
محدوده سرزمین ایراني ھا در میانھ قرن ھشتم ھجري
 رسول جعفریان 

 مقدمه 
ست نیرومنـد و از  شي ا یدات جنبـش علمـي تاريخنگـاري و جغرافیـا نويسـي دوره ممالیـک در شــامات و مصـر اسـت کـه جنب مسالک االبصار في ممالک االمصار از تول

 .محصوالت برجسته آن يکي ھم شمس الدين ذھبي اعجوبه تاريخنگاري و تراجم نويسي و رجال شناسي است
مسالک االبصار يک اثر دايرة المعارفي است و گرچه عنوانش در دانش جغرافي است اما مولف آن، بسیار وسیع تر از موضــوع جغرافـي تــالش کــرده اسـت تــا فرھنـگ و 

 .تمدن اسالمي را از آغاز اسالم تا زمان خودش در آن منعکس سازد
سري  50نويسنده اين اثر که تنھا ) 749 - 700(شھاب الدين احمد بن فضل هللا عمري  سال عمر کرد، پديد آورنده اين اثر گرانسنگ است که يکبار به صورت عکسـي در

 .انتشارات فواد سزگین به چاپ رسید
مع الثقــافي منتشــر . اخیرا دو ناشر اماراتي ھمزمان اقدام به نشر مجلداتي از آن کرده اند ند توسـط المج يکي با تحقیق افراد مختلف که ھر مجلدي را تصـحیح کـرده ا

کز زايـد للــتراث و التـاريخ منتشـر شـده و . شده که چھارده مجلد از آن در اختیار ما بود و ديگري با تحقیق محمد عبدالقادر خريسات با دو نفر ديگر کـه آن ھــم توسـط مر
 .تاکنون دست کم ھشت مجلد از آن عرضه شده است

مي کنـد، بــه بنــده گفــت کـه در حـال  ماده  آقاي سلیمان الجبوري ھم که از مصححان عصر اخیر است و با سرعت ھرچه تمام تر آثاري را از قدما براي ناشران لبنـاني آ
 .انتشار متن کامل آن مي باشد

. بنده توفیق يافتم تا بخشي را که مولف از آن با عنوان مملکة االيرانیین در مجلد سوم نوشته و ھر دو محقق آن را چاپ کرده اند، به طور محدود با يکديگر مقايسه کنـم
افزودني است که مجلـد سـوم از چـاپ المجمـع الثقـافي متعلــق بــه احمـد عبــدالقادر . با کمال شرمندگي بايد ابراز کنم، ھر دوي آنھا مملو از اغالط شگفت انگیز است

 .باز ھم بیفزايم که چاپ المجمع الثقافي پاورقي ھاي توضیحي بیشتري دارد. بسا مجلدات ديگر چنین نباشد. الشاذلي است
اما سوال اين است که چطور ممکن است در يک کشور کوچک عربي مانند امارات يک کتاب با اين حجم توسط دو ناشر که فکر مي کنم ھر دو دولـتي ھســتند منتشـر 

 !شود، آن ھم تا اين اندازه مغلوط وبد
به رغـم آن کــه بـا مقايسـه آن دو متـن . با اين ھمه بناي من تصحیح نبود، بلکه مي خواستم بخشي از آن را به فارسي درآورم متاسفانه به خاطر ھمین مغلوط بـودن، 

 .توانستم برخي از مشکالت را رفع کنم، در مواردي از اساس به مشکل برخوردم و به جايي نرسیدم
 .بخشي ھم ماند براي روزگاري ديگر. با اين حال صفحاتي از اين بخش را که کلیاتي در باب جغرافیاي ايران در میانه قرن ھشتم ھجري است به فارسي ترجمه کردم

 .ھمین مقدار که ترجمه شد، نشانگر نکات جالبي است که در اين کتاب در باب اوضاع ايران در دوره ايلخاني آمده است
ھمان که در فرھنگ آن وقت اروپايي ھا ھم توريس خوانده شده و اکنون ھم ناشري ايراني اما ترک تبريزي انتشاراتي به ھمین نام  –اين زمان تبريز يا به قول وي توريز 

 .آمده است که عامه مردم آنجا را توريز مي نامند) 401ص (در تقويم البلدان . مرکز سلطنت ايران بوده است –يعني توريث در لندن دارد 
 . تاسیس گرديد 704سلطانیه ھم شھر بسیار مھمي بوده که توسط سلطان محمد خدابنده در ھمان سالھاي نخست سلطنتش يعني از سال 

ھم اردو  با اين حال، اين زمان سالطین مغول که در اصل صحرانشین بودند، تخت گاه را اردوي متحرک خود قرار داده بودند و بنابر اين مولف ما ھم در باره آن دو شـھر و 
 .توضیحاتي را داده است

اين اطالعات شفاھي که شـامل اطالعـاتي در بـاره . شگفت آن است که وي اطالعات خود را غالبا به طور شفاھي از چند نفر مشخص گرفته که از دوستانش بوده اند
 .سیستم اداري مملکت و نیز برخي از مسائل اجتماعي و اقتصادي و بي نظمي ھاي موجود است بسیار جالب و کم مانند است

صل کتـاب  قت بیشـتري دنبـال واز ا با د آنچه بنده ترجمه کردم، تنھا به قصد نشان دادن اھمیت اين اطالعات است که مي بايست در تحقیقات مربوط به دوره ايلخـاني 
 .استفاده شود

 
 واژه ايران به عنوان يک واحد سیاسي

سي باسـتان و آريـه در . اما انتخاب عنوان مملکة االيرانیین ھم براي اين فصل جالب است ستايي و بــه اريــه در فار يه در زبـان او يران را بـه ائیر بـه طـور معمـول کلمـه ا
شده اسـت . سانسکريت بر مي گردانند ايرنـويج ، : بنگريـد(نیز مي افزايند که در دوره ساساني ايران را ايرانشھر مي نامیدند و سرزمین ايران ھم ايرانويج خوانده مي 

 ).12 – 11بھرام فره وشي، ص 
. اما پس ازآمدن اسالم، به طور عمده ايران را بالد فارس و براي بخش ھاي مختلف نام ھاي استاني مانند جبال و آذربايجان و جیل و خراسان و سیستان بکار مي رفت

فارس مـي نامیدنـد  بالد  فردوسي، قاعدتا بر حسب آنچه در السنه ادبي آن روزگار رايج بوده ايران و توران را برابر ھم نھاده و از اين تعبیر براي مجموع آنچه عربھا آن را 
 .اما اين که دراسناد و منابع رسمي، تعبیر ايران براي اين مجموعه جغرافي بکار رفته باشد، چیزي نمي دانیم. استفاده مي کرده است

 . تاريخي قابل جستجوست اين است که اطالق نام ايران در اسناد و منابع رسمي بر سرزمیني با اين محدوده جغرافیايي، از دوره مغول باب شده استآنچه به لحاظ
اما نه توران قديم . اطالق نام ايران بر يک واحد سیاسي مستقل در اين ناحیه نه در برابر سرزمین ھاي عربي بلکه دقیقا به مانند دوران پیش از اسالم در برابر توران بود

ايـن . و نه آن نام، بلکه در مقام اولوس ھايي که مغوالن تشکیل دادند و ايران را به فرزندان تولي دادند کــه ھوالکـو فرزنــد وي و سـپس نسـل او در راس آن قـرار گرفتنـد
بـراي . ياد مي کنـد» ايران زمین«وي غالبا از اين ديار به عنوان . کاربرد را در جامع التواريخ رشید الدين فضل هللا وزير برجسته دوره ايلخاني به خوبي مشاھده مي کنیم

شن، ج (» ...تاريخ خلفا و سالطین وملوک و اتابکان ايران زمین و شـام و مغــرب و «: مثال عنوان فصلي چنین است تواريخ، چـاپ رو ، ص 2، ج 468، 343، ص 1جـامع ال
 ).، و موارد بیشمار ديگر932، 855، 812

 .کاربرد اين عنوان از طرف نويسنده اين کتاب بسیار جالب و نشانگر نفوذ اين کاربرد در ساير بالد اسالمي در غرب ايران در آن وقت است
ني وجـود دارد، ھمزمـان نشـانگر اھمیــت ايـن  یايي قــديم ايرا يک نکته جالب ديگر اطالق عنوان قلب دنیا ھم براي ايران از سوي ھمین مولف؛ چیزي که در متون جغراف

 .سرزمین در ذھن يک جغرافي دان مسلمان است که در سرزمین شام مي زيسته است
 :اما پیش از ترجمه آن بخش، بھتر است براي کساني که اين چاپ را نديده اند موضوعات کلي برخي از مجلدات چاپ شده اين اثر را بشناسانیم

 . مجلد نخست در جغرافیاي عمومي و شرحي از ديرھا و خانات است
گر . مجلد سوم در باره ممالک شرق و ترک و مصر و شام و حجاز است سیاري دي مملکت توران و ايران و گیل و جبال و اکراد و لرھا و شنکاره و مصر و حجاز و قـاھره و ب

 .در اين مجلد آمده است
 .مجلد چھارم در شرح ممالک يمن و غرب اسالمي و قبايل عرب است

 .مجلد پنجم شرح حال قراء و محدثین است
 .مجلد ھفتم در باره اھل لغت و نحو و بیان است

 .مجلد ھشتم در باره طوائف صوفیه است
 .مجلد نھم در شرح احوال فالسفه است
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 .مجلد دھم در شرح احوال موسیقي دانان است
 .مجلد دوازدھم در باره کاتبان شرق است

 .مجلد پانزدھم در باره شعراي عصر عباسي از متنبي تا ابن ھباريه است
 .مجلد شانزدھم در باره شعراي عصر عباسي است
 .مجلد ھیجدھم و نوزدھم در باره شعراي مصر است

 .مجلد بیست و دوم در باره معادن و نباتات و احجار است
 .مجلد بیست و چھارم در شرح دولت ھاي حسني و حسیني اشراف و ھمین طور دولت عباسي و اموي در شام و اندلس است

 .مجلد بیست و ھفتم در باره جنگھاي صلیبي و دولت ھاي متاخر است
اين اثر در . وي آثار ديگري ھم دارد که از آن جمله کتاب التعريف بالمصطلح الشريف که يک فرھنگ موضوعي از نظامات سیاسي و دول و دبیري و فرقه اي و غیره است

 .در بیروت چاپ شده است 1988سال 
 

 مملکت ايراني ھا
ست. مملکت ايراني ھا، عراق و عجم و خراسان است شام فاصـله انداختــه ا . طول اين مملکت از رود جیحون در انتھاي خراسان تا فرات است که میان آن سرزمین و 

ياي ســلجوقیان روم اسـت در  عرض ايران، میان کرمان است که متصل به درياي فارس است و خود از اقیانوس ھند منشعب مي شود تا نھايت آنجايي که در اختیار بقا
که بــه ترکــي آن را دمرقابـو . حدود عاليا و انتالیا در کنار مديترانه در سمت شمال، حد فاصل میان میان مملکت ايراني ھا با بالد قبچاق، رودي است در کنار باب الحديد 

 .گويند و درياي طبرستان که به آن بحر خزر و قلزم ھم گفته مي شود
طول آن را ھـم چھـار مـاه مـي . اين ممکلت تقريبا مربع است: نظام الدين ابوالفضائل يحیي بن حکیم طیاري به من خبر داد با راه رفتن طبیعي، عرض آن را چھار مـاه و 

. اين ھمان مملکتي است که در اختیار خاندان ھوالکو فرزند تولي فرزند چنگیز قرار گرفته و میان سالطیني از فرزندان او چرخیده تا به زمان ما رسیده اسـت. توان پیمود
فت . در عمران متوسط و از بزرگترين سرزمین ھا و میانه ترين آنھا در طول و عرض است آنجا تختگاه شاھان مي بود تا آن که اسالم تصرفش کرد و پس از آن قاعده خال

 . در آنجا اقلیم ھاي بزرگ و شھرھاي زيادي ھست که ھر کدام رستاق ھاي فراوان و نواحي و مناطق و جھات متعدد دارد . عباسي تا اخرين روزھا در آن جريان يافت
جان بـر تخـت نشـیند. و سپس سلطانیه است –توريز   –پايتخت فعلي آن تبريز  ست کـه در او اوجـان در بــیرون تبريــز . خاندان ھوالکو برآنند که پادشاھي از آن کسـي ا

ممالک بزرگ آن يکي عراق عرب و ديگري عراق عجم و خراسان و کرمان و فارس و آذربايجان و آران و ري و جبال و دياربکر و ربیعه و جزيره و ارمینیـه و گرجسـتان . است
 .اگر با انصاف بنگري اين مملکت در حقیقت قلب دنیاست. و روم است

سمنان و مـاالين و  در درون اين مملکت چندين پادشاه ھستند که ھمه بنده سلطان ھستند، مانند حاکم ھري که در اصل ھمان ھرات است، و امیر کرمـان و گیــالن و 
 .در اينجا از تختگاه ھاي آن سخن مي گويیم. ارزن

اما سلطانیه که در عراق عجم واقع شده است، سلطان محمد خدابنــده . اما تبريز در آذربايجان قرار دارد و شھري کھن و سعادتمند و پايه ھايش استوار در نعمت است
اولجايتو بن ارغون بن ابغا بن ھوالکو ساخته، بنايش را برافراشت و فضايش را بگستراند و خیابان و بازار در آن طراحي کرد و مردم را از نقاط مختلـف کشـور بـدان ســوي 

اين شھر اکنون شھر آبادي است و چنین مي نمايد که گويي صدھا سال است که . آورد و با عدالت و احساني که در آن پديد آورده بود آنھا را به سوي آن شھر کشاند
ناي آن . چنین است، به دلیل فراواني مردمان در آن و زاد و ولد ايشان در آنجا در حالي که فقط يک نسل به اين مقدار که بچه اي به حد مرد برسد و نھايت به پیري از ب

 .نمي گذرد
نوان مـنزل . اما اوجان در بیرون تبريز واقع گشته و داراي جلگه ھاي فراوان و آب وافر است به ع شاھان آن سلسـله آنجـا را  در آنجا قصري ھست که يکي از آخـرين پاد

خود در اوجـان خانـه ايـي . پادشاه بنا کردند و امیران بزرگ در اطراف آن براي سکونت خود قصرھايي ساختند اما بیشتر خواتین و امیران و بزرگان براي اقامت زمستاني 
يـک شـھر فـراخ و . ھا ازچوب و حضیره مانند مي سازند و در کنار آنھا خرگاه ھا و خیمه ھا بر پا داشته و بازارھايي به راه مي اندازند و زمسـتان را در آنجـا مـي گذراننـد

 .وسیع تا آن که وقت بازگشت به اقامتگاه تابستاني آن منازل را در آتش مي سوزانند تا مارھا و افعي ھايي که در آنجا خانه مي گذارند و زاد و ولد مي کنند، بسوزانند
 .چه پولھا که ھزينه اين حضیره ھا مي شود و بعد به آتش کشیده مي شود: نظام الدين ابوالفضائل يحیي بن حکیم به من گفت

خاک . اما تابستان آنھا در قره باغ است که به ترکي به معناي باغ سیاه اسـت. شاھان اين سرزمین ، زمستان را در اوجان و در برخي سالھا در بغداد سپري مي کنند
 .آنجا سیاه است و قراي فراوان دارد و ھوا و آبش صحیح و سالم است

پا مـي . در آنجا چراگاه ھاي فراوان است وقتي اردوي سلطان که به معناي محل اقامت سلطان است در آنجا فرود مي آيد، امیران و شاھزادگان منازلشان را در آنجـا بر
بازار و محـالت ھسـت از . دارند و مساجد جامع و بازار مي سازند از ھر آنچه در شھرھاي بزرگ يافت مي شود در آنجا يافت مي شود به طوري که براي خیاط ھـا ھـم 

شود و اجــرت .  ھیچ کس ممانعتي به عمل نمي آيد و ھر کس ھرچه مي خواھد مي کند ندگي يافتــه مـي  در آنجا انواع لباسھا، خوردني ھا، نوشیدني ھا و وسائل ز
 .کارھا به خاطر حمل و نقل بسیار گران است، به طوري که گاه قیمت چیزي دو برابر يا بیشتر از مانند آن در ساير بالد مي شود

يي و نعمــت . اما تبريز، شھر چندان بزرگي نیست و آب آن از بیرون بدان مي رسد و انواع میوه ھا در آن ھست اما نه چندان زياد مردمان آن با حشمت و متظاھر به دارا
خوراک . در مي آيند و اموال فراواني دارند و نعمت ھاي بیشمار و نفوسي خالي از دنائت آنان ھمگي در لباس و مرکـب و خوردنـي و آشـامیدني شــیک پـوش و خـوش 

ند –سکه طال  –ھمه آنان از اين که با درھم معامله کنند کراھت دارند و جز به دينار . ھستند دينـار در ايـن . کـه از آن بــه رايـج میانشـان شـھرت دارد، معاملـه نمــي کن
که در شـرح مملکـت . مملکت شش درھم است جز در بغداد و خراسان نار چھـار درھـم اســت چنـان  غداد ســخن خـواھم گفـت، امـا در خراســان دي در باره معـامالت ب

 .و در برخي مناطق آن ھمین پول رايج اينجا جاري است. ماوراءالنھر گذشت
آنجـا . اما تبريز فعلي، مرکزتمام ايران است که از ھر سوي بــه آنجـا مـي آينــد. گفتیم که شھر بزرگي نیست و امتداد بیروني چنداني ندارد. به شرح شھر تبريز برگرديم

جان اسـت، و غالـب زمـان ھــا در آنجـا  يک بــه او پايگاه تجار و سفیران است و در آنجا خانه بسیاري از امیران بزرگ که از مصاحبان سـلطان ھسـتند قـرار دارد، چـون نزد
نه در ســقف ھـا جـايي را . مستقر ھستند سرما در تبريز شديد است و برف در آنجا چندان مي بارد که سراپاي خانه ھايشان را مي گیرد به طوري که نه در ديوارھــا و 

 .باقي نمي گذارد و ھیچ نوري ندارد جز از طريق سقف خانه ھا آن ھم از وراي شیشه اي که در آنجا گذاشته شده است
اما سلطانیه از نظر بنا و فضا، وسیع تر و میوه و آب بیشتري دارد، و با آن که آن را برخي از سالطین ھمین خاندان ساخته اند، اما در مقايسه با تبريز توجه شـان بــه آن 

در آنجا ھمه گونه میوه اي ھست، منھاي آنچه که در بالد شديدا سرد به دست نمي آيد مانند نارنج و لیمون و خرما و قصب و موز و چیزھايي از ايـن قبیـل . کمتر است
اما به جز آن از انواع میوه ھا و گلھا و غالب سبزيجات ، کم و زياد و متوسط، با تنوع درختان و نباتات، و نیـز . در آنجا زيتون ھم نیست. که ھمه از عراق به آنجا مي رسد

شود، امـا . گندم و جو و نخود و عدس و باقال به صورت متوسط در آنجا يافت مي شود یاتش ھـم بیشـتر مـي  مد آنجـا و طبعـا مال شت و زرع باشــد، درآ اگر انگیزه بر ک
 . شاھان آن به اين امر توجھي ندارند

صل در آن نواحـي انـدک  اما در تبريز و سلطانیه، ھرگاه سلطان در آنجا فرود آيد، به خاطر فراواني اطرافیان و ھمراھان سلطان، قیمت ھا باال مي رود ، چون کشـت در ا
 . اما وقتي سلطان نباشد قیمت ھا معتدل است. است

يز دو رطـل . در تبريز و سلطانیه يعني میان اھل اين مملکت، غالبا گندم وجو و اشیائي مانند آنھا جز با ترازو معامله نمي شود وزني که کیل است من نام دارد و من تبر
مـن از نظـام الـدين ابوالفضـائل . اما ساير معامالت آنان با دينـار رايـج اسـت. درھم است 600در سلطانیه، من به مقدار . درھم است 260بغدادي است، بنابرين به وزن 

دو من نان . با آمدن سلطان ھمه چیز گران است اما در نبود او تفاوتي با جاي ھاي ديگر ندارد: يحیي بن حکیم در باره قیمت متوسط در تبريز و سلطانیه پرسیدم، گفت
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ھمین طور جو، وقتي کم شود، گران مي شود زيـرا حمـل و نقـل آن دشـوار اسـت، امــا گوشـت بســیار . را به يک ششم دينار معامله مي کنند که يک درھم مي باشد
 .فراوان است

شھري که نبايد از آن گذشـت و جـايش را در ايـن کتـاب خالـي . ياد شود بغداد است که دارالسالم و مدار االسالم مي باشد –ايران  –از شھري که بايد در اين مملکت 
بغداد دو بخش شرقي و . گذشت که ابوجعفر منصور آنجا را بنا کرد. است –ملک الوجود  –اين شھر گرچه امروز تختگاه نیست اما آنجا تختگاه پادشاه ھستي .  گذاشت

بیـن . يکي را منصور ساخت و ديگري را مھدي به عنوان لشکرگاه. غربي دارد که در اين سوي و آن سوي دجله است و ھر کدام شھري بزرگ و بي نیاز از ديگري است
قرار . آن دو بخش، دو پل وجود دارد که يکي را عتیق و ديگري را جديد مي نامند اين دو پل شرق بغداد را به غرب آن متصل مـي کنـد و روي کشـتي ھــا و زورق ھـايي 

گرفته که در آب ايستاده اند و زنجیرھاي آھني مکعب گونه سنگین آنھا را به يکديگر متصل کرده و روي آنھا چوب ھاي ممتد قرار گرفته و باالي چوبھا خاک مخلوط با قیر 
 .ريخته شده که از دو سوي مردم با شتر و اسب و گاري عبور مي کنند

ین . در دو سمت دجله، قصرھا خالفت و مدارس و بناھاي عالي با مشبک ھا با سقف ھاي کشیده شده تا روي دجله قرار دارد اين بناھـا از آجـر اسـت و بـه خـاطر ھم
 . برخي از اين خانه ھا با طوب يعني آجر پخته و قرمز فرش شده است. مي نامند -شھر آجر  –است که بغداد را مصر الطوب 

ست. در آنجا صنعت عجیبي در بکار گیري آجر دارند امـا خرمـا، در . در بغداد است که دجله و فرات با يکديگر تالقي مي کنند و در آنجا باغستانھا و بستان ھاي فـراوان ا
در بغداد انواع گلھا و سبزيجات و محصوالت کشاورزي ديگر يافت شده و قیمت ھا . آنجا ثمره اش در مقايسه با ساير میوه ھا بیشتر است و از ھر نوعي از آن وجود دارد

 . غالبا متوسط و معتدل و معموال ارزان است
قیراط خــود . در آنجا دو نوع دينار وجود دارد يکي که آن را عوال مینامند و دوازده درھم است و درھم خود يک قیراط و دو حبه است اين دينار بیست قیراط اسـت کـه ھـر 

 .سه حبه است و ھر حبه چھار سکه نقره که از اين چھار سکه نقره، دوتاي آن قرمز است
 . دينار دوم را مرسل مي نامند و بیشتر خريد و فروش ھا و کار تجار با آن است که ده درھم است

اما کیل محصوالت کشاورزي، غالبا گز اسـت کـه سـي کـاره مـي شـود و ھـر . درھم است و من آن مانند تبريز است که دو رطل توراني مي شود 130اما رطل بغدادي 
فاوت . ھر قفیزي دو مکوک است و ھر مکوک ده آق. بنابر اين، گز شصت قفیز مي شود. کاره دو قفیز است سر ، مت جو دو  شاورزي و گنـدم و  اما کاره در محصـوالت ک

 . رطل است 100رطل است و کاره شونیز ھم  200اما کاره جو و نخود و عدس و جو دو سر، . رطل 300رطل است و کاره برنج  240يک کاره وزنش . است
اين قیمت متوسط است که معموال : او افزود. دينار از دينار عوال است 15دينار و نیم، و جو  39در قانون بغداد، يک گز گندم : نظام الدين ابوالفضائل يحیي بن حکیم گويد

 .فرا مي رسد، قوت کم و گران خواھد شد -اقامت زمستاني شاه  –اما وقتي زمستان . قانون ھمان معدل را در نظر مي گیرد
 .وقتي سلطان براي زمستان به اينجا مي آيد، در بناھاي خالفت که ھنوز ھم باقي است و در نھايت زيبايي و بھجت و شايسته اقامت شاھان، سکونت مي گزيند

محل اقامت خلفا نیست بلکه خانه دويدار کبیر است که زمان ھوالکـو جــاثلیق در  -که شاھان اسکان مي يابند  –اين محل : ابومحمد حسن غوري قاضي القضات گفت
 .موقعیت بااليي داشت -که مسیحي بود  –خاتون [ قطر] آنجا اسکان يافت و نزد ھوالکو به خاطر ھمسرش طقز

فراوان دارد ايـن امـر دو علــت : او گفـت. من از صدر مجدالدين بن دوري در باره کمي محصوالت در سرزمین عراق پرسیدم در حالي که سواد و اراضي آن امکـان کشـت 
 .و ديگري آن که محصوالت عراق براي ساير بالد برده مي شود. نخست کم شدن زراعت به خاطر کشتارھاي زياد زمان ھوالکو: دارد

به طور عام، آثار زيبا و ماندگاري از مساجد و مدارس و خانقاه ھا و رباط ھا و بیمارستانھا و صدقات جاريه و وجوه بر فراوان  –ايران  –در بغداد به طور خاص و اين مملکت 
چه کسي مي تواند وصف زيبايي ھاي عراق را بکند و حال آن روزگاري قبله پادشاھان کشورھا بوده که خیلي ھم زمان از آن نگذشته است، آثاري کـه برخـي . ھست

 .مانند گردنبد است و خاکش شايسته بوسیدن و سرمه چشم
آيا اوقاف در نواحي مختلف اين مملکت ھمچنان باقي مانده يا آن که دست ھاي غارتگر آنھا را تصرف کرده اسـت؟ او : از نظام الدين ابوالفضائل يحیي بن حکیم پرسیدم

ھر وقفي دراختیار متولي آن است و آنچـه در . ھمه آنھا سرجايش قرار دارد و ھیچ کس نه در دولت ھوالکو و نه در دوره ھاي بعد متعرض آنھا نشده است:  به من گفت
 .باره اوقاف ايران گفته مي شود که کاھش يافته بر اثر سوء اداره کنندگان آن است نه ديگران

از آنچـه . ھمین فاضل يعني نظام الدين يحیي بن حکیم طیاري در باره بسیاري از مسائل اين مملکت و قانون ھاي پادشاھي آن و نظام سپاھي براي من سـخن گفـت
کار را بـر عھـده دارد و اجــازه . گفت اين بود که سالطین امر و نھي در بالد ندارند ودر دخل و خرج تصرفي نمي کنند ين  اينھا ھمه به دست وزير اسـت کـه مسـوولیت ا

سلطان حقیقــي . تصرف مطلق در عزل و نصب و گرفتن و دادن دارد و جز در امور کلي با سلطان مشورت نمي کند که آن ھم شامل امور بسیار اندکي است بنابرين او 
 .و در واقع صاحب بالد است ومرجع کارھا و کارگشا ھموست

مراء اسـت ايـن مسـوولیت را در  –قتلوشـاه   –قطلـو شـاه . کار سپاھیان ھم به دست بزرگترين امراي اولوس است که به او کالري بیک مي گويند که به معناي امیر اال
سوولیت . زمان دو سلطان يکي محمود و ديگري برادرش محمد خدابنده داشت ھمین طور چوپان در زمان خدابنده و بعد از آن در زمان پسرش ابوسعید بھادرخـان ايـن م

ستمر  –قانه  –کسي که اکنون اين سمت را دارد حسن بن حسین بن آقیغا با آنه . را داشت بن ا شتمر  بن ط ست -اسـنتمر  –سلطان محمد  امـیران . بن عبرجـي ا
سلطان مــي . اولوس چھارنفرند يکي کالري بیک است و سه نفر ديگر که مجموعا به آنان امراي قـول مـي گوينـد عد از اســم  نام آنھـا را در فـرامین، ب مقـرر اسـت کـه 

 . چه آنان در اردو باشند چه نباشند نامشان در فرامین نوشته خواھد شد. نويسند، بعد از آنھا نام وزير
قات  گر طب ست و دي ير ا ھر صاحب سیف که امرش تحت اختیار کسي است که وظیفه امیراالمرائي اولوس را دارد و ھر صاحب قلم و منصب شرعي که تحت اختیار وز

شود یني دارنـد کـه کــم و زيـاد نمـي  عامـه . امراء و نويان که امیر ده ھزار نفر است بعد امیر ھزار نفر و بعد امیربر يک صد نفر و بعد امـیر ده نفــر، ھمــه اينھـا مرتبـه مع
 ... سپاھیان اسامي شان به طور مشخص در ديوان ھست

اما وقتي بخواھند تا سي تومان . است –ھر تومان فرمانده ده ھزار نفر  –آنچه در دواوين ھست بیست تومان : او گفت. من از ابوالفضائل در باره عدد سپاھیان پرسیدم
 . در حال حاضر آنان متفرق ھستند و التیام ندارند. و بیشتر آماده مي شوند

آنچه دردواوين از زمان ھوالگو و بعد از آن براي برجستگان از اينھا مقرر شده، ھیچ کـدام را راضـي نمـي کنـد امــا افــراد : ارزاق اينھا چه اندازه است؟ گفت: از او پرسیدم
 .معمولي ھمان مقدار مقرر را مي گیرند نه بیشتر

ده ھـزار  –يعـني امـیر ده ھـزار نفـر  –براي ھر امیر تومـان : چه مقدار درديوان براي آنان مقرر شده است؟ و برجستگان به چه اندازه قناعت مي کنند؟ او گفت: پرسیدم
سي میلیـون درھــم 500اما امروزه آنھا به کمتر از پنجاه تومان که عبارت از . ھزار درھم مي شود 60دينار رايج که  مي شــود  از . ھزار دينار رايج است قانع نیستند کـه 

شود ھیجـده  300اما بزرگ آنان که کالري بیک است، از زمان چوپان به بعد آنچه مي گیرد . پنجاه تومان تا چھل تومان که مـي  تومان است که سه میلیون دينار اســت 
 .اين عالوه بر درآمدي است که امراي چھارگانه از خدمتکاران فراوانشان در بالد مختلف بدست مي آورند. میلیون درھم

اما امیر يک صـد . براي امیر ھزار نفر، ھزار دينار رايج است که شش ھزار درھم مي شود. اما امیر ھزار نفر و پايین تر از ھمان حد مقرري قديم در ديوان تجاوز نمي کنند
ست. و ده و نیز ھر واحد سپاھي از لشکر ، صد دينار رايج مي گیرند که ششصد درھم مي شود و تفاوتي میانشان نیست . اين چیزي است که از قــديم مقــرر شــده ا

 .البته امیر يک صد و ده، چیزي اضافه، از آنچه براي سپاه است بر مي دارد
براي . ھر دسته اي از اينھا، منازلي دارند که از سلف به خلف برايشان به ارث رسیده و اين منازل از زمان ھوالکو به آنان اختصاص داده شـده اسـت در آنجـا انبارھـايي 

 .قوت آنان ھست اما آنھا از کشت و زرع زندگي نمي کنند
 .اين آن چیزي است که سپاھیان ايران افزون بر مقرري مي گیرند، يا آنچه در ديوان براي آنان قرار داده شده است

سد  20اين مبلغ پايین تر تـا . براي ھر خاتون دويست تومان است که يک میلیون دينار يا دوازده میلیون درھم مي شود. اما خواتین مبلغ معیني مي گیرند تومـان مــي ر
 .ابوالفضائل به من گفت که اين مبلغ کم و زياد مي شود. که دويست ھزار دينار است، يعني دو میلیون و دويست ھزار درھم
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ھم . میلیون درھم است 9تومان مي گیرد که يک میلیون و پانصد ھزار دينار يعني  150اما وزير  بر کمـتر از ايـن  به ده برا مي آورد  اما در آنچه از بالد مختلـف بـه دسـت 
 .رضايت نمي دھد

او افزود . تومان دارند که سیصد ھزار دينار يعني يک میلیون و ھشتصد ھزار درھم است 30برخي از آنھا در سال  –دبیر  –اما خواجگیه يعني خواجه ھاي از اصحاب قلم 
مي گوينـد ھا در اختیـار . در اين مملکت شمار فراواني وظیفه و حقوق و رسوم وجود دارد که برخي شمار آنھا را تـا بیســت ھـزار دينـار  مدھاي ناشـي از قريــه  امـا درآ

که حــد و . صاحبان آنھاست و مثل شاه ھر گونه بخواھند در آنھا تصرف مي کنند مثل اين که بفروشند يا ھبه نمايند يا وقف کنند اين به جز مرسومات و انعامـات اســت 
 .حصري ندارد

 .از جمله حقوق بگیران اين مملکت مستوفیان ھستند که حساب و کتاب نواحي مختلف مملکت را در اختیار دارند: او افزود
در بغداد قاضي القضـات مسـتقلي . اما قاضیان؛ در اين مملکت رسم بر آن است که قاضي القضات ھمراه سلطان است و بر تمامي مملکت حکمراني دارد به جز عراق

 .ھست که مسوولیت آنجا و عراق غربي را دارد
 .آخرين وظیفه اي که براي او تعیین شده شش قريه و يک تومان يعني ده ھزار دينار در سال است: قاضي القضات ابومحمد حسن غوري گفت

پادشاھان که ھمـه در پـي لـذات خـويش انـد و . پادشاھان اين مملکت و امیران آن میل کلي به شراب خواري دارند: نظام الدين ابوالفضائل يحیي بن حکیم به من گفت
حوال . امور دولت میان امراي اولوس و وزير، ھمان طور که گفته شد، تقسیم شده است به جھت مشغولیت پادشاھان به لذات و شھوات ، آنان از کار تدبیر مملکـت و ا

 .بالد دور شده و در سرانجام آن انديشه اي ندارند
 .در دامغان ھم معدن طال ھست. در مملکت ايران ، دو سرزمین يکي کیش و ديگري عمان ھست که محل مرواريد است

شنکاره در . اين معدن، حاصل اندکي دارد، و اين به خاطر دشواري به دست آوردن آن است: شیخ ما عالمه فريد الدھر شمس الدين ابوالثناء محمود اصفھاني گفت در 
 . شرق بالد عجم ، پادزھري حیواني از چراگاه ھا به دست مي آيد که در مقاومت در برابر سموم با ھیچ چیزي قابل مقايسه نیست

بھترين آن، کوچکترين و نوع خاکي رنگ آن است و خاصیت آن جلوگیري از تاثیر سموم حیواني و نباتي است؛ ھمین طور کسي که گزنده اي او را : ابن البیطار مي گويد
و اگرآن را بخورد اثر سم را از بین مي برد و اگر به جايي کـه . جو از آن بنوشد از مرگ رھايي مي يابد 12گزيده يا گرفتار کوبیدگي و خراشیدگي شده، اگر به مقدار وزن 

 .گزيده شده بمالد، سم را جذب مي کند
 .در مسافت يک روزه از اصفھان، با کندن زمین سرمه چشمي به دست مي آيد که چیزي جاي آن را نمي گیرد، ھرچند در حال حاضر نوع خوب آن اندک است

جز آن کـه بیشـتر ديــده نمـي : گفت. از شیخ در باره کمي نوع خوب آن پرسش کردم مي آيـد  ريشه آن تمام شده و آنچه ھست از ھمان مقدار باقي مانده به دســت 
 .شود

ھر کـدام در نـوع خـود عـالي اسـت . در اين مملکت از لباسھاي فاخري که از نخ يا مخمل و کمخا و عتابي و نصافي پشم سفید مارديني است استفاده مي شود کــه 
 . و تبريز به دست مي آيد –آق سرا، جايي در آناطولي  –لباسھاي فاخر در جاي ھايي مثل شیراز و اقصرا 

که سه روز راه تا اصفھان دارد، چشمه آب زاللي اســت کـه بـه آن  –شايد قمشه  –شیخ ما شمس الدين ابوالثناء محمود اصفھاني گفت که در شھري با نام قمشمیر 
اين آب را در آن سررمین آويــزان . خاصیت اين آب چنان است که مقداري از آن را در ظرفي ريخته به جايي مي برند که ملخ بدان يورش آورده است. آب ملخھا مي گويند

 .در آن وقت شمار زيادي پرنده سار به آنجا ھجوم آورده و آنچه ملخ ھست مي خورند تا تمامي آنھا نابود شوند. مي کنند
 .آب نه بر آن سرزمین ريزد و نه حتي در آنجا که آويخته شده باشد، شرط اين تاثیر است« آويختن اين آب بدان صورت که آ: شیخ ما شمس الدين گفت

ست کـه اگـر نجاسـتي در آن  بي ھ امیر محمد بن حیدر شیرازي براي من در نامه اي که فرستاد نقل کرد که میان دامغان و اسـترآباد از شـھرھاي خراسـان، چشـمه آ
 .ريخته شود آب آن زياد فوران کرده و در عین حال کدر مي شود

به طـول انگشـت : شیخ شمس الدين اصفھاني به من گفت ھايي  در مازندران که ھمان طبرستان است چشمه آبي ھست کـه اگـر کسـي آب آن را حمـل کنـد کـرم 
ند 9نفر آب بردارند و نفر دھم ھمراه آنان آب بر ندارد، کرم ھا به دنبال آن  9اگر . دست او را دنبال مي کنند اگـر يکـي از آنـان . نفر مي روند اما دنبـال نفـر دھـم نمـي رو

طرف او ھسـتند آبشـان . يکي از اين کرم ھا را بکشد، آب او تلخ مي شود، به دنبال آن آب افراد ديگر ھم که پشت سر او ھستند تلخ مي شود که در دو  اما کسـاني 
 .تلخ نمي شود

شند در  ضر با از عادت پادشاه در اينجا اين است که در اردوي او به ھر جايي که مي رود اعیان از علما و مدرسین با حقوق ھـاي کـه پرداخـت آن بــر سـلطان اسـت حا
ند -يا مدرسه  –اين ھمان چیزي است که آن را مدرسین . حالي که با ھر کدام از آنان تعدادي از فقھا و طالب ھم مي باشند یان از . سیاره مي گوي نـیز ھمـراه اردو اع

بزرگان و ھمین طور طوائفي از اصحاب ديوان و دبیران و نیز کساني از تمامي صاحبان حرفه ھا و صنعت ھا نیز حضور دارند به طوري که اردو مانند يک شھر بزرگ اسـت 
 .که با سلطان مي ايستد و حرکت مي کند

شود ند ھمـراه اردو باشـند اجــاره داده مـي  ھـر . صدر مجدالدين اسماعیل سالمي به من خبر داد که در اردو، خیمه و خرگاه ھايي ھست که به مردمي که مي خواھ
اسواق آنھا که . اينھا ممکن است از افراد باال و متوسط و پايین باشند. کسي که جايي ندارد و يا غريب است و به اردو مي آيد، آن را اجاره کرده در آن ساکن مي شود

که الزم بــه ذکـر آن نیسـت ھم . به آن بازار مي گويند شامل ھر آنچیزي است که در شھرھاي بزرگ وجود دارد از لباس و و غذا و نوشیدني و چیزھاي ديگـري  کسـي 
 .متعرض کس ديگري نمي شود

از جمله قواعد سلطان، چنان است که وقتي در جايي فرود مي آيد، جايي که به آن بیرق مي نامند، با فاصله از آن جا دو علم نصب مي شود که کسي سـواره بــه آن 
ھیچ کس نیست که به فاصله بیست تیر به خرگاه خان نزديک شود جز آن که از اســب پیـاده . امراي سلطان ھم در کمال ادب با آن برخورد مي کنند. نزديک نمي شود

 .شده و بدون اسب بدان سوي مي رود
با ايـن حــال، . را وقتي ديده که در نھايت عظمت بود و سلطان بوسعید پیش او اسم بي مسمايي بود -امیراالمراء  –صدر مجدالدين اسماعیل به من گفت که او چوپان 

. به خاطر بعد مسافت، خسته مي شد و بــراي اســتراحت روي صــندلي مـي نشسـت. وقتي چشمش به شاه مي افتاد پیاده شده، و قدم زنان به آن سوي مي رفت
 .دوباره پیاده مي رفت و چندين بار روي کرسي استراحت مي کرد تا به باب کرباس که ھمان باب خان بود برسد

ھر کدام از اين خیمه ھا ھر آنچه بدان نیاز داشت، بارش به دوش بـازار . مخصوص به خود را دارد که در آن اقامت مي گزيد -يورت  –ھر کدام از خاتون ھا خیمه : او گفت
 .بود

شنیدن شـکايات و رسـیدگي بــه مظــالم، بلکــه  از عادات اين سلطان آن بود که براي حضور در مجلسي سوار نمي شد و در مجلسي نمي نشست، ھمین طور بـراي 
ند و از او جـدا نمـي  -االبنافیه  –براي ھر يک از اين کارھا، فرزنداني از امرا بودند که آنان ابناء  گفته مي شد و آن کار را به انجام مـي رسـاندند و در اطـراف ســلطان بود

 .گشتند
باال بــه پـايین مـي  شد و ھـر کـدام بــر حسـب مراتـب خـود از  شته مـي  ھايي گذا اما امراء تقريبا در بیشتر روزھا به باب کرباس مي رفتند و در آنجا براي آنان صندلي 

 .نشستند
کدام. اما امرا در کنار در مي مانند. وزير ھر روز صبح نزد خان مي رود وقـتي غـذاي خـان آمـاده . در اين وقت، يا شاه بیرون مي آيد يا به آنان اجازه ورود مي دھد يا ھیچ

 . سپس ھر کدام به جايگاه ھاي خود مي روند. مي شود، براي ھر کدام از امرا ظرف غذاي مستقل فرستاده مي شود تا با ھمراھانش بخورد
 . ھر کدام از امرا حاضر بودند اين برنامه شان بود اگر ھم حاضر نبودند، احضار نمي شدند مگر آن که نیازي به وجود آنان باشد

بـه ھمیـن جھـت بـراي آنـان روز . شغل شاغل اينان، سوار شدن به اسب به قصد شکار بود که در بیشتر روزھا چنین مي کردند و در اين باره برخي با برخي ديگر بودند
 .مخصوصي که بار و موکب باشد وجود نداشت

Page 4 of 5

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\mongol\articles-1\30.htm



  

  

http://www.historylib.com 

  

 

 

اما چون . اگربه بالد و اموال و مسائل رعايا بود مي بايست نزد وزير مي رفت. اگرکسي شکايت داشت، اگر مربوط به لشکر بود مي بايد به امیر اولوس مراجعه مي کرد
 .غالبا امیر االمرا در اردو نبود چون به ماموريت يا صید يا سوي مرزھا مي رفت، بیشتر شکايت ھا به طور کلي نزد وزير برده مي شد

پي گـیري  کارش را  در اين بالد، قواعدي که بر اساس آنھا امور اداره شود وجود ندارد، بلکه ھر کس نزد خاتوني از خاتونھا يا امیري از امرا يا بزرگي از دبیران مي رود تا 
جازه خـان يـا امـیر اولـوس مـي . يا نیازي دارد که برآورده مي شود يا شکايتي دارد که بدان رسیدگي مي شود.  کند بدون ا گاه برخي از ھمین خواتین و امرا کسـي را 

 .کشند
يد . اما فرمان ھا و احکام صادره، آنچه متعلق به مسائل مالي باشد طرطمغا نامیده مي شودکه به فرمان و نظر وزير صادر مي شود آنچه متعلق به الجیـه کـه ھمــان بر

و انچه متعلق به عسـکر . نامیده شده و اين ھم از سوي وزير صادر مي شود و کساني مسوولیت آن را دارند و مربوط به آنھاست -در اصل سفید  –.... است مي شود 
 . صدور اين فرامین از امیر اولوس است. نامیده مي شود.... است به 

سـپس خطـوط گرفتـه شـده مسـوده . روش چنین است که وزير براي چیزي که مي خواھد دستور نگارش مي دھد. خط ھیچ کس براي ھمه، جز خط وزيرمطاع نیست
پاکنويس اين گونه تھیه مي شود که نام سلطان باالي آن و سپس نام چھـار امیـر . وزير آن را مالحظه کرده دستور مي دھد تا مبیضه نوشته شود. اي تنظیم مي شود

براي آن . زير آن نوشته شده، آن گاه يک جاي خالي براي خط وزير گذاشته مي شود و سپس متن فرمان يا حکم نوشته مي شود شخصـي کـه مسـوول اسـت تـاريخ 
خودش را مـي . مي گذارد و اين جز کسي است که اصل نامه را مي نويسد آنگاه متن را نزد وزير مي آوردند و او در آنجا مي نويسد که اين متن از فالنـي اســت و نـام 

 .نويسد
شود. اگر فرمان مربوط به اموال باشد به ھمین صورتي که گذشت، نوشته مي شود اما جز آن نه شته  لوس نو . آنچه متعلق به لشکر است مي بايد به دستور امیر او

 .وقتي او دستور داد بقیه کارھا به ھمان صورت که گذشت انجام مي شود و امیر اولوس خود چیزي نمي نويسد
روش اصحاب عالئم از دبیران ھم به مانند آنچه در مصر و شام است چنین است که تا وقتي خط نائب خويش را روي آن نبینند وسپس دريابند که از طرف او صادر شده، 

 .در آن باره اقدام مي کنند
به ھمـان صـورتي کـه از  ابوالفضائل به من گفت که در اموال امیران و فرماندھان لشکري مالیاتي نیست زيرا آنچه ھر طايفه اي دارد از پدرانش بـه او بـه ارث رســیده و 
قرر  نان م زمان ھوالکو برايشان مقرر شده بدون کم و زياد باقي مانده است مگر براي بزرگان از امرا که اموالشان فزوني يافته و در اين وقت، به دستور خان مالیـات بــر آ

 .شده و وزير ھم بر اساس آن فرمان صادر کرده است
ين  مردم اين مملکت با عجم درآمیخته از آنان زن گرفته به آنان زن داده اند و سبب مداخله آنان در امور شده اند و به ھمین دلیل روشھا و قواعد عجم عظمتي يافت و ا

ھوالکو نخستین کسي بود که در بغداد مي خواست تا کارھا به ھمان روال پیش اداره شود و اوضاع به ھمـان . قواعد در بیشتر امور بر عوايد خلفا و ملوک جاري گشت
 ....سان بماند اما آن زمان به خاطر شدت کساني که در اطرافش بودند و ترس زياد مردم از مغوالن اين امر ممکن نشد
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