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The Mongols Tabarkhon Whip

An exploration of thingness of the whip and its symbolic use in the
social relations of the Mongols and the defeated people

Abdolrasool Kheirandish*

Abstract

In the past societies, especially those composed of the victors and the defeated

people, some objects have always symbolically represented class relations. Crowns,

hats, turbans, etc., have also had such functions. It seems that in the Iranian society

of the Mongol era, the whip had such a role and function. Because one of Genghis

Khan's actions to form the Mongol state and society was to allocate a certain amount

of flogging to each class; he had set a small whip for the shepherds as the lower

class. Since, in general, Mongol society consisted of two classes: the privileged and

slaves, shepherds could be assumed to be almost equal to the majority of slaves,

while the special long whip of the privileged members of that society must have

been used for the Mongol warriors as well. Although the constant use of the whip

was common for the Mongol equestrian and herdsman, and both classes always

carried a whip, this action of Genghis Khan, which was originally a revival of an old

law (Yasa), caused the whip to be used to determine social status and prestige. This

is in addition to all the other uses that the whip has had in every ancient society. For

this reason, for the Mongol society and state, the whip can be considered as one of

the most important social symbols, both in the internal relations of the Mongol

society and in relation to the defeated nations. As in the era of the Mongols, we are
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witnessing the reconstruction of the relations between the subordinates and the

elites.

Keywords: Yasa wood, Mongol shepherds, Mongol society, Genghis Khan rule.
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؛طبرخون مغوالنۀتازیان
و کاربرد نمادین آنتازیانهشیئیت ةدرباریکنکاش

مغوالن و مغلوباندر مناسبات اجتماعى

*عبدالرسول خیراندیش

چکیده
هاي گذشته بخصوص آنجا که مرکـب از غالبـان و مغلوبـان بـوده اسـت همـواره       در جامعه

اشیایی به صورت نمادین بیانگر مناسبات طبقاتی بوده اند. چنانکه تاج کاله، دستار، ... چنـین  
رسد در جامعه ایرانی عصر مغول تازیانـه چنـین   اند. چنانکه به نظر مینیز داشتهکارگردهایی 

از جمله اقدامات چنگیزخان براى شکل دهـى  نقش و کارکردي را برعهده داشته است. زیرا 
اواي بـوده اسـت؛   اي معین از تازیانه براى هـر طبقـه  تخصیص اندازهدولت و جامعه مغول،

از آنجـا کـه در   .انان به عنوان طبقـه فرودسـت مقـرر کـرده بـود     تازیانه کوچک را براى چوپ
تـوان  جامعه مغول شامل دوطبقه ممتازه و بندگان بوده اسـت و چوپانـان را مـی   ،نگاهى کلى

تازیانه بلند خاص ممتازان آن جامعه یعنى جنگجویـان  تقریباً برابر با اکثریت بندگان دانست،
معـه سـوارکار و دامـدار مغـول اسـتفاده دائمـى از       اگرچه بـراى جا .مغول بایست بوده باشد

انـد، ایـن   اي به همراه داشـته آمده و هر دوطبقه همواره تازیانهتازیانه امرى عادى به شمار می
موجب شد تازیانـه  که در اصل احیاي یک قانون قدیمی (یاسا) بوده است، اقدام چنگیزخان 

ایـن عـالوه بـر همـه کاربردهـاى      . کنـد براى تعیین موقعیت و منزلت اجتماعى کاربرد پیـدا  
بـه همـین جهـت بـراى جامعـه و      . دیگرى بوده که تازیانه در هر جامعه قدیمى داشته است

دهنده یکى از مهمترین نمادهـاى اجتمـاعى هـم    یت تازیانه را شکلئتوان شیدولت مغول می
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در ایـران  چنانکـه  در مناسبات درونى جامعه مغول و هم در رابطه بـا ملـل مغلوبـه دانسـت    
مغول هم شاهد بازسازي مناسبات زیردستان و زیرستان هستیم.عصر

.چوپانان مغول، جامعه مغولى، فرمانروایى چنگیزخانوب یاسا،چها:دواژهیکل

مقدمه. 1
ایـن را  وامع تازیانه کاربرد داشته است. در تمام تاریخ دامداري و سوارکاري انسان در همه ج

جوامع ماقبل صنعتی شدن به شمار آورد. اما براي مغوالن بـه عنـوان   می توان از خصوصیات 
یالدي مـی شـود نمـود خاصـی از آن     ترین موج تهاجم صحراگردان در هـزاره دوم مـ  بزرگ

دید.را
ایرانـى منـابع درانـدکى بسـیار اطالعـات مغـوالن نـزد تازیانـه کـاربرد  دربـاره هرچند

سـوارکار ودامـدار ىجامعـه هـر ماننـد بهکهزدحدستوانمیامادارد،وجودمغولعصر
. اسـت داشـته آنچنانکه به چشم بیایـد  ،دائمىهمگانى،کاربردىتازیانهنیزنانآنزددیگرى،
/ايتازیانـه همـواره اسـت شـده مـی موجبگلهواسببامغوالنهمیشگىداشتنسروکار
اجتمـاعى مناسـبات دروفـردى رفتـار ىشیوهدرپس. باشندداشته/دسترسدریادردست

صـورت بـه چـه برتـرى، مقـام درنمـاد یکعنوانبهچهاست؛داشتهنقشتازیانهنیزآنان
ترتیـب بـدین .تنبیـه بـراى شـالق عنوانبهچهسرانجاموگلهواسبراندناي براىوسیله
اجتمـاعی مناسـبات تبلـور درىنمـاد خـود جاىدرکالهوکمربندوکفشمانندنیزتازیانه

فرمـانروایى نظـر مـورد نظـم ازنمادىراتوان آنمیچنانکه. استبه شمار می آمدهمغوالن 
اهللافضـل رشـیدالدین خواجـه .بـود تمایز طبقـاتی وگرىنظامىبرمبتنىکهدانست مغول
کنـد مـی گزارشخانچنگیزاعمالواخالقازکهآنجامغول،ایلخانانعصرمعروفمورخ

:نویسدمی
اومحکـم و سـخت یاسـاق ودرآمدنـد اوفرمـان بهشد وپیداخانچنگیزاقبالچون
گردانیـد لشـکر امراىراایشانبودند،بهادرانودانایانراآنچه. کردیاسامیشىراایشان

بـه دادهکوچـک تازیانـه رانادانانودادهدستبهاغروقیافت،چاالكوجلدچهآنو
ــانى ــدان چوپ ــتاد. ب ــى    فرس ــه روز در افزون ــو روز ب ــاه ن ــون م ــار او چ ــبب ک ... س

)583:ج اول،1363رشیدالدین،(
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هرچنـد .اسـت تازیانـه اهتـ کوطـول » کوچـک ازیانهت«ازمنظورمجملگزارشایندر
عبـارت اینکهداشترااستنباطاینتوانمیامانداریم،دستدرکافىاطالعاتبارهینادر
بلنـد تازیانـه کـه گفـت تـوان مـی اسـاس همـین بـر بـاز واست؛» بلندتازیانه«باقیاسدر

هرچند در این باره در منابع اشاره صـریح و مسـتقیمی   ؛ استداشتهباالترطبقهبهاختصاص
وجود ندارد. دلیل چنین فقدانی هم اهتمام مورخـان و وقـایع نگـار بـه تحـوالت سیاسـی و       

ــري     ــاعی، ام ــور اجتم ــه آن ام ــه در نتیج ــت ک ــامی اس ــنظ ــت و  ع ــاز از ثب ــی نی ادي و ب
اند.دانستهمیگزارش
مغـوالن پادشـاهى مقـام درچنگیزخانکهاستزمانىبهمربوطرشیدالدین گزارشاین
ــیممــیواســتبــوده ــانچهــمآنازپــیشازکــهدان حضــورىمغــوالنجامعــهدروپان
. اما اگر در گزارش رشیدالدین خوب دقت شود او به یک گـروه جلـد و   اندداشتهتوجهقابل

ــان    ــد. این ــوده ان ــد کــه قراچوهــا ب ــت چــاالك هــم اشــاره مــی کن ــاع دول آن دســته از اتب
خان زاده) محسوب نمـی شـدند. ایـن دو گـروه در     - بودند که نویان (شاه زادهچنگیزخانی
می گرفته اند. محقق روس این سـه گـروه   در عصر مغول مورد اشاره قرار» امیر«ایران به نام 

مـی دانـد.   bogolو غالمـان یـا بوغـول بـا     Aratرا شامل اشـرافیت ، مـردم عـادي یـا آرات     
)49: 1363(تسف،
نسـل ازگـزارش ایـن دراشـاره مـورد چوپانانکهنیستروشنمابراىحالهماندر
مطیـع وآمدنـد کـه مغلـوب   مـی قبـایلى بـه شـمار    ازآنکـه یـا وهستندپیشینهاىچوپان

انـدازه دورواجباپساینازکهاستآنمهماینجادرحالهر دراماچنگیزخان شده بودند
وکـار تقسیمنشانگرونماددامدارانوکارانسوارضرورىابزاراینبلند،وکوتاهتازیانهاز

سـپس بـا کشورگشـایی    . اسـت آمـده شماربهصاحبانشانبراىاجتماعىموقعیتنیز تعیین
مغوالن، نمادي از برتري قـوم پیـروز (مغـول) بـر مغلویـان شـد.  چنانکـه در نقاشـی هـاي          

مانده از عصر مغول هم دیده می شود. از این رو تصاویر تـاریخی از جملـه منـابع ایـن     جاهب
پژوهش به شمار می آید. در همان حال تأکید بر جنبه نمـادین تازیانـه، ایـن پـژوهش را بـه      

ت تاریخنگاري فرهنگی سوق داده است این ویژگی در یک بررسی تـاریخ اجتمـاعی را   سم
چنین می توان دید که در اثري مهم چـون نظـام اجتمـاعی مغـول نوشـته تسـف هرچنـد از        

کنـد  یاد میboglocudفرودستان جامعه مغول و حتی پایین ترین مراتب آن با عنوان بغولچود 
)116: 1387گوید (تسف، اما از تازیانه آنان سخن نمی 
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چنانکه گروسه نیز هرچند طبقات جامعه مغول را بر می شمارد اما به بررسی ایـن جنبـه   
) شاید جدید نبودن چنین پژوهش هایی علـت  33: 1384نمادین وارد نشده است . (گروسه، 

این امر باشد اما در تحقیقات جدید هم چنین بررسی دیده نمی شود از جمله پژوهش جـان  
)64- 65: 1391، آنجا که به اسب و چوپانی مغوالن می پردازد. (جان من، من

مغوالنچوبىۀتازیان.2
، خـان چنگیـز جانشـین وپسـر ،قـاان اکتـاى مغـول بزرگخانىدربارهداستانىاساسبر

رشــیدالدیناوپـى دروجـوینى . عطاملــک بـرد پـى مغــوالنتازیانـه جـنس بــهتـوان مـی 
ــانىوبخشــندگىدادننشــاننآنقــلازهــدفکــهداســتانىدرهمــدانىاهللافضــل مهرب
بـراي » طبرخـون تازیانـه «عـدد دویسـت نیازمنـد، شخصـى روزىنویسـند میاست،اکتاى
شخصـى نیزدیگروقتى.بخشیدپولتوجهىقابلمبلغاوبهنیزاکتاىمقابلدر. وردآاکتاى

،1911،جـوینى . (دادتـوجهى قابـل پـول نیـز اوبهکهآوردتازیانهجنسهمینازعددسه
اکتـاى توسـط هابخششگونهاینازاگرچه) 1:694ج،1373،رشیدالدینو4-173: اولج
کـه دریافـت تـوان مـی داسـتان ایـن ازامـا اند،کردهنقلبسیارمغولعصرتاریخىمنابعدر

ایـن  . اندکردهمیاستفادهتازیانهعنوانبه) طبرخون(سرخبیدىرستهتازهىشاخهازمغوالن
نآوردنآدسـت بهامکانحالهماندرودارددستوخوشدرازاي صاف،شاخهدرخت

محـل شـرح دررشـیدالدین چنانکهاست؛داشتهوجودمغولستانپیرامون جنگلىنواحىاز
آنمغـوالن ورستهسرخبیدچوبکهموضعىبه: «نویسدمیچنگیزخانهاىجنگازیکى

ى مغـوالن از سـوارکاران   همـه نتیجـه در) 384:همـان رشیدالدین،.» گویندبورقاتهوالنرا
.ن داشته باشندآاند از توانستهجو تا چوپانان سوارکار میجنگ

فـارس  اسـتان این نکته خالى از فایده نخواهد بود که نگارنـده در روسـتاى پیراشـکفت   
نـد. آنـان   ویگمـی Gezمى بـدان گـز  درختان بید سرخ را مشاهده کرده اسـت کـه مـردم بـو    

شـم اسـفندیار را   چاست که رستم بـا تیـرى از آن   باور بودند که این همان درخت گزبراین
کـه در ادبیـات فارسـى    ،توان داشت تیـر خـدنگ  هدف قرار داد. در نتیجه این حدس را می

چنانکـه در  فراوان از آن یاد شده ممکن است همین شاخه نو رسـته طبرخـون بـوده باشـد.    
انـد.  نامه دهخدا در توضیخ خدنگ امده است که بعضى آن را نوعى درخت گـز دانسـته  لغت

در کتاب حدودالعالم من المشرق الى المغرب نیز آمده است که خدنگ در ناحیـت خرخیـز   
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دانیم که ایـن سـرزمین در مجـاورت    و می)246- 247: 1372(حدود العالم، . رویدفراوان می
است. باز در لغت نامه دهخدا در توضیح خدنگ بیتـى از اسـدى طوسـى در    مغولستان بوده

گرشاسب نامه آورده شده است که رویش طبرخون و خدنگ در یک جا و در نزدیکـی هـم   
.دهدرا نشان می

از این سو طبرخون وزان سو خدنگگبه جـایى دگـر دیـد دو بیشـه تنـ     

دانـد در  والیـت روس مـی  ا در طوسـی کـه محـل رویـش خـدنگ ر     محمدبن محمـود  
» از آن تیــر تراشــند،خــدنگ چـوبی اســت نــرم و مطیـع  «نویســد المخلوقــات مـی عجایـب 
) نیز الزم است توجه داشته باشیم که تیر خـدنگ را فاقـد نـوك آهنـی     312: 1382(طوسی،

تـا قبـل از دولـت    دانـیم کـه   (لغت نامه دهخـدا مـاده خـدنگ) و مـی    اندیعنی پیکان دانسته
تیـر بـدون پیکـان را    هن نزد مغوالن کمیاب بوده است. از این رو ممکن اسـت  آچنگیزخان 

گزارش ها درباره خـدنگ، گـز، و طبرخـون    از این جهت ممکن است که کار می برده اند به
. مغـوالن چـوب گـز را    دقیق نباشد و در عمل همه یک چیز را مورد اشاره قـرار داده باشـند  

) و جایی که نیز خـدنگ مـی رویـد را    199، ص 1جسوقاي می گفتند. (رشیدالدین، همان،
)389: 1فاریقلیق می خواندند. (همان، ج

ازقبـل روزگـار اند امـا در کردههرچند بطور معمول سواران از تازیانه چرمی استفاده می
کـه از چـوب   انـد بـوده فقیـر انـدازه نآتـا آنـان خان،چنگیزتوسطمغوالندولتتاسیس

ازمـورخ معـروف عصـر مغـول و     جـوینى اند. چنانکهکردهاستفاده میطبرخون براى تازیانه
مغـوالن پـیش از صـاحب دولـت و     در توصـیف شـدت فقـر   ایلخاناندربارساالراندیوان

ــروت ــیث ــاننویســد،شــدن م ــاچــوبازآن ــراىاســتخوانی ــهســاختنب اســبىدهان
، همـان جـوینى، . (اسـت بـوده هنـى آىدهنهداشتنبزرگامیرعالمتواندکردهمیاستفاده

)  15:دومجلد
. اسـت بـوده چوبىقسمتىیاتماممغوالنتازیانهکهبردپىتوانمینیزدیگرداستانىدر

هـا، جنـگ ازیکـى درشـود مـی نقـل أنطـى واسـت چنگیزخانبهمربوطکهداستانىدر
همـان در. کردنـد مینظرتبادلاسببرسوارلشکرشفرماندهانازیکىبامغولفرمانرواى

شـاید  ) 583: همـان رشیدالدین،. (کردمینوازشراخوداسبیالتازیانهبافرماندهنآحال
چـوب بـا جـز اینو؛باشدبودهاوتازیانهکافىبلندىوهماستحکامگویاىهمداستاناین
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کـه کنـد مـی نقـل چنگیزخاناجدادازیکىمورددررشیدالدینهمچنین. باشدانسته تونمى
)163: همانرشیدالدین،» (بودىتازیانهماننداودستدرخیمهاستون«

از جملـه گناهـان نـزد مغـوالن     نویسـد ن از فرستادگان پاپ به دربار مغول میپپالن کار
افزایـد  دادن بر تازیانه اسب و بدل کردن تازیانه بـا پیکـان اسـت. کـارپن همچنـین مـی      تکیه

) در گزارش پـالن کـارپن چنـد نکتـه     40: 1363(پالن کارپن، را نمى شناسندز مغوالن مهمی
مغوالن مانند عصا قابل تکیه دادن بـوده اسـت،   (بلند)نکه تازیانهآقابل توجه وجود دارد: اول 

اند. دوم آنکه مغوالن چون در تیراندازى بـر روى اسـب   دانستههرچند چنین کارى را گناه می
پ و چـ خت و تیراندازى در حالى کـه کمـان در دسـت    اند در هنگام تاتر مهارت داشتهبیش

ب را تازیانـه بزننـد وایـن    انـد اسـ  گرفـت دیگـر نمـى توانسـته    تیر در دست راست قرار می
در نتیجه این امکان و احتمـال وجـود دارد   .اندبود که از مهمیز هم استفاده نمى کردهدرحالى

عنـوان تازیانـه اسـتفاده کنـد.     که سوارکار از همان تیرى که در دست راست داشته است بـه 
رفته، نزد مغـوالن از  تازیانه نمادى از منزلت اجتماعى به شمار میچون سوم و سرانجام آنکه 

حداقل در مورد کسانی که از اشراف مغول کـه مرتبـه   برخوردار بوده است.نیز نوعى حرمت 
مقاله شـاید گویـاي   ترخانی داشته اند که چنین بوده است. تصویر شماره پنج در پیوست این 

گزارشی باشد که شباننکاره اي در این باره دارد. او در توضیح اینکه ترخـانی چگونـه مرتبـه    
ز آن در شاخ چوب خرکاه زریـن بـادي   نشانه ایشان آن است که پاره اي ا«است می نویسد: 

:1363شـبانکاره اي،  »(باشد و بر دوش خود  یعنی نشان ترخانی و عنایت چنگیزخانی است.
228(
چون پالن کارپن در اوایل دولت مغوالن و به روزگار قاانى اکتـاى بـه   احوالاینهمهبا

مغولستان سفر کرده است و چنانکه خواندید گزارش هاى مربوط به کاربرد طبرخـون بـراى   
مغـول جامعـه بـاالى طبقهزندمیحدسنگارندهزمان است، همینتهیه تازیانه نیز متعلق به

ثروت حاصل از غارت و غنیمت دوره جهانگشایی خویش، بـه تقلیـد از  ازمندىبهرهدر پی 
خـود جـوبى تازانـه بـه متحـرك قسـمت یـک چـرم هـاى رشـته ازاسـتفاده باملل مغلوبه

مـا در دوره فتوحـات   . اباشـند شـده بلنـدترى تازیانـه صـاحب ترتیببدینوباشندافزوده
گیـرى انـدازه بـراى نآازکهبودهنوعىبهونحوىبهچوبى و مغوالنىتازیانهچنگیزخانى 

ماننـد فـتح بخـارا،    هـا جنگازبعضىدراست،کردهنقلجوینی چنانکه. اندردهکمیاستفاده
:داددستورچنگیزخان
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دمــی آاز قنقلیــان از مردینــه ببــاالي تازیانــه زنــده نگذاشــتند و زیــادت از ســی هــزار  «
» و اوالد کبار و زنان چون سـرو آزاد بـرده کردنـد.   اوالدآمد که کشته بودند و صغار درشمار

)83:، جلد اول1911وینی، (ج
در ادامه چنانکه خواهید خواند رشیدالدین به تبعیت از جـوینی و بـه نثـر سـاده مرسـل      
همین گزارش را آورده است و در همانجا نیز توضیحی در مورد نسـبت قـد آدمـی بـا ایـن      

.تازیانه داده ام
یافـت، درتوانمیمغولفرمانرواىفرامیناجراىمورددرسختگیرىودقتهبتوجهبا
. تا از دستور چنگیزخـان  اي معین داشته استجنسى از چوب واندازهمغوالن در ابتداتازیانه

تخطی نشود.
تنظـیم جهـت درچنگیزخـان توسـط تازیانـه انـدازه تعیـین ماننـد اقداماتىتردیدبدون

اتحـاد دورهدروپـیش سـالها . اسـت بـوده مغـول ىجامعهدرونىمناسباتتردقیقهرچه
مـدن آبربـود، کـرده عقیـده اظهـار روسمعـروف شـناس مغـول تسـف والدیمیرشوروى

گـرا  مـردم جنـاح براشرافىجناحیکپیروزىمنزلهبهچنگیزخانپادشاهىبامغولدولت
کـه تمـوچین ، انـد گفتـه نظراینتفسیردر)1363:77، تسف. (یدآمیشماردر مغولستان به

) خوانـده بـرادر (انداى جاموکاواشرافجانبشد،خانچنگیزبهمعروفوموسومبعدها
جاموکـا زیـرا شد،همراهنظراینباتوانمیمشکلبسیاراست.داشتهرامردمعامهجانباو

چنگیزخـان کـه اسـت نکتـه ایـن برناظرنیزیندرشیدالگزارش. داشتاشرافىنسبخود
ـ اي کوتـاه تازیانـه چوپانعنوانبهسپسودهنمومشخصعقلکمعنوانبهراافرادى راي ب

اي تازیانـه داراىاندشدهنظامىهاىرستهواردکهکسانىترتیببدین. آنان معین کرده است
مغـوالن توسـط عامکشتارهاىدرکهاستتوجهخوردررواینازنکتهاین. اندبودهبلندتر
رشـیدالدین کـه چنـان )؛1نگذارنـد( زنـده را» بـاالیى تازیانه«فردهیجبود،شدهدادهدستور
اززیـادت . نگذاشتندباالیىتازیانهقنقلیانازو«... :نویسدمیبخاراتصرفشرحدراهللافضل
،1363رشـیدالدین،  .» (هزار مرد به قتل آوردند و زنـان و کودکـان را بـه بردگـى بردنـد     سى

)500:اولج
کیـف وکـم ازتـرى دقیـق اطالعاتاي بتوانتازیانهچنیناندازهشدنمشخصباشاید

بـراى اي کـه تازیانـه ، آیـد مـی بـر بـاال گـزارش ازچنانکـه . وردآبدستمغوالنکشتارهاى
واسـت بـوده بلنـد تازیانـه ، شـده اسـتفاده کشـتار معرضدرهاىانسانقامتگیرىاندازه
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جنگجویـان بـه اي متعلـق تازیانـه چنـین این.اندبردهبدرجانآنازکودکانجهتهمینبه
شـاهد تـوان مـی اسـتنباط اینتاییددر. اندبودهچوپانانکهعادىمردمنهاستبوده) مغول(

تسـلط چنگیزخـان بـر مغـوالن و     ازداردنظردرکهنجاآدرجوزجانى. کردارائهنیزدیگرى
:نویسددر میان آنان سخن بگوید میعدم دزدى و دروغ 

کـه نبـودى امکـان راکـس هــیچ لشـکرگاه تمـام درکهبودچنانعدلدرچنگیزخان«
)144: دومج، 1363جوزجانى،...» (مالکجزگرفتىبرراهازافتادهتازیانه
لشـکریان درباطضـ انونظـم اي ازنشـانه راجوزجـانى گـزارش اینتوانمیسادگىبه
یـا عامـل آیـا ،بلنـدى یاکوتاهىبجزکهاستآنآیدمیپیشکهپرسشىاما.دانستمغول

ازتـر بـیش پرسشایناست؟داشتهوجودهاتازیانهبراىهمدیگرىکنندهمشخصعالمت
شـاید .بودنیافتهرواجچندانمغوالنمیاندرخطهـنوززماننآتاکهشودمیمطرحروأن

روشـنگر ایـن   حـدى تـا بتوانـد کشـى قرعـه براىتازیانهازردنکاستفادهبرمبنىگزارشى
ــه ــدنکت ــیالدین. باش ــاردررش ــازاندورهاخب ــانغ ــورددرخ ــیمم ــاتتقس ــاناقطاع می

:نویسدمیلشکریان
تازیانـه بـه کـرده بخـش به دهوشوندحاضرایمفرمودهنصبکهفالنبیتکچىاینبا«

...» بلــوك کــرده بــه تازیانــه قرعــه زننــد،دهــهمیــان صــده ودرآنازبعــدوزننــدقرعــه
)1484: 2ج،الدیندرشی(

اي آن هـم در دوره مغـوالن میـان درتازیانهازدیگرىکاربردگویاىگزارشاینهرچند
ایـن احتمـال را در   امـا ،دهـد نشانراعدالتوطرفىبىرعایتداردنظردرواستمتاخر 

ا بـه عنـوان نمـاد خـاص قبیلـه      دهد که از جمله کاربرد هاى تمغـ پیش روي محقق قرار می
التـواریخ  ین فضل اهللا در جلد اول جامعدکردن آن بر روى تازیانه بوده باشد. رشید المنعکس

ازد، تمغـاى خـاص انهـا را نیـز     پـرد نهـا مـی  آکه به برشمردن قبایل ترك و مغـول و شـعب   
انـد  کردهاي که نام یا تمغا بر آن حک میدهد. هرچند در اینجا و در این زمان تازیانهمیاننش

.تمام یا قسمتی از آن چرمی بوده و روزگار تازیانه چوبی مغوالن بسر آمده بوده است
وکوتـاهى اینکـه نآوگردیمبازتازیانهاندازهمورددرسخناصلىرشتهبهدهیداجازه

یکـی  حالـت ایندر.نژادهکسىچهواستچوپانکسىچهکهدادمینشانتازیانهبلندى
آسـانى بـه نهـم آکـه بودهچوپانیکتوسطنژادهیکتازیانهبرداشتنممکن،هايفرضاز

کـه قـانونى یعنـى بـود؛ یاسـا نهـادن پـا زیـر کـه دزدىتنهـا نـه نیزاوجرم. شدمیآشکار
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جملـه از. نمایـد برقـرار مغـوالن میاندرراچنگیزخاننظرمورداجتماعىنظامخواستمی
تـوان مـی .شناسـد بـاز هـم ازراعامـه وممتازهطبقهدوهاتازیانهاندازهکردنمعینباکهآن

هـم هـا تازیانـه انـدازه تعیـین ، یاسـا اجراىدرگیرىسختوشدتبهتوجهبازدحدس
مـا دسـت بـه منـابع خـالل اززمینـه ایـن درمطلبـى هرچنـد ؛ باشـد بـوده دقـت باهمراه

مـردم شتارکمانندانگیزىهولامردرکهدانیمبه استنباط میاندازهاین. فقط تا استنرسیده
دورهدراگـر شاید. آمده استمیشماربهگیرىاندازهمبناىبلندتازیانه، دفاعبىوگناهبى

فرمـانروایى دورهبماننـد بـود ممکـن ، داشـتیم راوقایعتفصیلىضبطوثبتهمچنگیزخان
واحـد انـدازه ابـالغ نظیـر اخبـارى ازخـان، چنگیـز نوادگاناز)هـ703-693(خانغازان
رشـیدالدین در مـورد   در دست داشـته باشًـیم.  تازیانهطولدربارهترىدقیقخبر» گز«طول

:نویسدابالغ اندازه گز به فرمان غازان خان می
» …راســت کننــد و تمامــت آن از آهــن بســازندGazو گــز کیلــه...ممالــکتمامـت در«

)288: م1940رشیدالدین،(
ــا... گزهــامامــتت«د: نویســمــیرشــیدالدیندیگــر بــاز هــمجــایىدرو تبریــزگــزب

بـر دادهایشـان بـه نمودارواندساخته.. .استادانکهمهرىگزهاتمامتسربر... کنندمناسب
)1416: 2ج،1363رشیدالدین،...» (گز بنهندسردوهر

اگر خلط مبحثی را که پیش از این درباره بید سرخ(طبرخون)، گز و خدنگ مورد اشـاره  
تازیانـه  بلنـدي  قرار دادم مد نظر قرار گیرد شاید بتوان در مورد کشتار هاي مغوالن بر اساس 

، ول مـرتبط بـدانیم  اي رسید؛ و آن اینکه اگر گز در کارکرد تیر را با گز در مقیاس طـ به نظریه
اندازه تازیانه مغوالن حدود یک متر و بالتبع قامت کشته شدگان در سـمرقند  در آن صورت 

کـه افـرادي در نقـش    ،باالي این اندازه بوده اسـت. تصـاویر موجـود از دربـار مغـوالن نیـز      
.کنداین نظر را تایید می،دهدچماقدار را نشان می

یاساچوبعنوان بهیارغوکاربرد تازیانه در .3
ــوالن ــوعىداراىمغ ــن ــاییهمحکم ــومقض ــهموس ــارغوب ــودهی ــدب ــدىوان رانآمتص
و اجـراي حکـم  محاکمـه وبـازجویى ازتلفیقـى واقـع دریـارغو . انـد گفتـه مـی یارغوچى

مثـال عنوانبه. بودزدنچوبکردندمیاستفادهیارغودرکههایىروشجملهاز. استبوده
دیـوانى عمـال ازیکـى سـید عمادالـدین   قتلماجراىدرچون، استمدهآوصافتاریخدر
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دربـار بـه واقعـه ایـن بررسـى براىرااطرافیانشوخاتونابشایالتنآفرمانرواىفارس،
ودانـد مـی گنـاه بردلیلراترسمغولگفتاطرافیانشبهاوکردند،احضارایلخاناندولت

بـه لبچوبضربهچندازپساوهمراهانازیکىاما. نگشاییدسخنبهلبچوبزیردر
یکـی از  )221: ه1269(وصـاف،  . شـد اعـدام کـه کـرد اعترافخودگناهبهوگشودسخن

همسران ارغون خان نیز که متهم به مریض کردن او شده بود در بـارنجو بـه ضـرب جـوب     
ان یـاغی شـد در   ) حتی امیر نوروز که بر غـاز 118، : 1شکنجه کردند. (رشیدالدین، همان، ج

)1218ماجرایی از مخالفان خود به ضرب چوب و چماق استنطاق کرد. (همان، ص 
ضـربات ازمعینـى تعـداد وردنآواردصـورت بـه مجازاتاعمالنیزبسیارىموارددر
دولـت بـا هــجري  702سـال جنـگ درشکسـت ازپـس مثالعنوانبه. استبودهچوب

. (اقبـال آشـتیانی،   بزننـد چـوب بودنـد مقصـر کهراامیرانىداددستورخانغازان،مملوکان
چـوبى تازیانـه همـان کردندمیاستفادهمجازاتاعمالبراىنآازکهچوبىیا) آ278: 1364

چنـین هـم . نـداریم دسـت درکـافى اطالعـات مـورد ایـن درمتاسـفانه است؟بودهمغوالن
وجـود ایـران درمغـوالن بـراى امکانـاتى چـه طبرخونچوببهیابىدستبراىدانیمنمى

اي بتوانــدشــبانکارهنوشــتهاالنســابمجمــعازخبــرىنقــل. ممکــن اســتاســتداشــته
مغـول ایلخانـان دربـار بهشبانکارگاندولتتقدیمىاقالمجملهازو آن اینکه .بنمایدکمکى

باشد. زیرا آنان به منابع چوب ارژن دسترسی داشـته انـد ارژن از چـوب هـاي     بوده» چماق«
حتـى اي وهدیهچنینتقدیموردکافی در ماطالعاتىاگرچهمحکم و ظریف در ایران است. 

ــزان ــداریمنآمی ــا، ن ــینارســالصــرفام ــهچن ــاهر هدی ــه ظ ــىب ــىب ــیارزش ــدم توان
هرچند بنا بر تصاویر تاریخی حمل چماق توسط مالزمان دربـار مغـول   .باشدبرانگیزپرسش

خطـر بـا شـبانکارگان دولـت کـه شـرایطى درافزایدمیاي شبانکارهزیرامعمول بوده است. 
فقـر دادننشـان بـراى بـود، مواجـه خوددشمنانتوسطنانآتحریکپىدرمغوالنتهاجم
امـا ) 164: اىشـبانکاره (استکردهارسالبرایشانچماقومومیایىمقدارىخویشقلمرو

بـا ایلخاناندولتسرانجامکهدانیممیاست؟بودهکنندهقانعتدبیراینمغولدولتبراىیاآ
وشـبانکارگان قلمـرو کـه نجاآاز. شدمتصرفراشبانکارگانقلمرونظامىنیروىبهتوسل

چیزهاي دیگـر تولیدبراىکهاستارژنماننددرختانىداراىفارسگرمسیراتکلىطورهب
ایلخانـان دولتنیازهاىازجنبهاینزد حدستوان، میهستندمناسببسیاردستىچوبو

بایـد شـدند، پـذیرا ایـران درمغـوالن کـه تغییراتـى همـه ماننـد هرچنـد باشـد؛ شدهتامین
اواخـر فارسـى ادبیـات درزیـرا . باشـیم نیـز  نانآتوسطچرمىتازیانهکاربردجوگروجست
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. چنانکـه حـافظ کـه در پایـان     هسـتیم » تازیانـه سـر بانوازش«عبارتشاهدایلخاناندولت
مغوالن در ایران می زیست می گوید:  دولت

ــی    ــه سرکش ــت اگرچ ــمند دول ــده رودس ــد  ز همره ــاد آری ــه ی ــر تازیان ــه س ان ب
تازیانـه تسـت  که توسـنی چـو فلـک رام    تو خود چه لعبتی اي شهسوار شیرین کار

براي درك آنچه که حافظ در این شعر گفته الزم است کتـاب دسـتورالکاتب فـی تعیـین     
المراتب نوشته هندوشاه نخجوانی که معاصـر او بـوده اسـت را مـدنظر قـرار داد کـه در آن       

الناس و اوساط اشرف النـاس و دیگـر طبقـات مـردم را     قواعد نگارش نامه خطاب به اشراف
شراف روزگار او مغولهـا بودنـد کـه عـالوه بـر فرمانـدهی لشـکرها داراي        برشمرده است. ا

بلوکات نیز بوده اند. (هندوشاه نخجوانی،     )
بـاال درکـه خـود گـزارش ادامهدررشیدالدینهموجوینىهمبا یادآوري این نکته که

عنـوان بـه راطبرخونچوبدرمغولستاناکتاىفرمانروایىزماندراندافزودهشداشارهبدان
گـزارش گویـاى  ایـن هرچنـد ) همانجـا رشـیدالدین، وهمانجا، جوینى. (سوزاندندمیهیزم

حـدود کـه زمـان نآتـا کـه داشـت رااسـتنباط اینتوانمیاما، استمغوالنرفاهوثروت
اسـتفاده ضـمن کـه بودندشدهمرفهاندازهنآتامغوالن، دشمیچنگیزمرگازپیشدههدو
اند.اده دقرارمورداستفادههیزمعنوانبهراطبرخونچوبچرمى،تازیانهاز

مغوالن در تصاویر تاریخیۀتازیان.4
نظر به اینکه از دوره فرمانروایی مغوالن تصویرهاي بسیاري در منابع چینی، ایرانی و اروپـایی  

زیانـه مغـوالن در   تاباقی مانده است، پس از نگارش این مقالـه بـه امیـد یـافتن تصـویري از      
اندازه کوتاه و بلند کوشش شد تصویرهایی در این زمینـه یافتـه شـود. امـا یـافتن چنـین       دو

از اوانی نقاشی هاي مینیاتور یا غیـر تصویري یا وجود منابع متعدد به دو دلیل از میان تعداد فر
آن مشکل دیده شد.

تند کـه بـه دلیـل    هسـ اول آنکه بسیاري از تصاویر صـحنه هـاي نـرم و مجـالس دربـار     
کاربرد اسب در چنین مکان هایی همراه داشتن تازیانـه ضـرورتی نداشـته اسـت. امـا در      عدم

یک تصویر که چنگیزخان را در فرماندهی یک جنگ بـا تمـرین نظـامی نشسـته بـر کرسـی       
نشان می دهد نوعی از چماق یا تعلیمی در دستان او دیـده مـی شـود کـه کمتـر بـه تازیانـه        

) هرچند کاربرد گـرز بـه عنـوان یـک اسـلحه جنگـی را هـم        1تصویر شماره شباهت دارد (
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ت کـه مغـوالن از گـرز اسـتفاده     نمی دهد. در منـابع نیـز نگارنـده هـیچ جاندیـده اسـ      نشان
باشند. اما چماق نزد آنها کاربرد داشته اسـت. بخصـوص آنکـه هـم بـه عنـوان شـیئی        کرده

) و هـم بـه عنـوان اسـلحه ي     2صویر شماره تشریفاتی دربار مورد استفاده قرار می گرفت (ت
ــا ر      ــرا آنه ــت. زی ــوده اس ــول ب ــاهزادگان مغ ــازات ش ــاص مج ــتن،   خ ــون ریخ ــا خ ا ب

اند، بلکه با لگدکوب کردن با کوبیدن چماق در حالی کـه در نمـد پیچیـده    کردهنمیمجازات
شده باشند، به یاسا (مجازات) می رسانده اند.

صحنه هاي رزم هستند کـه طـی آنهـا هـر دو دسـت      دوم آنکه بسیاري دیگر از تصاویر 
جنگاوران سوارکار در حالت به کار بردن اسلحه نشان می دهد و در چنین حالتی اسـتفاده از  
تازیانه منتفی است. تنها در یکی از تصاویر یک سوارکار در حـال گریـز در حالیکـه توسـط     

در دسـت راسـت او   جویی با اسلحه مـورد حملـه قـرار گرفتـه و تعقیـب مـی شـود،        جنگ
کـه  ) چنـان 3اي کوتاه براي سرعت بخشیدن به اسب دیده می شـود (تصـویر شـماره    تازیانه

پیش از این هم گفته شد مغوالن مهمیز به کار نمی برده اند و در موقع تاخت فقط با تازیانـه  
ـ   ا فشـردن ران بـر دو پلهـوي اسـب     اسب را جلو می رانده اند و در حالت کاربرد اسـلحه ب

اند. اما در دو تصویر دیگر که نشان دهنده جابجا کردن اسـیران جنگـی اسـت،    کردهمیعمل
تازیانه کوتاه به شکلی مشخص نمایش داده می شود. در اینجا کارکرد تازیانه در میانه غالبـان  

کامـل شـده و امتـدادي    و مغلوبان به خوبی هویداست. این تازیانه ها بـا رشـته اي از چـرم    
)4ند. (تصویر شماره ابلندتر یافته

حـالی کـه میـدان جنـگ یـا جلسـه       چند سـوار را نشـان مـی دهـد در     5تصویر شماره 
ر دارد تازیانـه اي کوتـاه بـا    نیست. در اینجا یک سوارکار که پیداسـت مرتبـه اي بلنـدت   دربار
کـه  اي چرم متصل بدان را در دست دارد، اما مالزمانش با چماق دیده می شوند. چنـان رشته

ار بـر اسـب و تازیانـه اي کوتـاه     یک مقام که به احتمال مغول نیست سو6ویر شماره در تص
دست دارد. در مقابل او یک ارباب رجوع از مردم عـادي ایسـتاده اسـت. هـر دو تصـویر      در

نمونه مشخصی از جمع یک مقام بلندپایه با مردم عادي به شمار می آیند که عالوه بر اسـب  
هـا  ز هم متمایز می شوند اما اندازه تازیانه ها در تناسب با قامت انسانو کاله، با نماد تازیانه ا

نشـان دهنـده تازیانـه کوتـاه     کوتاه است و بر این اساس می توان دانسـت کـه ایـن تصـویر    
باشد، مگر آنکه دارندگان تازیانـه را از افسـران ارتـش مغـول بـدانیم و طـول کوتـاه        بایست

ــه ضــرورت جــاي  ــه در تصــویر را ب ــریم. در  تازیان ــتن نقاشــی در نظــر بگی ــرفتن در م گ
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صورت چنین تفسیر خواهد شد که تجهیز تمـام نیروهـا و نفـرات در هنگـام جنـگ      اینغیر
تیـز بـه خـدمات نظـامی ماننـد      براي انجام عملیات ایجـاب مـی کـرده اسـت کـه چوپانـان      

تان شناسـی  سـ نقل اسیران وارد شده باشند، این تازیانه کوتاه چوپانی بـا یـک یافتـه با   وحمل
اي از اسـتان هـاي مغولسـتان کنـونی تازیانـه     Bujan chongorتأیید است و آن اینکـه در  قابل

سـانتی متـر اسـت و قطعـه اي     15/53همراه با دیگر اسباب یراق به دست آمده که طول آن 
)7چرم نیز بدان متصل است که بقایاي یک رشته بلندتر بایست بوده باشد. (تصویر شماره 

که بـر اسـاس یافتـه هـاي باسـتان شناسـی       Dschnigis khanب مصور چنگیزخان در کتا
مـیالدي چنـد نفـر در    1999توسط محققان آلمانی فراهم آمده نوشته شـده اسـت: در سـال    

تعقیب یک گرگ به باالي کوهی رفته اند و آنجا قبري را یافته اند. تحقیقات باسـتان شناسـی   
میالدي یعنی حدود دو قـرن قبـل از چنگیزخـان اسـت.     نشان داد که قبر مربوط به قرن دهم 

اشیاء درون این قبر که در باالي کوه و در البه الي صـخره هـا سـاخته شـده فاقـد تزئینـات       
ی دهـد کـه حـداقل متعلـق بـه یـک       است، اما وجود رکاب و دهنی آهنـی اسـت نشـان مـ    

ولسـتان قبـل از   مغولی بایست باشد. چنانکـه پـیش از ایـن از جـوینی نقـل شـده در مغ      امیر
چنگیزخان، چنین ابزار آهنی نشانه امیر بودن یک مغول دانسته می شده اسـت.اما تازیانـه اي   
که در اینجا یافت شده چنانکه خواندید کوتاه است و این نشـان مـی دهـد کـه اوالً تصـمیم      
چنگیزخان به تعیین اندازه کوچک تازیانه براي چوپانان احیاي یک سند قـدیمی بـوده اسـت    

ثانیاً این اندازه از تازیانه براي راندن اسب به کار می رفته و از این نظر چندان تفاوتی میـان  و
دو یشید که تازیانه بلند و کوتاه هـر اشراف و عامه وجود نداشته است. پس می توان چنین اند
ي سـوارکاري و دیگـري در هنگـام    توسط اشراف به کار گرفته مـی شـده اسـت، یکـی بـرا     

ر حالی که چوپانان فقط از تازیانه کوتاه بهره می برده اند.  کردن. دحکم
آنچه از تصویرها تا اینجا مورد استفاده و اشاره قرار گرفت، درباره تازیانه کوتـاه اسـت و   
اکنون به تصاویر مربوط به تازیانه بلند پرداخته می شود. یـک تصـویر کـه آقـاي فیلیـپس در      

) از منابع چینی اسـت و در توضـیح آن   Philliphs, 1969: 43کتاب خود منعکس کرده است. (
) 8می نویسد که جنگجوي مغول نیزه اي را بر پشت خود نصب کرده است (تصویر شـماره  

اما به نظر می آید اشتباه کرده است. زیرا امکان نصب یک نیزه بر پشت انسـان سـوارکار کـه    
ه مـی شـود بـه انـدازه یـک      نوك آن تیز به طرف پایین باشد وجود نـدارد و آنچـه کـه دیـد    

است نه نیزه. الجرم می توان این استنباط را داشت که تازیانه بلند اسـت و مـی تـوان    زوبین
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اندازه آن را در برابر تازیانه چوپانی حدود یک صد سانتی متر دانست و محـل قـرار گـرفتن    
این نکتـه کـه   ) با تذکر Ibid, p43در هنگام عملیات آن را بر پشت خود نصب می کرده اند. (

این تصویر حالت رزم را نشان نمی دهد.  
مـی دهنـد مربـوط بـه یـک مجلـس       چند تصویر دیگر که آنها هم تازیانه بلنـد را نشـان  

جمعی را نشان می دهد که با تازیانـه بلنـد  در حـال مجـازات     9است. تصویر شماره دربار
شخصی کـه تازیانـه بلنـد    نیز چنین است و عالوه بر 10جمعی دیگر هستند. تصویر شماره 

یـده مـی شـوند. ایـن یـک صـحنه       در دست دارد عده اي مسلح به چماق و شمشـیر نیـز د  
و همســرش بــر تخــت نشســته انــد و یــک خــان9نیســت. در تصــویر شــماره دربــاري

چماقدار جزو مالزمان هستند.چند
آن یـک  در پایان این بررسی به یک مورد متفاوت از کـاربرد تازیانـه بلنـد مـی رسـیم و      

اي بسـته شـده بـه یـک گـاري بـزرگ       کار را نشان می دهد که تعداد فـراوان گاوهـ  خدمت
کننده چادري اشرافی را می رانند. در اینجا خـدمتکار در حـال اسـتفاده از یـک چـوب      حمل

درآوردن گاوهـایی کـه در میانـه    ) بـدون شـک بـه حرکـت     11بلند است (تصـویر شـماره   
اند بدون استفاده از چوب بلند امکان پذیر نبـوده اسـت و همـین دلیـل تکنیکـی      گرفتهجاي

براي نقض احتمالی فرمانی که چنگیزخان صادر کرده بوده است کافی می نمایـد. امـري کـه    
امکان آن وجود نداشته است.  

گیرينتیجه.5
رگـذار  بخصـوص از منظـر تحـوالت تاثی   مغـول جامعـه ودولتتمامیتولیتکدراگرچه

شـیئی  ایـن چـون امـا آمـد، نخواهـد نظـر درمهمـى پدیدهچندانتازیانه،سیاسى و نظامى
اجتمـاعى کـارکردى بـود  مغولسـتان ماننـد دامـدارى وسـوارکار جامعهدرموردنیاز دائمى

ممالــکدراشــغالگرىنظــراز)سیاســىو(جزایــىنظــراز)حقــوقى(طبقــاتىازنظــر(
اینکـه یـک مغـول    ه اسـت.  درآمـد مغـوالن حاکمیـت ازنمـادى بصـورت ،داشـته مفتوحه

گرفـت و بـراى   اي را همراه داشت که بصورتى آشکار در دست خود میدائمى تازیانهطورهب
کـرد، در عمـل   ، اعمال مجازات و یا قرعه کشى از آن استفاده مـی کردنحکم کردن، اندازه و 

سـاخت. آنچنانکـه تازیانـه را    مـی این را شیئى مبدل به مشهود ترین نماد فرمانروایى مغوالن 
آورد. ترین نماد در مناسبات میان مغوالن فرمانروا و ملل مغلوبه درمـی صورت شناخته شدهبه
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آن هـم  زیرا هیچ مغولى هیچگاه بدون تازیانـه ي داائمی می توان حدس زد به دلیل سوارکار
.شددیده نمىدر برابر زیردستان

کوتاه و بلنـد را مقـرر کـرد کـه     اما این گزارش رشیدالدین که چنگیزخان دو نوع تازیانه
ترتیب خاص چوپانان که افرادي کم عقل دانسته می شدند و دیگر آن که عاقل هـا باشـند   به

نمی شود. بلکه در هر جا که سوار بر اسب بودن مطرح است تازیانه اي کـه  در تصاویر تأیید 
مشاهده می شود تازیانه کوتاه است و تازیانه بلند در دست چوپانان هـم دیـده شـده اسـت.     
پس شاید صحیح آن بود که در اثر رشیدالدین می آمد، چنگیزخـان تازیانـه کوتـاه را خـاص     

خطاي احتمالی رشیدالدین است یا آنکه کاتبان بعدي اثـر  کرد نه چوپان ها. آیا این» چوپانی«
» سـوارکاري «او در کتابت جامع التواریخ دچار چنین اشتباهی شده انـد؟  در واقـع در موقـع    

اعم از تاخت یا گله داري همه تازیانه داشته اند اما صف بندي و رتبه بندي در مجالس، نـوع  
ست که کاربردي در سوارکاري نداشـته اسـت   تازیانه به صورت چماق فقط به صورت بلند ا

بلکه براي تشریفات یا مجازات کاربرد داشته است.  

Dschingis Khan P65مآخذ .1تصویر 
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Dschingis Khan P63مآخذ .2تصویر 

Dschingis Khan P255مآخذ .3تصویر 
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Dschingis Khan P254مآخذ .4تصویر 

Dschingis Khanمآخذ .5تصویر  P272
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Dschingis Khan P273مآخذ .6تصویر 

Dschingis Khan P85مآخذ .7تصویر 

سانتی متر53سمت چپ تازیانه به دست آمده از یک مقبره مغولی حدود 
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Dschingis Khan P43مآخذ .8تصویر 
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Dschingis Khan P263مآخذ .9تصویر 
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Dschingis Khan P263مآخذ .10تصویر 

Phillips, p 29مآخذ .11تصویر 
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و تشکرهایادداشت
بـه امـا اسـت اسـب رانـدن مخصـوص وایـن شـود مـی گفتـه قمچىتازیانهبهترکىدر.1

نیـز  و گیـرد مـی دسـت بـه دعـوا دسـتى چـوب کـه کسـى وگویندمیاالغاجدستىچوب
whipشـالق  -) حسـنى عطـا دکتـر (توضـیح خواننـد دسـتى دعـوا را االغـاجى مـی    چـوب 

) بـا تشـکر   جعفرى مـذهب (توضیح مرحوم دکتر معادل تشور مغولى است.tamyypتازیانه
دو بزرگوار.از هر
که مردمان را برحسب اندازه تازیانه تقسـیم و تفکیـک کـرده باشـند گویـا قبـل از       این.2

دولت چنگیز خان هم سابقه داشته است. در جامع التواریخ أمده است که در روزگـار قـدیم   
(رشیدالدین، جـامع التـواریخ   . تا در کشتار قوم جالیر تازیانه باالیى را زنده نگذاشتندلشکر خ
را مـاخوذ از  »تازیانـه بـاال  «عبـارت  کاربرد ) مگر انکه در گزارش رشیدالدین 230:جلد اول

ــاثیر کتابــت همــان فرهنــگ  تهاجمــات و کشــتارهاي دوره رشــیدالدین و ان هــم تحــت ت
.بدانیممغوالن
ــانم د3 ــاب      . خ ــره گیــري از کت ــایفر به ــر بودیــت ف را بــرایم Dschingis Khanکت
اند، با تشکر از ایشان.ساختهممکن
بـه معـروف بیهقـى زیدبنعلىنوشتهیبیهقتاریخکتابدر» مغولتازیانه«اشاره به .4

مغـول .اسـت رفتهبکار» مغولتازیانه«عبارت، شدهتالیفهجرى563سالدرکهفندقابن
ایسـت تازیانهمعناىبهواستmegh walمغولتلفظصورتباعربىلغتىعبارتایندر
داراىعصـاى مـورد درتعبیـرى چنـین گویـا .باشندگذاشتهکارفلزىنآدستهانتهاىدرکه

ناحیـه بزرگـان ازیکىبهمربوطاصلدرکهبیهقتاریخگزارش. داردوجودهماهنیننوك
:استچنینبودهبیهق

ن آداب سـالح عـالم و در   آمردى غازى و شجاع بوده اسـت و بـه   000ن خواجگکآو 
روزى ن میـان. آصورت تازیانـه و تیغـى در   تازیانه مغول داشتندى؛ایام عادت بودى که

ن تازیانه بـا وى نبـودى کـه    آگر ان خواجگک کردآقصد ...در راه ربع طبس رکابدارش
)193: 13ابن فندق، ) (...هالك کردىمیانش کارد بود این خواجه را

مجمـوع دراماشودمیدیدهابهاماتىفندقابناي توسطتازیانهچنینتوصیفدراگرچه
أنازکـه داشـته وجـود خـالى فضـایى تازیانهازنوعایندستهدرکهاستنکتهاینگویاى

ونداشـته وجـود مغـوالن اي نـزد تازیانهچنین.اندکردهمیاستفادهکاردیککردنتعبیهبراى
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سال پیش از تالیف کتابش کـه منظـور تـاریخ بیهـق اسـت      سىشودمیورآیادنیزفندقابن
است.اي منسوخ شده چنین تازیانه
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