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  چکیده
را در  تريو پررنگ شتریزنان خاندان حاکم فرصت حضور ب ران،یمغول در ا لخانانیدر عصر حکومت ا

حاکمان  نیا یقوم يها در سنّت شهیکه ر یطیشرا نیکردند. در چن دایپ یو اجتماع یاسیس يها صحنه
 ن،یجانش نییاعم از تع یدر امور مختلف حکومت یتوجه  از نقش قابل لخانانیداشت، مادران و همسران ا

  کمتر شناخته شده يها از عرصه یکی انیم نیبرخوردار شدند. در ا یوانید - یاسیس يها عزل و نصب
مسائل  يامروز انیبه ب ایآنان در امور مرتبط با سپاه  يرگذاریحضور و تأث زانیم ،يزنان دربار ینیآفر نقش
دوره و  نیسپاه در ا تیو اهم یلخانیا  حکومت یو کارکرد نظام ادیاست. با توجه به بن یتیـ امن ینظام

حضور زنان  یو چگونگ گاهیپرسش هست که جا نیا يآنها جا اتیدر طول ح ینظام يتداوم برخوردها
جهت  نهمیبه است؟ بوده چگونه ها جنگ چونو مسائل مرتبط با آن هم ینظام خاندان حاکم در عرصه

مقاله حاضر قرار گرفته است تا با  یمحور اصل ،يرگذاریحضور و تأث نیپرسش درباره چگونه و حدود ا
 دهد ینشان م یبررس نی. اردیابعاد موضوع مورد کنکاش قرار گ یلیتحل -  یفیاستفاده از روش توص

 یگوناگون يامدهایابعاد و پ یتیـ امن ینظام هايدر عرصه یلخانیزنان خاندان حاکم دوره ا ینیآفر نقش
 هاييرگیمیو مشارکت در تصم ها یمغول در لشکرکش لخانیبا ا بخش هیروح یداشته است که از همراه

 .گرفت یصلح را در بر م ياز بروز آن و برقرار يریجلوگ ایتا برافروختن جنگ  ینظام

  ها واژه کلید
  .جنگ ،نظامی نقش سپاه، ،خاتون لخان،یا
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  مقدمه
هاي سیاسی در تاریخ ایران، همچون تاریخ بسیاري دیگر از  سابقه حضور زنان در عرصه

گردد. با این حال نه در ایران و نه در سایر  دوران کهن باز میها و اقوام، به سرزمین
نداشته و حتی در داخل یک قلمرو ها این حضور، وضعیت و روندي یکسان  سرزمین

ویژه هایی همراه بوده است. این فراز و فرودها، بهسیاسی یا فرهنگی نیز با فراز و نشیب
در سرزمینی مانند ایران که صحنه تحوالت بزرگ تاریخی و هجوم و حضور اقوام و 

ی ایران که جامعه آریایهاي گوناگونی بوده است، بیشتر قابل توجه است. چنان فرهنگ
شود) با  هاي ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی شناخته می باستان (که اغلب با دوره

زده ایران در قرون جامعه ایرانی ـ اسالمی قرون نخستین اسالمی و جامعه ترك ـ مغول
بعد و سرانجام ایرانِ قرون جدید و دوره مدرن از نظر نقش و جایگاه زنان در معناي عام 

سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و ...) هر کدام شاهد جایگاه متفاوت و  آن (خانوادگی،
هاي مهم شناخت وضعیت  باشیم. در این میان یکی از عرصهمتنوعی براي زنان می

جایگاه و کارکرد زنان، عرصه حکومت و سیاست و امور مرتبط با آن است. از این جهت 
خی آنان، نیازمند انجام دست یافتن به تصویري روشن از تاریخ زنان و نقش تاری

هاي مختلف تاریخی و از زوایاي گوناگون است. در این  هاي گسترده درباره دوره پژوهش
ق) ـ جدا از قتل و غارت و ظلم و ستم بر مردم ـ یکی  616میان هجوم مغول به ایران (

  آید. شمار می  آفرینی زنان به از نقاط عطف در سیر تحول نقش
ق) توسط آنان در ایران،  651ـ  756تشکیل حکومت ایلخانی (و  با هجوم مغول

تدریج دچار  هاي مختلف سیاسی نیز به وضعیت حضور زنان درباري در عرصه
همراه داشت. هرچند هاي افزایشی شد و نفوذ بیشتر آنان در امور سیاسی را به دگرگونی
د در این سرزمین هاي ترك قبل از مغول که مدت دو قرن و نیم به زندگی خوحکومت

اي توانسته بودند زمینه هاي بسیار سنن و آداب قبیلهادامه دادند، از لحاظ شباهت
مساعدي در این مورد فراهم آورند. زنان مغول که در جامعه ایلی بخصوص در غیاب 
مردان خود در هنگام شکار یا نبرد، جایگاه و کارکرد مهمی از جمله در معیشت و اداره 

هاي مبتنی بر یکجانشینی توسط قبایلی  ه و قبیله داشتند، با تشکیل حکومتامور خانواد
تر یعنی  اي وسیع ها تعلق داشتند، تبدیل به صاحبان قدرت و نفوذ در عرصه که بدان

کم زنان اصلی  که دستصحنه سیاسی یک حکومت فراگیر مانند ایلخانی شدند. چنان
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). عالوه بر Nicola, 2013: 127-128ند (هاي ایلخانی، اردوي مستقل خود را داشتخان
یافتند و پس از مرگ  این بر اساس سنت مغولی، زنان پس از ازدواج، موقعیت باالتري می

. (.Op.cit)آمدند  شمار می شان مالک و مدیر مایملک پسران جوان خود نیز بههمسران
بار نیز خوانده یا زنان در 1دامنه حضور و فعالیت این زنان که در این مقاله خاتون

هاي حاکم  هایی مانند تعیین ایلخان، پیوندهاي سیاسی با دیگر خاندان زمینهشوند، به می
هاي فرهنگی و اقتصادي کشیده شد. با توجه  (ازدواج سیاسی)، امور دیوانی، فعالیت

ایلخانی و اهمیت سپاه در این دوره و تداوم   بنیاد و کارکرد نظامی حکومت به
امی در طول حیات آنها پرسش درباره چگونگی، میزان و تأثیر و پیامد برخوردهاي نظ

هاي نظامی ـ امنیتی مد نظر بررسی حاضر قرار حضور زنان خاندان حاکم در عرصه
ها ابعاد مختلف آفرینی زنان خاندان حاکم در این عرصه طور معمول نقش گرفته است. به

ها و  بخش با ایلخان در لشکرکشی هو پیامدهاي متفاوتی داشت که از همراهی روحی
هاي نظامی تا برافروختن یا جلوگیري از جنگ و برقراري صلح گیري مشارکت در تصمیم

بررسی و مطالعه جایگاه زنان و «ها مانند  گرفت. گرچه در برخی پژوهش را در برمی
یداهللا «ز ا» شناسیهاي باستانها در عصر مغول با استناد به شواهد تاریخی و دادهخاتون

در کنار جایگاه و نقش » شیرین بیانی«از » زن در ایران عصر مغول«و یا کتاب » حیدري
پیوند آنان با عرصه سپاهی و نظامی شده است، اما تاکنون پژوهش زنان، اشاراتی به

هاي ایلخانی باشد، انجام نشده است. در مستقلی که دربردارنده نقش نظامی خاتون
توسط برونو دي » زنان در ایران عهد مغول«این باره با عنوان جدیدترین پژوهش در 

نقش نقش زنان در این دوران به) نیز تنها در البالي مباحث مربوط به2017نیکال (
نظامی آنها اشاره شده است. بر این اساس در مقاله حاضر کوشش بر آن است تا با ارائه 

، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) ابعاد یک پیشینه کوتاه تاریخی از عصر ترکان (غزنویان
گوناگون پیوند زنان خاندان حاکم دوره ایلخانان مغول با امور مرتبط با سپاه و جنگ با 

تصویر تحلیلی به - هاي جدید و با روشی توصیفی  تکیه بر منابع دست اول و پژوهش
  کشیده شود. 

                                                                                                              
یا » قاآن«، »خاقان«هاي  شناختی با واژه شد از نظر ریشه در نزد برخی اقوام استفاده می» قاسون«که از دوره باستان به شکل » خاتون«اژه ـ و 1
موضوع نشانگر اهمیت جایگاه دارنده این عنوان در امپراتوري مغول است. درباره تاریخچه و مفهوم این واژه بنگرید  پیوند داشت. این» خان«

 .Atwood, 2004, 304; Doerfer, 1967, III, 132-141به:
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  هاي تركامنیتی خاتون -ـ پیشینه تاریخی: نقش نظامی  1
ورود و تسلط عناصر ترك بر ایران، اوضاع سیاسی و اجتماعی زنان دربار ایرانی با 

هاي سیاسی مختلفی دخالت کنند که این دچار تحوالتی شد و آنان توانستند در فعالیت
قبایل ترك گشت. اي برمیجایگاه زنان ترك در نظام ایلی و عشیرهمسئله تا حدودي به

العاده قائل بودند. زن و مرد اغلب از حقوق مادي ی فوقبراي زن اهمیت فراوان و احترام
و معنوي یکسان برخوردار بودند. زنان در کار خانواده، گردش چرخ اقتصادي، امور جنگ 
و موارد دیگر همراه همسران خود مشغول فعالیت بودند. آنان ثروت خاص خود را 

ور قبیله و یا ایل را در دست شدند و در مواقع لزوم زمام امداشتند. به مقاماتی نائل می
گونه ي زنان ترك این). در کتاب تاریخ سالجقه روم درباره1: 1352گرفتند (بیانی، می

ذکر شده که زنان این قوم در دوران زندگی اشتراکی و بادیه نشینی، چادر به سر 
 جنگیدندها با دشمن مینداشتند و هنگام بروز جنگ، مانند مردان و دوش به دوش آن

  ).92: 1389(رایس، 
هاي فراهم شده براي زنان در دوران تسلط عناصر ترك بر ایران، اما  با وجود فرصت

توان عصر زن دانست. درواقع در ق) را نمی 351ـ  582رسد دوران غزنویان (نظر میبه
گذار حکومت و نیز خاستگاه غالمی این دوره بنا به دالیلی، از جمله تعصب شدید بنیان

هاي ترك بعدي (سلجوقیان و خوارزمشاهیان)، زنان اي) آن نسبت به حکومتبیله(غیرق
اند. در منابع این دوران نظامی داشته حضور و نقش مستقیم کمتري در امور سیاسی و یا

رسد از نظر میها بحث شده است، اما بهنیز هرچند که گاهی از مشارکت زنان در جنگ
میان نیامده است و بحث را به تمام زنان ی بهها چندان سخننقش و حضور خاتون

عنوان نمونه تاریخ بیهقی از شرکت فعال زنان طبقات عصر غزنوي نسبت داده است. به
ـ  432ق) در زمان سلطان مسعود غزنوي ( 425در جنگ میان طوسیان و نیشابوریان (

هاي جنگ در جنگ طوسیان با نیشابوریان پس از«نویسد: دهد و میق) خبر می 421
صعب، طوسیان شکست خوردند و از صعب هزیمت و بیم نیشابوریان که از جان خود 

ها بینداخته. نیشابوریان به رز  ها افکندند خویشتن را سالح بترسیدندي، در آن رزان و باغ
بردند چنانکه کشیدند و سرشان میشدند و مردان را ریش گرفته و بیرون میو باغ می

هاي پایان بیست و اند مرد را از طوسیان پیش کشیده  شش زن در باغبدیدند که پنج و 
). گاه نیز زنان غزنوي به قصد خونخواهی، 429: 1324(بیهقی، » زدندبودند و سیلی می
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ـ  444سبکتکین (محمودبنکه ابومنصور عبدالرشیدبناند: زمانیکردهلشکرکشی می
ال همسرش به وسیله سلطان بیک که قبق) به پادشاهی نشست دختر جعفري 441

نشانه انتقام علیه عبدالرشید لشکر کشید و با کمک طغرل حاجب، کشته شده بود، به
یکی از سرداران شورشی که علیه عبدالرشید عاصی شده بود، سلطان را اسیر و سپس 

  ).399: 1362زندانی کردند (مستوفی، 
دوره ر گفته شد نسبت بهت طور که پیشق) همان 447ـ  590زنان دربار سلجوقی (

تري را غزنوي از نفوذ سیاسی بیشتري برخوردار بودند و توانستند نقش و جایگاه رفیع
کسب کنند. به عبارتی با روي کار آمدن سلجوقیان با توجه به افزایش نفوذ سنن 

تدریج زمینه حضور و تکاپوي زنان طبقات باالي جامعه بیش از پیش در اي، به قبیله
ها بیرون آمده و قدرت و هاي سیاسی مهیا گردید و آنان توانستند از پس پردهجریان

هاي گوناگون اند، بازیابند و در عرصهمقامی را که در سرزمین اولیه خویش داشته
صورت مستقیم به اعمال نفوذ و دخالت  سیاسی از جمله امور سیاسی ـ نظامی به

هاي نبرد و نیز نقش ها با سالطین در صحنهونهمراهی خاتتوان بهکه میبپردازند. چنان
ترین خبر تاریخی در  هاي مهم نظامی اشاره کرد. مهم گیري و جایگاه آنان در تصمیم

ق) و دختر  511ـ  552خاتون، همسر سلطان سنجر سلجوقی (مورد ترکان 
-نانشود که چق) مربوط می 536همراهی او با سلطان در نبرد قطوان (به خان، ارسالن

؛ 39/ 20: 1351اثیر، اي دیگر انجامید (ابن که مشهور است به اسارت وي به همراه عده
قولی از سوي گورخان قراختایی مورد ). خاتون سلجوقی که به261/ 1: 1363جوزجانی، 

)، سرانجام پس از دو سال اسارت در 46: 1332رفتاري قرار گرفته بود (نیشابوري،  خوش
؛ حسینی، 449: 1362؛ مستوفی، 333: 1356ار آزاد شد (بنداري، قبال پانصد هزار دین

ق) در نبرد سنجر با غزان در نزدیکی  548این وضع دوازده سال بعد ( ).126: 1380
-بار به اسارت سلطان و خاتون هردو انجامید. این مرو نیز تکرار شد، با این تفاوت که این

ر، سه سال در اسارت ماند و تنها پس هاي فرا رغم داشتن فرصتکه سلطان سلجوقی به 
ق) از بند غزان گریخت، نشان از ارادت وي به خاتونش داشت   551از مرگ همسرش (

  ).512/ 2: 1362میر، (خواند
هاي سلجوقی در جنگ، به همراهیِ ملکه خاتون، دختر  مورد دیگر از همراهی خاتون

الدین و همسر سلطان جاللق)، آخرین پادشاه سلجوقی عراق  571ـ  590طغرل سوم (
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با مغوالن مربوط است. ملکه خاتون  ق) در رویارویی سلطان 617ـ  628خوارزمشاه (
ق)، حاکم آذربایجان بود که خود در  607ـ  622ابتدا همسر اتابک مظفرالدین اوزبک (

ق) و فرار  622الدین به آذربایجان در سال (نبرد دیگري یعنی لشکرکشی سلطان جالل
). نسوي در گزارش واپسین 278تا: به عقد سلطان درآمده بود (نوابخش، بی همسرش

بار از همراهی دختر اتابک اوزبک با خوارزمشاه یاد  الدین با مغوالن اینرویارویی جالل
شود که سلطان در هنگام فرار به میرشکار خود سفارش کرد تا کند و یادآور میمی

ها  رسد حضور خاتون). به نظر می346: 1365وي، همسرش را به مکانی امن برساند (نس
طور معمول موجب قوت قلب و ها کارکردهاي متفاوتی داشت. اگرچه به در لشکرکشی

طور که در مورد سلطان سنجر  شد، اما آن تقویت روحیه سلطان و احتماالً سپاه وي می
  د.توانست پیامدي متفاوت داشته باش دیده شد، تهدید و اسارت خاتون می

پیشتر اشاره شد حضور زنان در عرصه نظامی به همراهی آنان با سالطین و 
هاي  گیري آفرینی ایشان در تصمیم معنا که گاه به نقششد. بدین فرمانروایان محدود نمی

انجامید.  مربوط به امور سپاه و نبرد و حتی دست بردن به شمشیر در میدان نبرد می
ق) که زنی مقتدر بود، زمانی که  555ـ  571سلجوقی (طغرل بنشاه مادر سلطان ارسالن

برد، با وجود سرماي پسرش در همدان اقامت داشت و خود در آذربایجان به سر می
شدید و برودت هوا به همدان رفت تا به او هشدار دهد که ملکه آبخاز قصد لشکرکشی 

رسانی  س از اطالعشاه پ ). ارسالن298: 1333به سمت قلمرو سلجوقی را دارد (راوندي، 
چنین در شاه هم مادرش، بالفاصله ترتیب جنگ علیه ملکه آبخاز را داد. مادر ارسالن

اندیشی در این جنگ برآمد. وي که ظاهراً زنی پرهیزگار بود در این جنگ از  صدد چاره
االسالم ظهیرالدین بلخی ـ از زهاد برجسته و پیشوایان  همکاري و یاري مریدان شیخ

شاه در  عصر سلجوقی ـ به عنوان سرباز جنگی استفاده نمود. در ادامه ارسالن همدان در
ور شد و ق) به همراه مادر، امرا و لشکریان خود به والیت آبخاز حمله 569سال (

: 1333؛ راوندي، 81: 1332سختی شکست دهند (نیشابوري،  توانستند دشمن را به 
موقع خویش در زمان ر سلطان با تدبیرِ به رسد مادترتیب به نظر می ). بدین300و  299

  جنگ و بسیج نیروها توانست حکومت فرزندش را از خطر نابودي نجات دهد.
ها در مناسبات ق) را نیز از لحاظ نقش خاتون 432ـ  628عصر خوارزمشاهیان (

زیرا در این دوران نیز به دلیل نفوذ  سیاسی باید امتداد روزگار سلجوقیان به شمار آورد؛
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که از لحاظ سیاسی طوري ها رو به افزایش است. بهچنان قدرت خاتوناي، همسنن قبیله
کردند. ها یاري میـ نظامی در این حکومت نیز زنان دربار، گاهی حکومت را در جنگ

ـ  596اه (الصدور در وصف نبرد میاجق، از امراي سلطان تکش خوارزمشنویسنده راحه
ق) از زره پوشیدن زنان خوارزمشاهی و  594ق) با سپاهیان عراقی در سال ( 568

کند و از حضور همسر میاجق نیز در این نبرد خبر جنگیدن آنان با عراقیان یاد می
  ).396: 1333دهد (راوندي،  می

هاي بانفوذ خوارزمشاهی که تصمیم مهمش در میدان کارزار مؤثر از جمله خاتون
باشد. وي همسر سلطان تکش و مادر سلطان محمد اقع شد ترکان خاتون میو

ق) است که پس از مرگ سلطان تکش و به حکومت رسیدن  596ـ  617خوارزمشاه (
چنان نفوذ و قدرت خود را حفظ کرد. ترکان خاتون خود تکش همبنپسرش، محمد

ر قلمرو خوارزمشاهی مطاع دستگاه و دربار مستقلی داشت و احکام و فرامین او در سراس
اي داشت که چنین طغراي جداگانهو بر حکم و فرمان سلطان برتري داشت. وي، هم

اعتصمت «و عالمت آن » ترکان ملکه نساء العالمینعصمت الدنیا و الدین الُغ«توقیع آن 
). ترکان خاتون هرچند به 532/ 2: 1387؛ جوینی، 62: 1365بود. (نسوي، » باهللا وحده

اش از عوامل مهم سقوط حکومت خوارزمشاهی شمرده  گرانه جهت اقدامات ویران
تدبیر وي در جنگ پیش آمده بین فرزندش با حال حسنشود، اما در عین می

ق) توانست حکومت خوارزمشاهی را از خطر نابودي  599ـ  602الدین غوري ( شهاب
 601الدین غوري در سال (اببرهاند. بنا به گفته عوفی، در درگیري سلطان محمد و شه

ق) هنگامی که شهر گرگانج، توسط غوریان محاصره شده بود، تنها با خدعه جنگی 
خاتون بود که هجوم دشمن به شهر به تعویق افتاد و همین امر عامل پیروزي  ترکان

خاتون در شهر اعالم کرد که همه مردم ترتیب که ترکان  خوارزمشاهیان گردید. بدین
وجود آورند که غوریان  اي به ارند و کالهخودي کاغذي بر سر کنند و صحنهسالح برد

  ).152: 1353فکر کنند لشکر انبوهی در شهر وجود دارد (عوفی، 
خوارزمشاهی گاهی خاتونی به خاطر حفظ حکومت براي جلوگیري از  در حکومت

درباري سلطان، دختر سلطان محمد خوارزمشاه از جمله زنان کوشید. خان جنگ می
است که پس از تهاجم مغول، در حالی که به اسارت درآمده بود، تمامی تالش خود را 

ق)، از  618ـ  628الدین (کار گرفت تا از جمله با قانع کردن برادرش سلطان جالل به 
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که هنگامی که خبر برخی سقوط کامل حکومت خوارزمشاهی جلوگیري کند؛ چنان
د، او را بین مصالحه با جوچی یا ادامه مقاومت مخیر هاي برادرش به او رسی موفقیت

گذاشت و ضمن فرستادن انگشتريِ پدر (سلطان محمد خوارزمشاه) براي وي، به او پیام 
خواهد خبر شوکت تو به خاقان رسید بر پیوندي که با تو عزم کرده است و می«داد که 

دون آن از آنِ تو. پس اگر در که با تو صلح کند. ماوراء آب جیحون از آنِ وي باشد و ما
بینی که با ایشان مقاومت کنی و انتقام کشی و مقابل شوي و ظفر یابی، تو قوت خود می

دانی با آنچه خواهی و اگر نی، یاري مسالمت و مصالحت را در وقتی که رغبت از 
). با 233/ 4: 1368خلدون، ؛ ابن197 ـ 195: 1365(نسوي، » ایشانست غنیمت شمر

الدین که به خاطر محاصره شهر اخالط، نوعی رسد سلطان جاللحال به نظر می این 
  کرد پاسخی مناسب به اندرز خواهر نداد.غرور ناشی از فتح و ظفر در خود احساس می

  هاي ایلخانیـ نقش نظامی ـ امنیتی خاتون 2
از نیز با توجه به برخی مطالب ارائه شده  ق) 651ـ  756در مورد عصر ایلخانی (

توان گفت زنان این قوم از همان ابتدا بنا به رسم ایلی نویسان آن عصر میسوي سفرنامه
مغوالن، داراي اهمیت و نفوذ زیادي در جامعه بودند؛ چراکه دوشادوش مردان در 

کردند. در واقع با توجه به نقش مردان در این هاي روزمره زندگی شرکت میفعالیت
ي جنگاور و حافظ امنیت خانواده در مقابل تهاجم دشمنان گونه جوامع به عنوان نیرو

رسد ) به نظر می87: 1350احتمالی که در این نوع زندگی بسیار هم بودند (پولو، 
شرحی گرفت. رسیدگی به تمام امور داخلی خانه و نظم و ترتیب آن بر عهده زن قرار می

ف زن مغول در سفرنامه خویش روبروك، سفیر پاپ در دربار مغوالن از وظای که ویلیام
شغل زنان «گر نقش مهم زنان در اقتصاد جامعه ایلی مغول است: نیکی بیانآورد به می

ها، دوشیدن ها، قرار دادن چادرهاي متحرك بر روي ارابهعبارت است از راندن ارابه
 ). پالن:Rubruck, 1990 90» (گاوها، درست کردن کره، پنیر، دباغی پوست حیوانات

شان در نویسد: زنان مغول عالوه بر نقش و قدرتکارپن نیز ضمن تأیید این نظر می
ها چه اغلب در جنگاند؛ چنانهاي اقتصادي، در امور سیاسی نیز دخالت داشتهفعالیت

بطوطه، ). ابن69: 1363کارپن،  رساندند (پالنشرکت کرده و همسرانشان را یاري می
د یک قرن پس از پالن کارپن به قلمرو امپراتوري مغول جهانگرد مراکشی نیز که حدو

ها و ایلخانان بسیار زیاد بوده؛ آمده بود نیز بر این باور بود که مقام زن پیش مغول
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به فرمان سلطان و «ها مرسوم بوده باالي فرامین شاهی بنویسند: چه در بین آن چنان
ایی را با عوائد فراوان در دست هها شهرها و والیت، همچنین هر یک از خاتون»خواتین

بطوطه، روند، اردوي هر خاتونی جداست (ابنهایی که با سلطان میدارند و در مسافرت
ها ). بدین ترتیب در امپراتوري مغول و از جمله بخش ایلخانی آن خاتون280/ 1: 1370

ش به هاي کمتر شناخته شده این نق نقش مؤثري در اداره امور داشتند. یکی از عرصه
  1شود.پرداخته می شود که در ادامه به آن حضور آنان در امور نظامی مربوط می

 هاي نبردالف ـ همراهی با ایلخان در صحنه

وقت، پایتخت ثابتی براي قلمرو خود در نظر  ایلخانی، هرچند سالطین در عصر حکومت
 - هاي سیاسی هاي قومی خویش و نیز بنابر ضرورت گرفته بودند؛ اما به پیروي از سنت

جایی در گوشه و  نظامی، هر کدام بارها با تمام یا قسمتی از حرم و خانواده خود در حال جابه
ي مهم ثبت شده از این ها کنار قلمرو خود یا ییالق و قشالق بودند. یکی از صحنه

هاي موجود زنان با نفوذي در  ها بود. بنابر گزارشهاي نظامی آن ها، اردوکشی جایی جابه
 663(دوقوز خاتون، همسر هالکو ). Nicola, 2017: 91لشکرکشی هالکو با وي همراه بودند (

به غایت حاکمه «اهللا ) سر سلسله ایلخانان که به قول خواجه رشیدالدین فضلق 651ـ 
، از نخستین زنان دربار ایلخانی است که صاحب حشمت و جاه و موقعیت ویژه بود. »بود

اعتبار و احترام او نزد مغوالن به قدري بود که پیش از حرکت هالکو به سمت ایران، 
ق)، خان بزرگ به او دستور داده بود که دوقوز خاتون را به عنوان  649ـ  657منگوقاآن (

). به همین منظور دوقوز 977/ 2: 1373اهللا، شاور خویش تعیین کند (رشیدالدین فضلم
خاتون در لشکرکشی به ایران حضور داشته است. او از مغوالن مسیحی بود و به نوشته 

تا غایت که در  هالکو مراعات خاطر او را تربیت و اعزاز آن طایفه فرمودي«رشیدالدین 
ساخته و بر در اردوي دوقوز همواره کلیسا زده بودي و تمامت ممالک کلیساها محدث 

هایی که هالکو از ). بیانی بر این باور است که با حمایت963/ 2(همان: ...» ناقوس زدندي 
طور کل مسیحیان بر سر کرد، آنان در دربار وي به جاه و مقام رسیدند و به مسیحیان می

و جاي ایرانیان مسلمان را یکی پس از  شدند کارهاي حساس دیوانی و سپاهی گماشته می
دي نیکال که یکی از جدیدترین  ). برونو177: 1388کردند (بیانی، دیگري اشغال می
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نگاران  ) معتقد است تمرکز وقایع2017ها درباره زنان دوره ایلخانی انجام داده ( پژوهش
هاي او (سیاسی  مسیحی بر جنبه مذهبی شخصیت او موجب غفلت آنها از ابعاد دیگر فعالیت

). یک نمونه مشخص از حضور دوقوزخاتون در Nicola, 2017: 91نظامی) شده است ( –
صحنه سیاسی هنگامی بود که وي به شاهزاده ایوبی که براي عالم اطاعت پدرش به اردوي 
ایلخانی آمده بود پیشنهاد کرد که همچون پسرش نزد وي بماند و حکومت یک ناحیه را با 

دهد که خاتون مغول اختیار  ). این پیشنهاد نشان میIbid, 92دریافت کند ( »یکصد سوار«
  گیري در امور مرتبط با سپاه را نیز داشته است. تصمیم

عطاملک جوینی از همراهی اورقینه خاتون، یکی از همسران هالکو در لشکرکشی او 
ن از حضور چنی). منابع تاریخی هم712/ 3: 1387به ایران خبر داده است (جوینی، 

اند. وي همسر دیگر هالکو و سپس ها خبر دادهها و لشکرکشیالجاي خاتون در جنگ
ق) و مادر منکوتیمور ـ یازدهمین فرزند هالکو ـ و از  663ـ  680همسر پسرش، اباقا (

توان از نقش وي در وساطت و اي که میهاي متنفذ دوره ایلخانی بود؛ به گونهخاتون
گرفتند، سخن گفت. به عنوان نمونه ورد غضب ایلخان قرار میشفاعت افرادي که م

الدین محمد جوینی را شفاعت صاحب دیوان، خواجه شمس 678خاتون در سال  الجاي
). همچنین هنگامی که 35/ 1نزد اباقا نمود و جان وي را از مرگ نجات داد (همان: 

ضب ایلخان قرار گرفت، ق) مورد خشم و غ 683ـ  690امیربوقا، امیراالمراي ارغون (
؛ 131/ 2: 1372خاتون پناهنده شد (وصاف،  براي نجات جان خود به اردوي الجاي

). این خاتون در اغلب 130/ 3: 1362؛ خواندمیر، 1170/ 2: 1373اهللا، رشیدالدین فضل
ها همراه هالکو بود و عالوه بر حضور در جریان فتح ایران، در ها و لشکرکشیجنگ

ق نیز حاضر بود. پس از شکست سپاه بغداد،  656کو به بغداد در سال لشکرکشی هال
شاه، پسر خردسال خلیفه را نزد هالکو نموده و از قتل او جلوگیري وي شفاعت مبارك

الدین طوسی سپرد و خواجه او را تحت کرد. هالکو نیز این کودك را به خواجه نصیر
). الجاي 964و  978و  1018 /2: 1373، اهللامراقبت خود به مراغه برد (رشیدالدین فضل

ـ  683خاتون از چنان نفوذ و جایگاهی برخوردار بود که در رقابت سلطان احمد تکودار ( 
ق) با شاهزاده ارغون با رفتن از اردوي تکودار به اردوي ارغون، توازن قوا را به نفع  680

؛ 1146و  1125 /2: 1373اهللا، ؛ رشیدالدین فضل81/ 1: 1372وي تغییر داد (وصاف، 
  ).230و  231: 1388اقبال، 
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خان  ها از عصر غازان هاي دیگري از حضور زنان خاندان حاکم در لشکرکشی نمونه
ق) و  694ـ  703خان (/ بولوغان خاتون خراسانی، همسر غازان گزارش شده است. بلغان

ق همراهی کرد  694از امیرزادگان مغول او را در نبرد در برابر رقیبش بایدو در سال 
) گفته شده که بلغان خاتون به یاد موطن خود 1231/ 2: 1373اهللا، (رشیدالدین فضل

 702). در سال (82: 1384خراسان، شهرکی به همین نام در بغداد بنا نمود (کاشانی، 
خاتون (معظمه) نام داشت در سومین و   خان که او نیز بلغانق) نیز همسر دیگر غازان

  ).1310/ 2: 1373اهللا، کرکشی وي به شام همراه او بود (رشیدالدین فضلواپسین لش
هاي زنان دربار ایلخانی عالوه بر همراهی فرمانروایان، گاه در میدان کارزار نیز رشادت

که در جنگی که میان سلطان ابوسعید ایلخانی دادند؛ چنانخاصی از خود نشان می
ق در منطقه سلطانیه روي  719وي در سال  ق) و امیر ایرنجین، داماد 717ـ  736(

داد، شاهزاده کنجک، نبیره اباقاخان و همسر امیر ایرنجین که او نیز به همراه امیر 
ایرنجین در جنگ حضور داشت، پس از کشته شدن فرزندش، شیخ علی به انتقام خون 

که حافظ فرزندش وارد میدان کارزار شد و نهایت شجاعت را از خود نشان داد به طوري
دو لشکر تیغ در یکدیگر نهاده از طرفین مردم بسیار بقتل رسیدند. امیر «نویسد: ابرو می

ایرنجین بسی از سپاه شهزاده ابوسعید بعدم رسانیده و شهزاده کنجک که خاتون 
امیرایرنجین بود، با تیغ کشیده از پس پشت او درآمد و بسان مردان مرد حمله آورده و 

). شاهزاده کنجک پس از 149: 1350(حافظ ابرو، » بگذرانید چند کس را به تیغ
هاي خاصی که از خود نشان داد، سرانجام در میدان جنگ کشته شد و به روایت رشادت

اش را در معبر عام افکندند (وصاف، تاریخ وصاف او را سنگسار کرده و جسد برهنه
ها و ایلخانی در جنگ هاي که پیداست حضور و همراهی خاتون). چنان352/ 5: 1372

توانست کارکردهاي متفاوتی هاي سلجوقی میها به مانند همراهی خاتون لشکرکشی
شد، در  داشته باشد؛ این کار که معموالً موجب تقویت روحیه ایلخان و سپاهش می

همراهی الجاي خاتون با ارغون این حضور حتی توانست توازن قوا را به نفع وي تغییر 
برخورد نظامی بود که خاتون دیگر یعنی بولغان ترتیب رهایی ارغون از دهد. در همین 

  ).Nicola, 2017: 97بند تکودار را داد (
  هاي نظامیگیريب ـ مشارکت در تصمیم

هاي نبرد، گاه فراتر از همراهی صرف با اردو بود و در تعیین  حضور زنان در صحنه
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خاتون با ترك  ونه تغییر مکان اولجاي شد. پیشتر اشاره شد که چگ نتیجه تأثیرگذار می
اردوي تکودار و رفتن به اردوي ارغون، اوضاع را به نفع دومی تغییر داد. این در حالی بود 
که تکودار نیز براي یافتن راه چاره براي مقابله با مخالفان به اردوي مادر خود، قوتی 

نی باهوش و باتدبیر بود ). قوتی خاتون ز78و  1/79: 1372خاتون پیوسته بود (وصاف،  
که به دلیل تعلل و سستی و ضعف پسرش به کارهاي مملکتی و امور ملکی شخصا 

اي بود که خواجه رشیدالدین کرد. دامنه نفوذ و اقتدار این خاتون به اندازهرسیدگی می
مادرش قوتی خاتون که به غایت عاقله و «گوید: اهللا آن را تأیید کرده و چنین میفضل
خاتون  ). قوتی 2/1130: 1373اهللا، (رشیدالدین فضل» ساختبود، مصالح ملک می کافیه

چنین اردویی اختصاصی داشت که امیر و سربازانی زیر نظر او در آن فعالیت داشتند هم
)Nicolo, 2013: 131.(  

خان بحث شد بلغان خاتون (معظمه) که پیشتر از همراهی وي در لشکرکشی غازان
هایی است که تدبیر سیاسی وي در حل منازعات مؤثر واقع شد. در واقع از جمله خاتون
در این ه است. و بایدو نقش مهمی داشت غازان در بروز جنگ داخلی بینبلغان خاتون 

 اما ،درگیري بایدو درصدد برآمد که از خاتون در تحدید اقدامات غازان استفاده کند
/ 2: 1373اهللا، (رشیدالدین فضلدریافت که خاتون و حامیان او به غازان وفادارند 

طغاجار از دولت بایدو ملول شده بود «کند که ). بناکتی در این خصوص اشاره می1259
الدین دستجردانی ذلیل و مهجور گشته، و صدرالدین زنجانی به سبب وزارت جمال

شاه یخت و بلغان خاتون شیخ محمود را با نوکري قتلغطغاجار را بر مخالفت بایدو برانگ
خان فرستاد تا در سر حکایت امرا عرضه داشت، بعد از آن نام، به خدمت غازان

صدرالدین گریخته به غازان پیوست و از زبان طغاجار عرضه داشت از ایلی و تمایل دیگر 
  ).455: 1348(بناکتی، » امرا و ضعف بایدو

ازدواج با  خانآمیز این کشمکش، یکی از اولین اقدامات غازان پس از فرجام موفقیت
رسد بلغان خاتون ). به نظر می1260/ 2: 1373اهللا، (رشیدالدین فضل بود بلغان خاتون
هاي سیاسی قبل از حکومت غازان و درگیري وي با بایدو به جهت حل در کشمکش

که در غائله فراست بود، کما اینمنازعات و تدابیر سیاسی از زنان کاردان، صاحب رأي و 
خان با تشخیص درست توانست در جهت تقویت مواضع غازان قدم بردارد و بایدو و غازان

همین همراهی و همراه ساختن دیگر بزرگان با غازان در تصمیم وي به ازدواج با او 
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با ستاید و بر مراودات وي بسیار مؤثر بوده است. کاشانی رأفت بلغان خاتون را می
بلغان خاتون «نویسد: کند و میرهبران دینی و مشایخ و حمایت او از مسلمانان اشاره می

معظمه؛ خاتونی عادل و رحیم منصف بود و گناهکاران را شفیع بودي و ائمه و مشایخ را 
  ).89: 1384(کاشانی، » تقویت فرمودي

شد؛ هنگامی که  گاه نیز نادیده گرفتن توصیه خاتونی به قیمت جان افراد تمام می
ق)، خواهر سلطان ابوسعید و همسر  703ـ  717خاتون، دختر سلطان الجایتو ( دولندي 

امیرچوپان (امیراالمراي ابوسعید) در جریان رویارویی همسر با برادرش از او خواست تا 
الدین، حاکم هرات اعتماد نکند و امیرچوپان این توصیه را نادیده گرفت،  به ملک غیاث

؛ سمرقندي، 177: 1350الدین انجامید (حافظ ابرو،  وي به دست ملک غیاثبه قتل 
  ).4/96تا: الفداء، بی؛ ابی74- 76: 1353

دلشاد خاتون نوه امیرچوپان و همسر سلطان ابوسعید واپسین فرمانرواي ایلخانی نیز 
به گزارش منابع، خاتونی فعال در امور مربوط به سپاه و جنگ بود. او پس از مرگ 

حسن جالیر، حاکم عراق و سپس آذربایجان درآمد.  طان ابوسعید به ازدواج امیر شیخ سل
ق) در معرض هجوم ناگهانی ملک اشرف چوپانی  748هنگامی که امیرجالیر در بغداد (

قرار گرفت و به قولی قصد فرار داشت، با تدبیر و شجاعت دلشاد خاتون که سپاهیان را 
داد را تعمیر و وسایل دفاع را آماده نموده بود، از به مقاومت تشویق کرد، حصار بغ

چنین ). هم74/ 3: 1340؛ خوافی، 226: 1350شکست نجات یافت (حافظ ابرو، 
رفت، دلشاد خاتون به جاي او زمام امور جالیر به جنگ می  حسن  هنگامی که امیر شیخ

هاي امرا و شخصیتاي بر العادهگرفت و چون داراي نفوذ فوقدست می را در پایتخت به
یافت. در واقع دلشاد خاتون نقش مهمی در بزرگ بود، کارها به نحو احسن جریان می

رسد این ). به نظر می355/ 2م:  1998تأسیس حکومت جالیري داشت (صفدي، 
هاي نظامی بحث ها در عرصهها از نقش و جایگاه خاتونهاي ذکر شده که در آن نمونه

 ت از سعدي در ارتباط با ترس زنان از جنگ باشد:شد دلیلی بر رد این بی

  »روي از تیرباران برمگردزهره مردان نداري چون زنان در خانه باش              ور بـه میدان می«
  ).666: 1372(سعدي، 
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  ج ـ ممانعت از جنگ و برقراري صلح
براي در حکومت ایلخانان، گاه خاتونی به منظور ممانعت از ویرانی و کشتار 

خاتون، همسر اولجایتو و سپس سلطان   شاهقتلغکرد. جلوگیري از جنگ تالش می
هایی براي جلوگیري از جنگ و  هایی بود که در عصر ایلخانی کوشش ابوسعید از خاتون

خاتون که به نوشته بناکتی، مورخ معاصر با او   شاهبرقراري صلح انجام داد. قتلغ
)، پس از 473: 1348آمد (بناکتی، زنان اولجایتو به شمار میترین و معتبرترینِ  محبوب

وي به همسري سلطان ابوسعید درآمد و هنگامی که پدرش امیر ایرنجین بر ضد سلطان 
شورش کرد ـ که پیشتر اشاراتی به این جنگ شد ـ تالش کرد تا مانع جنگ میان پدر و 

ست وساطت او را ). سلطان ابوسعید درخوا615: 1362همسرش شود (مستوفی، 
پذیرفت و با سپاهیانش در نزدیکی زنجان متوقف شد. از سوي دیگر امیر ایرنجین به 

هاي مکرر دخترش توجهی نکرد و هنگامی که با اصرار دخترش براي مصالحه با خواهش
سلطان روبرو شد، پیام داد که اگر سلطان ابوسعید به راستی با ما سر جنگ ندارد فرمان 

هاي سپید را که در واقع به معناي مخالفت با جنگ است نش بیرقبدهد؛ لشکریا
خاتون،  شاه  حال سلطان باز به خواهش قتلغ  ). با این147: 1350ابرو،  بیفرازند (حافظ

هاي سپید را داد. این حرکت بر جسارت امیر ایرنجین افزود و در دستور افراشتن علم
ق در منطقه  719جام دو لشکر در سال تر شد. سران حمله به اردوي ابوسعید مصمم

سلطانیه مقابل یکدیگر قرار گرفتند و پدر و برخی از افراد خانواده خاتون کشته شدند. 
ابرو، اي اندك شد (حافظ  خاتون به فاصله شاه  ظاهراً غم این رویداد موجب مرگ قتلغ

  ).4409/ 7: 1382؛ تتوي، 148ـ  150: 1350
  ها افروزي خاتون د ـ جنگ

از سوي دیگر زنان دربار ایلخانی، گاه نیز با دامن زدن به اختالفات و تحریک، 
ترتیب در برافتادن یک ایلخان و یا یک شدند و بدینساز درگیري و جنگ می زمینه

کردند. دنیا خاتون،  شد، نقش ایفا میفرمانروا که در نتیجه موجب تضعیف حکومت می
و نامادري سلطان ابوسعید است که از محرکان  یکی از همسران سلطان محمد الجایتو

جنگ میان ابوسعید و خاندان چوپانی بود. او که شاهد قدرت روزافزون خاندان چوپانی 
هاي  خواجه، فرزند امیرچوپان و از شخصیت بود با تحریک سلطان ابوسعید به قتل دمشق

فروخت (حافظ ابرو، بانفوذ در دربار ایلخانی جنگ میان امیرچوپان با ابوسعید را برا
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اگر ما مرد بودیم چوپان و پسرش را به این حال «). او با گفتن اینکه 168و  169: 1350
کند. اندازي میگذاشتیم؛ کار او به جایی رسیده که به حرم پدرت [اولجایتو] دست نمی

خاتون، از زنان الجایتو گذرانیده و نزد من نیز کسی را دیشب را نزد قنقناي / طغا
، از سلطان خواست تا با گردآوري امرا و لشکریان »ستاده که امشب با تو خواهم بودفر

بطوطه، خواجه را فروگیرند. ابوسعید نیز به این کار رضایت داد (ابن  شب هنگام دمشق
اي بزرگ بر  رسد برانداختن امیرچوپان و فرزندانش ضربه). به نظر می278/ 1: 1370

  رد.پیکر حکومت ایلخانی وارد ک
خاتون، چهارمین همسر الجایتو و مادر سلطان ابوسعید نیز از زنانی بود که  حاجی 

افروزي میان مدعیان قدرت پس از  عالوه بر حضور و دخالت در امور مختلف، در جنگ
مرگ فرزندش نقش مهمی داشت. او که از زمان کودکی ابوسعید همراه وي به خراسان 

)، از این رهگذر در دوران سلطنت 23/ 3، 1340وافی، ؛ خ478: 1348رفته بود (بناکتی، 
وي نفوذ زیادي به دست آورده بود. بعد از مرگ سلطان ابوسعید او نخست به جانشینی 

الدین بدین کار رضایت داد  ارپاگاؤن / ارپاخان راضی نبود و تنها با اصرار خواجه غیاث
همه برادر خود امیرعلی   این ). با294: 1363اي، ؛ شبانکاره190: 1350ابرو، (حافظ 

پادشاه، از امراي برجسته را به مخالفت برضد ارپاگاؤن برانگیخت که به شکست و قتل 
  ).123: 1353ایلخان جدید انجامید (سمرقندي، 

گرفت و  گیري شخصی و خانوادگی به خود می ها جنبه انتقام گاه نیز تحریکات خاتون
خاتون، دختر امیرچوپان و همسر شیخ حسن انجامید. بغداد  به درگیري نظامی می

ق) در ابتدا و سپس سلطان ابوسعید ایلخانی، یکی از زنان بانفوذ و  740ـ  757ایلکانی (
اش مورد توجه سلطان ابوسعید العادهقدرتمند عصر ایلخانی است که به دلیل زیبایی فوق

ازدواج سلطان ابوسعید قرار گرفت و سرانجام با گرفتن طالق اجباري از همسر اولش، به 
ترین زن سلطان شد و در نزد وي از درآمد. بغداد خاتون پس از این ازدواج، محبوب

داده بود. » خداوندگار«که سلطان به او لقب جایگاه ممتازي برخوردار شد. تا جایی
). با ورود 242: 1363؛ قزوینی، 280/ 1: 1370بطوطه، ؛ ابن85: 1353(سمرقندي، 
خواست وي، دوباره خاندان چوپانی که زمانی مورد غضب به دربار بنا به بغداد خاتون

فرمان  سلطان ابوسعید بودند، بر سر کار آمدند و از قدرت و عزت برخوردار گشتند. به
بغداد خاتون، اجساد پدر و برادرش به مدینه منتقل و بنا به وصیت خود امیرچوپان در 
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). وي پس از مدتی از موقعیت و 213/ 3: 1362 آنجا به خاك سپرده شدند (خواندمیر،
خواجه و ....)  اش (امیرچوپان، دمشق عام خانوادهنفوذ فراوان خود براي گرفتن انتقام قتل

طغاي و  استفاده کرد. او ابوسعید را به رویارویی با دشمنان خانوادگی خود از جمله نارین 
: 1350د، کشته شدند (حافظ ابرو، تیمور راضی کرد و آنها در درگیري که پیش آم تاش 
  ).529ـ  531/ 5: 1339؛ میرخواند، 186

  گیرينتیجه
با هجوم مغول و تشکیل حکومت ایلخانی توسط آنان در ایران، وضعیت حضور زنان 

هاي افزایشی شد و  تدریج دچار دگرگونی هاي مختلف سیاسی نیز به درباري در عرصه
هاي ترك قبل از همراه داشت. هرچند حکومتبه نفوذ بیشتر آنان در امور سیاسی را

مغول که مدت دو قرن و نیم به زندگی خود در این سرزمین ادامه دادند از لحاظ 
اي توانستند زمینه موافق و مساعدي از لحاظ هاي بسیار سنن و آداب قبیلهشباهت

اقوام مغول  عبارتی باید گفت در بین اهمیت زن براي دوره مورد بحث فراهم آورند. به
هاي روزمره شرکت که بنا به رسم جامعه ایلی؛ زن دوشادوش مرد و برابر با او در فعالیت

کرده، ترین نقش را ایفا میهاي اقتصادي مهمطور کل در گرداندن چرخ داشته و به
ایلخانی در ایران،  بنابراین پس از تشکیل حکومت شده است؛عنصري مهم محسوب می

هاي ایلخانی در خاتونقش پراهمیت خود ادامه داد. در این میان زن به ایفاي ن
هاي سیاسی ـ نظامی نیز نقش داشتند. این هاي مختلف سیاسی مانند عرصه زمینه
ترین آن همراهی با ایلخان  یافت. ساده هاي مختلف بروز و ظهور می آفرینی به شکل نقش

خص فرمانروا و سپاه او کمک کند. توانست به تقویت روانی ش ها بود که می در لشکرکشی
ها به نقطه  یابی دشمن به اردوي خاتون حال این همراهی گاه با امکان دست در عین 

شد. سطح باالتري از حضور زنان در صحنه نظامی را  تهدیدي براي سپاه نیز تبدیل می
بوط هایی دید که به نوعی به سپاه و جنگ مر گیري توان در مشارکت آنها در تصمیم می
ها در پیشگیري از جنگ، برقراري صلح و در سوي دیگر  شدند. دخالت خاتون می

ترتیب نقش زنان دربار در امور  برافروختن جنگ و درگیري نیز قابل مشاهده است. بدین
  آید.اي از فعالیت سیاسی آنان در دوره ایلخانی به شمار می سیاسی ـ نظامی بعد تازه
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