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مقدمه
مغول ها و سپس ایلخانان، با توجه به روابط خانوادگي و نقش 
کارساز و فعالي که عنصر زن در جامعه ي ایلي دارد، توانستند در 
تاریخ سیاسي ایران تحولي ایجاد کنند و این یک استثنا محسوب 
مي شود. چنان که والدیمیر تسف در کتاب خود به آن اشاره دارد. 
را  بود که آن  داراي خصوصیاتي  قبیله اي مغول  روابط جامعه ي 
از سایر ملل جهان متمایز مي کرد به شکلي که این خصوصیات  
از ملل دیگر دیده نشده است. زنان مغول، گذشته  نزد هیچ یک 
در  بودند  مهمي  نقش  داراي  ایل  و  خانواده  اقتصاد  در  آن که  از 
زندگي اجتماعي نیز ایفاي نقش مي کردند. خاتون ها یا همسران 
رؤساي ایل همواره در لشکرکشي ها و جنگ ها مورد مشورت قرار 
مي گرفتند. در یاساي چنگیزي تأکید شده بود هنگامي که مردان 
مغول به جنگ مي روند زناني که در اردو مي مانند باید کارهاي 

ایشان را برعهده بگیرند. )تسف یاکولویچ، 100ـ94(
عظیم  امپراتوري  یک  تشکیل  به  موفق  مغوالن  که  هنگامي 
شدند زنان نیز، به همان میزان که در قبیله جایگاه مهمي داشتند 
در اداره ي حکومت نقش ایفا کردند. از اشاره اي که مؤلف »تاریخ 
سّري مغول« به زنان اشراف مغول دارد مي توان به جایگاه واقعي 
آنان پي برد. مؤلف، این طبقه از زنان را همسان حاکمان مي داند 
که »برتختي بلند در کنار سلطان« )ناشناخته، 18( مي نشینند؛ و این 
نشان از آن دارد که زنان مي توانند مانند مردان ایل را اداره کنند و 
بعدها با تبدیل حکومت به امپراتوري  به سان مردان در اداره قلمرو 

نقش داشته باشند.
موقعیت خاتون ها  یا همسران خوانین تا بدان حد بود که یکي 
مي دانیم  بود.  مادرش  »اعتبار«  خان جدید  انتخاب  مالک هاي  از 
که معموالً خوانین مغول به علت تعدد زوجات داراي فرزندان 

زیادي بودند. جویني درباره ي این اعتبار مي نویسد: »چنگیزخان را 
از خاتون ها و سراري، فرزندان ذکوراً و اناثاً بسیار بودند و خاتون 
فرزندان  اعتبار  مغول  رسم  در  و  بود،  سیونجین بیگي  بزرگ تر 
یک پدري به نسبت مادران باشد. مادرِ هر کدام بزرگ تر، به نسبْت 
آن فرزند را مزیت و رجحان باشد. )جویني، 29( واژه اي که مؤلف 
مجمع االنساب براي خاتون برتر به کار مي برد »استخوان بزرگ تر« 
)شبانکاره اي، ص 264( است که بیانگر موقعیت خاتون بزرگ تر 

در میان همسران خان مي باشد.
كليدواژه ها: مغوالن، ایلخانان، خاتون.

اداره ي حكومت
پس از تشکیل حکومت به وسیله ي چنگیزخان و گسترش آن 
به سرزمین هاي دیگر، محدوده ي وظایف همسران با خواتین نیز 
از محدوده ي ایل فراتر رفت و هرچه قلمرو مغوالن بیشتر مي شد 
به همراه آن نقش سیاسي و اداراي خاتون ها نیز گسترش مي یافت. 
پس از تشکیل امپراتوري مغول، نخستین خاتوني که نقش حکومتي 
گسترده اي را به عهده گرفت، توراكينا خاتون، همسر اوگتاي قاآن 
و مادر گیوک، بود. توراکینا موظف بود »تا به وقت آن که قوریلتاي 
شود، کار ملک را مرتب مي دارد و ُکفاه برقرار در خدمت باشند، 
چنانک یاساي قدیم و حدیث از آنچ قانون آن است منحرف نشود؛ 

نقش ادارى و حكومتى
 خاتون هاى مغول 

احمد فروغ بخش
مدرس مركز تربيت معلم شهيد رجايي شيراز
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و توراکینا خاتون  نیک داهیه و کافیه بود و بدین اتفاِق وفاق نیز 
زیادت استظهاري یافت«. در فاصله ي سال هاي 639 تا 644 هـ  .ق. 
که گیوک رسماً حکومت را به دست گرفت، این توراکینا خاتون 
بود که اداره ي قلمرو وسیع امپراتوري را، که ایران نیز بخشي از آن 
محسوب مي شد، برعهده داشت. حاکمان مغولي ایران نیز در این 

مدت مطیع اوامر وي بودند. )جویني، صص 199ـ 196(
از دیگر خاتون هاي مغول که نقش برجسته اي در امور سیاسي 
و  تولي خان  ققتني بيگي، همسر  سور  از  باید  داشتند  فرهنگي  و 
مادر منگوقوبیالي و هوالگوواریغ بوکا، نام برد. )رشیدالدین، 781ـ 
778( به قول مؤلف جامع التواریخ وي »بغایت عاقله و کافیه بود 
و سرآمد خواتین عالم...« )همان، 791( فرزندانش به شدت تحت 
ننمودند. وي در به  اوامر او سر مویي تجاوز  از  او بودند و  امر 
قدرت رساندن فرزندانش نقش مهمي را برعهده داشت. منگوقا آن 
پس از جلوس بر تخت ایلخاني وي را به عنوان مشاور نزدیک 
خود قرار داد و بدون صوابدید او دستوري صادر نمي کرد. )همان، 
824( عالوه بر توجه به سیاست، در امور فرهنگي و مذهبي نیز 
ید طوالئي داشت. »هرچند متابع و مقّوي ملت عیسوي بود، در 
اظهار شعار شرع مصطفوي بغایت کوشیدي و صدقه و عطا در 
ق این معني آن که  حق ائمه و مشایخ اسالم مبذول داشتي و مصدِّ
شیخ االسالم  و  سازند  مدرسه  بخارا  در  تا  بداد  نقره  بالش  هزار 
سیف الدین باخرزي... مدبر و متولي آن کار خیر باشد؛ و فرمود 
تا دیه ها خریدند و بر آن وقف کرد و مدرسان و طالب علمان را 
بنشاند و دائماً صدقات به اطراف و نواحي فرستادي و اموال بر 

مساکین و فقراي اسالم نفقه کردي...« )همان، 824(
با تشکیل دولت ایلخاني در ایران، نقش حکومتي خاتون ها 
به وسیله ي  عهد  این  از  دوراني  در  مناطق  برخي  یافت.  ادامه 
نقش  داراي  دوره  این  در  که  خواتیني  مي شدند.  اداره  خاتون ها 
حکومتي گشتند جملگي از همسران و دختران ایلخانان نبودند، 
بلکه چنان که خواهیم گفت، برخي از ایشان از خانواده هایي بودند 
که در زمان هجوم مغول داراي حکومت محلي در بخش هایي از 
ایران بودند و به هنگام اشغال ایران توسط مغوالن به اطاعت آنان 
درآمده و حکومت مغوالن را پذیرفته بودند.نکته ي قابل ذکر این که 
به دلیل توجه خاصي که مغوالن به خواتین و به خصوص نقش 
زن در امور داشتند، ادامه ي حکومت در یک محل به وسیله ي یک 
زن چندان وضعیتي غیرعادي تلقي نمي شد، بنابراین ایلخانان طبق 
سنت مغولي خود، اداره ي برخي از مناطق را به بانوان اَشراف، چه 
از خانواده هاي ایلخاني و چه از بازماندگان حکومت محلي واگذار 

مي کردند.
فوق العاده اي  نفوذ  داراي  ارکان حکومت،  داخل  در  خواتین 
مي کردند.  ایفا  مهم  تصمیمات  در  تعیین کننده اي  نقش  و  بودند 
هنگامي که هوالکوخان در سال 663هـ .ق. از دنیا رفت همسر وي 
الجاي خاتون از جمله کساني بود که به همراه دیگر امراي مغول 
خواستار حکومت  و  فرستاد  قوبیالي  قاآن  به خدمت  رسوالني 

اباقاخان فرزند ارشد خان متوفي، گردید. ]شیرازي، 54(

یکي  فرزندش  حکومت  دوران  سراسر  در  الجاي خاتون 
دیگران  به  اجرایي  امور  و  مناصب  واگذاري  در  مهم  عوامل  از 
به  فارس  حکومت  واگذاري  در  وي  مثاًل  مي شد.  محسوب 
سلغریان  بازمانده ي  آخرین  سعد ابن ابي بکر،  دختر  آبش خاتون، 
بود.  وي  تأثیر  تحت  فارس  حاکم  و  داشت  مهمي  نقش  فارس 
)همان، 221ـ220( الجاي خاتون به همراه تقتني خاتون، همسر 
اباقاخان، از حامیان اصلي حکومت ارغون، پسر دیگر خود و خان 
بعدي، نیز به حساب مي آمد. )همان، 147( پرواضح است که اینان 
بعد از جلوس خان موردنظر خود، انتظاراتي از وي داشتند و در 
اداره ي کشور و نیز تصمیمات خان جدید اعمال نفوذ مي کردند. 

اردوي خواتین پناهگاه امرا بود.

هنگامي كه مغوالن موفق به 
تشكيل يك امپراتوري عظيم 

شدند زنان نيز، به همان ميزان كه 
در قبيله جايگاه مهمي داشتند در 
اداره ي حكومت نقش ايفا كردند

در سال هاي حکومت ارغون )683ـ690هـ .ق.( ـ فرزند دیگر 
الجاي خاتون ـ نفوذ خاتون به حدي بود که گاه امرایي که مورد 
بغض و کینه ي خان قرار مي گرفتند تنها پناهگاه خود را در اردوي 
مادرش مي دیدند. براي مثال، بوقا، امیراالمراي ارغون، هنگامي که 
مورد بغض ارغون قرار گرفت براي نجات جان خود به اردوي 
الجاي خاتون پناه برد. )همان، 223( قوتوي خاتون، همسر دیگر 
هوالکوخان هم توجه فراوان به امور سیاسي داشت و احمد تگودار 
فرزند او بود. )رشیدالدین، 1122( به دلیل سستي و ناتواني احمد 
تگودار در اداره ي حکومت، مادرش قوتوي بر امور مسلط بود. 
مؤلف جامع التواریخ وي را زني باتدبیر و »عاقله« مي نامد )همان، 
112( که به همین دلیل توانست سستي و ناتواني فرزندش را در 
اداره ي مملکت جبران کند. نقش فرهنگي خواتین در این دوره 
کمتر از نقش سیاسي و اداري ایشان نبود. به دلیل توانمندي مالي 



دوره ی يازدهم، شماره ي3،بهار 1389 
30

)شیرازي، 110( و این که در سراسر قلمرو ایلخاني داراي امالک 
درآمد  از  که  دارایي هایي  نیز  و  بودند  فراوان   )418 )نخجواني، 
حاصل از تملک دکاکین و حمام ها و خانه ها در شهرها داشتند، 
به برگزاري مجالس ادبي و معاشرت با شعرا و ادبا و علماي دیني 
و به طور کلي به کارهاي عام المنفعه مي پرداختند )بیاني، 122( و 
بدین وسیله سهم مهمي در شکوفایي فرهنگي و حمایت از دین 

داشتند.
در پذیرش مذاهب و برخورد با پیروان ادیان نیز مغول ها و 
ایلخانان، بسیار تحت تأثیر مادران و همسران خویش بودند. در 
یاساي چنگیزي بر آزادي ادیان تأکید شده بود؛ براي مثال مادر و 
همسران منگو قاآن مسیحي بودند در حالي که خودش مسیحي 
نبود، اما نسبت به پیروان مسیحیت فوق العاده مدارا مي کرد و یا 
دقوز خاتون، همسر هالکو به دین مسیحیت بود و با روحانیون 
بلندپایه ي مسیحي روابط دوستانه داشت و هالکو نیز گاه در مراسم 

عبادت مسیحیان شرکت مي کرد. )اشپولر، 214( 
مریم، همسر اباقاخان، دختر مسیحي امپراتور روم شرقي، نیز 
فراوان  نفوذ  همسرش  در  که  بود  مغول  خاتون هاي  از  نمونه اي 
در  را  خاتون  دقوز  نفوذ  او  است  معتقد  اشپولر  اگرچه  داشت. 
شوهرش نداشت اما عبارت »به نام پدر و پسر و روح  القدس« 
و عالمت صلیب که بر روي سکه هاي عهد اباقاخان ضرب شده 
باشد.  او  بر  اباقاخان  مریم همسر  تأثیر  از  نشاني  مي تواند  است 

)همان، 220ـ 219(.

حكومت خاتون ها بر فارس و كرمان
چنان که گفتیم برخي از خاتون ها در دوره ي ایلخاني اداره ي 
جمله ي  از  که  داشتند  دست  در  را  ایران  از  بخش هایي  مستقیم 
ایشان آبش خاتون همسر منگوتیمور، پسر یازدهم هالکوخان، بود. 
آبش خاتون دختر سعدبن ابي بکر، اتابِک متوفي فارس بود. زماني 
که سلجوق شاه، حاکم متمرد فارس، به وسیله ي مغوالن کشته شد 
که  بودند  سلغم  و خواهرش  اَبش  اتابکان،  وارث حکومت  تنها 
سکه و خطبه به نام آبش خاتون شد. به نظر مي رسد آبش خاتون 
از کارداني و کفایت به دور بوده است، چه او نتوانست بر امور 
مسلط شود و به گفته ي وصاف، از زمان او بود که ملک فارس رو 
به ویراني گذاشت و فرومایگان بر کارها مسلط شدند. )شیرازي، 
190( ابش خاتون به مدت 22 سال )661ـ683هـ .ق.( حکومت 
فارس را در دست داشت تا سرانجام عدم کارآیي او در اداره ي 
فارس و شکایت هایي که از او مي شد به گوش ارغون خان رسید که 
سبب شد ارغون او را به محکمه و بازخواست کشاند. بدین ترتیب 

به حکومت وي پایان داده شد. )همان، 213ـ212(
هنگام ایلغار مغول، کرمان در دست قراختائیان قرار داشت. 
مطیع  و سپس  او  امر  مطیع  زمان مرگ چنگیز  تا  براق حاجب، 
از  و پس  درگذشت  .ق.  در 632هـ  براق  بود.  اوگتاي  فرزندش 
اما فرزند  بر تخت نشست.  برادرزاده اش قطب الدین محمد  وي 
براق، رکن الدین که نزد اوگتاي قاآن بود با حکم اوگتاي قاآن به 

حکومت کرمان انتخاب و راهي آن ایالت شد و یک سال بعد، در 
سال 633هـ .ق.، به جاي قطب الدین حکومت را به دست گرفت 
و شانزده سال کرمان تحت امر او بود. اما هنگامي که منگوقاآن 
به قدرت رسید بار دیگر قطب الدین موردنظر قاآن قرار گرفت و 

حکومت کرمان به وي تفویض شد.
قطب الدین تا سال 656هـ .ق. که از دنیا رفت بر سر کار بود. 
به واسطه ي این که قطب الدین »شرایط نیکو بندگي به جاي آورده 
بود« )خواندمیر، 267( هالکوخان دستور داد تا زماني که فرزندان 
خرد وي به سن بلوغ رسند و حکومت را به دست گیرند، همسر 
وي ُقتلغ  تركان، به ضبط امور ملک و مال قیام نماید. بنابراین قتلغ 
ترکان حکومت کرمان را به نام فرزندش حجاج سلطان به دست 
با  را  خود  رابطه ي  این که  براي  و   )38 کرماني،  )منشي  گرفت. 
ایلخان محکم تر کند یکي از دختران خود به نام پادشاه خاتون را 
نیز به همسري، به اباقاخان داد. بنا به گفته ي مؤلف حبیب السیر، 
جزئیات  و  »کلیات  کرمان  در  حکومتش  مدت  در  ترکان  قتلغ  
مهمات را از پیش خود گرفت و در تعمیر والیت و ترفیه رعیت و 
تمهید بساط عدل و احسان و تشیید قواعد و اثنان سعي تمام نمود 
و در افاضه ي خیرات و اشاعه ي حسنات و اِنعام علماء و اِکرام 
فضال به مرتبه اي اهتمام نمود که تا غایِت ُعشر آن از هیچ پادشاه 

در پذيرش مذاهب و برخورد با پيروان 
اديان نيز مغول ها و ايلخانان، بسيار تحت 

تأثير مادران و همسران خويش بودند

ذوشوکت به وقوع نپیوسته بود. )خواندمیر، 268( قتلغ خاتون تا 
اداره ي حکومت را عهده دار  اباقاخان در 680هـ .ق.  زمان مرگ 
بود و با روي کار آمدن احمد تگودار حکومت کرمان به فرزند 
شوهرش )قطب الدین محمد( جالل الدین سیورغتمش واگذار شد.

اباقاخان مصافاتي دلي، و  با احمد در زمان  »سیورغتمش را 
مواالتي حقیقي دست داده بود؛ چون پادشاه گشت آن حقوق را 
رعایت فرمود. نیز امیر سوغونجاق نویین که قاین او بود وقوتي 
مادر احمد مربي و معیني شدند و حکم یرلیغ به تعویض سلطنت 
نافذ  ترکان  عزل  بر  مشتمل  علي االنفراد  کرمان  ممالک  جملگي 
گشت«. )منشي تهراني، 52( قتلغ خاتون از حزن و اندوه درگذشت 

پادشاه خاتون به مدت سه سال 
اداره ي كرمان را در دست داشت 
تا اين كه بايدوخان به قدرت رسيد 
و حكومت كرمان را به كردوچين، 

همسر سيورغتمش و دختر 
ابش خاتون، سپرد
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و دخترش، یعني پادشاه خاتون همسر اباقاخان، که اکنون به عقد 
خان جدید گیخاتو درآمده بود توانست برادر خود سیورغتمش را 

کنار زده و حکومت کرمان را به دست آورد.
اردوي  در  سال  پانزده  مدت  گذشته  در  خاتون  پادشاه 
آن که  براي  و  بود  کرده  اباقاخان، خدمت  مادر  سیونجین خاتون، 
قیام  سلطان  سیورغتمش  انتقام  و  مکافات  به  تا  »مي خواست 
نماید راه کرمان را شاهراه جهان ساخت.« )همان، 71( حکومت 
زمینه هاي  در  وسیعي  تغییرات  با  همراه  کرمان،  بر  پادشاه خاتون 
اجرایي و عمراني بود. وي دست به یک رشته انتصابات جدید در 
امور دیواني و حکومتي در کرمان و توابع مثل هرمز، شبانکاره و 

به  زیادي  توجه  مادرش  برخالف  درآمد. وي  خاتون  کردوچین 
زماني  در  به گفته ي وصاف  داشت.  فارس  آباداني  و  مردم  حال 
که این ایالت بیشتر اوقات دستخوش انهدام و خرابي بود و اکثر 
مدارس و مساجد رو به ویراني گذاشته بود و پول اوقاف را که 
کرده  تصاحب  زورگو  عده اي  مي شد  امور  این گونه  باید صرف 
بودند، کردوچین خاتون، در نهایت امانت، درآمِد اوقاف را صرف 
امور مربوط به آن کرد. ساخت مدرسه ي شاهي در فارس از جمله 
اموري بود که به وي نسبت داده شده است. توجه کردوچین به 
آباداني و امور دیني و فرهنگي در زماني انجام گرفت که حکومت 
که  بود  دلیل  همین  به  مي برد؛  سر  به  احتضار  حال  در  ایلخاني 
اقدامات عمراني و خیرخواهانه ي کردوچین در این برهه ي زماني 
تاریخ خود  الحضره در  بیشتر قرار گرفته و وصاف  مورد توجه 
زبان به ستایش آن گشوده است. )شیرازي، 626ـ 619( در آخرین 
سال هاي عمر حکومت ایلخانان مغول نیز هم چنان نقش زنان در 

امور سیاسي و فرهنگي نمودار است.

بهره ي سخن
اهمیت زن در جامعه ي ایلي مغول با گسترش یافتن محدوده ي 
پیدا کرد و نظرات خاتون هاي  بیشتري  ابعاد  امپراتوري  به  ایلي، 
مغول در اداره ي امپراتوري مورد توجه قرار گرفت. حضور بانوان 
رابطه ي  مغولي  حاکمان  ناتواني  با  حکومت  اداره ي  در  اشراف 
مستقیم داشت. در ساختار حکومت ایلخاني ایران نیز حضور زنان 
استمرار یافت و خواتین مغول در نقش همسر یا مادر ایلخان به 
نحوي در تصمیم گیري هاي حکومت نقش فعالي ایفا کردند و در 
کنار خواتین، زنان اشراف ایران نیز به دلیل نگرش مغوالن به عنصر 
زن فرصت فعالیت سیاسي یافتند. در عین حال توجه این بانوان به 
امور فرهنگي و دیني و حمایت آنان از علما و دانشمندان موجب 
رونق فرهنگ و گسترش در عصري شد که آثار ناشي از حمالت 

ویرانگرانه ي مغول ها در سراسر ایران به خوبي هویدا بود. 
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