
  ارغون خان
  

  
او فرزند . بود 1291اال  1284از  يلخانیارغون خان چهارمين شاه امپراطوری منگول ا

فرستندۀ  ی مشهوربهو. بود) ویهم چنان طرفدار عيس( صادق  ومانند پدر، بودائی ابقاخان
بر  ،ـ منگول برای تشکيل جبهۀ فرانکو ،نا موفق در يک کوشش ،متعدد به اروپا هيئت های
 ،هم چنان همين ارغون بود که از کاکای بزرگ خود. مين مقدث بودزدرسر ها انضد مسلم

 K?k? tchin چينوککوکه هيئتی  .بود تقاضای فرستادن يک عروس جديد کرده، قبالی خان 
قرار   ،بدرقه ميکرد جانب ارغون آسيای مرکزی به ازمسير را جوان )نام عروس، مترجم(

به اين سد، بنا بربه اوبر چينوکوآنکه کزفوت کرد پيش اغون ار. مارکوپولو بود به عهدۀ ،خبر
  .با پسرش غازان عروسی کرد ،عوض اينکه باا رغون عروسی کند

  

  
  

ارغون با فرزندش  نشان ميدهد که را یتصوير  هم رشيد الدين، 14التواريخ سدۀ  عکتاب جام
  .زير چتر ايستاده وپدرش ابقا خان در کنار او باالی اسپ قرار دارددر  ،در بغل

 
  

  بيو گرافی
  
اشت، د یارغون زن های زياد. تولد شد ،خاتوندوکوز  ،غون از خانم عيسوی ابقا خانار

 تقديمجايتو لوغازان و ابنام های دو پسر  برای ارغوناو. بود Buluqhanان دلخواه او بلوک
 )مبلغ مسيحی، مترجم( قرار نظر مسيونر .اتفاقا مسلمان شدند  ی ون وجانشي بعدادوکرد، هر

يک عيسوی غسل تمهيد  تولد به مثل بعد از جايتو راولا ارغون دومنيکن ريکالدو  مونتکرو ،
مردی بود دوست  بهر صورت ،نيکوالس ياد کرد  و او را بنام پاپ نيکوالس چهارم، ددا

 والکتنگ ، به ازدواج شهزاده جيورجياOljalh حلارغون ، اولج يکی از خواهران .مسيحيان
Walktang درآمد.  

  



  
  

  هم 14رشيد الدين، اوائل صدۀ . غون بلکا خاتون بود که غازان را بدنيا آوردخانم ار
 

) بردباری( عقائد ديگران تولرانس  در مقابل  مانند اکثر منگول هاارغون بوديست بود الکن 
. نظر به قرآن قضاوت کننددر قسمت خود ، حتی اجازه ميداد که مسلمانها زياد نشان ميداد
 نظم در ا حيایدر  يک يهودی بود، سا آد  Sa ad ad dawla ا آد دوله، سوزير ماليۀ اش

عدالتی های رهبران نظامی منگول بر بي به تندی بعضا  ،موثر بود ادارۀ حکومت ايلخانی
  .اعتراض ميکرد

  
  منازعات

  
ين ااو کامپ. داشت کمتری با همقطاران منگولی اش ، منازعاتارغون نسبتا آرام بود امارت

 با قيام  مجبور شد، 1290ـ  1289در  .خراسان کرد در غتایچ خانات ضدمختصری بر
  .فرار دهد )شهر سز(  به ترانسوکسونا رامقابله کند، او بنام نوروز ،Oirat اويرات سردار

تحت  ،را Golden Horde لدن هوردگو تجاوزی ، او دومرتبه قوای 1290و  1288در 
  .عقب راندقاز، در ساحه قف  ،Tulabuga رهبری ُتله بوگا

د، ندملوک های مصر تدريجا نيروی خود را درسوريه تقويه کررغون، ا امارت ندر دورا
از  شان ی، بعضگرفت دوباره ليبی راص جويانجنگ، منطقۀ Qalawunقالون  ،ملوکسلطان 

ملوک ها قسمت شمالی استحکامات . منگول ها بودند اجير ، دولت هایTripoliقبيل تريپولی 
، وسقوط 1287را در  Lattakia کياردند، لتتصرف ک 1285را در Margat مارگات 

  .تکميل کردند 1289تريپولی را در 
  

  رابطه با قدرت های مسيحی



  
را  فرانکو منگول يک جبهه که تالش کردمنگول بود  اميرهایرده های طويل ارغون يکی از
ار غون حتی وعده . کند تُاسيسد دشمن مشترک شان، ملوک های مصر، برض ، با اروپائی ها

، اروپای  13الکن در اواخر قرن .اگر يوروشليم تسخير شود، غسل تمهيد خواهد کردکرد 
  .ارغون بصورت قطعی بی ثمر ماند ليبی عالقه نداشت، هدفجنگ ص در تضعيفغربی 

  
  جانب پاپه ب اولين هيئت

  
چهارم فرستاد،  Honoriusهمراه يک نامه به پاپ هونوريوس  ارغون هيئتی، 1285در 

اشته و جانب مسيحی را دکه  ه، اشاره بدان ميکندداری شد ترجمۀ التين آن که در واتيکان نگاه
  . کرده بود زمين های مسلمان ها را پيشنهاد تصاحب نظامی مشترک

 را محاصره وخفه خواهيمدارد، ماآنها مين مسلمانها، سوريه ومصر بين ما وشما قرارسر ز"
يک لشکر به مصر ، خواهيم فرستاد واز شما خواهش خواهيم کرد ئیما قاصد ها .کرد 

آنرا  مان ميتوانيم با جنگجويان خوب وشما از طرف ديگر فما از يکطربفرستيد، به اين قسم 
ما  . چه وقت اينرا ميخواهيد اينرا بدانيم که دهيد توسط قاصد های مطمئناجازه  .تصاحب کنيم

  "بيرون خواهيم راند ، پاپ و خان بزرگ هرا بکمک شا Caracens ها نسسرکي
  

  دوم به شاه فليب وادوارد هيئت
  

چينی، ربان بار زوما  ب کردگی راه بسر ديگری جواب، ارغون هيئت معلوم بدون اخذ قرار
Raban Bar Sauma،  ۀ هجب يک  تشکيل منظورشاروپا فرستاد، حکام  بجانب، 1287در

مثبت الکن  هاجواب .بود برای جنگ با مسلمانها در شرق ميانه و گرفتن شهر يوروشليمنظامی 
ل د اور، ادوانيکوالس چهارم  با يک مکتوب قبولی از نزد پاپ 1288زوما  در . ندواضح نبود

  .برگشت از فرانسه از انگلستان و فليب چهارم
  

  سوم   هيئت
  

، يک Gisolfe فهازگيزل  Buscarel بسکارل  را بشخصيت سوم هيئت ، ارغون1289در 
اين بود که تعين هيئت مقصد  .، به اروپا فرستاددر فارس سکونت اختيار کرده بود  که  گينوسه

، به  غون عهده دار بودار. شروع کنندند، چه زمانی منگول ها وعيسوی ها عمليات خودرا ک
 به آنطرفعساکر خودرا، جويان صليبی از سنت ـ جين ـ دی آکری حرکت کنندگجنمجرديکه 
ودر نوومبر ـ دسمبر  ، در روم 1289سپتمبر  30جوالی و  15بين   بسکارل  .سوق دهد

با خود داشت که در آن بل فليب لي جوابيۀ ارغون را برای او مکتوب .در پاريس بود 1289
ز تاريخ تعرض ا تعينونيز ، شهر يوروشليم به عيسويها داده خواهد شد ۀ دادی شده بود،وعد

  .سوال شده بود  1291ويا بهار 1290زمستان 
پيشنهادی من مطلب  ..بزرگ ارغون به شاه فرانسه  خان پيامتحت قدرت اليزال آسمان، "

اگر جنگجويان  ،که ميگويد فرستاده ايد )بارزوما( سايمر سگورا  را که توسط صفير ماشما
بشما خودراماکمک  .يرمميپز ،کرد اهيدند، شما آنهارا پشتی بانی خونک ها به مصر حمله خانايل
، در ابتدای بهار در خواهيم رساند ) است1290 منظور( سال ببردر اخير  ،آنجارفتن دربا 

  .دمشق قرار خواهيم گرفت
ه ب ،ايد برای تصرف مصرخواهيد فرستاد طوريکه وعده کردهشما جنگجويان خودرا، همان

اگر يکی از جنگ جويان ما دير  .خواهم کردبعدا من يورشليم را به شما واگزار تقدير آسمان 



اگر نگران هستيد احساسات  .کسی فايدۀ نداردوبهمۀ کار بيهوده تر از موعد تعين شده برسد، 
  .هستممن هم خيلی مائل به پذيرش نمونه هائی از ارزش های فرانسه  .تانرا بما بگوئيد

ت  آسمانی وبزرگی شاه باخبر درهمه از ق:  فرستاده وميگويم بشما من اينرا توسط مايکرل
  ".سال گاوميش در هو اندلن نوشته شده بود تابستان  اوائل ششم اين مکتوب در. خواهند شد

  .آرشيف ملی فرانسه. 1289. نامۀ ار غون به فليب چهارم
حکمران منگول تمام  شده بود، در آن گفته هم چنام يادداشتهائی باخود حمل ميکرد که بسکارل
بسکارل  .آماده خواهد کرد اسپ 30000بشمول  را برای جنگجويان صليبیضروری  وسائل

 5دن در او به لن. اول برساند دبعد به انگلستان رفت که اطالعيه ارغون را به شاه ادوار
 پروژه  ه به اينتشويق کنند يۀادوارد که ثبت شده است،  جواب يۀجواب . رسيد 1290جنوری 

  .وبه پاپ ارجاع کرده بود رفته بود الکن در قسمت عملی آن طفره
  

  تعرضی قوای بحری تشکيل
  

کشتی ( ، بقصد داشتن گالیکرد در بغدادپروگرام کشتی سازی  ، ار غون شروع به1290در 
دستۀ يک  هگنوس .خ مزاهمت کنددر يای سر در تا تجارت ملوک را های جنگی )قديم، مترجم

م يک قوۀ از اربالتير ه. کشتی فرستادبرای کمک به ساختن  نفری از نجار و مالح را 800
را انکار کرد  پروژه قتيکه حکومت گنوسه بطورقطعی اين، وفرستاد، الکن شرکت سقوط کرد

) لفه و فاميل گيبلين بين گيز( بندر بصره بين گينوسی ها  دريک جنگ داخلی در خليج فارس و
  .بروز کرد

  
  هيئت چهارم

  
که  ) چاگان يا( زاگان اندريو  ، برهبری 1290در  ،ارغون يک هيئت چهارم به محکمه اروپا

  .ميشد، فرستاد و يک مسيح بنام سحادين هدايت هتوسط بکارل از گيزلِف
 اول از پالن ادوارداورا  غون فرستاده و، پاپ نيکوالس يک مکتوب به ار1291در آگست 
هار کنم اينکه ، من بجنگ صليبی رفته وسر زمين مقدث را دباره تصرف ميکنم، اظآگاه ساخت

تکرار از ه بنيکوالس  .قدرتمند منگول موفق شده ميتواندبه کمک  بازوی جنگ صليبی فقط 
ضد منگول ها صحبت ميکرد واز ارغون خواهش کرد غسل تمهيد کرده وبر  جنگ صليبی با

فوت کرد، و با فوت نيکوالی  1291مارچ  10در خود  الکن ارغون. ملوک لشکر کشی کند
  .شان خاتمه يافتمشترک  ، تالش1292چهارم در 
فرستاد ، جانشين ارغون، گايخاتو بجانب بنام گوفری د النکی صفيری 1292در  ،ادوارد اول

  .الکن تماس بيشتر با غازان، پسر ارغون، صورت گرفت
اگر جبهۀ منگول تشکيل " ، Stevan Runciman   نسايمنطبق نظر تاريخ نويس استفان ر

دوام  Outremerاوترمر انه توسط غرب عملی ميشد، موجوديت ، وصادقشده ميتوانست 
الخانات ايران بحيث قدرت دوست : ندملوک ها عقب زده شده، وشايد نابود ميشد. کرديم

  .عيسوی زنده می ماند 
  

  وفات 
  
  جانشين اوشد Gaichatu وفات کرد وبرادرش گايخاتو 1291مارچ  7غون در ار
  

  مارکوپولو



  
( دباره از چين به ونيس  سال غيابت 23بعد از  مارکوپولو توانست  کهموجوديت ارغون بود 

  . بر گردد )ايتاليا، مترجماست در ونيس شهری
را از دست داد، از کاکای بزرگ و طرفدارش قوبالی ان خاتون بولک غون خانم دلخواه خودار

. يد بفرستدرا به حيث عروس جد ن خاتونبرايش يکی از وابستگان بولکاکه تقاضا کرد خان 
که  کوپولو وظيفه داده شدهربه ما. ساله  افتاد 17) آبی ويا آسمانی ( چين وکوانتخاب به ک

طريق بحر هند به  شاهزاده را از مسير زمين ودريا همراهی کرده يک کشتی منگول را از
  .اين سفر دوسال طول کشيد يت کند،فارس هدا

  
     يدبرگردان از متن انگليسی  انجنير براتعلی فره

  )دانشنامۀ آزاد( ويکی پديا : منبع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


