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چکیده
غذا معانی گوناگونی در زندگی انسان دارد .غذاهای ملی و بومی اقوام و ملل مختلف حیات زیستی
و فرهنگی آنان را به نمایش میگذارد .ترجیح طعم ،ذائقه ،شیوه تدارک و ابزار به کار رفته ،آداب و
رسوم و آیینهای تهیه غذا ،پیچیدگیهای خاصی را در بستر فرهنگ نشان میدهد .که بازگو کننده
شیوه اندیشه و سنن فرهنگی و اجتماعی آن ملتها ست .هدف این مطالعه بررسی غذا و نحوه تهیه
آن در میان قوم مغول است و برای تحقّق آن ،روش پژوهش توصیفی تحلیلی بکار رفته است .نتایج
به دست آمده ،نشان میدهد که تنوع قابل مالحظه ای در مؤلفههای غذایی بومی ،منابع غذایی و
آیینهای تغذیه ای قوم مغول وجود داشته و منبع مهمی برای پایداری و انسجام اجتماع مغول بوده
است .خوراک اصلی آنان در سازگاری با محیط و با توجه به رونق دامداری ،گوشت و لبنیات بود و در
نوشیدنی ها ،شیر خصوصا به صورت تخمیر شده ،مورد اقبال بوده است .مغوالن از خوردن غذاهای
سنگین پرهیز میکردند .مهمان نواز و در برابر گرسنگی متحمل بودند .البته عادات غذایی بر خلقیات
مغوالن نیز تاثیر داشته است .پس از ورود به ایران ،از عادات غذایی ایرانیان تاثیر پذیرفتند و به
خوردنی هایی غیر از گوشت و لبنیات رو آوردند.
کلید واژه :مغول ،شیر ،قمیز ،گوشت ،لبنیات ،شکار
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مقدمه
غذا و تغذیه در زمره مهم ترین نیازهای بشر و پیوسته در طول حیات مطرح بوده اس ت .انس انها
در راستای سازگار شدن با ساحتهای گوناگون زندگی به صور مختلفی به مسأله غذا و تغذی ه پرداخت ه
اند .تأملی در تغذیه انسا ن نشان میدهد که غذا یا خوراک چیزی صرفاً ب رای دریاف ت و ی ا خ وردن
نیست بلکه بخش مهمی از فرهنگ و هویّت یک ملت ،قوم و اجتماع است .آثار غذا را بای د در آی ین،
اخالق و فرهنگ جستجو کرد ،زیرا با به کارگیری الگوه ای غ ذایی خ اص خصوص یات اف راد مانن د
خونسردی یا عجله به نمایش گذاشته میشود .لحظات شاد یا غمناک زندگی روشن م یش ود .نح وه
معیشت اقوام مختلف ،آداب و رسوم و سطح فرهنگی و اقتصادی مردم و حاکمان مشخص میگردد.
غذا یکی از مهمترین عوامل انسجام دهندگی و هویت بخش ی ب ه جوام ع انس انی اس ت ،طی ف
گسترده ایی از مناسک ،آیینها و سازو کارهای معنا ش ناختی و اس طوره شناس ی ب ا غ ذا خ وردن در
ارتباط است و مورد قضاوت قرار میگیرد ،زیرا عادات غذایی به عنوان مفهوم بزرگ فرهنگ ی ،کلیت ی
پیچیده از فعالیتهای آشپزی ،تمایلها و تنفره ا ،آگ اهی جمع ی ،اعتق ادات و تابوهاس ت .م ردم ب ا
انتخابهای غذایی ،این هویت را که به گروه خاصی تعل ق دارن د ،ش کل م یدهن د .می ان فرهن گ
مردمانی که می دانند مواد غذایی را چگونه فراهم کنند با تعقل و ظرافت ب ا ه م بیامیزن د در ش رایط
مناسب و آگاهانه بپزند و هنرمندانه خوان بگسترانند با آنان که به یک لذت آنی خوردن فکر کرده ان د
یا فقط خواسته اند ،سد جوع کنند ،تفاوت است.
مغوالنِ قدیم از جهت نوع معیشت و خصوصیات زندگی اقتصادی شکارچیان بیشه نشین ،ش بانان
و رمه داران بودند که در استپها و دامان طبیعت زندگی میکردند و زندگی عشیره ای نوع خاص ی از
آداب و رسوم تغذیه را برایشان رقم میزد .اینکه مغوالن به عنوان یک ق وم چ ه م یخ وردند و چ ه
میآشامیدند وکدام عوا مل در تغذیه آنان موثر بود و منبع غذایی آنها از کجا تامین میشد؟ سوال اصلی
پژوهش حاضراست.
در این خصوص تا کنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته و کارهای انجام شده بیشتر در خصوص
آداب و رسوم مردم آسیای مرکزی بوده است .مانن د مقال ه ن وراس کس ایی در خص وص «خ وراک و
پوشاک در آسیای مرکزی» ،مقالهی «آداب و رسوم ایلخانان» از اصالن پور علمداری و مقاله دیگری
از مریم معزی در خصوص «آداب و رسوم ایران در دوره ایلخانی» است .الهام ه مفت اح نی ز در مقال ه

بررسی آداب و عادات غذایی مغوالن (خوردنی ها و نوشیدنی ها)

616

«معیشت مغوالن» به نحوه زندگی و ساختار اجتماعی آنان پرداخته است .مقاله «فرهن گ خ وراک در
مغولستان» از منیژه مقصودی ،مربوط به دوره معاصر است که بر اساس مشاهدات شخص ی نوش ته و
نگارنده از مطالب آنها به فراخور نیاز استفاده نموده اس ت ،ام ا مح دوده تحقی ق در پ ژوهش حاض ر،
متمرکز بر قوم مغول و بررسی خوردنیها و نوشیدنیهای س نتی در مغولس تان ق دیم اس ت .هرچن د
پژوهشگر به فرا خور ضرورت در اثنای پژوهش به تاثیر فرهنگ ایران در تهیه دیگر غذاهای مغ والن
نیز پرداخته است.
روش تحقیق
در پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و نگارنده عالوه بر تصویرسازی آنچه بود
به تشریح و تبین وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته است و صرفاً آنچه را وجود داشته ،مطالعه نموده و
به توصیف و تشریح آن پرداخته و دخالتی در جابجایی متغیرها نداشته است .ضمن مطالعه منظم منابع
دست اول مربوط به مغول مانند تاریخ سری و جهانگشای جوینی .....از مآخذ و تحقیقات جدید ،تالیف،
ترجمه و مقاالت در حوزه غذا و نوشیدنی و قوم مغول بهره برده و نتایج حاصله را تنظیم نموده است.
یافتههای پژوهش
تاثیر عوامل طبیعی بر معیشت مغوالن

از آنجا که اوضاع طبیعی یکی از عوامل موثر در شیوه زندگی و خصوصیات رفتاری است ،بنابراین
در بررسی تاریخ حیات و نحوه معیشت اقوام و ملل توجه به آن ضروری است .بر ای ن اس اس زادگ اه
مغوالن که از شرق به مراتع پهناور استپی و از شمال به جنگل غیر قابل نفوذ سیبری و از جن وب ب ه
صحرا و تمدن چین محدود میشد ،مرتعی بدون درخت بود که استعداد کشاورزی نداش ت ،ام ا ب رای
چرای گلهها و رمهها ایده آل بود 6.در صحرای ب ی روح و خش ن مغولس تان نی ز طوفانه ای ش دید
میوزید و پوشش گیاهی آن از خار ،خاشاک و علفهای هرز تشکیل میشد 1.به این ترتی ب ،م وطن
مغوالن برای کشاورزی نامناسب ،ولی به لحاظ وجود مراتع و چراگاههای بزرگ برای قبایل صحراگرد
و چادرنشین که زندگانی شان از راه دامپروری تأمین میگردید ،بسیار مطلوب بود 9.ب ا توج ه ب ه ن وع
زندگی مغوالن که به شکل چادر نشینی و بیابانی بود ،تقسیم کار و تخصص بسیار س اده و بیش تر در

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -پاییز  - 31شماره 48

611

دامپروری خالصه میشد و از طریق این شغل نیازهای اولی ه و ضروری زن دگی برآورده م یگردی د و
زندگی ساده و بی تجمل احساس همبستگی بیشتر را موجب

میگردید4.

سرزمین مغولس تان ب ا ای ن خصوص یات آب و ه وایی از دیرب از ،مح ل اقام ت اق وام ب دوی و
صحراگردی بود که عهده دار دفاع از جان و مال خویش و پیوسته مسلح بودن د .سرس ختی و دالوری
در آنها سرشته و به خود هراس راه نمی دادند .جز جنگ و شکار ،غارتو نابودی مظ اهر تم دن ،نق ش
دیگری نداشتند .این مردم خانه بدوش ،دشمن روستاییان و شهرنشینان بوده و اصوال ب ا یکجانش ینی
بیگانه بودند .ظهور چنگیز ( 161 114ق) وتشکیل امپراتوری مغول ،تحوالتی در شیوۀ زندگانی آنان
پدید آورد و مجاورت با تمدن چین و ایران ،این قوم را با م دنیت و شهرنش ینی آش نا نم ود 9.ام ا در
مدتی طوالنی در برابر همان ملل متمدن ،خصوصیت یک دسته راهزن و غارتگر را به خود

گرفتند1.

ساختار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مغوالن مرتع نشین نیز بسیار ساده و ابتدایی بود .سرسختی
و فقر طبیعت ،تنگی معیشت را با خود داشت و این امر ب ه هم راه خان ه بدوش ی و مقتض یات خ اص
آن ،عامل پراکندگی و مانع تمرکز سیاسی بود 9.آنان منزل و مسکن ثابتی نداشتند .تنها ح دود مرات ع
خود را میدانستند و به اقتضای فصلهای سال از نقطه ای به نقطۀ دیگر کوچ میکردن د .توقفگاهه ا
در مسیر کوچ به روشی انتخاب میشد که با نوع گله و شرایط زندگی مناسب باشد.
مغوالن که برای تهیه علوفۀ دامها و شکار ،بطور دائم در حرکت بودند به تجارت نیز میپرداختند.
خوردنیها و نوشیدنیها همیشه جزء ثابت در تجارت آنان بود و در مس یرهای ط والنی و ب ا عب ور از
میان ملل مختلف ،طعم غذاهای بس یار از من اطق گون اگون را م یچش یدند و ب ا م زه خوردنیه ا و
نوشیدنیهای گوناگون آشنا میشدند.
قبایل ساکن مغولستان با توجه به این شرایط برای تهیه غذای خود با مشکالت و مصایبی دست
به گریبان بودند« .افراد قبیل هها از خردس الی ع ادت ک رده بودن د ...م دتها ب ا نهای ت بردب اری در
کمینگاههای نامریی یا برابر دام هایی که برای شکار گسترده بودند ،بمانند تا قوت الیموت خ ود را ب ه
دست آورند و جانشان را از گرسنگی نجات دهند ».آنان به محصوالت لبنی گوش ت و چرب ی حی وانی
عالقه داشتند و این غذاها آنها را در برابر زمستانهای سرد و خشک مقاوم میکرد
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در واقع این قوم ،راه بسیار سختی از زندگی را با اهلی کردن و در اختیار درآوردن حیوانات و به ره
برداری از بخشهای پهناور زمینی که باران در آن کم میبارید ،طی کردند.شرایط جغرافیایی و طبیعی
مغولستان به گونه ای بود که باعث میشد ،مردم منطقه در انتخاب خوردنیها و نوشیدنیها گزینههای
متنوعی نداشته باشند و بنا به شرایط ،غذاهایی را انتخاب کنند که برای ملل متمدن ،قابل قبول نباشد.
به همین دلیل نمی توان در این مورد آنها را وحشی صفت دانست بلکه به اقتضای طبیعت منطقه این
چنین رفتار

میکردند8.

مطبخ و آداب خورن
مغوالن در خانه ای شش ضلعی یا مدور به نام «یورت» 1زندگی میکردند .در وسط ه ر ی ورت
اجاقی قرار داشت که روشن نگاه داشتن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار و به معنای تداوم زندگی ب ود
و این تأثیر فرهنگ کهن ایرانی را میرساند که آتش در آن مقدس شمرده میشد و به واسطۀ ترکان
اویغوری در میان مغول هم وارد شده بود .نیمه شرقی یورت ،مطبخ و قلمرو خصوصی زنان برای پخت
و پز ،نگهداری ظروف و مواد غذایی بود و نیمۀ غربی برای نشستن اهل خانه و میهم انان آم اده
میشد .جمع کردن تاپاله و افروختن آتش بر عهده زنان بود و بیشتر وع دههای غ ذا را آن ان ت دارک
میدیدند 3.زنان در طبقاتاجتماعی پایین نقش خود را در پخت و پز برای خانواده صرف

میکردند63.

مطبخ در دربار مغوالن ،زیر نظر خوانساالر بود و تعداد زیادی آشپز ،شاگرد آشپز ،چشنده و عده ای
دیگر در آن مشغول بودند 66.مباشر طعام و شراب ،بکاول و باورچی (م زه کنن دۀ غ ذا و س فره چ ین)
مأمور نظارت بودند .رئیس سفره خانه و آبدار باشی ه م ج زء مش اغل مه م محس وب م یش

دند61.

فرمانروایان مغول عالقه داشتند که با چند تن از وزراء و اطرافیان غذا بخورند و برای گروهی دیگ ر از
مطبخ خود غذا بفرستند 69اربابان و غالمان یک نوع خوراک میخوردند.
در سپاه مغول نیز تشکیالتی بود که کار مطبخ را انجام میداد .در دوره چنگیز خان بعضی از افراد،
عهده دار تدارک غذا و نوشیدنی برای سپاه بودند« .غالب امیران و وزیران بنا ب ه ع ادت ب ه غ ذاهای
محلی و یا بنا به مالحظات سیاسی و از ترس مسموم شدن در سفرها و مأموریتها ،آش پز مخص وص
همراه

میبردند64».

1یورت از یک چارچوب چوبی سبک و پوششی از نمد کلفت برای محافظت در برابر باد و باران تشکیل میشد.

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -پاییز  - 31شماره 48

614

سفره انداختن و دور سفره غذاخوردن ،در میان مغوالن مرسوم نبود .ساده ترین کارکرد س فره دور
هم جمع کردن افراد و ایجاد روابط انسانی است .افرادی که دور یک سفره می نشینند ،عالوه بر انجام کار
مخصوصی که معموالً خوردن غذاهای روی سفره است ،با یک دیگر تعام ل م ی کنن د .اعض ای خ انواده
معموالً دور سفره یکدیگر را می بینند و سفره خاصیت آرامش بخش دارد .مغوالن فاقد چنین روحی ه ای ی
بودند و پس از آشنایی با آداب ایرانی بود که از آن استفاده کردند و در مجالس بزم و شادی از میهمان ان و
سفیران با خوراکها ،میوهها و نوشیدنیهای رنگارنگ و در کنار سف

ره پ ذی رایی مینمودند.

مغوالن میهمان نواز بودند .خوراکشان را حتی اگر اندک هم بود با میهمان تقسیم میکردند .رسم
بود که هرگاه چارپایی را میکشتند ،قلب آنرا در بشقابی نهاده و به بت چادر تعارف میکردند و س پس
آن را بریان نموده و مقابل بت

میخوردند69.

آنان دائما میخوردند و حریصانه مینوشیدند؛ اگر چنین فرص تی نداش تند ،در خ وردن و نوش یدن
امساک میکردند .آنان همه موجودات زنده را چه تمییز و چه کثیف میخوردند مغول در غذا خوردن به
بهداشت و نظافت توجهی نداشت از آنجاییکه هنگام خوردن گوشت ،دستهایشان با ش یره آن آل وده
میشد ،برای پاک کردن ،دستها را یا به چکمهها یا بر زمین میمالیدند .کاسههای خوراک خ وری را
نمیشستند .گاهی آنرا با آبگوشت پخته شده شسته و سپس آنرا در دی گ خ وراک پ زی میریختن د.
بیگانگانی که با مغوالن روبرو میشدند ،از نحوۀ تغذیۀ آنان احساس نفرت میکردند 61این قوم پس از
سلطه بر ایران کوشیدند که با نحوه تغذیه ایرانی و کشتار شرعی حیوانات مخالفت کنن د ،ام ا پ س از
چندی که مغلوب آیین و فرهنگ ایرانیان شدند به خوراکیهای ایرانی و شیوه خوردن آنها خو گرفتند.
آنان در قحطی بسیار صبور بود .مثال بعد از دو روز و دو شب گرسنگی باز هم آواز م یخواندن د و
تفریح میکردند و با آنکه غالبا مست میشدند ،ولی در غذا به منازعه و مجادله نمی پرداختند.
خوردنیهای مغوالن
از ابتدا جوامع با توجه به امکانات محیط زندگی اشان ،عادتهای غذایی گوناگون را بر گزیدند.این
روند انتخاب غذ ا به تدریج به واسطه پیچیده تر شدن فرهنگ ،ابع اد گون اگونی ب ه خ ود گرفت.تم ام
مسائل محیطی ،روانی ،سیاسی و اقتصادی برعادات غذایی تاثیر گذاشت .ه ر چن د نم ی ت وان منک ر
تکامل تاریخی عادات شد ،اما غذا ویژگی هایی دارد که بازگشت به گذشتههای ملی و ب ومی را ب رای
مردم امکان پذیر مینماید .پخت و آماده کردن غذا همان دگرگونی فرهنگی طبیعت بود.
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نان

نان یکی از اصلی ترین خوراکها نزد هر قومی است .آنچنان که از سفرنامه ابن بطوطه برمیآید،
مغوالن به خوردن نان یا غذای سنگین و غلیظ عادت نداشتند 69درمغولستان گندم و جو کمتر بدس ت
میآمد ،زیرا مغوالن که صحرا نشین بودند و از ییالق به قشالق میرفتند ،زیاد ب ه کش اورزی رغب ت
نداشتند و ترجیح می دادند که به جای گندم یا نان جو ،شیر تازه مادیان بنوشند .با این حال نوعی ن ان
به نام چاپاتی داغ در بین آنان معروف بود .اما پس از تسلط بر ماوراءالنهر و خراسان ،تهیه آرد و پختن
نان را از ایرانیان آموختند 68.زیرا در مناطق مذکور انواع مختلف نان مانند نانهای بومی :نان خش کار،
نان کشکین که از باقال ،نخود و گندم تهیه میشد و زعاره یا(گاورس) رایج

بود63.

معموال نان از گندم یا جو تهیه میشد 13.نان جو بیشتر در بین طبقات فرودست و نان گندم می ان
طبقات مرفّه مصرف میگردید 16به همین دلیل پیش کش کردن آن به مهمانان نشانۀ کم ال احت رام
تلقی شده

میشد11.

مغوالن هنگام سفر به اسب نواله می دادند و نواله عب ارت ب ود از آرد گن دم ی ا ج و ک ه خمی ر
میکردند و در دهان اسبها میانداختند یا این که گن دم و ج و را ب دون آرد ک ردن در ت وبره اس ب
میریختند که بخورد .نواله به مناسبت ارزانی جو نسبت به گندم معموال از جو تهیه

میشد19.

از انبارهای نان و نحوه پخت و تقسیم آن در دوره ایلخانان در وقفنامه رب ع رش یدی بس یار گفت ه
شده است.
لبنیات

یکی از غذاهای اصلی لبنیات بود ک ه در من ابع مختل ف ب ه دفع ات از آن ص حبت ش ده اس ت.
غذاهایی که از شیر تهیه میشد در مغولستان محبوب و به «غذای سفید» معروف بودند .مغوالن برای
تهیۀ شیر اسبهای ماده را به تیری میبستند بعد کره اسبی را وا میداشتند تا از سینۀ مادرش بنوش د،
سپس او را کنارمیزدند و شیر مادیان را میدوش یدند .آن ان ش یر را در خی ک میریختن د و باچم اق
بزرگی به آن میکوبیدند ،بعد از آن که شیر ترش میشد از آن کره میگرفتند .بعضی اوقات هم از آن
ماست یا پنیر تهیه میکردند 24از آنجا که ماست مادیان غ ذایی س بک ،مق وی و دارای م واد غ ذایی
ضروری برای بدن بود ،تولید سنگینی و کسالت نمیکرد و خواب را م نظم مینم ود ،غ ذای س ربازان
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مغول در راهپیماییهای طوالنی و جنگها بود .سربازان کشک را نیز در کیسههای چرم ی ،ب ه عن وان
غذای میان راه ذخیره میکردند« .چون مغولها غذایی غیر از ماست مادی ان نمیخوردن د از نوش یدن
آبهای آلوده مریض نمیشدند یا به ندرت دچار مرض میگردیدند و شماره بیماران در قشون چنگی ز
و فرزندان او بسیار کم بود».

25

مغولها کره را که در مشک زده بودند ،در رودۀ گوسفند نگهداری میکردند ،زیرا هیچ وقت فاسد
نمیشد ،اما مایع باقیمانده در مشک را میگذاش تند ت ا بترش د س پس آن را م یجوش اندند و خش ک
میکردند و از آن کشک به دست آوردند.

26

گوشت و انواع غذاهای گوشتی
غذا دارای سلسله مراتب است و گوشت قرمز در راس آن قرار دارد .از آنجا که هیچگون ه س بزی،
غله یا میوه در دسترس ایشان نبود مگر از راه تجارت ،بنابراین با تکیه بر گوش ت زن دگی میکردن د.
گوشت در تغذیه مغول جایگاه ویژهایی داشت و مغوالن گوشت خوارترین مردم بودند .پایه غذایی آنه ا
به علت دامداری و دامپروری گوشت بود و در خوردن گوشت حیوانات مختل ف ب رای مغ والن منع ی
وجود نداشت 19.با مطالعه تاریخ مغوالن و نحوه معیشت آنان میتوان دریافت که از گوشت گوسفند به
مقدار زیاد و از گوشت گاو به مقدار کم و از گوشت اسب ،گوزن ،روباه ،موش صحرایی ،خوک ،سگ و
انسان و زنان تناول مینمودند 18.مغوالن حاضر بودند گوشت حیوان بخورند و در مقابل فرزندش ان را
به فردی که گوشت را داده به عنوان خدمت گزار

بفروشند13.

گوشت از لذیذترین و مهمترین خوراکیها محسوب میشد .ب ه هم ین جه ت بیش تر در س فرهی
طبقات باال به شیوههای مختلف یمانند بریانی یا کباب شده و یا مخلوط با دیگر غذاها چ ون هریس ه
(حلیم) وجود

داشت93.

در روزهای جشن گوشت اسب ،خر ،گاو و گوسفند و غاز زینت بخش سفرۀ مغوالن بود .در میهمانیها
به هر کس تکه گوشتی داده میشد .بی آنکه آنرا خرد کند با دست ب ه ده ان میگرف ت و م یخ ورد .در
جشن عروسیها ،سفرههای چرمی گسترده میشد و کباب ران اسب و نان ج وین عس ل آل ود و بس یاری
چیزهای دیگر در سفرهها میگستردند و بوی دود کباب فضای چمن را معطر

میساخت96.
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مغوالن گوشت را برای ذخیره در زمستان ،ش کار و تک ه تک ه م یکردن د و ب ه ص ورت ن وار در
میآوردند و روی تاقچهها خشک میکردند ،گاهی گوشت را منجمد مینمودند و برای س الهای بع د
استفاده میکردند یا درون خیکی نگهداری میکردند .خانوادههای مغول در پاییز ،گوش ت را در زم ین
دفن میکردند تا منجمد شود .دشت پهناور مغولستان اگر چه در سراسر تابستان پر علف بود ،ام ا ه ر
سال زمین آن یخ میبست 91.نیروهای چنگیز «آب منجمد رودخانه را قطعه قطعه ک رده ،گورخره ا و
گوسفندان کوهی بسیاری شکار کرده بودند و گوشت آنها را منجمد میکردند تا هنگ ام نی از از آنه ا
استفاده

کنند»99.

برای ذخیره گوشت ،ساالنه در زمستان شکار انجام میشد و در آن از فنونی استفاده میکردند ک ه
با اندکی تفاوت در جنگاوری نیز از آنها مدد میجستند 94.بریدن گردن حیواناتی که مخصوص خوردن
بودند ،مجاز نبود 99.از پوست اسب به عنوان پاتیل خوراک پزی استفاده میکردند .گوشت خام و آب در
درون پوست اسب قرار داده میشد تا بعد ب ا ان داختن س نگهای داغ در آن ،گوش ت را بجوش

انند91.

گوشت را معموال میجوشاندند یا کباب میکردند ،ام ا در ش رایط س خت ،آن را ب ه ص ورت خ ام نی ز
میخوردند یا زیر زین اسب یا شتری که در تمام روز سواری میداد ،نرم میکردند 99.در بین حکمرانان
مغول ،گوشت و کله پاچه طالب آن بسیار داشت 98.با سبزیهای اهلی و کوهس تانی طع م گوش ت را
مطبوع

مینمودند93.

مغولها در صورت لزوم از گوشت انسان هم تغذیه میکردند .رهبر تاتارها با مهمانان خود از بدن
انسان چون نان تغذیه میکردند و از آن جز استخوان چیزی برای کرکسها باقی نمیگذاردند .مغوالن
زنهای پیر و بدترکیب را به عنوان جیره روزانه میخوردند ،ولی زنهای زیبا را نمیخوردند 43.اباقاخان
قتل معین الدین پروانه را صادر کرد .معین الدین پروانه و کسانش به دست یکی از ام رای مغ ول ب ه
قتل رسیدند و مغول جسد پروانه را قطعه قطعه کرده از غیظ و غضب گوشت او را پختند و

خوردند46.

خوردن گوشت حیوانات اهلی

مغوالن به گوشت گوسفند عالقمند بودند و در روزهایی که گوشت زیاد میشد ،بسیار میخوردن د
و برای روزهای سخت نیز ذخیره میکردند 41.این گوشت غذای معمولی خانوادهها ب ود ک ه پخت ه ی ا
کباب میشد بعد با هم آن را در یک ظرف میخوردند .گوشت گوسفند کمتر به دست میآمد به ای ی ک
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گوسفند به صد دینار کوچکی (دالرسنگی) بالغ میشد گوشت گاو و گوسفند ب ه غی ر از قس متهای ک م
ارزشتر این حیوانات چون شکمبه به دلیل گرانی کمتر مورد استفادۀ فقرا قرار

میگرفت49

مغولها غذایی داشتند که با گوشت بز تهیه میشد .امعاء و احشای بز را از قسمت دم کامال خ الی
میکردند و روی آتش کامال گداخته و سرخ شده قرار میدادند و حرارت بس یار زی اد س نگها باع ث
میشد .گوشت بپزد .چند قطعه گوشت پر چرب را داخل یک دیگ سنگی قرار میدادن د .س پس چن د
قطعه سنگ گداخته را در روی گوشت داخل دیگ میگذاشتند به این غذا خورخور م یگفتن د .غ ذای
گوشواره یا راوی ولی بود نیز از گوشت گوسفند تهیه میشد گوشت را داخل خمیر گ رد میکردن د و در
آب جوش قرار

میدادند44.

گوشت اسب را فقط در موارد اجبار یا اضطرار میخوردند 1.به طور کلی اسب و آنچه از این حی وان
به دست میآمد از جمله گوشت ،شیر ،پنیر و حت ی په ن ،م ورد اس تفادهی مغ والن ب ود 49.در می ان
قسمتهای مختلف گوشت اسب ،کفل اسب ...با گوشتهای دور آن چنان که رانها از آن ج دا ش ده
باشد ،بسیار مورد عالقۀ مغوالن بود 41.معموال تکههای کلفتی از گوشت اسب را یکی پس از دیگ ری
میبریدند و میجوشاندند یا بدون نمک کباب میکردند .هنگام لشگرکشی ،سختی و قحط ی ،کش تن
اسبها و استفاده از گوشت آنها معمول بوده است؛ به طوریکه حت ی اگ ر ظرف ی ب رای پخ ت پی دا
نمیکردند؛ در کاله خود آنرا میپختند و کباب میکردند 49.در ب ین حکمران ان مغ ول ،گوش ت اس ب
بخصوص کباب ران آن با برنج و سیراب خرد کرده ،طالب ان بسیار

داشت48.

در مزار متوفی نیز که اطعام به مدت سه روز برپا بود ،چند رأس اسب قربانی میکردند ،گوش ت را
میخوردند و پس از آن استخوان اسبها را به احترام متوفی

میسوزاندند43.

گوشت حیوانات وحشی و شکار

 -1اگرچه مغوالن اسبهایشان را نمیخوردند ولی در مواقع خاص و بروز قحطیها و برخی مراسم مذهبی وقتی مجبور بودند اسبهای پیر و گاهی
جوان را برای خوراک استفاده میکردند .البته سعی میکردند مادیانها را حفظ کنند چون به شیر و کرههای آنها احتیاج داشتند.
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مغوالن برای تکمیل تغذیۀ خود به ش کار وابس ته بودن د .ش کارچیان مغ ول آه و ،غ زال ،روب اه،
گوسفندکوهی و بز وحشی ،کبک ،گوزن ،خرگوش به خانه میآوردن د .گوش ت س گ ،م وش و دیگ ر
گوشتهای حرام و مردار ،قورباغه ،سگ ،مار و چیزهای مشابه آنرا نیز میخوردند 93آنان گوشت شکار
را تقسیم

میکردند96.

با توجه باینکه قسمت مهمی از خوراک مغوالن از شکار تأمین میشد ،لذا دائم ا در ح ال حرک ت
بودند .شکار در زندگی این قوم افتخار محسوب میشد .شکار حیوانات بزرگ و گوشتخوار ،گ اه دس ته
جمعی وگاه فردی انجام میگرفت .ترتیب شکار و جستجوی صید ،آداب و قواعدی داشت که بخش ی
از یاسای چنگیز به آن اختصاص یافته است 91.مغوالن قدیم چه کسانی که در بیشه زندگی میکردن د
و به شکارچیان بیشه نشین یا «قوم بیشه یا هُویین اِرگان »1معروف بودند چه ص حرا نش ینان و رم ه
داران که در استپها و مرغزاران زندگی میکردند ،عالوه بر گوشت حیوان ات اهل ی از گوش ت ش کار
تغذیه مینمودند .مغولها هر سال برای بدست آوردن گوشت و برای اینک ه بتوانن د زمس تان س خت
مغولستان را به سر آورند ،شکار ترتیب میدادند 99.آداب شکار نزد مغوالن مفصل بود «آنها در اوای ل
فصل زمستان شکار بزرگی طرح میانداختند و خان با خواتین و ان واع خ وردنی و مش روبها متوج ه
شکار میگردید» 94.شکار با کمک پرندگان 2و حیوانات شکاری انجام میشد 99.مغوالن حیوان جوان و
سالم را نمی کشتند و حیوان مرده را

میخوردند91.

اهمیت شکار نزد مغوالن ت ا حدی بود که فرمانروایان در دربار خ ود مناص بی ب ه ن ام میرش کار و
قوشچی باشی داشتند .به گزارش مارکوپولو ،میرشکار در دربار ق وبیالی موظ ف ب ود در فص ل ص ید
(زمستان) روزانه هزار رأس حیوانات شکاری و به همین میزان ماهی صید شده به دربار تحویل

دهد99.

گوشت ،پوست و شاخ حیوانات شکاری مورد استفادۀ اقوام مغول قرا میگرفت 98.آنان گاه ماهه ا
در شکارگاه میماندند 93.صحرا نشینان و رمه داران زندگی خود را ب ر پش ت زی ن اس ب و ب ا ش کار
حیوانات وحشی سپری

.1

میکردند13.

از آنجا که بیشهها در هر والیتی دور از یکدیگر قرار داشتند این بیشه نشینان طبعاً از هم دور افتاده بودند و اگر چه همۀ آنها را از اقوام بیشه

گفتهاند ،تنها به جهت محل بیشه مشخص میشد که هر یک از کدام قوماند (رشیدالدین فضل اهلل.)296 /1 ،1737،1،
 .2این امر سبب شده بود به مرور زمان پرندگان شکاری مانند قارتال ،سنقور ،شاهین ،چاغر (چشم سیاه) در نزد آنان به عنوان حیوان مقدس یا تابو
م حسوب شود ،به همین علت ،شکار این پرندگان و خوردن گوشت آنان ممنوع شده بود
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انواع شکار بخصوص سمور و سنجاب در دسترس مغولها بود و به این کار عالقۀ فراوان داش تند
بطوریکه بعضی قبایل ،بولغچین یعنی «شکارچی سمور» و بعضی دیگر ،کاراموچین یعن ی «ش کارچی
سنجاب» نام

داشتهاند16.

صیادان قبیله در عوض حیواناتی که در اوقات دیگر میکش تند و فق ط از پوس ت آنه ا اس تفاده
مینمودند از قبیل روباه و قاقم ،سمور در زمانهای دیگر گوزن یا خ ر س یمی کش تند و آن حی وان را
پخته و درست در ظرف میگذاشتند و تا آخرین لقمه

میخوردند11.

اوکتای(6146 6113م) و جغتای در قراگول نزدیک مصب زرافشان به شکار پرن دگان پرداخت ه و
هر هفته  93شتر بار از انواع پرندگان شکاری را برای چنگیز

میفرستادند19.

موش خر ماها در فرهنگ مغولستان جایگاه خاصی داشتند یعنی هم منبع غذا بودند و هم منب ع خط ر
به جز موش خرماه این اقل طاعون ،موش خرماها همواره قسمتی از خوراک تابستانی مغوله ا بودهان د؛ از
گوشت کتف موش خرماها که با نام «گوشت انسانی» معروف است ،غذای لذیذی تهیه

میشود14.

خوردنیهای دیگر
آش و سوپ

گزارشی که از دیگر غذاهای مغوالن در دست است بیشتر ب ه دوره ایلخان ان در ای ران و پ س از
اسالم آوردنشان مربوط است که در اثر مجاورت با ایرانیان با سوپ ،آش ،ب رنج و م اهی آش نا ش دند.
سوپ را بیشتر سربازان میپختند .بدین شرح که بعد از دریافت گندم آن را به قصبات م یدادن د و آرد
دریافت مینمودند ،اما گاهی سربازان گندم خود را با گوشت طبخ میکردند و یک نوع س وپ غل یظ و
لذیذ میپختند 19.آش 1یکی دیگر از غذاهایی بود که مغوالن پس از ورود ب ه ای ران ب ه آن عالقمن د
شدند .این آش به رسم بلخ پخته میشد .بدین ترتیب که گوشت را با نخ ود ط بخ میکردن د و آنگ اه
انواع سبزیهای اهلی و کوهستانی را بعد از تمیی ز ک ردن میکوبیدن د و ب رای لذی ذ ش دن آش ،آب
سبزی را به مقدار زیاد در غذا میریختند و مقداری عصاره غوره هم به آن میافزودند و رسم این بود
 -1درزبان ترکی کاربردی که نداشته و در سنگ نبشته های ترکی نیز آمده بود و در آن زبان نه به معنای غذایی خاص بلکه به معنای عام :غذا و
خوراک بود و از همین مورد نیز این مفهوم مستفاد میگردد .این واژه در گروه زبانهای ترکی نیز وجود داشته و از همان زبانها به زبان کرهای و
مغولی راه یافته و در کرهای به صورت آلو در مغولی به صورت آلیسون درآمده بود .گمان میرود که «واژه آش» ریشه آریایی داشته و برگرفته از
سنسکریت و یا یکی از اشتقاقهای آن در زبان ایرانی و فارسی قدیم باشد (رشیدالدین فضل اهلل.)2291/1737،7 ،

696

بررسی آداب و عادات غذایی مغوالن (خوردنی ها و نوشیدنی ها)

که آش بلخ را قبل از غذاهای دیگر میخوردند تا اینکه سبب مزید اشتها شود و بتوانند اغذیه دیگ ر را
بخوبی تناول نمایند .نوعی سوپ که از شیر ترش شده تهیه میشد نیز همواره ب ه عن وان غ ذا آم اده
میگردید .شیوۀ تهیۀ این سوپ بدینگونه بود« :دیگ پر از آبی را بر آتش مینهادند ی ک کاس ه م ایع
شیر ترش را که شبیه پنیر بود و با آب سرد زدهاند تا همچون خمیر شود ،آماده میساختند .آنگ اه ای ن
کاسه را در دیگ جوشان خالی میکردند و همه آن دیگ چون سرکه ترش میش د .س پس نانه ای
نازکی از آرد را که ورزیده و خمیر کردهاند در دیگ جوشان میانداختند .پس از آنکه ان دکی جوش ید...
آن را در کاسهها میریختند» 11.به گزارش کالویخو این غذا آشنامیده میشد ،امّا احتماالً وی در ای ن
مورد دچار سهوی شده بود؛ زیرا کلمه آش واژهای ترکی و عام به معنای غ ذا و خ وراک ب ود ک ه در
منابع به کرّات در مورد غذاهای مختلف بکار رفته بود .خود کالویخو نیز از «آشهای گوناگون» که با
برنج و یا گوشت تهیّه میشده ،یاد میکند 19.غازانخان شرط کرد که در خانقاه ه ر بام داد و ش بانگاه
فقر او مساکین را آش دهند 18.در ربع رشیدی نیز مطالبی آمده است« :جهت آن به اوقات ک ه آش در
خانقاه دهند بعضی آش در آنجا پزند .یا چون آش بسیار باشد که در مط بخ دارالض یافه میس ر نگ ردد
چیزی در آنجا در مخزن نهند و مطبخی به هر وقت که آشپز در آنجا

باشد13.».

برگزاری مراسم سالیانه به جهت سوگواری افراد بسته به میزان تمکن م الی مرس وم ب ود .مانن د
خواجه رشیدالدین که برای درگذشت یک ی از فرزن دان خ ویش مراس م س وگواری و اطع ام س الیانۀ
نیازمندان را مقرّر نمود .در مراسم سالگرد نیز پس از ختم قرآن و اعط ای ص دقات ب ه نیازمن دان ب ه
جهت آرامش روحی متوفی غذایی تهیه میگردید و در بین مردم توزیع میشد «آش ب زرگ ک ه ه ر
سال در آن روز که واقف ...به جوار حق تعالی پیوسته بر ضد و شرط آن است که مجاور انبقاع م ذکور
هوایمه و اعیان و مستحقان تبریز و غیر هم که آنجایند جمع شوند و ختم کنن دو آش خورند و صدقه
که معین شد ،آن روز بدهند ....مصارف موقوف اتابوا بالبرّ مذکور و سایر خیرات به موجب شرط واق ف
غازان خان :آش بیرونی به کوشک عادلیه که امرای مغول و تاژیکو کسانیکه آنجا آیند و چون زی ارت
کنند به آن کوشک آیند و این آش آنجا خورند« ».مطبخی دیگر در بازار شهرس تان رب ع رش یدی ت ا
جهت مسکینان بی سر و سامان ،آن جایگاه طبخ کنند و همان جایگاه آش دهند در دارالمساکین».
برنج و ماهی
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نیز که خوردن آن در مناطق مختلف ایران کامالً متداول ب ود ،احتم اال موادغ ذایی م ورد عالق ۀ
مغوالن شد 93دیگ عظیم برنج را دو مرد قوی ،آویخته از یک چوب کلف ت حم ل میکردن د و غالب ا
کاسههای کوچکی جلو هر مهمان دیده میشد که به وسیلۀ آن میتوانست به راحتی از خود پ ذیرایی
کند 96.مغوالن ،کیچری ،مخلوطی از برنج و حبوبات را که از ارزن و نخود فرنگی تش کیل ش ده ب ود،
بسیار خوشمزه میدانستند .آنان به ندرت ماهی میخوردن د و در می ان ماهیه ا ،روه و ،ی ک م اهی
درشت رودخانه را بهترین ماهی میدانستند.
سبزیجات و میوه

علیرغم این واقعیت که مغولها سبزی یا می وه اص الً نمیخوردن د ،تندرس ت و نیرومن د بودن د 91.در
میانشان چنین مرسوم بود که « باید در حد امکان ترب کمتر خورده میشد ،ت رب خواه دش ن امی ب رای
یک احمق بود .البته یک مغولی باید ،تره فرنگی و ترب را به سبب باد گلویی که پیامد خوردن ترب اس ت
و بدتر و نامطبوعتر از صدای شلیک یک تفنگ و بوی باروت میباشد ،به عنوان دشمن خداوند بنگرد».

با این حال در تاریخ مغول آمده است که از سیر و پیاز وحشی ،سیب و گیالس وحش ی ،دان ههای
سرو کوهی و فندق ،سانگیزور (نوعی گیاه قابض از طایفه گل سرخ که مخص وص من اطق اروپ ایی و
سیبری است) و غدههای ایرسا ،پیاز زنبق سفید ،تغذیه

میکردند99.

پس از حضور مغوالن در ایران ،میوه در اقتصاد و زندگی آنان جایگاه ویژه ای ی یاف ت «از ترم د،
تعدادی خربزه نوبرانه برای مغولها آوردند .خربزه را در طبقی زرین گذاشتند و پیش مغولها فرستادند.
آنها خربزهها را به آب انداختند و طبق زرین را به دربانان بخشیدند 94».در همه جای فرغان ه خرب زۀ
مرغوب به دست میآمد ،ول ی خرب زۀ آخس ی بهت رین خرب زۀ فرغان ه ب ود و مغوله ا در خ اطرات خ ود
مینویسند که در هیچ منطقه از جهان ،خربزهای نخوردیم که مثل خربزۀ آخسی شیرین و آبدار و لطیف و
معطر باشد 99.خربزههای آبی هر یک  63من وزن داشت ،هر خربزه برای بار ی ک االغ ک افی ب ود و ای ن

میوهها برای مغوالنی که تمام زمستان را در گردنهها و تنگهها گذرانده بودند ،غذا محسوب میشد.
انار همواره مورد عالقه بود ،به ویژه اناری که آب آن گرفته میشد« .در خجند ان ار بس یار اس ت.
بدرشتی دو مشت انسان میرسد و مزۀ ت رش و ش یرین دارد .اه ل مح ل ان ار گرفت ه و آب آن را در
ظرفی میفشارند ،این مشروبی لذیذ و برای عطش بسیار مفی د اس ت» مغوله ا از می وه خش ک ه م
استفاده

میکردند91.
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حلوا و شیرینی

حلوا بیشتر در سفره اغنیا در کنار غذاهای دیگر بود .روز عید ،شب م یالد رس ول اک رم (ص) ،وف ات
واقف و شب نوروز بعد از انجام عبادت حلوای گرم میدادند« 99.غازان خ ان ش رط ک رد .م اهی دو نوب ت
متصوفه و خوانندگان جمع آمده خوانندگی و سماع کنند و در آن روز جه ت ایش ان اطعم ه و حل وا پزن د و
فرمودند که  ...در لیالی جمعه در مسجدجامع ،مدارس و خانقاه حلوا پخته به ساکنان آن بقاع دهن د» 98در
عیدین و سایر ایام ولیالی متبرکه حلوا و اطعمۀ لذیذه ترتیب نموده و به مجاوران و مسافران پخش کنند.

شیرینی نامزدی در اصطالح مغوالن «بولجو» نامیده میشد .درجشن عروسی و تولد از میهمان ان
با شیرینیها و خوراکیهای مرسوم پذیرایی

میشد93.

فرنیه موجود داشت ک ه از ش یر و ب رنج تهی ه میش د و در کاس ههای س فالین کوچ ک تع ارف
میگردید .بیشتر از همه فالوده مورد توجه بوده است .نوعی ژله شیرین و لطیف ه م در میهمانیه ای
مغوالن مرسوم

بود83.

نوشیدنیها
فرهنگ نوشیدن مفاهیم بسیار زیادی دارد .مفاهیمی چون باوره ای محل ی در خص وص تهی ه و
آماده سازی نوشیدنی صحیح ،آئینها و مراسم ویژه ای که در آن نوش یدنی خاص ی م ینوش ند ،ن وع
تعارفات و عرضه نوشیدنی به مخاطب و در آخر نوع لذت بردن از نوشیدن .هم چنین م یت وان تم ام
ابزار و وسایل کمکی مثل ظرف و ظروف و تجهیزات مکانی مناسب را جزء این مف اهیم برش مرد .ب ه
جرأت می توان گفت فرهنگ نوشیدن نیز در میان اقوام مختلف به صورت یکی از مهمترین پای ههای
فرهنگی آن قوم درآمد .تالش برای لذت بخش تر کردن نوشیدن ،تقویت روابط اجتماعی ،نوشیدنیها
نقش به سزائی در تقویت روابط اجتماعی انسان بازی میکنند .فرهن گ نوش یدن فق ط ب رای بهب ود
روابط انسانی پدید نیامده است بلکه در بسیاری از فرهنگ ها ،نوشیدنهای م ذهبی وس یله ای ب رای
تقرب جستن به خداوند به شمار میآمد.
مغوالن نوشیدنیهای خاصی داشتند که این نوشیدنیها را در مراس مهای مختل ف از جمل ه غ م،
شادی و مجالس تخت شاه نشینی و جنگ مینوشیدند .آنان بعضی از نوشیدنیها را مانند خون مقدس
میدانستند .آن گونه که از منابع بر میآید ،این نوشیدنیها به ترتیب اهمی ت ع الوه ب ر آب ،ش راب،
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شیر ،خون ،چای ،شیره آنقوزه ،شیره درختان وآب لجن زار ب ود .در س فرنامهها نی ز ب ه نوش یدنیهای
متفاوتی مانند سرازین ،قراقومیز یا بال که از عسل به دست میآمد ،اشاره شده است.
شراب:

آنان مزرعههایی ساخته بودند که انواع و اقسام خوردنیها و مشروبات در آن وجود داشت و شراب
مانند آب جیحون روان بود 86.در میان مغوالن یک نوع شراب به نام قمیز که مش روب تابس تان ب ود،
تنوع بیشتری داشت وگونههای مختلف آن را :اسوگ ،جوالغ ،چی دم ،س ونگ ،چ یلگن ،ت رغ و آراج ا
مینامیدند .استفاده از نوشیدنیهای سکرآور در میان مغوالن امری متداول بوده است .ای ن فرآوردهه ا
عالوه بر ارزش غذایی دارای عملکردهای گوناگونی نظیر نشاط آوری ،نیروبخشی و درمانگری بودند.
قمیز برای پذیرایی از سفرای خارجی هم به کار میرفت .شراب قمیز در کیسههای بزرگ چرمین
درست میشد که طی آن مایع شیر و پنیر از هم جدا میشدند و سپس مایع ،ترش ،مایل ب ه تلخ ی و
دارای الکل مالیمی میشد .ایلخانان پس از قبول اسالم از نوشیدن ش راب اع راض کردن د و گهگ اه
«قمیز» مینوشیدند 81.در زمستان نیز شراب دیگری که از برنج و ارزن و عسل درست میش د ،م ورد
اقبال مغول بوده است .البته آنان وقتی سرزمینهای دیگر را فتح کردند به شرابهای متنوع دیگ ری
دست یافتند و به آنها نیز عالقمند شدند 89.شاهزادگان و امراء مغول به شربت ش هد و ش راب س رخ
ایران ،عالقه فراوانی داشتند .از جمله چنگیز به شراب شیراز عالقه مند بود.
نوشیدنی دیگر «آیریک » نوعی نوشیدنی باستانی است .در تاریخ سری مغولها آمده ک ه از ش یر
تخمیر شده و مزه آن گس است .مملو از مواد مغذی در نوع خود غذای کامل بوده است .یک سوارکار
میتوانست چندین روز بر اسب سوار باشد و فقط آیریک بنوشد و سفر کند .نوشیدنی «آرخی» نیز یک
نوع نوشابهی الکلی بوده است که آن هم از شیر تهیه م یش د .مغوله ا در جش نها و پیمانه ا از آن
مینوشیدند84.

افراط در شراب خواری ،در بین مغ والن ام ری رای ج ب ود .آن ان مس تی را موج ب کب ر و غ رور
میدان ستند .در خصوص افراط در شرابخواری سران مغول ،مطالب فراوانی در منابع آمده که منجر ب ه
ضعف جسمانی و مرگ آنان میشد .زیاده روی در نوشیدن مدت عمر بسیاری از فرمانروایان مغ ول را
بعد از چنگیز کوتاه کرد .این روند به طور فزاینده بن بست نظامی و فروپاشی سیاسی را نیز ب ه دنب ال
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داشت .با این وجود در مذمّت شراب خواری ،سخنانی از چنگیز در منابع ذکر شده که« :م رد از ش راب
چون مست شود ،نابینا باشد و چیزی نتوان دیدن و کر باشد .چون او را خوانند نشنود و گن گ گ ردد و
چون با او سخن گویند جواب نتوان داد .مرد مست مانند کسی است که در حالت م رگ باش د نتوان د
راست بنشیند در شراب خرد و عقل و هنرها نباشد و سیرت و خلق نیکو هم

نباشد»89.

پس از حمله مغول به ایران ،مردم به خاطر فراموشی گرفتاریها و بدبختیها شراب م ینوش یدند و
منعی هم از جانب مغوالن وجود نداشت و در بازارها و مجامع ،عربده میکش یدند و باع ث ه الک و
مرگ بعضی و جراحت بعضی دیگر میشدند .غازان خان هم فرمانی مبنی بر منع کامل ش راب ص ادر
کرد ،اما کوششهای غازان و ابوسعید (991ق) و فرمان روایان محلی برای مبارزه با شراب خواری بی
نتیجه ماند 81.در همه ادیان و ملل و در راس آن اسالم نیز مسکرات حرام بود و خم ر و ش راب را «امّ
الخبائث» خواندهاند.
مراسمات شرب خمر

مغوالن در مراسمهای متعددی به شرب خمر میپرداختند که م یت وان ب ه م واردی از آن اش اره
کرد:یکی از مراسم رایج بین امراء و خانان مغول «تعیین جانش ین» ب ود ک ه درآن ب ه ب اده گس اری
میپرداختند .در منابع تاریخی مصادیق متعددی 1در این زمینه وجود دارد .برای انتخاب پادشاه جدی د،
تمامی خوانین و شاهزادگان و امرا گرد آمده «قوریلتایی» 2تشکیل میدادند .سپس به جش ن و ط رب
میپرداختند .در این هنگام شاه معموالً از دست یکی از بزرگان مغول و شاهزادگان «ج ام ش ادباش»
میگرفت.

7

شراب خواری در غم و اندوه نیز رواج داشت .نقل است در مجلس عزای تولوی(ح ک 194 119
ق) ،اوگتای (حک  111 193ق) از فوت برادر کوچک خود سخت دلتنگ و پریشان حال و مضطرب
شد «...هر وقت که شراب در عروق او مینشست ومستی پای مینهاد قاآن گریه میک رد و میگف ت
 .1جوینی143/1 ،1732،و149/1 .666/1 ،146؛رشیدالدین فضل اهلل376/2 ،765،766/1 ،1737،؛ الحسینی 115/7 ،1762؛ پیرنیا 636 ،1735،و .631
 .2به لغت مغولی مجمع عظیم بود که برای مشاوره و کنکاش انعقاد یابد (ذیل واژه دهخدا)
 .3در ابتدای امر خانان مغول چون دارای دربار و پایتخت و درگاه نبودند ،در موقع جلوس وپذیرایی چندان آداب مفصل نداشتند و مراسم ایشان در
این مورد نیز ساده ومختصر بودو یکی از خانها دست جانشین را می گرفت و به او جام شرابی تقدیم می کرد بعد به شرب شراب وعیش وعشرت
می نشستند (پیرنیا 636 ،و  .)631اما بعدها این مراسم بسیار با شکوه برگزار می شد و انوا ع شرابها می نوشیدند.
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علت نوشیدن پیوسته شراب غلبه دلتنگی از فراق غم انگیز است و مستی از آن سبب اختیار میکنم تا
مگر ساعتی از رنج شدید آن در دل افاقتی یابم» .مغوالن هنگام دفن اموات نیز با آنها ش راب دف ن
میکردند89.

به هنگام فتح و بستن پیمان صلح نیز مقداری طال در شراب ح ل ک رده و م ینوش یدند و آن را
دارای شگون میدانستند 88.ایلخانان ،روز تولد خود و افتتاح بناهای نو را جشن میگرفتند .این جشنها
گاه آن چنان مفصل بود که به جشن بیعت شباهت داشت .جشنهای مذکور «طوی» نامیده میشد.
مغوالن برگزاری میهمانیهای نوشانوش را نشانۀ توانگری واعتب ار میدانس تند .کاس ه گ رفتن و
کاسه داشتن رسم ویژه ای بود که در این میهمانیها انجام میگرف ت .کس ی ک ه م ورد لط ف واق ع
میشد ،کاسهی مرحمتی میگرفت .زانو میزد وآن را به یک جرع ه مینوش ید .در ای ن آی ین کاس ه
گیرنده ،قمیز یا شراب را در ج ام میریخ ت وآن را در س ینی ق رار م یداد و س ینی را ب ا دو دس ت
برمیداشت و در برابر خان زانو میزد وسینی را باال میگرفت وبدین گونه جام شراب یا قمیز را به وی
تقدیم

میداشت83.

در موارد دیگری مثل پرستش خورشید ،شکار ،بستن عهد وپیمان نیز دس ت از ش راب خ واری و
میگساری بر نمیداشتند .خورشید و ماه ،آت ش و آب و نی ز زم ین م ورد پرس تش مغ والن ب ود و در
مقابلشان خوراک و شراب میگذاشتند .این آیین بیشتر در سپیده دم وپیش از چاشتگاه انج ام میش د.
آنان به مناسبتهای مختلف شرابهای گوناگون را نثار خدایان میکردند و ظرفهای مملو از ش راب
را با ادای «ورد» به هوا پرتاب

مینمودند33.

در جهانگشا آمده است که« :چنگیز خان ( 114 161ق) هر وقت که تصمیم به ش کاری ب زرگ
میکرد......با خواتین وسُریّات1و مأکوالت ومشروبات روان شوند».
شیر:

از دیگر نوشیدنیهای مغوالن شیر بود .برای تهیۀ شیر ،اسبهای ماده را به تیری میبس تند .بع د
کره اسب را وا میداشتند تا از سینۀ مادر بنوشد ،سپس او را کنار میزدن د وخودش ان ش یر مادی ان را
میدوشیدند36.
 .1کنیزان (ذیل واژه دهخدا)
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نخستین شیر در جشن بهار بود که از گله مادیان سفید رنگ تهیه میشد و تنه ا امپرات ور وخ انواده او
میتوانستند از آن بنوشند وهر گاه آغاز به نوشیدن میکردند ،مقداری از آن را به بت تع ارف م ینمودن د.
شیرمادیان از نوشیدنیهای اشراف محسوب میشد 31.در فصل زمستان نیز تنها ثروتمندان بودند ک ه ش یر
مادیان داشتند و در پگاه هر کسی یکی دو کاسه از آن را مینوش ید وهم ه روز ب دون خ وراک میماندن د.
مغوالن در تابستان که شیر مادیان زیاد بود به ندرت گوشت میخوردند مگر آنکه به آنها تعارف م یش د.
معموال در هوای ابری و پس از صرف غذا ،شیر مادیان را به اندازه زیاد مینوشیدند.

معموال شیر را در ظروف جواهرنشان میخوردند و معتقد بودن د ک ه ریخ تن آن ب ر زم ین باع ث
بخشودگی گناهان میشود .زنها نقش مردها را در دوشیدن شیر مادی ان برعه ده داش تند و بخ وبی
مردان شیر می دوشیدند .عالوه بر شیرمادیان ،نوشیدن شیر شتر و دیگر درندگان هم رایج

بود39.

گفته شده در میان مغوالن اطفال به محض آنکه از شیر مادر لب باز میگرفتند و به ش یر مادی ان
خوردن میرسیدند ،اولیاء آنان را به حال خود گذاشته و رها میکردند.
مغوالن شیر را گاهی نیز برای پختن یک نوع فرنی به کار میبردند و یا آن را با گرد گوشت اسب
مخلوط میکردند.
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نوشیدنیهای دیگر
نوشیدنی دیگر مغوالن دوغ بود ک ه از آن ک ره ه م م یگرفتن د .گ اهی از دوغ کش ک درس ت
میکردند .به این صورت که در ظرف ،کشک سائیده شده میریختن د وآب میافزودن د و دوغ کش ک
آماده میکردند و قرصهای نان را میافزودند وبع د از مرط وب ش دن آن را میخوردن د 34.همچن ین
سربازان مغول کشک را در کیسههای چرمی ،به عنوان غذای میان راه ،ذخیره میکردن د .در زمس تان
مغولها این تکههای خشک شده را در آب جوش ،ن رم وح ل میکردن د وای ن محل ول تن د وتی ز را
مینوشیدند .آماده کردن دوغ در مشکها یکی از وظایف اصلی زنان بود.
از دیگر نوشیدنی های مورد عالقه مغوالن خون بود .در یاسا خوردن خون و احش اء حیوان ات ک ه
سابقاً ممنوع بود؛ مجاز شمرده شد .آنها خون انسان ،چارپایان واسبان را میخوردند و ب ا ل ذت تم ام
خون صاف حیوانات گلۀ خود را مینوشیدند .اگر غذایی به دست نمیآمد ،ش ریان اس بی را ب از ک رده
مقدار کمی خون آنرا مینوشیدند وشریان را دو باره میبستند 39.در هنگام تعقی ب و ردی ابی ،س واران
مغول برای سدجوع گاهی به خوردن خون اسبانشان متوسل میشدند .خوردن خ ون انس ان نی ز ج ز
نوشیدنیهای مغوالن بود .بر حسب اقتضای حیات صحرانشینی در مدت فرار طوالنی سواران مجروح،
جراحت خود را میمکیدند« .چنگیزخان داماد خویش تُقچار نویان را با بُرکانویان که امیری از زعم ای
لشکر او بود ،با ده هزار سوار به جانب خراسان فرستاد تا آن را بغارتند و بسوزانند ،م خ را از اس تخوان
آن برمکند و خون را از رگهای آن بنوشند و اگر رمقی باریک دان به جا مانده باشد بیرون
چای نیز مورد عالقه مغوالن بود .مغولها همراه با غذا یا ما بین وع

دههای غ

کنند»31

ذا چ ای را

مینوشیدند .چای مخلوط با آرد ،کره ،شیر و نمک که مایعی غلیظ و مانند شوربا میشد.
از دیگر نوشیدنیهای مغوالن شیره آنقوزه بود که خاصیت درم انی داش ت .آن ان بوت ه آنق وزه را
میشناختند و از فایده ریشه آن آگاه بودند و با استفاده از دشنههایی ک ه ب ا خ ود داش تند ،مق داری از
بوتههای آنقوزه را از زمین بیرون میآوردند و آنها را زیر سایه بان جمع میکردند و خ اک ریش هها را
میزدودند وشروع به جویدن ریشهها وخوردن عصارۀ ریشه آن میکردند .مریضانی که ریشه آنق وزه را
میجوشانیدند و میخوردند ،آتش تشنگی را فرو مینشاند و دیگر احساس گرسنگی نمیکردن د .ش یرۀ
درختان را نیز م ینوش

یدند39.
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در منابع مطالب پراکنده ای از خوردن آب لجنزار در مواقع اجبار و ضرورت در میان مغوالن وجود دارد.

نتیجهگیری
پس از مطالعه منابع تاریخی ،از تمامی مواردی که به عنوان خوردنی یا نوشیدنی در این مآخذ ثبت
شده بود ،نتیجهای نسبی حاصل شد .نسبی از آن جهت که همهی منابع نوشتاری آن دوره به دست ما
نرسیده و شاید موارد دیگری هم بودند که در کتب به جا مانده ،ذکر نشدهاند.
با بررسی غذا و نوشیدنی در میان قوم مغول تاثیر عوامل زیست محیطی بر انتخاب نوع غذا ثاب ت
شد .با توجه باینکه جغرافیا در تعیین هویت اقوام و تمایز آنه ا از س ایر گروهه ا تعی ین کنن ده اس ت.
مردمی ک ه در استپ وکوهستانهای بسیار س رد و خشک و در شرایط نامطل وب ه وایی زن دگی
میکردند ،باید مواد غذایی را آنگونه انتخاب میکردند که متناسب با زندگی در هم ان مح یط باش د.
این مواد غذایی غالبا گوشت و لبنیات همراه با چربی بود تا زندگی در هوای سرد را ب رای آنه ا قاب ل
تحمل نماید .عالوه بر آن مکان جغرافیایی در واقع بستر ساز حس و هویت مشترک میان قوم مغول و
عاملی تعیین کننده درساختار گروهی و پایبندی به آداب و رسوم بوده است بنا به محیط جغرافی ایی و
زندگی دامداری و کوچرویی و طب یعت خشن ،شکار نقش مهمی در عادات تهیه مواد غ ذایی داش ته و
تدارکات ویژه و مفصلی را طلب می نموده است .حتی بنا به ضرورت آنها را ب رای فن ون جنگ ی ه م
آماده مینموده است..
ویژگی های فرهنگی و اجتماعی قوم مغول که آنها را ازسایر اقوام متمایز می نمود ،اعم از باورها
و اعتقادات ،خرافات و تابوهای خاص که در میان آنان احساس تعلق و پایبندی به هنجاره ای ق ومی
شکل میداد در نوعانتخاب و نحوه خوردن و آشامیدن موثر بود .فقر و نیاز ،سختی زندگی ،کوچرویی،
در انتخاب غذایی آنها تاثیر داشت و افراد قبیله رابه هم نزدیک میکرد و روحی ه مهم ان ن وازی را در
آنها تقویت مینمود .مغوالن مردمی ش اد ،ق انع و متحم ل ب ر گرس نگی بودن د .ع ادات غ ذایی ب ر
ویژگیهای اخالقی مغول هم تاثیر داشته است.
در مورد خوردنیها هم آداب و مراسم مش ابهی رعای ت م یش د .در ش یوهی پخ ت غ ذا برخ ی
خصوصات ویژهای در دوره مغول حاکم بود از جمله آنکه به نظر میرسد به طع م طبیع ی خوردنیه ا
خصوصا گوشت بدون اضافه کردن چاشنی اهمیت میدادند .خوردنیها اغلب شامل غ الت ،لبنی ات و

683

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -پاییز  - 31شماره 48

انواع گوشت از حیوان تا انسان میشد .این حج م از مص ادیق خ وردنی و آش امیدنی در می ان مغ ول
نشاندهندهی تنوع طلبی آن در این امر بود .همانند سایر دورههای تاریخ اخ تالف بس یاری در س فره
حاکمان و مردم عادی دیده میشد .زنان نقش مهمی در پخت غذا برعه ده داش تند .طایف هی مغ ول
برخی از عادات غذایی خود را در حکومت ایلخانی هم ادامه میدادند و احتماال برخی از غذاها را مانن د
آبگوشت را در فرهنگ غذایی مردم ایران وارد نمودند (که البته تحقیق دیگری را میطلبد) و از ای ران
نیز در تنوع غذایی تاثیر پذیرفتند و تحت تاثیر عادات غذایی ایرانیان از برنج ،آش ،حل وا ،س بزیجات و
ساالدها ،سیر و پیاز وحشی ،شیرینی ،فرنی ،زرده برنج ،ژله ،فالوده و میوه استفاده کردند.
مغوالن نوشیدنیهای مختلفی مانند شراب ،شیر ،خون ،دوغ ،چای ،آنقوزه....داشتند و آداب خاص ی
را در مصرف برخی از آنها رعایت میکردند .برای بعضی نوشیدنیها خاصیت معنوی نیز قائل بودند.
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 8بارکهاوزن ،یوآخیم . )6941(.امپراطوری زرد ،ترجمه اردشیر نیک پور ،تهران :انتشارات زوار ،ص.9
 3لمب ،هارلد .)6983(.زندگینامه چنگیز خان مغول ،ترجمه :رشید یاسمی ،قم :نشر نیلوفرانه ،ص.66
 63جرموو ،جان و لورن ویلیامز( ،)6934جامعه شناسی غذا و تغذیه :اشتهای اجتماعی ،تهران :جامعه
شناسان ،ص.1
 66شیمل ،آنه ماری .)6981 (.در قلمرو خانان مغول ،ترجمه :فرامرز نجد سمیعی ،تهران :امیرکبیر ،ص.98
 61اقبال آشتیانی ،عباس .)6914(.تاریخ مغول از حملۀ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری ،تهران :امیرکبیر،
ص.89
 69اشپولر ،برتولد .)6994 (.تاریخ مغول در ایران ،ترجمه محمود میرآفتاب ،تهران :شرکت انتشارات علمی
وفرهنگی ،ص .199
 64کسایی ،نوراس« .)6999(.خوراک وپوشاک در آسیای مرکزی» مجله فرهنگ .پاییز ،6999ش ،63
ص.668
 69کارپن ،پالن .)6919 (.سفرنامه پالن کارپن نخستین سفیر واتیکان در دربار مغول در سال ،6149ترجمه
ولی اس شادان ،تهران :فرهنگ سرای یساولی ،ص.49
 61هال ،مری .)6983(.امپراتوری مغول ،ترجمه :نادر میر سعیدی ،انتشارات ققنوس ،ص.19
 69ابن بطوطه .)6993(.سفرنامه ابن بطوطه ،ترجمه محمد علی موحد ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی،
ص.919
 68اشپولر ،برتولد .)6994 (.تاریخ مغول در ایران ،ترجمه محمود میرآفتاب ،تهران :شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی ،ص.446
 63ابن خلکان ،ابوالعباس .)6914(.وفیات االعیان ،به تصحیح احسان عباسی ،قم :انتشارات رضی ،ص.413
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 13مناظر احسن ،محمد.)6913(.زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان ،ترجمه رجب نیا ،تهران :بی نا،
ص.669
 16بویل ،جی.آ .)6911( .تاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان ،ترجمه
حسن انوشه ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،ص.499
 11مولوی ،موالنا جالل الدین .)6913 (.فیه مافیه ،تصحیح بدیع الزمان فروزانفر ،تهران ،انتشارات امیر کبیر،
ص.111
 19ارسکین ،ویلیام .)6989 (.ایران وبابر ،ترجمه ذبیح اس منصوری ،تهران :انتشارات زرین ،ص.938
 14النگ ،براندا.)6983 (.رهبران دنیای اسالم ،با مقدمه آرتورام شلزینگر ،ترجمه :رضا جوالیی،
تهران:انتشارات جویا ،ص.99
 19ارسکین ،ویلیام .)6989 (.ایران وبابر ،ص.631
 11استرسیگاث ،تامس .)6988(.امپراتوری چنگیزخان ،ترجمه :منوچهر پزشک ،تهران ،ققنوس ،ص.94
 19ابن بطوطه .)6993(.سفرنامه ابن بطوطه ،ترجمه محمد علی موحد ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی،
ص.149
 18اشپولر ،برتولد .)6994 (.تاریخ مغول در ایران ،ترجمه محمود میرآفتاب ،تهران :شرکت انتشارات علمی
وفرهنگی ،ص .436
 13پلیو ،پل .)6989 (.تاریخ سری مغوالن ،ترجمه شیرین بیانی ،تهران :مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه
تهران ،ص.11
 93یاقوت حموی ،شهاب الدین عبداس .)6988(.معجم البلدان ،بیروت :دار صادر ،ص .669
 96لمب ،هارلد .)6983(.زندگینامه چنگیز خان مغول ،ترجمه :رشید یاسمی ،قم :نشر نیلوفرانه ،ص.99
 91استرسیگاث ،تامس .)6988(.امپراتوری چنگیزخان  ،ص.99
 99جان من .)6936(.زندگی پرماجرای چنگیز خان مغول،تهران :معیار علم ،ص.166
 94جوانمردیان ،فرخ .)6994(.ایران در سدههای میانه ،تهران :مؤسسه فرهنگی وانتشاراتی فروهر ،ص.86
 99خواند میر ،غیاث الدین .)6999 (.تاریخ حبیب السیر ،مقدمه جالل الدین همایی زیر نظر دبیر سیاقی،
تهران :انتشارات اساطیر ،ص.614
 91استرسیگاث ،تامس .)6988(.امپراتوری چنگیزخان ،ص.99
 99اشپولر ،برتولد .)6994 (.تاریخ مغول در ایران ،ص .446
 98کالویخو ،روی گونزالس .)6994(.سفرنامه ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی،
ص.699
 93شیمل ،آنه ماری .)6981 (.در قلمرو خانان مغول ،ص.113
 43همدانی ،رشیدالدین فضل اس.)6914(.مکاتبات رشیدی ،جمع آوری موالنا محمد ابرقوهی و تصحیح و
تحشیۀ محمد شفیع ،الهور :پنجاب ،ص.611
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 46مرتضوی ،منوچهر .)6998(.مسائل عصر ایلخانان ،تبریز :مؤسسه انتشارات آگاه ،ص.699
 41لمب ،هارلد .)6983(.زندگینامه چنگیز خان مغول ،ترجمه :رشید یاسمی ،قم :نشر نیلوفرانه ،ص.69
 49شیمل ،آنه ماری .)6981(.در قلمرو خانان مغول ،ص.118
 44مقصودی ،منیژه .)6989(.خوراک و فرهنگ مغولستان ،کوشنده و ویراستار علیرضا حسن زاده ،تهران:
مهرنامک ،ص .149
 49مورگان ،دیوید .)6996(.مغولها ،ترجمه :عباس مخبر ،ویراستۀ :فریدون فاطمی ،تهران :نشر مرکز ،ص.46
 41کالویخو ،روی گونزالس .)6994(.سفرنامه ،ص.119
 49شیمل ،آنه ماری .)6981(.در قلمرو خانان مغول ،ص.13
 48کسایی ،نوراس« .)6999(.خوراک وپوشاک در آسیای مرکزی» مجله فرهنگ .پاییز ،6999ش ،63
ص.663
 43قدیانی ،عباس .(6984 ).تاریخ فرهنگ وتمدن در دوره مغول ،تهران :نشرمکتوب ،ص.98
 93شیمل ،آنه ماری .)6981(.در قلمرو خانان مغول ،ص.113
 96قدیانی ،عباس .(6984 ).تاریخ فرهنگ وتمدن در دوره مغول ،ص.13
 91اقبال آشتیانی ،عباس .)6914(.تاریخ مغول از حملۀ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری ،تهران :امیرکبیر،
ص.89
 99همدانی ،رشیدالدین فضل اس.)6914(.مکاتبات رشیدی ،ص.631
 94اقبال آشتیانی ،عباس .)6914(.تاریخ مغول از حملۀ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری ،ص.89
 99جالل بک افندی ،عباس .)6319(.اوجی لیک ترکلرده ،حیات قاره تسی ،استانبول ،ص.913
 91شیمل ،آنه ماری .)6981(.در قلمرو خانان مغول ،ص.16
 99مارکوپولو .)6993(.سفرنامۀ مارکوپولو ،با مقدمۀ جان ماسفیلد ،ترجمۀ حبیب اس صحیحی ،تهران :بنگاه
ترجمه و نشرکتاب ،ص.649
 98دین پرست ،ولی« .)6939 (.کاربستهای نظام شکار در فتوحات دوره ایلخانان و تیموریان» ،پژوهش نامۀ
تاریخ اجتماعی و اقتصادی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال سوم ،شمارۀ دوم،
ص.63
 93اشپولر ،برتولد .)6994 (.تاریخ مغول در ایران ،ص .468
 13همدانی ،رشیدالدین فضل اس.)6914(.مکاتبات رشیدی ،ص.631
 16تسف ،والدیمیر( .)6981نظام اجتماعی مغول (فئودالیسم خانه به دوشی) .ص.13
 11لمب ،هارلد .)6983(.زندگینامهچنگیز خان مغول ،ص.61
 19بارتولد ،واسیلی .)6911 (.ترکستان نامه ،ترجمه محمد علی کشاورز ،تهران:نشرآگاه ،ص.349
 14جان من .)6936(.زندگی پرماجرای چنگیز خان مغول،تهران :معیار علم ،ص.18
 19ارسکین ،ویلیام .)6989 (.ایران وبابر ،ص.938
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 11کالویخو ،روی گونزالس .)6994(.سفرنامه ،ص.638
 19همان.199 ،
 18مرتضوی ،منوچهر .)6998(.مسائل عصر ایلخانان ،ص.963
 13همدانی ،رشیدالدین فضل اس.)6914(.مکاتبات رشیدی ،ص.634
 93اشپولر ،برتولد .)6994 (.تاریخ مغول در ایران ،ص .496
 96شیمل ،آنه ماری .)6981(.در قلمرو خانان مغول ،ص.119
 91النگ ،براندا.)6983 (.رهبران دنیای اسالم ،با مقدمه آرتورام شلزینگر ،ترجمه :رضا جوالیی،
تهران:انتشارات جویا ،ص.99
 99پلیو ،پل .)6989 (.تاریخ سری مغوالن ،ص.93
 94پناهی سمنانی ،محمد احمد .)6911( .چنگیز خان ،تهران :نشر کتاب نمونه ،ص.669
 99ارسکین ،ویلیام .)6989 (.ایران وبابر ،ترجمه ذبیح اس منصوری ،تهران :انتشارات زرین ،ص.11
 91لمب ،هارلد .)6983(.زندگینامه چنگیز خان مغول ،ترجمه :رشید یاسمی ،قم :نشر نیلوفرانه ،ص.693
 99همدانی ،رشیدالدین فضل اس.)6914(.مکاتبات رشیدی ،ص.691
 98خواند میر ،غیاث الدین .)6999 (.تاریخ حبیب السیر ،ص.688
 93همدانی ،رشیدالدین فضل اس .)6914(.مکاتبات رشیدی ،ص.981
 83شیمل ،آنه ماری .)6981(.در قلمرو خانان مغول ،ص.193
 86جوینی ،عالءالدین عطاملک .)6989(.تاریخ جهانگشا ،تصحیح عبدالوهاب قزوینی ،تهران ،انتشارات
ارغوان ،ص.619
 81آیتی ،عبدالحمید .)6991(.تحریر تاریخ وصاف ،تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،ص.13
 89استرسیگاث ،تامس .)6988(.امپراتوری چنگیزخان ،ص.99
 84مقصودی ،منیژه .)6989(.خوراک و فرهنگ مغولستان ،ص .114
 89همدانی ،رشیدالدین فضل اس.)6914(.مکاتبات رشیدی ،ص.981
 81همان6939 ،
 89آیتی ،عبدالحمید .)6991(.تحریر تاریخ وصاف ،ص.611
 88بیانی ،شیرین .)6983(.مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران ،ص.44
 83همدانی ،رشیدالدین فضل اس .)6914(.مکاتبات رشیدی ،ص.163
 33اشپولر ،برتولد .)6994 (.تاریخ مغول در ایران ،ص .691
 36النگ ،براندا .)6983 (.رهبران دنیای اسالم ،ص.99
 31ابن اثیر ،عزالدین علی .)6999 (.الکامل فی التاریخ ،برگردان ابوالقاسم حالت ،تهران :شرکت سهامی چاپ
و انتشارات کتب ایران ،ص.913
 39ثروت ،منصور .)6936(.تحریرنوین تاریخ جهانگشای جوینی ،تهران :امیرکبیر ،ص.41
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 34ارسکین ،ویلیام .)6989 (.ایران وبابر ،ص.193
 39تیموری ،ابراهیم .)6999(.امپراطوری مغول وایران ،ص.681
 31زیدری نسوی ،شهاب الدین .)6988(.سیرت جالل الدین منکبرنی ،به تصحیح مجتبی مینوی ،تهران:
بنگاه نشر و ترجمه کتاب ،ص.91
 39مفتاح ،الهامه« .)6989(.معیشت مغوالن(ساختار اجتماعی)» .مجله فرهنگ ،ش ،13ص.641

