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  خوارزمشاهیان ةزن در دور
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    استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  محمد دشتی

 1/8/1392: پذیرشـ  28/2/1392: دریافت

  دهيچک
ایـن  وضـوعخوارزمشـاهیان م ةجامعـه در دور گونـاگونهـاي این قشر در عرصه حضور و ایفاي نقش ةجایگاه زن و نحو

دهد کـه در عصـر نتیجۀ این پژوهش نشان می. خصوص تحقیقی جامع صورت نگرفته نکنون در ایتا  که پژوهش است
ال وبـیش حضـوري فعّـهنري و ادبی کـم هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی،ق) زنان در عرصه691ـ628خوارزمشاهیان (
هـاي مـؤثري ها، سایر زنـان فعالیتکردند، اما در دیگر زمینهمی تنها زنان درباري ایفاي نقش ،سیاست ۀداشتند. در عرص

 انتوسـط اربابـویژه هبـ ت،اعمال خـالف عفّـ این، رفتارهاي نابهنجار و بازیچه قرار گرفتن برخی زنان دروجود داشتند. با 
  .وارد ساختیی دولت آسیب فراوان اکارامري رایج بود که همین موضوع به سالمت جامعه و  ،قدرت

  اقتصادي. ،نظامی سیاسی، ،نقش، خوارزمشاهیان، زنان: هاکلیدواژه
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  دمهمّق
اقـوام و ارزیـابی سـطح فرهنگـی و  ها وت تاریخی ملتیکی از موضوعاتی که در بررسی و تحلیل هویّ

پژوهشـگران بـوده، جایگـاه زن و  نظـرحممط هموارهجمله جوامع اسالمی  و از گوناگونتمدنی جوامع 
و  هم، اسالم به زنان اهمیت بسـیاري دادمسلّطور بهحضور و ایفاي نقش این قشر در جامعه است.  ةنحو

. با این وصف، تـأثیر ه استنظیر بودکه در عصر ظهور اسالم بی هبه ایشان اعتبار و منزلت واالیی بخشید
و  عرصـه،هـر کیف حضـور بـانوان در  ر جامعه در کم وه متفاوتهاي اسالمی و دوره گوناگونجوامع 

  هر دوره و در هر جامعه نیازمند پژوهش ویژه است. ارزیابی جایگاه زنان مسلمان در
و آداب و سنن اجتماعی خاص ترکان از سوي دیگـر، جـاي ایـن  ،سویکاز ۀ مزبور، با توجه به نکت

و چگونـه در  نـدچه جایگاهی برخـوردار بود از ،خوارزمشاهیان ةست که زنان مسلمان در دورهپرسش 
کنون حالی اسـت کـه تـااین در ؟کردندایفاي نقش می یهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگعرصه

  پژوهشی صورت نگرفته است. ،در این خصوص
دشـمن  ۀتـرین حربـهـا کارسـازفرهنگـی و تـاریخی ملـت ۀدر عصر حاضـر، کـه تحریـف حافظـ

خواهیم گامی به جلـو بـرداریم و موقعیـت و منزلـت زن مسـلمان ایرانـی را در اگر ب ،ستیز استفرهنگ
تاریخی هسـتیم گوناگون به شناخت پیشینه و جایگاه زن در ادوار  ناگزیر مان ارتقا بخشیم،کشور اسالمی

 ،را جـال دهـیم. بـدین منظـوراو ت فرهنگـی هویّ بتوانیم هاي فرهنگی مثبت،ریشه تا با شناخت و حفظ
 ةت و ضعف حیات اجتمـاعی زنـان در دورشناسی و بیان نقاط قوّآسیب«به  پژوهش حاضر تالش دارد

  بپردازد. » خوارزمشاهیان

  انيخوارزمشاه برآمدن
نظـر از برخـی صرفـ  اسالمی بر ایران حکومت کردند، خوارزمشاهیان ةهایی که در دوردر میان سلسله

وري تـاردوي مغول بـه ایـران و امپرا ۀکه حمل ،و اطرافیانش اهسلطان محمد خوارزمش ۀاقدامات نابخردان
چـه  - ، پشت جلد)1381اجتماعی و افول علم و فرهنگ را فراهم نمود (اشرفی، حیاتاسالمی و ضعف 

از نظر طول دوران حاکمیت و چه از نظر وسعت قلمرو و چه از نظر رویکرد فرهنگـی و تمـدنی و چـه 
و از  اسـالمی هاي مهم فرهنگ ایرانـی ویکی از کانونعنوان به خوارزم ۀمنطق ،یت جغرافیاییعاز نظر موق

، 1373(قزوینـی،  اي برخـوردار اسـتت ویـژهیـاز اهم ،دنیـاي قـدیم هاي مهم تجارت جهـان درپایانه
 .)170ـ168، ص1371؛ باسورث، 138ـ137، ص1423؛ حدود العالم، 603و  598ـ597و  445ص
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بـه آنـان  ،کـه از قـدیم عنوانی عمومی براي امرا و سالطین مستقل والیت خوارزم بود »خوارزمشاه«
در  الـدین محمـدقطبیعنی  ،ند. اولین ایشانبود انوشتکین غرجه انخوارزمشاهیان فرزند شد.اطالق می

پـس  .زمشـاهی معـین شـدربه سـمت خوا ،حکمران خراسان ،التونتاقبن امیر حبشیدست  هب 490سال 
 اولـین خوارزمشـاه از ایـن خانـدان دالدین محمّـقطبخوارزمشاهی و  ۀلابتداي تأسیس سلس 490سال 
  ).164، صق1416؛ پول، 48، ص4، ج1363(ابن خلدون، است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : سالطین خوارزمشاهی1نمودار 
 ،در مدت سـی سـال ،داشتبر عهده از جانب سلطان سلجوقی  خوارزم راامارت که ، دالدبن محمّقطب

در ماوراءالنهر و غـزنین و عـراق  سنجری که یهااو در جنگ همچمنان تابع و مطیع سلجوقیان باقی ماند.
  .)164، ص 4، ج 1363 خلدون،(ابن بودند سنجردر رکاب  شپسر باهمواره  ،کردمی

۱۲۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

وفـات یافـت و  522در سـال  ،پـرور بـودبد خوارزمشاه که مـردي عـادل و نیکوسـیرت و ادمحمّ
  .)299، ص1363، جوزجانی( به مقام او منصوب شد اتسزپسرش 

الـدین جاللآنهـا  شش نفر دیگـر بـر تخـت سـلطنت نشسـتند کـه آخـرین الدینقطبپس از 
در ایـن  الـدین محمّـد خوارزمشـاه،عالء، مـادر ترکان خاتونبود. زنان شاخصی همچون  منکبرتی

 شان تأثیر زیادي بـر سرنوشـت کشـور گذاشـتسیاسی ها و نفوذدخالت دوره ظهور پیدا کردند که
 ،چنگیزخـانبراي نمونـه، هنگـامی کـه ). 68، ص1373مورگان،  ؛190، ص4، ج1363خلدون، (ابن

بازرگانی داشـته باشـد و بـراي ایـن کـار  ۀرابط ،خود ۀخواست با کشور همسایمی فرمانده مغوالن،
 ،خـانغایر، در یکی از شهرهاي مـرزي، حـاکم شـهر ،جمعی از بازرگانان را به ماوراء النهر فرستاد

همه را کُشت و مـال و کـاالي ایشـان را غـارت  ،بود د خوارزمشاهسلطان محمّ ان مادرخویشاز که 
خوارزمشـاه فرسـتاد تـا نـزد سـفیرانی  ،بـود که از این رفتار ناروا خشمگین شده ،چنگیزخانکرد. 

و نفـوذ او  ترکـان خـاتونهاي شد، اما با حمایت غایرخانو خواستار  سبب این بدرفتاري را بپرسد
آن  ،نـادانی و خودخـواهیسـر از  دسلطان محمّـ به چنگیز تحویل داده نشد و غایرخانبر پسرش 

. )191ص ،4، ج 1363خلـدون، (ابـن و زمینـۀ حملـۀ مغـول را فـراهم آورد سفیران را هم کُشـت
شـمار مغـول، بـه سـرداري چهـار پسـرش، بـراي بـا سـپاه بـی ه بـود،به خشم آمـدکه  چنگیزخان

(البته حملۀ مغوالن به ایران دالیل دیگـري هـم داشـت کـه  خواهی رو به ماوراءالنهر گذاشتخون
  پردازیم).نمیآنها  براي جلوگیري از اطالۀ کالم به ذکر

پـر  ةدور؛ همراه بـود گوناگونبه قدرت رسیدن امراي  هایی به واسطهآرامیبا نا این دوره ،کلیطوربه
اضطرابی که با برافتادن حکومت غوریان در خراسان و انقراض بقایـاي سـلجوقیان در عـراق و فـارس و 

در  وهمـراه بـود  النهرسـرداران تـرك در خراسـان و مـاوراء کرمان و با تسلط پیاپی قبایـل و غالمـان و
  ایران دانست. هاي ترك درحکومت ةمجموع، این دوره را باید دور

  عصر خوارزمشاهيان و هنری اوضاع اجتماعی، ادبی
مردانـی تنومنـد، بلنـد  ،ظـاهريهـاي ویژگی، جغرافیانویس پرسفر، خوارزمیان را از نظـر یاقوت حموي

توصیف نمـوده اسـت. از  ریش بلندمو و و داراي  رو،سرخ و سفید، پیشانی و سرهاي پهنداراي  قامت،
و عمـر خـود را در عـیش و  ندو شعردوست بود دلیر دار بودند.هاي بلند لبهداراي کالهآنها  ،نظر پوشش

  .)396ص  ،تا، بیحموى( بردند و داراي مذاهب شافعی و حنفی بودندمی خوشی به سر
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 .گیرنـدجـاي مـی» دیـوان«و  »درگـاه«تشکیالت دستگاه اداري مملکت خوارزمشاهیان در دو دسته 
فعالیـت آنهـا  س هرم قدرت قرار داشـتند و تمـام نهادهـاي سیاسـی و نظـامی زیـر نظـرأسالطین در ر

 ۀدیوان وزارت بود کـه بـه طبقـ ةبر عهد ،ترین مشاغل کشوري پس از سالطین خوارزمیکردند. مهممی
توانسـتند آن را تصـاحب مـی ،نداستعداد و لیاقت داشـت بلکه تمام افرادي که ،خاصی اختصاص نداشت

  .)95، ص 1364 نمایند (منشی کرمانی،
 اسـتفاده از عـاج فیـل و بـا ر بودنـد.متبحّـ عموم خوارزمیان در تولید صنایع دقیقه بسـیار ورزیـده و

نظیـر بـود. تولیـدات صـنعتگران کردند که در سراسر ممالک اسالمی بـیصنایعی عالی تولید می ،آبنوس
نقاشی برروي چوب، فلزکـاري،  کاري واستخوان، منبت کاري برصنایعی از قبیل کنده ۀخوارزمی در زمین

  .)138، ص1423(حدود العالم،  شهرت بسزایی برخوردار بود ي از اهمیت وگرسفالو  سازيقفل
دوزي دوزي و گـلدوزي، گالبتونبافی، قالبدوزي، پارچهزنان در آن زمان، در صنعت ابریشم

 کردنـدبودند که تجّار خوارزمی تولیدات صـنعتی آنـان را بـه قیمـت گـران صـادر میچنان استاد 
  .)598، ص1373(قزوینی، 

هاي منقوش به سبک باستانی اشاره کـرد کـه بـا توان به سفالینهمی ،اي از آثار هنري آن دورهنمونهدر 
کـه تاك  ۀتاب ساق ز پیچ وگیاهی مشتق ا ةساده شد ۀمایاجی شبیه طرح سنتی اسلیمی، نقشهاي موّساقه

توان بـه بشـقاب منقـوش بـا می ،هاي آن منقوش شده است، نام برد. از هنرهاي دیگرپیچک ها وبا برگ
هـاي رکشـیکاي از لشانـدازي لعـاب سـفید اسـتخوانی در وصـف صـحنهبـا لکـه میناهاي رنگارنگ و

شـود شـکارچیان دیـده مـی منقـوش آن ۀق نام بـرد کـه در حاشـی625در سال  الدین خوارزمشاهجالل
  .)56ص  ،1383(باوفاي دلیوند ،

و ظـرف بـزرگ بشـقاب  د خوارزمشـاهعالءالـدین محمّـق به وزیـر اعظـم قلمدان متعلّ دیگر ۀنمون
توخـالی  این ظرف از تراشیدن و .شودداري میآستان قدس رضوي نگه ةخوارزمشاهی است که در موز

گونـاگون اي گره و ترنجه اسلیمی و برگ و زیبا از انواع گل وداراي نقوش  وجود آمده وه کردن سنگ ب
هایی به خـط نسـخ بـه سـبک خـاص در داخـل نوارهـاي همچنین کتیبهاست. در سطح خارجی سنگ 
از سـلطان  انگیـز بـوده وکاري شده است. کلمات کتیبه مشتمل بر مطالب عبـرتتزیینی به طرز زیبا نقره

  .)21ص  تا،بی نسوي،( نیز یاد شده استاو وزیز  وقت و
عشـایري و  زنـدگی ،هاي این دوره به شکل زنان چینی اسـت و چـون ترکـانزنان در سفالینه ةچهر

  گردد.بیشتر تصاویر با نقش زنان سوارکار مشاهده می و شبانی داشتند

۱۲۶     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

  )121،132ص ،1381تاجبخش ،( هایی از آثار تاریخی دوره خوارزمشاهیاننمونه): 1تصویر (
  
  
  
  
  

  انيخوارزمشاه ةنقش زنان در دور
در امـور سیاسـی مملکتـی دخالـت  گـاه زن رسـماًاز اسالم، هیچ پسهاي گوناگون تاریخ ایران هدر دور

اسـاس لیاقـت  نداشته است، مگر در مواردي خاص و استثنائی که چند زن پادشاه یا حاکم و یا زنانی بر
انـد. از ایـن زنـان سیاست قدم نهادهۀ در عرص ،دهالعاو شهامت خاص و دارا بودن هوش و استعداد فوق

  مانده است. يآثاري زیادي برجا کنونتا
نـیم بـه طـول  دو قـرن و قریـبهجـوم مغـول  که پـیش از ،در دوران استیالي عنصر ترك بر ایران

مسـاعد در ایـران  اي موافـق ودن زمینهآورهمین خود سبب فراهم  ویافتند قدرت سیاسی  زنانانجامید، 
  شد.هاي بعدي در حکومت یشانبراي ا

گذشت که قبایـل تـرك آسـیاي نیم می دو قرن و قریبدر زمانی که مغول به ایران حمله کرد، 
بیش بزرگ و مهمی تشـکیل داده بودنـد. در وهاي کممرکزي بر ایران مسلط شده بودند و حکومت

ه تمـدن و فرهنـگ، سـنن و آداب ایرانیان تالش و کوشش زیادي انجام داده بودند کـ ،هااین دوره
در ایـن  نـد.ه بوددارند و البته تا حدي هـم موفـق شـد نخورده و پابرجا نگهخود را همچنان دست

حقوقی باالتر و مقامی واالتر از آنچـه  ،اي آسیاي مرکزيت قبیلهبر سنّ بنا زن در جامعه ایرانی میان،
  کرد.میدریافت ، داشت

  استيس ةزنان نامی در عرص. الف
ایـل ارسـالن نفوذ و همسـر از زنـان بـا ترکان خـاتون ق): 569اتون مادر سلطان شاه (م . ترکان خ1

در امور حکومت مداخلـه داشـت. پـس از وي،  ایل ارسالنبود. وي در زمان حکومت  خوارزمشاه
 567در سـال  ایل ارسـالنداشت. با فوت  تکش، فرزندش، و شاهسلطانتأثیر زیادي در جنگ میان 

کـه مـدبّر درحـالی بر تخت خوارزمشاهی نشست، ،تر سلطان، که ولیعهد او نیز بودق، پسر کوچک
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ــادر او  ،ملــک ــانم ــود ملکــه ترک ــدان؛ 17، ص 2ج  ،ق 1343 ،(جــوینی ب ، ص 1، ج 1388، یهم
  .)343ـ342

 تکـشفراخواند، امـا  شاهسلطان، را به اطاعت از ایل ارسالنتر پسر بزرگ، تکش، ترکان خاتون
و  ترکـان خـاتونبا حمایت قراختائیان بـه جنـگ  تکش، 568نپذیرفت و به قراختائیان پناه برد. در 

که تاب مقاومت نداشـتند، از خـوارزم گریختنـد و نـزد  ،و فرزندش ترکان خاتونرفت.  شاهسلطان
ملـک بـه  ترکان خاتون. )343، ص 1ج ، ق1343، (جوینی حاکم نیشابور، رفتند، د آي ابهملک مؤیّ

 هدایا و اموالی داد و ادعا کرد کـه اهـل خـوارزم خواسـتار حکومـت او و فرزنـدش هسـتند دمؤیّ
، به طمع دستیابی به خزاین خـوارزم، بـا سـپاهی بـه دملک مؤیّ. )366، ص 4ج ، 1339(میرخواند، 

و  شـاهسلطان خورد و کشته شد.رفت، اما شکست تکشبه جنگ  شاهسلطانو  ترکان خاتونهمراه 
ترکـان دهسـتان را تسـخیر و  ،در تعقیـب آنـان تکـشنشینی کردند. به دهستان عقب ترکان خاتون

ج ،1351اثیـر، گریخت و به غوریان پناهنده شد (ابـن شاهسلطانرا اسیر کرد و او را کشت .  خاتون
  ).634ـ633، ص 2ج ،1339؛ خواندمیر، 19، ص 2ج ، ق1343، ؛ جوینی377، ص 11

دختـر خـان قدرتمنـد  ،ترکـان خـاتونق):  630م ـ  ترکان خاتون (مادر سلطان محمّد خوارزمشاه .2
بود. پـس از ازدواج  سلطان محمد خوارزمشاه) و مادر 62ص ، تابی، (نسوي »بیاووت«از قبیلۀ  ،»قپچاق«

  .)198، ص 2ج ، ق1343، (جوینی افزایش یافت تکشها در دربار نفوذ ترك تکشاو با سلطان 
ذ از زنـان متنفّـ ،)301ــ300، ص1363، جوزجـانی»(الـغ ترکـان«و» خداونـد جهـان«ب بـه وي ملقّ

ط بـر قلمـرو شـمالی امپراتـوري خـود و براي تسـلّ تکش بود. خوارزمشاه تکشهمسر  وخوارزمشاهی 
بـا دختـر خـان قدرتمنـد قبچـاق ازدواج کـرد  »جند«و  »سیحون علیا«ن مستقر در ناایجاد رابطه با ترکما

  .)58ص، (نسوي، بی تا
مشـکالت بعـدي  ۀپایـ ،کسب کـرده بـود تکشرغم قدرت زیادي که الزم به توضیح است که علی

 ناروحانیـ اسی میان سـلطان وعبّ ۀبا خلیف تکشکه دشمنی خوارزمشاهیان در زمان وي گذاشته شد؛ چرا
موجب شد حکومـت خوارزمشـاهی  ،هی به پایگاه اینان در بین مردمتوج، فاصله انداخت و بیسنتاهل

  نویسد:درباره آنان می جوینی). 96ص  ،1380(میرعابدینی، بیشتري بنماید ۀزادگان قبچاق تکیبه شاه
کـرد و در عهـد او خوانند و ترکان خاتون جانب آنـان را رعایـت مـی »قنقلی«از اتراك اند که ایشان را 

فت و رحمت دور بودي و مهر ایشان أهاي ایشان راز دل خواندندي. »أعجمبان«ایشان را مستولی بودند و 
  .)198ص  ،2ج  ،ق1343(جوینی،  به هر کجا افتادي آن والیت خراب شدي

۱۲۸     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

ج  ،ق1343جـوینی، مجالس عیش و طرب داشت ( ،گذران بود و در نهانزنی خوش ترکان خاتون
در رابطه بـا یکـی  ،تکشنیز تسلط زیادي داشت. ماجراي رنجش او از  تکش. وي بر )198، ص 2

دهندة میزان قـدرت ) نشان301 ، ص1363، جوزجانیاز کنیزان و قصد به هالکت رساندن شوهر (
  و غضب اوست.

در کتـاب نیـز ت این زن در امور خیریـه و اوقـاف بخشی به مظلومان و همّپروري و پناهذکر عدالت
تـن از  هفتاي داشت و دیوان و دولت و اقطاعات جداگانه ،در خوارزم ترکان خاتون آمده است. نسوي

حکم او را حتی بر حکـم سـلطان و اعیـان  جوینی مشاهیر آن زمان کتابت انشاي وي را بر عهده داشتند.
بـه کـارگزاران  ،رسـیدمـی هاي مختلفـیها و فرماننامه ،داند. وقتی در مواردي خاصو ارکان او نافذ می

عصـمۀ الـدنیا و الـدین الـغ «امضـاي وي  بستند.می به کار نگریستند و فرمان جدیدتر راتاریخ فرمان می
خـط زیبـایی نگاشـته  بود که با چنان »اعتصمت باهللا وحده« بود و عالمت آن »نساء العالمین ۀترکان ملک

  .)59ص ، تا، بی(نسوي شد که جعل آن دشوار بودمی
که شهر گرگانج توسـط غوریـان محاصـره  هنگامی ،الدین غوريشهابو  دسلطان محمّدر درگیري 

هجوم دشـمن بـه شـهر بـه تعویـق افتـاد و  ،به کار بست ترکان خاتونجنگی که  ۀتنها با خدع ،شده بود
در شهر اعالم کرد که مـردم سـالح بردارنـد و  ترکان خاتونهمین امر عامل پیروزي خوارزمشاهیان شد. 

لشـکر  ،شـهر ةوجود آورند کـه غوریـان گمـان برنـد بـراي اداره اي بخودهایی از کاغذ بسازند و صحنه
  .)152ص  ،1335 عوفی،( زیادي در شهر وجود دارد

بع سـبب اعـدام نگرد. این منـامستوفی به بعد با تردید می ةمنابع بازمانده از دور هايبه نوشته بارتولد
علت تردید او این است کـه ملکـه در آن زمـان نـوه و  دانند.عشقی وي با مادر سلطان میۀ رابط شیخ را

ن از اخـتالف سـلطان بـا احمایـت روحانیـ علت ایـن اعـدام، :وي معتقد است حتی نتیجه داشته است.
  .)782، ص1366 (بارتولد، لشکریان است

 سـلطان محمـد ارزالقود و با سعی و تالش بسـیار، سـرانجام مخالف ب الدینجاللبا  ترکان خاتون
  )131ص  ،2ج ، ق1343 (جوینی، عنوان ولیعهد انتخاب کردهفرزند دیگرش را ب

 دسـلطان محمّـپسـرش  و تکـشدولتی شـوهرش  ةر خویشاوندان قوم ترك خود را در اداربیشت او،
ترکـان همـین  امور دست بلنـد داشـته باشـد. ةخواست در ادارمیاین طریق  از و شریک قدرت ساخت

 را زنـده در دریـاي سـیحون بینـدازد. شیخ مجدالـدین بغـدادي، د خوارزمشاهمحمّسبب شد که  خاتون
  نویسد: در این باره می حبیب السیردر کتاب  خواند میر
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سـلطان فرمـود. و مـادر خالیـق مشـغول مـی ۀنقل است که شیخ مجدالدین در خوارزم به موعظ
 فرمـود.وي نیز تشریف مـی ۀخانه گاه بگاه رفت.جمیله بود، به مجلس وعظ می ۀکه ضعیف ،دمحمّ
غلو مستی بود، گفتنـد کـه:  ن، جمعی از اهل حسد، فرصت یافته در وقتی که خوارزمشاه دریبنابرا

غضـب ۀ مـده اسـت! شـعلآشـیخ مجدالـدین در  ۀمادر تو به مذهب ابوحنیفه کـوفی در حبالـ. ..
فرمود که همـان شـب، شـیخ مجدالـدین را در جیحـون  ،استماع این سخن سر کشیده سلطانی از
  .)158، ص1375 (آزاد، انداختند...

داشـته و در می وي را بد ،الدین خوارزمشاهجاللبا خداوندش،  ترکان خاتوندشمنی سبب به که ،نسوي
 »ملعونـه«نکوهیـده و گـاه او را  ورزي و بـدکرداري و کشـتارهاي او را برشـمرده واثر خـویش قـدرت

  .)57، ص تا، بی(نسوي گفته است خوانده، از بخشندگی و خیرات او در ممالک سخن
در  د خوارزمشاهسلطان محمّپادشاهی  از آغاز ترکان خاتونن است که ایآید آنچه از منابع برمی

 هکـاین هجملـاز ؛اسـت تر از وي داشـتهی دستی قـويعللو به  رفتهشمار میشریک او به ،همۀ امور
بـراي او  کـه بخـش بزرگـی از جهـان را ،عمدة سپاه و دلیرترین و جنگجوترین سـپاهیان سـلطان
گـان، ر(مو بودنـد »قنقلـی«بیشـتر از قبیلـۀ  گشودند و زیر فرمان وي درآوردند، از تُرکان قپچـاق و

 - گمارده شد بخـارابه حکومت  که -را  خـانکوكتنها سپـاهیان همراه  خواندمیر. )68، ص1373
رقـم درسـت باشـد بایـد  اگر ایـن. )28، ص3، ج1380(خواندمیر،  هزار تن دانسته است 30تا  20

را  ترکان خاتوناند و این گروه عظیم، بوده پذیرفت که قپچاقیان سپاه خوارزمشاه چند صد هزار تن
اطاعـت از او بـوده اسـت.  تبـعاطاعت آنان از سلطان تنها بـه اند وشناختهدهی خویش میبه فرمان

بودند و خوارزمشاه بدون نیروي این  ترکان خاتونسپاه، خویشاوندان و کسان  بیشتر فرماندهان این
دست آورده بود، آنچه را به یافت، بلکه با جدا شدن آنان از وي،دست نمی تنها بدان جایگاهنه سپاه
 سرکوب شده، از هر سو سـر حاکمهاي انخاند توانست نگه دارد و در اندك مدتی بازماندگاننمی

کردنـد. بنـابراین، او وابسـته بـدان را از دست او خارج می هاي تحت سلطهآوردند و سرزمینمیبر
 ط و حـاکم بـود. فرمانـدهان سـپاه و بیشـتررو، مادر بـر او مسـلّآنمادر و از سپاه و سپاه وابسته به

جانشـین او نیـز  گزیـد، حتـى ولیعهـد وبرمی خـاتونترکـان کارگزاران دیوانی و اداري سلطان را 
  ).58ص ، تابی، نسوي(بود  ترکان خاتونمنتخب 

(آي جیجـک،  آي چیچاكاختالف با سبب به ،دسلطان محمّهنگام تعیین ولیعهد  ترکان خاتون
که تحت نظر خـودش تربیـت  ،دسلطان محمّپسر دیگر ، ازلغ/  اوزالق)، از الدینسلطان جاللمادر 

 را به ولیعهـدي خـود برگزیـد اوزالق، سلطان نیز ترکان خاتونداري کرد. با تالش ته بود، طرفیاف

۱۳۰     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

الملک صدرالدین مسـعود نظامبا نفوذ خود،  ترکان خاتون. )131ـ130 ، ص2ج ، ق1343، (جوینی
دبن محمّـ )الملـکنظـام( ناصـرالدینسلطان، را برکنار کرد و یکـی از غالمـان خـود،  ، وزیرهروي
سـبب شـد کـه  دبن صالحمحمّخواري کفایتی و رشوهگمارد. بی دسلطان محمّ، را به وزارت صالح

در آن  اوزالق شـاهکرد.  اوزالق شاهرا وزیر  محمدبن صالح ترکان خاتونسلطان او را عزل کند، اما 
، تـابی، (نسوي باال گرفت دسلطان محمّو  ترکان خاتونهنگام ولیعهد بود و به این سبب، اختالف 

  .)652، ص 2ج ، 1380؛ خواندمیر، 44و42ص 
آنهـا  گشود، صاحبانکرد و شهرها و والیات و دژها را میتاز می تاخت و دسلطان محمّدر روزگاري که 

نیز آنـان را  خاتون ترکانفرستاد، گروگان به گرگانج میعنوان به کشت) و کسان نزدیکشان رانمی را (اگر
  )1387 (موسوي، کشتمی ،انداختبه آمودریا می

اي آگاه شده بود، نماینـده دسلطان محمّو  ترکان خاتونکه پیش از حمله به ایران از اختالف  ،چنگیزخان
هاي تحـت ادارة او را نـدارد و ض به سرزمینفرستاد و به وي اطمینان داد که قصد تعرّ ترکان خاتوننزد 

امـا ، )56ــ55ص  ،تـابی، اگذار کنـد (نسـويحتی حاضر است حکومت خوارزم و خراسان را به وي و
و زنـان و  بن صـالحدمحمّ، خزاین را برداشت و به همراه دسلطان محمّبا شنیدن خبر فرار  ترکان خاتون

دسـتور داد تـا دوازده تـن از ملـوك و  ،از خوارزم گریخت. او هنگام تـرك شـهر دسلطان محمّفرزندان 
، 2ج ، 1339؛ خوانـدمیر، 199، ص 2ج ، ق1343، (جـوینی برسانندزادگان اسیر در خوارزم را به قتل شاه
کـار فرزنـد حـاکم یـارز راهنمـا و مـدد ،. در این سفردر مازندران پناه برد »ایالل«وي به قلعۀ . )650ص

فرمـود تـا او را گـردن  ،بود. در نزدیکی محل، از ترس اینکه این راهنمـا وي را تـرك کنـد ترکان خاتون
هـا قلعـه را در محاصـره مغوالن ماه مازندران رفت. »ایالل«ن شاه به قلعه یرم و خزازدند و خودش با ح

 ناچار امان خواست و تسلیم شـدبه ترکان خاتون کمبود آب و نباریدن باران، ۀگرفتند. با پیش آمدن مسئل
  .)199ص  ،2ج ، ق1343، (جوینی

کـه نـواده و  ،الـدینجـاللآسـتان برخیـز تـا فـرار کنـیم و بـه  :یکی از خادمانش به وي گفته بـود 
چگونـه ایـن خـواري  و خـدایش مـرگ دهـاد. دورم باد«او در جواب گفت:  توست برویم. ۀگوشجگر

ل تحمّـ من خود ایـن گرفتـاري و وي برآرم. ۀو به سای جیجکبرخویش روا دارم که... در نعمت پسران 
  .)56ص ،تابینسوي، (» شمارم آنچه گویی بهتر از ت رااین ذلّ

از قلعـه  دبن صـالحمحمّو  ترکان خاتونمغوالن قلعه را محاصره کردند و سرانجام، پس از چهارماه، 
همـۀ  ،و همراهـانش را نـزد چنگیـز فرسـتادند و بـه فرمـان او ترکان خاتونفرود آمدند و تسلیم شدند. 
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مغـوالن زیسـت و در را به قراقروم فرستادند. او در دربار  ترکان خاتونفرزندان ذکور سلطان را کشتند و 
  ).652، ص 2ج ، 1339؛ میرخواند، 55ص ، تابی، درگذشت (نسوي 630

از زنان نامدار این دوره اسـت کـه بـا  خان سلطان ):د خوارزمشاهدختر سلطان محمّ( خان سلطان
 درآمـد، عثمـان سـلطان زوجیت به ابتدا سلطان خان. دارد انگیزتمام عالقه به خاندانش، عاقبتى غم

 همـین سر بر و گذاشت او با ناسازگارى سر و شد مهربى زن این به نسبت عثمان مدتى از پس اما
 اوبه قتل رسید.  عثمانت و در این معرکه درگرف جنگ عثمان سلطان و محمّد سلطان بین اختالف،

آمـد. ایـن ه همسرى یکى از فرزنـدان چنگیـز درپس از چندى که مغول بر کشورش استیال یافت ب
 ۀکوشید تا شاید بتواند خدمتى به حکومـت نیمـه بربـاد رفتـهمواره می ،خود ةوضع تاز خاتون در

را از راه دور و توسط رسوالن مخفـى از  نالدیجاللهمواره برادر خود  ،روپدرش انجام دهد. ازاین
  گردانید.احوال مغول آگاه می

 بود عبارت که اىبا نشانهفرستاد نزد او رسولی اخالط را محاصره کرد،  الدینجاللهنگامى که 
 داد پیغـام چنین و بود، نشانیده »محمّد« نام با فیروزه نگینى آن در که پدرش انگشترهاى از یکى از
از دلیرى و شوکت و قدرت و وسعت مملکت تو آگاهى یافته است و اینک با تـو عـزم  چنگیز که

سـوى  تو، و آناز آن د و از این جانب حد جیحون تقسیم گرد لک ازدارد، به شرط آنکه مُ همصالح
بـر ایشـان و  بجنگـیکـه بـا تاتـار  یابیمیدر خویش  یتوانچنان او باشد. اکنون اگر تو از آن رود 
چه خواهى کن، وگرنه مسالمت را به هنگـام میـل و رغبـت دشـمن مغتـنم شـمار. ز شوى هرپیرو

 ةمحاصـربه نداد و در آشتى نگشاد و از گفتار خواهر تغافل کرد، و همچنان  درستیشهریار جواب 
  .)49، ص4، ج1340(راوندي،  اقدام کرداخالط 

این خاتون پس از درگذشت شوهرش، در دستگاه مغول همچنان قرب و منزلتى را کـه نـزد شـوهر 
  .)176ص ،1375 (آزاد،حفظ کرد  ،داشت

  اسیيهای سازدواج ب.
 ،هـاي سیاسـیهاي سیاسی براي دست یافتن بـه موقعیـتازدواج ۀخوارزمشاهی نیز از حرب افراد خاندان

نکـه از حمایـت ایرانیـان و آسبب به خوارزمشاهیان که گذشت،کردند. چناناجتماعی استفاده می مالی و
 خانوادگی برقـرارهاي سیاسی و ارتباط گوناگونهاي با خاندان ،چندانی نداشتند ةبهر سنتاهل روحانیان

ایـن تـرین هاي قدرتمنـد قپچـاق از مهـم، از خانجنکشیدختر  ترکان خاتونبا  تکشکردند: ازدواج می

۱۳۲     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

 ایجـاد رابطـه بـا وري خـود وتـتسلط بر قلمرو شـمالی امپرامنظور به از این وصلت تکش ها بود.ازدواج
افـراد خانـدان  ۀین زن منجر به غلبـافزون انفوذ روز جند سود جست. در سیحون علیا و ترکمانان مستقر

پسـرش  و تکـشزمـان  لشـکري در هـاي حسـاس کشـوري وپست والیات و تمامیر  )هاچاقپق( وي
  شد. دسلطان محمّ

 وي، حاکم سمرقند، پس از پیروزي بـر ،عثمان خانبراي حفظ اتحادش با  د خوارزمشاهسلطان محمّ
پس از مدتی از اتحاد با خوارزمشاهیان پشـیمان شـد و  عثمان خان دختر خود را به ازدواج وي در آورد.

حتـی سـعی کـرد  کشـت و سـمرقند عـده زیـادي رادر ید. وي از خوارزمیان ساکن یگرا »قراختائیان«به 
 ،امان مـردم شـهربا کشتار بی به شهر حمله کرد و دسلطان محمّ. را نیز به قتل برساند دسلطان محمّدختر 

 ،خـان سـلطانبه  ،دسرنوشت داماد متمرّ ةبارتصمیم در نجات داد. خترش راد آن را دوباره تصرف کرد و
  .)209ـ205 ص، 1351 ابن اثیر،( رضایت نداد او به زنده ماندن شوهر داده شد و ،دسلطان محمّدختر 

نشـینی از مقابـل افـواج مغـول را بـه سـختی در هنگام عقـب جالل الدینهاي متعدد سلطان ازدواج
رسـیدن وي بـه نـواحی  پـس از هـا،ی از ایـن ازدواجبرخدر  مصالح سیاسی دانست. توان فقط برايمی

دختران خـود  ابقا در مناطق تحت حکومتشان و الدینجاللام محلی براي اظهار اطاعت از حکّ ،گوناگون
در  بـه عقـد او درآورد و دختـر خـود را براق حاجب ،براي مثال در کرمان .آوردندمیبه نکاح وي در را

بـه وصـلت او بـا  هـاي زیـادي فرسـتاد وپیشـکش هدایا و ،در استقبال از وي اتابک سعد زنگی ،ازشیر
  .)248،ص 1388، همدانی( اظهار تمایل کرد ملکه خاتوندخترش 

هایی بودنـد، از ازدواج بـا سـالطین و ها یا حاکم سـرزمیندر این دوره، زنانی که صاحب قلعه
گرفتند. هنگام فتح آذربایجـان امرا، حتی امراي مغول، براي استمرار امتیازات و حاکمیتشان بهره می

ک اتابـ، که همسـر طغرل سوم سلجوقی، دختر ملکه خاتون، ماجرایی بین وي و الدینجاللتوسط 
 بایجـانهـاي آذربود، پـیش آمـد. ایـن زن رسـماً در سراسـر شـهر بایجانن اتابک آذر، آخریازبک

حملــۀ  در جریــان اتابــککــرد و شــوهرش در ادارة امــور نقــش چنــدانی نداشــت. حکومــت می
، به گنجه فرار کرد و ملکه، که از شوهرش رضایت چندانی نداشت و تاب مقاومـت در الدینجالل

دید، پس از تسلیم تبریز، بـه سـلطان اظهـار داشـت کـه حاضـر بـه نیز در خود نمیبرابر سلطان را 
بـه شـرط  قاضی قزوینـیقبالً او را طالق داده است.  اتابکازدواج با سلطان است و مدعی شد که 

با شنیدن خبر  اتابک ازبکاینکه منصب قضا را به او واگذارد، حاضر شد خطبۀ این عقد را بخواند. 
  .)107، ص تابینسوي، از غصه جان داد ( این ازدواج،
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بـه آذربایجـان، بـراي مصـون مانـدن از  ،الدینجاللبرادر  ،الدینسلطان غیاث ۀدر هنگام حمل اتابک
بـه همسـري  ،که صاحب نخجوان بـود ملکۀ جاللیهآمده بود و خواهرش و از در آشتی درابا  خشم وي،

بـا مـادر  بـراق حاجـبوصـلت . )همـاناز جنگ جلـوگیري کـرده بـود ( ،آورده و از این طریقوي در
اهـداف  ۀبـر پایـ هایی است کـه کـامالًهم از ازدواج ،خوارزمشاه دسلطان محمّهمسر سابق  ،الدینغیاث

در قلمـرو حکومـت پسـرش قـدرت  الـدینغیـاثسیاسی و با اکراه کامل عروس صورت گرفت. مادر 
  .بر امور حکومت نظارت داشت »انخداوند جه« بسیار داشت و با لقب

پـا را از حـد خـود فراتـر  براقرفت،  براقبه کرمان نزد نایب پیشینش  الدینغیاثپس از آنکه 
که توان مقابلـه بـا وي را نداشـت،  الدین،غیاثشد.  الدینغیاثگذاشت و خواستار ازدواج با مادر 

گذاشت. مادر نیز از روي ناچاري و در نهایـت نارضـایتی را به مادرش وا گیري در این بارهتصمیم
به این وصلت تن داد. این همان ازدواجی بود که داماد با پوشیدن زره در زیر قبا به دیـدار عـروس 

اي، ابتدا وي و سـپس مـادرش را بـه در توطئه الدینغیاثپس از مدتی به بهانۀ شرکت  براقرفت! 
  .)108، ص تابی، (نسوي قتل رساند

  هاشرکت زنان در جنگ ج.
زنـدگی عشـایري  ةاینکه پایتخت ثابتی داشتند، ولی شیو با اي خود در ایران،خوارزمشاهیان با سنن قبیله

 یـا تمـامی حـرم وروي، یندبود. بـ ارسیّآنها  باردر هنوز در بین آنان از جذابیت بسیاري برخوردار بود و
  بود. ها همراه سلطانقسمتی از آن همواره در جنگ

شـده اسـت سـخن گفتـه شدگان اردوي وي زن در میان کشته از چهار هزار ،در جنگی با قراختائیان
شدگان، نشانگر حضور تعـداد زیـادي وجود این تعداد زن در میان کشته. )101ص  ،1380 (میر عابدینی،

بـا مـردم سـردار خوارزمشـاهی  میاجقدر وصف مصاف  راحت الصدور ة. نویسنداستاز آنان در لشکر 
زنـی پنجـاه مـرد  هر« نویسد:از زره پوشیدن زنان خوارزمی و جنگیدن آنان با عراقیان با اغراق می ،عراق

  .)396ص، 1364، راوندي( جنگیدنیز در کنار وي می میاجقهمسر  »راند.عراقی را می
اه داشـته همسـر یـا همسـرانش را بـه همـر ،در فرار از مقابل مغوالن الدین خوارزمشاهسلطان جالل

بـا سـلطان  اتابـک سـعداز همراهـی دختـر  ،الـدینجـاللمغول به  ۀدر شرح آخرین حمل نسوياست. 
به میرشکارش سفارش کرد که همسـرش را بـه جـاي  ،کند که سلطان در هنگام فرارذکر می نویسد ومی

  .)61ص ، تابی امنی برساند (نسوي،

۱۳۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

  اقتصادی - نقش زنان در مسائل اجتماعی 
  عالم ب وياد زنان الف.

 ۀرا مطربـ او جـوینی .یـاد شـده اسـت فـردوس سـمرقنديزنـی بـه نـام  از ،هـاهاي این سالاز شاعره
یافـت. وي پـس از پیـروزي حضـور مـی د خوارزمشـاهسلطان محمّهاي داند که در بزمسرایی میبدیهه
  چنین نوشت: ،کسب غنایم بسیار بر سلطان غور و د خوارزمشاهمحمّ

  جوجه از کف خات بجست ةمانند غوري به لباسات بجستتو  ز ،شاها
  .)183، ص 1374، رجبیفیالن به تو شاه داد و از مات بجست ( از اسب پیاده گشت و رخ پنهان کرد

سـرود. هاي شیوایی میقطعه و هانیز از شعراي فاضل بود که قصیده ،الفرج صوريابیدختر  ،یام علّ
 )297ص  ،1364، خلکانابن(

پرداخـت. در که اهل همدان بـود، بـه آمـوزش زنـان و وعـظ بـراي آنـان می ،سراوندي سمینه
، ص 1380(میرعابـدینی،  نشـینی اختیـار کـردکـنج عزلـت و گوشه ،اواخر عمر و پس از سفر حج

رســیدند کــه عمــوم مــردم بــه آنــان احتــرام اي از تقــوا میبرخــی از ایــن زنــان بــه درجــه. )102
درخواسـت دعـاي » ام محمّـد گیالنـی«هالی گیالن از زنی پارسـا بـه نـام . براي مثال، اگذاردندمی

  .)20، ص 1374رجبی، ( باران نمودند
، رئـیس الـدین سـمنانیکمالدر اواخر قرن ششم در نیشابور متولّد شد. او دختر بی بی منجمه 

همـین مذهب شافعی در نیشابور، بود. از ابتداي جوانی در علم نجوم مهارت زیـادي داشـت و بـه 
او را به دربار خـود فراخوانـد. درسـتی احکـام وي سـبب  الدین خوارزمشاهیسلطان جاللسبب، 

شد که منجّم مورد اعتماد وي شود. سالطین آن زمان به دلیـل تصـوري کـه از تـأثیر سـتارگان بـر 
بـی بـی، سـلطان بـراي نجـوم اهمیـت خاصـی قایـل بودنـد.  ،هایشان داشتنداحوال خود در جنگ

ق، 626کـرد. در محاصـرة شـهر اخـالط در سـال هـا همراهـی میرا در غالـب جنگ ینالـدجالل
رسـاند.  الـدینعالءدر نجوم آگاه شد و آن را به اطـالع  بی بیاز مهارت  الدین کیقبادعالءفرستاده 

اش به دمشـق رفتنـد و بـه دربـار سـلطان و خانواده بی بی، الدینسلطان جاللهاي به دنبال ناکامی
اش را بـه قونیـه خوانـد و بـه دنبـال و خـانواده بی بـی الدینعالءراه یافتند.  الملک االشرفایّوبی
بـه او بیشـتر شـد و مقـام بـاالي ریاسـت  الـدینسـلطان عالء، ارادت بـیبیهاي درست بینیپیش

در  بـی بـیداد و  الـدین محمّـد ترجمـانمجددارالنشاي دربار را همراه با لقب امیري به همسـر او 
  .)196، ص 1350بی،ابن بی( گذشتدرق 679 سال
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  ترکان) ةگاه زن در آثار ادبی (دوريجا ب.
توان آداب و سـنن اجتمـاعی آن دوره را مشـاهده اي است که در آن میدیوان اشعار شعرا و روایات آینه

مغـوالن و هاي به حکومت رسیدن ترکان در ایران تا هجوم ویرانگـر نگاه کردن در این آینه در سال کرد.
  در این فاصله چندان خوشایند نیست. ،جو براي یافتن نشانه و اثري از زنانوجست

شـدند و ذکـر خصوصـیات امرا ظـاهر مـی شعرا و ۀمعشوقعنوان به زنان ،هادر بسیاري از این نوشته
کنیزان با شـاعران  ۀچون رابط امنته بود.ترین هدف شاعر عمده ،بودندکه عمده کنیزان ترك  ،ظاهري آنان

مالک و مملوك بود، اشعار و آثـار آنـان از زیبـایی کمتـري در مقایسـه بـا اشـعار روزگـاران بعـد  ۀرابط
  .)98ص  ،1380، (میرعابدینی برخوردار است

گـردد. مدار و حکمـران ایـن دوره در برخـی از آثـار ادبـی مشـاهده میگاه نیز حضور زنان سیاست
گـوي، دل و نغزاو را قـوي و روشـن» نوشـابه«، که زنی بود بـه نـام »بردع« در شرح احوال پادشاه نظامی
کردنـد و بـا دربـار او خـدمت می نویسد: هزار دوشیزه درخوانده، و میخوي میمنش، بلکه فرزانهفرشته

  .)832تا، ص (نظامی گنجوي، بی وجود داشتن غالمان بسیار، کسی از مردان به دربار او راه نداشت
انـد. نسـبت بـه خطـر دانـایی زنـان هشـدار داده، مردسـاالر در آثـار خـویش ۀدیبان جامعـهمواره ا
  د:رکبه فرزندش توصیه می عنصرالمعالی

ـیکن دبیـري  روزه و را به معلمه ده تا نماز و فرزند دختر آنچه شرط شریعت است از فـرایض بیـاموزد، ل
ی که دختر نابوده به چـون بـود بـا چه زودتر جهد کن که به شوهرش دهچون بزرگ شد هر میاموزش و

  .)67ص  ،1373 (ستاري، شوي به یا به گور

ریسی زنان ارزشی همچون صداي کمان غازیـان و که براي صداي دوك نخ امام محمّد غزالی،
معلمی «نویسد: کند و میریسی توصیه مینشینی و نخقلم عالمان قایل است و زنان را به خانه

، گفـت: ایـن معلـم، بـدي را بـدي گذشـتحکیمی از آنجا مـی .آموختدختري را دبیري می
بر این نکته تأکید کرده است که زنان بهتر اسـت در پـرده . )269، ص1351(غزالی، » آموزدمی

 نظـامیشـود. باشند و از رأي و نظر آنان استفاده نشود و بارها در آثار او این سخن تکرار می
  نویسد:می» نوشابه«پس از وصف 

ـــولـــ ـــد کـــه ب   اشد دلیـــرـی زن نبای
  زن آن بـــه در پـــرده پنهـــان بـــود

  

ــ   ــود کین ــم ب ــه محک ــیر ۀم ــاده ش   م
ــان بــود ــی پــرده افغ ــه آهنــگ ب   ک

  )832تا، ص (نظامی گنجوي، بی  

۱۳۶     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

  حضور زنان در اجتماعات و پوشش آنان ج.
سـرا از سـننی اندرونی و حرم ةچون زدن نقاب و روبند بر چهره و زندگی کردن در پشت پردهمعاداتی 

 ،در سفر به سرزمین غزهـا فضالنابنبوده که پس از اسالم آوردن ترکان بین زنان آنان رواج یافته است. 
 البته این امر دلیل بر بـی عفتـی آنـان نبـوده اسـت اعتنا به پوشاندن بدن و صورت دیده است.آنان را بی

  .)69ص ، 1345 فضالن،(ابن
از  »دختـر« ۀجـاي کلمـپوشیدگی روي و موي زنان بوده است. حتـی بـه امر رایج در سرزمین ایران،

 مـوي مـانع از حضـور ولی پوشـیدگی روي و ،اندخوانده شده »اهل ستر«زنان  استفاده شده و »پوشیده«
  .)219ص  ،تابی(بیهقی،  زنان در اجتماع نبوده است

اي پوشـیده در ارابه هاي فاخرلباس همسر خان دشت قبچاق را به همراه چهار کنیز زیبا با ابن بطوطه
هـاي حلقـه انـد وسی کنیز همـراه وي بـوده ،او نشد. هنگام پیادهنگ وصف کرده استکبود ر ۀاز پارچ

نشـانده را در کنـار خـود مـی او، خان در پیش پاي خاتون برخاسـته .انددامن لباس او را به دست داشته
 ،انـدکـه دامـن لباسشـان را بـه دسـت گرفتـه ،متوسط نیز همراه با سـه یـا چهـار کنیـز ۀزنان طبق است.

(ابـن  انـدشـدهجـا مـیهاند جابـن به پر طاووس بر سر داشتهمزیّ ع به جواهر وهایی مرصّکه تاجحالیرد
  .)269ص  ،1348 بطوطه،

جملـه در از ونـاگونگبخصوص در بین زنـان، در منـاطق  ،جادو اعتقادات خرافی و اقدام به سحر و
ادعـاي  بـا انـد وماوراءالنهر رایج بوده است. برخی از زنان مدعی داشتن رابطه بـا ارواح بـوده ترکستان و

غریـب  اعمـال عجیـب و بیماران را توسط احضار ارواح و رقـص و ۀمعالج »پري خوانی«و »پري داري«
  .)385ص ،1366 ،دانستند (بارتولدمیسر می

  پوشاک زنان د.
پوشاك زنان را شامل سـرپوش، پیـراهن،  پوشاك ایرانیان از ابتدا تا حملۀ مغول،در کتاب  سازمحمّد چیت

عـه یـا چـادر بـوده نمق سـربند و ،کاله، دسـتار، هاي این دوره شامل تاجداند. سرپوششلوار و کفش می
بـا  بزرگـان بـوده واست. تاج و کاله بیشتر جنبۀ تشریفاتی داشته و مخصوص ملکـه و یـا زنـان امـرا و 

بسـتند کـه از دو شده است. زنان طبقات مرفّه دستاري نسبتاً بزرگ بر سـر میهاي قیمتی تزیین میسنگ
رسید. سربندهاي زنان نـواري شد. ادامۀ این دستارها گاه تا کمر هم میصورت عمامه پیچیده میطرف به

اي در پیشـانی شد و یـا جقـههرات تزیین میجوا ها وبستند و روي آن با سنگبود که به دور پیشانی می
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کـرد. پوشاند، گاه پیشانی و چانه و دهان را نیز نهان میشد. مقنعه و چادر که تمام سر را میآن نصب می
  .)56، ص 1387غیبی، (سبز و گاهی قرمز بود  ،ها غالباً سفیدرنگ سرپوش

هـاي داراي آسـتین هااین پیراهن ساق پا بود. ۀنیمنسبتاً بلند تا  گرد ویقه بسته وها معموالً جلوپیراهن
یقـه آن بـه  ،دیگر ۀروي لب نسبتاً چسبان بود. نوعی قباي جلو باز هم بود که با قراردادن یک لبه بر بلند و

گـاهی  عنوان روپـوش وبه ،شد. در خانهصورت جلو باز هم استفاده میگاهی به آمد ومیشکل هفت در
دور تـا  داشـت و نقش بازوبند وجود ،در محل بازوان پیراهن شد.ر آن بسته میروي کمهم شال مانندي 

  .)57ص  ،1387 (غیبی، شدپیراهن نیز نواردوزي می ۀحاشی ۀدور لب
شـده روي هاي قیمتـی نصـبهاي خاص بـا جـواهرات و سـنگرقّاصان و نوازندگان از لباس

بسـتند. در هایشـان دسـتبند میر دستبـر پاهـاي خـود خلخـال و بـآنها  کردند.سربند استفاده می
گذاشتند. پیـراهن آنـان جلـو بـاز بـا شکل و کوتاه را بر موهاي خود میبرخی موارد، کالهی مثلثی

ها داراي نقـش شـد. آسـتینهاي بلند و چسبان بود و در محل کمر، با بستن شالی محکم میآستین
تیز و روبـاز و بـه هایشـان نـوكد. کفشدوزي بـوها، داراي حاشیهبازوبند بود و در محل مچ دست

  هاي تند (قرمز) بود.رنگ
شد و زیر پیراهن به چین که در محل مچ پا تنگ میشلوارها یا چسبان بود و یا گشاد و پر

تیز و رویاز نیـز اسـتفاده هاي نوكپوشیدند. از کفششد. کفش ساق بلند را زیر قباها میپا می
  (همان).شد می

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ): لباس زنان ایرانی3تصویر (    )152،ص 1379):سربندهاي زنان ایرانی (چیت ساز، 2تصویر (
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  سنن اجتماعی . آداب و ه
هــاي . روشبــوددامــاد  قبیلـه نبــودن عــروس وهــاي ایــن دوره هــمعامـل مشــترك بســیاري از ازدواج

هـا یکـی از ایـن روشخواستگاري یا همسرگزینی متفاوتی در بین قبایل ترك صحرانشین رواج داشت. 
د ادپا به سرپرست دختـر مـیگاه چند چهار چند لباس و ،دزدیدن دختر بود. داماد پس از انتخاب عروس

  .)70ص ،1345، ابن فضالن( بردبا خود می گرفت ومیرا  دست دختر و فتربه خانه او می و
رتبـه یـا ن وزرا یا قضات عـالیچوهماي مرتبهایران با فرستادن نمایندگان بلند سالطین ترك حاکم بر

کشـید. هـا طـول مـیآمدها سـال کردند. گاه این رفت واو را خواستگاري می ،دختر ةعلما به نزد خانواد
امرا رایج بود. ازدواج زنان پس از فوت همسر با پسـر یـا  بخصوص در بین طبقات باال و ،د زوجاتتعدّ

هـا طبقات اشراف و ثروتمنـد رواج داشـت. در ازدواج د زوجات درتعدّ برادر مرد متوفی نیز مرسوم بود.
 ،»دختـر بـا شـوي یـا بـه گـور«ة د. با توجه به ایـدوشرعایت ترازي طبقاتی و اجتماعی هم شدمیسعی 

ها آنقـدر کـودك بودنـد کـه چنـد سـال طـول دادند. گاه عروسدختران را در سنین بسیار کم شوهر می
شـد  مسعود غزنوي که همسر پسر سلطان بکت غديمثل دختر  ،بروندکشید تا بتوانند به خانه شوهر می
  .)45ص ،1351 ،اثیر(ابن سه سال داشت و

ة داماد مدت زیادي را نـزد خـانواد ،ها گرایش در بین ترکان این بود که پس از عروسیاز دیگر سنت
ّ  ۀداماد شامل جامـ ةبرد. هدایاي اهدایی از سوي خانوادسر میه عروس ب  یـی و جـواهرات وع طالمرصـ

همـراه  ۀصداق مرسوم بود. مقدار جهیزی هاي کابین، کاوین وبها و مهریه هم با نامبود. شیر هاانواع پارچه
لـف ؤداشت. طـالق امـري رایـج بـود. م موقعیت خانواده دختر شوهر بستگی به ثروت و ۀدختر به خان

مـرد .» طـالق ده فروختن خواهـد بفـروش و زن که طالق و هر بنده و« :دهدبه پسرش پند می قابوسنامه
  .)302ص همان،( او تحمل کند گزیند ورهمسرش ب مجاز بود که کنیز بخرد و بر

  نقش زنان در امور اقتصادی و.
لبنیـات،  ۀدار مراقبت از چهارپایان، تهیعهده ،داري از فرزندانداري و نگهزنان عالوه بر خانه ،در آن زمان

بـا  ،در چادري جداگانه . هرکدام از زنان فرمانروانددوختن لباس بود یسیدن ونخ ر، چیدن پشم حیوانات
افراد خانواده را به عهده داشـت  تمامفرمانرواي قبیله سرپرستی  ۀکرد. نخستین زوجکودکانش زندگی می

  .)216ص، 1337داشت (لینتون،  همحتی اختیار اموال او را  ،بخصوص در غیبت شوهر و
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  نديگر مشاغل زناز. 
از  زادگان و فرزندان بزرگان از مشاغلی بود که زنان به آن اشتغال داشتند. این دایگـان معمـوالًدایگی شاه

نـژاد بـه مطربـی، زنـان در دربـار سـالطین تـرك دانی خاصی برخوردار بودنـد. بعضـی ازاحترام و قدر
 د غزالـیامام محمّها بود. حرفه ترینبافی از متداولپارچه ریسی ونخ اصی اشتغال داشتند.رقّ نوازندگی و

 دانـد.ارزش صداي کمان غازیان و قلم عالمان می ۀپایهم ،ریسی زنان را در عرشارزش صداي دوك نخ
دوزي از زر شـد.از جمله هدایایی بود که خدمت شـاهان بـرده مـی »رشت پارسازنانهاي دستکرباس«

علـت آشـنایی بـا علـوم بـه شتند. جمعی از زنـان که جمعی از زنان به آن اشتغال دابوده مشاغل دیگري 
کودکـان  آمـوزش زنـان و موعظـه بـراي زنـان و ،به روایت حدیث - بیشتر علوم دینی وحدیث  ـزمان 

  .)155تا، ص بی (بیهقی، پرداختندمی
د سـلطان محمّـ روزیـ زیسـتند.خاصی مـی ۀدر کوي و محل ،خوان در هر شهرآوازه و زنان رامشگر

اسـباب مقابلـه بـا  ۀاز تهیـ ،به امر سـلطان ،وسایل مطربان دربار ۀش در تهیابه علت گرفتاري خوارزمشاه
  .)408ص ،1339 (میرخواند، مغوالن خود را معاف دانست

 :نویسـدکند و مـییاد می ،از جور و ظلمی که در زمان او در عراق وجود داشت راحۀ الصدورف لّؤم
اي مالحظـهآمـد قابـلدر ،محالت زنان فاسـد امراي لشکر از طریقها و خرابات ایجاد شده بود و میکده
  .)134ص، 1380(میرعابدینی،  داشتند

  ریيگجهينت
داراي  هـا در دربـار عمـدتاًاي برخوردار بودند. ازدواجزنان درباري از نفوذ عمده ،در عصر خوارزمشاهی

 ،سـخندیگـر ساخت. به فراهم میام و سالطین را به یکدیگر سیاسی بود و موجبات نزدیکی حکّ رنگ
ب اسـتمرار موج ها و حوادث سهمگین و تغییر و تبدیل در سلطنت،هاي سیاسی مانع بروز توطئهازدواج

در  ،شـد. زنـان در ایـن دورهکاران میگناهبارة امتیازات و حاکمیتشان و ایجاد شرایط و امکان شفاعت در
 قـدردر تولید به یافتند؛ میهاي جنگ حضور ر میداند ؛ال داشتندفعّ يامور سیاسی و کشورداري حضور

ک ثـروت و حقـوق مـادي و تملّـبـارة در غیاب مردان رئیس خانواده بودنـد. در و ؛کردندمردان کار می
  توانستند با مردان برابري کنند.میهم امالك 

هـا بـه تـركاقتـدار داشـتند. چـون  هایی بودنـد وو حاکم سرزمین ها،زنان دربار بعضاً صاحب قلعه
زنـان از  یکسـانی داشـتند. از سـوي دیگـر، دختـر و پسـر ارزش تقریبـاً دادنـد،دختران خود اهمیت می
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سیاسـی گـاه  ۀمهار زنان، بخصـوص در عرصـکه حضور بیهمچنان ؛بودندنهاي اخالقی در امان آسیب
  ساخت.ناپذیري به جامعه وارد میهاي جبرانآسیب

 زنـدگى از اىوجه نمونهیچه به ترکان خاتون چونهم قدرتپرزنانی دگى آور شد که زنالبته باید یاد
دارى و زنان طبقات پایین فاقـد هرگونـه قـدرتى بودنـد و جـز خانـه و نیست خوارزمشاهیان ةدور زنان
زنـان فـداکارى نیـز بودنـد کـه در  ،رداختند. در خانـدان خوارزمشـاهیانپبه امور دیگرى نمى ،دارىبچه

  واهان خدمت به مملکتشان بودند.خ ،تمامى عمر
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  منابع
  .، تهران، کتب ایران، ترجمه علی هاشمی حائريتاریخ(کامل) بزرگ اسالم و ایران)، 1351(ابن اثیر، عز الدین علی

   .نشر کتاب ، ترجمه محمد علی موحد، تهران، ترجمه وسفرنامه)،1348عبداهللا(بن ابن بطوطه، محمد
  .نشر تهران تهران، ،روم اخبار سالجقۀ )،1350(محمدبن حسین ابن بی بی،

ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهـران، مؤسسـه مطالعـات و تحقیقـات ، تاریخ ابن خلدون)، 1363ابن خلدون، عبدالرحمن(
  فرهنگی.

  قم، امیر. ،چاپ دوم، وفیات االعیان ،)1364(دبن محمدابن خلکان، احم 
  تهران، بنیاد فرهنگ ایران.، ابوالفضل طباطبایی ۀترجم، سفر نامه ،)1345احمد( ابن فضالن،

  .دیبا ، تهران،پشت پرده هاي حرمسرا،)1375حسن ( آزاد،
  نا).، (بی، تهرانسرگذشت خوارزمشاهیان ،)1381(اشرفی، مجید

   .نامک تهران، نهم، چ ،اسالماز  تاریخ ایران بعد )،1380(اقبال آشتیانی، عباس
  .تهران، انجمن آثار ملی ،، تصحیح جالل الدین هماییالملوك حۀنصی، )1351(محمدبن محمد ،غزالی

  ، آگاه.تهرانکریم کشاورز،  چ دوم، ترجمۀ ،ستان نامهترک، )1366(واسیلی بارتولد،
، پایـان نامـۀ دکتـري، دانشـگاه آزاد فرهنگ و تمدن خوارزم در روزگار خوارزمشـاهیان)، 1383باوفاي دلیوند، ابراهیم(
  تحقیقات.اسالمی علوم و 

  اي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.، ترجمۀ فریدون بدرههاي اسالمیسلسله)، 1371بوسورث، ادموند(
  دانشگاه تهران. ، تهران،زن در ایران عصر مغول )،1388بیانی،شیرین(
  اسالمیه. تهران،مد بهمنیار و مقدمه عالمه قزوینی، تصحیح اح ،تاریخ بیهق )،تازید(بیبن بیهقی، علی

  .لیۀ، بیروت، الدارالعاطبقات سالطین اسالمق)، 1406(لیناستانپول، 
  .شیراز، نوید ،تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، )1381(تاجبخش، احمد

  ، تحقیق عبدالحی حبیبی، تهران، دنیاي کتاب.طبقات ناصري)، 1363جوزجانی، منهاج سراج(
  بریل. مطبعۀ ،لیدن، تحقیق محمد قزوینی، تاریخ جهانگشا ،ق)1343(عالء الدین عطا ملک جوینی،

  سمت. تهران، ،مغول ۀتاریخ پوشاك ایرانیان از ابتداي اسالم تا حمل )،1379رضا(محمد ساز،چیت
  .فۀق)، تحقیق یوسف الهادي، قاهره، دارالثقا1423(حدود العالم من المشرق الی المغرب

  نا). جا)، (بی، (بیمعجم البلدان تا)،(بییاقوت، حموى
  ، چ چهارم، تهران، خیام.تاریخ حبیب السیر)، 1380خواندمیر، غیاث الدین(
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  صالملخ

تعرّضت الجمهوریۀ اإلسالمیۀ اإلیرانیّۀ للعدید من الهجمـات ضـدّها، وذلـک بسـبب تصـدّیها لنظـام الهیمنـۀ 
ومقاومته. ومن جملۀ هذه الهجمات هی التهدیدات والعقوبات االقتصادیّۀ. بناءاً علـى هـذا، فـإنّ قائـد الثـورة 

ا أفضل استراتیجیۀ أمام العقوبات االقتصادیۀ، حیث إنّ دعم اإلسالمیۀ قام بتقدیم خطّۀ االقتصاد المقاوم بوصفه
اإلنتاج الوطنی والعمل والرأسمال اإلیرانی هی من حلول هذه المسـألۀ مـن منظـار سـماحته. وبمـا أنّ هکـذا 
تهدیدات وعقوبات کانت لها السابقۀ فی بلدنا منذ العصور الماضیۀ، فإنّ هذه المقالۀ تسعى إلـى اإلجابـۀ عـن 

سؤال: ما هی حلول علماء الشیعۀ وإجراءاتهم لدعم اإلنتـاج الـوطنی والعمـل والرأسـمال اإلیرانـی فـی هذا ال
تجربتنا التأریخیّۀ؟ ومن أجل اإلجابۀ عن هذا السؤال، فقد قام الباحث بإجراء دراسۀ حـول أداء علمـاء الشـیعۀ 

تـی تعرضـت إیـران للهجـوم الغربـی وأقوالهم من خالل النصوص التأریخیّۀ فی عصر القاجار بصفته الفترة ال
، حیث تشیر نتائج البحث إلـى أنّ "تحلیل المحتوى النوعیّ"اقتصادیاً. والمنهج المتّبع فی هذه المقالۀ هو منهج 

علماء الشیعۀ کان لهم الدور األبرز فی دعم االنتاج وذلک من خالل مقاطعۀ البضائع األجنبیّۀ، وترویج البضـائع 
شجیعها عبر إصدار البیان، وبالتالی الدعم إلنشاء الشـرکات االقتصـادیۀ الداخلیـۀ وااللتـزام الوطنیۀ والمحلّیۀ وت

  العملی باستهالك البضائع الوطنیّۀ، والقناعۀ فی الحیاة. 
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