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Abstract 

Research on the situation of women during the Mongol rule, due to the different 

views that the Mongols had about the position of women in politics and society, is 

one of the important fields of research on the history of Iran that has attracted the 

attention of some scholars. However, despite the importance of this field, compared 

to other fields, a small number of coherent and problem-oriented research in this 

field has been done and published. Therefore, the publication of the book Women in 

Mongol Iran, which was originally the author's doctoral dissertation, deserves to be 

introduced, reviewed, and evaluated. The author claims that he has addressed this 

issue due to the lack of in-depth study in this important field, and therefore, this 

article seeks to evaluate the achievement of this aim in this book. The present article, 

in a descriptive-analytical method and with a critical approach, addresses the 

question: to what extent has the author's achievements been able to achieve a 

fundamental and deep understanding of women in Mongol Iran? It seems that the 

author has been successful in achieving his specific goals and, in addition to some 

content and form, has provided a solid achievement and foundation for further 

research in this field. 
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  )م1335 - 1206ها،  زنان در ايران روزگار مغول: خاتون(

  *يزدان فرخي

  چكيده
 بـه  هـا  مغـول دليل ديـدگاه متفـاوتي كـه     بهوضعيت زنان در روزگار مغول،  ةدربارپژوهش 

هاي پژوهشي مهم در تاريخ ايـران اسـت    ينهزمجايگاه زنان در سياست و جامعه داشتند، از 
اهميت اين عرصـه   باوجودخود اختصاص داده است.  بهگران را  پژوهشكه توجه برخي از 

محـور در ايـن    مسـئله ي منسجم و ها پژوهشي ديگر، شمار اندكي از ها حوزهدر مقايسه با 
كه  ،مغول روزگار رانيا در زنانانتشار كتاب  ،رو اين از يافته است. انتشارو  شده  انجامزمينه 

و ارزيـابي اسـت. مـدعاي     ،بوده، سزاوار معرفي، بررسي آن ةنويسنددكتري  ةرسالدراصل 
  رويبـه آن  يـت  پراهم ةزميندر اين » ژرف«ي ها پژوهشنويسنده آن است كه درپي كمبود 

رو اين مقاله درپي ارزيابي تحقق اين هدف در اين كتاب است. نوشتار حاضر  ينازاآورده و 
پـردازد: دسـتاوردهاي    يمـ ردي انتقادي به اين پرسش تحليلي و با رويكـ  توصيفي روش به

مغول  ةدورزنان در ايران  ةدرباربه درك بنيادي و ژرف است توانسته   اندازهنويسنده تا چه 
ي مشـخص خـود موفـق    ها هدفيابي به  نمايد كه نويسنده در دست يمدست يابد؟ چنين 

بـراي   را بنيـادي اسـتوار  بوده و گذشته از برخـي مـوارد محتـوايي و شـكلي، دسـتاورد و      
  .تر در اين زمينه فراهم كرده است هاي بيش پژوهش

  .، ايران، ايلخانانها مغول ،ها خاتون ،زنان ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
و  ،ي در امـر سياسـت، اقتصـاد   ا برجسـته و  مـؤثر زنان در روزگار امپراتوري مغـول نقـش   

 ،يافت گسترش بخشي از امپراتوري مغول منزلة بهيني در ايران آفر نقشداشتند و اين   فرهنگ
بـيش از يـك    گذشـت  بااما تاكنون و  ،دشاين روزگار  ةبرجستهاي  يژگيوكه از  يا گونه به

زنان  ةدربار ها تالشمغول در ايران،  راني حكمابعاد گوناگون  ةدربارپژوهش  ةپيشينسده از 
 اظهـارنظر ). بنيـان ايـن   De Nicola 2017: 19( منجـر نشـده اسـت   » ژرف«ي هـا  پژوهشبه 

تـري از   توجـه بـيش  توان گفت اين حـوزه سـزاوار    يم كم دستپذيرفتني است و   كمابيش
  است. وضعيت كنوني بوده

گـام   پـيش  1350 ةدهـ ي نخسـت  هـا  سالبياني در   يرينشگران ايراني،  پژوهش درميان
مسـتند نشـان   و در پژوهشـي   بودهنقش و حضور زنان در امپراتوري مغول  ةدربارپژوهش 

ايلي مغول به زنان داشت، توانستند به اهميـت   ةجامعنگرشي كه  ةشيوكه زنان با  است هداد
). اين كتابِ كمابيش 1352(بياني  و فرهنگي بسيار دست يابند ي،سياسي، اجتماعي، اقتصاد

 آغازشـده رفتـه راه   هـم  يرواما  ،رفت يمشمار  بهگشا در روزگار خود  مختصر، آغازگري راه
ي اساسي زنـان در  ها مسئلهي بنيادي و ها پژوهشدر زبان فارسي  كم دستو د شنگيري  يپ

  1اين روزگار بررسي نشده است.
 دخـو  ةنظريـ ذيـل   در ،»لمتـون . س. آن. كـي «غربي  گران پژوهش درميان ،استگفتني 

ايران، به زنان  ةميان) در تاريخ change» (دگرگوني«) و continuity» (پيوستگي«عناصر  ةدربار
و  ،سلجوقي، خوارزمشاهي، مغول راني حكمي ها دورهعناصر دگرگون جامعه، در  درجايگاه

 ،كوتاه است ،يژه در روزگار مغولو به ،زنان ةدربارايلخاني پرداخته است. مطالب اين كتاب 
 آيـد  يمـ  شـمار  در ايـن زمينـه بـه    هـا  پـژوهش ين تـر  مهمآن از  ةنگران ژرفدليل طرح  بهاما 

)Lambton 1988: 258-296.(2 زنـان در ايـران    ةدربـار رسـيدن پـژوهش    سرانجام به ،رو ينازا
در دكتري تخصصي تاريخ در دانشـگاه كمبـريج و انتشـار آن     ةرسال در قالبروزگار مغول 

  شمار آيد. در اين زمينه به اي يدواركنندهام داد رويتواند  يمكتابي به زبان انگليسي  قالب
 رانيا در زنانتحليلي به بررسي كتاب ـ  توصيفي روش بهتار انتقادي حاضر نوش ،بنابراين

و بـه ايـن   د كنـ و دستاوردهاي آن را ارزيـابي   ،پرداخته است تا شيوه، روش مغول روزگار
 ينتـأم پرسش پاسخ دهد كه پژوهش يادشده كدام نياز و كمبود تاريخي در ايـن حـوزه را   

يافته و   دستمغول  ةدورزنان در ايران  ةدرباري به درك بنيادي و ژرف ا اندازهده و تا چه كر
 و روش و نگـرش نويسـنده   نظر از ،رسد كتاب يادشده يمنظر  بهاست؟ ده شنمون  رهبه آن 
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 ةزمينـ هـاي شـاخص، دسـتاورد بزرگـي در      يپژوهشـ به منابع تاريخي معتبر و  رسي دست
ي هـا  پـژوهش ها، پژوهشي اساسـي بـراي    يكاستآيد و گذشته از برخي  يمشمار  بهيادشده 

  تر در اين زمينه خواهد بود. بيش
در زبان انگليسـي چنـدين    كم دستنقد كتاب حاضر نيز بايد گفت  ةپيشيندرخصوص 

 ;May 2017: 1-2( دستاورد پژوهش حاضر نگاشته شده است ةدرباركوتاه و يادداشت  ةمقال

Shanazarova 2018: 305-306; Valtrová 2018: 356; Lane 2020: 459-461; Shnorhokian 
تـاريخ   ةحـوز و مطرحـي در   آور نـام ي ها چهرهبرخي از نويسندگان يادشده  .)27-30 :2020
 شده  يبررسمحتواي كلي كتاب موارد تر  بيشدر ، ها آنگذشته از كوتاهي  ،اما .مغول هستند

ي نويسنده تـوجهي  ها استداللو  ،منتقدان به جزئيات، روش انجام تحقيق، استنادها است و
ي ايـن  هـا  ضـرورت ارزيابي دستاوردها و روش پژوهش كتاب يادشـده از   ،ندارند. بنابراين

  پژوهشي است. ةحوز
  
  . معرفي نويسنده2

مـدرك   2004- 1999/ 1383- 1379 يهـا  سـال  طـي ) Bruno De Nicola( نيكوالبرونو دي 
از ، دريافـت كـرده  » تاريخ ميانه« ةرشتدر  از دانشگاه بارسلونا (كاتولونيا) راكارشناسي خود 

مطالعـات   ةرشـت مقطـع كارشناسـي ارشـد     در ) در دانشگاه سواس لندن2004( 1383سال 
اين مقطع را با دفاع  2006/ 1385و در سال ، هشد وارد) middle eastern studiesخاورميانه (

 The Mongol Khātūns and( شدن نيجانش كي نديمغول و فرا خاتونانخود با نام  ةنام يانپااز 

the Process of Sedentarization (ةسسـ ؤمدر  2009/ 1388برده اسـت. او در سـال    پايان به 
 /1390 دهخدا در تهران به تحصيل زبان فارسي نوين پرداخته است. وي در سـال  ةنام لغت

 در زنـان  نقـش  از ييهـا  هـا: جنبـه   خـاتون  گـاه يجا آشكارنمودننام ا ب دخو ةرسالاز  2011
دكتري وي رسالة ي نما راه. دفاع كرد ،در كالج پمبروك در دانشگاه كمبريج ،مغول يامپراتور
از  ،چنـين  ). همDe Nicola 2017: vii( بود ،تاريخ ايران آور نامگران  از پژوهش ،ملويل  چارلز

ن، پيتـر جكسـون، جوديـت    لين، ديويد مورگا جورجي مانند ا پرآوازهگران  ديدگاه پژوهش
  مند شده است. انگل بهره  دنيزو فيفر، 

تاوردهاي پژوهشـي فراوانـي چـاپ    از دي نيكوال تا هنگـام انتشـار كتـاب حاضـر دسـ     
كنـون،   تـا  2008/ 1387  سـال زماني  ةدور طي ،شدهاست. محور اصلي اين آثار منتشر  شده
و جامعه در امپراتوري مغول و ايلخانـان در   ،نقش زنان در حكومت، فرهنگ ةدربارتر  بيش

 :توان به موارد ذيل اشاره كرد ها مي ة آنجمل از و ايران است



  1400، اسفند 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   292

 

 »خـان يزچنگميالدي: تحليلي بر نقش مادر و همسـر   13و  12ي ها سدهزنان مغول در «
از  راني حكم«)، 2011( »در امپراتوري مغولوري آ جنگنقش و مشاركت زنان در «، )2008(

نعمت يـا   يول«)، 2013( »ايلخانية دوراردوي زنان در ايران  ةدربارها: مالحظاتي  يمهخميان 
زنان روم: ديدگاه «)، 2014( »مريد؟ زنان مغول و مشايخ در ايران و آناتولي روزگار ايلخاني

  ةملكـ «، )2014» (مـيالدي در آنـاتولي   14و  13ي ها سدهزنان در  ةدربارصوفيه  ةتذكريك 
نقش اقتصادي زنان «)، 2016( »در آسياي ميانه راني حكمها: نقش اورغينه خاتون و  ييجغتا

  ).2016( »مغول: تداوم و انتقال از مغولستان به ايران
ي گونـاگوني  هـا  مـدخل  ،مغـول  يامپراتـور  ةنام دانش نام با ،يا مجموعهدر دي نيكوال 

). دي نيكوال با اين 2017نگاشته است ( »اورغينه خاتون«و  ،»اردو«، »زنان در دربار«ازجمله 
، مغـول  ةدور رانيـ ا در زنـان در هنگام انتشـار كتـاب    ،هشيآموزشي و دستاورد پژو ةپيشين
جايگـاه زنـان در امپراتـوري     ةدرباري گوناگون ها حوزهتجربه و تمركز پژوهشي بر  ها سال

  3مغول را از سر گذرانده است.
 

  . معرفي كتاب3
(اسكاتلند) بـا  » ادينبورگ«در انتشارات  2017/ 1396بار در سال  نخستينكتاب حاضر براي 

  :ه استدشمشخصات زير چاپ 
De Nicola, Bruno (2017), Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335, 

Edinburgh: Edinburgh University Press, ISBN 978-1-4744-1547-7. 

نويسـنده آمـده و يادداشـتي      يگـزار  سپاس و ها نگارهپس از فهرست مطالب، فهرست 
و دو نقشه از امپراتوري مغول و قلمرو ايلخـاني   ،گرداني يسهنوگرداني، جدول  يسهنو ةدربار
ي شده است. متن اصلي گذار شمارهي اين بخش با حروف التين ها صفحهاست.  شده  درج

ي آن هـا  فصـل شود و زير يمآغاز » زنان در امپراتوري مغول ةمطالع«ي با نام ا مقدمهكتاب با 
، »مغـول: نگـاهي اجمـالي ادبـي     زنان در امپراتوري ةمطالع«، »معرفي خاتونان«چنين است: 

منـابع  «، »منـابع مسـيحي شـرقي   «، »منـابع اروپـايي  «، »منابع مغولي و چيني«، »منابع فارسي«
  ».كتاب حاضر«و  ،»عربي

ي آن هـا  فصـل و زير» زنان و امر سياست از استپ تا امپراتـوري جهـاني  «فصل نخست 
، »چنگيزخــانش از ميــان افســانه و تــاريخ: زنــان در مغولســتان پــي «بــدين شــرح اســت: 

ميـراث  «، »جوي امكان وجـود پيشـينه  و در اوراسياي دوران ميانه: در جست فرما حكم  زنان«
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و ، »و خيـزش مملوكـان   ،ايوبيـان ي و حكومت زنان در آسياي غربـي: سـلجوقيان،   رو كوچ
  ».ييقراختادر حكومت زنان در آسياي مركزي: خوارزمشاهيان و  رو كوچ  عناصر«

است. » ها: حكومت زنان در امپراتوري جهاني مغولبانو شهها و  السلطنه يبنا«فصل دوم 
 عنـوان  بـه زنان «، »ي امپراتوري جهانيبانو شهتورگنه خاتون: «ي آن چنين است: ها فصلزير

تـداوم يـك سـنت    «و ، »ي: درگيري زنان در كودتاي خاندان تولـوي ا سلسلهپيشروان تغيير 
  ».ين جغتايينش خانخاتون و حكومت صحراگردي آسياي مركزي: اورغينه 

 دربرگيرنـدة و  »يلخـاني و حكومـت زنـان در حكومـت ا    ياسـي اشـتغال س «سـوم   فصل
 ياالتحكومت زنان در ا« ،»يلخانيا يراندر ا يمغول يا ملكه جويو جست در«: يها فصلزير

 ،»م)1284- 1263( خاتون بشاَ حكومت و فارس يانسلغر«، »كرمان يانقتلغ خان« ،»ايلخاني
  .است »قفقاز و آناتولي در سياسي مداخلة« و

هـاي آن چنـين اسـت:     زيرفصـل و » زنـان و اقتصـاد امپراتـوري مغـول    «فصل چهـارم  
اقتصــادي زنــان در  فعاليــت«، »نهــادي صــحراگردي بــراي فعاليــت اقتصــادي زنــان  اردو:«

و اختصـاص امـوال    چنگيزخـان مشاركت خاتونان در اقتصـاد صـحرا:   «، »مغول  امپراتوري
پـول بـادآورده، احتكـار، و تجـارت: زنـان مغـولي در اقتصـاد تجـارتي         «، »فتـوح  ةواسط به
)mercantileمشاركت اقتصادي خاتونان در ايران ايلخان: معامله بـا  «، »پارچه ) امپراتوري يك

مـرو ايلخـاني: از انتقـال تـا     اسـتقالل اقتصـادي زنـان مغـولي در قل    «، »جانشين مردمي يك
و  ،»پــيش از اصــالحات غــازاني ال دارايــي خاتونــان در ايــرانانتقــ«، »ثــروت  تخصــيص

اين فصل هشـت  ». خان و اصالحات اقتصادي غازانرسيدن  قدرت بهثروت زنان:   تخصص«
  .داردمانده از روزگار مغول  نگاره و نقاشي برجاي

هاي آن چنين اسـت:   و زيرفصل» رويارويي زنان مغول با مذهب اوراسيايي«فصل پنجم 
ويه با رهبـران دينـي از شمنيسـم    داري و روابط دوس خصي زنان در مذهب: ديناشتغال ش«
هـاي   داري زن دربرابـر مسـيحيت شـرقي و سـنت     هـا: ديـن   نخستين رويارويي«، »اسالم  تا

، »كنش دوسويه ميـان خاتونـان رهبـران مـذهبي در ايـران روزگـار ايلخـاني       «، »چيني  ديني
پـذيرش بودائيسـم و   «، »ن در امپراتوري مغـول زنا درميانپذيرش دين ديگران: تغيير كيش «

 ةدربـار كنارنهادن اسناد: برخي مالحظـات  «، »پارچه مسيحيت: تغيير كيش در امپراتوري يك
هاي فرهنگـي درميـان    پشتيباني مذهبي و فعاليت«، »درميان زنان قلمرو ايلخاني گرايي اسالم

  ».زنان مغولي در ايران روزگار ايلخاني
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 ،ي شده است. سپسبند جمعدستاوردهاي كتاب » مالحظات پاياني«در بخش  ،سرانجام
منابع و  ةنوشت كوتهشده است. ديگر   يهتهواژه)  35واژگان تخصصي ( ةدربرگيرنداي  نامه واژه

مقالـه و   360عنوان مـتن تـاريخي و    108درپي آن فهرست منابع تاريخي و آثار پژوهشي (
ايتاليايي) و ي، عربي، انگليسي، فرانسوي، آلماني، اسپانيايي، هاي فارس پژوهشي به زبان  كتاب

  صورت عام است. آيد. نمايه به چشم مي به
رويارويي زنان مغول با اديـان و مـذاهب در امپراتـوري مغـول      ةدربارترين مطلب  بيش

 گونـاگون در ايـن روزگـار    هاي ينديژه با و بهاست كه از اهميت نقش فرهنگي زنان مغول 
از كـه يكـي    يدرحـال  ،سـت ها مغـول ي مربوط به اردوي ا نگارهارد. روي جلد كتاب دنشان 
به ابراز محبت  ،نشد)، خاتونش را در سوي چپ نشانده مشخص(نام او  يان مغولروا فرمان

  كار گرداگرد ايشان حضور دارند. و زنان خدمت ،استو معاشرت مشغول 
  

  . ارزيابي اثر4
  اوردهادستبازخواني  1.4

  شكلي وردهايادست 1.1.4
 در بـدين شـرح اسـت:    مـوارد آن ين تـر  مهم و اي دارد يدهپسندشكلي روش  نظر ازكتاب 

يفيـت  باكدقيـق و   ةنقشـ دو  ازجملـه  ؛ي شده اسـت ا بسندهيري عناصر بصري توجه كارگ به
دن پيوندهاي كر  آسانبراي  ،شده است. ديگر  يطراح توسط نويسنده جغرافياي كتاب ةدربار

بـا زنـان    هـا  مغولبراي شناخت روابط زناشويي  ها مغولاز   شجره، هفت ها مغولخانداني 
و بـا   )De Nicola 2017: 37, 46, 67, 78, 96, 92, 141( اسـت  شـده   فـراهم يمـان  پ همقبايل 

 است شده  دادهطراحي جدولي دقيق، تحول اردوهاي خاتونان در روزگار ايلخاني نمايش 
)ibid.: 161 .(د.نكن يممباحث ياري  تر آسانها خواننده را براي دريافت  ينا ةهم  

زمـان بـه مـتن اصـلي و      هـم  ةمراجعمتون فارسي،  ةدرباريژه و بهارجاع در كتاب،  ةشيو
خواننـده   ةمراجعـ گذشته از دقت علمي،  ،انگليسي يا غير آن بوده است. در اين كار ةترجم

ي ا گونـه  بهو در آغاز كتاب نيز  رفته كار بهرفي متعا گردانيِ يسهنوشده است.  تر آسانبه متون 
متخصـص، بخشـي از    ةخواننـد تـر   بـراي بررسـي بـيش    ،است. گويا شده  روشنمشخص 

 ةنام واژه ).ibid.: 107, 124, 170, 232( است شده  درجي فارسي در متون تاريخي هم ها جمله
 اسـت.  دهكرگر درك واژگان اصلي و دشوار متن را آسان  تخصصي پاياني با تعريفي روشن

  گران است. ي خوبي براي پژوهشنما راه نيزعام   ةينما
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  محتواييوردهاي تادس 2.1.4
  كليات و مفاهيم پژوهش 1.2.1.4

هاي تاريخي  يشهرتوان خالصه كرد: بررسي  يماهميت رويكرد پژوهش حاضر را چنين 
مغولي و انتقال آن به  ةجامعو فرهنگ در  ،جامعه ،اقتصاد يافتن زنان در امر سياست، اهميت

ساختار كتاب و چينش مطالب هوشمندانه  كه خان غازانايران و سپس تحول آن در روزگار 
 توسـط محـدوديتي كـه    ةپايچنين درآغاز، بر است. هم شده استواريابي به آن  درپي دستو 

گفتـه  » خاتون«كه به ايشان  ،دوي مغولار» زنان«گروهي از  فقط، است شده  يينتعنويسنده 
در كتـاب   ،). گفتنـي اسـت  De Nicola 2017: 3-5( اند پژوهش كنوني بوده روي پيششد،  يم

پيشين و  مطالبندان حاكم است و سياسي از خا ةبرجست منظور از خاتون زنانِ ،شده بررسي
طور كلي  بهزنان فرودست و  ةگيرند دربربه اين گروه از زنان اشاره دارد و  فقطاين نيز  از پس

  .نيستغيرحاكم 
كـه نقـش و    مگـر آن  ،ي نيستا چارهاين روزگار  براي شناخت جايگاه خاتونان در ايرانِ

ي اين ها اسطورهو حتي  خانيزچنگمغول در روزگار پيش از جامعة اهميت زن در فرهنگ و 
ـ  ي دقيق بررسي شود. آمادگي زنان در همكاري و هما گونه بهقوم  مـردان در مسـائل    اياري ب

هاي فرهنگي و تـاريخي   يژگيواي در  يشينهپو اجتماعي ريشه و  ،گوناگون سياسي، اقتصادي
كـه  اسـت  پرداختـه   ها پرسشاين دربارة  كندوكاوگر ناگزير به  پژوهش ،رو ينازا .ايشان دارد

 چـه  مغول، سپس دوران تاريخياسطورة جايگاه زنان در سياست و قدرت نخست در جهان 
تـا زنـان را بـه قـدرت و     اسـت  ده راه شـ  تـاريخي هـم  تجربة بوده است؟ اين زمينه با كدام 

كـه   يهنگـام ؟ ه اسـت شـد اسـتفاده  چـه كسـاني   تجربة برساند؟ و در اين زمينه از  راني حكم
چـه بـود؟ و در    برايندهاي غربي گام نهادند و امپراتوري گسترش يافت،  ينسرزمبه  ها مغول

همـة  آن فهم نخستين از جايگاه زنان آمد؟  برسرهاي ايراني چه  يتواقعو سازگاري با محيط 
كلـي نقـش و جايگـاه زنـان در سياسـت و      عرصة ي كتاب در سه ها فصلدر  ها پرسشاين 
يـژه رويـارويي بـا    و بـه فرهنـگ و  عرصة و سرانجام در  ،، اشتغال ايشان در اقتصادراني حكم

  شده است.  يبررساسناد معتبر پاية توصيفي و تحليلي براي  يوهش بهآسيايي ة پرآوازهاي  يند
اي پذيرفتني و رويكردي عالمانه نگاشته شـده و   يوهش بهنقد و ارزيابي منابع تاريخي هم 

 متون مسـيحيان شـرقي  و اروپايي،  يها زبانچيني،  ،منابع فارسي، عربي، مغولي ةدربرگيرند
و  ،هـا  آنهـاي گونـاگون از    يحتصـح و  ترجمـه ، ). شـمار فـراوان منـابع   ibid.: 9-19( اسـت 

  نشان دارد. پژوهشيحوزة ژرف نويسنده از اين  از تالش و درك شده عرضههاي  يابيارز
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زماني نزديـك بـه    ةبازپژوهشي دقيق و هوشمندانه در  ةپروندپژوهش  ةپيشيندر بخش 
يجه ارزيابي درنت ،ي گوناگون فراهم آمده استها زبانهشتاد سال و تا يك دهه پيش از آن و 

) و نشـان  ibid.: 5-9( آيد يمدست  بهو پيشرفت آن  شده انجامي ها پژوهشدقيقي از ماهيت 
  ضروري بوده است. حددهد كه انجام پژوهش كنوني تا چه  يم

 ها مغول درميانهاي نفوذ و اقتدار زنان  زمينه پيش 2.2.1.4

 ةگذشـت ي تـا  ا اسطورهاز دنياي  ها مغولدهد كه درميان  يمدستاورد فصل نخست نشان 
ين آفـر  نقـش ي تـاريخي، زنـان در امـر سياسـت     هـا  بزنگاهايشان و در  ةشد شناختهتاريخي 

و  نمغـوال  سـري  تـاريخ  ةتـر برپايـ   آمـده بـيش   فـراهم ند. پيشـينه و تحليـل تـاريخي    ا هبود
  ست.ها موشكافي فراواني شده ا يترواتوان گفت در تفسير اين  يماست و  التواريخ  جامع

مغـول اسـت كـه زنـدگاني      ةاسـطور نخستين زن در تاريخ » آالن قوا« ،در اين پژوهش
اهميت زنان در جامعه داشته  ةدربار ها مغوليري ذهنيت گ شكلدر  نقشي مهمي او ا اسطوره
ساختن  ،يفرابشربا مردي آسماني و  ،پيوند زناشويي او پس از مرگ همسرش براينداست. 
نخسـتين  » نومولون« ،بوده است. سپس خان يزچنگي براي دودمان ا اسطورهمقدس و  ةشجر
تاريخي و زن مستقلي است كه متصدي فعاليت اقتصادي اردوي خود و زيردسـتانش   ةچهر

پژوهش كنـوني ايـن جايگـاه و نقـش محـوري در       ةبوده و نقش رهبري داشته است. برپاي
اسـت  يافتـه  ري مغـول تـداوم   مغولي پيش از امپراتوري در روزگار برپـايي امپراتـو   ةجامع

)De Nicola 2017: 39 سياست و قدرت شده  ةعرص) و نومولون الگويي براي ورود زنان به
 درميـان اي همـوار بـراي حضـور سياسـي و اداري زنـان       ينهزمفكري  نظر از ،رو ينازا .بود

  بود. شده فراهم ها مغول
تا پيش از  ،و متي خاتون ،توره قالميش، قوآ قولقو، ديگر ةبرجستسه زن  نقشچنين  هم

مـادر   ،»هوئلـون «ينـي  آفر نقـش امـا   ،)ibid.: 39-41( يـت بـوده اسـت   اهمبا خانيزچنگمادر 
 يالگـو  يجـاد در ا )وي آور نـام (همسر او و مادر چهار فرزند » بورته فوجين«و  ،خانيزچنگ
بـراي   .اسـت  بـوده  كننـده  يـين تع يارمغول بس يزنان در امپراتور يتباالرفتن اهم ةيافت تداوم
ماننـد   ،خـان يزچنگ سـاز  سرنوشـت هـاي   يمتصـم ي مهـم و  ها بزنگاهنقش ايشان در  ،نمونه
 اي يهرو)، ibid.: 47-48( »تب تنگري«برداشتن نفوذ  ميان ازو » جاموقه«يماني با پ همزدن  برهم

 بـراي بورتـه   ةتوصي يژهو به ؛يژه در روزگار ايلخاني ادامه يافته استو بهو  ازآن پساست كه 
در تشـكيالت   دينـي ديگر هـيچ عنصـر   كه  شداي انجام  يوهش به »ب تنگريت«برچيدن نفوذ 
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تفسـير و   ).ibid.: 49( مغول پا نگرفت راني حكمو هيچ نهاد ديني در  نيافت مجالحكومتي 
 ةشيو بهها و نمادها در اين بخش از دشواري پژوهش كنوني بوده و  اسطورهمضمون   يلتحل

  است. شده  نوشتهخردمندانه 

  حكومت زنان در امپراتوري جهاني مغول 3.2.1.4
» سـاز  پادشـاه زنـان  « ةشـيو دهد كه زنان در امپراتـوري مغـول بـه سـه      يمها نشان  يافته

)kingmaker( ،»نيابت سلطنت) «regent(،  بـانو  شه«و) «empress    در سـپهر سياسـي مغـول (
بـا اسـتنادهاي    ،بيـاني   يرينشـ نند ديـدگاه  هاي پيشين، ما يلتحل. در اين بخش دندشپديدار 
هـاي   ينسـرزم دهـد در   يمتر پيش كشيده شده است. وي نشان  يقدقي ها استداللتر و  بيش

يد أيتدر قدرت و حكومت » رسمي«ي ا گونه بهنقش زنان گاه  يچه ،تا روزگار مغول ،اسالمي
 ناچـار  بـه  ،پـس  .)De Nicola 2017: 50-53( نشده بود  يرفتهپذو مشروعيت ايشان بود نشده 
ايشـان   رانـي  حكم ةتجربرود و در  يمييان قراختاسراغ حكومت نامسلمانِ  بهها  يشهر ةدربار

 رانـي  حكـم ) تـا در روزگاري كـه در چـين شـمالي (خ   را،  ها آنباورهاي سياسي  ةسرچشم
 /م1152- 916( ي ليـائو هـا  سلسـله يژه در و بهكند. در حكومت ايشان و  يمواكاوي  ،داشتند

قـدرت   ةعرص)، از همان آغاز، زنان در ق631- 508 /م1234- 1115( ) و جينق547- 303
(تواركينـا) خـاتون پـس از مـرگ      »تورگنـه «آمدن  كار روينويسنده  باور بهحضور داشتند و 

 پذيرفته بود.ر يثتأسياسي  ةتجربي نيز از آن ا اندازه تا ،»نيابت سلطنت« درمقام ،»اوگتاي قاآن«

سـلطنت مغـول،     يـب نانخسـتين   ،»تورگنـه «گرشي متفاوت به حكومت با ن ،يهررو به
) و ibid.: 71( اي ديگـر نگريسـت   يوهشـ  بـه  انـد  دهكرچه مورخان از آن غفلت  آنبه توان  يم

يژه اصـالحات سياسـي   و بهو  ،يپلماسيد، مهارت راني حكم ةشيوآميز در  يتموفقي ها جنبه
جانشـين زيردسـت    معيـت يـك  نفع ج بهرا ق 644- 638/ م1246- 1241هاي  طي سالوي 

 اسـت  شـده   خوانـده او مغرضانه  ةدربار» فترت ةدور«كه تعبير  جا تاآن ،نظر گرفت مغول در
)ibid.: 65-72 .(چه متـون تـاريخي    آن برخالف، »تورگنه«نگرش نويسنده به حكومت  ةزاوي

در  ياسـت و ك يكـاردان  براثـر  را »خاتون فاطمه« گماشتنكنند، خردمندانه است و  يمتلقين 
 ايشـان  سياسـي  خـرد  دادن نشـان  يبـرا  يو يهـا  و ازجملـه اسـتدالل   دانـد  يمـ  امور ادارة
  .است مفتوح ممالك رعاياي از حمايتي هاي ياستس

اين بود كه اين سنت پيوستگي يافـت و بـا مـرگ     كم دست» تورگنه«دستاورد حكومت 
و دومـين نيابـت   » اوغـول غـايميش  «مغول فرصت ديگـري بـراي همسـرش    » خان گيوك«
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ـ و  ،جـا نويسـنده از زبردسـتي، مهـارت     در اين .سلطنت امپراتوري مغول فراهم آمد  ةتجرب
اوغـول  «ير وي در كوتـاهي نيابـت سـلطنت    تأثو  ،همسر تولوي ،»سورققتني بيكي«سياسي 
كودتـاي  (خاندان اوكتاي به تولـوي  سپس نقش تاريخي او در انتقال قدرت از  و »غايميش

ايلخانان ايـران و   ةسلسلگذار دو  يانبن درمقامسخن گفته است و اهميت او  )خاندان تولوي
). نويسنده براي ابعاد گسـترش و تـداوم سـنت    ibid.: 72-76( نشان داده استرا يوان چين 

» اورغينـه خـاتون  «و نيابت سلطنت  راني حكمماهيت  ،يني زنان در امپراتوري مغولآفر نقش
داشته » جوچي«در قلمرو » بوراقچين«نگاهي هم به  يمنو ده كر  يابيارزرا » چغتاي«در قلمرو 

نشان از آن دارد كـه تـا   » منكگه قاآن«حكومت ايشان از سوي يد أيت ،. در ارزيابي كلياست
» جـوچي «و » ايچغتـ «الـوس   درميـان شـده   ينـه نهاد ةروياين روزگار سنت حكومت زنان 

  است.  بوده

  سياست و حكومت زنان در قلمرو ايلخاني 4.2.1.4
خان بـه ايـران و جايگـاه خاتونـان او، از جايگـاه      هوالكونويسنده با تشريح لشكركشي 

 انـدامِ  عـرض يني راه را بـراي  آفر نقشبدان روي كه  ،گويد يمخاتون سخن  محوري دوقوز
كه او نخست همسر تولوي (پـدر   ن باز كرد. ايني گوناگون قدرت ايلخاناها عرصهزنان در 
 )هوالكـو () بود و مطابق سنت مغولي پس از مـرگ همسـرش بـه ازدواج پسـر او     هوالكو
 زنان ايلخان درميان ،نياورد هوالكوكه فرزندي براي  ينباا، در اقتدار او نقش داشت و درآمد

ديگران از بوراق چين) قدرت او فراتر و خاتون، قوتوي خاتون، اولجاي خاتون،   (يسونجين
  ).De Nicola 2017: 91-94( درگذشت هوالكوبود و سرانجام چند ماه پيش از 

مطالـب كوتـاهي نوشـته شـده اسـت و       خـان نقش سياسي زنان در روزگار اباقا ةدربار
 ،)ibid.: 93-94( يني زنان در اين روزگار اندك بوده استآفر نقشكه  شود يمگونه تلقين  ينا

ي داشـتند، مطالـب مفصـل    گيـر  چشم نقشروي كه زنان  آن از ،تكودار راني حكم ةدرباراما 
 ،»اولجاي«و  ،مادر تكودار ،»قوتوي«يژه و به هوالكوهماوردي زنان  ةدربار ،است. براي نمونه
جـا   تكودار تـا آن  راني حكمدر » قوتوي«هاي منجر به پيروزي داد رويو  ،مادر منگكه تمور

ايـن   ،همـه  ينباا .دست قوتوي بود بهو ديواني  راني حكمشود امور  يمد كه گفته رو يم  پيش
نويسـنده   ،رو يـن ا از .شناخته نشد» ايلخان«يا » بانو شه« در جايگاهلحاظ نظري  بهگاه  يچهزن 

) بـراي سرشـت قـدرت    power/ macht» (قدرت«براي تحليل اين وضعيت از مفهوم وبري 
  ).ibid.: 97( جويد يمقوتوي بهره 
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 ،»بلغــان خــاتون بــزرگ«اقتصــادي نويســنده جايگــاه و تــوان سياســي و  ،يهــررو بــه
رسـيدن ارغـون     ايلخـاني   بـه و » قوتـوي «را در كوتاهي حكومت تكـودار و   ،ارغون  همسر

در تحـوالت  و آمـده    ميدان  بهتوان  ةهمزنان با  ،داند. در اين بزنگاه تاريخي يمكننده  يينتع
و دركنـار او  » خـاتون بـزرگ  بلغـان  « ،پس ازآن). ibid.: 98( درگير شده بودندسياسي بسيار 

 ايلخـاني دورة ين زنـان  بـانفوذتر مدعي حكومت پسرش منكگه تيمـور)  ( »خاتون  لجايوا«
  .شود يمبدين شيوه تحليل » ساز پادشاه«نقش زنان  و بر اين اساس، شدند
زنان، همانند مركز امپراتوري مغول، » نيابت سلطنت« ةاز داليل نبود دور ،نويسنده باور به

 .بـود برگزارشـدن قوريلتـاي تعيـين ايلخـان      شتاب بهمحدوديت سرزميني قلمرو ايلخاني و 
 يـابي ارزچنـين   .شـد محـدود   يلخانيا يراندر ا زنان دربارةمغول  يبخش سنت ينا ،رو ينازا

وي كه ايلخان به اوضاع مملكـت  بدان ر ،جانشين ارغون ،كه در روزگار گيخاتواست شده  
 ،»اورگ خـاتون « ،كرد، نفـوذ همسـرش   يماز ريختن خون اشخاص دوري  بود و توجه كم

  ).ibid.: 100( فراوان شد
شود: نخست كـاهش   يمپس دو روند در وضعيت خاتونان ايلخاني ديده  ينازا ،يجهدرنت

كـاهش تـوان و اقتـدار    دهندة  نشان دتوان يمنقش سياسي زنان ايلخاني كه  ةدرباراطالعات 
يـژه ديـن) و   و بـه ( ي اقتصـاد و فرهنـگ  هـا  عرصهآوردن زنان در  رويباشد و ديگر   ايشان

د شـو  يمـ تـر   يـج راهـا   يـده پدشود، اين  يمحكومت ايلخاني نزديك  پايان بههرچه  پس آن از
)ibid. وند محـدوديت  آوري ايلخانان، ر اسالم). سرانجام با برافتادن دولت مستعجل بايدو و

رسد كه  يمجا  د. اين روند در روزگار خردسالي ابوسعيد به آنشتر  قدرت سياسي زنان بيش
گويـد؛ ميراثـي كـه     يمـ  سـخن » السلطنه يبنا«مردي در قامت  درمقام چوپان يراماز جايگاه 

 ازاين در مغولستان و آسياي ميانه به خاتونان تعلق داشت، در ايـران بـه مـردان رسـيد     يشپ
)ibid.: 101.(  

اي نـادر و   يدهپددر اواخر روزگار ابوسعيد » بغداد خاتون«نفوذ و قدرت جايگاه  هرچند
» ارپا«كه پس از مرگ ابوسعيد قدرت به  چنان ،)ibid.: 102( توجه شخص ابوسعيد بود براثر

» بيگ  يسات«شيخ حسن كوچك براي به ايلخاني رساندن  ةسابق يباقدام  ،).ibid( سپرده شد
حقيقت فاقد نفوذ در روزگار پيشين مغول و در روا فرماناي بسيار متفاوت با زنان  يدهپدز ني

  ).ibid.: 103( شده است  يمعرفو اهميت سياسي 
يردسـت  زهـاي   يالـت ااوضـاع و نگـرش سياسـي در     ،هاي پژوهش حاضـر  يافته ةبرپاي

يـژه  و بهبوده است.  تر فراهمو روم براي تكاپوي سياسي خاتونان  ،ايلخانان در كرمان، فارس
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كه گفته شد قراختاييـان بـه زنـان در     در كرمان كه خاستگاه ايشان از قراختاييان بود و چنان
كـه   چنـان  ،حكومت زنـان يد أيتدر  زمان ايلخانان حكومت و سياست رواداري داشتند و هم

ا كارداني و مقبوليتي ). او بibid.: 106( روي داد، ترديدي نداشتند» قتلغ تركان خاتون« ةدربار
 ،»حجـاج « ايلخـان قـدرت را از دسـت    تأييـد اهل كرمان داشـت، توانسـت بـا     درميانكه 

  ).ibid: 107( قدرت برسد بهبازگيرد و پس از همسرش دوباره  ،اش فرزندخوانده
 متفـاوت  ييتوضـع  رانـي  حكـم بـه   يدنرسـ  در ،»قتلغ تركان«، دختر »پادشاه خاتون« اما
بـاوجود   ،دوران ايـن  سياسـي  پهنـة در  مـدار  سياسـت  خاتونِ اين سياسي سرگذشت. داشت
ناكـام   ،يورغتمشسـ  ،خود ينبود و دربرابر مدع يابي با كام راه هم سياسي، تجربةو  مندي توان

 .كـرد  فـراهم  قـدرت  يـري گ بـازپس  يبـرا  ينـه را زم »گيخـاتو  زاده شـاه «بـا   يبود. ازدواج و
ازدواج بـا   يـوان، روزگـار   ينكـه در چـ   يـران ا در فقـط  نـه  ،هـا  مغـول  بـرد  راه ،ديگر ازسوي

). ibid.: 108( بود ها ينبر آن سرزم يرگيهدف چ با مستقل يمهنهاي  ينسرزمي ها خانم زاده شاه
 سـنت  و گرفـت  پـس  را خـود  مـوروثي  رانـي  حكم گيخاتو يلخانيپادشاه خاتون پس از ا

اما با ايلخـاني بايـدو كـه بـا سـيورغتمش پيونـد        ،)ibid.: 109( يافت تداوم زنان حكومت
حكومت  نيز غازان به عمر ،آن از پسقدرت از دست داد.  برسرخانوادگي داشت، جانش را 

 شـد  يـده برچ ييـان بسـاط قراختا  يتواولجـا زنان در كرمان پايان داد و سرانجام در روزگـار  
)ibid.: 109-110.(  

 رانـي  حكمبراي تكاپوي زنان در امر  را يا عرصهدر فارس هم خاستگاه تركي سلغريان 
 ،»خـاتون   تركـان « گ اتابك سعد دوم،دنبال مر بهو  هوالكوزمان با حكومت  فراهم آورد. هم

تركـان  «رسيد. » نيابت سلطنت«خان به هوالكو تأييداز سوي فرزندش محمد و با  ،همسر او
امـا پيكـار عنصـر     ،نداشتكرمان را » قتلغ تركان خاتون«كارداني و مهارت سياسي » خاتون

خـاتون و   رانـي  حكمكه امراي ترك پيرو  چنان ،بود مؤثرترك و تاجيك نيز در ماندگاري او 
 راني حكمدار  سرانجام گروه طرف وبودند  جانشين تاجيك پيرو حكومت رجال عناصر يك

  ).ibid.: 110-111( رجال پيروز شدند
ي سياسـي ايلخانـان   هـا  ازدواجبرد  راه ،رديگ سوي ازتكاپوي فرزندان تركان و سو،  يك از

وي  ،»تمور  منگكه«و پس از ازدواج با كرد م فراه ،دختر تركان ،»اَبش خاتون«فرصتي براي 
 نظـر او از  رانـي  حكـم . اهميـت  دشو روا فرمانجا  و در آند ريگبتوانست از نفوذ خود بهره 

شـد.   يمـ زنان اين است كه نامش مانند رجال آن سلسله در خطبه خوانـده   راني حكمسنت 
دليل  به ،بار آخرينبود و پس از  ها مغولي در دست ا ملعبهحكومت او پوشالي و  ،يهررو به

سلغريان نيـز از ميـان    ةسلسلسرنگون شد و درپي آن  ،پشتيباني تكودار از او و داليل ديگر



 301   )يزدان فرخي( ... ,Women in Mongol Iran: The Khatuns نقدي بر كتاب

 

 دسـت يابـد   رانـي  حكـم نيز نتوانسـت بـه    ،»بشاَ«دختر  ،»كردوجين خاتون«برداشته شد و 
)ibid.: 112-113.(  

يني سياسي آفر نقشنفوذ و  نظر از ،در مقايسه با فارس و كرمان ،زنان در قفقاز و آناتولي
گرجي قفقاز كه در روزگـار   ةملك ،»روسودان« جز بهكه  اين ازجمله ؛دستاورد اندكي داشتند
ين خوارزمشاه درگير بود و چند نمونه الد جاللداشت و با  راني حكمنخست چيرگي مغول 

الـدين   يـاث غ(مانند همسر  بودند مؤثرهاي سياسي  يمتصماز زنان درباري در آناتولي كه در 
نهادي براي تقسيم قلمرو ميان فرزندان حـاكم   خان پيش ارغونكيخسرو سوم كه در روزگار 
  ).ibid.: 116-117( تكاپوي سياسي نيافتندگاه زنان مجال  يچهسلجوقي پيش كشيده بود)، 

  و بازرگاني در امپراتوري مغول و حكومت ايلخاني ،زنان، اقتصاد 5.2.1.4
اقتصاد، عرصة يني زنان در آفر نقشژرف از  يآوردن شناخت دست بهبراي  ،اين پژوهش

پرداختـه  ي و صـحراگردي  ا شـبانكاره نهادي بنيـادي در زنـدگي   منزلة   به» اردو«به بررسي 
ي ديگري هم دارد و آن كمبود منابع شناخت روشآوري به اين نهاد بنيادي دليل  يرو. است

 و هماننـد آن در امپراتـوري مغـول و ايلخانـان اسـت      ،نامه يتوصاسناد اداري، بازرگاني، 
)De Nicola 2017: 130 .(داشتن كاركرد اقتصادي اردو، جايگـاه آن در   چشم پيشبا  ،رو ينازا

  شده است.  يبررسويژه  طور بهي و اردوي زنان كل طور بههاي اقتصادي مغول تكاپو
 اردوهـا خاتونان مغول چه كساني سزاوار داشـتن اردو بودنـد؟ چگونـه در ايـن      درميان

پرداختنـد و   يمـ هـاي اقتصـادي    يتفعالشد؟ اين اردوها چگونه به  يمانباشت ثروت انجام 
). پاسـخ بـه ايـن    ibid.: 131شـد؟ (  يمـ چگونه اردوي يك خاتون به خاتون ديگري واگذار 

  .داردبسياري هاي تاريخي آن اهميت  يشهرراه شرح و تبيين  هم ها پرسش
مغـول تـا روزگـار     درميانداشتن اردوي مستقل زنان  پيشينهدهد كه  يمدي نيكوال نشان 

سـپس در   .خود الگويي بـراي زنـان ديگـر شـد     يخود به ،»ونهوئل«يعني  ،خانيزچنگمادر 
براي ديگر زنان در امپراتـوران   را اي هموار ينهزم، خانيزچنگهمسر اصلي  ،»بورته«روزگار 

 ازجملـه ي گونـاگون  نظرهـا  ازمغول فراهم آورد تا ايشان هم اردوي مسـتقل و نيرومنـدي   
چهـار زن اصـلي خـان داراي اردوي     كه هموارهد شاقتصادي داشته باشند. سنتي هم ايجاد 

 و نيروي نظامي خاص خـود را داشـته   ،كه خدمه، خزانه نظر ينا ازاستقالل  ؛مستقل باشند
در  كـم  دسـت ، ). از شرايط داشتن اين اردوها به داشتن فرزنـد پسـر  ibid.: 133-134باشند (

  است. شده  اشاره ،قلمرو قوبيالي
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نخستين زن صاحب اردوي مسـتقل در   چراكه ،قدري متفاوت بود وضعيتاما در ايران 
 و ايـن زن پـيش از   نداشتپسر فرزند » خاتون دوقوز« ،تر اشاره شد يشپايران ايلخاني، كه 

كرد  يم). اردوي اين زنان هنگامي اهميت پيدا ibid.: 135( بوده است ،هوالكو ،همسر پدرش
). اردوي مسـتقل  ibid.: 136( آن خاتون بودند ةقبيلرسيد كه از همان  يمكه ميراث به زناني 

 ر،ديگ اباقاخان بود و ازسوي ةعالقو  موردتوجههم آن بود كه نخست » بلغان خاتون بزرگ«
). اردوي زنـان هـم نيـروي نظـامي بـراي      .ibid( آمـد  ميشمار  بهاو غازان  ةنومادر رضاعي 

كـه   داشـتند  )هـا  اورتـاق (مانند  ي اداري و اقتصاديها عرصهمحافظت و هم كارگزاراني در 
اطالعـاتي مگـر    ،اسـت  شده  دادهكه نشان  چنان ،يهررو بهكردند.  يمين تأمنيازهاي اردو را 

  ).ibid.: 137-139( تشكيالت دروني اردوي زنان در دست نيست ةدرباري پراكنده ها داده
آمد و  يمدست  بهو فتوح مغول م يغنااز اردوي اين زنان نخست از سهمي  ةعمدثروت 

 درآمـد امـوال نيـز بـه آن     ةمصـادر شـد و در ايـران    يمـ هايي كه به ايشان داده  يههد ،ديگر
تر اين ثروت دو چيز بود: نخست احشام و ديگر اشخاصي كه بـه بنـدگي    شد. بيش  افزوده
داد.  يمـ و اقتصادي به اردوي ايشـان   ،ها توان سياسي، نظامي ينا) و ibid.: 140آمدند ( يدرم

  اشـتغال ). گـزارش  ibid.: 142-145( بـود  خانيزچنگمادر و همسر از همه اردوي  تر پرآوازه
» بادآورده«دهد كه اين ثروت  يم) نشان ibid.: 145-149تجاري خاتونان در امپراتوري مغول (

و سوداگري خاتونان » اقتصاد«تر مفهوم عامي از  بيش ،رو ينازا .).ibid(د ش يمچگونه هزينه 
  بوده است. مدنظر

در محدوديت اقتصادي اردوي خاتونان از مباحث مهـم كتـاب اسـت    خان  غازاننقش 
)ibid.: 151-152 امـا در اجـراي    4،بـود  سـاز  سرنوشت). براي غازان كمك مالي اين اردوها

و  داد قـرار ديـوان   صـاحب مـالي و اداري زيرنظـر    نظـر  ازاصالحات خود اردوي زنان را 
 انتقـال آن بـه مـردان روي آورد   شـيوة   ي انتقال اردوها از خاتوني به خاتون ديگر بـه جا به
)ibid.: 155-164        گويا دليل او براي اين اقدام نيـاز مبـرم بـه منـابع اقتصـادي اردوهـا بـراي .(

زاوية ي از نامادرسنت مغولي ازدواج با همسر پدر يا به  ،بازسازي حكومت بود. در اين ميان
  يـان بداري و حفظ امـوال اردوي آن خـاتون    اقتصادي نگريسته شده و دليل اقتصادي آن نگه

خـاتون   آن اردوي دوقـوز نمونة برجسـتة   5يفزايد.بوسيله بر نيروي خود   ينبدتا است شده 
 بخـش عمـل   مشـروعيت عنصر منزلة   بهاردوي خاتونان مغول  ،برآن افزون). ibid.: 156( است

). اين اردوها مانند ميراثي ماندگار به زني از همان قبيله و با همان دين داده ibid.: 157( كرد يم
  )..ibidخاتون چنين بود و به زني مسيحي داده شد ( اردوي دوقوز بازهمكه  چنان، شد يم
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اردوي خاتونـان بـر دوش وزيـران     كردنبـرد محـدود   مسئوليت و پيش ،نويسنده باور به
بخشيدن به حكومـت ايلخـاني    مركزيتكه در مسير  بود ،اهللا لفضيژه رشيدالدين و بهايراني، 

هاي جنوبي نيز  يالتاحكومت زنان در  ةدرباررفتن رواداري ايلخانان  ميان نهادند و از يمگام 
  ).ibid.: 165( و مذهبي بود ،ين ايجاد تمركز سياسي، اقتصاديهم جهتدر

  ايلخانيزنان و اديان در امپراتوري مغول و حكومت  6.2.1.4
نويسنده بوده است.  روي پيش گشا راه ةفرضيخاتونان مغول با اديان چند  هةمواج ةدربار

، خـان يزچنگمـادر و همسـر    ةتوصـي از آغاز امپراتوري و به  ،كه حكومت مغول نخست اين
و از  نـد يافتو ايجاد تشكيالت ديني را براي خويش خطرنـاك   مقام صاحبترقي روحانيت 

يي، جو بهرهه با اديان هدف هكه حكومت مغول در مواج و ديگر اين 6ندجلوگيري كرد ها آن
 ،رو يـن ازا .كار خويش قرار داده بودند ةسرلوحو كنترل رعايا را  ،كسب مشروعيت سياسي

نگرش ايلياتي  ،دادند. سرانجام ينمبرتري  ييك را بر ديگر يچهبودند و  رواداراديان  ةهمبه 
  شرعي تناسبي نداشت. ةپيچيداز دين با ساختار  ها آنو درك  ها مغول
 ،يحيتمس، ييبودان ادياه با هتوان رفتار خاتونان مغول را در مواج يم ،اين ديدگاه ةپايبر

خاتونـان و پشـتيباني حكومـت     موردتوجـه  7تر از همه در قلمرو ايلخانان كه بيش ،و اسالم
خاتونـان   خاطر تعلقتوان چنين برداشت كرد كه  يم. از اين مطالب دكر، تحليل بودايلخاني 

رفتـار   در فقـط بلكـه   ،مغول به ديني خاص نشان از پيوستن خان و ايلخان به آن دين نبـود 
از آن  مـانع كه پشتيباني ايلخان و خـاتون از آن ديـن خـاص     بود. ديگر اين نظر مدشخصي 

د يـا حتـي ضـمن ارادت بـه     نـ نشد كه از اديان ديگر و بزرگان ديني ايشان پشتيباني نك ينم
بايد گفت از آغاز امپراتوري خانـان   ،د. سرانجامنمسيحيت به جادوگران نيز باور نداشته باش

مغول با معافيت مالياتي به حمايت اديان رفتند و خاتونان مغول با حمايـت مـالي از ايشـان    
  ).ibid.: 211-212( يان مختلف نشان دادندادديني خويش را به  ةروحي
به ايران آمدند، به مسـيحيت گرويـده بودنـد و در اردوي     هوالكوزناني كه با  ،همه ينباا

به پيوند خـانوادگي بـا خاتونـان     خانيزچنگخود كليسايي داشتند. از داليل اين امر گرايش 
) كه پيش از تشكيل امپراتوري مغول به مسيحيت ibid.: 202( و كرائيت بود ،اويرات، نايمان
  گرويده بودند.

بـه   هـا  مغوليي از گروش ها نشانهيج تدر بهآمدن تكودار  كار يرو بايژه و بهو  ازآن پسما ا
در  ازجملهدنبال آن خاتونان مغول  بهشود و  يمديده يژه تعامل با بزرگان صوفيه و بهاسالم و 
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بغداد «حضور داشت و » المشايخ يخش«يكي از بزرگان صوفي با لقب » بلغان خاتون«اردوي 
 خاتونـان  گيـر  چشـم ). تعامـل  ibid.: 195-196( الـدين در پيونـد بـود    يصـف با شيخ » خاتون
سازد كـه   يم) اين ديدگاه را نيرومند ibid.: 197نمونه تركان خاتون فارس) با مشايخ (  (براي

  انتقالحكومت مغول و به مركز شده ي محلي آغاز ها حكومتپشتيباني خاتونان از اسالم از 
  ).ibid.: 209( يافته است

، »گـروش ايرانيـان بـه اسـالم    « ةدربـار كشيدن ديدگاه ريچارد بوليت  پيشدي نيكوال با 
» منحنـي تغييـر كـيش   «بـا نـام    هـا  مغـول  درميـان كند تـا آن رونـد را    يمهمانند آن تالش 

)conversion curve) ارزيابي كند (ibid.: 204  يهـا  دهـه در آوري  اسـالم ). اين منحني رونـد 
هفـتم   ةسـد هشـتاد از   ةدهـ انحنـا در   ةمياندر ، استبه ايران آهسته  هوالكونخستين آمدن 

 رسد يمخان به اوج  غازانآوردن  اسالمپاياني اين سده با  ةدهدر  ،سپس .شود ميناك  شتاب
)ibid. شـدن   يلتبـد اين خاتونان به اسالم و گسستگي از دين پيشينيان در  خاطر تعلق). اوج

  ).ibid.: 218( است مشاهده قابلخان به خانقاهي براي صوفيان  ارغون ييبودامزار 
  

  يري بر كتابگ خردهها و  يكاست 2.4
  موارد شكلي 1.2.4

پسر تركن قتلغ  ،. حجاجنياز دارنديسي نو درستنويسي يا  سان يكبه ي خاص ها نامشماري از 
 )ibid.: 107, 124, 125( »Hejaj« و هـم  )Hijaj) «De Nicola 2017: 105, 106, 107« هـم  ،خـاتون 
 ibid.: 201-208 ،(»Ibaka( (زليخا)» Zulayka« هاي نام .استسهو گويا هر دو شده كه  خوانده

Beki« (ايبقه بيكي) )ibid.: 228 ،(»Köge Dagh « كوسه داغ محل نبرد)و سلجوقيان) ها مغول 
)ibid.: 115 ،(»Siragh al-Din « و»Iftihar al-Din« )ين و افتخارالدين)، الد سراج»Örüg Katun «

ــا دو نوشــتار » كوكــاچين خــاتون«، )ibid.: 109( (اوروگ خــاتون)  »Kokachin Khatun«ب
)ibid.: 99, 136, 156, 157, 162, 163(  و»Kökechin Khatun« )ibid.: 162 ،(» بـا دو  » بايـدو

بــا دو نوشــتار » نوقــاي« ،)ibid.: 99, 109, 110( »Baidu« و )Baydu« )ibid.: 246«نوشــتار 
»Noqai« )ibid.: 94, 286(  و»Nogai« )ibid.: 235،(    خانقــاه بــا دو نوشــتار»khāniqāh« 
)ibid.: 218, 221, 250( و »khanaqah« )ibid.: 195،( »Shujas« شُـــجاس)در ســـلطانيه) 8 
)ibid.: 159 ،(و »Nushapur «(نيشــابور) )ibid.: 47 ةيــبرپا اســتاندارد و برابــر) همگــي 
  ) گويا سهو است.extacting) «ibid.: 146« ةواژگرداني كتاب نيست.  يسهنو
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 »عالءالدوله اتابك يزد«تركان خاتون خواهر كه براي تفاوت و تمايزدادن ميان  ديگر اين
) و ibid.: 110( خوانـده  »تُركـان «اولـي را   »تركن قتلغ خاتون«با و همسر سعد دوم سلغري 

براي پرهيـز از اشـتباه   كه توضيح داده  ها يادداشتدر ضبط كرده است و » تركن«ديگري را 
 مطلـوبي بـراي كتـابي تخصصـي     ةرويـ نظر  بهاما  ،)ibid.: 126( كرده است چنين ها آنميان 
نويسـنده   كـه  ايـن  بـر  افزون. دكن يمتلفظ درست يك نام تاريخي را اشتباه  چراكه ،نمايد ينم

و اين خود تفـاوت آشـكاري بـراي    قتلغ تركان آورده لفظ تركان خاتون كرمان را با  پيوسته
 ةصفحنويسنده هم خود در يك  ،همه ينباا ).ibid.: 105, 110, 176, 219, 222( خواننده است

  ).ibid.: 198( اين رويه را برهم زده است دو بارمشخص 

  هاي محتوايي و روشي كاستي 2.2.4
  تاريخي هاي گزاره 1.2.2.4

ــا از  ــي اظهارنظره ــاريخي   برخ ــر ت ــهنظ ــن   مناقش ــه اي ــت. ازجمل ــز اس ــه  برانگي ك
 ايلخاني بودسلسلة اي تازه در  بودن ابوسعيد براي رسيدن به ايلخاني پديده معارض بدون

)De Nicola 2017: 101(، كه اولجايتو هم پيش از او ايلخاني بـدون معـارض بـود و     درحالي
ايلخانان پـيش از خـود    درمياناي بود كه او  كم از نگاه رشيدالدين اين امتياز ويژه دست
 بـراي ابوسـعيد  » واپسـين ايلخـان  «تعبيـر   ،چنين هم ).5-3، 1 ج :1373(همداني  داشت

)De Nicola 2017: 137.نيازمند توضيح است (  
شـده بـه    نوشـته ( سيرالملوكدر كتاب وسي طالملك  نظامسخن كتاب،  ةمقدمبخش در 

ايرانـي و اسـالمي    هـاي  ينها به سـرزم  سال پيش از آمدن مغول 250به حدود ) ق 485سال 
 ق 616 در سـال  ها مغولسال نه با ورود  250 كه عدد يدرحال ،)ibid.: 34( مربوط شده است

كـه   شـده  اظهـار يي جـا  درق برابري دارد.  656بغداد در سال  سقوطسازگاري دارد و نه با 
 برپاي در ايران سربدارمظفر و  آلكرت در روزگار پس از سقوط ايلخاني مانند  آل راني حكم
و  ق 643  اين دودمان در هرات به سال راني حكم ةپيشينكه  يدرحال، )ibid.: 209( است شده

  ).190: 1383(هروي  گردد يبازمين اول الد شمسحكومت 

 ترجمه و بازخواني متون تاريخي 2.2.2.4

متـون فارسـي پـذيرفتني     ةترجمـ رفته آشنايي و دانش نويسنده در بازخواني يا  هم روي
نظم فارسي به  ةترجمگرفتن كار دشوار  نظر دراما برخي موارد نيازمند بازبيني است. با  ،است
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دقيقـي   ةترجمـ حمداهللا مسـتوفي   گزيدة تاريخزبان انگليسي، در مصرع نخست در بيتي از 
 بـه  نآ /نوجوان تو بخت و اختر و چرخ پيرند«يادشده چنين است فراهم نيامده است. بيت 

ير و جوان نسبت پ  بهانگليسي چيزهايي كه  ةترجمدر  كه 9»دهد جوان با خود نوبت پير كه
  خواني ندارد. ، هماست شده  داده

كنايه برضد نامادري خود قتلغ تركان  به» حجاج«كه اين بيت از زبان  شده  گفته ،چنين هم
حجـاج آن را بـر زبـان رانـده     » انصار و  اعوان«كه دراصل  يدرحال ،است رفته كار بهخاتون 

  ).199 ،2 ج :1381ي ا شبانكاره؛ 531: 1364 ؛ مستوفي68: 1394بودند (كرماني 
بـدو   هوالكوخاتون همسر » كويك«يا » گيوك«كه اردوي  ،»ارزاني«نام  بهخاتوني  ةدربار
). اسـتناد نويسـنده بـه تـاريخ     De Nicola 2017: 155( داده اسـت   يرو، سهوي شده واگذار

در هر دو  ،يهررو به). ibid.: 178( است التواريخ جامعحاصل در  يبجويي و بناكتي و جست
 ارزانـي «بلكه در اصـل فعـل    ،اما به نام كسي اشاره ندارد ،است رفته كار به» ارزاني« ةواژاثر 

و مطلـب هـردو    گرفتـه  التـواريخ  جـامع است و بناكتي هم عين اين عبـارت را از  » داشت
 ).412- 411: 1348؛ بناكتي 964 ،2 ج :1373  سان است (همداني يك

كـردن   گسـيل كه منظـور و هـدف از    شده  گفته الصفا ةصفوهاي  يتحكايكي از  ةدربار
يـا   اسـت  بوده» يپلماتيكد«الدين  يصفي از زنان اردوي بغداد خاتون به خانقاه شيخ ا دسته

ظـاهر   ). در اين حكايت آن گروه از زنـان بـه  De Nicola 2017: 196( روشن نيست» مذهبي«
» ارمـوك «و بـه ايشـان   اسـت  بودن ايشان آگـاهي نداشـته    زنپوش بودند و كسي از  مردانه

يعني زناني با مشخصات و ظاهري مردانـه كـه درخـدمت     ؛)792: 1376بزاز  ابن( گفتند يم
تـا غـرض    اسـت  ي از اين موضوع موجب شدهپوش چشم ،بنابراين 10خاتونان مغول بودند.

ي شـيخ و آزمـودن   بوسـ  دسـت همـان روايـت    ةكه برپاي ،اصلي از مالقات اين زنان با شيخ
  قرار نگيرد. موردتوجهاست، داني او بوده  يبغكرامت و 

  ها اجعه به متون و پژوهشمر 3.2.2.4
و اطالع از منابع و متـون تـاريخي مربـوط بـه كـار خـويش،        رسي دستنظر  از ،كتاب
متـون   درميـان افتادگي مهم  يك نمونه ازقلم ،همه بااين .بخش و حتي ستودني است رضايت
بن محمد هروي درحدود  سيف ةنوشت هرات نامة تاريخشود. كتاب بسيار پراهميت  ديده مي

و اكنون چند تصحيح از آن در دست  شده  نوشتههشتم و در روزگار ايلخانان ة سددوم  ةده
اهتمام اوگتـاي   ةدرباركه  چنان ،نظير است اطالعات اين اثر در مواردي بي ،هرروي است. به
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قاآن براي آبادكردن هرات و بازفرستادن اسيران ايراني به هرات به جايگاه يكي از خاتونـان  
بافـان   جامهتولوي از لشكركشي به خراسان م يغنارود. وي از  اشاره مي» لغ الشيقت«نام  بهاو 

شود  بافي، اوگتاي حاضر مي جامهدليل مهارت اين گروه در  بهدست آورده بود و  بههرات را 
). نام 142: 1383  هروي( به آن خاتون دهد» پنج ده معمور«وران  جاي اين گروه از پيشه تا به

  است. منابع ديگر درج نشدهين خاتون در ا
و از اسـت  گسـترده   و رفته پذيرفتني هم هاي نويسنده به آثار پژوهشي ديگر روي ارجاع

 هاي پژوهش يازمندن ياما برخ ،دارد نشان كتاب نويسندةفراوان  جويو جست و وسيع دانش
 ارجاع جكسون پيتر كتاب به مغول روزگار در »قراونه« دربارة ،نمونه براي. است تري مطلوب

 ،اسـت  يدهلـ  سـلطنت  دربـارة كـه   ،كتاب آن در). De Nicola 2017: 121( است شده  داده
 بـه ژان اوبـن اسـتناد كـرده اسـت      يـز جكسـون ن  يتـر است و پ اي يهموضوع حاش» قراونه«
)Aubin 1969: 65-94; Jackson 1999: 328 .(چوپـان بـه امـارت از     شدن اميـر  دربارة برگزيده

شـده كـه     خواجـوي كرمـاني اسـتناد داده    ديـوان مصحح نويسندة سوي اولجايتو به مطالب 
  ).De Nicola 2017: 122( ي برجسته در اين زمينه، استناد ضعيفي استها پژوهش باوجود

  نام كتاب و محتواي آن 4.2.2.4
گذشته از ايجاز و دقتي كه در عنوان اصلي پيداسـت، ميـان    ،نام كتاب بايد گفت ةدربار

كـه عنـوان    درحـالي  ،شود يمديده خواني  مغايرت و ناهمفرعي كتاب  با عنوان عنوان اصلي
 شـده   است، در عنوان فرعي محـدوديت زمـاني اعمـال    مغول روزگار ايران در زناناصلي 
 مغـول بـه شـهرهاي   حملة از ها پيش  لبه ساكه ق) 736- 603( م1335- 1206يعني  است؛

هايي از محتواي كتاب  عنوان اصلي با بخش ،هرروي است. بهمربوط ا و بخار ،اترار، سمرقند
منـد و   كه كـاوش علمـي ارزش   ،كه بخش فراواني از محتواي كتاب چنان ،نيز مغايرت دارد

اين مطالـب  نيست و حتي اگر » مغول ةدورايران «در » زنان« ةدرباررود،  يمشمار  بهستودني 
چنان با نام يادشده  هم ،نظر گرفت در عنوان مقدمه و حواشي پوشي به اصلي را بتوان با چشم

صورتي منسجم و  بهخواني ندارد. مشكل اصلي محتواي مطالب نيست و محتوا  سره هم يك
شـده   سازي كتاب دردسرگذار نامنمايد كه  يمبلكه چنين  ،شده است  ريزي خردمندانه طرح

ـ خواني ندار سره هم شده يك با محتواي بحث ها كارگيري برخي عنوان به ،چنين است. هم  ؛دن
» اقتصـاد «اشتغال زنان در  ةدربارعنوان  ؛است ي شدهگذار نامچه فصل چهارم با آن  مانند آن
  اما محتوا در مقايسه با آن بسيار محدودتر است. ،است
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  القاب زنان روزگار مغول ةتوضيح دربار 5.2.2.4
كه لقب و نام بسيار مهمي براي زنان درباري در ايران  ،»تركن«اصطالح دربارة  ،كه اين ديگر

)، Boworth 2000: 419( رود يمـ شـمار   بـه روزگار سلجوقي و خوارزمشاهي و پـس از مغـول   
نمايـد كـه    يمـ و چنـين   است انجام نشدهتاريخي  ةپيشينشناختي واژگاني و  يشهر دوكاوكن

  مطالبي در اين زمينه وجود داشت. كردن جاي مطرح
القاب زنان در روزگار نخستين و پيش از امپراتوري  درميان ،»فوجين« نمايد كه يمچنين 

ي ا واژهرا  اين لقب . رشيدالدينه استاز مواردي باشد كه نيازمند طرح و توضيح بود ،مغول
ا ختاييان پذيرفته بودند و ب ها مغولمجاورت  براثرداند كه  يم» خاتون«و مترادف با » ختايي«

همسـر   ،»بورتـه «)، 274 ،1 ج :1373(همـداني   بر يكي از همسـران يسـوگاي بهـادر    افزون
بـه   توجـه  بـا  ،بنـابراين  .)De Nicola 2017: 141, 142( نيز چنين لقبي داشته است ،چنگيزخان

هـاي   ينـه زمتوانسـت از   يمـ  محتواي كتاب، تحول اين لقب به خاتون در امپراتوري مغـول 
  .ي اين كتاب باشدموردبررس

  
  گيري نتيجه. 5

 ةمسئل دهد كه خردمندانه و انديشمندانه نشان مي مغول روزگار ايران در زنانارزيابي كتاب 
 براينـد آميـز بـوده اسـت.     يـت موفقهاي پژوهشي  برد هدف و در پيششده مطرح  پژوهشي

 ةمطالع ةدربارتكاپوي پژوهشي كتاب حاضر گزارش تحليلي انديشمندانه و نيز ايجاد بنيادي 
تر در  هاي بيش است كه بر عمق پژوهش» خاتونان«اصطالح  ران و به حكم ةطبقجايگاه زنان 

  اين عرصه خواهد افزود.
پو و ران و تكـا  حكـم ة طبقـ نيرومنـدي زنـان    و هاي پديـده  ريشه فقط  نهكتاب  ةنويسند

هـا در ايـران را از    و فرهنـگ روزگـار مغـول    ،سياست، اقتصاد ةعرصآفريني ايشان در  نقش
كنـد، بلكـه نشـان     اي و شواهد پيش از تشكيل امپراتوري مغول بازجويي مي تاريخ اسطوره

ها به سرزمين ايران (قلمرو ايلخاني) چـه عناصـري در    دهد كه در جريان انتقال آن ريشه مي
هـاي بـومي    ويژگـي  ازجملـه هـا در ايـن سـرزمين     مغول روي پيشهاي  عيته با واقهمواج

مغـول چـه    رانـي  حكـم  ةپديـد دهد كه سير تحوالت  نشان مي ،سپس .است دگرگون شده
ـ   روندهايي داشته و اين همان بستري بود كه بـراي پـژوهش   حـوزة  كـار در ايـن    ازهگـران ت

رعايت انصاف و احتياط و  نمود. روش معمول نويسنده در اين كتاب مي تخصصي ضروري
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هاي شاخص  بر دستاورد پژوهش  مراجعه به اسناد معتبر در هر زمينه و نيز تكيهاو كار  ةروي
  اقتضاي مباحث گوناگون در كتاب بوده است. بهو معتبر 
بررسـي و   هاي بعدي كتاب قابل توان نام برد كه در چاپ مالحظاتي را مي ،ديگر سوي از

توانـد اهميـت و اعتبـار كتـاب حاضـر را       هـا در كتـاب نمـي    اصالح است و البته وقوع آن
 بـه  مراجعـه  بـا  تاريخي خاص هاي نام از شماري نوشتار در اشكال. كندخوش ترديد  دست
 دربـارة  بـازنگري  ،دوره اين تاريخي متون از يكي به توجه كم دست نيز و ها پژوهش برخي

 دربارةو بحث  توضيح و ،تاريخي اظهارنظرهاي از برخي اصالح ،برانگيز مناقشهخوانش  دو
  خواهد بود. شدني رفع يسادگ به زنان دربارةافتاده  ازقلم يواژگان تخصص برخي

  
  ها نوشت پي

 

ة در پيونـد بـا زنـان در دور    اسالم يخدر تار زن ةتوان از چند مقاله كه در مجموع براي نمونه مي. 1
  ديگر ياد كرد. ةچند مقال) و 1392(احمدي است  ايلخانان نوشته شده

زنان  ةدربار كوتاه يزندگي روزمره در امپراتوري مغول، فصل ةدر ذيل پژوهشي دربار ،رج لينوج. 2
  .)Lane 2006: 227-256( است نوشته

ـ  ةيكـي از زنـان برجسـت    ةدربـار  يا مقالهكتاب،  ينا از  پسوي . 3 ايلخـاني بـا نـام     ةران در دوراي
 اسـت  كـرده منتشر » ايلخاني ةو ادبيات در دور ،ابنيه، مذهبپادشاه خاتون در حمايت از   نقش«
)De Nicola 2020: 20-37.(  

  ).De Nicola 2017: 159( است شده  يدهدخان نيز دربرابر تكودار  اين كاركرد براي ارغون. 4
ن چنين باشد كه با ازدواج با زنان پدر و برادران متوفي، ادعاي آن خاتونـا  تواند يمدليل ديگر آن . 5

  ).De Nicola 2017: 162(داشت  يبرمرا براي ادعاي حكومت پسران خويش از ميان 
 بلكه به وي ،درخواست نكرد، از او راهب تائويي ،براي آمدن چانگ چون كه چنگيزخان جا آن تا. 6

  ).De Nicola 2017: 183-184( داد» دستور«
ها و  مندي در پيوند با مركز قلمرو مغول ارزش هاي يالبته نويسنده پيوسته در مباحث خويش آگاه. 7

  ).De Nicola 2017: 183(دهد  ياختيار قرار م يوان در ةها در چين و سلسل راني مغول حكم ةشاخ
  .)809 ،2 ج :1396 (مستوفياست » سجاس«درست اين واژه . 8
  ).68: 1394  (كرماني است رفته كار به العليا للحضرة يسمط العلدر  يدهگز يختاربر  زونافاين بيت . 9

  .107- 87: 1393بنگريد به فرخي  ،اين زمينه در. 10
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