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The Karakorum was the capital of the Mongol dynasty during the 13th 
century. In addition to Mongolia, the territory included China, Iran, Russia, 
and Eastern Europe. During these years, the city was the destination of 
many artisans, merchants, and scientists from all over the vast territory, 
who traveled to Mongolia to serve at the court of the Great Khan. Until 
recent years, much of the information about this ancient capital was limited 
to written sources provided by Chinese, Iranian, and European historians 
and globe trotters. With the expansion of archeological excavations in the 
area over the last two decades, many hidden corners of this historic site 
became available. Analyzing this information and matching it with 
historical documents can both answer any questions about the way of life 
of the Mongol rulers at the beginning of their reign, and can reveal the 
cultural interactions between these nomadic rulers and the subjugated 
nations. This article examines the latest information from archaeological 
excavations and their relevance to the surviving historical citations explains 
the main features of the first capital of nomadic rulers and examines the 
effects of their nomadic behavior on the settlement and design of the city. 
The data of this article have been collected by library methods and the 
obtained findings and the research has been done by the comparative-
analytical method. The results of this study showed that the Karakorum is 
a pre-designed city with a specific geometric shape and has been built 
mostly for the settlement of people from dependent nations such as 
craftsmen, merchants, and court secretaries. The great Mongol Khan was 
content with staying only for a very short period in the suburbs, and to 
adhere to the nomadic way of life, he moved periodically from one 
settlement to another. 

 

Keywords: Karakorum, Mongol empire, Nomadic government, Seasonal 
residences 
 

 

 

Copyright © 2020. This open-access journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which 
permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-

NonCommercial terms. 
 

 
 
 
 
 

Garakani Dashteh, S., Mortezayi, M. (2020). The Architectural Components of an Urban 
community in a Nomadic Community, Based on Written Sources and the Results of Archaeological 
Excavations in Karakorum. Athar, 41 (2): 156-177 
 

How to Cite This Article: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 پژوهشی مقالۀ    
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شد. وسعت این  مغول محسوب می   خانان قراقوروم در طول نیمۀ اول قرن هفتم ه. ق پایتخت قلمرو  
بود. در طول  بر منطقۀ مغولستان، شامل سرزمین قلمرو عالوه  اروپاي شرقی  و  ایران، روسیه  هاي چین، 

رتاسر این قلمرو  هاي فوق، این شهر مقصد بسیاري از صنعتگران، بازرگانان و دانشمندانی بود که از س سال 
هاي اخیر، عمدة اطالعات  شدند. تا سال گسترده، جهت خدمت در دربار خان بزرگ به مغولستان رهسپار می 

هاي چین، ایران  نویسان و سیاحان در تمدن دربارة این پایتخت کهن، منحصر به منابع مکتوبی بود که تاریخ 
شناسی در طول دو دهۀ اخیر در این محوطه،  باستان هاي و اروپا ارائه داده بودند. با گسترش دامنۀ کاوش 

بسیاري از زوایاي پنهان این استقرارگاه تاریخی، در دسترس قرار گرفت. واکاوي این اطالعات و تطبیق آنها  
مغول در ابتداي    ان ی فرمانروا دربارة سلوك زندگی    سؤاالت تواند به بسیاري از  تنها می با اسناد تاریخی، نه 

  ان ی فرمانروا تواند نشانگر تأثیرات و تأثرات متقابل فرهنگی میان این  پاسخ دهد، بلکه می   دورة حکومتشان 
از حفاري کوچ  اطالعات حاصل  آخرین  بررسی  مقاله ضمن  این  باشد.  تابع شهرنشین  ملل  و  هاي  نشین 

حکمروایان    هاي عمدة اولین پایتخت ، ویژگی مانده ي برجا شناسی و مطابقت آنها با استنادات تاریخی  باستان 
نشینی آنان بر نوع استقرار و طراحی این شهر داشته  رو را تبیین کرده و تأثیراتی را که سلوك کوچ کوچ 

ي حاصل گردآوري شده و  ها افته ي و مقایسۀ ی ا کتابخانه ي  ها روش بررسی کرده است. اطالعات این مقاله با  
دهد، قراقوروم شهري  وهش نشان می تحلیلی صورت گرفته است. نتایج این پژ - پژوهش با روش تطبیقی 

طراحی  مانند  ازپیش  تابعه،  ملل  از  مردمانی  استقرار  بیشتر جهت  و  بوده  هندسی مشخص  فرم  با  شده 
همراه ارکان دولت مغول، تنها به  صنعتگران، بازرگانان و دبیران درباري احداث شده است. خانان بزرگ به 

صورت  نشینی، به منظور پایبندي به سلوك کوچ ا کرده و به اي بسیار کوتاه در حومۀ شهر اکتف اقامت دوره 
 . اند دیگر در حرکت بوده   اقامتگاه اي از استقرارگاهی به  دوره 
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 مقدمه 

کشور چین  سرزمین کنونی مغولستان که در قسمت شمالی  
(داخل کشور چین) و   ی بخش مغولستان داخل   واقع شده، از دو 
خارج  تشکیل    ی مغولستان  مغولستان)  است.    شده (جمهوري 

علف   ة قسمت عمد  یا  استپ  را  این سرزمین    یی زارها مساحت 
. مردم  خورد ی درختی در آن به چشم نم   بًا ی وسیع پوشانده که تقر 

از راه    همگی   ، بردند ی ها به سر م باستانی مغول که در این استپ 
با اینکه این نوع سلوك  .  کردند می یا راهزنی امرارمعاش    ي پرو دام 

اي و عدم استقرار طوالنی در  هاي دوره زندگی، مبتنی بر حرکت 
مغول  و  ترك  اقوام صحراگرد  اما  بوده،  مکان مشخص  تا    یک 

ي مغول، با مظاهر شهرسازي و تمدن  امپراتور   س ی تأس پیش از  
هایی در  ند. اسناد تاریخی از ساخت شهر و اقامتگاه ا غریبه نبوده 

) و پس از  Bemmann, 2011(  1انگنو ی ج ي  امپراتور طی دورة دو  
از قرن ششم میالدي) حکایت  (   غور ی ا مغولی  - ي ترکی امپراتور آن  

مهم  از  یکی  بزرگ  دارند.  پایتخت  بقایاي  شواهد،  این  ترین 
«قره امپراتور  به  موسوم  اویغورها،  در    2بالغاسون» ي  که  است 

هاي اخیر در مرکز جمهوري مغولستان کشف شده است.  سال 
شناسی در محوطۀ این شهر، وجود یک نظام  هاي باستان بررسی 

را    در   منسجم شهرسازي   دوره   ,Becker(  کند می   د یی تأ این 

2012, P. 52; Dähne et al., 2012; Bemmann et al., 2014 .( 
در میان این اقوام    حال، شهر و ماهیت وجودي آن   با این   

ظهور    صحراگرد  و  چنگیز  زمان  مغول،  امپراتور تا  جهانی  ي 
ها و  عنوان جایگزینی براي اردوگاه چنان مورد اعتنا نبود تا به آن 

نخستین  یورت  در طی  شود.  گرفته  نظر  در  آنان  موقتی  هاي 
هاي حکمرانی خانان مغول در سرزمین مغولستان، نیاز به  سال 

تن  و  ادارات  به ترتیب  مرسوم،  قواعد  کنترل  ظیم  منظور 
ة مغوالن، لزوم تعریف و تشکیل  طر ی س هاي وسیع تحت  سرزمین 

ترتیب،  یک پایتخت سیاسی را، بار دیگر برجسته ساخت. بدین 
و   فرزند  قاآن»  «اوگتاي  زمان  در  «قراقوروم»  شهر  احداث  با 
جانشین چنگیز، اولین پایتخت سیاسی خانان بزرگ مغول در  

مادر  بنیان ي سرزمین  گزارش شان  شد.  تاریخی  گذاري  هاي 
مانند   چینی،  تاریخی  منابع  در  قراقوروم  شهر  دربارة  بسیاري 

منابع    ، ) Hüttel & Erdenebat, 2011, P. 11«تاریخ یوآنشی» ( 

جوینی»   جهانگشاي  «تاریخ  مانند  ایرانی  تاریخی  اسناد  و 
 )Joweyni, 2008 (  جامع» ( و  رشیدي»   ,Hamedaniالتواریخ 

و همچنین منابع اروپایی مثل «سفرنامۀ ویلیام روبروك»    ) 1994
 )Rubruck, 1990  (   دارد ) و «سفرنامۀ مارکوپولو» وجودPolo, 

2011, P. 82  این با  اکتشافات    همه ).  شروع  از  پیش  تا 
شناسی در اواخر قرن نوزدهم، هیچ سند فیزیکی از این  باستان 

هاي تاریخی  محوطه تاریخی در دست نبود تا بتواند صحت ادعا 
کاوش  این  در  کند.  اثبات  را  ویلهلم  فوق  سرپرستی  به  که  ها 

شناسان روسی توانستند ضمن ارائۀ  انجام گرفت، باستان   3رادلف 
یک نقشه از بقایاي محوطۀ قراقوروم، حدود این شهر تاریخی را  

در میانۀ   . ) Hüttel & Erdenebat, 2011, P. 13( سازند  مشخص  
بیستم،   سرپرستی  باستان قرن  به  دیگر  بار  روس،  شناسان 

ها در محل شهر قراقوروم را از سر  کاوش   4«سرگئی کیسلف» 
تمامی منتشر  گاه به ها هیچگرفتند. با اینکه گزارش این کاوش 

اما حفاري  از شهر  نشد،  زمان کیسلف، ساختاري کامل  در  ها 
و سازه  ارائه  قراقوروم  و جنوب شهر    داد هاي مستقر در مرکز 

 )Pohl, 2010, P. 63 .(    ،بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي
هاي دیگر  شناسی در قراقوروم و محوطه ادامۀ اکتشافات باستان 

هاي  ي مغول در مغولستان، توسط گروه امپراتور متعلق به دورة  
ژاپن  کشورهاي  از  آلمان -   مشترکی  سپس  و  - مغولستان 

ا که تا به امروز نیز  ه شد. در پی این فعالیت   گرفته   ی پ مغولستان  
اي  اي کامل از شهر قراقوروم، استقرارهاي حومه ادامه دارد، چهره 

اي او به  هاي دوره آن، شهر سلطنتی قاآن و همچنین استقرارگاه 
 . آمد دست  
 

 هدف پژوهش 
اصلی    سؤال این پژوهش در پی یافتن پاسخی براي این دو  

کوچ تالق   . 1است:   زندگی  و  ی  سلوك  نشینی  در  یکجانشینی 
زندگی خانان مغول چگونه در نوع شهرسازي و استقرار آنها در  

است؟   شده  منعکس  به   فرم   . 2قراقوروم  قراقوروم  عنوان  شهر 
 اولین پایتخت جهانی خانان مغول به چه صورتی بوده است؟ 

 

 

 روش پژوهش 

با  ها داده  تحقیق  این  مقایسۀ  ها روش ي  و  اسنادي  ي 
با روش تطبیقی ي حاصله  ها افته ی  - گردآوري شده و پژوهش 

 . تحلیلی صورت گرفته است 
 پژوهش پیشینۀ  

شناسی اخیر در محوطۀ تاریخی  هاي باستان در طی فعالیت 
ها و مقاالت منتشر شده است.  قراقوروم، حجم وسیعی از گزارش 

استقرارگاه به  وجود  هفدهم  دلیل  قرن  تا  مفرغ  عصر  از  هایی 
طور  هاي فوق به بخشی از گزارش   میالدي در این منطقه، تنها 

ي مغول اختصاص داشته است.  امپراتور ویژه به بررسی آثار دورة  
توان به سه دستۀ مختلف تقسیم  ها و مقاالت را می این گزارش 

ها و مقاالتی است که محوطۀ تاریخی  کرد. دستۀ اول گزارش 
شناختی  قراقوروم را از نظر وضعیت جغرافیایی و مطالعات زمین 

میالدي مورد بررسی    14و    13ي مغول در قرون  امپراتور عصر  در  
 ;Rogers, Ulambayar & Gallon, 2004, 2005( اند  قرار داده 

Pohl, 2010; Grützner et al., 2012; Franken et al., 2019; 
ها و مقاالتی است که به  ). دستۀ دوم نیز شامل گزارش 2020

حومۀ آن در طول دورة    ها در شهر قراقوروم و ارائۀ نتایج کاوش 
(   ن آ   ات ی ح  است  داشته   ;Bemmann et al., 2011اختصاص 

Heidemann et al., 2006; Hüttel, 2009; Pohl, 2010; 
Bayar .  ..& Voitov, 2010; Hüttel & Erdenebat, 2011; 

Pohl et al., 2012; Becker, 2012; Bemmann and Reichert, 
گزارش 2020 شامل  نیز  آخر  دستۀ  که  ).  است  مقاالتی  و  ها 

دوره اقامتگاه   اختصاصًا  سرزمین  هاي  در  را  بزرگ  قاآن  اي 
 ,Boyle, 1974; Koichiاند ( مغولستان مورد مطالعه قرار داده 

1994; Shiraishi, 2004; Waugh, 2010 ( 
 ي پژوهش ها افته ی   

عنوان اولین پایتخت جهانی حکومت مغول  شهر قراقوروم به 
اند از: الف) شهري ازپیش  داراي سه ویژگی کلی بوده که عبارت 

ي  ) ساختار بندي شهري، ج شده، ب) داراي نظام منطقه طراحی 
گیري این فرم  هاي آتی. اساس شکل منظم جهت توسعه   کامًال

شهري و لزوم    شده   مناطق طراحی دهندة حضور  نشان شهري  
نگرش ویژه به یک نظام یکجانشینی تعریف شده است. وجود  

هاي یکجانشینی  این شهر گویاي آن است که مغوالن از مهارت 

نظام  ادارة  بی در  تابعه  ملل  شهري  نبوده هاي  حتی  بهره  اند. 
ابراز داشت که ویژگی می  از طراحی  توان چنین  این فرم  هاي 

قراقو  در  توسعه شهري  در  آتی شکل روم،  زمان  هاي  در  گرفته 
هاي تابعه نیز، تأثیرگذار بوده که  حکومت مغوالن در سرزمین 

 اثبات آن نیازمند مطالعات تکمیلی بیشتر است. 
دولت خان بزرگ در قراقوروم، نمایندة کامل ایجاد تعادل  

انگاره  کوچ در  زندگی  محسوب  هاي  یکجانشینی  و  نشینی 
  دولت با وجود داشتن یک پایتخت ثابت و مشخص، شود. این  می 

منابع مکتوب    شده است. نشین محسوب می دولتی کوچ   اساسًا 
در  به  دولت  ارکان  جایگاه  که  است  واقعیت  این  مؤید  روشنی 

همچنین   است.  بوده  مشخص  بزرگ  خانان  فصلی  اردوهاي 
کاوش  باستان براساس  که  هاي  است  مشخص  شناسی 

خان بزرگ در سرزمین مغولستان در    اي هاي دوره استقرارگاه 
هاي مشخص و از پیش معین قرار داشته است. وسعت و  مکان 

تعیین  ازپیش  طراحی  یک  وجود  در  همچنین  شده 
می استقرارگاه  نیز  فوق  نشان هاي  ارکان  تواند  حضور  دهندة 

هاي فصلی باشد و گویاي حضور  دولتی و درباري در این حرکت 
این حرکت نشین د کوچ   کامًال یک دولت   این زمان است.  ها  ر 

داراي یک نظم سالیانۀ مشخص و داراي مبدأ و مقصد معین  
هاي فصلی در  توان مبنایی براي حرکت اند. این موارد را می بوده 

دورة ایلخانان مغول در ایران و همچنین حرکت ارکان دولتی با  
 ایلخان مغول تلقی کرد. 

استقرارگا  و  شهر  ساخت  و  یکجانشینی  هاي  ه سابقۀ 
 ثابت در میان اقوام ترك و مغول 

با اینکه اساس سلوك زندگی اقوام کهن ترك و مغول بر  
کوچ  پایه پایۀ  ساخت  نشینی  و  یکجانشینی  اما  شده،  گذاري 

زمان اقامتگاه  از  ثابت  رواج  هاي  آنها  میان  در  دور  بسیار  هاي 
ي ایغور، هر  امپراتور ي جیانگنو و پس از آن  امپراتور داشته است.  

عالقه د  از  بوده و  شهرنشینی  زندگی  و  فرهنگ  به    اند مندان 
 )Waugh, 2010, PP. 100-105 .(    از را  ایغورها  بین،  این  در 

بر  اند که عالوه مغولی محسوب داشته - ترین قبایل ترکی متمدن 
کسب فرهنگ شهرنشینی، خط اختیار کرده و بیش از پیش با  

کرده  آشتی  تمدن  د مظاهر  به  جوینی  عطاملک  استان  اند. 
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پذیرفتن تمدن توسط اویغورها در کتابش اشاره کرده و این روند  
را با مسئلۀ محوري ساخت شهر توسط آنان همراه ساخته است.  

عنوان اولین خان ترکان ایغور اشاره داشته  او به «بوقوخان» به 
گذاشت و    که در سرحدات ترکستان، شهر «بالساقون» را پایه 

مرانی فرزندش، ایغورها با احداث  بعد از مرگ او، در زمان حک 
روي میان این دو شهر  شهر دیگري با نام «بیش بالیغ»، به کوچ 

بر کالم    ). Joweyni, 2008, PP. 149-151/1(  پرداختند  عالوه 
در   بر    خ ی توار جوینی،  مبنی  است،  موجود  سندي  نیز  چینی 

چین براي فرستادن ملزومات    امپراتور درخواست خان اویغور از  
ة  دهند نشان این دو سند    ) Waugh, 2010, P. 102(   کشاورزي 

زندگی عالق  سلوك  تغییر  به  ایغورها  و  ۀ  صحراگردي  از  شان 
در منابع    ن ی با وجود ا   ی و کشاورزي است. ن ی کجانش ي به ی پرور دام 

اسم برده شده    5» خوخ «تون یو مکتوب این دوره از شخصی با نام  
یوخوخ  که گویا از مشاوران بلندپایه خان اویغور بوده است. تون  

از عالقۀ   که  انجام    ازحد ش ی ب هنگامی  و  به ساخت شهر  خان 
شود، او را به پایبندي به سلوك  هاي کشاورزي آگاه می فعالیت 

ها را  نشینی فراخوانده و ساخت شهر و یکجانشینی در قلعه کوچ 
 Rogers et(  دارد هاي کهن عنوان می سنت   عامل از میان رفتن 

al., 2005, P. 813  در مکتوبات  وخوخ ی  تون ). عالوه بر سخنان ،
از اویغورها، هشدارهایی در رابطه    مانده ی باق هاي  نوشته و سنگ 

خورد. این  با خطرات پرداختن به اصول شهرنشینی به چشم می 
سبب تنبل  شهرنشینی را مایه ایجاد رخوت و م   صراحتًا هشدارها  

 .Waugh, 2010, P(   است رو عنوان داشته  شدن مردمان کوچ 

102 .( 
رسد که خانان اویغور،  در مقابل همۀ این هشدارها به نظر می 

علی توانسته  که  شهرنشینی،  اند  فرهنگ  به  وافر  عالقۀ  رغم 
شان را نیز کماکان رعایت کنند. از فحواي  نشینی رسومات کوچ 

حر  با  رابطه  در  جوینی  به  کالم  بالساقون  از  ایغورها  کت 
نشینی در بین این قوم  توان به تداوم سنت کوچ بالیغ، می بیش 

اي  این سند نشانه   ). Joweyni, 2008, PP. 149-151/1(  برد   ی پ 
اي صحرانشینان میان دو اقامتگاهی  است از حضور حرکت دوره 

استقرارگاه  فرم  به  داشته که  برپا  شهري  عالوه هاي  بر  اند. 
اي، نوع استقرار اویغورها در شهرها نیز با خوي  دوره   هاي حرکت 

تمیم بن بحر مطوعی»  « خوان بوده است.  شان هم نشینی کوچ 
رفته است،    غورها ی ا سیاح مسلمانی که در قرن سوم ه. ق به دربار  

صراحت  گزارشی از استقرار خان ایغور در پایتخت ارائه کرده و به 
ن داشته که در مرکز  کاخ خان را یورتی بزرگ و طالیی عنوا 

). این امر  Rogers et al., 2005, P. 813ت ( اس شهر مستقر بوده  
است که خان اویغور با اینکه درون شهر ساکن بوده،    ن ي آ ا ی گو 

روي اجدادش پایبند  صورت کامل به سنن کوچ اما براي اینکه به 
اي  داشت به فرهنگ شهرنشینی، در پوسته رغم چشم باشد، علی 

برده است. این روش  نشینی نیز به سر می نازك از فرهنگ کوچ 
بیشتر متکی  هایی شده که  شهرها و اقامتگاه گیري  سبب شکل 

سازه ها سازه بر   با  شهرهایی  تا  است  بوده  موقتی  هاي  ي 
استقرارگاه ساخت  از  بعضی  که  معتقدند  پژوهشگران  هاي  واره. 
ي مغول و پیش از آن، تنها منحصر  امپراتور شده در دورة  احداث 

به احداث دیوارهاي دفاعی بوده و اقامت در آنها متکی بر برپایی  
بوده  یورت  ).  Rogers et al., 2005, P. 817( است  هاي موقت 
باستان کاوش  در  هاي  یی همچون «خرخول  ها محوطه شناسی 

بالگاس»  «بایابالیق»   6خانی  است   7و  بوده  فرضیه  این   مؤید 

 )Rogers et al., 2005, PP. 811-812  .(  با این همه نباید از نظر
روان تا پیش  هاي کوچ دور داشت که بعضی از شهرها و اقامتگاه 

واره  هاي ساخت ة مغول نیز دربرگیرندة بسیاري از سازه از دور 
اند. کشف بقایاي پایتخت کهن ایغورها در نزدیکی قراقوروم  بوده 

شهري   وجود  نشانگر  است،  مشهور  «قرابالغاسون»  به  که 
 ,Becker, 2012(   است هاي منظم معماري  شده با سازه طراحی 

P. 52; Bemmann et al., 2014 .( 
ن تون یوخوخ، زندگی درون شهرها را  چنگیز نیز همچو   
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است.   کرده  توصیه  مغولی  زندگی در جامع زندگی  یاسا    ۀ این 
و در    کرده ی و حفظ اصالت و پاکی خون را توصیه م   ي ا ره ی عش 
و  هم  قبیله  و  دودمان  داخل  در  فرد  استقرار  راستا،  ین 

واجب  دوري  نژاد  در جهت حفظ  را  زندگی شهري  از  جستن 
 .Moradi, Mousavi & Omrani, 2016, P(   است   دانسته ی م 

36; Kenarroudi & Naimi, 2013 .( 

 

حال برخالف یاسا، در متون مغولی به چهار اقامتگاه یا    با این 
شهرکی اشاره شده که چنگیز در سرتاسر خاك مغولستان بنیان  

از شهرك  یکی  است.  بوده  قراقوروم  نهاده  منطقۀ  در  فوق  هاي 
عنوان  ساخته شده؛ جایی که بعدها توسط اوگتاي، فرزند چنگیز به 

 ,Becker(   است تخاب شده  محل احداث پایتخت آتی مغوالن ان 

2012, P. 44  .( باستان اینکه شواهد  روشن با  که  کنندة  شناسی 
توان گفت  ها باشد به دست نیامده، می شکل و گسترة این اقامتگاه 

چنگیز نیز همچون خانان ایغور، به برپایی استقرارگاه با مصالح  
 مند بوده است. واره و اقامت موقت در آنها عالقه ساخت 

نشینی در فرهنگ مغول،  بی یکجانشینی و کوچ این دوقط 
هاي  هاي قاهر مرکزي در سرزمین زاییدة دورانی است که دولت 

می کوچ  کار  سر  بر  ترکستان  و  مغولستان  در  آمده نشین  اند. 
عنوان محلی براي توزیع دستورات اداري  هاي فوق، شهر به دولت 

شده است.  و همچنین مکان استقرار دولت عالی محسوب می 
صحراگرد مکانی مناسب بوده است براي    امپراتوران شهر در نظام  

هاي فنی بودند.  کشی از اسرایی که داراي قابلیت گردآوري و بهره 
بر این اصول، فارغ از مبحث وجود یا عدم وجود یک دولت  عالوه 

آمده که در آن تبادل  قاهر مرکزي، شهر محلی امن به حساب می 
رفته است. همچنین این امنیت  گ شده صورت می کاالهاي غارت 

استقرار  سبب می  استراحت و  براي  باشد  مکانی  تا شهر،  شده 
زنان، کودکان، سالخوردگان و بیمارانی که از قبایل در حال کوچ  

 ). Hüttel & Erdenebat, 2011, P. 5(  بودند عقب مانده  

پایتخت جهانی  8قراقوروم  اولین  در  امپراتور ،  مغول  ي 
 تاریخی اسناد و متون  

تحت   قاآن  اوگتاي  او،  جانشین  چنگیز،  مرگ  از    ر ی تأث بعد 
منطقه  همان  نزدیکی  در  و  ایغورها  که  فرهنگ  زمانی    آنها اي 

شان را برپا داشته بودند، اولین پایتخت رسمی  پایتخت باستانی 
(قرن    ی ن ی خواجه عالءالدین عطاملک جو دولت مغول را بنیاد نهاد.  

 : د ی گو ی چنین م   قاآن ي  زي اوگتا فعالیت شهرسا   ة ق) دربار   ه.   7
پدر   بزرگ  اردوي  به  قاآن]  [اوکتاي  زمان  حاتم  «چون 

مگر رسم    ؛ آن موضع شهر و دیهی نبوده است ..] در  [   د ی خرام 
بر باالي آن فرمود    [....] بوده است.    نام   دیواري که آن را اردوبالیغ 

تا شهري بنا نهادند و اردو بالیغ نام کردند، اما معروف به شهر  

قراقورم است [....] بر باالي آن بناي باغی کردند. دروازه آن یکی  
و   اقربا،  و  اوالد  به  موسوم  دیگري  و   [.....] پادشاه  خاص  ممر 
دیگري معین جهت خواتین و چهارم دخول و خروج عوام را. و  

ان آن، کوشکی صناع ختاي برافراشتند [.....] و از سالی دو  در می 
 ,Joweyni, 2008ي» ( فرمود ی نوبت در این منزل نزه نزول م 

PP. 273-275/1 .(   
شهر جدید اوگتاي    ة اهللا نیز دربار الدین فضل د خواجه رشی 

   در مغولستان، چنین گفته است: 

سرا   [.....] قراقوروم  یورت  در  تا  غایت    یی «فرمود  عالی  به 
[....] برآوردند    ی بنیان [.....] بنا نهادند [....] و در میان آن کوشک 

و فرمان شد تا هریک از برادران    [..] و آن را قرشی نام نهادند    [...] 
در آن حوالی    ، بودند ی و پسران و سایر شهزادگان که مالزم م 

[....]   ي ا خانه  تمام شد  و چون عمارات   [.....] تا    بسازند  فرمود 
»  ار آب اورقون شهري معظم بنا نهادند و قراقوروم نام کردند برکن 

 )Hamedani, 1994, P. 672/1  .( 

هم جوینی و هم خواجه رشیدالدین به ساخت شهر توسط  
اند. جوینی محل این شهر  اوگتاي در منطقه قراقوروم اشاره کرده 

دارد که تا  بیان می   صراحتًاۀ قراقوروم عنوان داشته و  منطق را در  
ش از ساخت پایتخت توسط اوگتاي در این محل تنها یک  پی 

حصار سنگی برقرار بوده است با نام اردوبالیغ. این حصار سنگی  
متون  می  در  که  باشد  چنگیز  استقرارگاه  همان  جایگاه  تواند 

از سخنان    ). Pohl, 2010, P. 530(  است مغولی بدان اشاره شده  
تا زمان اوگتاي،  شود که اردوبالیغ،  جوینی چنین استنباط می 

بیشتر    ن آ   در تنها یک حصار دفاعی بوده و استقرار دربار چنگیز  
براساس هر دو  شده است.  ها میسر می صورت برقراري یورت به 

، قرشی یا قصري بزرگ  قراقوروم   در نزدیکی شهر   متن، اوگتاي 
  ساخته است.   براي استقرار خود و اطرافیانش   در میان یک باغ 

کرده است. خواجه رشیدالدین نیز  جوینی نام این قرشی را ذکر ن 
به   سپس  و  کرده  اشاره  اقامتگاه  این  به  گزارشش  ابتداي  در 
ساخت شهر پرداخته و وجود آن را مقدم بر شهر قراقوروم عنوان  
داشته است. او نیز به نام این باغ یا قرشی اشاره نکرده و فقط به  

اي از زبان  است. قرشی در اصل، واژه   ذکر عنوان قرشی اکتفا نموده 
یا زبان ایرانی خوارزمی بوده که به زبان ترکی وارد    متأخر تخاري  
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  است کرچیه به معناي کاخ و بارگاه بوده    احتماًالشده و اصل آن  
 )Hamedani, 1994, P. 1385/3 .(   قرشی این  اولین    ، گویا بناي 

ا    . ست اقدام مغوالن در جهت ساخت یک شهر یا شهرك بوده 
وروم  اق «قر   : گفته است این قرشی و شهر قراقوروم    ة مارکوپولو دربار 

[....] نزدیک شهر و کمی    ل ی شهري است با پیرامونی حدود سه ما 
خارج از آن روستاي بزرگی است با کاخی بسیار عالی که حاکم  

است که تاتارها    ي ا ، این کاخ اولین خانه کند ی شهر در آن زندگی م 
 .Polo, 2011, P(   خود دارا شدند»   ي ها ن ی پس از خروج از سرزم 

می 82 که  را  قرشی  این  بر  ).  بنا  بنامیم،  قراقوروم  قرشی  توانیم 
مانند  به   و ، در نزدیک شهر اصلی احداث شده  گزارش هر سه متن 

به تمام  9ی یک کوران مغول  قاآن  تا در  نزدیکا ،  نش دستور داده 
و آن را مانند    اطراف آن قرشی، عماراتی براي خود احداث کنند 

 یک اردوي بزرگ ساخته بوده است. 
به غیر از اطالعات فوق، هر سه متن، اطالعات بسیار اندکی در  
رابطه با شهر اصلی قراقوروم و شکل و نحوة استقرارها در آن ارائه  

م) در هنگام دیدار    13اند. تنها گزارشی که ویلیام روبروك (قرن  داده 
آن منتشر ساخته، تا حدودي بیانگر  از قراقوروم در زمان منگو قا 

 شکل و ساختار شهر است. او قراقوروم را چنین تصویر کرده است: 
«این شهر داراي دو محله است یک مخصوص مسلمانان که  

دیگر مختص ختائیان است    ] محله ... است [ بازار مستقر    ان   در 
اي است  صنعتگر هستند. جدا از دو محله فوق، محله   اکثرًا که  

دبیران بارگاه در آن قرار دارد. در این شهر دوازده معبد    که خانه 
قرار دارد [..] دو مسجد وجود دارد و یک کلیسا که در انتهاي  
شهر قرار دارد. شهر را یک دیوار گلین محصور ساخته است و  

 ). Rubruck, 1990, P. 221(  داراي چهار دروازه است» 
را همچون یک شهر متمدن دارا  ابنیه  روبروك قراقوروم  ي 

واره مذهبی، محالت مختلف مخصوص مسلمانان، ختائیان  ساخت 
هاي شمالی) و دبیران تصویر کرده که هم داراي بازار و هم  (چینی 

داراي دیوار دفاعی گلینی بوده که در چهار سمت داراي دروازه  
هندسی    کامًالبوده است. این فرم، تصویر یک شهر طراحی شده  

به فرم یک مربع یا دایره    احتماًالکه  را به ذهن متبادر ساخته  
نزدیک بوده و در بیرون آن نیز شهرك یا قرشی قاآن قرار داشته  

 . است 

 شناسی از شهر قراقوروم مستندات باستان 
در    10اورقون) ارخون ( شناسی در حوزة رود  هاي باستان کاوش 

رود، جایگاه قراقوروم باستانی  مرکز مغولستان، جایی که گمان می 
صورت پیوسته در جریان  بوده، از اواخر قرن بیستم تا به امروز به 

و    هاي میانی شده در طی سال هاي انجام در طول کاوش   است. 
در قراقوروم، بقایاي    21و همچنین دو دهۀ اول قرن    20اواخر قرن  

متر نمایان    18تا    15متر و عرض    1ارتفاع    حصار بیرونی شهر به 
ها مشخص شد که شهر فرمی چهارگوش  شد. در طول این کاوش 

از   بوده و هر دروازه در میان یکی  داشته و داراي چهار دروازه 
آغاز   بزرگ  خیابان  یک  دروازه  هر  از  است.  بوده  واقع  دیوارها 

  کرده شهر را به چهار قسمت تقسیم می   درمجموع شده که  می 
باستان   ). Rogers et al., 2005, P. 813(  است  شناسی  شواهد 

بوده است که   این فرضیه  مؤید  در شهر    وساز ساخت همچنین 
. ق) آغاز شده و  ه   633قراقوروم از ابتداي حکومت اوگتاي قاآن ( 

. ق)  ه   657(   قاآن روند توسعۀ آن، تا سال پایانی حکومت مُنگو  
 ). 1شکل  (  ) Pohl, 2010, P. 130ادامه داشته است ( 

 

 
مرکزي    چهارراه   . 1. عکس هوایی از محوطه شهر قراقوروم.  1شکل  

مسلمین    گورستان   . 4ۀ تجاري حومۀ شرقی  محوط   . 3بودایی    معبد   . 2شهر  
 زو ۀ اردنه صومع   . 6هاي خالی  محوطه   . 5

 Bammann & Rreichert, 2020منبع:  
 

 

هاي شهر قراقوروم، دو خیابانی است که در  یکی از شاخصه 
  ها در اطراف تراکم ساختمان اند.  مرکز شهر یکدیگر را قطع کرده 
  6ی که شامل حداکثر  به صورت   این دو خیابان بسیار زیاد بوده؛ 

می  اسکان  شهر،  مرحله  جنوبی  و  شمالی  مناطق  است.  شده 
خیابان   دو  این  حدود  از  دور  که  با  جایی  مقایسه  در  بوده، 

توپوگرافی اصلی منطقه، داراي ارتفاع مختصري است که گویاي  
 ,Bemmann & Reichert(  وجود یک یا دو مرحله استقرار است 

2020, P. 7 .(   خیابان مسیر  طول  در  قراقوروم  حفاري  هاي 
قدیمی  خیابان،  دو  این  که  ساخت  سازه مشخص  هاي  ترین 

که در همان مراحل ابتدایی  اند  احداث شده در این شهر بوده 
قرار گرفته   از شن و ماسه  بر روي بستري    بودند برپایی شهر 

 )Pohl, 2010, P. 505 .( 

خیابان  مسیر  کشف  از  غیر  با  به  که  قراقوروم  هاي 
ها در دو سوي  ی پوشیده شده بود، کاوش آهک هاي  فرش سنگ 

  4تا    3مسیر آن، منجر به کشف فضاهایی چهارگوش با عرض  
  نوع   ). Pohl, 2010, P. 506(  داشتند ه در لبۀ راه قرار متر شد ک 

ی بوده که  به صورت هاي اطراف آن  طراحی خیابان و ساختمان 
هاي مستقر در دو سوي  خیابان نسبت به سطح صفر ساختمان 

متر    0/ 7  بًا ی تقر آن، از ارتفاع بیشتري برخوردار بوده و مسیر آن  
 ,Pohl, 2010(   ت اس هاي اطرافش بلندتر بوده  از سطح ساختمان 

P. 126 .(   
قراقوروم   شهر  مرکز  در  خیابان  دو  این  تقاطع  محل  در 

الیه  مقدار  این  بیشترین  است.  داشته  وجود  استقراري  هاي 
الیه  به انباشت  را  ها  آن  کیسلف  سرگئی  که  است  بوده  قدري 

شهر»   اصطالح به  چهارراه  در  بوده    11«عمارتی  است  نامیده 
 )Pohl, 2010, P. 63 هاي اخیر گویاي  ات در طول سال ). مطالع

طرف   دو  استقرارهاي  همچنین  و  منطقه  این  که  بود  آن 
به خیابان  قراقوروم،  شهر،  هاي  مرکزي  ناحیۀ  در  عمده  صورت 

به   متعلق  را  آن  روبروك  که  بوده  صنعتگرانی  ناحیۀ  همان 
هایی که  ختائیان عنوان داشته است. این حدس با کشف سازه 

روش چینی در این ناحیه بود، قوت    هایی به گویاي وجود سقف 
براساس مشاهدات فنی، طول  Pohl, 2010, P. 507گرفت (   .(

توان به سه دورة اقامتی  شده در این منطقه را می نقاط اشغال 

شده که تعلق به  تقسیم کرد که بالغ بر شش فاز ساختمانی می 
ه. ق داشته است. در بسیاري از بقایاي ساختمانی،    8و    7قرون  

که گویاي تعلق این    آمده ار بسیار زیادي آثار فلزي به دست  مقد 
کارگاه  به  استقراري  ریخته فازهاي  و  آهنگري  است.  هاي  گري 
ها نیز بقایایی از کار بر روي شیشه  عالوه بر این، در سایر قسمت 

هاي باارزش نیز به دست آمده است. تمامی  و جواهرات و سنگ 
هارراه مرکزي شهر مستقر  هاي صنعتی فوق در نزدیکی چ کارگاه 

هاي  اند. وجود مشاغل کارگاهی متنوع در راستاي خیابان بوده 
هاي صنعتی مجزایی در طول  کند که راسته قراقوروم ثابت می 

  ) Pohl et al., 2012, PP. 49-50(   است این دو خیابان واقع بوده  
 ). 2شکل  ( 

 

 
هاي ساختمانی در حاشیۀ  فرش خیابان و سازه . بقایاي سنگ 2شکل  

 قراقوروم آن در اولین دورة استقرار در مرکز شهر  
 Pohl, 2010منبع:  

 
شهر،   مرکز  در  صنعتگران  ناحیۀ  کشف  از  غیر  به 

شناسان بقایاي یک ساختمان عظیم را در قسمت جنوب  باستان 
ابتدا فرض بر این بود که   غربی قراقوروم به دست آوردند. در 
ساختمان فوق، همان قرشی بزرگ قاآن است، اما با ادامۀ روند  

ایی  هاي اخیر و تکمیل مراحل کاوش و شناس مطالعات در سال 
فرم   با  آن  پالن  میان  بسیاري  تشابهات  کامل ساختمان،  فرم 

رسید.   ثبت  به  یوآن  عصر  در  بودایی  همه،    تر مهم معابد  از 
ه. ق نوشته    746اي کهن بود که در سال  دستیابی به متن کتیبه 

وضوح تشریح شده  شده و در آن معبد بودایی شهر قراقوروم به 
ه با توضیحات متن فوق،  شد بود. با مقایسۀ پالن ساختمان کشف 
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هاي شهر قراقوروم، دو خیابانی است که در  یکی از شاخصه 
  ها در اطراف تراکم ساختمان اند.  مرکز شهر یکدیگر را قطع کرده 
  6ی که شامل حداکثر  به صورت   این دو خیابان بسیار زیاد بوده؛ 

می  اسکان  شهر،  مرحله  جنوبی  و  شمالی  مناطق  است.  شده 
خیابان   دو  این  حدود  از  دور  که  با  جایی  مقایسه  در  بوده، 

توپوگرافی اصلی منطقه، داراي ارتفاع مختصري است که گویاي  
 ,Bemmann & Reichert(  وجود یک یا دو مرحله استقرار است 

2020, P. 7 .(   خیابان مسیر  طول  در  قراقوروم  حفاري  هاي 
قدیمی  خیابان،  دو  این  که  ساخت  سازه مشخص  هاي  ترین 

که در همان مراحل ابتدایی  اند  احداث شده در این شهر بوده 
قرار گرفته   از شن و ماسه  بر روي بستري    بودند برپایی شهر 

 )Pohl, 2010, P. 505 .( 

خیابان  مسیر  کشف  از  غیر  با  به  که  قراقوروم  هاي 
ها در دو سوي  ی پوشیده شده بود، کاوش آهک هاي  فرش سنگ 

  4تا    3مسیر آن، منجر به کشف فضاهایی چهارگوش با عرض  
  نوع   ). Pohl, 2010, P. 506(  داشتند ه در لبۀ راه قرار متر شد ک 

ی بوده که  به صورت هاي اطراف آن  طراحی خیابان و ساختمان 
هاي مستقر در دو سوي  خیابان نسبت به سطح صفر ساختمان 

متر    0/ 7  بًا ی تقر آن، از ارتفاع بیشتري برخوردار بوده و مسیر آن  
 ,Pohl, 2010(   ت اس هاي اطرافش بلندتر بوده  از سطح ساختمان 

P. 126 .(   
قراقوروم   شهر  مرکز  در  خیابان  دو  این  تقاطع  محل  در 

الیه  مقدار  این  بیشترین  است.  داشته  وجود  استقراري  هاي 
الیه  به انباشت  را  ها  آن  کیسلف  سرگئی  که  است  بوده  قدري 

شهر»   اصطالح به  چهارراه  در  بوده    11«عمارتی  است  نامیده 
 )Pohl, 2010, P. 63 هاي اخیر گویاي  ات در طول سال ). مطالع

طرف   دو  استقرارهاي  همچنین  و  منطقه  این  که  بود  آن 
به خیابان  قراقوروم،  شهر،  هاي  مرکزي  ناحیۀ  در  عمده  صورت 

به   متعلق  را  آن  روبروك  که  بوده  صنعتگرانی  ناحیۀ  همان 
هایی که  ختائیان عنوان داشته است. این حدس با کشف سازه 

روش چینی در این ناحیه بود، قوت    هایی به گویاي وجود سقف 
براساس مشاهدات فنی، طول  Pohl, 2010, P. 507گرفت (   .(

توان به سه دورة اقامتی  شده در این منطقه را می نقاط اشغال 

شده که تعلق به  تقسیم کرد که بالغ بر شش فاز ساختمانی می 
ه. ق داشته است. در بسیاري از بقایاي ساختمانی،    8و    7قرون  

که گویاي تعلق این    آمده ار بسیار زیادي آثار فلزي به دست  مقد 
کارگاه  به  استقراري  ریخته فازهاي  و  آهنگري  است.  هاي  گري 
ها نیز بقایایی از کار بر روي شیشه  عالوه بر این، در سایر قسمت 

هاي باارزش نیز به دست آمده است. تمامی  و جواهرات و سنگ 
هارراه مرکزي شهر مستقر  هاي صنعتی فوق در نزدیکی چ کارگاه 

هاي  اند. وجود مشاغل کارگاهی متنوع در راستاي خیابان بوده 
هاي صنعتی مجزایی در طول  کند که راسته قراقوروم ثابت می 

  ) Pohl et al., 2012, PP. 49-50(   است این دو خیابان واقع بوده  
 ). 2شکل  ( 

 

 
هاي ساختمانی در حاشیۀ  فرش خیابان و سازه . بقایاي سنگ 2شکل  

 قراقوروم آن در اولین دورة استقرار در مرکز شهر  
 Pohl, 2010منبع:  

 
شهر،   مرکز  در  صنعتگران  ناحیۀ  کشف  از  غیر  به 

شناسان بقایاي یک ساختمان عظیم را در قسمت جنوب  باستان 
ابتدا فرض بر این بود که   غربی قراقوروم به دست آوردند. در 
ساختمان فوق، همان قرشی بزرگ قاآن است، اما با ادامۀ روند  

ایی  هاي اخیر و تکمیل مراحل کاوش و شناس مطالعات در سال 
فرم   با  آن  پالن  میان  بسیاري  تشابهات  کامل ساختمان،  فرم 

رسید.   ثبت  به  یوآن  عصر  در  بودایی  همه،    تر مهم معابد  از 
ه. ق نوشته    746اي کهن بود که در سال  دستیابی به متن کتیبه 

وضوح تشریح شده  شده و در آن معبد بودایی شهر قراقوروم به 
ه با توضیحات متن فوق،  شد بود. با مقایسۀ پالن ساختمان کشف 
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با تجدیدنظر در فرضیۀ پیشین، بناي واقع در  باستان  شناسان 
قسمت جنوب شرقی شهر را همان معبد بودایی تشخیص دادند  

زمان با ساخت قرشی اوگتاي بنا شده  که طبق اسناد مغولی هم 
 ).  Hüttel & Erdenebat, 2011, PP. 11-15(   است 

ار شهر قراقوروم، مطالعات  در داخل حص   وساز ساخت بر  عالوه 
بود که این شهر داراي حومۀ بسیار    ن آ   انگر ی ب هاي اخیر  و کاوش 

دهندة آن  وسیعی بوده است. مطالعات ژئومغناطیس جدید نشان 
خیابان  که  از  است  بیرون  در  شهر  متقاطع  و  چهارگانه  هاي 

داشته   امتداد  نیز   ,Bemmann & Reichert(   است دیوارها 

2020, P. 12 .(   سازه کشی سوي  دگی  دو  در  مستقر  هاي 
از حصار  خیابان  تا بیرون  امتداد خیابان شرقی،  هاي اصلی در 

شهر نیز تداوم یافته است؛ به صورتی که حجم بسیار زیادي از  
هاي معماري در خارج از دروازة شرقی شهر، جایی که جادة  سازه 

شده، به دست آمده است. کشف  سوي چین آغاز می تجاري به 
هاي کارشده بر  اي و همچنین کاشی یک سقف چندتکه بقایاي  

روي سقف، شاهدي بر وجود سکونت دائمی در این قسمت از  
سازي  هایی با سبک ساختمان حومه شهر و همچنین وجود خانه 

این   در  (  ه ی ناح چینی    ). Pohl et al., 2012, PP. 52-53است 
یک   حضور  مؤید  منطقه،  این  در  مسکوکات  کشف  همچنین 

تواند گویاي گسترش  جاري در این ناحیه بوده و می ۀ ت مجموع 
بازار بزرگ شهر تا حومۀ شرقی باشد. یکی از این مسکوکات،  

اسالمی است که حضور یک    - هاي ایرانی اي با خط و نشان سکه 
هاي  اقتصاد فعال و وجود جامعۀ تُجار مسلمان را مطابق با گفته 

شدة فوق،  ). بر روي سکۀ یافت 3کند (شکل  روبروك ثابت می 
محل ضرب سکه به زبان فارسی، شهر قروم که مخفف قراقوروم  
در   االعظم»  «االمام  عبارت  همچنین  است.  شده  عنوان  بوده 

اي به خلیفۀ  تواند اشاره شود. این کلمه می مرکز سکه دیده می 
نفوذ بوده  مسلمین باشد که تا زمان منگو قاآن در بغداد صاحب 

ده از دورة چنگیز در غزنین و  ش خالف دو سکۀ یافت است. بر 
رسد که  بخارا، نام قاآن روي سکۀ فوق وجود ندارد. به نظر می 

التین در کنار کلمۀ مبارك «اهللا»    Sحرف    مانند به درج عالمتی  
و   بوده  قاآن  اوگتاي  یا تمغاي  ویژه  بر روي دیگر سکه، نشان 

کرده ضرب  بسنده  عالمت  این  درج  به  تنها  اند  کنندگان سکه 

 )Heidemann et al., 2006, PP. 94-96 .(   عنوان داغ  درج تمغا به
شده در ایران  هاي ایلخانی ضرب یا نشان خانوادگی روي سکه 

نشسته در ایران، تمغا  نیز سابقه داشته و تمامی ایلخانان برتخت 
ویژه  نشان  سکه یا  روي  را  ضرب شان  دوره  هاي  در  شده 

می  درج   ,Mahmoudi & Mahdavi(   اند کرده حکومتشان 

2020, P. 181 هاي اسالمی  دلیل مشابهت این سکه با سکه ). به
ایغوري در آن و همچنین به  کارگیري  و عدم استفاده از خط 

هاي  آید سکۀ فوق با سکه شعائر اسالمی در ضرب آن، به نظر می 
به ضرب  مغول،  ایلخانان  حکومت  اول  دورة  در  خصوص  شده 

 ). Yarahmadi, 2008, P. 40ده است ( هالکو داراي مشابهت بو 
 

 
 شده در شهر قراقوروم سکۀ کشف   ر ی تصو   . 3شکل  

 Heidemann et al., 2006منبع:  

 
موارد فوق نشانگر آن است که قاآن سعی داشته ضمن دادن  
براي   دینی  مشروعیت  مسلمان،  جوامع  به  مذهبی  آزادي 

این آزادي  حکومت خود در میان این جامعۀ قدرتمند ایجاد کند.  
مذهبی در درج شعائر دینی، در مسکوکاتی که در زمان ایلخانان  

 خورد اند نیز به چشم می مغول در نقاط مختلف ایران ضرب شده 

 )Ahmadi Nayini, 2018  .( توان گفت ضرابان مسلمان در  می
کامل   مذهبی  آزادي  از  فوق  سکۀ  ضرب  در  نیز،  قراقوروم 

درج نام مبارك «اهللا»، بر روي    عالوه بر   آنها اند.  برخوردار بوده 
اند. عدم اشاره به نام خلیفه  دیگر سکه، عنوان خلیفه را نیز آورده 

گشته  نیز شاید به رعایت مصالح اجتماعی و احترام به قاآن بازمی 
است. در مشابهت با سکه کشف شده در قراقوروم، در دو ناحیۀ  

مانند سکۀ  متفاوت، دو سکۀ دیگر کشف شده که آنها نیز ه   کامًال 
شده  ضرب  شهر  این  در  قراقوروم  در  اسالمی  سکه  اولین  اند. 
جزیرة کریمه کشف  محوطۀ شهر قدیم اُترار و سکۀ دیگر در شبه 

). اترار در زمان  Heidemann et al., 2006, P. 94(   است شده  

 

می  اردوي جغتاي محسوب  منطقۀ  و شبه اوگتاي  جزیرة  شده 
رفته است.  شمار می   کریمه نیز جزئی از منطقۀ اردوي زرین به 

هاي فوق در مناطقی بسیار دورتر از پایتخت خان  کشف سکه 
آ ا ی گو بزرگ،   با    ن ي  قراقوروم،  مسلمان  بازرگانان  که  است 

و    داشته مالی    ي گستردة مغول مراوده امپراتور دورترین نقاط در  
 اند. داده یک جامعۀ تجاري صاحب نفوذ را تشکیل می 

شناسی  هاي باستان ها در حومۀ شرقی، کاوش بعد از بررسی 
در حومۀ غربی شهر، به کشف بقایاي یک منطقۀ بزرگ صنعتی  
منجر شد که در فاصلۀ چهار کیلومتري از دیوارهاي قراقوروم  

هاي ذوب فلز  به کارگاه قرار داشته است. این ناحیه که اختصاص  
فرهنگی   مواد  و  استقرار  نوع  نظر  از  داشته،  سفال  پخت  و 

آمده بسیار مشابه با منطقۀ صنعتی داخل شهر قراقوروم  دست به 
هاي شاهی مستقر در شهر  بوده و به احتمال در زیر نظر کارخانه 

این معناست که  فعالیت می  به  این منطقه  کرده است. کشف 
منحصر به یک شهر محصور نبوده، بلکه حومۀ    شهر قراقوروم تنها 

تجاري و کارگاهی آن، حتی وراي دیوارهاي شهر گسترده بوده  
 ).  Hüttel & Erdenebat, 2011, PP. 19-20(   است 

اي در شرق و غرب شهر  به غیر از وجود استقرارهاي حومه 
قراقوروم، مطالعات حاکی از آن است که در حومۀ شمالی شهر  

بقایایی   فعالیت نیز،  از  از  یکی  است.  داشته  انسانی وجود  هاي 
ترین اکتشافات در این ناحیه، کشف قبرستان مسلمین در  مهم 

حومۀ شمال غربی شهر است. در این گورستان که شامل چندین  
ساز است، گورهایی به دست آمده که به شیوة تدفین  تپۀ دست 

ی  مسلمین ساخته شده است. همچنین در این ناحیه، تپۀ بزرگ 
به  آن  دورتادور  که  دارد  طول  قرار  به  دیواري  متر    40وسیلۀ 

محصور شده است. این تپه که در نگاه اول یک سازة ساختمانی  
می  نظر  اثر  به  هیچ  بقایاي  که  است  واقع  جایی  در  رسد، 

خورد.  ساختمانی یا استقرارگاهی در سرتاسر آن به چشم نمی 
برداشت  دا براساس  سازه  این  مرکزي  قسمت    50راي  ها، 

نیز    ن آ   دورتادور متر بقایاي ساختمانی است و دیوارهاي  سانتی 
ارتفاع   مانده  سانتی   50تا    30به  باقی   & Bayar(   است متر 

Voitov, 2010, P. 289 .(    با اینکه احتمال این وجود دارد که
بناي فوق، بقایاي یک مقبره به سبک اسالمی بوده باشد، اما تا  

توان با اطمینان در این مورد نظر  انجام مطالعات تکمیلی نمی 
بر وجود قبرستان در ناحیۀ شمال غربی، در  ). عالوه 4داد (شکل  

قسمت شمال و شمال شرقی نیز، یک محوطۀ بسیار بزرگ و  
خورد. وجود این  خالی از هرگونه بقایاي استقراري به چشم می 

محوطۀ بایر در میان حجم انبوه بقایاي استقراري در داخل و  
اشاره حومۀ ش  و همچنین  تاریخی،  هر  اسناد  در  آن  به  نکردن 

با ابهام مواجه ساخته است.    ن ي آ کاربر پژوهشگران را درمورد  
این احتمال وجود دارد که ناحیۀ فوق که داراي وسعت زیادي  

هاي موقتی مغوالن  عنوان محلی براي استقرار یورت نیز بوده، به 
ی براي اثبات این  شواهد کاف   حال   ن ی ا رفته است. با  به کار می 

 ). Bemmann & Reichert, 2020, P. 13(   ست ی ن ادعا در دست  

 
شده در قبرستان  هاي هاي کاوش . نقشۀ کلی از قسمت 4شکل  

 مسلمین در حومۀ قراقوروم 
 Bayar & Voitov, 2010منبع:  

 

حضور بقایاي استقرارهاي مختلف در غرب، شرق و شمال  
قراقوروم، این احتمال را که قرشی قراقوروم در حومۀ جنوبی  
شهر واقع بوده باشد، افزایش داده است. اسناد تاریخی با اینکه  

شهر   حومۀ  در  قرشی  استقرار  بر  اند،  داشته   نظر اتفاق همگی 
اند. در حال  نکرده   ی جهت این استقرار را ذکر روشن به کدام  هیچ

حاضر، در قسمت جنوبی بقایاي شهر قراقوروم، صومعۀ بودایی  
است.    12» زو اردنه «  شده  بنا  ق  ه.  نهم  قرن  در  که  دارد  قرار 

شناس روس، صومعۀ فوق  براساس فرضیۀ ویلهلم رادلف، باستان 
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محصور شده است. این تپه که در نگاه اول یک سازة ساختمانی  
می  نظر  اثر  به  هیچ  بقایاي  که  است  واقع  جایی  در  رسد، 

خورد.  ساختمانی یا استقرارگاهی در سرتاسر آن به چشم نمی 
برداشت  دا براساس  سازه  این  مرکزي  قسمت    50راي  ها، 

نیز    ن آ   دورتادور متر بقایاي ساختمانی است و دیوارهاي  سانتی 
ارتفاع   مانده  سانتی   50تا    30به  باقی   & Bayar(   است متر 

Voitov, 2010, P. 289 .(    با اینکه احتمال این وجود دارد که
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بر وجود قبرستان در ناحیۀ شمال غربی، در  ). عالوه 4داد (شکل  

قسمت شمال و شمال شرقی نیز، یک محوطۀ بسیار بزرگ و  
خورد. وجود این  خالی از هرگونه بقایاي استقراري به چشم می 

محوطۀ بایر در میان حجم انبوه بقایاي استقراري در داخل و  
اشاره حومۀ ش  و همچنین  تاریخی،  هر  اسناد  در  آن  به  نکردن 

با ابهام مواجه ساخته است.    ن ي آ کاربر پژوهشگران را درمورد  
این احتمال وجود دارد که ناحیۀ فوق که داراي وسعت زیادي  

هاي موقتی مغوالن  عنوان محلی براي استقرار یورت نیز بوده، به 
ی براي اثبات این  شواهد کاف   حال   ن ی ا رفته است. با  به کار می 
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شده   واقع  قراقوروم  قرشی  محل  همان   & Hüttel(   است در 

Erdenebat, 2011, P. 13 (   )  اولین شواهد که مؤید  ).  1شکل
فرضیۀ رادلف بود، در هنگام حفر یک ترانشۀ آزمایشی در قسمت  

زو به دست آمد. این ترانشه نشان داد که دیوار  مالی دیوار اردنه ش 
از نیمۀ    احتماًالکنونی صومعه روي بقایاي دیواري قرار دارد که  

دوم قرن هشتم ه. ق فاقد کاربري بوده است. امتداد این دیوار با  
هاي دیگري در شمال، غرب، جنوب و شرق دیوار  حفر ترانشه 

). ساختار دیوار گویاي زمان  5کل  شد (ش کنونی صومعه آشکار 
انجام   همچنین  است.  ق  ه.  هفتم  قرن  اوایل  در  آن  احداث 

شده در میان دیوار،  روي بقایاي چوبی یافت   14آزمایش کربن  
قابل گذار خ ی تار این   را  در داخل هر دو    استناد ساخته است. ي 

راه  پایۀ  غربی،  و  شمالی  قابل ترانشۀ  که  هایی  است  تشخیص 
طور خالصه  زي به سمت شهر هدایت شده است. به صورت موا به 

هاي مسطح  باید گفت که دیوار کنونی صومعه بر روي قسمت 
دیواري که سابق بر این، در محل قرار داشته بنا شده است. در  
میان دیوارهاي حال حاضر صومعه، چهار دروازه در چهار جهت  

دروازه  این  وجود  دارند.  به قرار  کارکرد  طور ها  با  سابقۀ  کلی  و 
هم صومعه  بودایی  می هاي  و  نداشته  آن  خوانی  از  تواند حاکی 

دروازه  به باشد که  فوق  روي  هاي  بر  دیوار جدید  انطباق  دلیل 
هاي کهن قرشی قراقوروم بوده و به  دیوار کهن، منطبق با دروازه 

شناسی  اجبار ساخته شده است. براساس انطباق شواهد باستان 
توان گفت که مجموعۀ  اریخی می شده و مدارك مستند ت یافت 

کاخ شاهی قاآن یا همان قرشی بزرگ قراقوروم، در زیر محوطۀ  
 ,Hüttel & Erdenebat, 2011( زو قرار دارد  کنونی صومعۀ اردنه 

P. 13 .(  ها در داخل محوطۀ صومعۀ  دلیل انجام نشدن کاوش به
طور کامل موفق به شناسایی تمامی  شناسان به زو، باستان اردنه 

وطۀ این صومعه و تشخیص ساختار کامل قرشی قراقوروم  مح 
( نشده  شناسایی  Waugh, 2010, P. 11اند  براي  بنابراین  )؛ 

مانده از این دوره  باید تنها به اسناد تاریخی باقی ساختار فوق، می 
 اکتفا کرد. 

گزارش  خواجه  در  و  جوینی  عطاملک  قلم  به  که  هایی 
، توصیفاتی کلی از فرم و  اهللا به نگارش درآمده فضل   ن ی دالد ی رش 

ساختار قرشی قراقوروم ارائه شده است. خواجه رشیدالدین تنها  

پرداخته و سپس   میانۀ محوطۀ قرشی  در  استقرار کوشک  به 
صورت حجم انبوهی  استقرار اطرافیان قاآن در حوالی قرشی را به 

توصیف کرده   ابنیه   ). Hamedani, 1994, P. 672/1(   است از 
بخش توصیفی در گزارش جوینی نیز، شرح مختصري    ن ی تر مهم 

و   داده  ارائه  قرشی  اصلی  ورودي  چهار  با  رابطه  در  که  است 
هاي درباري عنوان داشته  هرکدام از آنها را متعلق به یکی از گروه 

بر مبناي توصیفات    درواقع   ). Joweyni, 2008, P. 273/1(  است 
ار دروازه در  شناسان، استقرار چه جوینی بوده است که باستان 

اردنه  قراقوروم  چهار سمت صومعه  با فرم قرشی  را منطبق  زو 
اند. به غیر از این اطالعات، از باقی این توصیفات  مفروض داشته 

.  برد   ی پ توان به ساختار کلی استقرارها در قرشی قراقوروم  نمی 
به  تا حدي  جاي تنها گزارش  ویلیام روبروك است که  از  مانده 

قص از شکل قرشی قراقوروم به دست دهد. او  توانسته صورتی نا 
را   شهر  جنوب  در  قاآن  کاخ  محوطۀ  مختصر،  گزارشی  در 

 تشریح کرده است:   ن ی چن ن ی ا 
«در قراقوروم منگو یک اقامتگاه بزرگ در نزدیکی دیوارهاي  

هاي دیوارهاي اجري محصور  به وسیله   ان   دورتادور شهر دارد که  
یحیان. در این مکان کاخ  مشابه با دیرهاي مس   قًا ی دق شده است.  

هاي متعدد دیگري نیز وجود دارد  بسیار بزرگی است و ساختمان 
کاخ به ساختمان کلیسا شباهت دارد با یک ناو    ] ساختمان [.. 

مرکزي و دو ناو کناري به همراه سه درگاه در سمت جنوب آن  
 ,Rubruckی کاخ از سمت شمال به جنوب است» ( دگ ی ] کش [.... 

1990, PP. 209-221  .( 
 

 
  ۀ هاي حفرشده در چهار طرف دیوار صومع ترانشه   یی . جانما 5شکل  

 زو اردنه 
  Hüttel & Erdenebat, 2011منبع:  

 

 

از توصیفات روبروك مشخص است که در داخل محوطۀ  
کاخ،   ساختمان  از  غیر  به  قراقوروم،  در  قاآن  قرشی  محصور 

که در این میان بناي کاخ    داشته چندین بناي دیگر نیز قرار  
اصلی مهم  و  او  ترین  اینکه  با  است.  بوده  مجموعه  بناي  ترین 

زي  صورت یک قصر با یک راهروي مرک تصویري از بناي کاخ به 
گشوده   جنوب  به  رو  که  درگاه  سه  و  کناري  راهروي  دو  و 

دلیل  شدند ارائه داده، اما هنوز هیچ اثري از بناي مورد نظر به می 
شناسی به دست نیامده است؛ با  هاي باستان عدم انجام کاوش 

ترانس  توان به بقایاي کاخی مغولی که در منطقۀ  این حال می 
اثر یک    13ا ی کال ی با  این  اشاره کرد.  پیدا شده است،  در سیبري 

می  نظر  به  سلطنتی  راهروهاي  که  آید  اقامتگاه  آن  مرکز  در 
شمالی ستون  در جهت  شکل  - داري  است.  داشته  قرار  جنوبی 

ي فوق به صورتی بوده که راهرویی عریض در  راهروها طراحی  
گرفته و دو راهروي باریک نیز در دو طرف  محور مرکزي قرار می 

شده در سیبري  اند. پالن اصلی بناي کشف شده آن مستقر می 
توان  طور می شباهت بسیاري به صلیب مسیحیان داشته و همین 

احتمال داد که ساختمان فوق مشابه با فرم کاخ قاآن در قرشی  
-Bemmann & Reichert, 2020, PP. 10(   است قراقوروم بوده  

 ). 6شکل  (  ) 11

سه   ارزیابی  که مؤلف با  مختلف  کاوش   ۀ  بر  هاي  مبتنی 
گزارش شناس باستان  ویلیام  ی،  گزارش  و  ایرانی  مورخین  هاي 

می  است،  قرشی  روبروك  در  قاآن  کاخ  استقرار  نوع  به  توان 
شناسی مشخص است که  هاي باستان . از کاوش برد   ی پ قراقوروم  

- صورت یک مستطیل با کشیدگی غربی محوطۀ این قرشی به 
شهر  جنوبی  حومۀ  در  که  بوده  در    شرقی  است.  بوده  واقع 

خواجه  گزارش  و  جوینی  یا    ن ی دالد ی رش هاي  کاخ  استقرار  به 
کوشک قاآن در مرکز قرشی اشاره شده و از طرفی نیز، روبروك  

بنا را به  این  با کشیدگی  ة مستطیل ساز صورت یک  فرم  شکل 
فوق  - شمالی  اطالعات  مجموعه  از  است.  کرده  تشریح  جنوبی 

اآن در میان محوطۀ قرشی و در  توان استنباط کرد که کاخ ق می 
 حد فاصل دو دروازة شمالی و جنوبی واقع بوده است. 

 
 & Bemmannبایکالیا منبع:  . پالن کاخ کاندوي در ترانس 6شکل  

Reichert, 2020 
 

استقرار   به  رشیدالدین  خواجه  گزارش  در  اینکه  با 
تاکنون  هاي اطرافیان قاآن در نزدیکی قرشی اشاره شده،  اقامتگاه 

توجهی در محوطۀ قراقوروم به دست نیامده  هیچ سازة بنایی قابل 
را  آن  بتوان  منتسب  اقامتگاه   به   که  درباري  اشراف    کرد هاي 

 )Bemmann & Reichert, 2020, PP. 13 .(   نیز احتمال  این 
هاي موقت تعریف و  وسیلۀ یورت ها به وجود دارد که این سازه 

می  این مستقر  اگر  با شدند.  براي  گونه  مختلف  محل  دو  شد، 
توان متصور بود. محل اول، در داخل  هاي فوق می استقرار یورت 

هاي شرقی و غربی کاخ قاآن، که  محوطۀ قرشی قراقوروم، در بال 
واره بزرگ بوده است. محل دوم نیز  فاقد سازة ساخت   احتماًال

مطالعات   مبناي  بر  که  شهر  شمالی  حومۀ  در  بایر  محوطۀ 
ف باستان  استقرار ساخت شناسی،  با  اقد هرگونه  بوده است؛  واره 

، فرضیۀ استقرار  ن ی دالد ی رش با اتکا به گزارش خواجه    حال   ن ی ا 
درباریان در داخل محوطۀ قرشی نسبت به محوطۀ بایر در شمال  

 ). 7است (شکل  شهر، داراي احتمال بیشتري  
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 . جانمایی مناطق اصلی در شهر قراقوروم بر روي نقشه 7شکل  

 Pohl, 2009منبع: نگارندگان؛  
 

 ها از شهر قراقوروم تحلیل یافته 
صورت  ي مغول، به امپراتور عنوان اولین پایتخت  قراقوروم به 

  توان ی م که    شده، احداث گردیده ازپیش طراحی   کامًال یک شهر  
به ویژگی  زیر  موارد  در  را  آن  اصلی  خالصه  هاي  صورت 
 بندي کرد: دسته 
به  ● شهر  که فرم  بوده  کشیده  مستطیل  یک    صورت 

نزدیکی دو ضلع غربی و شرقی آن در سمت جنوب،  
 است.   کرده ی م ن را به تصویر یک ذوزنقه نزدیک  آ 

فضاي داخلی شهر با استقرار چهار دروازه در چهار     ●
شدن چهار خیابان به مرکز آن،  سوي دیوار و منتهی 

 شده است. مساوي تقسیم می   نسبتًا به چهار قسمت  
خیابان  ● حاشیۀ  در  استقرارها  داخلی،  عمدة  هاي 

 ست. هاي صنعتی داشته ا اختصاص به کارگاه 
صورت عمده در راستاي خیابان شرقی  استقرار بازار به  ●

 شهر تا امتداد حومۀ شرقی آن بوده است. 
هاي مذهبی با  استقرار بناي معابد و سایر ساختمان  ●

هاي صنعتی، در دو سوي شمالی و  فاصله از راسته 
 جنوبی شهر بوده است. 

مشخص   ● تعاریف  داراي  حومه،  در  شهر  گستردگی 
ی  غربی  حومۀ  حومۀ  است:  است،  صنعتی  حومۀ  ک 

عنوان  شرقی کاربري تجاري داشته و حومۀ شمالی به 
 رفته است. گورستان شهر به کار می 

حومۀ   ● در  او  اقامتگاه  تعریف  و  قاآن  استقرار  عدم 
گزینی خان بزرگ از  جنوبی شهر، مبنایی براي دوري 

 استقرار در داخل یک شهر بزرگ است. 
چون قراقوروم به  استقرارگاه قاآن در جنوب شهر، هم  ●

چهار   داراي  و  شده  طراحی  کشیده  مستطیل  فرم 
دروازه در چهار سمت بوده است. قرشی یا کاخ خان،  

 در مرکز این اقامتگاه قرار داشته است. 

اي خان بزرگ در اطراف قراقوروم  هاي دوره استقرارگاه 
 شناسی براساس اسناد تاریخی و مستندات باستان 

دربار خان بزرگ همیشه در قراقوروم ساکن نبوده و اقامت  
شده است. روبروك اقامت  در سال محدود می   دو بار آن تنها به  

کرده   گزارش  تابستان  در  دیگر  بار  و  بهار  در  را    است قاآن 
 )Rubruck, 1990, P. 209 .(   اي قاآن را که  هاي دوره این حرکت

املک جوینی در  ی بوده، عط ن ی نش کوچ منطبق با سلوك زندگی  
هاي  متذکر شده و ضمن اشاره به آنها، اقامتگاه   ل ی تفص به کتابش  

 اي قاآن را نیز در اطراف قراقوروم مشخص ساخته است: دوره 
  [...] روي به متنزهی  ي د ی و چون حسن بهار به غایت رس « 

دیگر نهادي که آن را مهندسان مسلمان بر رغم ختاییان افراشته  
نام است، کوشکی نیک عالی [...]    ي ر بودند و آن را قرشی سو 

و چون  را گول خوانند [...]    ن آ   آب آنجا چهله بداشتی و غدایر  
[....] از آنجا به مقر مقصود متوجه    ي د ی عمر بهار به اکتهال رس 

 ] پشته .. گشتی.  بینی  بر  شهر  میل  سه  بر  کوشکجه ي ا ]    ي ا ، 
هنگام  [..] از شهر نزل بدان مقام اوردندي و از آنجا فرموده بود  

ها رفتی و از ختاي بارگاهی که دیوارهاي  تابستان در میان کوه 
هاي مذهب و بر  آن از چوب مشبک ساخته بودند و باال از جام 

و آن را    باالي آن پوشش نمد سفید آورده بودند برافراشتندي 
 ,Joweyniسیر اردو [همان شیر اردو یا سراي اردو] نام است» ( 

2008, PP. 273-275/1 .( 
خواجه  اي دربار خان بزرگ در کتاب  هاي دوره این حرکت 

 : بازتاب داشته است   با تفصیل بیشتري   اهللا رشیدالدین فضل 

 

آن را    [..] که   ه شهر و فرمود تا أوزان مسلمان بر یک روز « 
رچاغان گویند کوشکی بساختند، و در فصل بهار جهت جانور  َهِک

و؛ و آنجا خرگاهی  ت َگ ُم ر و ُاموضع    و تابستان در   . پرانیدن آنجا بودي 
بر   بودند که هرگز  بزرگی که هزار کس در آن گنجیدي زده 

ه  خواندند؛ و پاییز در گوَس و می ُداُور و آن را شیره    ...] گرفتند [ نمی 
ناُؤ روز آور  چهار  به  بودي  و  ق قرا   ه ر  کردي؛  آنجا  چهله  و  ورم 

و چون عازم قراقورم شدي بر دو    [..]   . ی بود َق   ونگ ا زمستان گاه  
]  .. وبالیغ نام کرده [ ُغ ر ُتفرسنگی شهر کوشکی عالی ساخته بود و  

مشغول»  عشرت  به  قرشی  در  ماهی  مدت   ,Hamedani(   و 

1994, PP. 672-673/1 .( 
اي  عطاملک جوینی در گزارشش تنها به سه اقامتگاه دوره 

با نام قرشی    قاآن اشاره کرده که در این میان دو اقامتگاه بهاري 
ذکر است. خواجه  سوري و اقامتگاه تابستانی با نام سیر اردو قابل 

هاي بهاري و تابستانی،  نیز، ضمن اشاره به اقامتگاه   ن ی دالد ی رش 
«گوسه  به   آور به  «اونگ نائور»  و  پاییزي  اقامتگاه  قی»  عنوان 

بر گزارش جوینی اشاره کرده  اقامتگاه زمستانی، عالوه   عنوان به 
 است. 

   امتگاه بهاري اق 
داراي   را  بهاري  اقامتگاه  همان  یا  سوري  قرشی  جوینی، 
کوشکی عنوان داشته که توسط مهندسان مسلمان احداث شده  
است. خواجه رشیدالدین نیز به اقامتگاه بهاري قاآن اشاره کرده و  
محل این اقامتگاه را در فاصلۀ یک روزة قراقوروم در موضعی با نام  

این اقامتگاه نیز همچون اقامتگاه  شته است.  ِکهَرچاغان عنوان دا 
شده و برخالف قرشی  قاآن در قراقوروم با نام قرشی خوانده می 

قراقوروم که توسط مهندسان چینی احداث شده، توسط ایرانیان  
اند، ساخته شده است؛ از این  که درواقع مسلمانان دربار قاآن بوده 

 واره بوده است. نظر اقامتگاه بهاري قاآن داراي ابنیۀ ساخت 
هاي اطراف  در محوطه   کاوش «نوریاکی شیرایشی» که به  

قراقوروم پرداخته، چندین محوطۀ واقع در نزدیکی قراقوروم را  
هاي متون تاریخی دورة مغول انطباق داده است. او  با گزارش 

نامۀ دورة  یابی اقامتگاه بهاري قاآن از متن تاریخ منظور مکان به 
شی» نیز بهره گرفته است. طبق گفتۀ او،  یوآن، موسوم به «یوآن 

ی  نام جیان   شی وآن در  با  قاآن  بهاري  اقامتگاه  جیان چاهان  به 

اشاره شده که از نظر شیرایشی نزدیکی ساختاري با نام    14ان ی د 
است.   کرده  عنوان  رشیدالدین  خواجه  که  دارد  کهرچاغانی 

محوطه  تاریخی،  استنادات  این  براساس  نام  شیرایشی  با  اي 
بالگاس»  فاصلۀ    15«دویتان  در  شمال  کیلومتري    42واقع 

ترین جایگاه اقامتگاه بهاري قاآن فرض کرده  قراقوروم را، محتمل 
قرار داشته و    16است. این محوطه در جنوب دریاچۀ «تاسگان» 

دریاچه  را  آن  نیز  دورتادور  دیگري  کوچک  و  بزرگ  هاي 
اي  هاي تاریخی دویتان بالگاس، در باالي تپه اند. سازه فراگرفته 

در مرکز  هاي اطراف باالتر است.  متر از محوطه   50قرار دارد که  
متر طول    60خورد که داراي  اي به چشم می این محوطه، سازه 

متر ارتفاع دارد. دورتادور این سازه    1/ 5و  متر عرض است    50و  
ساختمان کوچک احاطه کرده که    50را به غیر از جبهۀ شمالی،  

متر است. کلیت محوطۀ   10در   20مساحت هرکدام در حدود  
متر و از غرب    150دویتان بالگاس» از جنوب به شمال  تاریخی « 
. شیرایشی دو دلیل عمده را عنوان داشته  متر است   250به شرق  

کند محوطۀ فوق همان اقامتگاه بهاري دورة اوگتاي  که ثابت می 
شباهت   محوطه  این  در  بناها  استقرار  فرم  اینکه  اول  است. 

با فرم استقرار کوران  و مشتمل بر    هاي مغولی داشته بسیاري 
اند.  هایی بوده که دورتادور یک سازة مرکزي مجتمع شده سازه 

جیان چاهان  همچنین براساس متن «یوآن شی» قصر «جیان 
لی    70لی از قراقوروم قرار داشته است.    70دیان» در فاصلۀ  

با محل «دویتان    کامًال کیلومتر است و از این نظر    40معادل  
تري از شمال قراقوروم قرار دارد  کیلوم   42بالگاس» که در فاصلۀ  

هایی  ). در گزارش جوینی به انبوه دریاچه 8است (شکل  منطبق  
اشاره شده است با نام «گول» که در اطراف کوشک قاآن قرار  

به داشته  این توصیف،  امروزین محوطۀ  اند.  با محل  طور دقیق 
ترین  تاریخی «دویتان بالگاس» منطبق است. از طرفی نام بزرگ 

به دریاچ  که  است  «تاسگان»  نیز  محوطه  این  در  عقیدة  ه 
دارد  شیرایاشی با نام چاغان در متن خواجه رشیدالدین قرابت  

 )Shiraishi, 2004, PP. 110-111 عالوه شیرایشی،  )  بر 
اقامتگاه   با  را  بالگاس  دویتان  محوطۀ  نیز  دیگري  پژوهشگران 

 ). Rogers et al., 2004, P. 83(  اند بهاري قاآن منطبق دانسته 
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آن را    [..] که   ه شهر و فرمود تا أوزان مسلمان بر یک روز « 
رچاغان گویند کوشکی بساختند، و در فصل بهار جهت جانور  َهِک

و؛ و آنجا خرگاهی  ت َگ ُم ر و ُاموضع    و تابستان در   . پرانیدن آنجا بودي 
بر   بودند که هرگز  بزرگی که هزار کس در آن گنجیدي زده 

ه  خواندند؛ و پاییز در گوَس و می ُداُور و آن را شیره    ...] گرفتند [ نمی 
ناُؤ روز آور  چهار  به  بودي  و  ق قرا   ه ر  کردي؛  آنجا  چهله  و  ورم 

و چون عازم قراقورم شدي بر دو    [..]   . ی بود َق   ونگ ا زمستان گاه  
]  .. وبالیغ نام کرده [ ُغ ر ُتفرسنگی شهر کوشکی عالی ساخته بود و  

مشغول»  عشرت  به  قرشی  در  ماهی  مدت   ,Hamedani(   و 

1994, PP. 672-673/1 .( 
اي  عطاملک جوینی در گزارشش تنها به سه اقامتگاه دوره 

با نام قرشی    قاآن اشاره کرده که در این میان دو اقامتگاه بهاري 
ذکر است. خواجه  سوري و اقامتگاه تابستانی با نام سیر اردو قابل 

هاي بهاري و تابستانی،  نیز، ضمن اشاره به اقامتگاه   ن ی دالد ی رش 
«گوسه  به   آور به  «اونگ نائور»  و  پاییزي  اقامتگاه  قی»  عنوان 

بر گزارش جوینی اشاره کرده  اقامتگاه زمستانی، عالوه   عنوان به 
 است. 

   امتگاه بهاري اق 
داراي   را  بهاري  اقامتگاه  همان  یا  سوري  قرشی  جوینی، 
کوشکی عنوان داشته که توسط مهندسان مسلمان احداث شده  
است. خواجه رشیدالدین نیز به اقامتگاه بهاري قاآن اشاره کرده و  
محل این اقامتگاه را در فاصلۀ یک روزة قراقوروم در موضعی با نام  

این اقامتگاه نیز همچون اقامتگاه  شته است.  ِکهَرچاغان عنوان دا 
شده و برخالف قرشی  قاآن در قراقوروم با نام قرشی خوانده می 

قراقوروم که توسط مهندسان چینی احداث شده، توسط ایرانیان  
اند، ساخته شده است؛ از این  که درواقع مسلمانان دربار قاآن بوده 

 واره بوده است. نظر اقامتگاه بهاري قاآن داراي ابنیۀ ساخت 
هاي اطراف  در محوطه   کاوش «نوریاکی شیرایشی» که به  

قراقوروم پرداخته، چندین محوطۀ واقع در نزدیکی قراقوروم را  
هاي متون تاریخی دورة مغول انطباق داده است. او  با گزارش 

نامۀ دورة  یابی اقامتگاه بهاري قاآن از متن تاریخ منظور مکان به 
شی» نیز بهره گرفته است. طبق گفتۀ او،  یوآن، موسوم به «یوآن 

ی  نام جیان   شی وآن در  با  قاآن  بهاري  اقامتگاه  جیان چاهان  به 

اشاره شده که از نظر شیرایشی نزدیکی ساختاري با نام    14ان ی د 
است.   کرده  عنوان  رشیدالدین  خواجه  که  دارد  کهرچاغانی 

محوطه  تاریخی،  استنادات  این  براساس  نام  شیرایشی  با  اي 
بالگاس»  فاصلۀ    15«دویتان  در  شمال  کیلومتري    42واقع 

ترین جایگاه اقامتگاه بهاري قاآن فرض کرده  قراقوروم را، محتمل 
قرار داشته و    16است. این محوطه در جنوب دریاچۀ «تاسگان» 

دریاچه  را  آن  نیز  دورتادور  دیگري  کوچک  و  بزرگ  هاي 
اي  هاي تاریخی دویتان بالگاس، در باالي تپه اند. سازه فراگرفته 

در مرکز  هاي اطراف باالتر است.  متر از محوطه   50قرار دارد که  
متر طول    60خورد که داراي  اي به چشم می این محوطه، سازه 

متر ارتفاع دارد. دورتادور این سازه    1/ 5و  متر عرض است    50و  
ساختمان کوچک احاطه کرده که    50را به غیر از جبهۀ شمالی،  

متر است. کلیت محوطۀ   10در   20مساحت هرکدام در حدود  
متر و از غرب    150دویتان بالگاس» از جنوب به شمال  تاریخی « 
. شیرایشی دو دلیل عمده را عنوان داشته  متر است   250به شرق  

کند محوطۀ فوق همان اقامتگاه بهاري دورة اوگتاي  که ثابت می 
شباهت   محوطه  این  در  بناها  استقرار  فرم  اینکه  اول  است. 

با فرم استقرار کوران  و مشتمل بر    هاي مغولی داشته بسیاري 
اند.  هایی بوده که دورتادور یک سازة مرکزي مجتمع شده سازه 

جیان چاهان  همچنین براساس متن «یوآن شی» قصر «جیان 
لی    70لی از قراقوروم قرار داشته است.    70دیان» در فاصلۀ  

با محل «دویتان    کامًال کیلومتر است و از این نظر    40معادل  
تري از شمال قراقوروم قرار دارد  کیلوم   42بالگاس» که در فاصلۀ  

هایی  ). در گزارش جوینی به انبوه دریاچه 8است (شکل  منطبق  
اشاره شده است با نام «گول» که در اطراف کوشک قاآن قرار  

به داشته  این توصیف،  امروزین محوطۀ  اند.  با محل  طور دقیق 
ترین  تاریخی «دویتان بالگاس» منطبق است. از طرفی نام بزرگ 

به دریاچ  که  است  «تاسگان»  نیز  محوطه  این  در  عقیدة  ه 
دارد  شیرایاشی با نام چاغان در متن خواجه رشیدالدین قرابت  

 )Shiraishi, 2004, PP. 110-111 عالوه شیرایشی،  )  بر 
اقامتگاه   با  را  بالگاس  دویتان  محوطۀ  نیز  دیگري  پژوهشگران 
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 بالگاس . محوطۀ تاریخی دویتان 8شکل  

 . Shiraishi, 2004منبع:   
 

 اقامتگاه تابستانی  
در   قاآن  تابستانی  اقامتگاه  جوینی،  گزارش  مبناي  بر 

اي کوهستانی واقع بوده که او آن را سیراردو نامیده است.  منطقه 
حمل از جنس چوب اشاره کرده که ساخت  او به بارگاهی قابل 

یی براي نوردهی  ها جام بر پوشش نمدین،  چینیان بوده و عالوه 
گزارش   داشته  بر  نیز  رشیدالدین  خواجه  جوینی صحه    است. 

اردو معرفی  گذاشته است. او اقامتگاه تابستانی قاآن را با نام شیره 
کرده و به تأسی از جوینی، نوع استقرارها در این محل را مبتنی  

حال از گزارش  هاي موقت عنوان داشته است؛ با این  بر یورت 
نمی  استنباط  رشیدالدین چنین  با  خواجه  یورت  این  که  شود 

بنا شده باشند. همچنین او استقرار یورت قاآن  هاي چوبین  سازه 
در این محل را همیشگی خوانده و این چنین گفته است که  

تواند گواهی  شده است. این امر می گاه جمع نمی این یورت هیچ
قدري  معنا که به بر عظمت یورت قاآن در سیراردو باشد؛ بدین 

بوده که   آن زحمت  آور جمع بزرگ  از  بیش  یورت،  و نسب  ي 
کارپن نیز  پالن داشته که بخواهند هرساله به آن کار اقدام کنند.  

قاآن  گذاري کیوگ  که سیراردو را در طول برگزاري مراسم تاج 
  صراحتًا توصیف کرده، اردوگاه را فاقد ساختمان معرفی داشته و  

رده  به عظمت یورت قاآن که در مرکز اردو واقع بوده، اقرار ک 
توان گفت که اقامتگاه  می  ). Plan Carpin, 1984, P. 100(   است 

هاي سنتی داشته و برخالف قرشی  فوق قرابت بیشتري با کوران 
 قراقوروم و قرشی سوري، فاقد کوشک مرکزي بوده است. 

شیرایشی در تالش براي یافتن جایگاه این اقامتگاه، به نام  
گزارشش  کرده،  ب   ارمگتو که خواجه رشیدالدین در  اشاره  دان 

  17اي با عنوان «اوراگت» متوسل شده و این نام را با نام منطقه 
اي کوهستانی است که در  منطبق دانسته است. اوراگت منطقه 

نظر    13فاصلۀ   از  دارد.  قرار  قراقوروم  جنوب  از  کیلومتري 
اقامت کوچ  این  شیرایشی،  تابستان در  نشینان مغول در فصل 
یز ادامه داشته، شاهدي است بر تداوم  منطقه که تا به امروز ن 

 ). Shiraishi, 2004, P. 114استقرارهاي تابستانی در این محل ( 
تاریخی   محوطۀ  دیگر  پژوهشگران  شیرایشی،  نظر  برخالف 

کیلومتري شمال قراقوروم را محل    14در فاصلۀ    18گول»   ان ی با « 
کرده  معرفی  سیراردو  متن  اصلی  یک  فرضیه،  این  اساس  اند. 

بایان   متأخر تاریخی   محوطه  که  محل  است  همان  را  گول 
  ). Pohl et al., 2012, P. 60(  است سیراردو تاریخی عنوان داشته  

با اندازة    این سایت تاریخی داراي دو محوطۀ محصور کوچک 
متر    125در    85متر و دیگري با اندازة    145در    135تقریبی  

این، در قسمت  بر  از دو محوطۀ فو است. عالوه  ق،  هاي خارج 
قابل  نیز  دیگري  ساختمانی  که بقایاي  است  جملگی    مشاهده 

  است هاي بنایی متعدد در این سایت تاریخی  گویاي وجود سازه 
 )Rogers et al., 2004, P. 82 .(    همه، مطالعات اخیري که  با این

است که    ن آ   نشانگر شناسان آلمانی صورت گرفته،  توسط باستان 
گول برخالف انتظار،  هاي موجود در محوطۀ تاریخی بایان سازه 

دورة   از  پیش  به  منظر  امپراتور متعلق  این  از  و  بوده  مغول  ي 
گول را همان سیر اردوي باستانی  توان سایت تاریخی بایان نمی 

  ). Pohl et al., 2012, PP. 60-62(  دانست در دورة مغول عنوان 
شتري وجود دارد که مکان فرضی که  با این احتساب احتمال بی 

از طرف شیرایشی در جنوب قراقوروم معرفی شده، همان مکان  
سیراردوي تاریخی باشد. محوطۀ فوق، از دو منظر در مقایسه با  

با خصوصیات ذکرشده در متون  گول هم بایان  خوانی بیشتري 
، در این متون نوع استقرارها در سیراردو،  آنکه تاریخی دارد. اول  

یورت به   امًاتم  این  صورت  بر  است.  شده  گزارش  موقت  هاي 
داشته،  محوط اساس،   قرار  آن  در  اقامتگاه  این  که  احتمالی  ۀ 

محوطه   می   ان ی با برخالف  سازه گول،  بقایاي  فاقد  هاي  بایست 
بنایی بوده باشد. نکتۀ دوم نیز مستند بر گزارش روبروك است.  

 

ر دو فصل بهار و  براساس این گزارش، اقامت قاآن در قراقوروم د 
براساس  تابستان صورت می  بهار  اقامت در فصل  است.  گرفته 

بوده   زمستانی  اقامتگاه  از  بازگشت  از  پس  متن،    است همین 
 )Rubruck, 1990, P. 209 .(    فصل در  او  استقرار  نظر،  این  از 

باید پس از بازگشت از اقامتگاه  طور منطقی می تابستان نیز به 
عنوان اقامتگاه بهاري  ل دویتان بالگاس به بهاري بوده باشد. با قبو 

توان پذیرفت که قاآن براي  که در شمال قراقوروم واقع است، می 
رسیدن به اقامتگاه تابستانی، واقع در جنوب قراقوروم، بار دیگر  

 شده است. در اوایل تابستان به قراقوروم وارد می 

 اقامتگاه پاییزي 
قامتگاه پاییزي  اي به ا عطاملک جوینی در گزارشش اشاره 

قاآن نکرده است. در مقابل خواجه رشیدالدین این اقامتگاه را با  
 » ناُؤ ه گوَسنام  روزة  ر آور  چهار  فاصلۀ  در  که  کرده  معرفی   «

قراقوروم قرار داشته و همانند اقامتگاه بهاري، قاآن به مدت چهل  
آن مستقر می  برخالف  روز در  است. خواجه رشیدالدین  شده 

قرشی سوري و سیراردو، به نوع اقامت قاآن در    قرشی قراقوروم، 
اي نکرده است، اما از آنجایی که فصل اقامت  این اردوگاه اشاره 

بایست انتظار داشت  در این اردوگاه همراه با شروع سرما بوده، می 
نائور نیز همچون کهرچاغان و قراقوروم، یک    آور که در گوسه 

 قرشی سلطنتی وجود داشته باشد. 
ر مبناي متون تاریخی، اعتقاد دارد که قاآن پس  شیرایشی ب 

مستقیم   قراقوروم،  به  مراجعت  بدون  پاییزي،  اردوگاه  ترك  از 
تر قراقوروم واقع  سوي اردوگاه زمستانی که در مناطق جنوبی به 

شده است. از این نظر، او مکان این اردوگاه را  می   رهسپار بوده،  
دلیل  با این حال به جایی در جنوب قراقوروم عنوان داشته است؛  

عدم وجود مدارك مستند، نتوانسته جایگاه حدودي این اقامتگاه  
   ). Shiraishi, 2004, P. 114(   د ی نما را مشخص  

 اردوگاه زمستانی  
اردوگاه   رشیدالدین  خواجه  تنها  ایرانی،  مورخان  میان  در 

ونگ  ُأزمستانی قاآن را معرفی کرده است. او این اقامتگاه را « 
» نامیده و به شکارگاه بزرگی در نزدیکی این اقامتگاه اشاره  ی َق

مهار حیوانات،   منظور به کرده با نام «چیهیک» که دورتادور آن 

 ,Hamedani, 1994( است  توسط دیوارهاي گلین محصور بوده  

P. 673/1 .( 
،  ل ی تفص به به غیر از خواجه رشیدالدین، ویلیام روبروك نیز    

ا تشریح کرده است. او که اولین دیدارش  اقامتگاه زمستانی قاآن ر 
با منگو قاآن در این محل انجام شده، در تمامی طول زمستان،  

توان این  کمک گزارش او می قی اقامت داشته است. به آونگ در 
هاي بّنایی تصور  اردوگاه را همچون یک شهرك بزرگ با سازه 

ه که  کرد. روبروك به خیابانی واقع در مرکز اردوگاه اشاره کرد 
بناهایی در دو طرف آن قرار داشته است. طبق گزارش او، این  

شده است. اقامتگاه فوق،  قاآن ختم می   اقامتگاه خیابان به محل  
شامل کاخ قاآن و کاخ پسر    هاي زنان و درباریان، عالوه بر یورت 

داشته  قرار  یکدیگر  کنار  در  که  بوده  به  ارشدش  روبروك  اند. 
هاي زنان قاآن نپرداخته است. تنها  ت چگونگی دقیق استقرار یور 

  ن ی آخر به این مطلب اشاره کرده که اقامتگاه او در کنار اقامتگاه  
  است الیه شرقی واقع بوده  همسر قاآن قرار داشته که در منتهی 

 )Rubruck, 1990. PP. 170-194) .(   
  19شیرایشی معتقد است که محوطۀ تاریخی «شازن قوت» 

کیلومتري جنوب قراقوروم قرار دارد، همان    170که در فاصلۀ  
محل اقامتگاه زمستانی قاآن است. این محوطه در کنار رودخاخۀ  

 آونگ ادعاي شیرایشی، با نام «   بنا بر قرار دارد که    20«اونگی» 

التواریخ آمده، داراي تشابه است. او همچنین  قی» که در جامع 
  21شی» که با نام «وانگجی» «یوآن به اقامتگاه زمستانی قاآن در  

معرفی شده، اشاره کرده و معتقد به مشابهت نام آن با دو نام  
محوطه    ). Shiraishi, 2004, PP. 112-113(   است قبلی   این 

وجود   گویاي  که  بقایایی  و  بوده  دفاعی  حصار  فاقد  تاریخی 
 خورد هاي بنایی است، در گسترة وسیعی از آن به چشم می سازه 

 )Rogers et al., 2005, P. 811 .( 
قوت، خیابان بزرگی قرار دارد که از  در محور مرکزي شازن 

میانه این محوطۀ تاریخی تا به سمت شمال امتداد یافته است.  
استقرار بقایاي معماري در دو طرف این خیابان، شباهت بسیاري  
با گزارشی دارد که روبروك از اردوگاه زمستانی قاآن ارائه کرده  

بان فوق در انتهاي محوطه به خیابان دیگري منتهی  است. خیا 
شرقی  طول  که  است  سازة  - شده  دو  بقایاي  و  داشته  غربی 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 2 تابستان 1399

170



 

ر دو فصل بهار و  براساس این گزارش، اقامت قاآن در قراقوروم د 
براساس  تابستان صورت می  بهار  اقامت در فصل  است.  گرفته 

بوده   زمستانی  اقامتگاه  از  بازگشت  از  پس  متن،    است همین 
 )Rubruck, 1990, P. 209 .(    فصل در  او  استقرار  نظر،  این  از 

باید پس از بازگشت از اقامتگاه  طور منطقی می تابستان نیز به 
عنوان اقامتگاه بهاري  ل دویتان بالگاس به بهاري بوده باشد. با قبو 

توان پذیرفت که قاآن براي  که در شمال قراقوروم واقع است، می 
رسیدن به اقامتگاه تابستانی، واقع در جنوب قراقوروم، بار دیگر  

 شده است. در اوایل تابستان به قراقوروم وارد می 

 اقامتگاه پاییزي 
قامتگاه پاییزي  اي به ا عطاملک جوینی در گزارشش اشاره 

قاآن نکرده است. در مقابل خواجه رشیدالدین این اقامتگاه را با  
 » ناُؤ ه گوَسنام  روزة  ر آور  چهار  فاصلۀ  در  که  کرده  معرفی   «

قراقوروم قرار داشته و همانند اقامتگاه بهاري، قاآن به مدت چهل  
آن مستقر می  برخالف  روز در  است. خواجه رشیدالدین  شده 

قرشی سوري و سیراردو، به نوع اقامت قاآن در    قرشی قراقوروم، 
اي نکرده است، اما از آنجایی که فصل اقامت  این اردوگاه اشاره 

بایست انتظار داشت  در این اردوگاه همراه با شروع سرما بوده، می 
نائور نیز همچون کهرچاغان و قراقوروم، یک    آور که در گوسه 

 قرشی سلطنتی وجود داشته باشد. 
ر مبناي متون تاریخی، اعتقاد دارد که قاآن پس  شیرایشی ب 

مستقیم   قراقوروم،  به  مراجعت  بدون  پاییزي،  اردوگاه  ترك  از 
تر قراقوروم واقع  سوي اردوگاه زمستانی که در مناطق جنوبی به 

شده است. از این نظر، او مکان این اردوگاه را  می   رهسپار بوده،  
دلیل  با این حال به جایی در جنوب قراقوروم عنوان داشته است؛  

عدم وجود مدارك مستند، نتوانسته جایگاه حدودي این اقامتگاه  
   ). Shiraishi, 2004, P. 114(   د ی نما را مشخص  

 اردوگاه زمستانی  
اردوگاه   رشیدالدین  خواجه  تنها  ایرانی،  مورخان  میان  در 

ونگ  ُأزمستانی قاآن را معرفی کرده است. او این اقامتگاه را « 
» نامیده و به شکارگاه بزرگی در نزدیکی این اقامتگاه اشاره  ی َق

مهار حیوانات،   منظور به کرده با نام «چیهیک» که دورتادور آن 

 ,Hamedani, 1994( است  توسط دیوارهاي گلین محصور بوده  

P. 673/1 .( 
،  ل ی تفص به به غیر از خواجه رشیدالدین، ویلیام روبروك نیز    

ا تشریح کرده است. او که اولین دیدارش  اقامتگاه زمستانی قاآن ر 
با منگو قاآن در این محل انجام شده، در تمامی طول زمستان،  

توان این  کمک گزارش او می قی اقامت داشته است. به آونگ در 
هاي بّنایی تصور  اردوگاه را همچون یک شهرك بزرگ با سازه 

ه که  کرد. روبروك به خیابانی واقع در مرکز اردوگاه اشاره کرد 
بناهایی در دو طرف آن قرار داشته است. طبق گزارش او، این  

شده است. اقامتگاه فوق،  قاآن ختم می   اقامتگاه خیابان به محل  
شامل کاخ قاآن و کاخ پسر    هاي زنان و درباریان، عالوه بر یورت 

داشته  قرار  یکدیگر  کنار  در  که  بوده  به  ارشدش  روبروك  اند. 
هاي زنان قاآن نپرداخته است. تنها  ت چگونگی دقیق استقرار یور 

  ن ی آخر به این مطلب اشاره کرده که اقامتگاه او در کنار اقامتگاه  
  است الیه شرقی واقع بوده  همسر قاآن قرار داشته که در منتهی 

 )Rubruck, 1990. PP. 170-194) .(   
  19شیرایشی معتقد است که محوطۀ تاریخی «شازن قوت» 

کیلومتري جنوب قراقوروم قرار دارد، همان    170که در فاصلۀ  
محل اقامتگاه زمستانی قاآن است. این محوطه در کنار رودخاخۀ  

 آونگ ادعاي شیرایشی، با نام «   بنا بر قرار دارد که    20«اونگی» 

التواریخ آمده، داراي تشابه است. او همچنین  قی» که در جامع 
  21شی» که با نام «وانگجی» «یوآن به اقامتگاه زمستانی قاآن در  

معرفی شده، اشاره کرده و معتقد به مشابهت نام آن با دو نام  
محوطه    ). Shiraishi, 2004, PP. 112-113(   است قبلی   این 

وجود   گویاي  که  بقایایی  و  بوده  دفاعی  حصار  فاقد  تاریخی 
 خورد هاي بنایی است، در گسترة وسیعی از آن به چشم می سازه 

 )Rogers et al., 2005, P. 811 .( 
قوت، خیابان بزرگی قرار دارد که از  در محور مرکزي شازن 

میانه این محوطۀ تاریخی تا به سمت شمال امتداد یافته است.  
استقرار بقایاي معماري در دو طرف این خیابان، شباهت بسیاري  
با گزارشی دارد که روبروك از اردوگاه زمستانی قاآن ارائه کرده  

بان فوق در انتهاي محوطه به خیابان دیگري منتهی  است. خیا 
شرقی  طول  که  است  سازة  - شده  دو  بقایاي  و  داشته  غربی 

جایگاه، ساختار و اجزای معماری جامعة شهری در یک جامعة ایلی ǀ شاهین گرکانی دشته و محمد مرتضایی

171



 

 

قابل  آن  شمال  در  بزرگ  (شکل  مشاهده  معماري  ).  9است 
توانند همان اقامتگاه  براساس فرضیۀ شیرایشی، این دو سازه می 

  گزارش روبروك در کنار هم و در   بنا بر قاآن و پسرش باشند که  
اند. او اعتقاد دارد که ساختمان شرقی  باالي اقامتگاه قرار داشته 

تربودن تعلق به قاآن داشته است. از دو بناي فوق  دلیل بزرگ به 
که بیانگر    آمده یی با لعاب سبز به دست  ها ی کاش بقایاي تزیینات  

   ). Shiraishi, 2004, P. 113(   ست اهمیت و ارزش آنها 
 

 
 قوت تاریخی شازن . محوطۀ  9شکل  

 Shiraishi, 2004منبع:   
 

 ترغوبالیغ  
به غیر از چهار اقامتگاه فصلی، جوینی و خواجه رشیدالدین  

داشته  اشاره  دیگري  اقامتگاه  از  به  نزدیکی  فاصلۀ  در  که  اند 
قراقوروم قرار داشته و قاآن در هنگام بازگشت به قراقوروم، در  

که گویا متشکل از یک    کرده است. این اقامتگاه آن استراحت می 
کوشک مستقر در باالي یک بلندي بوده، بر مبناي گزارش هر  

دو   فاصلۀ  در  متن،  حدود  (   ی فرسنگ دو  از    12در  کیلومتر) 
قراقوروم واقع بوده است. در تاریخ «یوآن شی» نیز به قصري  

  15در حدود  (   ی ل   30اشاره شده که در زمان اوگتاي در فاصلۀ  

  22احداث شده و «توسو یینگ جیا دیان» کیلومتر) از قراقوروم  
اي که  طبق فرضیه   ). Shiraishi, 2004, P. 108(  است نام داشته  

بویل مطرح ساخته، جایگاه این قصر با کوشک ترغوبالیغ که در  
 .Boyl, 1974, P(   دارد خوانی  متون ایرانی به آن اشاره شده هم 

توان دریافت که ترغوبالیغ تا  از فحواي این توصیفات می   ). 176
با   تشابه  قرش حدودي  داراي  قراقوروم  قرشی  و  سوري  ی 

رکزي آن را کوشک اقامتگاهی قاآن  ساختاري بوده و هستۀ م 
می  به تشکیل  است.  گزارش داده  مستقیم  اشارة  هاي  دلیل 

تاریخی به وجود تنها یک بناي کوشکی کوچک در این محل،  
توان حدس زد که اقامت وابستگان به قاآن و درباریان در این  می 

 پذیرفته است. هاي موقتی انجام می صورت یورت منطقه به 
ی از جنوب شهر قراقوروم، محوطۀ تاریخی  در فاصلۀ نزدیک 

صورت یک  قرار دارد. فرم این سایت به   23با نام «مِلخین تولغوي» 
تواند همان مکان  ) می 1994تپه است و براساس ادعاي ماتسودا ( 

ترغوبالیغ تاریخی باشد. این فرضیه با کشف بقایاي یک سازة  
باستان  که  اوگ معماري  حکومت  زمان  به  را  آن  تاي  شناسان 

-Rogers et al., 2004, PP. 80منتسب ساختند، پشتیبانی شد ( 

به 81 این حال شیرایشی  با  این  )؛  فاصلۀ  دلیل عدم همخوانی 
از شهر   تاریخی  ( سایت  با    3قراقوروم  را  این فرضیه  کیلومتر) 

 ) Shiraishi, 2004, PP. 108-109(  است دیدة تردید نگریسته  
 ). 10شکل  ( 

 

 
 تاریخی ملخین تولغوي . محوطۀ  10شکل  

 Shiraishi, 2004  منبع: 

 

اي خان بزرگ در  هاي دوره استقرارگاه ها از  تحلیل یافته 
 اطراف قراقوروم 

استقرارگاه  حومه وجود  به هاي  جایگاه  اي،  پیگیري  همراه 
اثبات  قراقوروم،  اطراف  آنها در  اي  کنندة حرکت دوره احتمالی 
اي بهار، قراقوروم را به  قاآن بزرگ در طول سال است. او در ابتد 

ترك   داشته،  قرار  شمالی  مناطق  در  که  اقامتگاهی  سمت 
استقرارگاه  می  در  روزه  چهل  اقامت  یک  از  پس  است.  کرده 

جنوب،   به  بازگشت  در  درباري  اردوي  د بهاري،  وارد    گر ی بار 
شده است. در ابتداي تابستان، دربار خان بار دیگر  قراقوروم می 

هسپار شده و این بار با حرکت به سمت  به خارج از قراقوروم ر 
هاي اقامتگاه  اي کوهستانی شده و در یورت جنوب، وارد منطقه 

می  سکنی  اردوگاه  گزیده تابستانی  تابستان،  اواخر  در  اند. 
تر حرکت کرده و به مدت چهل  سمت مناطق جنوبی سلطنتی به 

روز، تا فرارسیدن سرماي زمستانی، در اقامتگاه پاییزي مستقر  
شده است. در آستانۀ فصل سرما نیز، اردوي فوق، در شهرك  می 

کوچکی که در دورترین فاصله در جنوب قراقوروم واقع بوده،  
کرده است. این چرخۀ حرکت، با پایان گرفتن زمستان  منزل می 

است  شده  و بازگشت اردوي سلطنتی به قراقوروم، تکمیل می 
 ). 11(شکل  

اقامتگاه  مشترك  دوره خصوصیات  حومۀ  هاي  در  قاآن  اي 
صورت زیر  توان به شناسی می قراقوروم را براساس مدارك باستان 

 بندي کرد: دسته 
تابستانی، استقرار قاآن در داخل   ● اقامتگاه  از  به غیر 

ساخت  می واره ابنیۀ  صورت  به  اي  اغلب  که  گرفته 
 دست مهندسان ایرانی یا چینی ساخته شده بودند. 

به اقامتگاه  ● که  یورت  هایی  یک  جاي  داراي  مرکزي 
شده  اند، قرشی نامیده می کوشک با مصالح بنایی بوده 

 است. 
قرشی  ● اکثر  خان،  در  نزدیک  در  اشراف  استقرار  ها، 

 هاي موقت بوده است. صورت برپایی یورت به 
اردوگاه  ● هاي چهارگانه و همچنین  نوع استقرارها در 

به  ترغوبالیغ  قرشی  و  قراقوروم  صورت  قرشی 
مرکزگرایانه بوده و قرشی قاآن در مرکز اردو یا محور  

 گرفته است. مرکزي استقرارگاه قرار می 
 
 

 
 نگارندگان :  منبع.  کشور مغولستان یکنون نقشۀ يرو  بر آن اطراف در قاآن يادوره يهااقامتگاه   و قراقوروم ییجانما. 11شکل 

 ي ر ی گ جه ی نت 
کوچ زندگی  مغوالن،  اینکه  زندگی  با  به  را  نشینی 

قواعد  و  اصول  به  پایبندي  و  داده  ترجیح  یکجانشینی 
دانستند، براي ادارة  روي را ضامن بقاي حکومتشان می کوچ 

نفوذ داشتند، چاره قلمرو گسترده اي جز ساخت  اي که زیر 
به  که  پایتخت  شهر  این  نداشتند.  اداري  مرکز  یک  عنوان 

طراحیاستقرارگا ازپیش  اقامت هی  براي  بیشتر  بود،  شده 
هاي فنی و صنعتی، بازرگانان ایرانی و  اسرایی داراي قابلیت 
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اي خان بزرگ در  هاي دوره استقرارگاه ها از  تحلیل یافته 
 اطراف قراقوروم 

استقرارگاه  حومه وجود  به هاي  جایگاه  اي،  پیگیري  همراه 
اثبات  قراقوروم،  اطراف  آنها در  اي  کنندة حرکت دوره احتمالی 
اي بهار، قراقوروم را به  قاآن بزرگ در طول سال است. او در ابتد 

ترك   داشته،  قرار  شمالی  مناطق  در  که  اقامتگاهی  سمت 
استقرارگاه  می  در  روزه  چهل  اقامت  یک  از  پس  است.  کرده 

جنوب،   به  بازگشت  در  درباري  اردوي  د بهاري،  وارد    گر ی بار 
شده است. در ابتداي تابستان، دربار خان بار دیگر  قراقوروم می 

هسپار شده و این بار با حرکت به سمت  به خارج از قراقوروم ر 
هاي اقامتگاه  اي کوهستانی شده و در یورت جنوب، وارد منطقه 

می  سکنی  اردوگاه  گزیده تابستانی  تابستان،  اواخر  در  اند. 
تر حرکت کرده و به مدت چهل  سمت مناطق جنوبی سلطنتی به 

روز، تا فرارسیدن سرماي زمستانی، در اقامتگاه پاییزي مستقر  
شده است. در آستانۀ فصل سرما نیز، اردوي فوق، در شهرك  می 

کوچکی که در دورترین فاصله در جنوب قراقوروم واقع بوده،  
کرده است. این چرخۀ حرکت، با پایان گرفتن زمستان  منزل می 

است  شده  و بازگشت اردوي سلطنتی به قراقوروم، تکمیل می 
 ). 11(شکل  

اقامتگاه  مشترك  دوره خصوصیات  حومۀ  هاي  در  قاآن  اي 
صورت زیر  توان به شناسی می قراقوروم را براساس مدارك باستان 

 بندي کرد: دسته 
تابستانی، استقرار قاآن در داخل   ● اقامتگاه  از  به غیر 

ساخت  می واره ابنیۀ  صورت  به  اي  اغلب  که  گرفته 
 دست مهندسان ایرانی یا چینی ساخته شده بودند. 

به اقامتگاه  ● که  یورت  هایی  یک  جاي  داراي  مرکزي 
شده  اند، قرشی نامیده می کوشک با مصالح بنایی بوده 

 است. 
قرشی  ● اکثر  خان،  در  نزدیک  در  اشراف  استقرار  ها، 

 هاي موقت بوده است. صورت برپایی یورت به 
اردوگاه  ● هاي چهارگانه و همچنین  نوع استقرارها در 

به  ترغوبالیغ  قرشی  و  قراقوروم  صورت  قرشی 
مرکزگرایانه بوده و قرشی قاآن در مرکز اردو یا محور  

 گرفته است. مرکزي استقرارگاه قرار می 
 
 

 
 نگارندگان :  منبع.  کشور مغولستان یکنون نقشۀ يرو  بر آن اطراف در قاآن يادوره يهااقامتگاه   و قراقوروم ییجانما. 11شکل 

 ي ر ی گ جه ی نت 
کوچ زندگی  مغوالن،  اینکه  زندگی  با  به  را  نشینی 

قواعد  و  اصول  به  پایبندي  و  داده  ترجیح  یکجانشینی 
دانستند، براي ادارة  روي را ضامن بقاي حکومتشان می کوچ 

نفوذ داشتند، چاره قلمرو گسترده اي جز ساخت  اي که زیر 
به  که  پایتخت  شهر  این  نداشتند.  اداري  مرکز  یک  عنوان 

طراحیاستقرارگا ازپیش  اقامت هی  براي  بیشتر  بود،  شده 
هاي فنی و صنعتی، بازرگانان ایرانی و  اسرایی داراي قابلیت 
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 گروهچینی و همچنین دبیران درباري برپا شده بود. هر سه  
می محسوب  تابعه  ملل  از  جزئی  فاقد  فوق،  و  ۀ  ن یشیپشده 

شود که  اند. از مستندات چنین برداشت مینشینی بوده کوچ 
ن عالقۀ چندانی به استقرار درون پایتخت نداشته است.  قاآ

اقامتگاه او در خارج از شهر واقع بوده و او تنها دو دوره کوتاه 
می وارد  اقامتگاه  این  به  سال  بزرگ در  قاآن  است.  شده 

کوچ به سلوك  حفظ  آداب منظور  پاسداشت  و  نشینی 
ن همراه درباریان و ارکان دولت مغول، همچناصحراگردي، به

هاي مختلف در حرکت بوده است.  در طول سال میان اقامتگاه 
مبتنی بر برپایی   تماماًهاي فوق استقرار در بعضی از اقامتگاه 

زندگی  یورت سبک  از  کاملی  نشانۀ  که  بوده  موقت  هاي 
 . نشینی دربار مغول است کوچ 
 

 

 ي سپاسگزار 

از   مقاله،  این  یان همکار نویسندگان  دکتر  صمیمانۀ  ي 
است باستان بمان،  باستان اد  انستیتوي  و  شناسی  شناسی 

همچنین  شناسمردم و  آلمان  بن  دانشگاه  نوریوکی   دکتری 
شناسی دورة مغول در انستیتو علوم  شیرایشی، استاد باستان

قدردانی   ژاپن  نیگاتا  دانشگاه  اجتماعی  علوم  و  انسانی 
شناسی  هاي باستاننمایند. دسترسی به بسیاري از گزارشمی 

هاي اخیر در قراقوروم تنها به لطف این با فعالیت  در رابطه
 . استادان گرامی براي نویسندگان میسر شد

 

 منابع مالی 
 . وجود ندارد 

 

 تعارض منافع 

 . بین نویسندگان تعارضی در منافع وجود ندارد
 

 ها   نوشت پی 
اي از اقوام صحراگرد  اتحادیه)،  Xiongnu(   انگنویجي  امپراتور.  1

از    200از سال   تا سال  پیش  از میالد که در   155میالد  پس 
نواحی وسیع از شمال چین، مغولستان امروزي و سیبري داراي  

 نفوذ بوده است. 
2. Karabalgasun 
3. Wilhelm Radloff 
4. Sergi Kiselev 
5. Tonyukhukh 
6. Khar Khul Khaany Balgas 
7. Baibalyk 
8. Karakorum 

که مشتمل بر چندین یورت هاي موقت مغوالن  . کوران: اردوگاه9
 اند. شده یا کورن بوده که بر گرد یورت خان اردو مجتمع می

10. Orkhon Valley 
11. House on the street intersection 
12. Erdene zu 
13. Transbaikalian 
14. Jianjianchahandian 
15. Doytan Balgas 
16. Tasgaan 
17. Uuragt 
18. Bayan Gol 
19. Shaazan Khot 
20. Ongi 
21. Wngji 
22. Tusuhu-yingjia-dian 
23. Melkhiin Tolgoi 
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