو تا پنج اسب و ريو کمان و شمش ريبه ت
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شده بتود کته ستربازان  دهیند  دکردمی فادهبه عنوان رفع عطش و غذا است انیماد رياز ش

از  یو در متوارد ضترور دنتديمک یو خون آن را م زدندمی انیبر بدن ماد یمغول، زخم

را  انیتخشتک شتده ماد ريش یند  آنها همراه خود مقدارکردمیگوشت اسب ها استفاده 

نتد  کردمیلستان آورده بودند، بتا آب م لتوو و بته صتورت ستوف مصترف که از مغو

   ( 440-442: 3302گذشتند  )اشپولر ،  یانسان نم یحت یموجود چيسربازان مغول از گوشت ه

  یصرفًا جنگ یبانیپشت

 یرهايشمشت اد،یتز یهاکانيمسئول حمل پ دنياز افراد سپاه عالوه بر جنگ یتعداد

اسب کته  ایشتر و  لهيبودند و به وس زيها نقيب و چادر و منجنطنا ،یکمان اضاف ،یاضاف

آذوقته  ( 433: 3302اشتپولر،)ندکردمیرا حمل  یجنگ یابزارها نیبستند ایها میبه گار

حرکتت انجتام  ريمست یاز راه غارت شهرها و روستاها شانیهااسب  ایمغول و  انيسپاه

اب سربازان مغول بته ستمت منتاطق شت یبرا یا زهيخود انگ نیگفت ا توانمیو  شدمی

 آبادترشده بود 

 اطالعات و ارتباطات

واقف و ستازمان اطالعتات  یبه خوب یروزياطالعات و نقش آن در پ تيبه اهم زيچنگ

نگهبتان  کیتپتا  در هر چهل هتزار لیهر ا نيب تحت نظر خود بوجود آورده بود  یا شرفتهيپ

 قاصتدان ختان، ۀاستتفاد یاستب هتا بترا نیمسئول مراقبت از سه اسب تازه نفس شده بود  ا

ختان، شتبکه  بيتترت نیدر نظر گرفته شده بتود  بتد هسرداران سپا و لیقبا سيرئ جاسوسان،

  شتدمیهتا و اخبتار استتفاده  اميتارستال پ یکرد کته بترا یزیرا طرحر یباورنکردن یارتباط

بترد کته  یپ توانمی کامالًارتش  نیا یها یروزينفس و پاز اعتمادبه ( 04: 3،ج3333،ینی)جو

 ان،يتتعتداد نظام ت،يتبته شتهر، جمع یمنته یقبل از حمله به هر شهر نسبت به راه ها زيچنگ

 یآگتاه یمردمان هر شتهر بته ختوب دیعقا یو حت یعيرطبيو غ یعيموانع طب ،ینظام زاتيتجه

و  شتناختمیهنگام ورود بته شتهر، علمتا و دانشتمندان و صتنعتگران شتهر را  رایداشت؛ ز

 ایتبازرگانتان و  قیتاز طر ایتاطالعتات را  نیتمشت ص استت کته ا کتامالً   کردمیاحضار 
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از  نتانيو اطم یاو پس از بررس ( 023: 3333لمب،)خود به دست آورده است ژهیجاسوسان و

    نمودمیدرست بودن اطالعات به دست آمده اقدام به حمله به آن شهر 

  لارتش مغو رالعقولیو سرعت مح ییجابه جا

و بته  شتدندمیاستب بتزرگ  یبا اسب آشتنا و بتر رو یها در دوران کودک مغول

د شبانه روز حرکت کند توانمیکه بار نداشته باشد  یبودند که اسب هنگام دهيتجربه فهم

 و خسته نشود 

پتنج راس استب  یاستفاده کرده و هر سرباز مغول را به دو الت ازيامت نیاز ا زيچنگ 

به محض خسته شتدن  یطونن یبود مجهز نمود که در مسافت ها انیاز آنها ماد یکیکه 

نتتد  دادمینتتد و بتته راه ختتود ادامتته کردمی ضیتتتازه نفتتس تعتتو یاستتب، آن را بتتا استتب

بته  زيتشب ها ن یستند تمام روز و حتتوانمیروش آنها  نیبا ا ( 33: 3332، احمدپناهی)

 یتعداد اسب به راحت نیا او ب یروش نيحرکت خود ادامه دهند  مش ص است که با چن

تحرک بتان بتود کته  نيکرد و هم یرا در روز ط لومتريو پنجاه ک کصدیمسافت  توانمی

 یبته شتهر مغتولتا خبر حملته  رایشهرها و مناطق م تلف شده بود  ز یريباعث غافلگ

 یهتاو تا آنها درصدد مقابله و آماده ساختن خود بودند مغونن به پشت دروازه رسيدمی

از  یاگرچه شجاعت کتاف ییاروپا یقشون ها زيدر جنگ با اروپا ن بودند  دهيشهر رس آن

 مغتول بتر ريالستعیوجته از عهتده مقابلته بتا ستپاه ستر چيند امّا به هتدادمیخود نشان 

و  ینيستتتربازان مغتتول در انجتتام حرکتتات عقتتب نشتت ( 033: 3333، لمتتب  )آمدنتدنمی

ستپاه  کیند که کردمیبا ستترعت حتترکت حمالت خود چنان  ایو  یمصلحت یفرارها

 ( 430: 3302اشپولر ،)ندکردمی یمتالشت ایمحاصره و  یبتتتزرگ را به راحت

 ارتش مغول  یجنگ افزارها

مغول ها بود و هر سرباز مغول دو تتا سته کمتان همتراه  یو کمان، سالح اصل ريت

شتده  زيتآنها از آهن تو سر  شدندمیکمان ها  از چوب ساخته  نیا یرهايخود داشت  ت

 شتدندمیکه پرتاب  ینسبت به مسافت رهايت نیشده بود  ا دهيپوش واناتياست وان ح ایو 



 ارتش مغول یروزیثر در پؤعوامل م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

331 

 

 رهتايت نیتمجهتز بته ا ازشيتقبل از نبرد به اندازه ن مغولبلند بود   هر سرباز  ایکوتاه و 

بودنتد   دهيرس یهنر به مرحله استاد نیماهر بوده و در ا اريبس راندازاني  مغونن تشدمی

 (  423: 3302)اشپولر،

دور و هتم در  یبتود کته هتم در مستافت هتا یبتيمغتونن از نتوع ترک یکمانهتا

 یدر ابتتدا شتانیکنند  آنتتتها در اکثر جنگ ها یراندازيستند تتوانمی کینزد یهافاصله

 شتريشکل که ب یلبه کمان کی یرهايند  مغول ها از شمشکردمیاستفاده  رينبرد از باران ت

 زهيتآنها ن نيسنگ یاز سالح ها یکی ند کردمیاستفاده  رفتمین به کار کردمیزخ یبرا

 ینیبتود  )جتو زيتاستت وان ت ایو  زيها از چوب و سر آنها از آهن ت زهين نیبود، جنس ا

کشتتن  یو تار و مار شتدن دشتمن بترا یراندازيدر جنگ ها بعد از ت ( 303: 3،ج3333،

 زاتيتمغتول جتزء تجه تتشار یاسب ها  شدمیاستفاده  یخمز ایافراد در حال فرار و 

استبان از  نیبودند  ا رينظیند و از نظر تحمل و آموزش در جهان برفتمیبه شمار  یجنگ

از چترم و  شتتريهتا کته بزره مغول  شدندمیآموزش داده  دنيجنگ یبرا ،یهمان کوچک

و طاقتت  رفتتمیبته کتار  کانيپ ای ريمقاومت در برابر ت یفقط برا شدمیسبک ساخته 

نتد و کردمیاجتنتاب  تنبهتنرا نداشت  سربازان مغول از نبرد  ريبرابر شمش درمقاومت 

 کیتزره  ریدر ز ( 430: 3302 ،اشپولر)دندیپسند یرا م ريجنگ از فاصله دور و پرتاب ت

 شتمیابر نکهیبدون ا کانيستتر پ کان،يو موقتتع اصابت پ شدمی دهيپوش یشمیابر راهنيپ

بته  ینداشته و جراحتت کمتتر یو هنگام خارج شدن، پارگ هرا پاره کند وارد بتتدن شد

بتا آن  نيمغول ها که هنگتام فتتح چت نيسنگ یاز سالح ها گرید یکی  شدمیفرد وارد 

از آنهتا را ستاخته  یادیتتعداد ز ینيو صنعتگران چ نيمهندس یريآشنا شده و با به کارگ

مترده و جستد  وانتاتيح ،یم تلف از جملته م تازن نفتت یايبود که اش قيبودند، منجن

-13: 3،ج 3333،ینیجتو)نتدکردمیبزرگ را به داخل شتهر پرتتاب  یهاانسانها و سنگ

داشتند که کمتر از آنهتا  زيهمچون خنجر و گرز ن یگرید یسربازان مغول سالح ها ( 11

 ( 433-423:  3302اشپولر ،)ندکردمیاستفاده 
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 جنگ سرد  یها وهیبه کاربردن ش

از  یو ابتزارآنت جنگت زاتيتاز جنتگ بتا تجه ريتهتا بته غمغتول رسدمینظر  به

 زيآموخته بودند و تا کنون ن هياول یکه در جنگها ندکردمیاستفاده  زين یگرید یهاروش

 است: ریشود که شامتل موارد زیاستفاده م یامروز نینو یهادر جنگ

 یولوژيکروبيجنگ م -ج یشی، فرسایمیجنگ تحر -ب یجنگ روان -الف

  یجنگ روان-الف

ستالح  کیترحم بودند و از وحشتت بته عنتوان  یب اريمغول در نبرد بس سربازان

برده بودند کته مردمتان شتهرها و  یموضوع پ نیآنها به ا ند  ظاهراًکردمیاستفاده  یروان

ارند  بته شدن آنها هراس د رانیساختند از ویخود را م یهاروستاها که با خون دل خانه

شدن خانه ها و قتل و غارت قبتل از جنتگ بته  رانیوبا مطرح کردن  زيچنگ ليدل نيهم

شده و با پرداخت بتاج و  ميکه بدون مقاومت تسل دادمیمردم شهرها و روستاها فرصت 

به عنوان مثال در  ( 23: 3323کنند  )ساندرز ، دايو قتل و غارت نجات پ یرانیخراج از و

بته  "ارسال داشتت : راطورامپ یرا برا اميپ نیا زيچنگ ن،يچ یپراطورام ت تیمحاصره پا

 نتت،یو شتهر زر یتو تنها هستت افتادند  میسم اسب ها ریز انتیتمام ا ،یخواست تنگر

تو آنها را  یقلمرو سلطنت یآب و هوا زود خشم من افتاده است  انیمحاصره جنگجو در

انتد و هتر آنان از تو بس خشتمناک کند  یم کیکالفه و حصار شهر تو نگاه آنها را تحر

  من آماده اعزام آنان به صحرا زدیاوياش ب زهياست سر تو را بر فراز ن دواريام اناز آن کی

  از صتبح روز بعتد "؟یکنتیمت میاما تو در عوض به من چته تقتد رند،يهستم تا آرام گ

پسر جوان و سه هتزار و هزار دختر و  شمیابر یها،پارچه یمتياز فلزات ق یفراوان ریمقاد

ند بته کردمیکه مقاومت  یدر صورت ( 423: 3330ک،یاُمر)دفرستاده ش زيچنگ یاسب برا

 ني  از بتکتردمی رانیتبرده و بعد از فتتح شتتتهر آن را غارت و سپس و ورشیآن شهر 

را رهستپار شتهر  یاو عده نمودمیافراد آن شهر، علما و دانشمندان و صنعتگران را جدا 

اونً خبتر  نکتهیو به قصتد ا بودندکودکان و زنان و سال وردگان  شتريکه ب کردمی یبعد
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با مصرف کردن آذوقته آن شتهر، زمتان محاصتره  اًيبرسانند و ثان یرا به شهر بعد یرانیو

کته  یدر صتورت زيتچنگ گذشتتند یمت غيتاز دم ت زيتافتراد ن هيتشهر را کاهش دهنتد  بق

کند، افراد شهر فتح شتده را بته  یمقاومت م دیماتصرف ن دیکه با یدانست شهر بعدیم

 نیشهر در جلو سپاه خود حرکت داده و با ا یلشگر و باز کننده دروازه ها یاهيس عنوان

به خاطر نجتات  یاجبار انيفدائ نی  اآوردمیآنها به وجود  انيدر م یکار رعب و وحشت

: 3323ستاندرز ،)کننتد آن شهر را بتاز یجان خود مجبور بودند هر طور شده دروازه ها

  بته عنتوان مثتال در کتردمیدشمن استتفاده  بیها از فر گاز جن یدر بعض زيچنگ ( 23

هتا را هشتتاد هتزار نفتر  متانیهتزار و نا ستيرا ب زيها، تعداد افراد چنگ مانیجنگ با نا

خود سوار کرد، اطالعتات  دکی یکه بر اسبها ییبا ساختن مترسکها زينوشته اند که چنگ

روش،  نیتو توانست با ا  تیهم ر بهآنها را  یها را غلط جلوه داده و برنامه جنگنماینا

 ( 342: 3330، کیاُمر)ها را شکست دهدمانیقوم نا

  یمتحری – یشیجنگ فرسا-ب

از  یکتیبار هنگام حمله به تنگغتوت هتا کته  نياول یجنگ را برا وهيش نیا مغونن،

 یآنهتا بترا استت آموختنتد  یگبت یب صحراو جنو نيمناطق مغولستان واقع در شمال چ

ستند به داخل شهر نفوذ کننتد  تواننمیبرخورد کرده بودند و  یسنگ یبار به حصارها نياول

و از فتتح  ريتگ نيزمت ،یستنگ یحصتتارها نیپشت ا هبه مدت دو ما انشيو سپاهت زيچنگ

 یده شتد گروهتمشتاه یروز به طور اتفتاق کیخواستند برگردند  یشده، م ديشهر ناام نیا

آمدنتد و علتت آن را بته وجتود آمتدن  زيمذاکره و امان خواستن به سمت سپاه چنگ یبرا

: همتان منبتع)محاصره سپاه مغول ابراز داشتتند ليدر آن شهر به دل یو قحط یرکود اقتصاد

نداشتتن تلفتات بته  ليرا به دل وهيش نیا شیدر جنگ ها زيبه بعد چنگ خیتار نیاز ا ( 403

ست ت را  طیختود تتاب مقاومتت در هتر شترا یها  سربازان مغول در آموزشبردیکار م

 محاصره کنند   یمدت طونن یشهر را برا کیستند توانمی یتجربه کرده بودند و به راحت
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 یکیولوژیکروبیجنگ م -ج

را کته امتروزه جتتتنگ  یگتریجنگ د وهيخود ش یشیمغتتتونن در ادامه جنگ فرسا

 تتتق،يصتتتتورت کته بتا استتفاده از منجن نیگذاشتند  بتتد یتترا منام دارد به اجت یکروبيم

را که فتتوت شتده  یمسر یهتتتا یماريمبتال به ب یانسان هتتتا ای ضیمر واناتياجتتساد ح

 یمتاريب وعيکه هم باعث وحشت و هم باعث شت ندکردمیپرتاب   تهربودند به داختتتل شت

   ( 330: 3333را همراه داشت)لمب ،شکستن مقاومت شهرها  جهيو در نت دیگردیم

  ینظام یهاکیکاربردن تاکت به

ارتش است که در جنگ، فن کاربرد ستالح و فتن  یدههنر سازمان ،ینظام کيتاکت

را  یمهمت اريو شکست دشمن نقتش بست یريبه منظور درگ ینظام یها گانی یريکارگبه

 کند  یم فایا

  کتردمی لیتبد یروزيبه پ عتيطب نيوانخود را با الهام از ق هياول یجنگ ها زيچنگ

شکار  نهيرا که در زم ییو همان کارها دنديجنگیخود م یشکارگر وهيآنها هماهنگ با ش

مغتونن در  کتاريپ نی  بتزرگ تتربردنتدمیند در متورد انستان هتا بته کتار دادمیانجام 

را به ختود شکار  یصحنه ها نیتر ميمجارستان بود که منظر عظ وماوراءالنهر  یهاجنگ

ستپس  نتد وکردمیخستته و دچتار سرستام  د،يگرفت  سپاه مغول، دشمن را ماننتد صت

همته  بيتآنگاه با نظتم و ترت شدندمیطاقت یب یگرفته و چون از خستگیدرمحاصره م

   ( 332: 3303گروسه، )کشتندیآنها را م

بتار ، سربازان مغتول سته رگدادمیدستور حمله  زيکه چنگ یجنگ هنگام دانيدر م

شکستند  آنگاه فترار  یند و صفوف دشمن را در هم مکردمیبه طرف دشمن پرتاب  ريت

 کیتتحر رانتدازانيت نیتتعداد کتم ا دنیند و دشمن با دکردمی ینيو به سرعت عقب نش

مغتول  رانتدازانيت یبته محتل اختفتا نکتهیو بته محتض ا نمتودمیشده، اقدام به حمله 

   ( 043:  30تا ،ج یب ر،ياث  )ابن شدندمیقتل عام  ندرسيدمی
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 ت تتیپا ا،یتقایفتح شهر ار یاستاد بود  او برا یعيعوامل طب یريدر به کارگ زيچنگ

 یسنگتتت یوارهتایشهر که ختود را در پشتت د نیبه ا ليوارد کردن س یها براتنگفوت

رودخانه  ريخواست مسیگذشت میشهر م نیرودخانه از وسط ا نیپنهان کرده بودند و ا

پرداخت  یها به محاصره شهرتنگغوت نيدر سرزم گرید یدر جنگ ایعوض کند   زرد را

هنگتام  یادیتند  او متوجه شد که پرنتدگان زکردمیاز او محافظت  یسنگ یهاوارهیکه د

کته از  یبا اطالعتات یو گردند یطلوع آفتاب از شهر خارج و هنگام غروب به شهر باز م

داشتند اعالم کرد که اگر کتل پرنتدگان  یچوب یآن شهر که سقفها یهاطرز ساخت خانه

شتبانه پرنتده هتا را در  زيتشهر را به او بدهند آنجا را ترک خواهد کرد  مردم شهر ن نیا

محاصتره را  زيتن زيتستپاه مغتول دادنتد  ستپاه چنگ لیقفس کردند و صبح آن روز، تحو

شتهر  یارهاحص کیشکسته و محل را ترک نمودند و هنگام شب همراه پرندگان به نزد

پرندگان بسته و آنها را آتش زده و ستپس رهتا کردنتد   یبه پا یروغن یهاآمده و پارچه

 یچتوب یهتاستقف ریکه ز شانیخود به سرعت به ننه ها زهیپرندگان بر حسب غر نیا

فرار کترده و  یسنگ یوارهای  مردم شهر به خارج از ددنديبود رفته و شهر را به آتش کش

   ( 403: 3330 کیارد شهر شدند)اُمرو یمغونن به راحت

ستپاه  نیتبر ستر ا یريبا سپاه دشمن در ابتدا چنان باران ت ییارویهنگام رو مغونن

بته  مانتدهيو باق شتدندمیجنگ اکثر سپاه دشمن قتل عام  هيکه در لحظات اول  تندیریم

  ( 430: 3302اشپولر ،)شدندمیو کشته  بي( تعقنيدار )اسلحه سنگ زهيسواره نظام ن لهيوس

 ارتش مغول  ینظام راهبرد

 جیبته نتتا یابيدستت یبترا یزیتو برنامته ر یکلت یها ییدرباره توانا ینظام راهبرد

 یخاص متوجه شتده بتود بترا یزهوشيبا ت زي  چنگرديگیدرازمدت مورد استفاده قرار م

 و شتانیعلتت بته خو نيدارد و بته همت یبه سوادآموز ازيخود، ن یامپراتور جیرفع حوا

آنها سواد خوانتدن و نوشتتن را از  بيترت نی  بدرنديخود، دستور داد الفبا را فرا گ ارانی

 ( 332: 3323تسف ،)ها آموختندمانینا
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 ایتد شکستت در جنتگ و توانتنمیموضوع واقف بود که ارتش مغول  نیبه ا یو

و  نبترد تحمتل کنتد یهتا دانيمغولستان با م ادیاز حد را به علت مسافت ز شيتلفات ب

را در  یشتیفرسا یجنتگ هتا ليتدل ني  بته همتباشدنمی ریاو امکان پذ یقوا برا دیتجد

  هتدف او کردمی یبا دشمن خوددار ميتقمس ییارویسرلوحه کار خود قرار داده و از رو

حتزم و  شیهتاتلفات بتود او در نقشته نیدر جنگ، شکست صد در صد دشمن با کمتر

 نمتودمی یطراحت قيتعاقالنه و دق یجنگ، نقشه ا به متیو قبل از عز تیرا رعا اوياحت

متورد  یهتانياز اطالعات کسب شده توسط بازرگانان سرزم قيبر مطالعات عم یکه مبتن

هتا یتیکامل داشت و از نارضا یدشمنانش آگاه یاسيس تياز وضع و موقع یبود  و نظر

  (341: منبع )همانکردمیاستفاده  رکانهیز

آمتوزش داده بتود کته  یماندهان و سربازان خود را طورفر زيبرد چنگ یپ توانمی

زمان ممکن بتر  نیداشته باشند و در کمتر یمنتظره آمادگ ريبا هر اتفاق غ ییارویرو یبرا

 کنند  یريسپاه جلوگ یاوضاع به وجود آمده مسلط شده و از هرج و مرج و فروپاش

 یریگجهینتبحث و 

تفتته مغولستتان و  یکته صتحراها ینطقسنگدل بود و از م ابانگتتترديب کی زيچنگ

هم جنس او محستوب  یکه همگ یلیغلبه بر اقوام و قبا یتنازع بقا به او آموخته بود، برا

جتز قتتل عتام و  یالهيتر نبتوده و وستمياز او سل یرحمیو ب یو در خون وار شدندمی

    کردمینداشتند، استفاده   ريحکم شمش

و اختالف به وجتود آمتده  رانیا انيارزمشاهاز ضعف و اوضاع آشفته دولت خو یو

وارد کترده  رانیتکه قبل ازحمله به ا یو جنگ روان یعباس فهيسلطان خوارزمشاه و خل نيب

و بتا استتفاده از   یبود، توانست به راحت رانیدوم سپاه ا کی انشيسپاه نکهیبود، با وجود ا

 یقتو ینظتام تیریبا مد زيچنگگردد   رهيدولت ها چ نیبرا یرحمیبا ب  تهيآم ینبوغ نظام

و  یمنابع انستان یراهبرد تیریمد نيخود و با به اجرا درآوردن قوان نيو با عزم و اراده آهن



 ارتش مغول یروزیثر در پؤعوامل م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

331 

 

را در ارتتش  یمنحصر بته فترد اتيبدون داشتن سواد خواندن و نوشتن، توانست خصوص

 سد ثروتمند نمودن قوم مغول بود بر و یمغول به وجود آورد و به هدف خود که سرفراز

از  تتوانمیگتذرد یحمتالت مغتول مت خیاکنون که حدود هشتصدسال از تتار هم

 نتتهيو خصوصتتاً در زم یبانيارتتتش مغتتول در وزارت دفتتاع و پشتتت ینظتتام اتيخصوصتت

 هيتو طترح و برنامته ارتتش مغتول، در کل یو راهبترد ینظام یهاآموزش ،یسازچابک

 ت  الهام گرف یاسهیمسلح، به صورت مقا یروهاين یهارده
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