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  )بازخواني متون فارسي(

  *يزدان فرخي

  چكيده
تأسـيس حكومـت ايلخـاني در ايـران،     ها بر حكومت خوارزمشاهيان و  با غلبة مغول
اي در ابعاد گوناگون زندگي ايرانيان وارد گرديد كه به طـرز چشـمگيري    عناصر تازه

نمونة قابـل تـوجهي از ايـن دگرگـوني و     . حيات اجتماعي ايران را دگرگون ساخت
تغييرات اجتماعي اين دوره، در زمينة وضعيت و زنـدگي زنـان ايـن روزگـار قابـل      

ها در ايران بر نوع و كيفيت حضـور   رسد كه حكمراني مغول مي نظر به. مشاهده است
نمايد كه انعكاس يكي از ايـن مـوارد    زنان در جامعة ايراني تأثيرگذار بود و چنين مي

» ارمـوك «تأثيرگذار در نقش زنان در جامعة ايران عهد مغول، در معنا و مفهـوم واژة  
كاررفتـه   ها به از زنانِ فعال در اردوي مغولويژه براي گروهي  اين واژه به. نهفته است

اي خاص از زنان را در تمايز با زنان ديگر  فرد دسته هاي منحصربه تواند ويژگي و مي
  .جامعه آشكار سازد

هاي اجتماعي زنان عهد  با اينكه اين واژه به طور چشمگير، نوع خاصي از فعاليت
رفتـه و   كار متون فارسي عهد مغول بهدهد و هرچند كه اين واژه در  مي مغول را نشان

رسد كـه   نظرمي براي خوانش اين متون، فهم معناي اين واژه امري ضروري است، به
  .است نگرفته تالشي براي شناخت صحيح و دقيق اين واژه صورت تاكنون

هدف اين مقاله بازخواني متون فارسي عهد ايلخاني براي معنايابي و توضيح واژة 
اي از حيات اجتماعي زنان و شـرايط جنسـيتي    به اين طريق گوشهاست تا » ارموك«

طور نمودي از  آمد، روشن گردد و همين وجود كه در ايران عهد ايلخانان براي آنان به
  .شود داده تأثير حكومت مغول و ايلخاني بر جامعة ايران نشان
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 مغـول،  خاتونـان  زنانگي، جنسيت، پوش، مردانه زنان ارموك، زنان لقب :ها كليدواژه
  .اردو تشكيالت

  
 مقدمه. 1

تأثير حملة مغول و نقش حكمراني ايلخانان در فرهنـگ سياسـي و اداري ايـران، يكـي از     
شـود و   مـي  هاي تاريخي در دورة ميانة ايران محسـوب  هاي قابل بررسي در پژوهش عرصه

تأثير ايـن دوره از  برخي از پژوهشگران را بر آن داشته تا با طرح دورنمايي تاريخي، ميزان 
هـاي   كنندة حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگـي سـده   ها را عامل تعيين سلطة سياسي مغول

نمود بخشي از اين غلبة فرهنگ سياسي و اجتماعي عهد ايلخانـان   2.بعد تاريخ ايران بدانند
در قالــب واژگــان و اصــطالحات تركــي، مغــولي و چينــي در متــون مختلــف ايــن دوره 

ها را  توان در آن تأثيرگذاري مغول اي از اين اصطالحات، كه مي بخش عمده 3.شود مي ديده
امـا   4اسـت،  كـرد، مـورد پـژوهش قرارگرفتـه     در ساختار اجتماعي جامعـة ايـران مشـاهده   

برخي از ايـن  رسد كه براي فهم جامعة ايراني عهد مغول، پژوهش بيشتر در مورد  مي نظر به
  .اصطالحات ضروري است

مورد پژوهش و توجـه   تاكنونرسد  نظرمي اصطالحات اجتماعي و اداري كه به از نمونة
تواند بازگوكنندة بخشـي   پژوهشگران تاريخ ايران عهد مغول قرارنگرفته و از سوي ديگر مي

ايـن واژه در  . است» ارموك«هاي حيات اجتماعي زنان در عهد مغول باشد، واژة   از واقعيت
  مايـه  در تصحيح انتقادي اخيـر ايـن اثـر، فرهنگـي گـران     . است فتهكارر به التواريخ جامعمتن 
هايي كه در عهد مغول و ايلخاني رواج پيـداكرده، توضـيح    آمده تا اصطالحات و واژه فراهم

در اثر . است مورد توجه قرارنگرفته» ارموك«شود، اما با اين همه، در اين بخش اصطالح  داده 
است و براي  ذكرشده» ها و تركيبات واژه  فهرست«كتاب  اخير، اين واژه فقط در بخش نماية

شده كه نشانة ابهام در معناي اين واژه بـراي مصـححان ايـن اثـر      گرفته كار به] ؟[آن عالمت 
  ).2475 /3: 1373اهللا،  رشيدالدين فضل(است  

در بخش ذكر زنان رسمي چنگيزخان و شـرح احـوال    التواريخ جامعدر » ارموك«عنوان 
  :است كاررفته به» گونجوخاتون«ارم چنگيزخان يعني همسر چه

خان پادشاه ختاي و مشهور است كه خوب صورت نبوده ليكن به  گونجوخاتون دختر آلتان
انـد و   كـرده  جهت آنكه پدرش پادشـاهي بغايـت بـزرگ بـوده او را اعتبـار و احتـرام مـي       

حيات بـوده و بعـد از آن   بوكا در قيد  چنگيزخان از وي هيچ فرزندي نداشته و تا عهد اريغ
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نمانده و در اردوي اين خاتون دختري ارموك بوده كه بـاؤرچي او بـود، هوقوتـاي نـام و     
   6.)303 /1: همان( 5بغايت معتبر و مشهور شده

رفتـه، يكـي از    كـار  در مورد او بـه » ارموك«شود، هوقوتاي كه عنوان  كه مالحظه مي چنان
اي مغولي  كه واژه» باؤرچي«عنوان . است گونجوخاتون بودهمسئوالن تشكيالت اداري اردوي 

، براي مقام و متصدي خوراك و غذاي تشكيالت اداري 7است» آشپز و خواليگر«و به معناي 
است كه هوقوتاي كسـي بـوده كـه بـا      در متن يادشده، چنين آمده. است رفته كارمي ها به مغول

رتق و فتق امور مربوط به غذا و خـوراك   در تشكيالت خاتون چنگيزخان، به باؤرچيعنوان 
  .نامد مي» دختري ارموك«پرداخته و در عين حال رشيدالدين همو را  خاتون مي

بودنِِ هوقوتـاي موضـوعي جـدا از وضـعيت      »ارموك«رسد كه  نظرمي در واقع، چنين به
مربـوط  اما، اگر به موضوعِ مقام وي در تشكيالت اداري گونجوخـاتون  . است اداري او بوده

است؟ در وهلة  مربوط بوده» دختر«نبوده، پس دليل انتساب به اين عنوان به چه ويژگي اين 
در كنار اين » دختر«رفتن لفظ  كار نمايد كه احتماالً اين موضوع به جهت به نخست، چنين مي

واژه، به خصوصيت جنسيتي و يا زنانگي او مربوط باشد، اما به هر حال، ايـن موضـوع بـه    
فقـط   التـواريخ،  جـامع و قراين بيشتري نيازمند است و البته رشيدالدين در اثر خود، شواهد 

  .است كاربرده بار اين واژه را به يك
اهميـت   حـائز شده،  با وجود اينكه رشيدالدين اين واژه و معنايي را كه از آن مستفاد مي

وهشگران به ايـن  ، پژهكاربرد است كه در ذكر خدمة تشكيالت گونجوخاتون آن را به دانسته
يابي و توضيح آن با توجـه بـه منـابع     توجهي براي ريشه و تالش قابل  اند واژه اعتنايي نكرده

) 226: 1374رشـيدالدين،  (هاي فارسي  كه در چاپ چنان 8است، نگرفته عهد ايلخاني صورت
 هاي فارسـي معاصـر   فرهنگ، التواريخ جامع Rashid Al-Din, 1998: I/148(10( 9و انگليسي

 ــ مغـولي بـه فارسـي     فرهنگ واژگان تركي، )1381؛ انوري، 1379؛ معين، 1380دهخدا، (
 ,Encyclopedia of Iranica( شناسي هاي جامع در حوزة ايران ، دانشنامه)1386آبادي،  دولت(

المعـارف بـزرگ    ةدايـر  ؛Encyclopedia of Islam, 1991(شناسـي   و اسـالم  ،)1982-2009
هـاي مربـوط بـه     پـژوهش  ،)Encyclopedia of Mongolica( شناسي مغول ،)1377اسالمي، 

هاي مربوط به تاريخ زنان  پژوهش ،)١١ Lambton: 1988؛1382بياني، (حوزة زنان عهد مغول 
به ) 1365: تسف(و مطالعات تاريخ اجتماعي مغول ) 1390: ؛ ستاري1376حجازي، (ايران 

  .است اي نشده اين واژه اشاره
اين  )Gerhard Doerfer( در ميان پژوهشگران اخير، فقط گرهارد دورفررسد كه  نظرمي به
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عناصر تركـي و مغـولي در   او در جلد دوم اثر خود با نام . است داده واژه را مورد توجه قرار
هـاي تركـي رايـج در زبـان فارسـي آورده و آن را بـه        ، اين واژه را در شمار واژهفارسي نو
دورفر در ميان معاني گوناگوني كه . است آورده» ,Irmäk ermäk, ermak« هايي مانند صورت

 التواريخ جامعبرده، به  كار به» مسخره، مضحك، مطبوع، ميگساري و بزم«براي اين واژه نظير 
كردن، وسايل سرگرمي، ماية  مشغول«است و مطابق اين منبع، آن را به معناي  نيز اشاره كرده

رسد آنچـه دورفـر در    نظرمي به ).Doerfer, 1965: II/181-182( است تعريف كرده» سرگرمي
در فرهنـگ معاصـر تركـي ازبكـي      )Ermak( »ايرمك«كند، به واژة  مي مورد اين واژه مطرح

آنچه باعث خوشي و خوشـگذراني  «: است شباهت بسياري دارد كه به سه معنا تعريف شده
ة تمسخر، شـوخي  باشد، آنكه باعث تسلي و خوشي خاطر و خوشگذراني باشد، آنكه وسيل

  ).256: 1386يارقين، (» و خنده باشد
دهنـد،   مـي  دسـت  آيا با توجه به تعريفي كه دورفر و يارقين در فرهنگ ازبكي معاصر بـه 

كمك كرد؟ به عبارتي ديگر، مطابق با تعريف دورفر،  التواريخ جامعتوان به بازخواني متن  مي
ي »دختـر «كه در عين حال مقـام و تصـدي بـاؤرچي گونجوخـاتون را داشـته،      » هوقوتاي«

كردن يكي از خاتونان بـزرگ چنگيزخـان را در     كردن و مشغول است كه اسباب سرگرم بوده
ت آشپزخانه و تأمين خوراك گذشته از اينكه مقام پرمسئوليت مديري. كرد مي اردوي او فراهم

سـويي نـدارد و از آنجـايي كـه ايـن       كردن سلطان هم گي يا سرگرم خاتون با ماهيت مسخر
خواني ندارد، ضروري است تا با دسـتيابي و مقايسـة شـواهدي     تعريف با ساخت جمله هم

جـز   همچنين گفتني اسـت كـه ظـاهراً دورفـر بـه     . بيشتر به اظهارنظر در اين زمينه پرداخت
رسد  نظرمي است، در حالي كه به اي نداشته به منابع ديگر عهد ايلخانان مراجعه التواريخ معجا

اين واژه در متون فارسي روزگار حكمراني ايلخانان در ايـران و دورة پـس از سـقوط ايـن     
  . است رفته كار سلسله به
و آيـد، هـدف عمـدة ايـن پـژوهش واكـاوي        كه از اين مقدمة نسبتاً مفصل برمـي  چنان

بازخواني متون فارسي عهد مغول براي بازيابي و بازسازي معنـاي واژة ارمـوك اسـت كـه     
هـاي كـاربرد آن، بخشـي از زنـدگي      توان با طرح مجدد و شناخت عرصه رسد مي نظرمي به

  .عه را در روزگار مغول روشن ساختهاي اين گروه از جام اجتماعي زنان و نمود فعاليت
  

  بررسي متون فارسي. 2
كـه از ايـن واژه در دورة چنگيزخـان يـاد     ( التـواريخ  جـامع رسد كه پـس از   نظرمي به چنين
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، نخستين اشاره را به واژة ارموك در متون تاريخي فارسي عهد مغول، بتـوان در  )است كرده
هـاي   اين اثر كه طي سال. نوشتة منشي كرماني سراغ گرفت العلي ةالعلي للحضر سمطكتاب 

پردازد،  مي) ق  703 -  619(و به تاريخ فرمانروايي قراختاييان كرمان شده  ق نوشته  720 -  715
ق، بـه    693در ميان رويدادهاي دورة حكمراني پادشاه خاتون در كرمان و در حـدود سـال   

كـه در ميـان يكـي از     كند كه ظاهراً ارتباط نزديكي به واژة ارموك دارد، چنان نامي اشاره مي
وارد كـرد، مسـاعي   »  سيورغتمش سلطان«مدعي حكومت خود خاتون به  اتهاماتي كه پادشاه

خـاتون   خاتون به واسطة يكي از عوامل اردوي پادشاه كردن پادشاه سيورغتمش براي مسموم
   :است ضبط شده» ايراموك«بود كه نام وي با عنوان 

او را در قبض و قيد آوردند و اين معنى را نيز عالوة آن مفتريات ساختند كه رقبـة تمتـع   
اسـت و زهـر    خاتون در ربقة تسخير خـود آورده  ايراموكى را ايسن نامى از جوارى پادشاه

بدو داده تا بوقت فرصت شراب و طعام خاص را مسموم گردانيده بپادشاه خـاتون دهـد   
  ).73: 1362كرماني، (

در اين روايت، منشي كرماني عالوه بر مضمون اصلي يعني اتهام و افترا به سيورغتمش، 
كنـد كـه در واژة    خـاتون نيـز اشـاره مـي     ي از تشكيالت و مالزمـان اردوي پادشـاه  به بخش

شناسـي بـه واژة    ظاهراً، اين واژه عالوه بر اينكه به لحاظ واژه. است منعكس شده» ايراموك«
كننـدة مقـام و    اشاره شده، شـباهت قابـل تـوجهي دارد، بيـان     التواريخ جامعكه در » ارموك«

نزديكـي بسـيار و    التـواريخ،  جـامع موقعيت زن يا دختري بوده كه دارندة آن همانند روايت 
  . است دسترسي قابل توجهي به خاتون بزرگ داشته

منسـوب و مسـما شـده، بـا     » ايراموكي«مطلب نخست اين است كه شخص اخير كه به 
آيـد كـه زنـي از زنـان اردوي      چنـين برمـي   12»رقبـة تمتـع  «توجه به عبارت اخير و تركيب 

اسـتفادة يكـي از مـردان اهـل اردوي سـيورغتمش       است كه مـورد سـوء   خاتون بوده پادشاه
تـوان اشـاره كـرد، ايـن اسـت كـه هماننـد ارمـوك          نكتة ديگـري كـه مـي   . است قرارگرفته

  ــ  گونجوخاتون، كه باؤرچي و مسئول طعام و خوراك و نوشيدني خاتون بود، در اينجا هم
مسئوليتي » ايراموكي«شده كه  داده ـ تلويحاً نشان  است اي نشده به عنوان باؤرچي اشاره هرچند

اسـت، چراكـه    خـاتون داشـته   در پيوند نزديك بـا مسـئوليت خـوراك و آشـاميدني پادشـاه     
از ايـن رو،  . اسـتفاده كنـد   خاتون سـوء  كردن پادشاه توانسته از موقعيت خود براي مسموم مي
ها به يك واژة خاص اشاره دارند؛ با اين  احتمال زياد هر دوي اين واژهتوان گفت كه به  مي

به عنوان نام يـك   العلي سمطبه عنوان يك لقب و در » ارموك«، التواريخ جامعتفاوت كه در 
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به » ايراموك«و » ارموك«به اين موضوع يعني تفاوت كاربرد . است كاررفته شخص خاص به
  .شد خواهد دوباره پرداختهعنوان لقب و نام خاص يك شخص 

است  اي شده نيز اشاره» اكدش ايراموك«به شخصي به نام  العلي، سمطهمچنين، در متن 
دسـتان درگـاه    از نزديكـان و كاربـه  » ايرامـوك «كه در اين مورد هـم شـخص منسـوب بـه     

گيري موقت بايدوخان و غـارت امـوال    اين روايت در زمان قدرت. است خاتون بوده پادشاه
شده كه در ايـن   خاتون خواسته خاتون به دست عوامل بايدوخان نقل شده و از پادشاه اهپادش

» اكدش ايراموك«موقعيت بحراني در كرمان اقامت نكند و اين پيام از طريق شخصي به نام 
  :است شده كه گويا از زيردستان خاتون بوده، به وي منتقل

  بر دسـت و زبـان اكـدش     ش قوتى بيكىباتفاق خاتون ... و همين معنى امير محمد ايداجى
ود بدان ملتفت نشـدند  ايراموك و نواب نوشته و پيغام داده و از توقف در كرمان تحذير نم

  ).76: همان(

شود، شخص منسوب به ايرموك در زمرة افراد خاصـي   مي كه ديده در اين نقل نيز چنان
بزرگ عهد ايلخاني از طريق او  رساني به خاتون بوده كه به خاتون دسترسي داشته و كار پيام

  .است گرفته مي انجام
تواريخ رسد كه شكل ديگري از اصطالح مورد بحث اين مقاله در كتاب  نظرمي چنين به
قطبـي اهـري ضـمن بيـان رويـدادي از عهـد       . است رفته كار به 13اثر قطبي اهري شيخ اويس

بـر خـود   » ايرمـوكي «نـام  كنـد كـه    ق، به شخصي اشاره مـي   732ابوسعيد ايلخاني در سال 
اين روايت به اتهامي مربوط است كه اهـالي اردوي ايلخـان بـه بغـدادخاتون و     . است داشته

. بودنـد  اي عليه ابوسعيد ايلخاني متهم كرده شيخ حسن وارد كرده و آنها را به طراحي توطئه
ظـاهراً، او  . بود بنياد نهاده» ايرموكي ايراغل«به نوشتة قطبي اهري اين اتهام را شخصي به نام 

رفت و اين اتهام چنان اعتبار يافـت كـه پـس از     شمارمي عامل مؤثري در انتشار اين اتهام به
  : اينكه به سمع سلطان ابوسعيد رسيد، مورد قبول ايلخان واقع گشت

در شهور سنه اثني و ثلثـين و سـبعمائه، ميـان سـلطان و اميـر، صـاحب اغـراض تهمتـي         
. انـد  اند و قصد پادشاه كرده گار بغداد، دختر امير چوپان متفق شدهدرانداختند كه با خداوند

او به حضرت . عن به امير احمد رشيد رسيد ايرموكي ايراغل نام بنياد اين فتنه نهاد و به عن
  ).215: 1389قطبي اهري، (عرض كرد و سلطان عظيم ازين معني برنجيد 

وايـت، بـرخالف آنچـه در روايـت     در ايـن ر » ايرموكي ايراغل«كاررفتن  نوع و شكل به
اي نيست تا بتوان به روشـني   بود، به گونه شده بودن ايراموكي تصريح در مورد زن العلي سمط
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توان از شباهت اين واژه  ظاهر مي ماهيت، جنسيت آن شخص اخير را روشن كرد، هرچند به
د و از سوي ديگـر  آور ميان كاررفته، سخن به به» ايراموكي«به صورت  العلي سمطبا آنچه در 

توانسته از روابط پنهاني يكي از خاتونـان   كرد كه چه مقامي مي توان اين پرسش را مطرح مي
نمايـد   بزرگ با امير بزرگ مغول آگاهي پيداكرده و در مورد آن تهمت و يا افترايي را مطرح

كه در بخش دوم اي  كاررفتن واژه كه اتفاقاً نزد ابوسعيد بهادرخان مقبول افتد؟ به هر روي، به
به انتشار  تاكنونپژوهشگراني كه . افزايد شود نيز بر ابهام موضوع مي مي نام اين شخص ديده

اند، در مورد اين نام توضيحي نداده و همگي صـورت   كرده اقدام تواريخ شيخ اويسكتاب 
  . اند كرده متفاوتي در بازخواني اين نام عرضه

 »ايرمـوكي ايراغَـل  «آيـد، آن واژه را   ارميشـم  فن لون كه در اين ميـان پيشكسـوت بـه   
)Irmūki Irāghal (است و البته احتماالً از روي احتياط در ترجمة انگليسي اين  بازخواني كرده

» ايرموكي ايراغَـل «تا مجبور نباشد ماهيت جنسيت  14اي جملة خود را نگاشته عبارت به گونه
گونه بازخواني  عالوه بر اينكه فن لون داليلش را براي اين). 57: 1954همو، (را معلوم نمايد 

در روايت اخيـر  » صاحب اغراض«دادن عبارت  مشخص نكرده، اشتباه فاحش وي در نسبت
  .سازد رو مي ي متن با ترديد روبهدقت وي را در بازخوان  به شيخ حسن جاليري، اعتماد به

عبدالرسول خيرانديش نيز كه طي يك مقاله فقط بـه انتشـار بخـش مربـوط بـه تـاريخ       
ايلخانان از عهد اباقا تا روزگار شيخ اويس همت گمارده، بدون ارائة توضيحي، نام اخيـر را  

خطـي   ةنسخكه با توجه به متن ) 233: 1383همو، (است  كرده  بازخواني» ايرموكي ايواغلي«
هـاي   البته، گـزارش . شود نمي كم در اصل نسخ چنين خوانده مورد استفادة پژوهشگر، دست

ديگري از ايرموكي در متون فارسي كه در اين مقاله بحث خواهدشد، معناي مرد يا پسـر را  
  . دهند نمي دست ، بهآيد برمي) سرايي پسربچه و غالم(كه از تعريف ايواغلي 

برگرداني از اين اثر را منتشر كرده كه عالوه بـر   اخيراً، ايرج افشار چاپ انتقادي و نسخه
استاد افشار . است برگردان اين اثر را نيز در ضميمة اين چاپ آورده شده، نسخه متن تصحيح

، به دليل اينكـه  اما به هر حال. است بازخواني كرده» ايرموكي ايراغل«اين واژه را به صورت 
توانـد چيـزي بـر     اسـت، نمـي   گذاري نكرده توضيحي در مورد اين نام نداده و آن را اعراب

ايرمـوكي  «چيسـت و   15»ايراغـل «تصريح اين نكته كه معناي دقيـق  . مطالب فن لون بيفزايد
در اردوي » ايرامـوكي «چـه شـباهتي بـه    » ايرمـوكي «زن بوده يـا مـرد و يـا اينكـه     » ايراغل
خاتون و ارموك در اردوي گونگجوخاتون داشته، موضوعي نسـبتاً مـبهم و در وهلـة     پادشاه

كم نكتة مشترك در مـورد همـة آنهـا ايـن      آيد، اما دست شمارمي نخست مطلب دشواري به
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هاي بـزرگ مغـول و    ها، اشخاص و زنان مورد بحث به خاتون است كه در همة اين روايت
و  متنفـذ رسد كـه در همـة مـوارد افـراد      نظرمي به تشكيالت اردوي آنها پيوستگي داشتند و

  .شدند ي در اين تشكيالت محسوب ميمطلع
يكي از در  16»رموكاال«و » ايرامك«به دو صورت واژه رسد كه اين  نظرمي طور، به همين

. اسـت  كاررفتـه  به نيز 17در اواخر حكومت ايلخاني و هجري ر عبيد زاكاني در قرن هشتماثآ
در دسـتگاه   متنفـذ اژه را به عنوان بخشي از نام يكي از زنـان بـه ظـاهر    نخست، عبيد اين و

محتواي روايت عبيد طنزپردازانه اسـت و در عـين   . است كاربرده خاتون در كرمان به شاه قتلغ
در اين روايـت،  . است حال از قدرت و نفوذ شخصي نشان دارد كه به ايرامك منسوب شده

] سـيرجان [خـاتون حكومـت سـيرگان     شـاه  مك از قتلغشوهر كرمان ايرا«: گويد كه عبيد مي
  ).306: 1999عبيد زاكاني، (» التماس كرد
كـاربرده، ايـن روايـت     اي كه عبيد در متن حكايت بـه  طبعانه نظر از محتواي شوخ صرف

دهد كه نخست زن منسوب به ايرامك از نفوذ سياسي و اداري برخوردار بوده و در  مي نشان
آيد كه همسرِ زني كـه بـه ايرامـك منسـوب شـده، انتسـاب و        برميبافت روايت هم چنين 

است؛ سرانجام اينكه شخصي كه به ايرامـك   كرده شناسايي خود را را از همسر خود دريافت
  .است منسوب شده، مانند زنان ديگر جامعه ازدواج كرده

و  مشهور است دلگشا ةرسالاي كه به  مجموعه ي ديگر از كتاب خود و درعبيد در بخش
در اين مورد نيز . كند ياد مي »رموكاال«به صورت از اين عنوان  ،»تعريفات«رساله در بخش 

هاي صـاحب   كند كه در رديف عنوان راي زناني استفاده ميعبيد اين واژه را به شكل لقبي ب
قابـل اعتنـا   » بـيگم « و »خـاتون «زنان عهـد مغـول همچـون    اجتماعي مراتب  سلسله جاه در
در اينجا نيـز آنچـه مشـهود    ). 320: 1343؛ همو، 255 -  254: 1383زاكاني،  عبيد( است بوده

 ،با ايـن حـال  . شدند شناخته مي» ارموك«است كه با نام ي بودن زنان شهرت و معروفاست، 
حي كه اخيراً از اين اثـر عبيـد منتشـر كـرده، در     در چاپ انتقادي و منقّ مصححدر اينجا نيز 

ه به جايي نبـرده و در شـرح ايـن واژه چنـين     ااين واژه رساختن معناي  تعريف و مشخص
، همـو ( »است ها نيز همچنين آمده نسخه ةدر هم. ام  نيافته... « است كه معني اين واژه را آورده
بودند  ان در دو چاپ ديگري كه پيش از اين از رسالة عبيد منتشر كردهمصحح). 255: 1383

اند و البته در همة مـوارد ضـبط يكسـاني از واژة     دهنكر نيز توضيحي در مورد اين واژه ارائه
  ).320: 1343؛ همو، 330: 1999 ،همو(است  شده داده   دست به » االرموك«

اسـت، بـه    كـاربرده  بـه » االرموك«به  ملقبمحتواي طنزي كه عبيد زاكاني در مورد زنان 
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است  حت ديدهمصل مصححاي است كه در چاپ اخيري كه در ايران از آن منتشر شده،  گونه
اي خاص را از آن حذف و آن را به صورت  كه براي رعايت شئونات اخالقي در ايران، واژه

 سـو ن...از  18]بيشـتر [آنكـه : االرمـوك «: است در تصحيح اخير چنين آمده .چين نقل كند نقطه
هـاي   محتواي اين جملة قصار عبيد با توجه بـه جملـه   19.)255: 1383، همو( »دادن خواهد

به ارموك در زمرة زناني هستند كه در مقايسه  ملقبپيش و پس از آن، چنين است كه افراد 
با زنان ديگر تمايالت جنسي و زناشويي آنها متفاوت بوده و در نظـر ظريفـان و اهـل قلـم     

عبيد در ميـان  . سنج همانند عبيد، به صورت متمايز بر رفتار جنسي خاصي تأكيد دارند نكته
تمـايالت  «و احتمـاالً  » دگرنمـايي زنـانگي  «ه طنزآميز خود گـويي قصـد دارد   جمالت كوتا
ها تمـايالت   به هر روي، اين مطلب كه آيا ارموك. از اين زنان را برجسته سازد» فراجنسيتي

دادند، موضوعي است كه بايد به آن توجـه   مي اجتماعي فراتر از جنسيت زنانه از خود نشان
  .تواند قدري راهگشا باشد در اين زمينه مي مة هراتنا تاريخگزارش . بيشتري كرد

، كـه  )ق  721تـا   681زنده در حـدود  (محمد هروي  بن نوشتة سيف نامة هرات تاريخدر 
شود،  اثري در زمينة تاريخ محلي هرات و مناطق مجاور آن در روزگار ايلخاني محسوب مي

» ارمـوك «نزديكـي بـا اصـطالح    توانـد پيونـد    رسد مي نظرمي آيد كه به مي دست اطالعاتي به
در ايـن اثـر، ضـمن بيـان لشكركشـي اميـر دانشـمند بهـادر فرمانـده اولجـايتو           . باشد داشته

وي را  21شود كه سيف هروي به شخصي اشاره مي 20به هرات،) ق  716تا  703فرمانروايي (
ن امير عضوي از لشكريا» ارمك«آيد،  كه از محتواي اين روايت برمي چنان. خواند مي» ارمك«

دانشمند بهادر بود و ظاهراً زنانگي خود را پنهان كرده و به عنوان مردي از لشكريان ايلخان 
از قرار معلوم، هنگامي كه لشكر دانشمند بهادر . بود به جنگ با حاكم هرات به خراسان آمده

شـوند و لشـكريان ايلخـان در تنگنـاي شكسـت       رو مـي  با خدعـة ملـك فخرالـدين روبـه    
دارد كـه جنسـيت    ماهيت جنسي خود را هويدا كرده و اعالم مي» دختر«ند، اين گير قرارمي

   .است» عورت«زنانه دارد و 
دختري بود ارمك نام كه خود را به لباس مردان ملبوس داشتي و بر سواري و تيرانـدازي  

 ةرسـاندند او سـين   در آن ساعت كه دانشمنديان را به قتـل مـي  . بغايت قادر و ماهر بودي
الدين محمد سام من عورتم از بـراي خـداي    ورد كه اي جمالآرهنه كرد و فرياد برخود ب

و را به جان امان داد بر االدين محمد سام  عزوجل كه مرا بگوي تا به قتل نرسانند و جمال
هاي مردانه درپوشد و بر شرفه حصار آمد و گفت اي قوم، مـنم   اول بفرمود تا جامه ةشيو

گويد كه خاطر پريشان مداريد كـه   رساند و مي بهادر همه را سالم ميامير دانشمند . ارمك
بايد كه زودتر بازگرديد و سخن مـن   مي. ايم من با فرزندان و برادران و خدمتكاران سالمت
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؛ 501: 1943مو، ؛ ه520 -  519: 1385هروي، ( كه يوسف اياز به شما رسانده به امرا رسانيد
  .)118: 1380، موه

آيد، با اينكه وي به لحاظ جنسي در شمار زنان بـه حسـاب    ن روايت برميكه از اي چنان
بودن او با ديگر مـردان لشـكر    از لشكريانِ دشمن به همسان) كم دست(آمد، ظاهراً كسي  مي

تا ) بود يا آراسته شده(اي بود  هاي جسمي و مهارتي وي به گونه است و ويژگي ترديد نداشته
. يلخان كه از قـرار معلـوم عمومـاً مـرد بودنـد، درنظربگيرنـد      او را همانند لشكريان عادي ا

يـا بـه   (توان چنين عنوان كرد كه شخص اخير دختري در كسوت مردان بـوده   بنابراين، مي
اي داشـته،   و با اينكه جنسـيت زنانـه  ) 22پوش يا دختري پسرپوش زني مردانه: تعبيري ديگر

توان گفت شـخص مـورد نظـر بـه      رو مياست و از اين  گويا تربيت و آموزش مردانه ديده
لحاظ وضعيت اجتماعي موقعيت ويژه داشته و در مقايسه با دختران و زنـان ديگـر جامعـه    

اما، نام او نيز به اندازة مـوقعيتش داراي وضـعيت خاصـي    . است وضعيت غيرمعمولي داشته
يك از  هيچچگونه نامي است و چگونه بايد آن را تلفظ كرد؟ به هر روي، در » ارمك«. است
: 1943هـروي،  (است  نشده در اين زمينه نظري ارائه نامة هرات تاريخشدة  هاي تصحيح چاپ
  . )520 -  519: 1385، موه ؛118: 1380، مو؛ ه501

» ايرامـوكي «يـا  » ارمـوك «بازخواني متفاوت و گويش ديگـري از واژة  » ارمك«آيا واژة 
انـد؟ آيـا    كـاربرده  و قطبي اهـري بـه   اهللا، كرماني اني چون رشيدالدين فضلمورخنيست كه 

ـ جنسيتي دختري كه در روايت هروي  داشتن وضعيت خاص جسمي و تمايالت اجتماعي
شود، با ابراز تمايالت جنسيتي و وجه اجتماعي زنـاني   در لشكر دانشمند بهادر مالحظه مي

ان گزارشي رسد كه در اين مي نظرمي كه در روايت عبيد مطرح گرديد، وجه شباهتي دارد؟ به
اسـت،   ذكر كـرده  الصفا ةصفوالدين اردبيلي مشهور به  بزاز در كتاب تذكرة شيخ صفي كه ابن

  .ها و تأييدكنندة نظر اخير خواهدبود راهگشاي اين ابهام
بود، در اواخر عهـد   گذاري شده الدين كه در اواخر دورة ايلخاني پايه طريقت شيخ صفي

ارتباط نسبتاً نزديكـي بـا اردوي ايلخـان و خـوانين مغـول      بود تا نفوذ و  ايلخاني موفق شده
 الصـفا  ةصـفو الدين در روايـات   ايجادكند و بخشي از اين پيوندها از زبان مريدان شيخ صفي

در يكي از اين روايات چنين آمده كه بغـدادخاتون كسـاني را از سـوي    . است منعكس شده
خـاتون را بـه گـوش شـيخ      بغـداد  بودند تـا ارادت  الدين فرستاده خود به خدمت شيخ صفي

بزاز، اين گروه شماري از دختراني بودند كه به عنوان  مطابق گزارش ابن. الدين برسانند صفي
رسد ويژگـي ظـاهري، ماهيـت     نظرمي به. بودند شده كارگرفته خدمه در اردوي بغدادخاتون به



 97   يزدان فرخي

  

بـزاز از ايشـان    بـن شـده و سـرانجام تعريفـي كـه ا     اجتماعي اين گروه، نامي كه به آنهـا داده 
   .است» ارموك«كنندة چند روايت پيشين اين مقاله در مورد واژة  دهد، كامل مي دست به

يعنـي    ـ بغدادخاتون دو كس از ايرموك. نوبتي پادشاه ابوسعيد برداهللا مضجعه به اردبيل بود
 ـ به حضرت شيخ قدس سره فرسـتاد بـه سـالم و     باشند 23از دخترانكه متشبهات به رجال

انـد و ايـن معنـي امتحـان بـود يـا از طـرف         چنان ظاهر كردند كه دو كـس از اميرزادگـان  
كه دستبوس شيخ  24دختران چون بر در آمدند و بار خواستند. ها بغدادخاتون و يا اطرف اين

الفور از  دست نماز، دست نماز و علي: كنند شيخ قدس سره دست مبارك دركشيد و فرمود
انة ديگر برفت و ايشان ديگـر بازخواسـتند شـيخ مجـال نـداد و      آن مقام برخاست و در خ

  ).792: 1376بزاز،  ابن(فرمود كه امثال شما نامحرم را مجال نباشد 
ها يكسان  ها وجوددارد، آنچه در همة موارد نسخه گذشته از اختالف اندكي كه در نسخه

  .اين واژه استشده در مورد  و خصوصيات مطرح» ايرموك«كارگيري واژة  است، شكل به
بـزاز و   بـه نظـر ابـن     ـ الدين كه جز شيخ صفي شود، به مي بزار ديده كه از روايت ابن چنان

بـودن  »دختـر «ـ به علم غيب و سرّ درون افـراد آگـاهي داشـته، كسـي از       راويان اين كتاب
. بودنـد  است و آنهـا را هماننـد مـردان در شـمار آمـده      فرستادگان بغدادخاتون اطالع نداشته

يعني ظاهرشدن (بود  رود كه اين نوع مأموريتي كه بغدادخاتون به خدمة خود داده احتمال مي
، رويـة معمـولي بـراي    )با پوشاك، اندام، موي، چهره، آرايش و به طور كلي ظـاهر مردانـه  

هاي خاتونان مغول را در استفاده از خدمة  توانسته محدوديت است و مي دختران ارموك بوده
  .ط با عموم جامعه تا حدي برطرف كندزن براي ارتبا

بـزاز و ايـن نكتـه كـه ايـن زنـان قابليـت         در اين روايت ابن» ايرموك«گيري واژة  كار به
توانسـتند جنسـيت خـود را     نماياندن خود به عنوان مردان را داشتند و با ظاهري مردانه مـي 

با ظـاهري مردانـه در    هراتنامة  تاريخنامي كه در  »ارمك«دهد كه  تواند نشان پنهان كنند، مي
. همـاني دارد  بود، موقعيتي مشابه و در مجموع اين صحنة نبرد و در ميان لشكريان ظاهر شده

ك «تـوان نـام وي را    كه از اين رو مـي » ارمك«به سخني ديگر،  مـرگـذاري كـرد،    اعـراب » ا
بـا   »ارمـك «رسـد كـه هماننـدي     نظرمـي  است و البته چنين به» ايرموك«صورت ديگري از 

در » ارمـوك «و » ايرامـوكي «تواند حكايت از يكسـاني ايـن دو نـام بـا عنـوان       مي» ايرموك«
گردانـي فارسـي ايـن     گويش و نويسه تنوعاگر بتوان تفاوت و . باشد هاي ديگر داشته روايت

توان گفت كه در همة موارد، به گروهي خاص از زنان و يـا   عنوان را به يكسو گذاشت، مي
است كه به جهت اجتماعي و جنسيتي، وضعيت و ماهيت متفاوتي با زنان  هشد دختران اشاره

 .معمولي جامعة روزگار مغول داشتند
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رسد كه كاربرد ارموك به عنوان لقب از يكسو و كاربرد آن به صورت  نظرمي همچنين، به
يك نام در متون مورد بررسي اين مقاله، موضوعي است كه در متون دورة مغول و در مورد 

بـه عبـارتي   . بود نيز مسبوق به سابقه است ها در ايران رايج شده هايي كه به همراه مغول واژه
به عنوان نام خاص افراد در متـون  » مقام«يا حتي » لقب«كارگيري  توان گفت كه به ديگر، مي

كه در  )Touš( »توشا«است نام  داده كه پل بوئل نشان سابقه نيست، چنان دورة مغول امري بي
جـويني آمـده    تـاريخ جهانگشـاي  ها در  مورد حاكم بخارا در روزگار نخستين سلطة مغول

ــويني، ( ــه   )84 -  83 /1: 1385ج ــت، بلك ــاص نيس ــامي خ ــا«، ن ــامي در  » توش ــوان مق عن
 )ai-shih�T( »شـيه  تـاي «ها بوده كه در اصـل بـه نـام     مراتب اداري تشكيالت مغول سلسله

جويني به صورت توشا درآمده و از سوي  ةاستفادرد است و در گويش فارسيِ مو شهرت داشته
و  )Buell, 1979:123-124( اسـت  شـده  كارگرفته آن مقام به ةديگر به صورت نام خاص دارند

طور چنين محتمل است كه اين شيوه در خصوص واژة ارموك نيز مصداق پيداكرده و  همين
ها در فرهنگ ايراني  به همراه مغول وارد و بيگانه اي تازه ارموك به جهت اينكه به عنوان واژه

و  العلـي  سـمط يك دختـر در متـوني چـون    » نام«واردشده، نه به عنوان لقب بلكه به شكل 
  .است رفته كار به نامة هرات تاريخ

اما، موضوع ديگر مربوط به اين واژه، سرنوشت آن پس از سدة هشتم هجري است كـه  
به عنوان واژة رايج و جاري در جامعه و به تبع رسد اين واژه كاربرد خود را  نظرمي چنين به

است كه همين امر احتماالً دليل دشـواري پـژوهش در ايـن     داده آن در متون فارسي ازدست
باشد كه دورة كاربرد اين واژه در ميـان ايرانيـان    تواند از اين موضوع ناشي شده زمينه نيز مي

اي خوب بـراي مشـاهدة تغييـرات     نمونه الصفا ةصفوترجمة تركي . است بوده به پايان رسيده
وجودآمده در مورد واژگان رايج در نيمة قرن هشتم و مقايسة آن با روزگار صفويه و نيمة  به

نشـاطي شـيرازي، متـرجم عهـد صـفوي، در روايـت اخيـر        . شـود  قرن دهم محسوب مـي 
افزوده و چيزي برده، مطالبي را به اصل روايت  كار با اينكه اصطالح ارموك را به الصفا ةصفو

تنهـا موضـوع مـورد     وي نـه  ةشد به عبارت ديگر، توضيح افزوده و كاسته. است از آن كاسته
  . افزايد سازد، بلكه بر ابهام و آشفتگي مطالب نيز مي تحقيق اين مقاله را روشن نمي

  :چنين است الصفا ةصفوترجمة نشاطي شيرازي از عبارت مورد نظر اين مقاله از 
ايكي آدام ارميك دن كيم آنالرا نه اركك دئمك اولور نه ديشي، ياخشي گئيـه  بغداد خاتون 

سيلري گئيديريب حضرت شيخين قوللوغونا گؤنـدردي و ائيلـه بيلـديركيم بـونالر بگلـر      
  ).544: 1389نشاطي شيرازي، ( اوغالنالري ديرالر
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وضيح را در پانوشت صفحة اخير چنين ت» ارميك«مصحح در تصحيح اين عبارت، واژة 
  .)همان(» ارموك: در نسخة. است اش رشد نكرده خنثي، زني كه سينه«: است داده

در پانوشت اشاره كرده كه در » ارموك«از چه روي در مورد واژة  مصححمعلوم نيست كه 
بـازخواني  » ارميـك «بوده، اما در متن اصلي ترجيح داده آن را به صورت » ارموك«اصل نسخه 
» ارميك«سازي  ست كه از چه منبع و چه فرهنگ لغتي به معادلطور مشخص ني كند و همين

است؛ همچنين، تعريف اخير يعني زني كه داراي عضوي نابـالغ   اقدام كرده 25»خنثي«با واژة 
نامه يا منبع مشخصي است و با اين حال دليلـي هـم بـراي آن از     فاقد ارجاع به فرهنگ بوده،

خطي  نسخةزمان با تصحيح اين اثر، به ترجمة  كه هم مصحح. است نشده مطرح مصححسوي 
است و در آنجا و در ترجمة عبارت مذكور در ترجمة  زده اخير از زبان تركي به فارسي دست

در مـتن تركـي   . كنـد  اسـتفاده مـي  » خنثي«صرفاً از » ارميك«يا » ارموك«فارسي به جاي واژة 
تـوان گفـت و نـه     دانان نه مرد ميبغداد خاتون براي امتحان، دو خنثي كه ب«: است چنين آمده
  ).475: 1388همو، (» هاي نيكو پوشاند و به خدمت حضرت شيخ فرستاد زن، جامه

و ) نشـاطي شـيرازي  (نكتة مشابهي كه هر دو مترجم يعني مترجم سـدة دهـم هجـري    
بودند، اين است كه ظاهراً براي  در ترجمه مرتكب شده) داود بهلولي(مترجم روزگار كنوني 

نـداده و ظرافـت    ، متن اصلي ترجمة خويش را مورد توجه دقيق قرار»ايرموك«سازي  معادل
دليل اين مـدعا ايـن اسـت كـه نشـاطي      . بودند دقت بازخواني نكرده زباني متن ترجمه را به

است كـه در   امعان نظر نداشته الصفا ةصفوشيرازي گويا به اين نكته از متن اصلي خود يعني 
» دخترانكـه متشـبهات بـه رجـال باشـند     «ايرمـوك پرداختـه و آن را   بزاز به توضـيح   آن ابن
» ايرموك«نظر از شباهت  بزاز صرف اي كه در عبارت ابن به هر حال، نكته. است كرده تعريف

اما، نشاطي شـيرازي  . شد اطالق مي» دختران«به رجال تأكيد شده، اين است كه اين واژه به 
حذف كرده و تعبيري نظير اينكه آنها نه مرد بودنـد و   بزاز را ترجيح داده تا عبارت اخير ابن

البته، در اينكه نخست از مرد و جنس مذكر سخن گفت و سـپس زن و  . بندد كار نه زن را به
بزاز  تواند ذهنيت مترجم را نيز بيان كند كه گويا بر اين نكته كه طبق گفتة ابن جنس ماده، مي

و وجـود دخترانـة ايشـان بـوده، توجـه كمتـري       به هر حال در وجود آنها غلبه بر زنـانگي  
معلوم نيست كه اگر اين دختران نه مرد بودند و نـه زن، از چـه روي شـيخ    . است داده نشان
گويـا متـرجم فاصـلة    . اسـت  الدين اردبيلي با آنها همچون زنان نامحرم برخورد كـرده  صفي

لـف را نسـبت بـه خـود     بـزازِِ مؤ  بـزاز و اشـراف بيشـترِ ابـن     سالة خود را با ابن190حدود 
  .است درنظرنگرفته و مالحظة تقدم مؤلف را نكرده
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همچنين، داود بهلولي، مترجم متأخر، نيز ترجيح داده تا از نشاطي شـيرازي پـا را فراتـر    
را حـذف كنـد و در   » ارمـوك «يـا  » ارميك«اش حتي واژة  نهاده و به سليقة خود در ترجمه

الدين، تعريف خـود   ن تصحيحي تذكرة شيخ صفيبهره ببرد و در مت» خنثي«عوض از واژة 
ـ   كه اين افراد نه مرد هستند و نه زن ـ  شدة متن تركي را به صورت متناقض با مطلب ترجمه

به هر روي، مترجم متأخر اين . كند تعريف مي» است اش رشد نكرده زني كه سينه«ارموك را 
دهد و شواهد  نمي دست ز اين واژه بهگونه برداشت ا اثر، دليل و توضيح خود را در مورد اين

  . كند و مستندات مشخصي عرضه نمي
همچنين، بايد تأكيد كرد كه مطابق با آنچه از روايـت سـيف هـروي در مـورد دختـران      

بود  هايش را برهنه كرده دادن زنانگي خود سينه ارموك استنباط گرديد، زن ارموك براي نشان
از سوي ديگـر،  . اهالي هرات قرارگرفت و كشته نشدو اين نشانة زنانگي وي مورد پذيرش 

بزاز و يا حتي مترجم كتـاب وي، نشـاطي    كرد كه چرا ابن توان اين پرسش را مطرح آيا نمي
بودند؟ آيا  ، از اين واژه بهره نبرده26آشنايي داشتند» خنثي«شيرازي، كه به احتمال زياد با واژة 

رسد كه براي آنها  نظرمي كردند؟ چنين به ر درك نميآنها معناي متمايز خنثي را با ايرموك بهت
واژة خنثي در اين مورد مصداق نداشته و به احتمال زياد كاربرد آن در ايـن مـورد صـحيح    

  .است است و ظاهراً مترجم در اين مورد جانب احتياط را رعايت نكرده نبوده
  

  گيري نتيجه. 3
عنوان لقبي بـراي زنـان در عهـد مغـول و     و اطالق آن به » ارموك«كردن معناي واژة  روشن

هاي آن، هدف اصلي اين پژوهش  كردن ابعاد اجتماعي و مصداق ايلخانان در ايران و روشن
كه مالحظه گرديد، اين لقب زنانه مورد توجه و بررسي پژوهشگران تاريخ ايـران،   چنان. بود
فارسـي، تركـي و مغـولي    نويسـان زبـان    نامـه  شناسان و فرهنـگ  قان متون فارسي، زبانقمح

  . است قرارنگرفته
هـا و حكمرانـي    آيد، اين لقب با ورود مغـول  كه از محتواي روايات اين مقاله برمي چنان

توان در متون فارسي اعـم از   آنها در ايران، به جامعة ايراني رسوخ كرده و انعكاس آن را مي
لقب برخالف القابي چون خانم و  اما ظاهراً، اين. كرد نگاري و ادبي اين دوره مشاهده تاريخ

بيگم، پايايي چنداني در ايران نداشته و مدتي پس از سقوط حكومت ايلخاني در ايران، اين 
توان تصور كرد كه ايـن لقـب و عنـوان بـه همـراه       از اين رو، مي. است واژه نيز ناپديد شده

ايـن سـلطه، ايـن     رفتن است و با ازدست فرهنگ هيئت حاكمة مغولي در ايران وارد گرديده
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 الصـفا  ةصفوتدريج از ميان متون فارسي برخاسته و در عهد صفوي نيز مترجم تركي  واژه به
  .است دانسته معناي دقيق اين لقب را نمي

اين واژه در اصل يك لقب براي زنان و اشاره به گروهي از زنان جامعة ايران عهد مغول 
دن اين واژه، گاهي به عنوان نام يـك شـخص   بو است، اما به داليل گوناگون از جمله بيگانه

هـاي مغـول    زناني كه داراي اين لقب بودنـد، عمـدتاً در دربـار خـاتون    . است كاررفته هم به
برخـي از آنهـا   . حضور داشته و در امور گوناگوني مشغول خدمت به حكومت مغول بودند

ل، امتياز بزرگـي در  صرف همين نزديكي آنها به خاتونان مغو. افراد مشهور و متنفذي بودند
كه هوقوتـاي در اردوي گونجوخـاتون و كرمـان     شد، چنان اهميت جايگاه آنها محسوب مي

  .خاتون افراد متنفذي بودند شاه ايرامك در اردوي قتلغ
شدند و منش و رفتار  زنان ايرموك در برخي موارد با لباسي مردانه در جامعه حاضر مي

در برخـي  . ميان آنها و ديگر مردان جامعه امري دشوار بودنهاندن  اي داشتند و تفاوت مردانه
كه در اردوي بغدادخاتون، دختـران   لقب داد، چنان» پوش زنان مردانه«توان آنها را  موارد، مي

همين خوي و خصلت متمايل بـه مـردان،   . ايرموك با اميران مغول تفاوتي در ظاهر نداشتند
در عين حال يادگيري سواركاري و تيراندازي و  اي براي حضور آنها در لشكر مغول و زمينه

كرد، به طوري كه در اردوي دانشـمند بهـادر چنـين زنـي      آوري را فراهم مي ساير فنون رزم
بودن موجب شوخي و طنزپردازي  اما به همان نسبت، اين تمايلِ مانند مردان. مالحظه گرديد

بيعي و عـادي جنسـي آنهـا در    ف زنان ارموك از ميل طلعبيد زاكاني شده تا بر موضوع تخ
  .مقايسه با زنان ديگر انگشت نهد

هـاي   شـكل . اسـت  هـاي گونـاگون ذكـر شـده     لقب ارموك در متون مختلف به صورت
است كه  ايراموك، ايرموك، ارمك، ايرامك عالوه بر ارموك، براي اين واژه مورد استفاده بوده

ضـبط مختلـف كاتبـان و مؤلفـان     هاي متعدد و  و گوناگوني مربوط به لهجه تنوععلت اين 
يك نوع كه : است داده دست است، به طوري كه عبيد زاكاني دو نوع ضبط از اين واژه به بوده
خواني خود مؤلف از اين واژه بوده و ديگر عنوان مشـهوري كـه در نـام يكـي از زنـان       باز

  .است مشهور عهد مؤلف ضبط شده
  
  نوشت پي

 ايـن  در كه طور همان .پژوهشي مورد حمايت دانشگاه پيام نور استاين مقاله مستخرج از طرح . 1
 هـاي  لهجـه  به و گوناگون هاي صورت ارموك به اصطالح خواهدشد، داده توضيح بيشتر نيز مقاله
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 التـواريخ  جامع اهميت و مرجعيت جهت به تا است داده ترجيح نگارنده اما شده، نگاشته مختلفي
 ايـن  اصـلي  ضـبط  عنوان به را اهللا فضل رشيدالدين خوانش و ضبط روزگار، اين نگاري تاريخ در

  .كارببرد به لقب
 »فراگنـر . جـي . برت« به توان مي اند، پرداخته اظهارنظر به زمينه اين در كه پژوهشگراني جمله از. 2

 ايران، سياسي فرهنگ در مغوالن حكمراني تجربة تأثير پيامد است معتقد حتي وي كه كرد اشاره
 عرصة در اي كننده تعيين نقش اخير روزگار تا و يافته ادامه حكومت اين سقوط از پس روزگار تا

   ).Fragner, 2006: 68-80( است داشته ايرانيان حكمراني
 مغولية قصيدة در توان مي را تركي و مغولي هاي واژه از تأثيرپذيري مشهور هاي نمونه از. 3

 الدين شمس دستگاه حمايت تحت شاعر قصيده، اين سراسر در كه كرد مالحظه پوربهاء
 در مغولي و تركي واژگان كارگيري به با را ايلخانان حكمراني تجربة تا كرده تالش جويني،
 منتشر ترجمه و توضيح با مينورسكي را قصيده اين متن. بگذارد نمايش به شعر قالب
   ).Minorsky, 1965: 260-278( است كرده

 اداري و ديـواني  اصـطالحات  از اي نامـه  فرهنگ تا است كوشيده كه امين شريك شميس كه چنان. 4
 اي نشده تعريف و ناشناخته هاي واژه از شماري خود اثر پاياني بخش در آورد، فراهم ايلخانان عهد
  ).273 -  272: 1357 امين، شريك( است كرده ذكر را

 و نـادر  امري مغول هاي خاتون اردوي در زنان برجستة نقش ايفاي و گيري قدرت كه شود توجه. 5
 در مشـهدي  خـاتون  فاطمـه  نام به زني گيري قدرت از جويني عطاملك كه چنان نيست، سابقه بي

 جهـت  بـه  كه آورد مي ميان به سخن قاآن، اوكتاي موقت جانشين و همسر توراكيناخاتون، اردوي
 /1: 1385 جـويني، ( دارد هايي شباهت گونجوخاتون اردوي در هوقوتاي به نفوذ، و گيري قدرت

 ارمـوك  واژة به خود اثر در كرده، تأليف 658 سال در را خود اثر كه جويني البته، و) 203 -  200
  .است نكرده اي اشاره

 قرن در كه الفي، تاريخ كتاب يعني منبع اين از متأخر روايتي اساس بر التواريخ جامع اخير عبارت. 6
 التـواريخ  جـامع  از را مغـول  تاريخ به مربوط مطالب و است شده تأليف هندوستان در قمري دهم
 بود، او باؤرچى كه بوده ارموك دخترى خاتون، اين اردوى در و«: شود مي تر كامل هم كرده، اخذ

 »داد مـى  فيصـل  چنگيزخـان  توره در را عظيم مهمات و شده مشهور و معتبر بسى نام، هوقوتاى
 ظهـور  كه است اسالم جهان هزارسالة تاريخ از اي دانشنامه الفي تاريخ .)3741 /6: 1382 تتوي،(

 تتوي احمد مال كه مؤلف دارد اثر چندين اين. است كرده گزارش ق  1000 سال حدود تا را اسالم
 اكبرشــاه عهــد در مــورخ ايــن. اســت درآورده نگــارش بــه را مغــول تــاريخ بــه مربــوط بخــش

  .است زيسته مي
 انمصحح و )Doerfer,1963: B I/202-205( است قرارداده بحث مورد تفصيل را به واژه دورفر اين. 7
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 /3: 1373 اهللا، رشـيدالدين فضـل  ( انـد  آورده ميان به سخن اختصار به آن مورد در نيز التواريخ جامع
  ).68: 1384 موسوي، ؛2319

 و) 1384 كاشـغري، ( مغـول  عهـد  از پيش هاي فرهنگ ميان در اخير، پژوهشي آثار بر افزون. 8
 ) The King’s Dictionary, 2000؛1361 نخجـواني،  ؛1357 نخجواني،( ها مغول حاكميت دوران

 نيـز ) 1363: پادشاه محمد ؛1374 استرآبادي، ؛1362 تبريزي، خلف(متأخر  هاي فرهنگ و
 مطابق اين، بر عالوه. خورد نمي چشم به واژه اين تعريف براي تالش و كاربرد از اي نشانه

 اسـت   نرفتـه  كـار   بـه  نيز ها مغول سرّي تاريخ كتاب در مذكور اصطالح نگارنده، بررسي
)The Secret History of the Mongols, 2001.( داند كـه از جنـاب آقـاي     نويسنده بر خود الزم مي

را بـراي   The King’s Dictionaryدكتر جعفري مذهب تشكر نمايد كه امكان دسترسي به كتـاب  
  .نگارنده وجود آوردند

 آقاي جناب مديون است، دشوارياب بسيار ايران در كه را التواريخ جامع از چاپ اين به دسترسي. 9
 حـوزة  در ويژه به و ايران تاريخ حوزة در اي فرزانه پژوهشگر ايشان. هستم »ياما سوگي ماساكي«

 التـواريخ  جـامع  صـفحات  گذاشـتن  اختيار در با و هستند تيموريان عهد ديواني تاريخ و منشĤت
  .آيد مي عمل به تشكر ايشان از وسيله اين به كه كردند بزرگي لطف نگارنده به تكستون چاپ

 در و است كرده اقدام التين حروف به واژه اين بازخواني نوعي ارائة به فقط تكستون اثر، اين در. 10
 بـراي  وي دليل كه كند نمي روشن روي هر به و كند مي بازنويسي »örmüg «را  آن خويش ترجمة

  .چيست واژه اين از قرائت نوع اين
 سـلطة  دورة از ايران سياسي و اجتماعي تاريخ در پژوهشي كه كتاب از در بخشي لمبتون خانم. 11

 ايلخانـان  حكمراني و مغول عهد در زنان نقش به شود، مي محسوب ايلخانان دورة تا سلجوقيان
  .است  پرداخته نيز

 اسـت  كاررفته به )Slave( غالم و كنيز معني به مجازاً و فقهاست ميان در رايج اصطالح يك رقبه. 12
 با) موقت( ازدواج هاي راه از يكي و بردن انتفاع معني به تمتع طور همين و) 239: 1382 حسيني،(

 توان مي تركيب اين در كلي، طور به. دارد كاربرد نيز متعه نكاح صورت به معموالً كه است زنان
 نظـر  در و بـوده  شـيعيان  تأييـد  مورد تنها فقها ميان در عقد نوع اين. ناميد موقت عقد كنيز را آن

 رو، اين از). 79: 1375 انصاري،( است شده مي محسوب نامشروع عقد نوع اين سنت اهل فقهاي
 توانـد  مـي  و دارد آميـزي  كنايـه  بوي و رنگ كرماني منشي سوي از اصطالح نوع اين كارگيري به

 در كرمـاني  منشـي  تصريح مطابق چراكه باشد،  زناشويي رابطة نوع اين بودن نامشروع از حكايت
 خلفـاي « سـتايش  و مـدح  در را ايـن  و اسـت  بوده سنت اهل مذهب به وي كتاب، همين مقدمة

 مطابقـت  كرمـاني  عبـارت  محتـواي  با نظر اين) 1: 1362 منشي كرماني،( دهد مي نشان »راشدين
 توطئـه  انجـام  جهـت  او كـارگيري  بـه  و ايرامـوكي  از استفاده سوء معناي بيان از كه دارد بيشتري
   .شود مي استنباط
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 حامي به را اثر اين كه است) ق  777 تا 757 فرمانروايي( جاليري اويس شيخ روزگار مورخ او. 13
 در ظـاهراً  و شود مي محسوب عمومي تاريخ اثر اين. است كرده تقديم جاليري اويس شيخ خود
  .است شده تأليف بعد به ق  776 سال حدود

  :است شده ترجمه چنين عبارت اين. 14
‘One named Irmūki Irāghal was the originator of this intrigue and in its progress from 

mouth  to mouth it  reached Amir Ahmad Rashid’. 
 آن دقيـق  فهـوم م و ريشـه  مـورد  در دارد ضرورت كه است اصطالحاتي جمله از نيز واژه اين. 15

  .گيرد صورت مستقلي تحقيق
 هـم  »خـاتون « و »بـيگم « نظيـر  غيرعربي هاي واژه ديگر براي را واژه اين آغاز »ال« زاكاني عبيد. 16

  .است كاربرده به
 كـه  هنگـامي  ق،  730 سـال  حـدود  در امـا  انـد،  دانسـته  ق  772 يا 771 حدود در را عبيد وفات. 17

 و توانـا  اديـب  و شاعر مستوفي، ديد از عبيد نوشت، مي را گزيده تاريخ كتاب مستوفي حمداهللا
  ).De Bruijn, 2000: 764 ← عبيد مورد در( شد مي محسوب دستي چيره

 عبيد( كند مي تر كامل را مطلب كه رسد نظرمي به كه است شده افزوده محجوب چاپ از واژه اين. 18
  .)330: 1999زاكاني، 

 اسـت  آمده صورت اين به و است متفاوت كمي عبارت محجوب، محمدجعفر چاپ نسخة در. 19
 چاپ با حلبي اصغر علي چاپ عبارت ؛)330: 1999زاكاني،  عبيد( »دهد سو كون از بيشتر آنكه«

  ).320: 1343 زاكاني، عبيد( است يكسان اتابكي پرويز
 است بوده هرات حاكم فخرالدين ملك تنبيه هدف با و ق  705 سال حدود در كه لشكركشي اين. 20

 اولجـايتو،  جديـد،  ايلخـان  از فخرالـدين  ملـك  تمرّد هاي نشانه برخي تنبيه، اين علت ظاهراً كه
  .است بوده

 هرات فارسي گويشور خود اينكه بر عالوه بود، هرات اهالي از كه هروي سيف كه شود توجه. 21
 و اسـامي  ضبط گفت توان مي و است بوده هرات اهالي ميان از عمدتاً نيز وي شفاهي منابع بود،

  .است بوده هجري هشتم سدة در هرات فارسي گويش از متأثر وي كتاب در اصطالحات
 خود دختربودن و زنانگي كودكي از كه وجوددارند بسياري دختران افغانستان، در امروزه ظاهراً. 22

 اي غريبـه  فـرد  اينكـه  بدون ها سال و شوند مي حاضر جامعه در پسران لباس در و كرده پنهان را
 و نـاامن  محـيط  ترديـد،  بـي . كننـد  مـي  معرفـي  پسـرانه  ظـاهر  و نـام  بـا  را خـود  شـود،  متوجه

  .است امري چنين عامل وجوددارد، امروزه افغانستان در دختران براي كه هايي محدوديت
 »باشـند  مـردان  صـورت  به دختران از« صورت به عبارت اين) 3193 شمارة(بريتانيا  نسخة در. 23

  ).الف 513 برگ(است  آمده
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 دو كـه  بار خواستند و« عبارت) ب 282 برگ( ليدن نسخة و) الف 513 برگ( بريتانيا نسخة در. 24
  .دربردارد نيز را »است فرستاده بسالم خاتون بغداد اميرزادگان نوكر

 لحـاظ  بـه  مخنثـان  است، شده مطرح مسلمان حكماي سوي از خنثي اصطالح مورد در كه چنان. 25
دهخـدا،  ( شوند مي تقسيم دسته سه به خود پيشين، حالت دو غلبة عدم و مردانگي زنانگي، غلبة

  ).»خنثي« ذيل: 1372
 الـدين  جـالل  موالنـا  بـه  توان مي اردبيلي، بزاز ابن و شيرازي نشاطي متقدمان از عنوان نمونه، به. 26

 اشـاره  واژه ايـن  بـه  معنـوي  مثنـوي  در كـه  كـرد  اشاره هجري، هفتم قرن شاعر و عارف بلخي،
  :است كرده

 جـاهلي  از زنـد  زخمـت  عاقبت   همــدلي نمايــد تــو بــا ار جهــال
ــت دو او ــي و دارد آل ــود خنث  بـود  پيـدا  گمـان  بـي  دو هر فعل   ب
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 .زرياب: تهران مجد، طباطبايي غالمرضا تصحيح به ،الصفا ةصفو). 1376( توكلي درويش بزاز، ابن
 هـاي  ميكـروفيلم  ،11745شـمارة   بريتانيـا،  كتابخانـة  خطي ةنسخ الصفا، ةصفو ).تا بي( توكلي درويش بزاز، ابن

 .3193 شمارة به تهران دانشگاه مركزي كتابخانة
 مركـزي  كتابخانـة  هاي ميكروفيلم ،662 شمارة ليدن، خطيةنسخ الصفا، ةصفو ).تا بي(توكلي  درويش بزاز، ابن

 .476 شمارة به تهران دانشگاه
 .مركز :خياوي، تهران روشن تصحيح به ،سنگالخ). 1374( مهديخان ميرزا استرآبادي،
كـامران فـاني و    زيـر نظـر احمـد سـيد جـوادي،      ،تشـيع  المعارف ةداير ،»تمتع«). 1375( محمدرضا انصاري،

 .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت و چاپ سازمان: تهران بهاءالدين خرمشاهي،
 .سخن: تهران ،سخن بزرگ فرهنگ). 1381( حسن انوري،
 .تهران دانشگاه: تهران ،مغول عصر ايران در زن). 1382( شيرين بياني،
 .فرهنگي و علمي: تهران بياني، شيرين ترجمة ،مغول اجتماعي نظام). 1365( والديمير تسف،
 .فرهنگي و علمي: تهران مجد، طباطبايي غالمرضا تصحيح ،الفي تاريخ). 1382( احمد قاضي تتوي،

 .كتاب دنياي: تهران قزويني، محمد عالمه اهتمام به ،جويني جهانگشاي تاريخ). 1385( عطاملك جويني،
 ،صـفوي  عصـر  تـا  هجـري  اول قرن از ايراني زن جايگاه بررسي: مقنعه زير به). 1376( بنفشه حجازي،
 .علم: تهران
 .سروش: تهران ،فقهي اصطالحات و لغات فرهنگ). 1382( محمد سيد حسيني،
 .اميركبير: تهران معين، محمد اهتمام به ،قاطع برهان). 1362( محمدحسين تبريزي، خلف
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 .اسالمي بزرگ المعارف ةداير بنياد :تهران موسوي بجنوردي، كاظم نظر زير ،7 ج).1377( اسالمي بزرگ المعارف ةداير
 .تبريز دانشگاه: تبريز ،فارسي متون در مغولي و تركي واژگان). 1386( عزيز آبادي، دولت

 موسـوي،  مصـطفي  و روشن محمد اهتمام به ،3 و 1 ج ،التواريخ جامع). 1373( همداني اهللا فضل رشيدالدين
 .البرز: تهران
 .اقبال: تهران كريمي، بهمن اهتمام به ،التواريخ جامع). 1374( همداني اهللا فضل رشيدالدين

 .اطالعات: تهران ،معنوي  مثنوي جامع شرح). 1378( كريم زماني،
 .مركز: تهران ،ايران فرهنگ در زن سيماي). 1390( جالل ستاري،
 .ايران هنر و ادب فرهنگستان: تهران ،مغول دوران ديواني اصطالحات فرهنگ). 1357( شميس امين، شريك
 .اساطير: تهران حلبي، اصغر علي تصحيح به ،دلگشا رسالة). 1383( الدين نظام زاكاني، عبيد
 بيليوتيكـا : نيويـورك  محجوب، محمدجعفر تصحيح به ،زاكاني عبيد كليات). م1999( الدين نظام زاكاني، عبيد

 .پرس پرسيكا
 .زوار: تهران اقبال، عباس تصحيح به ،زاكاني عبيد كليات). 1343( الدين نظام زاكاني، عبيد
 .ايكسيلسيور: الهه لون، فن ين اهتمام و سعي به ،اويس شيخ تواريخ). 1954( ابوبكر اهري، قطبي
 و تـاريخ  ماه كتاب مجلة خيرانديش، عبدالرسول اهتمام به ،»اويس شيخ تواريخ«). 1383( ابوبكر اهري، قطبي

 . 83 -  81 ش ،جغرافيا
 . ستوده: تبريز افشار، ايرج اهتمام به ،اويس شيخ تواريخ). 1389( ابوبكر اهري، قطبي

  .اختر: تبريز صديق، محمدزاده حسين اهتمام به ،الترك الغات ديوان). 1384( حسين محمودبن كاشغري،
  .اساطير: ، به اهتمام عباس اقبال آشتياني، تهراناالعلي ةسمط العلي للحضر ).1362( كرماني، ناصرالدين منشي

 .تهران دانشگاه: تهران دهخدا، اكبر به كوشش علي). 1372( نامه لغت
 .خيام فروشي كتاب: تهران دبيرسياقي، محمد اهتمام به ،)فارسي جامع فرهنگ( آنندراج). 1363( پادشاه محمد
 .اميركبير: تهران ،فارسي فرهنگ). 1379( محمد معين،

 ،3 س ،ميـراث  آينـة  فصلنامة ،»جويني جهانگشاي تاريخ مغولي و تركي واژگان«). 1384( مصطفي موسوي،
 .31 و 30پياپي شمارة
 .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران طاعتي، عبدالعلي اهتمام به ،الفرس صحاح). 1357( هندوشاه محمدبن نخجواني،
 .دانشگاهي نشر: تهران بيگدلي، غالمحسين اهتمام به ،العجم صحاح). 1361( سنجر بن هندوشاه نخجواني،
 .اديان: قم بهلولي، داود ترجمة ،اردبيلي الدين صفي شيخ تذكره ترجمة). 1388( محمد شيرازي، نشاطي
 .اديان: قم بهلولي، داود تصحيح به ،اردبيلي الدين صفي شيخ تذكرة خطي نسخة). 1389( محمد شيرازي، نشاطي
 .مشن بپتست: كلكته صديقي، زبير محمد تصحيح به ،هرات نامة تاريخ). م1943( محمد بن سيف هروي،
 .اساطير: تهران مجد، طباطبايي غالمرضا تصحيح به ،هرات نامة تاريخ). 1385( محمد بن سيف هروي،
 موقوفات بنياد: تهران فكرت، آصف محمد اهتمام به ،هرات نامة تاريخ ةپيراست). 1380( محمد بن سيف هروي،

 .افشار محمود
  .سخن: تهران ،فارسي ـ ازبكي فرهنگ). 1386( ديگران و حليم محمد يارقين،
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