
  اجتماعى آنان در تاريخ اسالم -خواتین و نقش سیاسى 
  1 سید مھدى جوادى

و ) بـه طــور عـام(قادين، به معناى خـانم، بـانوى اصـیل و شــوھردار /قاتون/خاتون
ھـاى  ، يكـى از عنــوان)به طور خاص(زنان واالمقام و دختران خاقان، خان و بزرگان 

مھم در تاريخ اسالم و در واقع، عنوانى ويژه در برابر خان بوده كه براى بزرگداشت 
 .رفته است  زنان و تجلیل از مقام آنان، به كار مى

رانـان چیــن و  عنوان خاتون خاستگاه سغدى داشته و پیش از ظھور اسالم به حكـم
ھـاى  در دوره) بـا مفھـوم خـاص خــود(بخارا اطـالق شـده اسـت، لكـن ايــن عنــوان 

رفتـه و حــتى گذشــته از  اسالمى ھم در نقاط مختلف قلمرو اســالمى بــه كــار مـى
شھرت نخستین زن حكومتگر شیعه به نام سیده ملك خـاتون، كـه در قــرن چھـارم 

چـون  بـا آن، ھـم ھاى مترادف ھجرى در ايران به حكومت رسید خاتون و برخى واژه
علیھــا الســالم و بعضــى از فرزنــدان ائمــه  بــى و ســیده دربــاره حضــرت فاطمــه بــى

یان شـیعیان اثناعشــرى در ايـران، داشـته  اطھارعلیه السالم، جايگاه ويـژه اى در م
 .است

ھـاى آن، نقـش  يـابى واژه خــاتون و مـترادف اين مقاله درصدد است تا ضمن ريشــه
ھـاى گونـاگون تاريخـى  ھـا را در دوره سیاسى، اجتماعى، دينى و فرھنگى خــاتون

 .بررسى كند

غد، خاتون، زنان، تَركان : ھاى كلیدى واژه ُ  .بى، بیگم ، بى)تَرخان(چین، بخارا، س

 »خاتون«ھاى  خاستگاه، معانى و مترادف

ّده و /قاتون/خاتون شوھردار و اصـیل، بـانو، سـی خانم و زن  ناى  قادين، در بیشتر منابع بـه مع
به كــار ) به طور خاص(و بانوى بزرگ و زنان و دختران بزرگان، خان و خاقان ) به طور عام(بیگم 

 2.رفته است
رانـان چیـن  خاتون عنوانى با خاستگاه سغدى بوده كه بر ھمسران تئوچوئه، از سلسله حكــم

 - 590(بعدھا، ايـن عنـوان را سـلجوقیان . قديم و حاكمان ترك زبان بعدى اطالق گرديده است
محمــود . 3انــد و جانشــینان چنگــیز، بــه كــار بــرده) ه 470 - 628(، خوارزمشــاھیان )ه 429

 4 دان مشھور ترك در قرن پنجم ھجرى، قاتون را نام دختران افراسیاب دانسـته كاشغرى، لغت
و صاحب فرھنگ تركى به فارسى سنگالخ آن را به بانوى بزرگ، زنـان بزرگـان و زن شـوھردار 

بزرگ برشـمرده  مؤلف غیاث اللغات نیز خاتون را در تركى از لقب. 5 معنا كرده است ھاى زنـان 
كى،  توان گفت كه كلمه قاتون بعـدھا در متـن بنابراين مى. 6 است ھـاى عربـى، فارسـى و تر

قع، واژه . شكل خاتون به خود گرفته است شانه » خـان«در برابـر عنـوان » خـاتون«در وا بـه ن
ـر در عربـى، بـه  ّ بزرگداشت و تجلیل زنان، به كار رفته و در فارسـى، بنـابر قاعـده جمـع مكس

 .7 خواتین جمع بسته شده است
ّده، در میـان شـیعیان، بـه ويـژه پـیروان  چون بى ھاى مترادف با آن، ھم خاتون و واژه بـى و سـی

ھاى گونـاگون بـا ھمـان  ھا و بقعه زاده شیعه اثناعشرى در ايران، جايگاه خاصى داشته و امام
شیعیان اسـت عنوان گاه  نابراين، . ھا، اكنون در ايران و برخى از كشـورھاى ھمسـايه، زيارت ب

ضرت  گذشته از اطالق عنوان ھايى، چـون خـاتون معلـق، خـاتون قیامـت و خـاتون عـرب بـه ح
ھــاى  زاده ، امــروزه امــام8)عــج(، مــادر بزرگــوار امــام زمــان)س(و حضــرت نــرجس) س(فاطمــه

سالم  یه ال مه اطھارعل بسیارى در گوشه و كنار كشورھاى اسالمى بـه دخـتران برخـى از ائ
تـوان  اند، كه از میان آنھا، مــى ھاى آن معروف شده باشند كه به خاتون يا مترادف منتسب مى

مام  -به بقعه آمنه خاتون در قزوين، خديجه خاتون در مسیر قم  اصفھان، منسوب به دختران ا
ختران  زاده علیه السالم و امام صادق سوب بـه د ھاى حلیمه خاتون و سكینه خاتون در قم، من

ین از امــام. 9علیه السالم، اشاره كرد امام كاظم سوب بـه دخـتران امـام  زاده ھـم چن ھـاى من
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بى حكیمه خاتون در شـھركرد،  توان از بى مشھورند، مى» بى بى«علیه السالم كه به  كاظم
تِى فاطمه در  چنان كه بقعه. ياد كرد 11بى ھیبت در باكو ، بى10 بى خاتون در ورده بى َ ھاى س

مام ھفتــم علیـه  اصفھان، سید ملك خاتون در تھران و سیده بانو در تالش، اغلب به دخـتران ا
 12.اند السالم منتسب شده

گم، مـادر  از مترادف» بى بى«عالوه بر  ناى زن نیكـو، خـاتون خانـه، بی به مع ھاى خاتون، كه 
به كار رفته و در » خانم خانه«باشد در فارسى، با اقتباس از تركى، به مفھوم  بزرگ و بانو مى

مى حترم خراسـان اطـالق  ھى  13شـده اسـت، قرن ھفتم ھجرى به زنـان متشـخص و م گا
ّه«ھاى  عنوان ر ُ اند، چنان كه عنوان خانم در دربار  نیز به معناى خاتون به كار رفته» خانم«و » ح
سر دوم، ) ه 771 - 807: حك(تیمور  كیچیـك «تنھا به ھمسر اول شاه اختصاص داشـته و ھم
خان . نامیده شده است» كوچك خانم«يا » خانم در دوره صفويه نیز براى افـرادى، مثـل پـرى 

ّه . 14شد خانم، دختر شاه طھماسب، از اين عنوان استفاده مى ر ُ از زنان معروفى كه عنوان ح
ّث قرن پنجم ھجرى و اھـل  اند، مى داشته ّه، دختر عبدالكريم بن ھوازن قشیرى، محد ر ُ توان ح

ّه دختر عبدالرحمن بن الحسـن اشـعرى،  ر ُ نیشابور، كه سمعانى از او حديث شنیده است؛ ح
ّلــى  ت ُ ّه خ ــر ُ ، خواھــر سـلطان محمـود غزنــوى و از )ختلـى خــاتون(از محــدثان دوره خــويش و ح

 .15را نام برد) ه 421 - 432: حك(فعاالن سیاسى در جانشینى سلطان مسعود 
خاتون و  ھا، واژه در برخى از دوره ، »اتونتَركـان خـ«تركیـب يافتـه و حاصـل آن، » تَركـان«ھاى 

تَركَن، به معناى شريف و خواجـه /تَرخان/ھاى تَركان واژه. ھا شده است عنوان بعضى از خاتون
بـراى ) سـلطنتى(روا بوده و يك خطاب و عنـوان خاقـانى  و در لغت ارغو به معنى امیر و فرمان

بر كسـى كـه در صـدر و پیشـگاه خاقانیـت و  ھا به حساب مى امیران واليت آمده است و تنھا 
؛ يعنى فرمانرواى درخـور »يا مطاع«شد و معناى آن  سلطنت و امارت قرار داشت، اطالق مى

در بیـن ) مـرد و زن(گرچه واژه تَركان يا تَركَن كه اغلب بدون توجه بـه جنسـیت . 16اطاعت بود
ست، احتمـاالً تغیـیر يافتـه  ترك كن«ھا و مغوالن متداول بوده ا گرى  صاحب و » تن ھوم  بـه مف

ھم  باشد، ولى اين واژه بیش از مردان، درباره زنان نام خداوند مى چـون، مــادر سـلطان  دارى، 
بكـار رفتــه و ... محمد خوارزمشاه، زوجه سلطان ملكشاه سلجوقى، ھمسر سلطان سنجر و

 .17اند مشھور شده» تركان خاتون«ھمه آنھا به 

  جايگاه و نقش سیاسى خواتین

ھـا در نـزد خلفـا، پادشـاھان، امــیران، وزيـران و ديگـر كـارگزاران دولـتى و  جايگاه خاص خـاتون
ھاى سیاسى حاكم  دسترسى آنان به خبرھا و سندھاى ادارى و نیز آگاھى نسبى از جريان

ناگون،  بر دربار، آنھا را به يكى از عوامل تأثیرگذار در امور سیاسى و حكومتى در دوره ھاى گو
ماوراء النھــر، صـفیه  تبديل كرده است، به طورى كه برخى از آنـان، از جملــه ملكـه خـاتون در 

صت با بھره...  خاتون در حلب، غازيه خاتون در حماة، ارغنه خاتون در آلمالیغ و ھـاى  گیرى از فر
رانان، روند سیاسى  پیش آمده، توانستند قدرت را به دست گیرند يا با نفوذ سیاسى بر حكم

 18.را به نفع خويش تغییر دھند
در آستانه فتح اين سـرزمین  -بر ماوراء النھر » ملكه خاتون«در اين خصوص، عالوه بر حكومت 

شان دھنـده حضـور فعـال و مسـتقیم  -) ه 41 - 60(به دست مسلمانان در دوره معاويه  كه ن
، دختر جعفر بـن »زبیده خاتون«ھا در قدرت سیاسى پیش از اسالم است، حضور مؤثر  خاتون

به ويـژه  منصور عباسى و ھمسر ھارون، به عنوان دومین شخصیت سیاسى پس از ھارون، 
ھــاى مســتقیم زبیــده در  پــس از مــرگ خــیزران، مــادر ھــارون، اھمیــت بســیارى دارد؛ دخالــت

ً كشمكش كه بـر سـر واليـت  مسائل حكومتى، خصوصا ھاى امین و مأمون، فرزنـدان ھـارون، 
خاتون عھدى و جانشینى پدر نزاع مى سى  ھـا در دوره  كردند، دلیلـى بـر اقتـدار و نفـوذ سیا

ند  تالش. عباسیان است ھارون، در حمايـت از فرز ھـاى زبیـده بـه عنـوان ھمسـر عـرب نـژاد 
ھارون، بـا شكسـت  بار  نى ت خويش، امین، براى غلبه بر مأمون، فرزنـد مراجـل، ھمسـر ايرا
مام  عد از ا ین، ب ين كـه ام مواجه شد، لكن كسب شھرت فراوان او در اين جريان، مبنى بـر ا

دومیـن يـا سـومین خلیفـه ) علیـه السـالم و به روايتى پس از امام حسـن(علیه السالم  على
داراى تبار ھاشمى بوده و در تاريخ عباسیان، اين افتخار تنھا نصیب فرزند زبیده شـده اسـت، 
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دخالـت در تضـعیف . بعدھا از عوامل مؤثر در تحكیم جايگاه سیاسى و اجتماعى زبیـده گرديـد
قدامات مھــم زبیـده بـود؛  خاندان برمك، كه منصب وزارت عباسیان را داشـتند، يكـى ديگـر از ا

ھم ) وزيران ايرانـى(زبیده با تحريك ھارون بر ضد جعفر برمكى، زمینه قتل عام برمكیان،  را فرا
 19.ساخت

ً بـه حكـم خاتون،  نخستین زنى كه بعد از اسالم در ايران رسـما كه  رانـى پرداخـت، سـیده مل
بــانوى شــیعه و دخــتر رســتم بــن شــروين، از ســپھبدان خانــدان باونــد در مازنــدران و ھمســر 

 20.ه درگذشت419بود كه در حدود ) ه 366 - 387: حك(فخرالدوله ديلمى 
براى «گرچه طرح و انعكاس جايگاه خاتون در ديوان لغات الترك محمود كاشغرى با بیان  نامى 

تواند دلیل روشنى بر مقام و منزلت ويـژه  ، در اواسط قرن پنجم ھجرى مى»دختران افراسیاب
لكـن وجـود شـاه  21باشـد،) ه 382 - 607(سیاسى و اجتماعى خواتین در دوره ايلك خانیـان 

ین  خاتون، دختر قدرخان، از حكم كى خوات رانان ايلك خانى، در تاريخ بیھقى، مصداق بـارز نزدي
 22.به دربار در اين عصر است

ھم حیـات سیاسـى و اجتماعـى  را بايد يكـى از جلـوه) ه 429 - 590(عصر سلجوقى  ھـاى م
شمار آورد سمرقند و . خواتین بـه  شاه  ين دوران، تركـان خـاتون، دخـتر طفغـاج خـان، پاد در ا

آمدھاى مھمـى در  ھمسر ملكشاه سلجوقى، با ايفاى نقش سیاسى در امور حكومتى، پى
براى ولـى ھا و زمینه چیـنى ريزى برنامه. باب مسائل گوناگون حكومت داشت عھـدى  ھـاى او 

لك طوسـى و بـروز  پسر خردسالش، محمود ابن ملكشاه، سـبب مخالفـت خواجــه نظـام الم
ير گشـت یان ملكشـاه و وز سال . كدورت م فه را 485خـاتون بعـد از وفـات ملكشـاه در  ه خلی

سال او را بـه جانشـینى ملكشـاه برگزينـد ين اقـدام، . واداشت تا محمود، پسر خرد پـس از ا
تركــان خــاتون از بغــداد بازگشــت و وارد اصــفھان شــد و بعــد از محاصــره ايــن شــھر از ســوى 
صى را در پـى او فرسـتاد و  خاتون شخ بركیارق، عاقبت طرفین تن به صلح دادند، ولى تركان 

تركـان . ، لشكر تركان شكسـت خـورد)بین بروجرد و اراك فعلى(پس از جنگ دو سپاه در كرج 
 23.ه درگذشت487خاتون عاقبت در سال 

خان  از ديگر شخصیت ختر ارسـالن،  كان خـاتون، د ھاى معروف خواتین در دوره سـلجوقى، تر
ه ، ھمــراه 536در ســال » قطــوان«او كــه در جنــگ . ســمرقند و ھمســر ســلطان ســنجر بــود

سلطان بود، به دست گورخان قراختائى اسیر شد و پـس از دو سـال اسـارت در قبـال پانصـد 
گفتـه . 24 ، بار ديگر اسیر شده و در زندان درگذشت»حادثه غز«ھزار دينار آزاد گرديد، ولى در 

ین دوره، . 25 شده كه سلطان سنجر، ھمسر ديگرى به نام گوھر خاتون داشته اسـت در ھم
جى  عالء الدين گرچه از برادران ديگر خود كوچك مادرش كر بود، بــه سـبب موقعیـت خـاص  تر 

فت . 26  خاتون، ملكه ابخاز، از جانب پدرش غیاث الدين كیخسرو به مقام ولى عھدى دست يا
سال  ه فرسـتاده پادشـاه كرمـان بــا ھـداياى بسـیار زيـاد نـزد 535در تاريخ آمده است كـه در 

. آمد و خاتون، بیـوه المسـتظھر را خواسـتگارى كـرد]  بن ملكشاه سلجوقى[سلطان مسعود 
پس وزير سلطان مسعود به خانه خاتون آمد و پس از گرفتن موافقت، قضات به خانه سـلطان 

ھم و  اى به مقدار يك صد ھزار دينار، جارى شد و سـكه آمدند و خطبه عقد، با مھريه ھـاى در
ــد ــه شــوھر گردي ــه خان ــدمات روان ــن مق ــس از اي ــد و آن زن پ ــار را شــاباش كردن ــر . 27دين ديگ

خاتون، : ھاى معروف خواتین در عصر سلجوقیان عبارتند از شخصیت ـتِى  َ مھملـك خـاتون و س
شاه؛ خـاتون كرمــانى، ھمسـر ارسـالن بـن طغـرل؛  ھمسران سلطان محمود بن محمـد ملك
؛ زبیـده خـاتون، ھمسـر سـلطان مسـعود و سـلجوقه خـاتون،  ْ َك خاتون، زوجه سلطان طغرل ب

 28.دختر قلیچ ارسالن بن مسعود
نقــش اساســى و در برخــى مــوارد منحصــر بــه فــرد سیاسـى تركــان خــاتون در امـور مختلـف 

به لحاظ تاريخى، بسیار ) ه 470 - 628(حكومتى، نظامى و اجتماعى در دوره خوارزمشاھیان 
آن گـاه كـه غوريـان ) ه 596آغـاز بـه سـال (در دوره پادشاھى محمد خوارزمشـاه . مھم است

كان  ھند در صدد حمله به قلمرو خوارزمشاھى بودند، تسلیح ھمگانى در گرگانج از سـوى تر
خاتون، مادر سلطان محمد خوارزمشاه و ھمسر عالء الدين تكش، مانع جدى ورود غوريان به 

سلیح را » اُلُـغ تركـان«و » خداوند جھان«شھر شد؛ ملكه تركان خاتون، ملقب به  كـه  -ايـن ت
عزام پیكـى بـه . به كار بست -چیزى جز يك خدعه جنگى نبود  او براى اين كار، ھم زمان بـا ا

غذ  خراسان براى مطلع ساختن فرزندش از ھجوم دشمن، دستور داد تا مردم خودھايى از كا
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مت ظـاھرى چنیـن لشـكرى، . بسازند و خود را در برابر دشمن مسلّح نشان دھند نتیجه عظ
با قراختائیـان، مـادرش،  در حالى كه شھر كامالً بى صلح  دفاع بود، اين شد كه براى برقرارى 

يت داد ندگى خــود بـراى انجـام دادن مـذاكرات بـا قراختائیـان مأمور در . تركان خاتون را به نماي
میر نیشـابور را در سـال  ه صـادر 605برخى منابع تاريخى آمده است كه اين زن دستور قتــل ا

ھـا، درصـدد  ه كه محمد در پى بروز نـاآرامى609اما گفته شده است كه در سال . كرده است
با مخالفـت جـدى  سمرقند برآمـده بـود،  قتل تمام بیگانگان ساكن در خوارزم و ھمـه اھــالى 

 29.رو شد و كشتار صورت نگرفت تركان خاتون روبه
از ديگر اقدامات مھم تركان خاتون، مادر سلطان محمد خوارزمشاه، حمايـت او از نظـام الملـك 

تدا . براى رسیدن به مقام وزارت بود به طورى كه سلطان محمد به پیشنھاد تركـان خـاتون، اب
محمد بن صالح، غالم پیشین ملكه را به وزارت منصوب و سپس، وى را به لقب نظام الملك و 

ه ، ســلطان محمــد، وزيــر خــويش را بــه 615ناصــرالدين مفتخــر كــرد و ھنگــامى كــه در ســال 
شتیبانى از  لیاقتى و رشوه بى خاتون بـا تمـام تـوان بـه پ خوارى متھم و بركنار ساخت، تركان 

بر ھمیـن اسـاس، وى كـه دختــر . وزير برخاست و در اين بین، توطئه قتل وزير را نیز برمال كرد
كه در جلوس سلطان محمد خدماتى كرده  -اش  يكى از خانان ترك بود، به پشت گرمى قبیله

شـدند  تا جايى كه وزيران سلطان نیز به میل او انتخاب مـى. كامالً بر امور مسلط شد -بودند 
جب بـروز كـدورت  و با آن كه اين مسئله، اطاعت و تبعیت رجال و وزيران سلطان از او بـود، مو

بعدھا تركان خاتون به سبب مخالفت با آى جیجك، مادر جـالل الديـن . بین وى و سلطان شد
ـا نـه تنھــا  ّ منكبرنى، تالش زيادى كرد تا قطب الدين اوزالغ شاه، برادر او را ولى عھــد كنــد، ام

ین او و نـواده جالل الـدين،  موفق نشد، بلكه ھمین امر باعث افزايش كـدورت ب اش، سـلطان 
گان را كـه در آن  تركان خاتون به ھنگام استیالى مغول در خوارزم، دوازده تن از شاه. گرديد زاد

مد، ولـى  واليت بودند، كشت و از بیم گرفتارى، با گنجینه بیرون آ ھا و حرم سلطان از خوارزم 
ســرانجام در برابــر مغــوالن تســلیم شــد و پــس از اعــزام بــه مغولســتان در اســارت و خــوارى 

 30.درگذشت
چون ساير مناطق جغرافیايى تحت حاكمیت اسالم، شاھد  ھاى مصر و شام نیز، ھم سرزمین

خاتون، مـادر ملـك  حضور خاتون كه صـفیه  نان  ھا در امور سیاسى و حكومتى بوده اسـت؛ چ
صالح الـدين يوسـف  عزيز و دختر ملك عادل، صاحب حلب، بعد از مرگ سلطان ملك ناصر، بـا 

سرزمین ھـم. 31 ه از دنیا رفت340ازدواج كرد و عاقبت در سال  ین الملـك الكامـل در  ھـاى  چن
شرق، الملك المظفر را فراخواند و در لشكرگاه خود دخترش، سلطان دخت غازيه خاتون را به 

خـاتون  529در سال . 32رانى حماة را به نام او به ثبت رساند ھمسرى او درآورد و فرمان حكم
شمس الملـوك اســماعیل را كـه بعـد از پـدرش، تـاج الملـوك  زمرد، دختر جاولى، پسر خـود، 
ابوسعید بورى، حكومت دمشق را به دست گرفته بود، كشت و امور حكومتى را بـه بـرادرش 

 .33شھاب الدين محمود بن بورى واگذار كرد
ھاى اين دوره، در مصر و شام آمده  درباره موقعیت خاص سیاسى و اجتماعى برخى از خاتون

خاتون  لك منصـور )ه 694: د(است كه  بن الملـك و ھمسـر م سى  شرف، مو لك ا ختر م ، د
سعادة، كـاخ ھا، روسـتاھا و  محمود بن صـالح، داراى امــالك مھمـى، از جملـه دار ال ھـا، تاالر

ه سـلطان 716ھنگامى كه در سـال «: و نیز گويند. 34 مزارعى در دمشق و حوران بوده است
ند،  گیز را بـه عقـد وى درآور ملك الناصر، محمد بن قالوون دستور داد كه دخترى از خاندان چن

كاروان در سـال  ين  چون ا به 730خاتون طلبناى با گروھى از فرستادگان روانه سفر شد و  ه 
بر ھودجـى زريـن، كـه  اسكندريه رسید و خاتون از جايگاه خويش نمايان شد، بـى نگ او را  در

سلطنه در اسـكندريه بردنـد و سـلطان،  حمل مى) غالمان(ممالیك  كردند، نشاندند و به دارال
گزارى به نزد او فرستاد و پس از  تن از اھل حرم خود را براى خدمت  اى از حاجیان و ھجده عده

اى بــرايش ســاخت و فرســتادگان را پــس از آن كــه بــه آنھــا  پايــان مراســم عقــد ازدواج، خانــه
باره . 35»قدرى نیز بـا خـود بردنـد ھاى فراتر از انتظار داد، بازگرداند و آنان ھداياى گران انعام در

، حاكم عثمانى در )ابو لیال(عادله خاتون، دختر احمد پاشا و ھمسر سلیمان پاشا میرزا قلى 
ھده سھمى از حكومـت شـوھرش ع دار  بغداد، ھم آمده است كه در دوران حیـات شـوھرش 

فت و  ست گر شد و پس از درگذشت سلیمان نیز تا حدود زيادى قدرت سیاسى را خود بـه د
 .36 در برابر مدعیان جانشینى سلیمان، به پاخاست
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ھـاى  ھاى اسالمى، به ويژه پس از دوره ايلخانى، زمینه سلطه مغوالن بر بخشى از سرزمین
به عرصـه مناسبى براى ورود شخصیت كرد ھاى برجسته خاتون  فراھم  سى  بـه . ھاى سیا

خانى تـا تشـكیل دولـت تیمـورى  عنى از دوره ايل ، زنـان )ه 771: ح(طورى كه در دوره فترت، ي
بسیارى يا به طور مستقیم بر قدرت سیاسى دست يافتند و يا به طور غیر مستقیم، مشاور 

ين دوره؛ يعـنى آل  ھمسرانشان در اداره امور واليت ھا بودند و حـتى مشـھورترين سلسـله ا
بود )ه 740 - 757: حك(جالير، به ويژه شیخ حسن بزرگ  ، مديون ھمسر خود، دلشاد خاتون 

 .كه ھفده سال حكومت كرد
یت بیشـترى داشـتند در . 37در دوره آل مظفر ھم، زنان در دو جبھـه نظـامى و سیاسـى فعال

با او و  اين دوران، گذشته از مشاوره و ھمراھى يسونجین بیكى، خاتون بـزرگ خان  تـر چنگیز
يران  قرن ھفتـم ھجـرى، ا نیز اولجاى خاتون به ھمراه دقـوز خـاتون، بـا ھوالكوخـان، در اوايـل 

635وى كه دختر ابوطالب بود، در سال . رواى محلى و حاكم لرستان بود خاتون، از زنان فرمان
ھم چنین، در . 38ه درگذشت و در حرم سیدالشھداعلیه السالم در كربال به خاك سپرده شد

خويش مباركشـاه، بـه حكـم ه ، ارغنه خاتون، به جاى فرزند كوچك649سال  رانـى اولـوس  تـر 
ین و 659جغتاى رسید و در سال  ه كه براى نخستین بـار، دو خـان بـزرگ؛ يعـنى قبــالى در چ

ــه بیكــى خــاتون  ــد، ارغن ــه زده بودن ــدرت تكی ــه ق ــر اريك ــا در مغولســتان، ب ــغ بوك ــه[اري ، ] اورقن
فرمانفرماى اولوس جغتاى، طرفدار اريغ بوكا بود و به ھمین سبب تـالش قبـالى بـراى تصـرف 

تل رسـید گوينـد ارغنــه . اولوس جغتاى ناكام ماند و خود قبالى عاقبت به فرمان اريغ بوكا به ق
مى سال  خاتون كه در آلمالیغ حكومت  ه از ھالكـو پـذيرايى كـرد و پـس از مــرگ 652كـرد، در 

. ھمســرش آلغــو، بــا جلــب موافقــت امــیران و وزيــران خــويش، مباركشــاه را بــه تخــت نشــاند
نار آن، سـپاھیانى را كـه بـر عــادت  كرد و در ك مباركشاه، از رعايا در برابر سپاه مغول حمايت 

پرداختند، بازداشت و به سبب مسلمان بودنش، از رعايا پشتیبانى  گذشته به تاراج اموال مى
در تاريخ آمده . 39و خود خاتون نیز كیش بودايى داشت، ولى حامى جدى مسلمانان بود. كرد

ین، 608است كه در حدود سال  ناق تك ه پس از ورود مغوالن به آلمالیغ وواگذارى آن جا به تغ
ین و دختــر ]اوزار[پسر بوزار  ، بوزار كه به طغرى خان ملقب گشته بود، فرزند خويش تغناق تك

 .40 خود، اُلُغ خاتون را به نزد چنگیزخان فرستاد و با مغوالن پیمان اتحاد بست
تصاحب حكومت و قدرت سیاسى از سوى اغول غايمیش خاتون، بیوه گیوك خـان و جنیقـاى، 

اين خـاتون كـه ھمسـر بـزرگ گیـوك . پس از مرگ گیوك خان، از حوادث مھم دوره فترت است
غول، بـه قـدرت رسـید و بـه ) ه 644 - 647: حك(خان  بود، پس از مرگ شوھرش، به سنت م

گر، ) ه 644 - 649(رواى زن مغول در ايران، حدود پنج سال  عنوان دومین فرمان و بنا به قول دي
غول حكومــت كـرد قد اقــاج «سـرانجام ايـن شـاھزاده ھمـراه بـا . چھار سال، بر امپراطورى م

سال » خاتون عدام شـد649به اتھام توطئه چینى بر ضد منكـو، در  گوينـد در . ه محكــوم بـه ا
بروك، پادشـاه فرانسـه نوشـت و در آن،  ھمین ايام منكوقاآن نامه شديد اللحنى خطاب به رو
سن نیـت پذيرفتـه  شاه زاده؛ يعنى اغول غايمیش خاتون را كه فرستادگان سن لوئى را بـا ح

چگونه ممكن است كه مشار الیھا «: دانسته و افزوده است» زنى شرير و بدتر از سگ«بود، 
 .41»چیزى از جنگ و صلح و خیر و صالح دولت بداند

ھم چنین در دوران حكومتى منكو، سلطان پس از مرگ سرتاق، امیران خويش را به قزل اردو 
مايى منصـوب كـرد شته رشـید . 42فرستاد و براقچین خاتون، بیوه باتو را به فرمانفر به نو نا  ب

ند الدين فضل اللَّه، توراكینا خـاتون و موكاخـاتون، از ھمسـران بـا نفـوذ اوكتـاى قـاآن بـوده او . ا
بود «: نويسد درباره يكى از آن دو خاتون مى توراكینا خاتون، گر چه از زيبايى زيادى برخـوردار ن

فوذ شـديد كنـیز مسـلمان  لكن در طبیعت او تسلطى تمام بود، مع ھــذا، ايـن خـاتون تحـت ن
سبب، رجـال برجسـته اى از  خويش بنام فاطمه و عبدالرحمن وزيرش قرار داشت و به ھمین 

 43.»ھالكت نجات يافتند

  نقش اجتماعى، فرھنگى و دينى خواتین

ھاى حكومتى و جايگاه ويژه بعضى ديگر از آنان در  ھا در عرصه حضور مستقیم برخى از خاتون
نزد حاكمان، كه نفوذ سیاسى و اجتماعى آنان را در میان قشـرھاى گونـاگون جامعـه در پـى 
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. ھاى دينى و فرھنگى جوامـع اسـالمى فـراھم كـرد داشت، زمینه مناسبى براى رشد ھدف
پژوھش برخى از اين خاتون گـران  ھا خود از فقیھان، محدثان، عارفــان، ھنرمنـدان، شـاعران و 

گى و  عصر خويش بوده طور مسـتقیم در توسـعه فرھن به  مى را  اند و بدين گونه، تأثیرات مھ
 .اند تمدنى جھان اسالم داشته

نى، عارفــان و پـژوھش گـران عرصـه علـم  شمارى از فقیھان، محـدثان، دانشـمندان علـوم قرآ
آمنه خاتون، دختر عالمه مجلسى اول، از مجتھدان و فقیھان شیعى قـرن يازدھــم : عبارتند از

شواھد سـیوطى؛ یه ابـن مالـك و  اسـماء  44ھجرى و صاحب آثـارى ھمچـون شـرحى بـر الف
لَمى خاتون جزرى، محدثه و عالمـه )ه 770: د(خاتون ھَكارى  َ ، محدثه قرن ھشتم ھجرى؛ س

ھم ھجـرى؛ معصـومه  قرن ن ّسـه علـوم ديـنى در  در ُ َرى، م ز َ قرن نھم ھجرى؛ فاطمه خاتون ج
مه  جرى؛ فاط قرن يـازدھم ھ ثه، عابده، زاھده و حافظه قرآن در  ّ خاتون شیرازى، عالمه، محد
تم  قرن ھف مد بلخـى و عارفـه و سـالكه  خاتون دختر مالصدرا؛ عروس موالنا جالل الـدين مح

: د(شناس ايرانى و ھمسر مجدالدين محمد ترجمـان  بى منجمه، بانوى ستاره بى 45ھجرى؛
ــك 46؛)ه 670 ــرآن در دوره ســلطان محمــد اوزب ــان ق ــك خــاتون از قاري ــى  47 كپ ــر  و ب ــى، دخت ب

 48.عبدالصمد بن على ھروى از محدثان معروف دوره خود
لو  : ح(در خصوص ھنرھاى اسالمى، از میان خواتین، بیگم خاتون، ھمسـر جھانشـاه قراقويون

لك خـاتون، از )ه 839 شاه م يز؛  ، از زنان ھنردوست و ادب پرور و بانى اصلى مسجد كبود تبر
نويسان معروف قرن نھم ھجرى و دختر محمد سلطان گوركانى؛ پادشاه خاتون، خطـاط  خوش

طان معـروف  خاتون از خطا صاحف گونـاگون قرآنـى؛ گلـرخ بـانوبیگم و گوھرشـاد  و نويسنده م
ند ھاى دھم و يازدھم ھجرى، جزء تالش گران اين دوران بوده قرن چنیـن گُنجشـكب،  ھـم 49.ا

آمـیزى  دختر ابغا از ديگر خواتین واالمقام اين دوره بود و امیر سیف الدين تنكنر، احـترام مبالغـه
 50.پذيرفت براى او قائل بود و فرستادگان او را به گرمى مى

طب الديـن  در نیمه دوم قرن ھفتم ھجرى، از میان خاتون ختر ق ھاى معروف، تركـان خـاتون، د
تركـان خــاتون . محمود شاه، از اتابكان يزد و ھمسر اتابك سعد بن ابوبكر، از اتابكان فارس بود

بر سعد غالب بود و بعد از وفات اتابك سعد، اغلب امور مربوط به سلطنت، در دسـت خـاتون، 
شمرده  تبر  قرار گرفت و با آن كه نام اتابكى بر او نبود، ولى رأى او در اكثر امـور و شـئون، مع

سرانجام در حـدود . شیخ سعدى، قصايدى در ستايش او گفته است. شد مى تركـان خــاتون 
ه و يا اندكى بعد از آن، به امر سلجوقشاه، كه در حال مستى، دسـتور اعــدام او را 661سال 

ین 51.به غالم خود داده بود، به قتـل رسـید طـور در ايـن ايـام، أبـش خـاتون، دخـتر سـعد  ھم
كو تیمـور بـن ھالكـو، در حـدود سـال ، در مقـام امیـر )ه 663 - 686(ھـاى  الثانى و ھمسـر من

فارس بـه شـمار آورده اسـت. روايـى كـرد فارس، فرمان كان  سـلغريان، در . زامبـاور او را از اتاب
، اقدام به ضرب سكه در شیراز كردند كه نام ابش خاتون نیز بر يكى )ه 682 - 684(ھاى  سال

سـال حكومـت، بـه  23ابش خاتون پـس از . خورد از آنھا كه از جنس طال است، به چشم مى
 52.ه در تبريز درگذشت685سال 

لغ  رانان بنى براك در كرمان، نیز دو زن با عنوان خاتون بوده در میان حكم اند، كه يكى از آنھا قت
خت و 681تـا  655تركان خاتون، بیوه قطب الـدين محمـد بـود، كـه از سـال  ه بـه حكومـت پردا

ه به نام او ضـرب شـده كـه اكنــون موجـود اسـت و ديگـرى صـفوة الـدين، 677دينارى به تاريخ 
ه 694تـا  693پادشاه خاتون، دختر محمد و ھمسر آباقاخان، ايلخان مغول است، كـه از سـال 

شته اسـت از ديگـر  53.به عنوان پنجمین پادشاه زن مسلمان، قدرت سیاسى را در دست دا
خاتون بودنـد كـه خـاتون نخسـت، اھـل  ھاى حكم خاتون خاتون و اللـه  ران در اين دوره، دولت 

مور 711سیاست و حكومت بود و پس از فوت ھمسرش، عزالدين محمد، در سـال  ه ، زمــام ا
.را به دست گرفت و خاتون دوم، از دختران سالطین كرمان بود و مدت زيادى حاكم كرمان بود

54 
ابن بطوطه، در نیمه نخست قرن ھشتم ھجرى، از دو ملكه و زن متنفذ در امور حكومتى، كه 

لى، از زنـان سـلطان  عنوان خاتون داشته ھا، ملكــه طیطغ كى از آن ته اسـت؛ ي اند، سخن گف
رانده و چنان كـه  محمد اوزبك است كه بر مجار، سرداق، خوارزم و نواحى تابعه آنھا حكم مى

سلطان منزلـت و نفـوذ بـااليى داشـته  از وجه تسمیه او معلـوم اسـت، ملكــه بـوده و در نـزد 
كـرد و دسـتش  رفت و سالم مى است؛ به طورى كه سلطان، تا دم در قبه به استقبال او مى
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گرى، بغـداد  كرد و زودتر از خاتون نمى گرفت و تا پاى تخت ھمراھى مى را مى نشسـت، و دي
مى بیشـتر از  سلط كامـل داشـت و از احترا خاتون بود كه بر ابوسعید، پسر محمد خدابنده، ت
زنان ديگر برخوردار بود و چون سلطان بعدھا، دلشاد خاتون را به زنى گرفت، بغداد خـاتون، بـا 

 .55دستمالى سلطان را خفه كرد و به قتل رساند
صیت سپینا خـاتون از حكــم رانـان و شخ غا و د شاد آ ھـاى معـروف  در قرن نھم ھجرى، گوھر

شاد، ھمسـر شـاھرخ مــیرزاى گوركـانى . خواتین، بودند ، سـومین )ه 807 - 850: حـك(گوھر
لو  : حـك(پادشاه سلسله گوركانیان و دسپینا، ھمسر كاردان و پرقدرت اوزون حسن آق قويون

با قـرن يازدھـم . 56بودند) ه 857 - 882 صادف  ین از حاكمـان برجسـته زن در ھنـد، م ھم چن
ند )ه 1040: د(ھجرى، ارجمند بانو بیگم  ، ھمسر ايرانى تبار شاه جھان، پادشاه گوركـانى ھ

یان ھنـد . است شاه در دربـار گوركان ، )ه 932 - 1273: حك(اين بانو عالوه بر نفوذ خويش بـر 
كم  شان، بـاالترين ح ھر اُزوك را بر عھــده داشـت؛ ايـن ن ُ نگھدارى مھر حكومتى، مشھور به م

گم  از خاتون. حكومتى آن دوره بود ، دخـتر شـاه )ه 1092: د(ھاى ديگر اين دوران، جھــان آرا بی
 57.جھان، پادشاه گوركانى ھند و صاحب مدرسه و مسجد بزرگ در آگره بود

ھاى ادب پرور و علـم  ھا از دانشمندان، شاعران و شخصیت با توجه به حمايت برخى از خاتون
نكتـه اول، اتھـام : دوست، طرح دو نكته، كه در بعضى از آثار به آنھا اشـاره شـده، الزم اسـت

خاتون، در  شیخ مجدالدين بغدادى، از عالمان معروف دوره خوارزمشاھیان، به ارتباط با تركـان 
در اين خصوص، ديدگاه بارتولد اين است كــه . دوران پادشاھى محمد خوارزمشاه مربوط است

حتى داراى  گمان نمى خاتون در آن زمـان،  رود چنین ارتباطى وجود داشته باشد، زيـرا ملكـه 
نیز بوده است و قتل شیخ، در واقع، نتیجه خشم آنى خوارزمشاه بوده و بـه ھمیـن » نتیجه«

خويش پشـیمان شـد دلیل، شاه پس از قتل شـیخ، بـى نكتـه دوم، اتھــام . 58درنـگ از عمــل 
سلجوقیان  -تركان خاتون  بـه ھــم دسـتى بـا تـاج الملـك، از وزيـر زادگـان  -بـانوى ديگــر دوره 

در . پارسى زبان، در مخالفت با خواجه نظام الملك وزير بود، كه عاقبت به قتل خواجه انجامید
شريه كـه از سیاسـت اين باره نیز، دشمنى شیعیان اثناع ھـاى  ھاى خواجه با اسماعیلیان و 

كردن عقايـد شـیعیان فروگـذار  تند مذھبى او ناشى مى نثى  شى در راه خ شد و از ھیچ تال
مد غزالـى . توان از نظر دور داشت نبود، نمى در ضمن، در ھمین ايام، تركان خاتون با امام مح

ھايى كه با كمك خلیفه براى رساندن پسرش به پادشاھى انجام  ھمكارى داشته و در تالش
 59.داده، از حمايت غزالى برخوردار شده است
اللـه خـاتون، از دخـتران پادشـاھان : ھـا عبارتنـد از برخـى از اديبــان و شـاعران معـروف خـاتون

جرى و اسـتاد  60كرمان؛ ھم ھ قرن ن كـارى، بـانوى دانشـمند و اديـب  امة اللَّه خـاتون كـرد ھَ
الســخاوى، مؤلــف كتــاب الضــوء الالمــع؛ اوراق ســلطان بیگــم دخــتر امــیر اســكندر، از امــیران 
پروين خـاتون، شـاعر  سلسله قراقويونلوى شیعى مذھب و اديب و شاعر قرن نھــم ھجـرى؛ 
اواخر قرن چھارم يا اوايل قرن پنجم ھجرى؛ جھان خاتون، دختر سلطان مسعود شـاه اينجـو و 

، )ه 755: د(پرداز قرن ھشـتم ھجـرى؛ دلشـاد خـاتون  گو و صاحب ديوان و لطیفه شاعر بداھه
ھداياى او بـه سـلمان  جرى، كـه  پان و بـانوى فاضـل و ادب پـرور قـرن ھشـتم ھ نوه امـیر چو

لقب داده و مقنعه او را از تـاج » بلقیس زمان«ساوجى معروفست، به طورى كه سلمان او را 
مان  61پادشاھى برتر دانسته است؛ آغا بیگى گرگانى ھمسر سعد وقاص و عالم و شـاعر ز

نو  خود؛ آقا بیگم ھراتى، بانوى توانا در رشته غت؛ دولـت با مى و شـعر و بال ھاى مختلــف عل
لم و فصـاحت؛ زيـب النسـا بیگـم، دخـتر اورنـگ  بیگم دختر عظیم شاه، سلطان ھند و اھل ع

گو؛ عصمت بیگم، دختر سیف الملوك میرزا  پادشاه، سلطان ھند و از شاعران پر آوازه فارسى
 62.و نور جھان بیگم، ھمسر سلطان جھانگیرشاه، از شاعران معروف زمان خويش

شین آنـان  برخى از اين شخصیت ھاى ادبى از شاعران پرآوازه عصر خود بوده و شعرھاى دلن
ھـا اشـاره  ھايى از اشعار شـمارى از خـاتون در ذيل به نمونه. مندان زيادى داشته است عالقه

 :شود مى
 بود از جان محب آل حیدر

 اوراق سلطان بنت شه سكندر
 63)اوراق سلطان بیگم(
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ِ من نكوكارى است   من آن زنم كه ھمه كار
  دارى است به زير مقنعه من ھمه كُلَه

  حسن شھم زنژاد قرا الغ سلطان
  نه ھر سرى به كالمى سزاى ساالرى است

 64)پادشاه خاتون(
 

 بلبل از گل بگذرد گرد چمن بیند مرا
 بت پرستى كى كند گر برھمین بیند مرا

  در سخن پنھان شدم مانند بو در برگ گل
 ھر كه ديدن میل دارد در سخن بیند مرا

  ام دختر شاھم ولیكن رو به فقر آورده
  زيب زينت بس ھمینم نام من زيب النساء است

 )زيب النساء بیگم(
 

  چون ابر بھار دم به دم گريانم
  مانند فلك ھمیشه سرگردانم

  بینم با ھر كه وفا كنم جفا مى
  بر بخت خود و طالع خود حیرانم

 )عصمت بیگم(
 

  نور جھان گر چه بصورت زنست
  لیك به باطن زن شیرافكن است

 65)نور جھان بیگم(
 

ھـاى اساسـى حاكمـان در  اھتمام به تأسیس مدارس و ايجاد مراكز آموزشى، يكى از برنامه
يد در نگـاه  اكثر دوره ھاى اسالمى بوده است و علل اساسى تأسیس اين گونه مــدارس را با

مان در  مثبت آنان به عالمـان جسـت و جـو كـرد، زيـرا بـه سـبب ارتبـاط ديـن و سیاسـت، عال
انـد و از  اند و خلفا در اداره امور كشور، به مشاركت آنھا نیاز داشته حقیقت، نگھبانان دين بوده

شاھان ھـم بـراى  میران و پاد مى بودنـد، بــه تبـع، ا آن جا كه عالمان، نزد مردم، محترم و گرا
ھترين وسـیله را نیكويـى بـه فقـیران و  مردم، ب تقويت نفوذ خود و نزديكى ھر چه بیشـتر بـه 

ھى جـز بنـاى . دانستند گرامیداشت عالمان و فقیھان مى از اين رو، براى تحقق اين ھدف، را
ھان ... و) مھمانسراھا(ھا، رباطھا  مساجد، بیمارستان مان و فقی و نیز تعیین مقررى بـراى عال

 66.نبود
كاخ خلیفـه تـا  از سوى ديگر، تمدن اسالمى طورى در پیشرفت علم و ادب مؤثـر بـود، كـه از 
سندگان و  حتى در بسـاطھاى عیــش و نـوش، دانشـمندان، نوي میر و  مسجد و خانه وزير و ا

شـد و  ھاى علمى و ادبى، محفلى تشكیل مى گويندگانى پديد آورد و در ھر جا براى پژوھش
مان، زن مود واجـب مـى... ھـا و تحصیل علم بـر نوجوانـان، پـیران، كنـیزان، غال بـر ھمیــن  67.ن

قاه مدارس، مسـاجد، خان ھـا و  اساس، فراھم ساختن امكانات تعلیم و تربیت از طريق بنـاى 
ھاى حاكمـان مسـلمان  ھا در جھت برنامه ھاى اساسى خاتون ساير مراكز آموزشى، از ھدف

مدارس در سراسـر قلمـرو اسـالمى، نقـش مؤثـرى در  بوده است؛ آنان با تأسیس مساجد و 
اند و اين امر نشان دھنده اھتمام آنان بـه  اعتالى فرھنگى و دينى جوامع اسالمى، ايفا كرده

 68.امر آموزش و پرورش و توسعه دينى و فرھنگى مسلمانان است
ست ھا، ده خاتون قرار ا خى از آنھـا بـدين  كه بر ھم تأسـیس كردنـد  : ھا مسجد و مدرسـه م

در شــام؛ ) ه 507: ح(مســجد عادلــه خــاتون، دخــتر احمدپاشــا؛ مســجد خــاتون الــس خــاتون 
مسجد ملكه ھديه خاتون در الحكر؛ مدرسه خاتون، دختر سلطان ملـك عزالـدين مسـعود بـن 

عه خـاتون  69قطب الدين، در جبل؛ سه ربی يژه حنبلـى)ه 643: د(مدر  70ھـا؛ ، دخـتر ايـوب، و
لدين زنگـى، در دمشـق؛ لدين و ھمسـر نورا ین ا خاتون، دخـتر مع  71مدرسه خاتونیه حنفیه 
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ستان نـورى كـه ابـن يـونس در آن تدريـس  حدوده بیمار مدرسه زمرد خاتون، دختر ايوب، در م
ھر  مى كرد؛ مسجد خاتون معینیه، واقع در پايین قلعه نورالدين؛ مسجد تربـة خـاتون در كنـار ن

مسـجد  73در سمرقند؛) ه 801: د(بى خانم  مسجد بى 72يزيد؛ مسجد زمرد خاتون در صنعا؛
مدرسه شومانیه  74و مدرسه بزرگ تاش خاتون، مادر سلطان ابواسحق در شاه چراغ شیراز؛

سه قصـاعیه  لك نورالـدين؛ مدر سر م لدين شـومان؛ مدرسـه خـاتون، ھم خاتون، دختر ظھیرا
لك قطـب )ق593:  ح(خطبلسى خاتون، دخــتر گلـى  یه آخشـاخاتون، دخـتر م ؛ مدرسـه مادان

مدرسه ست الشام خاتون، دختر نجم الدين بن شاذى؛ 75؛)ق610ح (الدين، صاحب ماردين 
؛ مدرسه خاتونیــه اغـل خـاتون )ه 775: ح(مدرسه خاتونیه ارغوان خاتون، ھمسر عزالدين  76

ثل . 77 در بغداد و مدرسه عثمانیه شاه خاتون در قدس) ه 182: ح( ھا؛ م ھمچنین بعضى از آن
خاتون دختر انر و خاتون دختر خطبلسى، با ايجاد خانقاه در دمشق و مناطق ديگـر و نـیز بـاى 

فه یم زنـان،  خاتون، دختر ملك ظاھر بیبرس، با اختصاص محلى با موقو كافى بـراى تعل ھـاى 
مردم، در ابعـاد مختلـف ديـنى و اجتمـاعى انجـام  خدمات شايانى در زمینه ارشـاد و آمـوزش 

 78.اند داده
ّا حمايت عملى آنان از اسالم در آن دوران، در  شمارى از خاتون ھا در ابتدا مسلمان نبودند، ام

649او كه در حدود سال . ھاى تاريخى ثبت شده است؛ ارغنیه خاتون، از جمله آنھاست متن
شد، بركیـش  ه به جاى پسر كوچك خويش مباركشاه، به حكم رانى اولـوس جغتـاى منصـوب 

بودا بود، ولى با جرأت تمام به حمايت از مسلمانان برخاست و فرزندش مباركشاه، نخسـتین 
اء در ايــن بــاره مــى. فــرد از خانــدان چنگیزخــان بــود كــه اســالم آورد ّ ســالى : نويســد ابــن الفــر

ند شعله مردم درما خزر روى آورد و پادشـاه از حمايـت  ّات بر مـردم  . ھاى مصائب و آفات و بلی
اى است كه ھر كسى از آن تازه شـود،  صفت پسنديده! شھريارا«: خاتون، به شاه خزر گفت

و براى سرپرسـتى رعايـا نیـز ... گردد شود و ھر كسى از آن عزت يابد، خوار نمى پژمرده نمى
روى آور ] خداونـد[پس سپاس نعمت را به سوى او ... تر از شھريار نیست ھیچ كس شايسته

به مـردم بگـو كـه ... و از عقوبت دشوار ھم بدو پناه ببر و او را فراموش مكن تا فراموشت نكند
شـائبه بـه  با صفاى دل به كنه قدرت خداوند اقرار كنند و خود نیز چنان كن و بگو كه شكر بـى

با ... درگاه بارى را در دعا و زبان به ناله و زارى بگشايند و خود نیز چنان كن شھريار فرمود كه 
سازد و خـاتون چنــان كـرد و خیرات را ... اين سـخنان مـردم را متنبـه و ھشـیار  پـس خداونـد 

شد و  برايشان متواتر ساخت و بركت آسمان ھا بر آنان فرو باريد تا اندوھشان به شادى بـدل 
 79».فراخى نعمت بدانان بازگشت

پاره ھا در جھت استحكام پايه گذشته از اقدامات خاتون كه در بـاال بـه  اى از  ھاى دين اسالم، 
یده خـاتون و حمايـت او از اصـحاب علــم و  آنھا اشاره شد، حضور صد كنیز قرآن خوان در نزد زب
صمعى دانشـمند  سیان؛ ا بار عبا یب در ادب و فقیھانى، ھم چون جبرائیل بن بختیشـوع، طب
علم لغت؛ قاضى يوسف فقیه و ابوالعتاھیه شاعر، باعث شد كه محفل زبیــده محـل اجتمـاع 
نابع تـاريخى،  ھنرمندان، عالمان، طبیبان، شاعران و اديبان باشد و اين اقدامات، زبیده را در م

ّر مى زنى دين كان  80.نمايـد دار، اصیل زاده، محبوب، نیكوكار و خی طور، نقـش مھـم تر ین  ھم
مذھبى را بايـد از گـام مان  لدين محمـد از عال طب ا ھـاى مؤثـر در راه  خاتون، مادر سـلطان ق

 81.توسعه اھداف عالیه اسالمى دانست
شرھاى  ھـا در زمینـه خاتون جاد مراكـز خـدماتى و نـیز حمايـت از ق با اي ماعى ھـم  ھـاى اجت
برخى از آنان از جمله زبیده خاتون ھمسر . اند خويش نقش مھمى ايفا كرده پذير جامعه آسیب

مؤنسه خاتون دختر ملك عادل،  82ھارون، با حمايت از زاھدان، نیكوكاران، فقیران و بیچارگان؛
بى منجمه، با تأسـیس  بى 83با تالش براى تداوم فعالیت بیمارستان كبیر منصورى در قاھره؛

عادله خاتون و خاتون دختر دقـاق  84زاويه در شاه چراغ شیراز، جھت اطعام و پذيرايى زائرين؛
سرا بــه نـام خودشـان و زيتــون خــاتون، ھمسـر نیكوكـار  85 و عــذرا خـاتون، بــا تأسـیس كاروان

ششمین پادشاه سلجوقى كرمان، با تأسیس مدرسه ) ه 459 - 537: حك(ارسالن شاه اول 
به قشـرھاى  ادب ماھان و رباط مربض يزديان، گام ھاى مؤثرى را در راه ارائه خدمات عمومى 

بايد افزود، كاروانسـراھا بـر اسـاس ھـنر معمـارى اصــیل ايرانـى و . اند مختلف مردم، برداشته
مور مـادى و غـیر مـادى  تكالیف مربوط به آن، نماد و نشانه كه بـه خوبـى تقابـل ا ھايى دارند 

 86.كنند فرھنگ را روشن مى
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ھــاى خــويش بــه مســتمندان و يــارى آنھــا در  ھــا، بــا ھديــه ھــم چنیــن برخــى ديگــر از خــاتون
ھاى زير از اين قبیل  نمونه. ھاى مختلف، جايگاه خاصى در نزد عموم مردم پیدا كردند مناسبت

حفر قنات آب در مكه با ھزينه يك میلیون و ھفت صد ھزار دينار، كه بـه دسـتور زبیــده، : است
يارى خاتون سـريه علـى  87ھمسر ھارون صورت گرفت و امروزه به قنات زبیده معروف است؛

ست الشـام، خـاتون  88بك از زنان نیكوكار به تھیدستان؛ خیرات و صدقات و خدمات چشمگیر
ه در  89؛)ه 610: د(شقیقه تورانشاه  آثار خیرخواھانه ارسالن خاتون، ھمسـر القـائم بـامر اللـَّ

عام نیازمنـدان ھـا و  و تقسـیم آشـامیدنى 90 قزوين و جاھاى ديگر از جمله اھداى لبــاس و اط
شام  خوردنى یر )ه 616: د(ھا در طول سال با ھزاران دينار ھزينه از سـوى سـت ال ، دخـتر ام

ھـاى  خاتون. اين امور، تأثیرات مھم اجتماعى زيادى داشته است 91.نجم الدين ايوب در مصر
سنجر : نیكوكار ديگر عبارتند از سلطان  ؛ تاشـى )ه 511 - 552: حـك(تاج الدين خاتون، مـادر 

ه در  92، بانى آستان شاه چراغ در شیراز؛)ه 750: د(خاتون  زمرد خاتون، مادر الناصر لدين اللـَّ
قرن  یان محلـى دوره غزنـوى در  قرن ششم ھجرى و زاھده خاتون، ھمسر اتابك بزامـه از وال

 93.ششم ھجرى و صاحب مدرسه در شیراز
ند تـن از خـاتون ، جھان)ه 614: د(ابن جبیر  ھـاى  گرد اندلسـى، در گـزارش خـويش دربـاره چ

كار«نیكوكار، با عنوان  سال »سه خاتون نام دار و نیكو ه گـزارش 579، از شـركت آنھـا در حـج 
مى دھد و به بیان برخى از ويژگى مى ھم آنـان  خاتون اول، . پردازد ھا و اقـدامات م او دربـاره 

آثار «: نويسد مى» آمد«دختر امیر مسعود، شاه دربند و ارمنستان و ھمسر نورالدين، صاحب 
ھـايى كـه بــراى  نیـك ايـن خــاتون در راه ســفر حاجیــان بسـیار اســت، از آن جملـه، ســقاخانه

شتر و دوالب آبكشـى دارد و ھـم  رساندن آب رايگان در مسیر، تعبیه شده و نزديك به سـى 
ھا،  مه و زاد راه و ديگـر چیز یل جا ه از قب چنین او براى تأمین و حمل ره توشه زائرين بیـت اللـَّ

او در پايان ذكر اقدامات اين بانو، میزان نیكوكارى . »نزديك به يك صد شتر اختصاص داده است
ابن جبیر، خاتون دوم؛ . 94برد به پايان مى» ...و امرھا يطول وصفھا... «: خاتون اول را با جمله

نیز داراى  يعنى مادر معزالدين، صاحب موصل و ھمسر بابك، برادر نورالدين و صاحب شـام را 
داند و خاتون سوم، دختر دقوس، صاحب اصفھان را نیز زنـى  كارھاى نیك و احسان بسیار مى

نويسنده در پايان گزارش خود، اھتمام اين سه . كند واالمقام و مؤثر در كارھاى خیر عنوان مى
انگیز و  خاتون براى انجام كارھاى نیك، ھمراه با شكوه و جالل سلطنتى آنان را بسیار شگفت

 95.داند آمیز مى تحسین

  نتیجه

و زنان واالمقام و دختران خان ) به طور عام(قادين، به معناى خانم و بانوى اصیل /قاتون/خاتون
ً پـس از  اى در دوره ، داراى جايگاه ويژه)به طور خاص(و خاقان و بزرگان  ھـاى مختلـف، خصوصـا

سى و تركـى . اسالم، است واژه خاتون با خاستگاه سغدى آن كه امروزه در متون عربى، فار
یش از اسـالم در چیـن و مـاوراء  بدين شكل به كار مى قاتون داشـته و پ رود؛ در ابتدا، شـكل 
گر، ھـم چـون بخـارا،  رانان چین و حاكمان بعضـى از سـرزمین النھر به ھمسران حكم ھـاى دي

 .اطالق شده است
خان  عنـوان خـاص (در دوره اسالمى و دست كم از اوايل دوره عباسى، گرچه خاتون در كنـار 

ين عنـوان در بعضــى از ) مردان ته اسـت؛ لكـن ا نان بـه كـار رف براى بزرگداشـت و تجلیـل از ز
تــا ) ه 654: ح(، دوره فــترت، دوره ايلخــانى )ه 429 - 590(ھــا از جملــه عصــر ســلجوقیان  دوره

ــورى  ــت تیم ــیس دول ــم) ه 771: ح(تأس ــك  و دوران حك ــى ممالی ــرو )ه 648 - 928(ران ، در قلم
 .اسالمى، كاربرد بیشترى داشته است

ّده و بى واژه خاتون و مترادف بى در نزد شیعیان اثناعشرى ھم، اھمیــت  ھاى آن ھم چون سی
و مــادر ) س(اى داشـته و دربــاره شخصــیت برجسـته شــیعى، از جملــه حضـرت فاطمـه  ويــژه

مام زاده) عج(بزرگوار امام دوازدھم  سالم،  و يـا ا ھـاى منسـوب بـه مـادر امــام سـجادعلیه ال
مام كـاظم دختران امام صادق سالم و ا نام . بـه كـار رفتـه اسـت... علیـه السـالم و علیـه ال و 

ّده ملكه خاتون«نخستین حاكم زن ايرانى شیعه در قرن چھارم ھجرى،   .بوده است» سی
كارگزاران حكومـتى و  از سوى ديگر، جايگاه خاص خواتین در نزد خلفا، وزيران، امیران و سـاير 
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ند در  دست رسى آنان به اخبار، اسناد و امكانات دولتى موجب گرديده است كه خـواتین بتوان
ھم و مؤثـرى ايفـا  زمینه سالم، نقـش م ھاى سیاسى، فرھنگى، دينى و اجتماعى در تاريخ ا
ھايى توانستند با دست يافتن بر قدرت سیاسى، خـود  به طوريكه برخى از آنان در دوره. كنند

كـه بعضـى از خـواتین خـود از فقیھـان،  نـیز گذشـته از ايـن. امـور حكومـتى را بـر عھـده گیرنـد
اند، برخى ديگر از   محدثان، عارفان، دانشمندان، ھنرمندان و شاعران پرآوازه عصر خويش بوده

شى و پرورشـى، زمینـه توسـعه  ساير مراكـز آموز آنان با تأسیس مسجد، مدرسه، خانقاه و 
 .فرھنگى، دينى و اجتماعى جوامع اسالمى را فراھم كردند

 ھا نوشت پى

واحــد علــوم و  -دانشــجوى دكــتراى تــاريخ و تمــدن ملــل اســالمى دانشــگاه آزاد . 1
 .تحقیقات تھران

؛ دايرة 152، ص )ش1374تھران، نشر مركز، (میرزا مھدى استرآبادى، سنگالخ، . 2
؛ علــى اكبــر 61، ص 10ج ) م1982بــاكو، (، )ســابق(المعــارف آذربايجــان شــوروى 

ــران  ؛ محمدحســین اعلمــى »خــاتون«، مــاده )CD(دھخــدا، لغتنامــه، دانشــگاه تھ
بـه نقـل از  (385، ص 1، ج )ق1420بــیروت، اعلمـى، (حائرى، تراجم اعالم النساء، 

 ).تذكرة الخواتین
؛ ابوحنیفه احمــد بـن داود Khatun، لیدن، ماده )انگلیسى(دايرة المعارف اسالم . 3

تھـران، نشــر نــى، (دينورى، اخبار الطوال، ترجمه دكــتر محمـود مھـدوى دامغــانى، 
  .85، ص )ش1371

، ص 1، ج )ق1333بغداد، مطبعـه عــامره، (محمود كاشغرى، ديوان لغات الترك، . 4
343. 

 .میرزا مھدى استرآبادى، پیشین. 5
) تا تھران، معرفت، بى(غیاث الدين محمد بن جالل الدين رامپورى، غیاث اللغات، . 6

 .369، ص 1ج 
، 1ج )  ش1380تھـران، امیركبــیر، (غالمحسین مصاحب، دايرة المعارف فارســى . 7

  .874ص 
ــین، ج . 8 ــائرى، پیش ــى ح ــین اعلم ــاحب، 412، ص 2محمدحس ــین مص ؛ غالمحس

  .874، ص 1پیشین، ج 
تھـران، بنیــاد دانشـنامه بــزرگ (مصطفى اجتھـادى، دائـرة المعـارف زن ايرانـى، . 9

 .194 - 122 - 116 - 106، ص 1ج ) ش1382فارسى، 
 .107، ص 1ھمان، ج . 10
 .37 - 34ص ) م1992باكو، (آذربايجان، ]  جمھورى[ھاى  مشدى خانم، زيارتگاه. 11
 .200 - 199 - 123، ص 1مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 12
تھـران، (، برھان قــاطع، بـه اھتمـام محمـد عباسـى، )برھان(ابن خلف تبريزى . 13

؛ میرزا مھدى اســترآبادى، پیشـین؛ غالمحسـین مصــاحب، 219ص ) تا امیركبیر، بى
 .482، ص 1پیشین، ج 

 .415، ص 1مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 14
 .384ھمان، ص . 15
محمد بن احمد بن يوسف كاتب خوارزمى، مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خديو . 16

؛ محمـود كاشـغرى، 114ص ) ش1362تھران، انتشارات علمــى و فرھنگـى، (جم، 
 .368، ص 1پیشین، ج 

؛ ابراھیم قفــس اوغلـو، تــاريخ دولـت 326، ص 1مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 17
  .52ص ) ش1367تھران، نشر گستره، (خوارزمشاھیان، ترجمه داود اصفھانیان 

بـیروت، دارالكتـب العلمیـه، (احمد بن يحیى بن جـابر البـالذرى، فتـوح البلــدان، . 18
)بیروت، دار صادر، بى تــا(؛ ابن واضح الیعقوبى، تاريخ الیعقوبى، 245ص ) ق1420

 .237، ص 2؛ ج 
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بیر، (جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسالم، ترجمه على جواھر كالم، . 19 تھـران، امیرك
خاتون«؛ زھرا نوروزى، 794، 242ص ) ش1369 ، فصــلنامه »حیات سیاسى زبیده 

 .1383، پايیز 19تاريخ اسالم، شماره 
 .632، ص 2مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 20
 .343، ص 1محمود كاشغرى، پیشین، ج . 21
یاض، . 22 ابوالفضل محمد بن حسین بیھقى، تـاريخ بیھقـى، تصـحیح علـى اكـبر ف

 .481ص ) ش1350تھران، ايرانمھر، (
ص ) ش1362تھـران، اسـاطیر، (محمود بن محمد آقسـرائى، تـاريخ ســالجقه، . 23

؛ حسن ابراھیم حســن، تــاريخ سیاسـى اسـالم، ترجمـه عبدالحسـین بینـش، 136
 .628، ص 1؛ غالمحسین مصاحب، پیشین، ج 50، ص 2ج ) ش1374تھران، آرايه، (

، ص 2ج ) ش1364تھران، دنیاى كتـاب، (رشیدالدين فضل اللَّه، جامع التواريخ، . 24
 .628، ص 1؛ غالمحسین مصاحب، پیشین، ج 332

 .267، ص 2رامپورى، پیشین، ج . 25
 .36آقسرائى، پیشین، ص . 26
لوك واالمـم، . 27 بـیروت، دارالكتـب العلمیــه، (ابن الجوزى، المنتظم فــى تـاريخ الم

 .78، ص 10ج ) ق1412
ــین، ج . 28 ــه، پیش ــل اللَّ ــیدالدين فض ــك 408 - 252، ص 2رش ــام المل ــه نظ ؛ خواج

؛ عزالدين بن اثــیر، الكامــل، ج 171ص ) 1357تھران، زوار، (طوسى، سیاست نامه 
 .179، ص 10؛ ج 353، ص 8

، 2ج ) ش1366تھران، آگاه، (بارتولد، تركستان نامه، ترجمه كريم كشاورز، . و.و. 29
ــى، 763 - 747 - 732ص  ــوى، تــاريخ جالل ــدرى نس ــدين محمــد زي ــران، (؛ نورال تھ

 .45 - 41ص ) ش1366سعدى، 
ـــین، ج . 30 ـــد، پیش ـــین، ص 788، ص 2بارتول ـــوى، پیش ـــدين نس ؛ 45و  41؛ نورال

 .»تركان خاتون«غالمحسین مصاحب، پیشین، ماده 
مصر، المؤسسـة (ابن تغرى بردى، النجوم الزاھره فى ملوك المصر والقاھرة، . 31

 .203، ص 7و ج  173، ص 6ج ) تا المصريه، بى
جمال الدين محمد بن سـالم ابـن واصــل، تـاريخ ايوبیـان، ترجمـه پرويـز اتابكــى . 32

 .297ص ) ش1369تھران، انقالب اسالمى، (
 .296، ص 1، ج )م1968بیروت، دارالثقافه، (ابن خلكان، وفیات االعیان، . 33
alwaraq.com: خلیل بن ايبك الصفدى، الوافى بالوفیات، مكتبة التراث، سايت. 34

 .1841ص 
 alwaraq.com: ، سايت)خطط(ابى العباس المقريزى، كتاب المواعظ واالعتبار . 35
 .67، ص 2ج 

 .»عادله خاتون«، ماده )انگلیسى(دائرة المعارف اسالم . 36
اى، مجمــع  ؛ محمد بن على شبانكاره544، ص 2مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 37

 .256ص ) ش1363تھران، امیركبیر، (االنساب، 
ـــخ 165 - 102، ص 1مصـــطفى اجتھـــادى، پیشـــین، ج . 38 ـــنى، تاري ؛ محمـــد جوي

 .29، ص 1ج ) ش1382تھران، افراسیاب، (جھانگشاى جوينى، 
؛ مصطفى اجتھادى، پیشین، ج 1056 - 1054 - 1016، ص 2بارتولد، پیشین، ج . 39

  .543، ص 2
  .836، ص 2بارتولد، پیشین، ج . 40
اى، پیشـین،  ؛ محمد بـن علــى شــبانكاره1035 - 1016 - 1011، ص 2ھمان، ج . 41

  .543، ص 2؛ ج 97، ص 1؛ مصطفى اجتھادى، پیشین، ج 256ص 
 .1031، ص 2بارتولد، پیشین، ج . 42
 .1001، ص 2رشیدالدين فضل اللَّه، پیشین، ج . 43
 .206، ص 1محمدحسین اعلمى حائرى، پیشین، ج . 44
  .861 - 725 - 724 - 627، ص 2؛ ج 91، ص 1مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 45
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 .»بى بى«غالمحسین مصاحب، پیشین، ماده . 46
له ابـن بطوطـه . 47 تحفــة النظــار فــى غرائـب االمصـار وعجائــب (ابن بطوطـه، رح

 .306، ص 1ج ) ق1425بیروت، المكتب المصريه، ) (االسفار
 .149، ص 1محمدحسین اعلمى حائرى، پیشین، ج . 48
 .794 - 786 - 637، ص 2؛ ج 235، ص 1مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 49
: سـايت). المكتبة التراثیـه(خلیل بن ايبك الصفدى، اعیان العصر واعوان النصر . 50

www.alwaraq.com. 
ــاريخ مغــول . 51 ــال آشــتیانى، ت ــاس اقب ــیر، (عب ؛ 390ص ) ش1379تھــران، امیركب

تھـران، (زامباور، نسب نامه خلفـا و شــھرياران، ترجمـه دكـتر محمــدجواد مشـكور، 
 .638، ص 1؛ غالمحسین مصاحب، پیشین، ج 350ص ) 1356كتابفروشى خیام، 

 .390اقبال آشتیانى، پیشین، ص . 52
 .242، ص 1؛ مصطفى اجتھادى، پیشین، ج 356ھمان، ص . 53
؛ نــامعلوم، الــف لیلــة 385 - 92، ص 2محمدحســین اعلمــى حــائرى، ھمــان، ج . 54

 .720 - 719، ص www.alwaraq.comولیلة، 
 .306 - 304، ص 1ابن بطوطه، پیشین، ج . 55
 .463 - 12، ص 1مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 56
 .72، ص 1ھمان، ج . 57
  .784، ص 2بارتولد، پیشین، ج . و.و. 58
تھــران، امیركبـیر، (نوراللَّــه كســائى، مــدارس نظامیــه و تـأثیرات اجتمــاعى آن، . 59

 .286 - 269 - 45 - 37ص ) ش1363
 .385، ص 2محمدحسین اعلمى حائرى، پیشین، ج . 60
 .648 - 352 - 261 - 165 - 139، ص 1مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 61
تـــذكرة «بـــه نقـــل از  (195، ص 1محمدحســـین اعلمـــى حـــائرى، پیشـــین، ج . 62

 .415 - 277 - 92، ص 2؛ ج 375، ھمان، ص )»الخواتین
 .165، ص 1مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 63
 .202اى، پیشین، ص  محمدبن على شبانكاره. 64
 .415 - 277 - 149، ص 2محمدحسین اعلمى حائرى، پیشین، ج . 65
 .626جرجى زيدان، پیشین، ص . 66
  .594ھمان، ص . 67
بـیروت، دارالكتـب (عبدالقادر بن محمد النعیمى، الدارس فى تــاريخ المـدارس، . 68

 .280، ص 2و ج  385 - 96، ص 1ج ) ق1410العلمیه، 
 .121، ص 4ابن خلكان، پیشین، ج . 69
، ...نجم الدين ابراھیم بن على الحنفى الطرسوسى، تحفة الترك فیما يجب أن. 70

 .www.alwarag.com: ، سايت)المكتبة التراثیه(
 .244، ص 3ابن خلكان، پیشین، ج . 71
 .279 - 275 - 270، ص 2النعیمى، پیشین، ج . 72
 .149، ص 2حائرى، پیشین، ج . 73
 .190، ص 1ابن بطوطه، پیشین، ج . 74
 .455 - 385 - 238، ص 1النعیمى، پیشین، ج . 75
75، ص 22ج ) ق1413بیروت، مؤسسة الرسالة، (الذھبى، سیر اعالم النبالء، . 76

. 
 .226 - 214، ص 1اعلمى حائرى، پیشین، ج . 77
بـیروت، (عبدالحى بن احمد الدمشقى، شذرات الذھب فـى اخبـار مـن ذھـب، . 78

تدوين فــى 303، ص 3ج ) تا دارالكتب العلمیه، بى ؛ عبدالكريم الرافعى القزوينى، ال
؛ النعیمــى، پیشـین، 130، ص 1ج ) م1987بیروت، دارالكتب العلمیه، (اخبار قزوين، 

؛ دكتر احمد شلبى، تاريخ آموزش و پرورش در اسـالم، 131، ص 2؛ ج 385، ص 1ج 
 .136ص ) ش1370تھران، فرھنگ اسالمى، (ترجمه محمدحسین ساكت، 
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لوك . 79 ّاء، رسـل الم ، ترجمـه پرويـز اتـابكى، )سـفیران(حسین بن محمد ابن الفـر
  .51ص ) ش1363تھران، انقالب اسالمى، (

، »حیات سیاسى زبیده خاتون«؛ زھرا نوروزى، 595جرجى زيدان، پیشین، ص . 80
 .1383، پايیز 19فصلنامه تاريخ اسالم، شماره 

قدس رضـوى، (دكتر غالمرضا ورھرام، تاريخ آســیاى مركــزى، . 81 مشـھد، آســتان 
 .259ص ) ش1372

 .زھرا نوروزى، پیشین. 82
 .1166المقريزى، پیشین، ص . 83
ھا در اسالم، ترجمه دكتر نوراللَّــه كسـائى،  احمد عیسى بك، تاريخ بیمارستان. 84

 .70ص ) ش1371تھران، انتشارات علمى و فرھنگى، (
 .272 - 152، ص 2؛ ج 96، ص 1النعیمى، پیشین، ج . 85
كاروانسـرا «؛ ناصر تكمیــل ھمـايون، 579، ص 2مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 86

1369، بھـار و تابســتان  5و  4، مجله تحقیقـات تــاريخى، شـماره »در فرھنگ ايران
 .ش
، ص 4ج ) ش1363قــم، دارالھجــره، (على بن حسین مسعودى، مروج الذھب، . 87

226. 
عبــدالرحمن بــن حســن الجبرتــى، تــاريخ عجايــب اآلثــار فــى الــتراجم واالخبــار، . 88

  .538، ص 3ج ) تا بیروت، دارالجیل، بى(
 .78، ص 22الذھبى، پیشین، ج . 89
 .214، ص 1محمدحسین اعلمى حائرى، پیشین، ج . 90
 .246، ص 6جمال الدين يوسف ابن تغرى بردى، پیشین، ج . 91
  .503، ص 2؛ ج 318 - 313، ص 1مصطفى اجتھادى، پیشین، ج . 92
 .321، ص )ش1357تھران، طھورى، (ھندوشاه نخجوانى، تجارب السلف . 93
 .136، ص )تا مصر، دارالكتاب المصرى، بى(ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، . 94
 .ھمان. 95

  منابع

سايرة االخبــار(آقسرائى، محمود بن محمد، تاريخ سـالجقه  - بار وم سامرة االخ ھران، (؛ )م ت
 ).ش1362اساطیر، 

نش،  - مه عبدالحسـین بی ھران، آرايـه، (ابراھیم حسن، حسن، تاريخ سیاسى اسالم، ترج ت
1374.( 

بــیروت، دار الكتــب (ابـن اثــیر، عزالــدين محمـد بـن محمـد، الكامــل فــى التــاريخ، چـاپ دوم،  -
 ).ق1415العلمیه، 

تحفة النظار في غرائب االمصـار و عجائـب (ابن بطوطه، محمد بن عبداللَّه، رحلة ابن بطوطه  -
 ).ق1425بیروت، المكتبة العصريه، (، )االسفار

صر  - ھره فـى ملـوك الم غرى بـردى، جمــال الـدين ابـى المحاسـن يوسـف، النجـوم الزا ابن ت
 ]).بى تا[مصر، المؤسسة المصرية العامة، (والقاھره، 

 ]).تا بى[مصر، دارالكتاب المصرى، (ابن جبیر االندلسى، محمد بن احمد، رحلة ابن جبیر،  -
بـیروت، (ابن الجوزى، عبدالرحمن بن على بن محمـد، المنتظـم فـى تـاريخ الملـوك واالمـم،  -

 ).ق1412دارالكتب العلمیه، 
تھـران، امیركبـیر، (، برھـان قـاطع، بـه اھتمـام محمـد عباسـى، )برھـان(ابـن خلـف تبريـزى  -
 ]).تا بى[
بـیروت، دارالثقافـه، (ابن خلكان، شمس الدين احمد بن محمد بن ابى بكر، وفیـات االعیـان،  -

 ).م1968
اء، حسین بن محمد، رسل الملوك  - ّ ھران، انقـالب (، ترجمه پرويز اتابكى، )سفیران(ابن الفر ت

 ).ش1363اسالمى، 
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، )مفرج الكروب فى اخبـار بـنى ايـوب(ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم، تاريخ ايوبیان  -
 ).ش1369تھران، انقالب اسالمى، (ترجمه پرويز اتابكى، 

ھران، بنیــاد دانشـنامه بـزرگ (، دايرة المعـارف زن ايرانـى، )سرپرست(اجتھادى، مصطفى  - ت
 ).ش1382فارسى، 

 ).ش1374تھران، نشر مركز، (استرآبادى، میرزا مھدى، سنگالخ،  -
ــالم النســاء،  - ــراجم اع ــیروت، مؤسســة (اعلمــى حــائرى، عالمــه شــیخ محمدحســین، ت ب

 ).ق1420االعلمى، 
 ).ش1379تھران، امیركبیر، (اقبال آشتیانى، عباس، تاريخ مغول،  -
 ).ش1366تھران، آگاه، (و، تركستان نامه، ترجمه كريم كشاورز، .و.بارتولد -
 ).ق1420بیروت، دارالكتب العلمیه، (البالذرى، احمد بن يحیى بن جابر، فتوح البلدان،  -
 ).ش1350تھران، ايرانمھر، (بیھقى، ابوالفضل محمد بن حسین، تاريخ بیھقى،  -
،  5و  4 ، مجله تحقیقات تاريخى، شماره»كاروانسرا در فرھنگ ايران«تكمیل ھمايون، ناصر،  -

 .ش1369بھار و تابستان 
بیروت، دارالجیل، (الجبرتى، عبدالرحمن بن حسن، تاريخ عجايب اآلثار فى التراجم واالخبار،  -
 ]).بى تا[
مد قزويـنى، چـاپ سـوم،  - صحیح مح ينى، ت شاى جو ھران، (جوينى، محمد، تـاريخ جھانگ ت

 ).ش1382افراسیاب، 
لى، تحفـة الـترك فیمـا يجـب أن يعمـل فـى  - الحنفى الطرسوسى، نجم الدين ابراھیم بن ع

 www.alwarag.com: سايت) المكتبة التراثیه(الملك، 
مد بـن يوسـف كاتـب، مفـاتیح العلـوم، ترجمـه حسـین خـديو جـم،  - خوارزمى، محمد بـن اح
 ).ش1362تھران، علمى و فرھنگى، (
ھب،  - من ذ فى اخبـار  شذرات الـذھب  تب (الدمشقى، عبدالحى بن احمد،  بـیروت، دارالك

 ]).بى تا[العلمیه، 
 )).CD(انتشارات دانشگاه تھران (دھخدا، على اكبر، لغتنامه،  -
مود مھــدوى دامغـانى،  - مه مح طوال، ترج بار ال ھران، (دينورى، ابوحنیفه احمد بن داود، اخ ت

 ).ش1371نشر نى، 
بـیروت، موسسـة (الـذھبى، محمـد بـن احمــد بـن عثمــان بـن قايمـاز، سـیر اعـالم النبـالء،  -

 ).ق1413الرسالة، 
بــیروت، دارالكتــب (الرافعــى القزويــنى، عبــدالكريم بــن محمــد، التــدوين فــى اخبــار قــزوين،  -

 ).م1987العلمیه، 
 ]).تا بى[تھران، كانون معرفت، (رامپورى، غیاث الدين محمد بن جالل الدين، غیاث اللغات،  -
 ).1356تھران، خیام، (زامباور، نسب نامه خلفا و شھرياران، ترجمه محمدجواد مشكور،  -
 ).ش1369تھران، امیركبیر، (زيدان، جرجى، تاريخ تمدن اسالم، ترجمه على جواھر كالم،  -
 ).ش1363تھران، امیركبیر، (اى، محمد بن على، مجمع االنساب،  شبانكاره -
سین سـاكت،  - ھران، (شلبى، احمـد، تـاريخ آمـوزش و پـرورش در اسـالم، ترجمـه محمدح ت

 ).ش1370فرھنگ اسالمى، 
 www.alwaraq.com: ، سايت)مكتبة التراث(الصفدى، خلیل بن ايبك، الوافى بالوفیات،  -
ـــن ايبـــك، اعیـــان العصـــر واعـــوان النصـــر،  - ـــل ب : ، ســـايت)مكتبـــة الـــتراث(الصـــفدى، خلی

www.alwaraq.com 
به كوشـش مرتضـى مدرسـى  - ھران، زوار، (طوسى، خواجه نظام الملك، سیاست نامـه،  ت

1357.( 
ه كسـائى،  عیسى بك، احمد، تاريخ بیمارسـتان - سالم، ترجمـه دكـتر نوراللـَّ ھران، (ھـا در ا ت

 ).ش1371علمى و فرھنگى، 
ھران، گسـتره، (قفس اوغلو، ابراھیم، تاريخ دولت خوارزمشاھیان، ترجمه داود اصفھانیان،  - ت

 ).ش1367
 ).ق1333استانبول، مطبعه عامره، (كاشغرى، محمود، ديوان لغات الترك،  -
 ).ش1384تھران، اختر، (، ديوان لغات الترك، ترجمه حسین محمدزاده صديق،  - -
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1375تھـران، مطالعـات فرھنگـى، (، ديوان لغات الترك، ترجمه سید محمد دبـیر سـیاقى،  - -
 ).ش

 ).ش1363تھران، امیركبیر، (كسائى، دكتر نور اللَّه، مدارس نظامیه و تأثیرات اجتماعى آن،  -
 ).ش1363قم، دارالھجره، (مسعودى، على بن حسین، مروج الذھب،  -
 ).ش1380تھران، امیركبیر، (مصاحب، غالمحسین، دايرة المعارف فارسى،  -
: ســايت) المكتبــة التراثیــه(، )خطــط(المقريــزى، احمــد بــن علــى، كتــاب المــواعظ واالعتبــار  -

www.alwaraq.com 
 www.alwaraq.com: سايت) المكتبة التراثیه(نامعلوم، الف لیلة ولیلة،  -
 ).ش1357تھران، طھورى، (نخجوانى، ھندوشاه، تجارب السلف  -
سعدى، (، )تـاريخ جاللـى(نسوى، نورالدين محمد زيدرى، سیرة جالل الدين  - 1366تھـران، 

 ).ش
یه، (النعیمى، عبدالقادر بن محمد، الدارس فى تاريخ المدارس،  تب العلم 1410بیروت، دارالك

 ).ق
سى زبیـده خـاتون«نوروزى، زھرا،  - یات سیا سالم، شـماره »ح یز 19، فصـلنامه تـاريخ ا ، پاي

1383. 
 ).ش1372مشھد، آستان قدس رضوى، (ورھرام، دكتر غالمرضا، تاريخ آسیاى مركزى،  -
 ).ش1376تھران، اقبال، (ھمدانى، رشیدالدين فضل اللَّه، جامع التواريخ،  -
 ).ش1364تھران، دنیاى كتاب، (،  - -
 ]).بى تا[بیروت، دار صادر، (الیعقوبى، ابن واضح، تاريخ الیعقوبى،  -
- Azarbayjan savet encyclopaediaci, baku, 2891. 
 (ب يلیريس طخ ه ب و ك ابز ه كرت ن ى)
- Encyclopaedia of Islam, Leiden. 
- Mashadi Xanim Nemat, Azarbayjan-da pirlar, Baku, 2991. 
 (ب يلیريس طخ ه ابز و ك كرت ن ى)
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