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آوهایی کهػؿعاوؿهیايهػؿگؾىتًؼهتىمٔ
اکخـ٥ـهايـوایاوه٢ىلبـایهؼتکىتاهیفيؼگیکـػيؼ .
ٝمـىاو ۹۳مالبىػ.هتىمٔٝمـراييیًاو٩ىبیالیػؿعاوؿػوؿيیقػؿصؼوػ ۹۹مالبىػ(ّمى
ه٪اینه
ٔ
ایًکه عىػ ٩ىبیالی  ۷۳مال ٝمـ کـػ< چًگیق عاو  ۱٪مال و هاب٪ی کمتـ اف  5٪مال).
هیػهؼ .ػؿ هـ یک اف ٩لمـوهای
ملنلههای ه٢ىل و هًچى (هیًگ) اهمیت ٝمـ ٕىاليی ؿا يياو  

ه٢ىلیچیى،عاوؿهیايهواؿػویفؿیىهتىمٔ٥ـهايـوایی  ۴۴عاوه٢ىلیػؿصؼوػیک٩ـو(۴٪۷
مال)بىػ:ػؿچیى٩،ىبیالیو۳تىافراييیًايو۴۴٪مال(۴۰۱٪-۴۹۷٪م)صکىهتکـػيؼ<۴۰
عاو اؿػوی فؿیى  ۴۹۰مال ( )۴۰۰۷ -۴۹5۳صکىهت يمىػيؼ< و  ۳عاو ه٢ىلی بـای  ۳٪مال
()۴۰55-۴۹۹5عاوؿهیايهؿاػؿػمتػاىتًؼ۳.تىافعىايیىهًچىيیقباهتىمٔ۰۳مالملًٖت
بیوافػو٩ـوويین()۴۱۴۴-۴۳٪۳ػؿچیىصکىهتيمىػيؼ.
ػمتبهگـیباو بىػ.آولمبتى
هـگوهیـ باالیکىػکاو ويافایی 
ه٢ىلیعاوؿهیايهباػوهنئله  
ٔ
ملنله 
ٔ

هیکًؼ;:ه٢ىالوباآوىـایٖیکهػؿایـاوه٪ینىؼيؼ،هـگقاهکاوتـبیتػؿمتکىػکاوعىػ
اىاؿه 
ؿابهػمتيیاوؿػيؼ 1.:اهاهىهٞت٪ؼمهيکالته٢ىالوػؿایىفهیًهياىیافؿژین١ؾاییياکا٥یو
ياهًامببىػ.
پلافآو هخل
ؿژین١ؾاییه٢ىالوپیوافاهپـإىؿی،ماػه،ػاؿایکالـیکا٥ی-وبههیقاوکمیبىػ .
ا
گلهای ىاهل گىمً٦ؼاو فیاػ ،با
فهاو صال (یا تا اعیـا) بهٕىؿ هتىمٔ عايىاػه ه٢ىلی ٍاصب یک  

(امبهای اعته،

امبهای بیيتـی 
تٞؼاػیبقوتٞؼاػکمیگاووىتـبىػيؼ.2باورىػایى،عايىاػهها  

هیػاىتًؼ.یکعايىاػهبـایاهـاؿوهٞاهعىػبه٩ؼؿ
ػؿص٪ی٪ت)بـایص٘٦یکتىاياییيٚاهیيگه 
ػمتکن پًذامب(اعته)،
يٚاهیاه  

ک٦ایتبهٍؼؿأك گىمً٦ؼیاهٞاػلآويیافػاىت.بـایي٪و
صملوي٪لویکیاػوهاػیاوبـایىیـ
ٝالوهبـایى،ىایؼمهامبػیگـوچًؼتاىتـوگاويـبـای 
1. Lambton, Continuity and Change in Medieval Persia, 296.
2. Krder, “Ecology of Central Asian Pastoralism”, 301-326.
ػؿٍ٦ضه۹٪۳يمایرمٞیتصیىاياتاهلیه٢ىلنتاو(بیـويی)چًیىتـمینىؼهامت./55:گىمً٦ؼ./۰۰،بق./۳،گاو./۴٪،امب،و
./۴ىتـ(ػؿٍؼهاؿاهىگـػآوؿػم).ػهؿأكگىمً٦ؼؿاهیتىاوهٞاػلیکىتـػاينتویکامبیاگاوهٞاػلپًذگىمً٦ؼیابقامت.
هیايگیىؿههػؿهًبٜفیـآهؼهامت.
Vreeland, Mongol Community and Kinship Structure, 31- 32.
گىمً٦ؼػاىتًؼ<اکخـعايىاػههابه

رماٝتهٞبؼياؿوبايچیى ۴۳۹ؿأكگىمً٦ؼػاىت.ػؿصؼوػيیمیافعايىاػههابیى ۰٪٪تا ۹٪٪
ينبتتٞؼاػیگاووامبيیقػاىتًؼ.
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ه٦یؼعىاهؼبىػ.ه٢ىالوهخلمایـچاػؿييیًاوآمیایهیايهبیيتـ١ؾایياوؿاافایىصیىاياتبهػمت


هیگىیؼ(;:ه٢ىالو)يه
هیبـػ ،
هیآوؿػيؼ 1.راوپاليىکاؿپیًیکهػؿمال ۴۰۴٪ميقػه٢ىالوبهمـ 

هیچچیقػیگـیرقءگىىتيؼاىتًؼ...آياوىیـهاػیاوؿاػؿه٪ؼاؿبنیاؿ
ياويهگیاهيهمبقیزاتويه 
ػؿٍىؿتیکه ػاىتهباىًؼ<همچًیىىیـگىمً٦ؼاو،گاوها،بقها وصتیىتـاوؿا

هیيىىیؼيؼ،
فیاػی 

هیيىىیؼيؼ 2.:هـچًؼبنیاؿیافچاػؿييیًاوهضَىالتصیىايیىاهلهىاػ١ؾاییؿابهرای کاالها

هیکـػيؼ،راییکهه٢ىالوتضتملٖهچًگیقعاورلى
باا٥ـاػماکىىؼهه٢ىلنتاوبیـويیهباػله 
آوها هىاػ
کتـیى هقاؿ ٛههن بىػيؼ (وهًىف هن هنتًؼ) ،بـای  
فػيؼ و ػؿ یکهنیـ ٕىاليی اف يقػی 

١ؾاییواؿػاتیپـعـدبىػوبـایعايىاػههتىمٔبؼووتـػیؼکاالهایتزملیکمیاببىػ3.

هیىىػ ،گىىت
آوٕىؿ که گ٦ته  
١ؾاهای گىىتی ه٢ىالو بیيتـ گىىت گىمً٦ؼ و بـه بىػ ،اها  
،اهایکعايىاػه هتىمٔ
ٔ
هیػاػيؼ
هىؿػٝال٩ه آياوگىىتامب بىػ.هـچًؼ گىىتامبؿاتـریش 
ٔ
بهـههًؼباىؼ.
هیتىاينت افآو 
بهيؼؿت 
ٝملآهؼه)کهبیيتـافگىمً٦ؼبه
یکیػیگـاف١ؾاهایٝمؼه ه٢ىالو،ىیـبىػ(ػؿايىاٛهغتل٤به 
ٔ

هیآهؼ،هـچًؼٝال٩هبیيتـیبهىیـهاػیاوػاىتًؼ.و٥ىؿؿههگىمً٦ؼواهمیتگىىتوىیـ
ػمت  
آوػؿؿژین١ؾاییوهیلىؼیؼیبهگىىتامبػاىتًؼکهاؿفهکالـیعیلیفیاػیافایى١ؾاهابه
هیآهؼ.فيؼگیمغت -چاػؿييیًیػؿه٢ىلنتاوبـایهتغََاویکهنئلهبااهمیت امت.
ػمت  
یهایی:کهها
گىىتگاو-بغوٝمؼهگىىتها ۴,٪۷۹-کیلىکالـی (کیلىکالـی هماوه٪ؼاؿ;کالـ 

هًگامؿژین١ؾاییػؿيٚـ 
هیگیـین)ػؿهـپىيؼوفيی 4ػاؿػ<گىىتگىمً٦ؼ ۴,۳۹۴وگىىتامب

يیق ۴,۳55کیلىکالـی ػاؿػ.وهمچًیىکلىیـگاوػؿصؼوػ ۴٪٪کیلىکالـی وىیـگىمً٦ؼاو5۴۴
1. Buell, “Mongol Empire and Turkicization: The Evidence of Food and Food ways, in The Mongol Empire
and Its Legacy”, 200- 223.
ٍ٦ضات۰٪۱-۰٪۳ه٪اله٥ى٧صیىاياتىکاؿیوعىاؿکیهایگیاهیؿابهًٝىاو١ؾاهایاّا٥یههنهىؿػبـؿمی٩ـاؿػاػهامت.هى
تـػیؼػاؿمکهایىهًاب١ٜؾاییػؿايؼافهومیٞیهىؿػامت٦اػهبىػ،چًايچههىؿػهاؿهىتها(هىهعـهایکىهی)ؿابهلضاٗکمیػؿ
ه٪الهفیـهىؿػبـؿمی٩ـاؿػاػم:
“Mongol Campaign Rations: Milk, Marmots, and Blood?” in Turks, Hungarians and Kipchaks: A Festschrift
in Honor of Tibor Ha Iasi- Kun, 223- 228.
2. Carpini, “History of the Mongol “, in the Mongol Mission, ed. Christopher Dawson, 16-17.
هاػاػهیا٥ـمتاػههیىؼ(;::ه٢ىالو)ىـاب،آبزىویايىىابهالکلیيؼاىتًؼ3. Carpini, 17


هابهآو

هگـایًکهافمایـهلت
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هیکًًؼ1.بهينبتپىيؼبهپىيؼوپایًتبهپایًت2بهتـیىبافػهکالـیؿاگىمً٦ؼاوو
کیلىکالـی٥ـاهن 
هیػاػيؼ.
امبهابهػمت 

هیآهؼ ٝباؿتامتاف./۳۳:کالـیگىىتگىمً٦ؼ./۴٪
کالـیها بهػمت 
چـبیکهبهينبتایى 
٩ابلػمتـك بىػ.افآيزاکه
کنچـب که 
هیکـػ.یک١ؾای 
چـبیو./۱۷ىیـىاو ./۷.5چـبی٥ـاهن 
ػمتآهؼه افصیىاياتتًهابـای 5هاهػؿمالبىػ(ػؿه٪اینهىیـگاوتا ۴٪-۴۴هاه)ه٢ىالو
ىیـبه 
هیىؼ.
يگهػاىته  
هزبىؿبىػيؼىیـؿابه٥ـاوؿػههایی تبؼیلکًًؼکهبهعىبی ػؿٕىل ۷هاه;عيکی :
ا
ػؿهیآوؿػيؼ که 
آوها ىیـگاوؿابهىیـعاههعيک 

ت٪ـیبا هٞاػلپىػؿىیـبؼووچـبیهابىػ.لیکى
هیعىؿػيؼ کهالبتهتؤحیـ مالهتیىیـعاههعيکؿا
هیػاىتًؼ و 
آوها ٥ـاوؿػه٥ـٝیکـهؿايیقيگه 

يؼاىت.3

.1ػؿباؿهگىىتامبيگاهکًیؼ:
Martin- Rosiest et al, “Rendement et composition des carcasses du poulain de boucherie”, Bulletin
Tecbnique, Centre des Recherches Zootechniques et Veterinaires de thelix 41.
(no author), Nutrient Requirements of Domestic Animal, Number 8: Nutrient Requirements of Dogs, 46.
ػؿباؿهىیـوگىىتگلهگاوه٢ىلیيگاهکًیؼ:
Epstein, Domestic Animals of China, 2-3
Ovdiyenko, “Economic- Geographical Sketch of the Mongolian Peoples Republic”, 65.
Dahl and Hjort, Having Herds, 25, 170.
اؿ٩اماؿفهکالـیىیـگاوهاياصیهبهياصیهويژاػبهيژاػبهٕىؿ٩ابلهالصٚهای٥ـ٧ػاىت.ػؿهىؿػگىمً٦ؼيگاهکًیؼ:
Dahl and Hjort, 216.
ػؿهىؿػىیـ(افآ٥ـی٪ابهينبتآمیایهیايههیقايیاف۴,٪5٪تا۴,۰٪٪کیلىکالـیبهػمتػاػهامت(.هًبٜػیگـػؿایىهىؿػيگاهکًیؼ:
Kon, Milk and Milk Products in Human Nutrition, 3.
ػؿهىؿػگىىتيگاهکًیؼ:
Epstein, 34
ا
.2پایًت()pintپیمايهایت٪ـیباهٞاػل./5۷لیتـامت.م

Dahl and Hjort, 201, 204.

3. Rubruck, The Journey of William of Rubruck, in Dawson, 99.
ػؿي٪لو٩ىلهایؿوبـوکافتـرمهػاومىوامت٦اػهىؼهامتوتـرمهبهتـرکنىوتضتًٝىاوفیـهًگاهیکهایىه٪الهؿاهیيىىتن

٩ابلػمتـكيبىػ.
Jackson, The Mission of Friar William of Rubruck, eds. P. Jackson and Morgan(London: Hakluyt Society,
1990.
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ا
بهـههًؼ بىػيؼ.بٞؼافهـگ
اصتماال افیکؿژین١ؾاییبهتـ -هتًامب 

رالبامتکهه٢ىالو٪٥یـ
ؿهههایياو ؿاػفػیؼيؼ،بٖىؿیکههاػؿههزبىؿبىػ١ؾایهىؿػيیاف ٥ـفيؼايوؿااف
پؼؿچًگیق،بیيتـ 
ؿیيههای مايگیفوؿباػ،پیاف
گیاهاوعىؿػيیهمچىوگالبیها وگیالكهای وصيی،گیاهاوآبقی ،
وپیافچههایمیـتؤهیىکًؼ.باورىػایىيىٛؿژین١ؾاییػؿرهػوم،چًگیقو

وصيی،میـ،ؿیيهفيب٨

ؿههاییکهػؿتاریخ سری هغىالوآهؼهامت1.
٥ـفيؼايو;هـػايیٝا٩لوبال٠باؿآهؼيؼ،:هٖاب٨گقا 
ا
چًايچهمغىآوؿ٥ته٢ىالوٝال٩هفیاػیبهىیـهاػیاوػاىتًؼ(وػاؿيؼ).ىیـهاػیاويهٍـ٥ا به
عإـچـبیآوکهػؿه٪اینهباىیـػیگـصیىاياتاهلییکيىىیؼيیؿژیمیبا۰۴۴کیلىکالـیبىػ،
ُ
هیگ٦تًؼ3.الکلآوچًؼاوبااليبىػ،
بلکهبهعإـتبؼیلآوبهالکلتغمیـیامتکهبهآو;٩میل 2:
هیکًؼ; :ه٢ىالو هنتی ؿا اؿد
هـچًؼ اف صؼوػ  ./۹,۰5تا  ./۴,۱5هت٢یـ بىػ .پاليى کاؿپیًی اىاؿه  


آوها هزبىؿبىػيؼباٝاػتبهيىىیؼوصزنباالییافىـابّ٤ٞومنتیعىػؿا
هیيهاػيؼ  4.:
ربـاو يمایًؼ .چًايچه باؿ ػیگـ کاؿپیًی اىاؿه ػاؿيؼ; :ه٢ىالو ىیـ هاػیاو ؿا به ه٪ؼاؿ بنیاؿ فیاػی

هیيىىیؼيؼ،اگـآوؿاػاىتهباىًؼ5.:...


آوها ػؿ تابنتاو يگـاو چیقی يبىػيؼ رقء
هیػهؼ ; :
ػؿ ایى هىؿػ ؿوبـوک بهتَ٦یل چًیى ىـس  
هیکـػ،یکیافهالفهاوباٍؼایبلًؼ٥ـیاػ;ها!:مـ
(٩میل)...هًگاهیکه اؿبابيىىیؼوؿاآ١اف 
هیکـػ.اگـایىیکريىبقؿگبىػٝال٩هبیيتـیبـای
هیػاػویکيىافيؼهىـوٛبهيىاعتىهىمی٪ی 

هیفػيؼ و با ٍؼای
هیػاػيؼ .هـػاو رلى اؿباب و فياو رلى همنـ اؿباب ک ٤
ىـکت ػؿ آو يياو  
1. The Secret History of the Mongols, section 74.
يامگیاهاوافهًبٜفیـگـ٥تهىؼهامت:
Buell, “ Pleasing the Palate of the Qan: Changing Food Ways of the Imperial Mongols”, 60.
2. qumis
.3بـایاؿفهکالـیىیـهاػیاويگاهکًیؼ:
Kon, 3.
تغمیـؿاهیتىاوباهـىیـیايزامػاػ،اهاىیـهاػیاوافً٩ؼىیـباالییبـعىؿػاؿبىػ(ىیـهاػیاوباالی./۱ػؿصالیکهىیـمایـصیىايات
کمتـاف.)./5ه٢ىالوايتغابهضؼوػیػاىتًؼ،اهایکهقهایبـای٩میلکي٤کـػيؼ،آيٖىؿکهکاؿپیًیگقاؿههیػهؼ(يک:یاػاىت
کاؿپیًیػؿفیـيىیلًػومایىه٪الهىماؿه)۹مایـيىىیؼيیهایالکلیؿاهزبىؿبىػيؼواؿػکًًؼ.به٩یمتهایباالوػىىاؿیصملو
ي٪لواؿػات١ؾاییيیقاىاؿهعىاهینيمىػ.
4. Carpini, 16.
5. Carpini, 17.
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هیکـػيؼ،مپلاؿبابىـابمـهیکيیؼویکیافهالفهاوهخلػٞ٥ه٩بل
هىمی٪ی،ؿٌ٩وپایکىبی 
هیىؼ.همههـػاووفياوىـکتکًًؼه ػؿایىريىىـاب
هیػاػ ويىاعتىهتى ٤٩
٥ـیاػ;ها!:مـ 
هیکـػيؼ...
هیيىىیؼيؼوگاهیاو٩اتباؿ٥تاؿیصـیَايهوفيًؼهػؿيىىیؼوىـابچينهنچيمی 

گىههایو
هیگـ٥تًؼوبهىؼت 
هًگاهیکهآياوَ٩ؼػاىتًؼکنیؿابهيىىیؼوىـابواػاؿکًًؼاوؿا 
هیؿَ٩یؼيؼ1.:
هیفػيؼو 
هیکيیؼيؼتاهزـایوؿابافکًؼورلىاوک ٤
ؿا 

فیاوهایکمبىػىـاببىػيؼ،چًايچه
باورىػایى،ه٢ىالوپیوافػوؿهاهپـإىؿیتاصؼفیاػیػؿگیـ 
هیکًؼ ىیـ هاػیاو بهٕىؿهٞمىل تًها ػؿ تابنتاو هىرىػ بىػ ،ػؿ ٕىل مه تا پًذ هاه
ؿوبـوک اىاؿه  
هیکـػيؼ.بـایفيؼگیکـػوبهویژه بؼوو٩میل،
ىیـػهیهاػیاوها بیيتـآوؿاػؿایىهؼتهَـ ٣
هیىىػهـىغٌبه۰٪٪٪کالـیػؿؿوفيیافػاىت،صؼا٩ل۳پایًتیًٞیتىلیؼؿوفايهىیـػو
گ٦ته 
هاػیاو (بیيتـ و باالتـ اف يیاف کـه امبياو) .ػو هاػیاو ػؿ هماو ايؼافه یک عايىاػه هٞمىلی ؿا يگه


هیکـػکههـػعايىاػهبتىايؼػؿٕىلپًذهاهافبهاؿوتابنتاوو٩تعىػؿا
آوهاؿاک٦ایت 
هیػاىت .2
ا
هیکًًؼکههـػاوػؿفهاوٍلشچیقی
هٞمىالبیاو 

ٍـ٩٣میلکًؼ(.ياٙـاوچاػؿييیًاوآمیایهیايه
بـایايزامػاػويؼاىتًؼ).
بًابـایىتاایًزاهابهایىيتیزهؿمیؼینکهه٢ىالوػؿابتؼاافیکؿژین١ؾاییباچـبیوکلنتـولباال
هیکـػيؼٝ.الوهبـایى،باتمایلبههنتیبا
بـعىؿػاؿبىػيؼوتاايؼافهایافکمبىػهای١ؾاییرلىگیـی 
هیيمىػيؼ.
يىىیؼيیهایهىرىػّ٤ٞعىػؿاربـاو 

تهیههضؼوػوگًزایوالکلپاییىاف
با ؿمیؼو ػوؿه اهپـإىؿی ٕی ػو ينل ( ۴۰٪۱-۴۰۷۳م) ه٢ىالو تىاينتًؼ بغو ههمی اف ػيیای
ىًاعتهىؼه رهاو یًٞی چیى ،ؿومیه و بیيتـ عاوؿهیايه ؿا ٥تش کًًؼ .اف ٝىایؼ ایى اهپـإىؿی
آوها
٥ـهايـوایاوه٢ىلمٞیػاىتًؼ١ؾاهایبیيتـیػؿػمتـكاتباٛچاػؿييیىعىػ٩ـاؿػهًؼ،همه 
1. Rubruck, 96- 97.
.2يیافهایکاؿیبهٕىؿ٩ابلهالصٚهایگلهامبؿا٥ـاتـافيیافهایابتؼاییىاویًٞیمىاؿیا٥قایوػاػهبىػ،بهٕىؿیکهافیکامب
ا
هایاعته(کهػؿؿوفهایعىه٩ؼینبهًٝىاوامبرًگیامت٦اػههیىؼيؼ).يگاه

بهمهتابـایهـعايىاػهؿمیؼهبىػ،تـریضا امب
کًیؼ:
Vreeland, 32-33, 40-42.
)مـپـمتیعايىاػهىاوؿابـٝهؼهػاىت،هيتامباعتهػاىتًؼصتیبٞؼافآيکه

ػؿرىايیچًگیقکههاػؿههىآلىو(Ho elun
تىمٔاؿػویؿ٩یبػفػیؼهىؼيؼ،ػمتکنػوتایػیگهػاىتًؼ.يگاهکًیؼ:
Secret History, section 90.
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هنتکًًؼه
هیتىاينتًؼ١ؾاهایهٖلىبیبغىؿيؼوٝالوهبـایى،بهیکهًبٜهتًاوبافيىىیؼيیهای  

ػمتیابًؼ.
ػؿابتؼاه٢ىالوبـایگنتـهتؼاؿکات١ؾاییهتکیبهتزاؿتبىػيؼکه بـایآياوبنیاؿپـهق یًهبىػ.
ػؿمال ۴۰۰۴م یکهنا٥ـیچیًیبهیککاؿواوبـعىؿػيمىػکههىاػ١ؾاییبهه٢ىلنتاوصمل

هیػهؼ;:هقیًههيت کاتی(1ػؿصؼوػ ۴٪٪پىيؼوفيیػؿ ۴-۴/۹پىيؼوفيی/
هیيمىػ ویگقاؿه 


٥اٍلهای صؼوػ ۰٪٪٪لی2
کاتی)آؿػایًزا(ػؿه٢ىلنتاو١ـبی)بهايؼافه  5٪پىيؼي٪ـهامت،فیـاػؿ 

آومىی (تیاو) ىاو تىمٔ تزاؿ
یکچهاؿم هایل) بـ پيت ىتـ اف  
(یک لی  ۴,۹۱۴پا یا ػؿ صؼوػ  

مـفهیىهای ١ـبی آوؿػه  

عاؿری اف 
هیىؼ 3.:چًیى ٩یمتهایی صتی تىمٔ اوکتای ٩اآو راييیى
وػلبافوولغـدبىػگـاوآهؼ.افایىؿووییکبـياهههيغَیبـایتهیههًاب١ٜؾایی
ػمت 
چًگیقکه 
ه٢ىلنتاوبیـويیبـ٩ـاؿکـػوصکمی(یاما)ٍاػؿکـػهبًیبـایًکههـؿوفبایؼ 5٪٪واگى١ؾاو

یًیهایه٢ىالو)کههًبٜؽعایـوتىفیٜآوبىػيؼبه(٩ـا٩ىؿوم4هـکقه٢ىلنتاو
يىىیؼيیافوالیات(چ 

آوها ؿا
واگىهای بقؿگی تهیهىؼه که ىو گاو يـ  
بیـويی) واؿػ ىىػ .بـای صمل (١له) و (ىـاب)  


هیکيیؼ5.

بـایایًکهه٪ؼاؿ١ؾای٥ـاهنىؼه ؿاصنابکًینالفمامتايؼافهباؿواگىؿابـآوؿػکًین 6.ػؿایى
هیاوومایلآمیایهیايهتىمٔیکتارـ٥لىؿاينیآگاهبهتزاؿتآمیایىـ٩یبهيامپزىلىتیچًیى

.1واصؼوفيیبـابـبایک-یکػومپىيؼ(۱۳٪گـم).م
2. li
3. Chih- Chang Li, Travels of an Alchemist, 71.
ا
با٩یمايؼه١له٥ـاهنىؼهافلضاٗتزاؿیویااصتماالػؿيتیزهَ٩ىؿػؿبـياههتؼاؿکٝمىهیاوکتایباؿػیگـػؿه٢ىلنتاوػؿه٪اینهبا
چیىگـاوىؼهبىػ.هٖاب٨گقاؿهچیایچیًگىیائىهقیًههاػؿ٩ـا٩ىؿومپًذتاه٦تبـابـىؼهبىػبهايؼافهایکهػؿٕىلملًٖت
٩ىبیالیػؿتا-تآويگات٦ا٧ا٥تاػهبىػ.يگاهکًیؼ:
Chichiing Hsiao, The Military Establishment of the Yuan Dynasty, 60.
)4. Qara- Qorum (Khara Khorum
5. Rashid al- Din, The Successors of Genghis Khan, 62- 63.
بایؼتىرهػاىتکهاوکتایایىٕـسؿابـ٩ـاؿيمىػ،يهچًگیق<بهػمتآوؿػو١ؾابـایه٢ىالویکايگیقهبـای٥تشيبىػ،بلکهیکچاؿه
ايؼیيیپلافآوبىػ.
تىايؼچًیىبـآوؿػىىػ:ػؿهـهاهچهاؿباؿواگىهای١لهبیىتا -تآويگ


هایههنػیگـيٚامتؼاؿکهًابٜهی

.همچًیىهيغَه
6
( Ta- tungىهـهـفیچیىکهيٖ٪هىـوٛيٚامتؼاؿک١ؾایه٢ىالوبىػ)و٩ـا٩ىؿومتـػػهیکـػيؼ،هٖاب٨باآيچهکهىیائىػؿٍ٦ضه
5۳-۱٪کتابعىیوآوؿػهامت.ایى٥اٍلهم٦ـػومـهػؿصؼوػ۴5٪٪هایلبىػ.بًابـایىبؼووػؿيٚـگـ٥تىفهاوباؿگیـی،اٍالسو
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تىٍی٤ىؼه امت که یک واگى تىمٔ یک گاو يـ ،باؿی ػؿ صؼوػ  ۴٪٪٪پىيؼ وفيی ( ۴٪کًتاؿك

هیکـػویکواگىمهىتـیيیقباؿیػؿصؼوػ ۹٪٪٪پىيؼوفيی( ۹٪کًتاؿك)ؿا
ژيىایی)صمل 

هیتىاينتًؼ
میکًؼ 1.اگـػؿایًزامهىتـ 
هیيمىػ.اهاپزىلىتیافواگىىو گاويـ ؽکـیي 
صمل 

ػمتکن  ۴٪٪٪پىيؼوفيیؿا
هیتىاينتًؼ 
هیؿمؼ ىوگاويـ 
 ۹٪٪٪پىيؼباؿؿاصملکًًؼ ،بهيٚـ 
هیىؼ.اگـ
صملکًًؼ.ػؿایىٍىؿتتؼاؿک١ؾاويىىیؼيیبـای٩ـا٩ىؿومبال٠بـ ۴٪٪٪تىػؿؿوف 
یکمىميىىیؼيیبىػ،ػؿایىٍىؿتهـػمه٢ىلنتاوعاؿریهـؿوفػوپىيؼ١ؾا
باؿهاػومىم١ؾاو 
ا
هیکـػيؼ3.
(اصتماال١ؾا،آؿػوعمیـاک)2ویکپایًتيىىیؼيیػؿؿوفػؿیا٥ت 
٥ـهايـوایاوه٢ىلتؼاؿک٥ـاوايیافگىىتامبو٩میلؿابـایهَـ٣ىغَیعىػىاوتـتیب
هیبـػ بـای يمىيه
ابىبٖىٕه که ػؿ اوایل ٩ـو چهاؿػهن ػؿ اؿػوی فؿیى ػؿ ؿومیه به مـ  
هیػاػيؼ  .

هیػهؼ کهوی ;یکؿوفػؿٕىلهاهؿهْاوػؿصْىؿملٖاوافبک(ه٢ىلی)بىػ.ػؿایًزا
گقاؿه 
هیعىؿػيؼ)وگىىتگىمً٦ؼػاػهىؼوؿىته
گىىتامب(ایىگىىتیامتکهه٢ىالوا١لبآوؿا 

تٞمیـو١یـه<هیايگیىصـکت۴۰.5هایلػؿؿوف()mpdبىػ.ػؿه٪اینهبا۴۷هایلػؿؿوفکهآهًگصـکتیکم٦ـتزاؿیػؿمـتامـ
آمیایهیايهافتايا()Tanaػؿػؿیایمیاهتاکايچى( )Canchowػؿچیىبىػ،هٖاب٨آيچهپزىلىيیآوؿػهامت:
Pegoloti, La Partica della Mercatura, 21.

ا
هایکىچکتـوصیىاياتباؿکووتًؼؿوتـ

مـیٜتـايزامهیگـ٥ت،فیـاػؿایىهنیـافواگى

ایىصملوي٪لىـ١ -٧ـباصتماال
مت٦اػههیىؼ.ػؿآهًگصـکتهیاوبیزیًگ((Beijingو٩ـا٩ىؿم۳٪٪وعـػهایهایلػؿ5۹ؿوفٕیهیىؼ.ػؿؿ٥توبـگيتایى

ا
ؿوفٕىلهیکيیؼ<بٖىؿیکهػؿهـؿوف 5٪٪واگىبه٩ـا٩ىؿومهیؿمیؼ.بـای ۱٪هقاؿواگى

هنیـ(بؼووتؤعیـػؿهًگامبـگيت) ۴٪۱
هاوتٞىیِها)وٝالوهبـایى،


تاگاويـ(بؼوورایگقیى
 ۹۱٪هقاؿگاويـ(بؼووػؿيٚـگـ٥تىهؼتافکاؿا٥تاػگی)وبـایهـواگى ۱
ػمتکن۱٪هقاؿػؿىکه(هـواگىیکػؿىکه)يیافبىػ.
1. Pegolotti, 22.
با٥ـُایًکهکايتـاكژيىاییبهوفو۴٪۴.۳۹پىيؼوفيی(۴۷.۱5کیلىگـم)امت<هابهالت٦اوتػؿصؼوػ۴.۰5٪پىيؼوفيیامت(بـای
یکواگىکهتىمٔیکگاويـصملهیىؼ).يگاهکًیؼ:

Lopez, and Smith, and Raymond, Medieval Trade in the Mediterranean World, 357- 358.
2.pasta

ا
.3يیـویيٚاهیچًگیقعاوػؿمال۴۰٪۱ػؿصؼوػ۴۹5هقاؿي٦ـىماؿهىؼهامت<ت٪ـیباکلرمٞیتهـػاوبال٠ه٢ىلنتاوبیـويی
ا
پًذبـابـایىتٞؼاػامتکهاصتماالرمٞیتيهایی۱۷5هقاؿي٦ـبىػ.يگاهکًیؼ:
Smith, “Mongol Manpower and Persian Population”, 271- 299.

ا
کالـیػاىت.وفوٙـ٣هایيىىیؼيیگًزایوهضامبهؿايؼاىت.

ػؿٍ٦ضات۰۳۰-۳۹ه٪اله٥ى:٧یکپىيؼياوت٪ـیبا۴٪٪٪
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هیکـػيؼ 1.:ػؿیکهىؿػػیگـکه٥ـهايؼهه٢ىلیت٢ل٨
یکيىٛهاکاؿويیپغتهکهآوؿاباىیـهیل 
ابىبٖىٕه ؿايیقػٝىتيمىػه،چًیىآوؿػهامت; :عؼهتکاؿاو...
تیمىؿػؿیکههمايی هؾهبیؿممی 

میًیهایپـافگىىتامبو١یـهآوؿػيؼ.وهمچًیىىیـهاػیاوومپلبىفه(2اؿفوتغمیـىؼه)و

پلافایى وػیگـيمایوهای هؾهبی;١ؾای
ػؿپایاو٩اؿیاو٩ـآوباٍؼایفیبا٩ـآوتالوتيمىػيؼ .:

وآوها ایىهـامنؿاتاىباػاههػاػيؼ 3.:...ػؿایىفهاو٩میلػیگـتًهايىىیؼيی
بیيتـیػاػهىؼ  
هیکـػيؼ،افایى
٥تشىؼه وبادپـػاعت 
مـفهیىهای یکزاييیى 

٩ابلػمتـك يبىػ.اکًىوکه
الکلی 
يىىیؼيیهایالکلی٥ـاواوػؿػمتـكبىػ(چًايچهػؿتؼاؿکآؽو٩هاوکتایىاهؼبىػین).

يىٛ

5

هٖاب ٨گقاؿههای ویلیام ؿوبـوک ،ه٢ىالو ػوؿه اهپـإىؿی ;ىـاب بـيذ 4:یا ;آبزىی بـيذ ،:

;ىـابٝنل:یاٝنلتغمیـىؼه(بال)،6ىـاباؿفوتغمیـىؼه(بىفا) 7ویکىـاب٩ـهق;ىبیه

٩ىیتـ اف٩میلبىػيؼ -بهویژه
ایىها بؼووتـػیؼىؼیؼتـو 
هیکـػيؼ 9.همه 
بهىـابالؿوىل:8تهیه 

٩ابلػمتـكبىػيؼ.10ىـاب،ىـاب٩ـهقٝ،نلتغمیـىؼهو
ىـاب٩ـهق-وبـعال٩٣میلکلمال 

٩میلتٖ٪یـىؼه(٩ـا٩میل)همهػؿػؿباؿعىايیىه٢ىلػؿفهنتاو 
٩ابلػمتـك بىػيؼ٥ 11.ـهايـوایاو
گ٦تههای ؿوبـوک:
هیکـػيؼ.ػؿ٩ـا٩ىؿمهٖاب ٨
يىىیؼيیها ؿاهیل 

یکىکل ایى
ه٢ىلتاايؼافهای به 
;هًگى عاو (مىهیى راييیى چًگیق ... )۴۰5۴-5۳ ،یک َ٩ـ بقؿگ ػاىت ...که او ريى
1. Ibn Battuta, The Travels of Ibn Battuta, 474.
بىئلػؿٍ٦ضات ۰٪5،۰٪۳و ۰۴۴ -۰۴۹احـعىیو(يک:فیـيىیلٍ٦ضاتپیيیى)عىؿاکیهاوهىاػ١ؾاییرؼیؼیؿاتىٍی٤
هیکًؼکهعايىاػهملًٖتیه٢ىالوبٞؼافصَىلاهپـإىؿیوهًابٜاهبهػمتآوؿػيؼ.

2. buza
3. Ibn Battuta, 477.
4. Rubruck, 176.
5. Rubruck, 163.
6. Rubruck, 154.
7. Ibn Battuta, 477.
.8الؿوىل()La Rochelleافىهـهای٥ـاينه.م
9. Rubruck, 163.
.10پلبىئلػؿٍ٦ضه۷۳احـعىیوبهایىهىّىٛپـػاعتهامت.
11. Rubruck, 163.

ا
کًؼ،اهاگ٦تههیىىػایىيىٛ

تىٍی٤هی

ؿوبـوکػؿٍ٦ضه٩ ۳۳ـا٩میلؿابهًٝىاو;یکيىىیؼيیعیلیعىىایًؼوواٞ٩ا ٩ؼؿتمًؼ:
يىىیؼيیتًهابـایاىـا٣بقؿگ٩ابلػمتـكبىػ.
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هیکـػوباؿػوم
یکباؿػؿؿوفٝیؼپاکو٩تیافآيزاٝبىؿ 
هیکـػ ،
يىىیؼيیاهؿاػوباؿػؿمالبـگقاؿ 

بافهیگيت٥(.:...ـهايـوایاوه٢ىلهخلمایـاتباٝياو چاػؿييیى
ػؿتابنتاوهًگاهیکه افآوهنیـ 
هیکـػيؼ);.ػؿوؿوػبهَ٩ـ
پایتغتهایياو:مپـی 

بیهنمای;
بىػيؼ<تًهابغيیافمالؿاػؿامن 
يىىیؼيیها ػؿآيزابىػ.رًابویلیاماف

هيکهایی افىیـوػیگـ
هًگى،هًٚـهای فيًؼهػیؼکهػؿآو 
ي٪ـهای ٩ـاؿػاؿيؼ
ي٪ـهای بقؿگبـایاوماعتهبىػ.ػؿ٩نمتپاییىآوچهاؿتاىیـ 
پاؿیلیکػؿعت 
هیفػيؼ.ػؿتًهػؿعتيیق
کههـکؼام افٕـی٨یکيایلىلهای کلىیـم٦یؼهاػیاوؿاافپيتآؿ ٟ
هیىؼ وؿویهـ
لىلهها بهممتپاییىعن 
هیىؼ وػؿايتهايىک 
چهاؿلىلهبهباالیػؿعتهًتهی 
آوهاىـاب
هیىؼ.یکیاف 
آوهایکهاؿبقؿگٕالکاؿیىؼهامتوػمگـػتًهػؿعتپیچیؼه 
یکاف 
هیػاػ،ػیگـی (٩ـا٩میل)کهىیـهاػیاوتٞىیِىؼهبىػ(٩میلتٖ٪یـىؼه)،یکیػیگـبال
بیـوو 
کهىـابٝنلامتویکیهنىـاببـيذ...ػؿؿأك ػؿعتیک٥ـىتهماعتهبىػکهیکىیپىؿؿا
هیتىاينت ػؿآو
هیػاىت<ػؿفیـػؿعتيیقیکػعمهومـػابیػؿمتکـػهبىػکهىغٌ 
يگه 
هیؿمیؼ...ػؿعاؿدافَ٩ـیکتاالؿیورىػ
هغ٦یىىػ ویکلىلهکهافومٔػؿعتبه٥ـىته 
هیىؼيؼ وعؼهتکاؿايیکهایًزااینتاػهوآهاػهبىػيؼبههضِ
يىىیؼيیها ػؿآويگهؼاؿی 

ػاىتکه
هیىؼ
يىىیؼيیها کن 

هًگاهیکه 

ىًیؼوًٕیىىیپىؿ٥ـىته،ىـابها ؿاراؿیمافيؼ...وهمچًیى
هیکـػ تاىیپىؿهؿابهٍؼاػؿآوؿػ.مپلباىًیؼوایى،ىغَیکه
ؿئیلآبؼاؿعايهبه٥ـىتهاٝالم 
هیبـػ و با ٩ـاؿ گـ٥تى ىیپىؿ ػؿ
ػؿ فیـ ػعمه پًهاو بىػ با تمام تىايو لىله ؿا به ممت ٥ـىته باال  
هًگاهیکه عؼهتکاؿاوػؿتاالؿٍ،ؼای

ػؿهیآوؿػ.
ػهايو٥،ـىتهباٍؼایعیلیبلًؼایىؿابهٍؼا 
هیماعتًؼ،لىلههااف
هیىًیؼيؼػؿهـیکافلىلههاىـابیؿاکههغَىًآولىلهبىػراؿی 
ىیپىؿؿا 
هیؿیغتًؼومپل
آوها بىػ 
های(ي٪ـهای)کههتًامبباهـیکاف 

يىىیؼيیها ؿاػؿلگى

باالوپاییى

ما٩یاوىـابهاؿاػؿیا٥تيمىػهوبـایفياووهـػايیکهػؿإـاَ٩٣ـبىػيؼصمل 
هیکـػيؼ1.:

همچًیى ٕب ٨اٙهاؿات هاؿکىپىلى٩ 2،ىبیالی عاو بـای ههمايیهای بقؿگ و هيابه ،با گًزایو

ايؼافهای بقؿگوبهىکلیک
فؿ٧وبـ ٧با 
احاحیهای بنیاؿعىبوپـ 
 ۴٪٪٪٪ههماوػاؿای;امبابو 
مايتیهتـ)ػؿافاػاىتواىکالصیىاياتامتاػايه
ػوالبهـبٞیبىػکههـٕـ٣مهگام(صؼوػ ۰۴٪
آوها صکاکیوباٙـا٥ت ٕالکاؿیىؼهبىػيؼ.ػؿووآوگىػبىػهوىاهلیکهغقوٕالیی
بـؿوی 
1. Rubruck, 175- 176.
.چاپرؼیؼ2. Marco Polo, The Travels of Marco Polo, f 137. 1980
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کـػهايؼ.ػؿهـ ٔ
گىىه
هی 
بنیاؿبقؿگبهىکلیککىفهباگًزایویکبيکهبىػهکهآوؿاافىـابپـ 
ایىػوالبیکهغقوباگًزایویکبيکهچىبی٩ـاؿػاؿػکهیکیباىیـهاػیاو،یکیباىیـىتـو
يىىیؼيیهای گـاو٩یمت افػوالببه

ىؼهايؼ....ىـابیامایـ
يىىیؼيیها پـ 

هغقوها بامایـ
مایـ 
تًگهاهیاو
هیىؼ.یکیاف 
تًگهایبقؿگٕالباگًزایومیـابکـػوهيتیاػههـػ،ؿیغته 
ػؿوو 
ػمتهػاؿ افرًلٕال
هیىىػ.هـکؼام افآوػو،پیالهای  
يينتهايؼ ٩ـاؿػاػه 

هـػوهـػیکهبـمـهیق
هیکًًؼ.وبـایهـػوفوهنبههمیىٍىؿتیکتًگوػوپیاله
ػاؿيؼکهآوؿاافهضتىیاتتًگپـ 

٥ـاهنىؼهامت1.:
ا
٩ىبیالی،اصتماال هايًؼمایـ٥ـهايـوایاوه٢ىل،بهٕىؿ هکـؿتيـی٦ات٥ـاواووامـا٣کاؿايهای ؿاػؿ

هیىؼ،ػؿهىٞ٩یتهای ريىو
ريىماليى،ػؿريىهایی کهبـایهـیکاف ۴۹هاه ٩مـیبـگقاؿ 
هیکـػهامت.ريىتىلؼهاؿابغَىًبایؼرقو
ىاػهايیبىرىػآهؼهوػؿمالگـػتىلؼها٥،ـاهن 
ههمايیهابهىماؿآوؿػ.هاؿکىپىلىٔ٪٥ههمايیهایبـگقاؿىؼهتىمٔ٩ىبیالیؿابارقئیات

بنیاؿیاف
هیکًؼ که;تماهیه٢ىلها،مالگـػتىلؼهایياوؿا
هیکًؼ،اهاویایىيکتهؿايیقعإـيياو 
تىٍی ٤
بهٍىؿتريىهاییبـپا 
ٝالوهتٞؼاػياهيغَی
آوها(به ٔ
هیکـػيؼ٩2.:ىبیالی۴همنـو۰۰پنـاف 
ا
هٖمئًا ػاؿایچًؼیى

٥ـفيؼػعتـ) وهمچًیىچًؼیىفوٍی٢هو ۰5پنـػیگـافایىفياوػاىت(و
آوها و
٥ـفيؼػعتـيیقبىػهامت).ومپلعىیياويؼايو٥،ـهايؼهاوملًٖتیوی،فياوو٥ـفيؼاو 
١یـهيیقصْىؿػاىتهايؼ.
ّیا٥تهای

هیيىىیؼيؼ.پاليىکاؿپیًیػؿ
ّیا٥تهای بقؿگ،ههماياووهیقباياوبهٕىؿ هؼام 

ػؿایى
هیػاؿػکه;مـاو،هؾاکـاتايتغاباتی
تادگؾاؿیویىـکتکـػهواٙهاؿ 
پلافايتغابگیىکعاوو 
ا
هیهايؼيؼ ومپلىـوٛبه
آوها ت٪ـی با تااوامٔؿوفػؿچاػؿ 
هیکـػيؼ ....
عىػؿاػؿووچاػؿبـگقاؿ 
صیـتايگیق بىػ....چًؼ

هیيىىیؼيؼ کهایىاهـبنیاؿ
هیکـػيؼ وتا١ـوببنیاؿ 
يىىیؼوىیـهاػیاو 
فآوها
آوهاگیىکعاوؿابـتغتاهپـإىؿیييايؼيؼومـاوپیوؿویویفايىفػيؼوپلا 
ؿوفبٞؼ 

1. Polo, 136.

ابـامتباػوعمـه چىبیکههـکؼامبـابـ با  ۱۹تا ۴۴٪گالىهنتًؼ<یک
ٔ
ٕب،“American College Dictionary”٨یکبيکهبـ
ٔ
ٔ
ابـامتبایکچهاؿمیکعمـهچىبیکهآوهنػؿواصؼىماؿهآهـیکابـابـامتبا۹۴/5گالى.
بيکهچىبیبـ
2. Polo, 137f.
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آوهإب٨ؿمن
آوهايبىػین،يیقػؿبـابـویفايىفػيؼ.مپل 
تماهیهـػمبهامتخًایهاکهتضتتنلٔ 
وؿمىمعىػىـوٛبهيىىیؼوکـػيؼوتا١ـوب 
بیو٦٩هبهيىىیؼواػاههػاػيؼ1.:

ابىبٖىٕه ػؿّیا٥تاهپـإىؿیمـفهیىاؿػویفؿیىىـکتکـػهبىػکه بیوافهقاؿ٥ـهايؼهه٢ىل
 
(ىایؼ ۴۳۷ي٦ـ افآياو،به٥ـُیکاؿتوهًٚن،اؿتوایلیاتیمـفهیىاؿػویفؿیىهتيکلاف۴۷
هیىؼ)2بههمـاهه٪اهاتٝالیهؾهبی
ػههاهقاؿمـبافتيکیل 
آوهااف 
تىهاوبىػهامتکههـکؼاماف 
ىؼهامبوگىمً٦ؼ
بىػيؼ.ػؿابتؼاگىىتآبپق ٔ

ػٝىتىؼه

ابىبٖىٕه)بهآو
وههماياوبـرنته(هايًؼ 

هغقوهایيىىیؼيی افرًلٕالوي٪ـهآوؿػيؼ.افآيزاییکه هکتب٩ايىوامالهی
پلافآو  
ػاػهىؼ ;.
آوها بیيتـ اف هيـوب تغمیـ ىؼه ٝنل
هیىماؿػ  ،
صً٦یه ،يىىیؼو هيـوب تغمیـ ىؼه ؿا رایق  
هیکـػيؼ.فهايیکهملٖاو(افبکعاو)هیلبهيىىیؼوػاىت،ػعتـه٩ؼس
(ىـابٝنل)امت٦اػه 
هیيمىػ.فهايیکهکاؿ
هیآوؿػ...ومپل٩ؼسؿابهویت٪ؼین 
ؿاػؿػمتگـ٥تهواػایتکـینؿابهرا 
هییا٥ت،او(ػعتـه)٩ؼصیػیگـبـػاىتهوآوؿابههمنـاؿىؼملٖاوت٪ؼین
يىىیؼوملٖاوپایاو 
هیکـػ .مپل راييیى
پلافآو ،او ٩ؼس ؿا به تـتیب بـتـی و ه٪ام به فياو ػیگـ ت٪ؼین  
هیػاىت  .

هیيمىػومپلوی(ملٖاو)
هیآوؿػوآوؿابهپؼؿعىیوت٪ؼین 
ملٖاو٩ؼسؿاگـ٥ته،تکـینؿابهرا 
آوها٩،ؼسؿابهعىاهـعىیوػاػهو
هیکـػ وپلاف  
پلافيىىیؼوآوؿابههمنـاوعىیوت٪ؼین 
بـهیعیقػ و٩ؼسؿاهیگیـػ و
هیيمىػ.مپلپنـػوم 
آوها ؿاتضنیىوتکـین 
وی(عىاهـه)همه 
پلافایىهمه٥،ـهايؼهاو
هیػهؼ .
هیکًؼوآوؿابهوی 
بههًٚىؿيىىیؼو،بـاػؿعىػؿاتکـینواصتـام 
هیکًًؼ و
بـهیعیقيؼ وهـکؼام افایى ۴۷ي٦ـپیالهؿابهراييیى ملٖاوػاػهواوؿااصتـام 
ٝالیؿتبه  

پلافآو مایـاْٝایعايهملًٖتیبـعامتهوهـکؼام پیالهؿابهپنـػومػاػهواصتـاماوؿابهرای

هیعیقيؼ وبههًٚىؿ يىىیؼو،پیالهؿابهپنـاوپاػىاهاو
پاییىتـبـ 
٥ـهايؼهباؿػه  
ٔ
هیآوؿيؼ.مپل ۴۷٪

پاؿوفوهاه 

آوهاآوافهاییؿاهمچىوتـايههای
یػهًؼ.ػؿٕىلایىريى ،
ه
یعىايؼيؼ3.:

هیىؼ که
پلافایى ريىو يىىیؼو -ريى پایاو هاهؿهْاو،هاهؿوفهگـ٥تىهنلماياو -تَىؿ 
 
هیگ٦تًؼ کهاويغىاهؼ
هیىىػ;.افبکعاوػیـکـػوبـعی 
افبکعاوبـایيمافػؿهنزؼصاّـ 
هیػاىتًؼ کهاوػؿصْىؿبـایيمافوٝباػت
آهؼ،فیـاهنتیبـایاوبهتـامت وبـعیػیگـاٙهاؿ 
1. Carpini, 62-63.
2. Smith, “Manpower”, 289- 290.
3. Ibn Battuta, 495- 496.
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پلافایًکهفهاوفیاػیگؾىت،ویتلىتلىعىؿاوافؿاهؿمیؼ.مپل
ؿوفرمٞهکىتاهیيغىاهؼکـػ .
عايههای عىیو ؿ٥تًؼ .ملٖاو به چاػؿ باىکىه عىیو
ها يماف رمٞه ؿا بهرا آوؿػین و هـػم به  
ا
اصتماالهخل٩بل-بهيىىیؼواػاههػاػ1.ههماياوريىافبکعاوٝالوهبـ

بافگيتوتايمافَٝـ-و
هیکـػػؿؿامتوچپ،واگىهایی
ههماويىافی،هؼایاییيیقػؿیا٥تکـػيؼ:.تاراییکهچينکاؿ 
آوهاؿابیىصْاؿتىفیٜ
باباؿهاییافپىمتهاػیاوورىػػاىتوػؿهىٝؼعىػملٖاوػمتىؿػاػکه 

ابىبٖىٕه)ػاػيؼ،اهاآوؿابههمنایگاوتـکفباينبغيیؼم;.2اگـ
آوها یکواگىيیقبههى( 
کًًؼ .
هیتىاينتصاوی۴۹۴گالى٩میلؿاصملکًؼ.
یبنتًؼ ،
ایىواگىؿابهگاوه 
یتىايؼ ٩ابل مًزو باىؼٕ .ب ٨اٙهاؿات
عىؿػو ٕٞام و يىىیؼيی ػؿ ههمايی ملًٖتی ه٢ىل ه 
ؿوبـوک،هًگى٩اآوػؿتاؿیظ ۰۴ژوئىمال ۴۰5۴هیالػی،یکريىيىىیؼيیباىکىهؿابا ;۴٪5
امبهای ه٢ىلیصؼوػ
اؿابهباباؿىیـهاػیاوو ۳٪امببـایٕٞامهیقبايیکـػ 3.:....هتىمٔوفو 

آوها صؼوػ ۰۴٪پىيؼوفيی 5امت 6.بًابـایى ۳٪امب ،گىىتی
 ۱٪٪پىيؼوفيی 4بىػهووفوگىىت 
هیکًًؼ.افيٚـهًگى٩اآومهنگىىتهًامببـایههماياوعىیو
صؼوػ ۰٪٪٪٪پىيؼوفيی7تىلیؼ 
همکىامتافه٪ـؿیعىػبـایههمايیمیاؿوچهاؿؿوفهؿوبـوکتغمیىفػهىىػ:یکگىمً٦ؼ

بـایچهاؿؿوف 8.ایىه٪ؼاؿ،ؿوفايهمهپىيؼ 9گىىتگىمً٦ؼبـابـبا 5.5٪۰کیلىکالـیبـایهـهـػ
هیکـػهامت.بااصتنابمهپىيؼ( ۴/۹۱۰کیلىگـم)گىىت امببـایهـههماو ۳٪،امب
٥ـاهن 
1. Ibn Battuta, 496.
2. Ibn Battuta, 496.
3. Rubruck, 202.
.4هٞاػل۰۷۰.۴کیلىگـم.م
.5هٞاػل۴٪۳.۳۱کیلىگـم.م
6. Epstein, 100; Martin- Rosset, “Rendement”.
.7هٞاػل۳٪۳٪کیلىگـم.م
8. Rubruck, 206 in Dawson and 253 in Jackson.
ٔ
ٔ
ؿوبـوک٦ٍ،ضه  ۳۳که
تىاوافرمله
یکلینترایگقیىوٕىاليیتـیافههماياو -باتيـی٦اتکمتـیػؿ٥ـاهنکـػوآؽو٩ه -ؿاهی

هیگىیؼ"ه٢ىالوپًزاهیاٍؼهـػؿاباگىىتیکگىمً٦ؼٕٞامػاػيؼ"...تغمیىفػ.گىمً٦ؼاوه٢ىلیػاؿایوفو هتىمٔ5۴/۳۹۴

ها٩ابلعىؿػوامتوايـژیایایبـابـبا ۴۳۹۴کیلىکالـیبـ

کیىگـمافآو

هنتًؼ(،)Epstein, 34کهصؼوػ ۴۴ػؿٍؼیا ۰۴/٪۱۰
هایبقؿگتـ ۳٪،امب ۰٪٪٪٪ههماوؿإٞامهیػاػيؼ -وبا٥ـُ


ػؿه٪یاك
پىيؼ٥ـاهنهیيمایًؼ() Dahl and Hjort, 201,204
ابههایصمليىىیؼيی،هـکؼامافههماياوصؼوػ5پیًت(۰/5کىؿات)ىیـهاػیاويىىیؼيؼ.
۴5۴کیلىگـمباؿبـاؿ 
.9هٞاػل۴.۹۱۰کیلىگـم.م
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هًگى٩اآوصؼوػ۷٪٪٪ي٦ـؿابا55۱5کیلىکالـیبـایهـکؼام،ت٢ؾیهکـػهايؼ.با٥ـُباؿهای۴٪٪٪

یهای صمل کًًؼه يىىیؼيی ،همچًیى هـکؼام اف  ۷٪٪٪ي٦ـ صؼوػ  ۰گالى ٩میل
پىيؼ 1بـ گاؿ 
یؼهايؼکهایىه٪ؼاؿهٞاػلت٪ـیبی۴۳رـٝهافهيـوبباالکلبههیقاوهٞمىلیيى۳٪ٛامت2.
يىى 

٥ـاهن کـػو ٥هـمتی اف  ۷٪٪٪ههماو اهکاو پؾیـ امت .هالفهاو هًگى٩اآو ٝباؿت بىػيؼ افبغو
ٚٝیمیافيگهباياوملًٖتیوی،هضاٚ٥اووگاؿػهایملًٖتی،يیـویيٚاهی ۴٪هقاؿ ي٦ـیکهاف
ا
آوها ؿا بههًٚىؿ ؽعیـه
اصتماال تماهی  

بهتـیى عايىاػههای ه٢ىل ايتغاب ىؼه بىػيؼ و هًگى ٩اآو 
يگهباياووتؼاؿک١ؾاػٝىتکـػهامت(همايٖىؿکهافهاؿکىپىلىي٪لکـػین٩،ىبیالیهـهاهایىکاؿ

.1هٞاػل۴5۴کیلىگـم.م
.مىیـهاػیاوػوىیؼهىؼهٝالوهبـت٢ؾیهکـهامبها،ؿوفايهٔ٪٥صؼوػ ۰کىؿات( ۴/۳لیتـػؿواصؼىماؿهآهـیکا یا۰/٪۴۹

2
ا
کیلىگـم)تىلیؼهیکـػ)(Vreeland, 40ه٪اینهىىػ( ،)see: Epstein, 101, cfبًابـایىهًگى٩اآوبـای٥ـاهنکـػوت٪ـیبا ۴۹٪٪٪

گالىىیـهاػیاوػؿواصؼىماؿهآهـیکابـایایىههمايیوههمايیهيابهػیگـیکه5ؿوفبٞؼیًٞی۰۳ژوئىبـگقاؿىؼبهگلهایبقؿگ
افهاػیاوىیـػهيیافػاىتهامت.بـایهخال۹٪٪٪هاػیايیکهبـایباتى،عاومـفهیىاؿػویفؿیى،ىیـتىلیؼهیکـػيؼؿاػؿيٚـبگیـیؼ
(.)Rubruck, 99

تًقلؿژین١ؾاییوم٪ىٓػوػهايیػؿاهپـإىؿیه٢ىل
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هیػاػ)1.ایىوٙی٦هبه۴٪٪٪ي٦ـافيگهباياوىبويیق۴٪٪٪ي٦ـافصاهالوتیـػاوهاهضىل
ؿاايزام 
ا
2
ىؼواصتماالص٦اٙتههماياوبه۳٪٪٪ي٦ـافيگهباياوؿوفواگؾاؿىؼ .
هیيىىیؼيؼ.ؿوبـوکچًؼػیؼاؿ
٥ـهايؼهاوه٢ىلهنػؿفهاوٍـ١٣ؾاوهنػؿٕىلماٝاتکاؿی 

باهًگى٩اآوػاىتهوػؿابتؼااوهًگى٩اآوؿاهنتهياهؼهکـػ ،3اوهٞت٪ؼامتکهعاوصیىهال٩ات ۴

باؿيىىیؼ4.

ايؼافه هـػاو
بـ ایى يکته يیق بایؼ تاکیؼ کـػ که فياو مـػهؼاؿاو ٥ـهايـوایی ه٢ىل يیق به هماو  ٔ
هیکـػيؼ وهمايًؼهمنـايياو ػؿّیا٥تهای هًگى٩اآوو
هیيىىیؼيؼ.فياويیقػؿريىها ىـکت 

هیيىىیؼيؼ;.آوافعىايؼووبلًؼ٥ـیاػفػوػؿصالتهنتیؿا
٩ىبیالیکهپیوتـبهویاىاؿهکـػین ،

...يم 
یتىاؤ٪٥بهفياووهـػاوه٢ىلينبتػاػ;5،:فياوه٢ىلهمکىامتبنیاؿهنتکًًؼاهاػؿ
1. Polo, 140.
بـایإالٝاتبیيتـػؿهىؿػههمايیهضاٚ٥اووگاؿػهایملًٖتی٩ىبیالیإالٝاتیػؿهىؿػمهمیههىؿػيیافبـایبـگقاؿیريىیک
يیقػؿهًبٜفیـهىرىػهیباىؼ:

ه٦تهایپلافايتغابهًگى٩اآوػؿهزمٜؿهبـی(٩ىؿیلتای)ػؿمال۴۰5۴
Juvaini, The History of the World- Conqueror, 573.
Rashid al- Din/ Boyle, 207.

آوهااٙهاؿػاىتًؼکهبـایهـؿوف ۰٪٪٪گاؿیصاهليىىیؼيی(٩میلوىـاب) ۹٪٪٪،گىمً٦ؼو ۹٪٪گاووامببـایٕٞام٥ـاهن
 
ىؼهبىػ.افآيزاییکهبـاییکه٦تهريىو٥ـاهنکـػو ۴/۷5هیلیىوگالىىیـ٩/میلبهتٞؼاػ٥ـاوايیافهاػیاوىیـػهیکهؿوفايه۰
ٔ
افآؽو٩ه يىىیؼيیؿاىـاب تيکیلػاػهامت.تٞؼاػ
کىاؿتىیـٝالوهبـ ت٢ؾیهکـهامبهاتىلیؼهیکًًؼ،يیافامت،بغوٚٝیمی
صیىاياتعىؿػهىؼهبـابـباػاؿایی ۴5عايىاؿیاتٞؼاػکمتـیامتکهایىهیقاو٩ابل٩بىلامت.ه٪ؼاؿمهمیکهتٞؼاػبنیاؿفیاػیاف
صیىاياتتىلیؼهیکًًؼ٩،ابلتىرهامت،صؼوػ ۴٪۳۳۱٪کیلىگـم ۰۴٪٪٪٪پىيؼوفيی( ۴٪۳۳۱٪کیلىگـم.م)گىىتػؿهـؿوف،اها
بات٪اّاییکههیتىايؼتىمٔاىغاًبیاوىؼهیاپیيًهاػىؼهبـایمـبافاوػؿصْىؿاؿباباوػؿريىاؿائهىىػ،تًامبػاؿػ،باتىبـای
ٔ
ٔ
٩اٝؼه تزـبیوهتٞاؿ ۷٣اف ۴٪ي٦ـبـایهضامبهصْىؿ
ي٦ـبىمیله
هًگى٩اآو ۹تىهاوبهًٝىاويگهباو٥ـاهنکـػهبىػ:ىایؼ ۰۴٪٪٪
ا
هاگـػاوهایهقاؿي٦ـیباعىػىاوآوؿػهبىػيؼواصتماال

مـبافاو.مپل۰٪ىاهقاػهو٥ـهايؼهبـایصْىؿهيغٌىؼيؼ<۹ي٦ـافآو
ا
اوباعايىاػههایياو--هـ

ب٪یهيیقهمیىکاؿؿاايزامػاػيؼ.وهًگى٩اآواصتماالػههقاؿمـبافيگهباوػاىت.مـايزام،اگـهمهایىمـباف
ههماوهیقبايیهیکـػ

مـباف،فوومه٥ـفيؼ --م٦ـکًًؼ،هیقاوؽعایـه٪ٞىلعىاهؼبىػ٩.ىبیالیههمايیهاییؿابابیواف ۴٪٪٪٪
(.)Polo, 136
2. Secret History, section 226 and 232.
تٞؼاػيگهباياوؿوفصاّـػؿههمايیبا١ایببىػوبـعیافهـػاوکهبـایايزاموٙای٤عاًايتغابىؼهبىػيؼهمکىامتکاهو
یابؼ،یامهمیههاتاصؼوػیاف۴/۹۱۰کیلىگـمگىىتبه۴/۴۹5کیلىگـمواف۰گالىبه ۴گالىهمکىامتکاهویا٥تهباىؼ.

3. Rubruck, 155.
4. Rubruck, 195.
5. Rubruck, 167.
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یىىيؼ1،:ؿوبـوکوهمـاهوتىمٔیکیاففياوهًگى٩ا
یگىیًؼ یاگالویقيم 
صالتهنتیمغًیيم 
آوها;آبزىیبـيذ،ىـاب٩ـهقوىیـهاػیاو(٩میل)آوؿػهبىػ،پؾیـاییىؼيؼ.ویبایک
آوکهبـای 
یعىايؼيؼ واوتمام
رامپـػؿػمت،فايىفػهوٕلبػٝاػاىتوهمهؿوصايیاوباٍؼایبلًؼه 
يىىیؼيیػؿوورامؿا يىىیؼ .باؿ بٞؼیکهویعىامتػوباؿهبًىىؼهى(ؿوبـوک)وهمـاهنيیق
ا
٪ـیبا هنتىؼهبىػيؼ١،ؾاآوؿػهىؼ(گىىت
آوها بغىايین.فهايیکههمهصْاؿت 
هزبىؿىؼینبا 
آوها و٩تياو ؿاتا١ـوبمپـی
گىمً٦ؼوهاهیکپىؿ) وهىه٪ؼاؿکمیافآوعىؿػم.بهایىٕـی ٨
هیفػيؼ،همنـهًگى٩اآوکههنتبىػ
یعىايؼيؼ و٥ـیاػ 
کـػيؼ.مپلػؿصالیکهؿوصايیاوآوافه 

مىاؿبـاؿابهبهؿاهعىػاػاههػاػ2.:

ينلبٞؼیاففياوملًٖتیيیقبنیاؿبهيىىیؼووهنتکـػواػاههػاػيؼ١.افاوعاو٥،ـهايـوای
یًههای
یتهایی ؿا بـای هق 
ه٢ىل عاوؿهیايه ( ۴۰۳۴-۴۹٪۴هیالػی) تاله کـػ که هضؼوػ 
ىاهؼعتها ػؿهىؿػعـیؼلباك،صیىاياتوآؽو٩ه<ه٪ـؿی٥ـفيؼاو،ص٪ى٧عؼهتکاؿاو -وهغاؿد

ا
ىـابغايه،ت٪ـیبا آبؼاؿعايه،ایزاػکًؼ .3تٞییىؽعایـىـاببهًٝىاویککاالیگـاو٩یمت رؼااف
عاوها وػؿ
ػهها ،
ىاهؼعتهای ه٢ىلهمايًؼىاهقا 

هیکًؼ که
آؽو٩ه ويیافبهکًتـل٩یمتآو،بیاو 
ا
هیىؼيؼ.
کاهالهنت 
هیيىىیؼيؼکه 
ه٢ىلها،تاراییکهػؿتىاوػاىتًؼ،آي٪ؼؿ 
واٜ٩بهٕىؿکلی 
ا
هغَىٍا گىىت

يکتهؿوایتي٪لىؼهایىامتکههَـ٣همیيگیو٥ـاواو١ؾاهایپـکالـی
ابىبٖىٕه،بیماؿیي٪ـكافبیماؿیهای ىایٜػؿ
گ٦تههای  
امبيتایذپیوبیًیىؼهایػاؿػٕ.ب ٨
هیاوه٢ىالومـفهیىاؿػویفؿیىبىػهامت 4.ػؿعاوؿػوؿ٩،ىبیالیػؿ  ۰۷مالآعـٝمـعىػاف
1. Carpini, 15.
پاليىکاؿپیًیبنیاؿتضتتؤحیـآؿاهوهیاوه٢ىلها٩ـاؿگـ٥تهبىػ.
2. Rubruck, 167.

ا
.3افکلمه"ت٪ـیبا"بهایىهًٚىؿامت٦اػهىؼهکهبـایه٢ىالوههارـ،ايباؿىـابیکواگىىـابعىاهؼبىػ.لمبتىىـابغايهؿابهٍىؿت
"آبؼاؿعايه"تـرمهکـػهامت:
Lambton, 293- 294.
4. Ibn Battuta, 489.
"هابههال٩اتػعتـملٖاوؿ٥تین....همنـهيیقػؿکًاؿویصْىؿػاىت.همنـاوافبیماؿیي٪ـكؿيذهیبـػوبههمیىػلیل٩اػؿ

بهؿاهؿ٥تىویاامبمىاؿیيبىػوبًابـایىبااؿابهرابهراهیىؼ....اهیـيا٩اتای،پؼؿهمنـػومملٖاوؿايیقػؿهمیىوّٜهياهؼه
کـػموایىبیماؿیػؿهیاوه٢ىالوىیىٛپیؼاکـػهامت".
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هیبـػ<اوهمچًیىبهٕـفبنیاؿٝزیبو١ـیبیچا٧ىؼ.باورىػایى،ویبهًٝىاویک
ي٪ـكؿيذ 

یتىاو به هـػاو ه٢ىل
٥ـهايـوای ه٢ىل ٝمـی ٕىاليی ػاىت ( 1.)۴۰۴5-۴۰۳۴پـعىؿی ؿا تًها يم 

یماؿیهای

یتىاو ب
ينبتػاػ.افػیؼؿوبـوک،فياوه٢ىلبهٕىؿ صیـتآوؿیچا٧بىػيؼ 2.اگـچهيم 

یؿ٥ت.
آوهايیقه 
٩لبیٝ-ـو٩یؿاهًىٓبهتيغیٌػاينت،اهابههماوايؼافهگماو 
هیىىػ.ه٢ىالوافابتؼابهایى
يىبهعىػا١لبهىرباٝتیاػبههيـوباتالکلی 
يىىیؼوبنیاؿفیاػبه ٔ
هیکـػيؼ وچًگیقعاوؿابه
هىّىٛپیبـػيؼ،اها٩اػؿبهتـکآويبىػيؼوصتیهيؼاؿهاییؿابیاو 
یيىىیؼ وافآى٦تگیػها١یياؿاّی
هیيمىػيؼ.چًگیقعاوبهٍىؿت کًتـلىؼهه 
ًٝىاوهخالؽکـ 
بىػ.ویافٝالئنوپیاهؼهایفیاػهؿویػؿيىىیؼوهيـوباتالکلیوهیگناؿیآگاهبىػ:افبیىؿ٥تى
هیىىػ.ویمٞیکـػ
صلهاٝ،ؼمتىاياییػؿکًتـلرنن،آى٦تگیؽهىواٝتیاػکههًزـبهّ ٤ٞ

ا
یتهاییایزاػکًؼ:مهباؿػؿهاههیگناؿیکًؼ،تـریضاتٞؼاػ
کهبـایفیاػهؿویػؿيىىیؼوهضؼوػ 
ػٞ٥اتکمتـواگـيًىىؼبهتـامت3.اهاؿمنهنتیؿایکوّٜا٥تغاؿآهیقػاينتهوػؿػمتـكبىػو
يىبه
هیىؼکهایىاهـبه ٔ
هيـوباتالکلی٩ىیهًزـبها٥قایوٝاػتيىىیؼوباه٪ؼاؿفیاػػؿه٢ىالو 
عىػمببىؼکهبنیاؿیاف٥ـهايـوایاوه٢ىلتافهاوهـگهمچًاوافهيـوباتالکلیامت٦اػهکًًؼ.
اوکتای ( ،)۴۰۰۳-۴۰۴۴راييیى چًگیق عاو ،بهٕىؿ هکـؿ و ػؿ صزن فیاػ اف هيـوبات الکلی
هیکـػ ومـايزامبـاحـا٥ـآػؿيىىیؼوػؿگؾىتٝ.لیؿ١نتالههای ر٢تایبـاػؿاوگتای
امت٦اػه  
ٔ
یاله ىـاب...اها
که;اهیـیؿاگماىتهبىػ...بـایبافػاىتىاوگتایافيىىیؼوبیوافتٞؼاػعاٍیپ 
الهها،ه٪ؼاؿيىىیؼيی
یالههایبقؿگبًىىؼ،بًابـایىباحابتهايؼوتٞؼاػپی 
اوکتایٝاػتػاىتکهػؿپ 

ا٥قایو  
یوؿفیؼ که ایى اهـ مبب
هییا٥ت 4.:گیىک عاو ،راييیى اوکتای ،يیق ػؿ يىىیؼو ا٥ـآ ه 
ا
اصتماال

ّٞی٤ىؼوبًیهوػؿيتیزههـگفوػهًگاموصکىهتکىتاههؼت()۴۰۴۱-۴۰۴۳ویىؼ(
1. Rossabi, Khubilai Khan: His Life and Times, 227.
2. Rubruck, 103.

ٔ
هًبٜفیـتَىیـیافچهـهفو٩ىبیالی،چابىی(،)Chabuiؿابهٕىؿواّشبنیاؿچا٧يياوػاػهامتکهایىهىّىٛگ٦تههایؿوبـوک
ؿاتؤییؼهیکًؼ:
Fong and Watt, Possessing the Past, 265, pl 137.
;3. Ratchnevsky, Genghis Khan: His Life and Legacy, 192
وؽکـىؼهػؿهًابٜفیـ:
Yuan- shi, 118, 10b; and Rashid al- Din, Sbornik Letopisei, Russian translation of the Jamial- Tawarikh, 47.
4. Rashid al- Din, Successors, 65.
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ػؿفهاويزاتاؿوپاافصملهػومه٢ىل).ابا٩ا٥،ـهايـوایعاوؿهیايهػؿمالهای  ۴۰۱5تا  ۴۰۳۰بـ
احـرًىوالکلیػؿگؾىتواولزایتى،یکیافراييیًاوبٞؼیوی()۴۹٪۴-۴۹۴۳ػؿمى۹5مالگی
ٝاػتهایفیاػهؿویػؿيىىیؼوکهػؿهیاوهمهىاهقاػگاوه٢ىل
بـاحـ;اعتالالتگىاؿىیياىیاف 

ىایٜبىػ،افػيیاؿ٥ت1.:

یتىاو ػلیلکاهوٝمـصکىهتایىملنله
بهٕىؿ کلیفیاػهؿویوا٥ـآآىکاؿػؿيىىیؼوؿايیقه 
ا
ينبتا ٕىاليی ػاىتًؼ:چًگیقعاوصؼا٩ل
ػاينت.چًگیقعاووػوپنـویػؿٕىل٩ـومیقػهنٝمـ 
 ۱٪مال(ىایؼپلافارباؿبهعىؿػومبقیزاتػؿکىػکیبهگیاهعىاؿیؿویآوؿػهبىػ)،ر٢تای
صؼوػ 5۷مالواوکتایٝلیؿ١نيىىیؼو 55مالٝمـکـػيؼ.باایىورىػتًهاتىلیػؿصؼوػ۴۰

مالگیافػيیاؿ٥ت 2.افپنـاوتًیتىلیعاوکهبههـگٕبیٞیافػيیاؿ٥تًؼ(هًگى٩اآوػؿهیؼاويبـػ

آوٕىؿ که ؽکـ ىؼ
بهىؼت بیماؿ ىؼ و اؿی ٨بىکای به آمايی ػؿ ىـایٔ بؼ میامی ػؿگؾىت) ،هم 
٩ىبیالی۷۳مالٝمـکـػاهاهالکى،بًیاوگؾاؿػوػهاو٥ـهايـواییعاوؿهیايهػؿ۴۳مالگیػاؿ٥ايی

ؿاوػاٛگ٦ت 3.اکخـ٥ـهايـوایاوبٞؼیعاوؿهیايهصتیبهمىهالکىعاوهنٝمـيکـػيؼ.ابا٩ايیقػؿ
ا
 ۴۳مالگی ػؿگؾىت 4.اؿ١ىو ،مىهیى راييیى هالکى عاو ٙاهـا ػؿ اوایل ػهه مىم ٝمـ عىػ اف
هیکـػه
هیبـػهوػؿػؿافهؼتافػاؿوهایماعتهىؼهافگىگـػوریىهامت٦اػه 
ّ٤ٞرنمیؿيذ 

امتوػؿيتیزهػیـیيگؾىتکهافػيیاؿ٥ت١5.افاو۹۰ٔ٪٥مال،اولزایتى۹5وابىمٞیؼ،آعـیى

٥ـهايـوای ص٪ی٪ی عاوؿهیايه  ۹٪مال ٝمـ کـػيؼ 6.راييیًاو ٩ىبیالی يیق همیى گىيه فوػ ٍضًه
فيؼگیؿاتـکگ٦تًؼ.تیمىؿػؿ ۴۰مالگی٩،ائیياوػؿمى ۹۴مالگی،آیاباؿواػابىیاوتىویىمىو

1. Boyle, “Dynastic and Political History of the Il- Khans”, The Cambridge History of Iran, vol. ν: The Saljuq
Mongols Periods, 406.
2. Rossabi,8.
3. Boyle,” Il-Khans”, 354.
4. Lambton, 251.
5. Boyle,” Il-Khans”, 371-372.
6. Boyle,” Il-Khans”, 396: Ghazan, 406, 412; Abu Said. Cf. Lambton, 251- 252.
ٔ
های١یـٕبیٞیػؿگؾىتًؼ(اصمؼگیغاتىوبایؼو)واؿ١ىوکهبىمیله امت٦اػهٕىاليیهؼتافػاؿو(صاویگىگـػو
کنايیکهبـاحـهـگ
ریىه)ػؿگؾىت<ابىمٞیؼؿايیقهیتىاوػؿيٚـگـ٥ت،اگـچهىایٞهىؼهبىػکهویبـاحـهنمىمىؼوبافهـافػيیاؿ٥تهامت.

تًقلؿژین١ؾاییوم٪ىٓػوػهايیػؿاهپـإىؿیه٢ىل
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تیمىؿػؿ۹5مالگی،تى٧تیمىؿػؿفهاو۰۳مالگی،ایـیًزیبال٩ىتى٧تىػؿ۷مالگیوتى١اوتیمىؿ

ػؿصؼوػ5٪مالگیافػيیاؿ٥تًؼ1.

آوهابه
اٝتیاػبههيـوباتالکلی ػؿهـػاووبنیاؿيىىیؼوػؿفياوه٢ىل،باؿوؿیوٕىلٝمـؿاػؿ 
آوٕىؿ کهؽکـ
عٖـايؼاعتٝ.مـٕىاليی٩ىبیالی( ۷۳مال)هىربفاػوولؼویىؼهامت.هم 
ا
اصتماالبههماوتٞؼاػػعتـ)اف۴همنـوتٞؼاػفیاػیاففياوٍ ٔ
ی٢هعىػػاىته

ىؼ،وی۴۷پنـ(و

امت.هال کىاف5فووتٞؼاػیاففياوٍ ٔ
ی٢هعىػ٥۰۴،ـفيؼػاىت.ابا٩ااف۴5همنـعىػٍ،اصب

آوها ػؿکىػکیػؿگؾىت.
 ۳بچهىؼ.اؿ١ىوافبیواف ۳فوعىػٍاصب٥ ۳ـفيؼبىػکهیکیاف 
آوها ػؿيىفاػیػؿگؾىت.اولزایتى ۴۰فو ػاىتهکه
١افاواف ۷همنـ ٥ ۰ٔ٪٥ـفيؼػاىتکهیکیاف 
آوها ػؿيىفاػیػؿگؾىتًؼ.ابىمٞیؼافػو
آوها ٥ـفيؼيؼاىتًؼواف٥ ۳ـفيؼعىیو ۱،ي٦ـاف 
 ۹تای 
همنـعىػتًهایک٥ـفيؼػاىتهکهپلافهـگویبؼيیاآهؼ 2.باتىرهبهآيچهکهػؿهىؿػبیماؿی

یتىاو
اٝتیاػبههيـوباتالکلیػؿرًیىوکاهوباؿوؿیػؿهـػاوبـاحـيىىیؼوبنیاؿگ٦تهىؼ،ه 
ایىيىىته١یـهئحـؿاػؿککـػ.

یزه ٝمـ کىتاه ،صکىهت کىتاه هؼت بىػ .افآيزاییکه ماکًاو
هماوٕىؿ که ػؿ ابتؼا ؽکـ ىؼ ،يت ٔ

یلههای آمیایهـکقی٩ىايیىواٍىلهضکمیبـایيٚاؿتبـايت٪ال٩ؼؿتوه٪اماٍلیيؼاىتًؼ،
٩ب 
ٔ
هیىؼيؼ.
یًیهای هکـؿ و ا١لب هغتل کًًؼه  
صکىهتهای کىتاه هؼت به يىبه عىػ هىرب رايي 
چًگیقعاواٍـاؿػاىتکهبایؼػؿهزمٜؿهبـی(٩ىؿیلتای)بههنئلهراييیًیؿمیؼگیىىػ،اها
صتیصکنویبـایهؼتفهايیٕىاليیپایؼاؿيمايؼ.پلافهـگهًگى٩اآوػؿمال،۴۰5۳فهايیکه
یىًاعتًؼ و ٥ياؿ کمتـی بـای همبنتگی و اتضاػ
ه٢ىالو بهٕىؿ واّش تماهی هغال٦او عىػ ؿا ه 
کًًؼه ؿیامت
هیکـػيؼ،ىاهقاػگاوه٢ىلبیوافپیوبههزبىؿکـػویاتهؼیؼيیـویاػٝا ٔ
اصناك 
هتىمل ىؼيؼ که ایى ؿ٩ابت هنلضايهبه بىبنت يٚاهی و٥ـوپاىی میامی ايزاهیؼ.ياباؿوؿی ػؿ
.1بـایإالٝاتبیيتـػؿهىؿػمىهـگآوهابهامتخًایایـیًزیباليگاهکًیؼ:
R. Grousset, The Empire of the Steppes: A History of Central Asia, 320- 321.
گـومههٞت٪ؼامتکهٕىلٝمـآوهابـاحـفیاػهؿویعىىگؾؿايهکاهویا٥تهامت.ػؿهىؿػمىایـیًزیبالؿرىٛکًیؼ:



Howorth, History of the Mongols, Part Ι, 310.
ا
هایؽکـىؼهتىمٔهىاؿثػؿبـعیهىاؿػبامىهایؽکـىؼهتىمٔگـومهت٦اوتػاؿػ(هٞمىال ٔ٪٥یکنال))ىیؼباالگگىو

(مى
 
اؽکـيکـػهايؼ.

٩ىىیالکهبه٩تلؿمیؼيؼؿ
2. Lambton, 295- 296.
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يىاػهعىىًاهیافهالکىعاو
ػوػهاوعاوؿهیايه،مبباي٪ـاُملنلهىؼ.پلافهـگابىمٞیؼ،هیچ ٔ
ؿا،بزقعىاهـوی،ماتیبیگکهصکىهتهغتَـههى٪٥یتآهیقيبىػ،بـایراييیًیویيمیتىاو
آوها يؼاىتًؼ،یکی
ٝباؿتايؼ اف ۴ي٦ـیکهينبتيقػیکیبا 

ؼههایياهى٨٥
یا٥ت.ػیگـػمتيياي 
عىیياويؼػوؿهالکىعاو،ػیگـیافينبرىچی٩ناؿبـاػؿچًگیقعاو،یک٥ـػياىًاعتهبايام
ىًاعتهىؼه و

بقؿگوباىکىهایـايی;ايىىیـواو :ومـايزام١،افاوػومکهٔ٪٥افٕـی٨چًؼمکه

ؼههایاهـایه٢ىلی بىػيؼکه
إالٝاتیافاو با٩یيینت 1.تماهیایىپاػىاهاوهى٩تی،ػمتيياي 
٩لمـوعاوؿهیايهؿابیىعىػت٪نینکـػيؼ.
هیتىاينتًؼفهاوبیيتـیبـ
هیکـػيؼ ،
اگـيىاػگاوچًگیقو٩تکمتـیؿاٍـ٣عىؿػووهیگناؿی 
تادوتغتصکىهتبا٩یبمايًؼوػولتیپایؼاؿتـ،تىاياتـوصتیومیٜوگنتـػهتـػاىتهباىًؼ.اها
ػمتآهؼهافاهپـإىؿیومیٞیکهبهتَـ٣عىػػؿآوؿػهبىػيؼ،
یهایبه 
ٝیاىیولؾتبـػوافعىى 
آوٕىؿ کههؼٍ٣ضـاييیًاوآمیای
آوها یًٞی٥تشرهاو،هم 
یتـیى هؼ ٣
هىربىؼکهصتیاٍل 
یهایفهاو
یکباؿػیگـتًهاهىّىٛال٣في 
هـکقیػؿهقاؿه٩بلافبهصکىهتؿمیؼوچًگیقعاوبىػ ،

هنتی 
آوهاىىػ2.








.1بـایػمتیابیبهىـسهغتَـیافاکخـآعـیى٥ـهايـوایاوایلغايیؿرىٛکًیؼ:
Boyle,” Il Khans”, 413- 416.
;غازاو دوم» ،کي٤مکهىًامیهًتيـييؼهافآلبىمامت٦او(<)album@sonic.netیکمکهػیًاؿٕالیی١افاوػوميگهؼاؿیىؼهػؿ
تبـیقکهبهمال۷5۷هزـیبـهیگـػػػؿهًبٜفیـهًتيـوبهتَىیـکيیؼهىؼ:
Spink and Son, Auction 27: Coins of the Islamic World, lot 360.
هاوتـکهایاوؿعىوافال٦اٗوهٞايیبؼی٥ٜتشرهاوامت٦اػهکـػيؼ<ؿرىٛکًیؼ:

 .2
هىو
Gordon, The Age of Attila, 59, 93.
Tekin, A Grammar of Orkhon Turkic, 261, 263, 268 and passim.
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