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  زن-شاه شاهي بهتاريخكتاب نگاه مؤلف 

  ∗آذرپروين تركمني

مـردان   يساالر بوده و در روابط سياسي و اجتماعي و اقتصادي، سـلطه اي مردايران، جامعه يجامعه :چكيده

جا كـه تعلـق   سمي سياست غايب بودند؛ ولي از آنر يامري عادي و طبيعي تلقي شده و زنان اغلب از صحنه

اندان سلطنتي و برگزيده در اولويت قرار داشت، فقط در شرايط خاص در صورت نبود فرزند ذكـور  شاهان به خ

الملوك نيز براي شاهان مرد به همين جهت كتب سير. يافتكومت زنان خاندان سلطنتي تحقق ميبالغ، گاه ح

ايـن كـه زنـان     الملوك نويسان، بخصوص از قرن ششم هجري به بعد، ضمن تأكيد بـر سير. استوين شدهتد

خداوند هستند و به لحاظ خرد و طبيعت، موجوديت مستقلي ندارنـد و هـدف از آفـرينش     دوم يدرجهبندگان 

و بخش خصوصي و بندي جامعه به دي آنان در حفظ نسل است، با تقسيمآنان منحصر به كاركردهاي بيولوژيك

چنين شرايطي مؤلف كتاب تاريخ شاهي، در . اند، زنان را در بخش خصوصي محصور نمايندعمومي سعي كرده

  .زن، قتلغ تركان، تأليف كرده است-حكومت يك شاه يبارهداري درملك يآداب و قاعده ير زمينهكتابي د

تاب شاهي و تجربه ها به زن، حكمت عملي مطرح در كالملوكنمايي ديدگاه سيرمقاله بر آن است تا ضمن باز

به عنوان  ،تعميم آن به حكومت يك شاه زن آداب ملوك و آيين كشورداري و يرا در زمينهتاريخي مؤلف آن

ها و عوامل دخيل در الملوكنكات مشترك و افتراق با ساير سيرو  ،اولين و شايد تنهاترين تجربه در اين زمينه

  .شود، مورد مطالعه و بررسي قرار دهدسايل جنسيتي مربوط ميبه م ها را كه مسلماًتفاوت

 .   زن-هي، قتلغ تركان، قراختاييان، شاهسيرالملوك، حكمت عملي، تاريخ شا :هاي كليديواژه

   

  مقدمه

 يجامعه. قدرتمند و حكومتي برخوردار بوده باشند ود زناني است كه از جايگاه سياسيتاريخ ايران شاهد معد

ر بوده و در روابط سياسي و ساالاي مردپادشاهي خود، جامعه يين هزار سالهايران، در طول تاريخ چند

 رسمي سياست ياز صحنه شده است و زنان اغلبامري عادي و طبيعي تلقي مي ردانم ياجتماعي سلطه

بع قانون عنايت الهي تعلق داشت و تا يمقام پادشاهي در ايران به خاندان برگزيده با پشتوانه. اندغايب بوده
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زنان در رسيدن به  و مسلماً گرفتها تعلق ميكور و بزرگترين آناست كه بعد از پدر به فرزندان ذارث بوده

جا كه تعلق پادشاهان به خاندان سلطنتي و برگزيده در اولويت ام هيچ شانسي نداشتند، ولي از آناين مق

ها و شرايط ديگر قرار داشت، در صورت نبود فرزند ذكور، حكومت زني از خاندان سلطنتي بر شايستگي

شد يا زماني كه فرزند ذكور به هنگام مرگ پادشاه، هنوز كودك ز آن محدوده ترجيح داده ميخارج امردي 

توانستند رسيد و بدين ترتيب زنان نيز ميبه نيابت از جانب او به حكومت ميبود، در مواردي مادر كودك 

  .شانس خود را در مقام شاهي بيازمايند

كه  الملوكنامه و سيررزهاي اندهمين جهت كتاب به ،شاه بودن آدابي داشت و شاهي كردن آييني

ها آداب ملوك و آيين كشورداري است، بنا به پيشنهاد شاهان براي آگاهي از راز و رمز موضوع اصلي آن

ه ساختن شد يا كارگزاران خود براي آگازاران ديواني يا درباري نوشته ميحكومت كردن، توسط كارگ

  .دنديازيشاهان به اين مهم دست مي

هاي خاص الملوك نيز براي شاهان مرد با ويژگيهاي سيركتاب با توجه به موارد گفته شده، مسلماً

عنوان همسر با وظايف طبيعي به ... دست، اهل ستر و هاي فروشد و زنان به عنوان گروهآنان تنظيم مي

. اندشدهديدگي ميه تحمل ستممردان وادار ب يلت سلطهدر واقع زنان به ع. شدندو مادر بودن، لحاظ مي

 نويسان با چنين نامهشد و هم سياستحاكم مرد اعمال مي ياز طريق طبقه مردانه هم ياين سلطه

هي به رفتار سياسي  در اين متون مرد محورانه نه تنها توج. پرداختندديدگاهي جنسيتي به امر سياست مي

و در بسياري است نمايي شدهنان بيش از اندازه بزرگو ز هاي رفتار سياسي مردانزنان نشده بلكه تفاوت

اند، فعاليت سياست نهاده ياه زنان پاي به عرصهاند و هرگمواقع با ارزش داوري، به تحقير زنان پرداخته

با اين وجود در اوايل قرن هفتم هجري كتاب . استاي قلمداد شدهيت و حاشيهكم اهم سياسي آنان عمداً

در  اهميت كتاب. كرمان نوشته شددر ،ختاييقتلغ تركان قرا ،روايي يك زندر زمان فرمانتاريخ شاهي 

حاكم زن جنسيتي  يلهئگونه جنسيتي است و حتي در مواردي با مسآن است كه فاقد ديدگاه تبعيض

  .كندهماهنگي ظريفي برقرار مي

آنان در سياست، به بررسي ديدگاه  ايران و سهم ينمايي موقعيت زنان در جامعهحاضر ضمن باز يمقاله

پردازد تا نشان دهد جداسازي تجربي دو جنس و زن و شاهي زن مي يخ شاهي، در بارهمؤلف كتاب تاري

بدين . گذار بوده استو آيين كشورداري تا چه حد تأثير هاي نگرشي به آنان در مطالعه آداب ملوكتفاوت

سيرالملوك  ت قتلغ تركان و بررسي اجمالي نگرش جنسيتيترتيب، پس از آگاهي مختصري از تاريخ حكوم
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آداب  ينويسان پيشين به زن، حكمت عملي مطرح در كتاب تاريخ شاهي و تجربه تاريخي مؤلف آن در زمينه

  . كشورداري و هماهنگي آن با حكومت يك زن را مورد مطالعه قرار خواهيم داد يملوك و قاعده

  قتلغ تركان كيست؟

ن شمالي اي از اقوام مغول بودند كه در قرن سوم هجري امپراتوري بزرگي را در چيشاخه قراختاييان،

فرمايي، گرفتار تهاجم اقوام ديگري از مغوالن شده و چون شكست دو قرن حكم زآنان بعد ا. تشكيل دادند

يان را شكست خوردند، بخشي از آنان به جانب تركستان روي آوردند و در ماوراءالنهر مستقر شده و سلجوق

هاي بعد، پس از داده و خوارزمشاهيان را به پرداخت خراج وادار كردند، ولي در ماجراهاي نظامي سال

عنوان رسول نزد شكست قراختاييان از خوارزمشاهيان، امير براق حاجب گورخان قراختايي كه چندين بار به 

قرار گرفته بود، به قبول خوارزمشاهيان  شد كرده بود و شايستگي و كارآيي او موردوخوارزمشاهيان آمد

الدين، فرزند سلطان محمد خوارزمشاه، به مغوالن به ايران در ركاب غياث يلهآمد و با حمخدمت آنان در

فرزند ديگر سلطان  -  اصفهان گريخت و چون مأموريت يافت تا براي جلب كمك نظامي از جالل الدين

د، در سر راه وارد كرمان شد و سو حركت كنبه آن - برد مي ارزمشاه كه در هندوستان به سرمحمد خو

پس . جا را براي ادعاي استقالل از خوارزمشاهيان مناسب يافته و حكومت قراختاييان كرمان را بنا نهادآن

نزديك  ينالدد پسر تاينگو رسيد و چون مرگ قطبمحمالدينقطباش ابوالفتححكومت به برادر زادهاز او 

). 189: 1345خوافي، ( »را بخواند و مملكت كرمان تسليم او كرد و او را وليعهد خود ساخت تركان« شد

 زادگانشود، از بزرگو تركان خاتون نيز از او ياد مي كه در متون تاريخي با عناوين خداوند تركانقتلغ تركان 

آمد و تاجري اصفهاني او را كشي خوارزمشاهيان به تركستان به اسارت آنان در قبايل ختا بود كه در لشكر

او را دريافت و به ارادتي « حاج صالح، تاجر اصفهاني چون به هوش و ذكاوت او پي برد،. خريداري كرده بود

تاريخ ( »تر به تحصيل او شتافت و هر چه داشت از مال در جنب وجدان او تأخير نشناختهر چه تمام

ر آن قرار گرفت كه به همسري ت سياسي و نظامي بقتلغ تركان در جرياناسرنوشت  .)96 :1355شاهي، 

مغوالن و ياساي چنگيزي  يالدين را كشت، به شيوهشاه درآيد و چون براق حاجب، غياثالدين خوارزمغياث

الدين با چنگيز چون غياث« :براق گفته بود. بر اموال و ميراث او دست يافت و تركان خاتون از آن او شد

كار او را بساختم، اكنون هر چه از او باز مانده از زن و فرزند و مال، متعلق به من  زد و منالفت ميدم مخ

الدين ، بنا به همين رسم به ازدواج قطبتركان خاتون پس از مرگ براق نيز .)175 :1346وصاف، ( »است

  .زاده و جانشين براق حاجب در آمدمحمد، برادر
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پاي بهچنان بود كه پا –هاي مغولي چون ديگر شاخههم –جايگاه و موقعيت زنان در نزد قراختاييان 

السلطنه يا نايب زنان مغول نه تنها وقتي رسماً« :به قول اشپولر. مردان در امور سياسي دخالت داشتند

 :1351اشپولر، ( »كردندي در مواقع ديگر نيز در امور دولت دخالت ميبودند، بلكه حتّ) ساتي بك( فرمانروا

است كه براق در جنگ گزارش شده. راه مردان بودندنظامي نيز همسياسي، در امورعالوه بر امورآنان  .)392

مستوفي ( »عورات نيز به لباس مردان برآمدند و جنگ كردند« قدرت با حاكم پيشين كرمان، گفته بود تا

تركان خاتون، تربيتي الدين و تر قطبخواند، تربيت پادشاه خاتون، دخبه گفته مير .)528 :1336قزويني، 

روف بود و از شاه معبه سلطان حسن. داشتندتون را چند سال به طريق پسران ميپادشاه خا« .پسرانه بود

شرايطي در چنين  .)439، 4ج: 1339خواند، مير( »دانستند كه او دختر استخواص معدودي چند مي

هاي سياسي او دور از روشن بينيو هاي سياسي و رسيدن به مسند قدرت حضور تركان خاتون در صحنه

شت، با استناد گذراهي با هوالكو ميكشي و همالدين در لشكرجا كه بيشتر اوقات قطباز آن. نمايدذهن نمي

 .كرده استخاتون، همسرش، كرمان را اداره ميتوان حدس زد كه در غيبت او تركان مورخان مي يبه گفته

و طاعت و عبادت و خير و مكرمت  ضر استقبال نمود به يمن رأي و رويههر اقبالي كه او را در سفر و ح«

خوفي و رعبي عظيم در مردم اثر كرد و هر كس « الديناز مرگ قطبپس  .)جاهمان( »قتلق تركان بود

تاريخ شاهي، ( »در تخيلي افتادند كه آيا اين ملك بر چه نوع آرام گيرد و كار پادشاهي بر كه قرار گيرد؟

پادشاهي را به دست » خالف و نزاعبي« را مديريت كرد و با تدبيرو تركان خاتون اوضاع  .)107 :1355

خان مغول به مغوالن، شاهد ورود هوالكو يل حملهدر اين زمان ايران پس از تحمل حدود چهل سا. گرفت

شدند يا سليم نميلي اگر تمح هايحكومت. ايران به قصد براندازي مراكز قدرت اسماعيليان و عباسيان بود

به پيشنهاد و درخواست امرا و  به هر حال. آمدند، محكوم به نابودي بودندتحت حمايت آنان در نمي

او به نام حجاج سلطان، . ديوانيان كرمان، هوالكو حاكميت قتلغ تركان را در كرمان به رسميت شناخت

ج بود و حكم مطلق تركان سلطان حجااسم سلطنت بر « .الدين، حكومت را به دست گرفته بودفرزند قطب

الدين آغاز تركان خاتون به نيابت از پسر قطبحكومتي كه  .)934، 2ج :1373همداني، ( »كردخاتون مي

   .چنان ادامه يافتكرده بود، بعد از آن كه حجاج سلطان به دوران جواني و بلوغ رسيد، هم

با او . ان را از هجوم مغول نجات داده بودداري بارها كرمقتلغ تركان با حسن تدبير و دانش ملك

برقراري روابط سياسي، اقتصادي و خويشاوندي و التزام به كمك نظامي به مغوالن، موقعيت خود و امنيت 

تركان خاتون براي تثبيت بيشتر موقعيت خود نزد اباقا، دست به اقدامي به . منطقه را تأمين و تثبيت نمود
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ين ا« .آوردادشاه خاتون، را به ازدواج او درو دخترش، پ 1)174: 1346، وصاف( شيوه و سنت مغوالن زد

 :1346وصاف، ( »اند سال پادشاهي كردوكه تركان سيخاتون شد، چنانسلطنت تركان مواصلت سبب بقاي 

سياست او در رابطه با مغوالن، برقراري صلح و اظهار انقياد نسبت به آنان بود و به همين جهت  .)178- 177

با تقديم فرستاد و و اردوي هوالكو در آذربايجان مي فرستادگاني به اردوي خانان مغول درمغولستانتب مر

هيچ زحمت از ايشان به واليت « طوري كه در طول حكومت او بر كرمانبه. ساختهدايا آنان را خشنود مي

اباقا در تماس بود و از  دربار پا بايزبريدان تبا  تركان خاتون مرتباً .)169 :1355شاهي، تاريخ( »و رعيت نرسيد

  .)253: همان( »همه در مقام تحير و تفكر افتادند« رسيدقايع داخلي خيلي زود به اباقا ميكه گزارش واين

درت با ق يرخ داد، تركان خاتون درگير منازعه 675پس از مرگ حجاج سلطان كه در سال 

اقبال تركان خاتون افول كرد و  يبا مرگ اباقا، ستاره .الدين محمد گرديدسيورغتمش، فرزند ديگر قطب

فرمان حكومت كرمان را از آن خود   - جانشين اباقا خان  - سيورغتمش با جلب توجه احمد تگودار ايلخاني 

رفت، پس از اطالع از عزل خود، از هوش رفته و ن كه براي طرح شكايت به تبريز ميكرد و تركان خاتو

دهد كه او به آذربايجان ميمنشي كرماني گزارش . گذشته استه به هوش نيامده و درگويا بعد از آن واقع

شده بود تا  الدين محمد صاحب ديوان و بعضي از امرا انجامهايي از سوي خواجه شمسرفته و حتي تالش

خاتون ، ولي تركان )54 :1328منشي كرماني، ( »ميان تركان و سلطان به مناصفه باشد«يرليغ حكومت كرمان 

در بي تركان، جسد مابي. اردوي خان درگذشت جا دررت مجدد را به دست نياورد و همانفرصت بازگشت به قد

   .)269، 3ج :1333مير، خواند( »ساخته و پرداخته اش بود، دفن نمود« اي كهرا به كرمان آورده و در مدرسه

خلي و حكام مرزها با صلح عمل كند و اش سعي داشت با مدعيان داقتلغ تركان در تاريخ سياسي زندگي

اي كه به حجاج سلطان او در مورد مغوالن از نامه يأرنظر و . در مورد ايلخانان اظهار انقياد او راهگشا بود

ايشان كند و  ل كه اگر كسي به يك فرسنگ پشت بردر روزگار پادشاهان مغو« .نوشته بود، قابل درك است

كشند و خون او معرض تلف او مي يگري بر ناصيه، رقم عصيان و ياغيآوردروي خالف فرمان و ياساء ايشان 

دهند و هر بندگي و به تصرف بيگانگان باز ميي  آيد و زن و فرزند در رتبهافتد و مال او در محل زوال ميمي

                                                           
حكمرانان محلي در حفظ ثبات  لخانان مغول وقراختاييان كه خود نيز از مغوالن بودند، برقراري روابط خويشاوندي با اي براي .1

تر، دختران به ازدواج براي بنيان دوستي محكم« :شوددر مورد مغوالن گفته مي. نمودسياسي و برخورداري از امنيت امري ضروري مي

  .»آمدندخانان و غالبان و فاتحين در مي
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اين  .)200- 199 :1355، هيتاريخ شا( »شوديال آيد به روي احوال او طاري ميحيال و نكال كه در قوت خ

او . انديشيدمدار ميديشمند و انديشمندي سياستمداري اننامه نشان از درايت اين زن دارد كه چون سياست

گري تلقي شده ردن به آنان در حكم عصيان و ياغيدانست كه پشت كشناسي كرده و مير مغوالن را روانرفتا

منصبان با فضيلت بود كه بسياري از صاحب دانش و فضايل او چنان . و مجازات آن مرگ و اسارت خواهد بود

الدين جويني براي او احترام قايل بود، به طوري كه وقتي قتلغ شمساز جمله؛ خواجه. كردندرعايت حال او مي

  .)176 :1374اوچوك، ( الدين به احترام او از جاي خود بلند شدنزد سلطان احمد ايلخاني رفت، شمستركان 

 :نويسدكرماني ميمنشي. اييان كرمان استرمان، دوران اوج حكومت قراختحكومت تركان خاتون در ك

پادشاهي پادشاهان واسطه عقد و بهار ايام  ،دولت او دولتي بود قديم و روزگارش روزگاري بود مستقيم«

امنيت حاصل از تدابير سياسي او، جايگاه تجاري كرمان را  .)37: 1328كرماني، منشي( »قراختاي بود

اين امر مورد . به طوري كه داد و ستد بازرگانان و آمد و شد آنان به كرمان ادامه يافت. ن حفظ كردچناهم

 هاي تجاري خشكي و آبي، موجب رونق اوضاعتوجه قتلغ تركان به امنيت راه. توجه مغوالن نيز بود

اجتماع  اين مكان امن از نظر فرهنگي نيز توانست محلي براي. اقتصادي كرمان در زمان او شد

و اين در حالي بود كه ديگر مناطق ايران، هنوز دچار تبعات  –دانشمندان مناطق مختلف ايران باشد 

  . مغول بود يناشي از حمله

  

  زن در نگاه سيرالملوك نويسان

 الملوكنگاه سير به سوابق كه در مورد پادشاهي يك زن ضروري استبراي درك ديدگاه مؤلف تاريخ شاهي 

  .تأملي داشته باشيمايران  ينگاه به زن در جامعه و ننويسان پيشي

سنتي ايران، زن جزيي از نظام اجتماعي تلقي مي شد كه مرد بر آن احاطه داشت و وضع  يدر جامعه

اقتصادي و اجتماعي او تحت تأثير وضعيت اجتماعي و اقتصادي پدر و همسر و پسر بوده و تحت حمايت 

واگذاري انحصاري رهبري جامعه به مردان، در دنياي سنتي امري مقبول  از اين رو. آنان قرار مي گرفت

آنان در عين اين . و مورد پذيرش بوده، به طوري كه در دنياي مدرن امروزي نيز شاهد تداوم آن هستيم

شدند، از ساختار اجتماعي و سياسي دور قتصادي خانواده خود بر خوردار مياجتماعي و ا يكه از طبقه

يابي شده و ارتباط آنان با ان در بخش خصوصي جافرض اصلي اين است كه زن. ر تبعيض بودندشده، دچا

  . گرفتبخش عمومي از طريق مردان صورت مي
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هرگاه مردان وابسته به . ه زنان خاندان سلطنتي به لحاظ نسبت خانوادگي داراي امتيازاتي بودندالبتّ 

 ياين امر در دوره. شدندمرتبه شاهي جايگزين مي ان درن خاندخاندان سلطنتي غايب بودند، گاه زنان آ

بدين . سابقه است هاي سلطنتي ايراني و تركان داراياسالمي در ميان خاندان يايران باستان و دوره

وقتي نوبت حكومت به زنان اشت، شود، در حالي كه جامعه به زن و مرد نگاهي متفاوت دترتيب آشكار مي

 يايجاد پديده. داده استذيرش اجتماعي و اغماض جمعي رخ ميمت آنان نوعي پرسيد، در مورد حكومي

مفهومي  يخاندان به منزله لتاغماض در بين مردان نسبت به حكومت زن به علت نگاه آنان به اصا

  . اند نه پادشاه زنكردهبه عنوان پادشاه به او نگاه مي فراگير و فارغ از مسايل جنسيتي بود و صرفاً

مورخان ايراني،  يهر چند بنا به گفته. نامه استبادهاي مورد بررسي، كتاب سندجمله، سيرالملوكاز 

» حكماي عجم يفراهم آورده« استرسد و در خود كتاب اشاره شدهاشكانيان مي يقدمت آن به دوره

دشاهان هند جا كه حكايات اصلي آن مربوط به يكي از پااز آن ،)18 :1381ظهيري سمرقندي، ( است

ي پيدا خوانباشد كه با ديدگاه ايرانيان در حكمت عملي هممياست، مطالب آن بيانگر تفكر هنديان قديم 

هاي اسالمي استناد به آموزهو تدوين كتاب با در ترجمه ) در قرن ششم( است، ظهيري سمرقنديكرده

. نمايدگو ميصر خود به زن را بازان معامطالبي به آن افزوده است، به طوري كه بخشي از نگاه ايراني

نظام الملك، اخالق  نامهالي، نصيحه الملوك غزالي و سياستالمععنصر بلخي، قابوسنامهابن فارسنامه

منابع . انداي تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتهالدين از جمله منابعي ديگر است كه در راستنصيرناصري خواجه

–ليف در زمان سلجوقيان و خوارزمشاهيان و مغوالنأت _سياسي و حكومتي  اني و موقعيتمذكور به لحاظ زم

  .به تاريخ شاهي نزديكترند

توان از نظر نوع نگاه و نگرش حاكم بر آن نسبت به زن و مرد و نسبت به الملوك را ميمتون سير

رانه، نه جنسيت طرفانه و شايسته ساالبي نگاهي نسبتاً - ا. سي آنان به دو دسته تقسيم كردحاكميت سيا

بر اين باورند كه بسياري از مورخان . محورانهت روح مردانه و مردنگاهي مبتني بر حاكمي - 2 گرايانه،

تحت تأثير اوضاع  تاريخي، يولي همين افراد در تجربه رهبري سياسي متعلق به مردان است، يحوزه

با  هاي خود را معموالًو قسمتي از نوشته قدرتمند يافته سياست يزمانشان قرار گرفته، زنان را در عرصه

  . انداص دادهرويكردي مغرضانه به آنان اختص

 زنان نيك و صالح كه پارسا و عاقل و باخرد. هاي ايرانيان از دو منظر به زن نگاه شده استدر نوشته

بردار و فرمان زنان نيك پرهيزكارند و مطيع. كار و اسير شهوت هستندند و زنان بد كه مكار و خيانتهست
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ي آنان، مشفق، موافق و و مرباند زنداناعتماد كه مادر فردامن و عاقل و قابلني عفيف و پاكزنا. مردان

حذافت  يشهامت و پيرايه يچنين زني به جمال كياست و كمال فراست و سرمايه .)218: همان( ناصح

خويش و بر اهل و همسايگان خويش زن نيك با منفعت بود و بر شوهر « و )28: همان( آراسته است

 »و جالله و طاعت دارد خداي را جلّرحيم بود و بر خان و مان و فرزندان خويش مشفق و مهربان بود 

زن صالح، شريك مرد بود در مال و قسيم او در كدخدايي و تدبير منزل و نايب « و) 275: 1351غزالي، (

گيرند و در زهد و عفت ين زناني مورد تكريم قرار ميچن .)205: 1952الطوسي، نصير( »او در وقت غيبت

: 1350جاويدان خرد، ( »بارگران است« و زن بد ،شوندكبري مثال زده مي يزهرا و خديجه يبه فاطمه

 هاي آنان است و از آنانشيطاني، شهوت و لهو و لعب از ويژگي هايوسوسهتزوير، تخييل، متابعت از ) 59

خورد تا از  فرمان حوا كرد و گندم« طور كه آدمهمان) 225 :1320الملك، نظام( »حيل بزرگ تولد كند«

ماجراي سودابه و سياوش و زليخا و يوسف نيز حكايت از مكر زنان  .)همان( »ش بيرون كردندابهشت

رسيم كه نگاه به زن، نگاهي جنسيتي و هاي اين دوران، به اين نتيجه ميكالملوسير يبا مطالعه. دارد

رسد كه اين نگاه، واكنشي به جايگاه و گاه چنين به نظر مي. زنان است اكي از تبعيض افراطي نسبت بهح

  .  اندايران تسلط سياسي و نظامي يافته زن در ميان قوم ترك است كه بر

دوم خدا و اسير دست  يزنان چه خوب و چه بد، بندگان درجهدر نگاه سيرالملوك نويسان اين دوره، 

و موجوداتي ) 207 :1952سي، الطونصير( ».زنان در خدمت ايشان به مثابه بندگان باشند« ستنده مردان

آنان گروه زيردستان . گيرندمي دوم جامعه جاي يبيچاره و به همين جهت در گروه شهروندان درجه

كه فضل  آيندعقل و موجوداتي حقير به حساب مي در نگاه اغلب سيرالملوك نويسان، زنان ناقص. هستند

بر كمال عقول رجال خندند و «العقل ناقص است هر چند همين زنان ناقص آنان بسيار كم و خردشان

ه اين البتّ .)82: 1381سمرقندي، ظهيري( »ون كفتار در جوال محال خود كنندعقل را به حبايل گفتار چ

ششم /سيزدهم ميالدي( ياييچندين قرن بعد، توماس داكن ايتال. نوع نگاه به زنان مختص ايرانيان نيست

بصيرت و عقل  دست مرد است، چون مرد ازتر و زيرش پايينازن بر حسب طبيعت« :نويسدمي) هجري

      .)11: 1378گاوردي، رژه( »باشدبيشتري برخوردار مي

وابسته به مردان در نگاه سيرالملوك نويسان اين عصر، زنان موجوديت مستقلي ندارند و در همه حال 

. يابدمعنا مي  - استن خود برداري، آربزرگ داشتن شوي، فرمان  - زن فقط در خدمت كردن به مردان   .تندهس

 گيردصورت مي وي ترحم و احسان و مدارادهند و اين وظايف از ركار ميكنند و راهمردان زنان را تربيت مي
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مردان را بر  ،2النساءالرجال قوامون علي : قرآن يالملك با كمك گرفتن از آيهو نظام .)282: 1351غزالي، (

 مسلماً .)233: 1320الملك، نظام( داندزنان را نيازمند به حمايت مي. ... زنان تسلط و حق نگهباني است 

يرد، گاعتقادي نيز به خود مي يقرآن، جنبه يآويزي از تفسير مقطعي يك آيهچنين ديدگاهي كه با دست

  . زنان نخواهد داشت ديدگي برايگرانه براي مردان و ستمهارمغاني جز تعيين نقشي سلط

گوهر نسل است كه «دانند نش زن را كاركرد بيولوژيكي او ميالملوك نويسان غرض از آفريسير

ند و با تجربه كچه كه انسان در طول زندگي كسب ميو آن) 225: 1320الملك، نظام( ».بجاي ماند

غزالي همين كاركرد بيولوژيكي زادن فرزند را . شودان تعميم داده نميبخشد، به زنكردن به آن قوت مي

هر آن چه به مردان رسد « و حتي معتقد است .)1351:271غزالي، ( داندت خداوند در حق زن مينيز عقوب

  .)285 :همان( »ت و بال و هالك همه از زنان رسداز محن

اند كه اين آباداني بدون رأي و تدبير زنان به ن دانستهآباداني جهان و نسل انسادر عين حال، زنان را عامل 

اند و شمردهداري مرد و حصن دين او برنو پارسايي زنان را عامل دي ).135: 1285 غزالي،( آيددست نمي

و ) 269: همان( انددان در دنيا و آخرت دانستهشخصيت و خصايل زن را عامل سامان يا نابساماني كار مر

ظهيري ( رساندمي» به مثابت مردي و مردمي« پس از والدت فرزندان آنان را تربيت ومعتقدند زنان 

الطوسي، نصير( »اشتن در انفاق واقف و قادر باشددر ترتيب منزل و تقدير نگاه د«و ) 220: 1381سمرقندي، 

م پرورش م است كه چنين كاركردهايي كه هم پاسداري از دين و دنياي مردان است و همسلّ .)205: 1952

آن آباداني جهان، جز به كمال عقل و كياست و  يو نتيجه –فرزندان و همسران  –روحي و جسمي آنان 

سيرالملوك نويسان در  يپذير نخواهد بود و اين همه نشانگر دوگانگي در انديشهداري امكانفراست و دين

  . موجوديت واقعي و قدرتمند آنان دارد يبارهگفت كه حكايت از كتمان حقيقت در مورد زنان است و شايد بتوان

ر بندي جامعه به دو بخش خصوصي و عمومي، محل حضوره با تقسيمسيرالملوك نويسان اين دو

و شبستان  جايگاه آنان در بخش خصوصي و در اندرون« كنندزنان را در بخش خصوصي تعيين مي

خصوصي و عمومي با تأكيد بر معيار  جدايي بخش .)226: 1320الملك، نظام( »است و مردان در ايوان

. ساختتم و جفا در حق زنان را فراهم ميگونه و امكان اعمال سبعيضهاي تجنسيتي، حكايت از نگاه

. كنداز آنان با عنوان اهل ستر ياد ميالملك با اصرار بر اين كه زنان متعلق به بخش خصوصي هستند، نظام

                                                           
 . 34سوره النساء، آيه. 2
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نعمتي است مرد را از « مستوري زن: نويسداو مي. شوديز ديده ميه زنان در اثر غزالي ناين نوع نگاه ب

طاعت از همسران و جاي آوردن واجبات دين، او وظايف آنان را به) 275: 1351غزالي، ( ».هاي خداوندنعمت

دوك رشتن زنان سرپوشيده برابر است با «ل مردان يا اهل شمشيرند يا قلم در مقاب. شمردرشتن دوك بر مي

كارهايي براي به اطاعت وسي راهطالدينو خواجه نصير) 268: همان( ».ردن مردان و قلم زدن عالمانزا كغ

  ) 207: 1952الطوسي، نصير( دهده ميئاشتن آنان در بخش خصوصي ارادآوردن زنان و نگاهدر

خصوص به هاين نگرش به زنان ب. آنان سعي دارند، زنان را در بخش خصوصي محصور نمايند

رسد اين نوع تفكر نظر ميه ب. دهدهاي سياسي بيشتر خود را نشان ميحضور آنان در عرصهگام هن

 الملكهاي سياسي و به قول نظامتوانند عرصهاست كه چون از ستر بيرون آيند ميناشي از ترس از زناني 

ت براي چون رقباي سياسي براي آنان و مدعيان حكومبخش عمومي را بر آنان تنگ نمايند و هم

ون، زن چون تركان خاتالملك كه در دربار با رقيبي همنظام خصوصهبه همين جهت ب. شاهان باشند

هميشه « ل سياسي است، سعي دارد اين فكر را به پادشاه القا نمايد كهئملكشاه سلجوقي، درگير مسا

ان زنان و نزديكان ايشاند كه است و زندگاني چنان گذاشتهبوده پادشاهان و مردان قوي را طريق چنان

اند و از مكر و كيد ايشان هواي دل و فرمان ايشان نبودهاست و در بند را از راز دل ايشان خبر نبوده

چه زنان گويند به خالف آن بايد هر«و ) 228: 1320الملك، نظام(» .انداند و مسخر ايشان نشدهدانسته

همه آن فرمايند كه صاحب « زنان فرمانده شوند و معتقد است، چون) 229: همان( »كرد تا صواب آيد

. جا فساد تولد كندالبد فرمان ايشان خالف راستي باشد و از آن... غرضان ايشان را بياموزند و بشنوانند

شود و  حشمت پادشاه را زيان دارد و مردمان در رنج افتند و خلل در ملك و دين درآيد و خواسته مردم تلف

. گيرد كه زنان نبايد در بخش عمومي دخالت نمايندو نتيجه مي) 225: همان( ».دندبزرگان دولت آزرده گر

كه مردان ي العين چنانأبه ر« گذرد بسته استن نسبت به آن چه در بخش عمومي ميچون بينش آنا

د و اگر پاي از بخش خصوصي بيرون گذارن) 225: همان( ».بينند، ايشان نتوانند ديدته مياحوال بيرون پيوس

و غزالي نيز زنان را  .)جاهمان( نيايد» حاصلهجز رسوايي و شر و فتنه ب« و بر امور عمومي تسلط يابند

   .)271: 1351غزالي، (» را نشايد، قضا را و نه حكم را اميري« داندشايسته مشاغل بخش عمومي نمي

  

  داري پادشاهي زنشاهي، كتابي در آداب و آيين ملكتاريخ

حدود اواخر قرن هفتم ( الملوكنامه و نصيحهزماني كوتاهي با كتاب سياست يي در فاصلهكتاب تاريخ شاه
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متأسفانه از نام . استطوسي، نوشته شدهالديننصيرليف خواجهأمان با اخالق ناصري، تزهم و تقريباً) هجري

اطالعي در دست  –توانست در بررسي نگاه او كمك مؤثري باشد كه مي –و زندگاني و شخصيت نويسنده 

آداب ملوك و آيين كشورداري  يبارهتواي كتاب در سطح كالن مطالبي درمح 3.)149، 1ج :نفيسي( نيست

نگاه مؤلف . پردازدري يك پادشاه زن، قتلغ تركان، ميدااست و سپس به طور خاص به آداب و آيين ملك

 -اين گردش نگرش به سوي شاه . ستساالري اتبعيض جنسيتي و مبتني بر شايسته تاريخ شاهي به دور از

مردان  ياو با اين نوشته، در واقع، از تسلط چندين هزار ساله. زن، اولين تجربه در سيرالملوك نويسي است

چه به عنوان حكام و فرماندهان و چه به عنوان انديشمندان و متفكران سياسي، مذهبي، فلسفي  –بر جامعه 

محصور كردن زن در بخش خصوصي و منع دخالت آنان در بخش كند و تفكر انتقاد مي –و تاريخي 

است، به ون بعد نيز بودهايرانيان حتي در قر، مورد تأكيد غيرويسان ايرانيعمومي را كه عالوه بر سيرالملوك ن

هيچ « :نويسدسياسي مي نامهدهم هجري در كتاب وصيت/ ه ميالديريشيليو در قرن شانزد. كشدچالش مي

   .)8: 1378گارودي، رژه( »كت زنان در امور دولتي مضر نيستشر يزهچيز به اندا

تداد، بر ساز اميد، ترانه با ام -ين مدت ادر « :كندگونه بيان مينگارش كتاب را اين مؤلف هدف از

نواخت و بر منبر بوك و مگر مواعظ و نصايحي چند كلي در آداب خدمت ملوك و مكارم اي ميديباچه

پرداخت و در مجلس تأسيس حكايتي چند از آثار و فرو مي –وك و سالطين را واجب بود كه مل –اخالق 

الملوك او مانند مؤلفان سير) 94: 1355شاهي، تاريخ( ».ساختدماء سلف بر سبيل تمثيل در آن مياخبار ق

و  اول شرطي از شرايط خدمت ملوك نصيحت كردن و ايشان را از خير و شر و نفع و ضرّ« معتقد است

 نويسنده نخواسته است مطالب مربوط به آداب ملوك را .)32:همان( باشدمي» حرمت هر چيزي آگاهي دادن

ونق گاه حضور فروغ و رظهور و جلوه يبر منصه«و خواسته است تا آن را » ان كندز نظر اهل بينش پنها«

گفته و بعد داران عظيم را بازنان قديم و جهاپس حكايات و روايات پادشاه .»ايشان به خاليق جهان نمايد

  .)144: همان( است به تاريخ روزگار خود پرداخته

زن و بيان  - طور كه گفته شد امتياز كتاب تاريخ شاهي، اختصاص آن به حكومت شاه همان

تاب هاي مشترك و متفاوت كحاضر بررسي تطبيقي ديدگاه يچگونگي حكومت اوست و هدف از مقاله

                                                           
كرماني ابوسعيدالدينشاهي را شهاب، به قطع و يقين مؤلف كتاب تاريخالعليكرماني، مؤلف سمطمنشيناصرالديننفيسي به استناد . 3

  .»احوال وي اطالعي نيست«دارد از ه نفيسي نيز اظهار ميالبتّ. اندآن ترديد داشته ينامد، ولي ديگر مورخان دربارهمي

  



 

 

 

 

  

      1388 زمستان ، 2 ي، شماره1 يهپژوهش زنان، دور 44

  

 

داري است و اين كه عوامل دخيل در الملوك در بيان آداب و آيين ملكر متون سيرتاريخ شاهي با ديگ

اي كلي است كه با توجه به شرايط باشد يا امر و قاعدهوط به مسايل جنسيتي پادشاه زن ميها مربتفاوت

  . رخ دهد –اعم از زن يا مرد  –هر شاه  يخاص زماني و مكاني ممكن است در دوره

چون ديگر شاهان به تأييد و الملوك نويسان، حكومت قتلغ تركان را همد ديگر سيرنويسنده همانن

ايستاده به حذاء و ازاء سر « او با بيان حكايتي از طيران همايي در هوا كه. داندالهي مي يخواست و اراده

 :همان( »رديدآن موضع كه مكان او بود بگ خداوند تركان آمد و سايه بر سر او گستريد و زماني در هواي

جز تأييد  اند كه حكومت و شاهي اويحاين داليل واضح و مخايل ال« رسد كهبه اين نتيجه مي) 124

كند، از جمله كومت او حكاياتي ديگر نيز نقل ميمؤلف در تاييد الهي ح .)جاهمان( »رباني و فر الهي نبود

چون دل « شود كه مار طالب گنج باشدر ميآوشته و آسيبي به او نرسانده و يادحكايت ماري كه بر او گذ

و صفت ) 127: همان( ».به بوي آن آمد –الملوك خزاين اهللا كه قلوب–ديدالهي مي يمبارك او را خزينه

جاي كتابش و در جاي) جاهمان( داندمي» قوتي الهي و تاييد رباني« صبر و سكون او را منسوب به

ليكن فضل « خواندزيده دوران و معصومه آخر زمان ميو او را برگشمرد الهي بر ميحكومت او را از فيض

امان است،  يشياطين در محروسه يچنان كه قالع سبع شداد از مكايد مژدهآفريدگار بر آن بود كه هم

و ) 260 :همان( ».سرادق حشمت خداوند از شر اين عفاريت در كنف حمايت و سد عصمت يزدان بود

تاريخ اين خاندان ضمن  يمؤلف در ادامه. نامدپروردگار مي يسايه ،ديگر شاهانچون چنين او را همهم

عنايت  يالدين سلطان و خاندان او در حفظ و حمايت يزدان است و سايهقطب« يادآوري اين نكته كه

د الهي ن را نيز به تأييحضور پادشاه خاتون، دختر قتلغ تركان، در كرما .)153:همان( »بانايزدي او را سايه

چون جنود سعود آسماني « :نويسداو به كرمان بعد از مرگ مادرش ميكند و در علت سفر منسوب مي

 كار باشد جز اذعان و انقياد ايشان را طريقي ديگرو وفود تاييد رباني قومي را مدد كسي را معاونت كند

شود بدين ترتيبب مشاهده مي .)142:همان( »برداري سبيلي ديگر نشناسدنبود و بيرون از امتثال و فرمان

  .ل جنسيتي استئحكومت زنان، نگاهي به دور از مسانگاه نويسنده به 

حكومت به عدل است، از اساس عدل و  يهيبت و سياست پادشاهان كه الزمه يبارهنويسنده در

م ربيع امن نسي... از بيم سياست او «نويسد و اين كه كه قتلغ تركان وضع كرده بود، مي قانون انصافي

 :همان( ».داشتخرم ميهاي خاص و عام تازه و وزيد دلفراغ بال و رفاه حال بر مردم مي كه مهب

از «به طوري كه هيبت و سياست او . دكربه هنگام مجازات نيز چنان عمل ميدهد كه و ادامه مي) 112
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اوند تركان كه لم و كيف كس را ياراي آن نبود از غايت خشم خدو صدور و اعيان و اركان هيچملوك 

و حاضران حضرت از مهابت او چنان خوف و ) 223: همان( »يا به روي شفاعت قدم پيش نهادي كردي

ن مغول كه خداي جبارا. ساختدار را بر خاك مذلت ميو ملوك نامتاب آتش بأس ا« استشعار داشتند كه

  .)114:همان( »بردندكردند خاك بارگاه او را تواضع ميجهان را سجده نمي

و حقيقت حال و « .دانداهي نميداري قتلغ تركان، او را قابل مقايسه با هيچ شاو در بيان آيين ملك

مقال آن است و تواريخ قدما و پيشينگان بدان ناطق و بدين دعوي شاهد صادق كه هيچ پادشاه  يخالصه

اند و چه كه ملوك عرب –عين و تبع تابعيناز عهد مبارك اسالم باز، چه از امراي تاب–را در هيچ مقام و بنگاه

سلجوق و ملوك ناصرالدين و سالطين آلسامان و آلو ملوك آلطاهر و صفاريان از ملوك عجم چون آل

داري و چنين اهليتي و خانه- ند اكه اين زمان بر سر حكم و جهانداري متمكن–خوارزم و پادشاهان مغول

ساز مدبره و كار« او را و) 132 :همان( »امي و نايب منابي نبوده استم مقخواري و خليفه و حليله و قائغم

ن و حاميه بالد اهللا باالمجهان،  يخسروان عرب و عجم، مقتدا و پيشواي سالطين بر و بحر، فرمانده

  .)133:همان( نامدمي» ...مرئيه سرادقادت الخواقين االرضين، سلطان خواتين في. ... االمان

چون ديگر شاهان شامل عدل، كرم، سخا و لطف و شفقت در حق رعيت، تلغ تركان هممكارم اخالقي ق

كه در دل و جان هاي الهي رحمت« روداين صفات غريزي او به شمار مي. دشش ميدانشمندان و كارگزاران

و چون بنياد سراي عدل و داد بساخت به كار آيين جود و سخا و رقت « و) 130:همان( ».مضمر و مدخر بود

 »و فقرا بالد برخاست كرم غريزي و رحمت طبيعي او به تفقد احوال ضعفاء عباد. رحمت پرداخت

هاي بسيار را ها و مثالنسبت به اسراي جنگي و ضعفا و مساكين حكايت رحم و شفقت او. )113:همان(

وصف تمثيل الضعفا كه از اسماء حسني پروردگار است بر سبيل الفقرا و حرزلقب كنز« .شودشامل مي

كه از نعوت جالل  –المساكين منين و راحمالمواند و قالده تقليد رجاءاين سينه را وضع كرده يگنجينه

 ،)128 :همان( »انددر گردن تعهد اين معصومه افكنده به مثابت نيابت –الرقاب است االرباب و مالكرب

ندي مسلمان در دست شما افتاده است اگر فرز« :كرداسراي جنگ به سپاهيانش سفارش مي او در مورد

 ،)118: همان( »از با متعلقان و واليت خود فرستمبياريد تا من در عوض آن چيزي به شما دهم و ايشان را ب

اين . از دورانديشي او داشت گرفت كه منطقي بود و حكايتردن بندگان نيز شرايطي در نظر ميدر آزاد ك

طاعتي در وجود آيد و همت او بر چيزي مصروف باشد ) بنده( تا از او« گرفتسازي بدان علت صورت ميآزاد

   .)121: همان( »از آن ثوابي حاصل گردد تا
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ن ورشكسته و تجار را نيز شامل شد و متموالها و اصناف ميتفقد و شفقت او شامل همه گروه

اقتصادي  -اجتماعيدهد كه اين صنف و گروهشمار از زبان تجار نشان مينقل حكايات بي. گرديدمي

  . اندرونقي داشتهده بود، تجارت پرامنيتي كه قتلغ تركان در كرمان ايجاد كر يدر سايه

در آن « از ديگر خصايل او كه خصلت شاهان نيك است، پيشه كردن صبر به وقت خطر عظيم بود

اند، او به نيكي ياد كرده ي مورخان ازه اين كه تمامالبتّ) 127: همان( ».حالت صبر و تجلد كار فرموده است

از جمله؛ . تاسر اساس عدل و تدبير و احسان بودهگذارد كه حكومت قتلغ تركان بجاي ترديد باقي نمي

اي مبارك سايه، بلند پايه، عصمت شعار، عفت دثار، عادل سيرت، پاك سريرت، ملكه« كرماني، او رامنشي

عقد و بهار ايام  يواسطه« خواند و دولت او رامي »ستوده خصال، گزيده خالل، عالي همت، واال نهمت

مĤثر « نويسدو مؤلف مواهب الهي نيز مي) 37: 1328كرماني، منشي( داندمي» تايپادشاهي پادشاهان قراخ

نامي مطرز را بطراز نيكالزمان آستين عظمتش دار تا دامن آخردين ييرات و مكارم مبرات اين ملكهخ

وال جميل و انواع خصال حميده تا سپيده محشر رخسار عظمت و طهارتش خواهد داشت و صنوف اح

   .)72: 1326يزدي، معلم( »رودموردست درين سياق زياده خوضي نميگلگونه ثناي جزيل هرا ب

نيز وزارت  كه قبالً - زوزني حاجيبنشاهمحمدالدينشمسشاهي از نقش وزير، فخرالملك مؤلف تاريخ

در نظر او . در استحكام و تثبيت موقعيت قتلغ تركان غافل نيست -اختايي را داشت الدين قرسلطان قطب

 نمنين فرمان دادؤكار اميرالم.... زن مشفق باشد د و شريك ناصح و صاحب مدبر و قلممرش« وزير بايد

تاريخ ( ».با خوف عاقبت و فكر خاتمت ،ستا ادنخوف عاقبت و فكر خاتمت و كار وزير جان دبي ،ستا

شريكي خداوند تركان گماشته بود و به اين گفتار كه تا بيعظيم هيبت بر «الملك و فخر) 77: 1355شاهي، 

ش بأس و مهابت وزير فخرالملك  تا دور با) 110: همان( »او را بلند برداشتههمواره ايد، خداوند تركان چه فرم

عي از انواع تقدم فرا پيش نهادي يا دست هيچ آفريده را ياراي آن نبود كه پاي جسارت به نو« جاي بودبر

چون  راهينويسنده براي حكومت قتلغ تركان هم .)187: همان( »رأت به شغلي از اشغال دراز كرديج

حجاب در پايه سرير  ابواب« اندرگ او فاسدين روي به دربار آوردهگيرد كه با مفخرالملك وزير را در نظر مي

   .)16: همان( كردء مديريت قتلغ تركان را جبران ميري بود كه سواو وزي) جاهمان( ».اعلي برگشاد

هاي داري قتلغ تركان كه با ويژگيذكر مواردي از آداب و آيين ملك مؤلف تاريخ شاهي پس از

هاي شخصيتي و غريزي برشمرده سيرالملوك نويسان در مورد پادشاهان مشترك است، در بيان تفاوت

نشيند و تفاوت جنسيتي اهان مرد، خردمندانه به قضاوت مين در مقايسه با شقتلغ تركان به عنوان شاه ز
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ته از مسايل ذاتي و حسني برخاس يشاهان زن و مرد را نه به عنوان نقص پادشاه زن، بلكه به مثابه

سياسي كند، پس رفتار ون تجربيات زنان با مردان فرق ميچ« :به گفته آبوت. شودغريزي او يادآور مي

ي از نگاه مؤلف به قتلغ تركان، نگاهي حاك .)252: 1380آبوت، ( »گيردشكل ديگري به خود مي ايشان

كه در آن هنگامه ورود مغوالن به ايران، تدابير سياسي او در ترجيح دست قدرداني از اوست، به علت آن

م به دربار ايلخانان آويختن بر صلح و اظهار انقياد و ارسال مرتب فرستادگانش هم به دربار مغولستان و ه

ايران و برقراري روابط خويشاوندي با آنان و توجه خاص به امر تجارت كه مطلوب نظر مغوالن بود، 

فضاي امن ايجاد شده، كرمان را به  يتوانست نه تنها كرمان و كرمانيان را نجات دهد، بلكه در سايه

جرت علما و تجار سرشناس به كرمان به طوري كه مها. مركزي فرهنگي و اقتصادي مهمي تبديل نمايد

صلحا و ابرار و مشايخ و اخيار از اقاصي و اداني ممالك و امصار بر اميد فتوح و «. اين اقدام بود ينتيجه

و تجار از اطراف و اكناف و آفاق و . .. انتفاح و بر بوي فايده و انتجاع روي به دولتخانه كرمان نهادند

 »ي به ايمن آباد اين ديار نهادندو صيت لطف و كرامت آن پادشاه رو امن و سالمت يبر آوازه اقطار

يك زن امكان ظهور و بروز خويي جويي و نرمن نوع برخورد بيشتر از روحيه صلحاي ،)175: شاهيتاريخ(

    .)155: 1380گرت، ( »نان به لحاظ سياسي محافظه كارندز« كند؛ زيراپيدا مي

 اندحكما گفته: نويسدآورد، ميلي قتلغ تركان سخن به ميان ميپردجا كه از دليري و مؤلف آن

ترس و فزع روي به خصم آرد و دشمن را يك قسم آن است كه بي. استشجاعت و دليري دوقسم «

قرار دل او بر ،ناماليمي او را پيش آيدكه در هنگامي كه مكروهي و قسم ديگر آن. ... خرده و برده انگارد

مصلحت و صواب از دست او بيرون  يرشتهب نگردد و فكر او مشوش نشود و سرري او مضطأبماند و ر

نيايد و پاي ثبات او از جاي نرود و تا هر كار كه كند بر قاعده و قانون عمل باشد و هر انديشه كه او را 

  .)124: 1355شاهي، تاريخ( »صالح و صواب منحرف نگردد يافتد از جاده

تر و دوران جنس نر را قوي ينه بدون ذكر صريح در مورد جنسيت كه همهبيني و مدبرامؤلف با تيز

است پادشاهان  يرسد كه از صفات الزمهن به خصلت دليري و شجاعت مياند، چوتر دانستهشجاع

دهد و رويدادهايي از زندگي او تعميم ميرا به خداوند تركان و كند و آنتعريفي دوم از شجاعت بيان مي

چون خداوند سبحانه و تعالي آن پادشاه را به همه صفتي از صفات كمال آراسته بود و از «. يردگنتيجه مي

مند گردانيده ازين قسم پردلي و دليري نيز حظي عظيم داشت كه ه فضيلتي از فضايل انساني بهرههم

 بر ايشانپهلواناني كه دعوي پردلي كنند يقين واثق است كه اگر ايشان را چنين حالي پيش آيد خوف 
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هاي بنديمبدين ترتيب مؤلف بدون تأكيد بر تقسي ،)125: همان( »غالب گردد و برقرار خود نمانند

  .دهدرا پادشاهي پردل و دالور جلوه ميجنسيتي او 

صالح او است كه معياري عفاف و نگاه جنسيتي ديگر مؤلف به شاهي قتلغ تركان، ياد كردن از 

را از وجود زنان و  پرداختند، حرمسراهاي خودبه عيش و عشرت مي وماًشاهان مرد عم. باشدجنسيتي مي

بود و الملوك نويسان نكوهيده جويي از نظر سيرهر چند افراط آنان در عشرت .كردندتر ميدختران انبوه

چه آن« .، ولي در مورد حكومت يك زن، اصل قضيه امري پذيرفته شده نبودعامل خرابي و خلل در مملكت

ور ظاهر بود عفافي و صالحي داشت كه رجال روزگار و ابطال كارزار  را ياراي آن نبود كه صورت انوثت اماز 

: همان( »خانه خاطر خود در آورنديداري او به خلوتل خود نقش كردندي يا انديشه قناعاو بر لوح خيا

 :گويدطوري كه خوافي ميبه ، )127: بلخيابن(4 حكومت يك زن بود ياي كلي و الزمهاين قاعده ،)114

مورخان از  و ديگر) 189: 1345خوافي، ( ».خود نهاد و چهل سال پادشاهي كرد يتركان قفل بر زير جامه«

  .اندالزمان ياد كردهيس ايام، مريم روزگار و عصمت آخراو با عنوان بلق

زنان به دليل « .ودمادري او ب يزن با شاهان مرد از نظر مؤلف، عاطفه-تفاوت جنسيتي ديگر شاه

 ايفاي نقش مادري ارزش فروتني، مراقبت و معاشرت، تعلق خاطر و از خود گذشتگي را بهتر از مردان

زنانه و نويسنده ضمن تأكيد برعالقه مادري او و پيامدهاي مثبت غرايز  .)256 :آبوت( »كننددرك مي

ضمير و موازات خاطر عاطر  يت آيينهبه هيچ گونه تصور مفارقت او در محاذا«: مادرانه يك پادشاه زن

توانست كرد كه روزي در مهاجرت جمال جهان آراي و ست داشت و به هيچ نوع انديشه نميتوانخود نمي

و فراقت او از دخترش را به ) 227: 1355شاهي، تاريخ( »طلعت فرخنده او مساهرت و سكون تواند نمود

ن كه اهالي كرمان نيز همه به همين مناسبت غمناك كند و ايكايت فراق يوسف و يعقوب تشبيه ميح

به كلي لذت زندگاني بر وي منغص و تمتع «دارد اين احساس را نيز از نظر دور نميبودند، عواقب منفي 

ملك و كامراني بر وي مكدر شده بود و از نظر كردن در جزويات امور ملك و بحث فرمودن احوال و 

   .)231: همان( »اشغال مردم ناپرواي

قواعد جهانداري چنان « با وجود اين نويسنده معتقد است كه در زمان حكومت قتلغ تركان در كرمان

                                                           
چون فرخ هرمز « :نويسدبلخي در مورد آزرميدخت ساساني ميابن. استگويا اين رسم در ايران پيش از اسالم نيز مرسوم بوده. 4

 و او را به حيله به دربار كشيد و» كي عادت نرفتست كي زن پادشاه شوهر كند« اسپهبد خراسان او را به زني خواست، جواب داد

           .»چنان بودان بينداختند و سه روز همچون در سراي شد او را بگرفتند و فرمود تا سرش بريدند و بر سينه او نهادند و در ميد«



 
 
 
 
  

 
  49زن -تاريخ شاهي به شاه كتاب نگاه مؤلف

   
 

كرد و قوانين پادشاهي چنان مضبوط و مرتب ه از اشتداد اوتاد زمين حكايت ميراسخ و راسي گشت ك

قتلغ تركان را به  او) 173: همان( ».آمدتسييرات افالك نمودار يادگار مي شده كه از تقاويم كواكب و

حجاج سلطان كه يك شاه مرد است  يبارهسخنان او در. استاقب تكريم كردهي ثألحاظ خصال نيكو و ر

شاهي را با نگاه  يلهأدهد كه نويسنده مسگويد، نشان ميچه در مورد قتلغ تركان مين با آنو مقايسه آ

 كنداهل پركرده، نكوهش ميابا افرادي ن طراف خود راحجاج سلطان را از اين كه ا. نگردجنسيتي نمي

 و در زمان جنگ و» توان داشتاين سلطان مردي است كه در قانون مردمي هيچ حساب از او بر نمي«

الدين، را و عملكرد سيورغتمش، پسر ديگر قطب ،)273: همان( سختي از مردمش حمايت نخواهد كرد

 كندن به كرمان را اين گونه توصيف ميد پادشاه خاتوبيند و فاصله مرگ قتلغ تركان تا وروظالمانه مي

و چون پادشاه خاتون عدل را برقرار كرد، اهالي كرمان ) 142: همان( ».ظلم همه كرمان را پوشانده بود«

و شفقت و ) 143:همان( »ما هذا بشر ان هذا اال ملك كريماو با اين كف راد و دل رحيم « به اتفاق گفتند

  .از مشكالت، او را شاهي نيكو سيرت و جهانداري فرشته صفت كرده بود گشايي اوعدل و گره

مؤلف،  . الملوك از ويژگي نقد زمان مؤلف برخوردار استمتون سيرديگر  چونشاهي همكتاب تاريخ

كاري عملي و لكرد قتلغ تركان را به عنوان راهروزگار پيش از خداوند تركان را به نقد كشيده و سپس عم

تميزي اهل عصر در كنج تعطيل مانده بود و ديوان و در روزگار پيش، از بي«كند ذكر مي ييستهمثبت و شا

قتلغ تركان در كار ديوان انشاء به  .)83: همان( »استعداد و اهليت آن نبود حواله انشاء به كساني كه ايشان را

اند سه چيز دليل قدما گفته« بردنداو را به اطراف و اكناف ممالك مياستقالل قيام نمود و رسايل و منشأت 

و در عين حال با ذكر اتفاقي كه ) 84: همان( ».نامه و رسول و تحفه كه فرستد: هباشد بر كمال عقل پادشا

مان از اهالي كر«كه مدت بيست و دو سالآن يدر عهد حكومت قتلغ تركان رخ داد و نتيجه 668در سال 

ا حمله و تدبيري قتلغ تركان در رابطه بدر واقع، حكايتي از بي ،)22 :همان( »اندصرود و جروم بدان درمانده

: ماندندالي كرمان در چنگال قهر ايشان درقريب قرني اه«كه كند و ايننقل مي، هجوم نكودريان به كرمان

كرد عاطفي قتلغ تركان در دوري از و شرح مؤلف از كار) 25: همان( »لفتنه نايمه لعن اهللا من اتفظهاا

كه ديگر در به طوري . استت كه شاهي او را دچار تزلزل كردهدخترش، پادشاه خاتون، نقدي ظريف اس

انجاميد نه تنها مقاومتي » به تخريب بالد و تعذيب عباد« اقتصادي وزير او كه يمقابل حجاج سلطان و برنامه

مثبت داده و مصالح خزانه جواب  اصحاب دواوين و جماعت كتبه به خودكامگي او« نكرد، بلكه با وجود مخالفت

 ياين همه بدان علت از او سر زد كه او انگيزه .)236 :همان( لح رعيت و آباداني ملك ترجيح دادرا به مصا



 

 

 

 

  

      1388 زمستان ، 2 ي، شماره1 يهپژوهش زنان، دور 50

  

 

اين . گذار بوده استواقعه در اخالق حكومتي او تأثير گيرد كه ايندست داده بود و نويسنده نتيجه ميحكومت را از 

  . د، بلكه به مرزها نيز سرايت نمودكان خاتون، نه تنها امور داخلي را دچار خلل كرتغيير و تحول شخصيتي تر

  

  گيرينتيجه

ساالر بوده و در روابط اي مردپادشاهي خود، جامعه يسالهايران در طول تاريخ چندين هزار يجامعه

نان اغلب از است و زردان امري عادي و طبيعي تلقي شدهم يسياسي و اجتماعي و اقتصادي، سلطه

جا كه تعلق پادشاهان به خاندان سلطنتي و برگزيده در اولويت اند، ولي از آنسياست غايب بوده يصحنه

ين بد. يافتكومت زنان خاندان سلطنتي تحقق ميقرار داشت، فقط در صورت نبود فرزند ذكور بالغ، گاه ح

زاران ديواني يا درباري و توسط كارگ كه به دستور شاهان –الملوك م است كه بر كتب سيرترتيب مسلّ

  . ديدگاهي مردانه حاكم بود -شد نوشته مي

آميز نگاهي تحقير -ن ششم هجري به بعد خصوص از قرهب -زن الملوك نويسان ايراني بهنگاه سير 

دوم خداوند لحاظ شده و به علت انتساب به عقل ناقص و طبيعت و  يزنان به عنوان بندگان درجه. است

 ماًمسلّ. گرفتندحمايت مردان خانواده خود قرار ميي زنانه، موجوديت مستقلي نداشتند و همواره تحت خو

سياسي كه در ميان اقوام ترك و مغول  يخصوص به هنگام حضور آنان در عرصههاين نگرش به زنان ب

عه به دو بخش الملوك نويسان در اين دوره با تقسيم جامسير. بوده است، بيشتر مشهود است معمول

از آنان به عنوان اهل ستر عمومي و خصوصي، سعي در محصور كردن زنان در بخش خصوصي داشتند و 

با اين وجود، . مشاغل بخش عمومي، چون امارت، قضاوت و حكومت نبودند يكردند كه شايستهياد مي

قتلغ  –وايي يك زنرشاهي در زمان فرماناوايل قرن هفتم هجري، كتاب تاريخدر چنين شرايطي در 

داري او نوشته شده و نويسنده با ديدگاهي به آداب و آيين ملك يبارهدر كرمان و در –تركان قراختايي 

  . استزن را به تصوير كشيده- از تبعيض جنسيتي، حكومت اين شاه دور

ت چند لدين، چه در زمان حكومارا چه در زمان حكومت همسرش، قطب ، قتلغ تركانمورخان عموماً 

كارهاي او براي حفظ كرمان در موقعيت امنيت و ثبات، در زمان حمله راه. انداش در كرمان ستودهساله

مغوالن به ايران، نشان از شخصيت سياسي، درايت و خردمندي و تدبير الزم براي شاهي و آگاهي از 

  . داري او دارددانش آيين ملك

را در  تاريخي جديدي يومت يك زن است كه تجربهامتياز كتاب تاريخ شاهي، اختصاص آن به حك
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خواست و اراده الهي كه شاهان به تأييد و اين يبارهكتاب در ينويسنده. دهده ميئزمينه حكمت عملي ارا

بايد داراي هيبت و سياست، عدل و خصايل خدا در زمين هستند، شاهان مي يكنند، آنان سايهحكومت مي

الملوك دارد و با ، ديدگاهي مشترك با ديگر كتب سيرباشند... لطف و شفقت و  پسنديده چون كرم و سخا و

شمارد و ملي پادشاهي موفق و شايسته بر مياستناد به خصايل و رفتار و عملكرد قتلغ تركان، او را مصداق ع

  .دانديسه با ملوك عجم و عرب پيشين نميحتي اهليت او را براي امر حكومت قابل مقا

اهان مرد، هاي شخصيتي و غريزي قتلغ تركان در مقايسه با ششاهي در بيان تفاوتخمؤلف تاري

  :كندينشيند و به موارد زير اشاره مخردمندانه به قضاوت مي

 يراه با تدابير سياسي موجب گرديد تا كرمان در دورهاو كه هم يخويي زنانهجويي و نرمروحيه صلح

  .شودحمله مغول كمترين آسيب را متحمل 

يد، گوسخن مي –كه الزمه شاهي است  –جا كه از خصلت دليري و شجاعت شاهانمؤلف آن

ي و راندن أانديشي و ثبات و استقامت رصواب جويي وكند و مصلحتتعريف دومي از شجاعت بيان مي

  .آوردليل پردلي و شجاعت او به شمار ميكارها به مسير و جاده صالح را د

چه كه در علي رغم آن –داند ندي پادشاه زن به عفاف و صالح ميبپايمؤلف تفاوت ديگر را 

  .خواندالزمان ميمت آخرو او را عص –جويي و انبوهي حرمسراهاي شاهان مرد گفته شده است عشرت

نويسنده در مفارقت او از دخترش، پادشاه خاتون، . مادري قتلغ تركان بود يو تفاوت ديگر، عاطفه

تابي او از اين جدايي را عامل خلل در امور داخلي و مشكالت عاطفي قتلغ تركان، بينقد برخورد ضمن 

  . استيجاد شده در مرزهاي كرمان دانستهخارجي ا
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  .كتابخانه خيام :، تهران4و3االخبار افراد بشر، جالسير فيحبيب تاريخ )1333( حسينيالدينهمامبنالدينمير، غياثخواند

  .ميراث مكتوب :الدين، تهرانباقر كمالمده، مقدمه و تصحيح و تحقيق محنامبادسند )1381( عليبنمحمد، سمرقنديظهيري

الدين همايي، و حواشي و تعليقات و مقدمه جالل الملوك، با تصحيحنصيحه )1351( محمدبنمحمدبنطوسي، محمدغزالي

  .آثار ملي :تهران

  .پرشكوه :ترجمان، تهرانامان اهللا  يرسند، ترجمهزنان چگونه به قدرت مي )1378( گارودي، رژه

  .نشر ديگر :كتايون بقايي، تهران يشناسي جنسيت، ترجمهجامعه )1380( گرت، استفاني

  .كبيرتهران امير :مام عبدالحسين نواييبه اهت نصر،بناحمدبنبكرابيبنحمداهللا )1336( قزوينيمستوفي

، با تصحيح ومقدمه سعيد نفيسي، )مظفردر تاريخ آل( لهيمواهب ا )1326( محمدالدينجاللبنالدينيزدي، معينمعلم

  .چاپخانه اقبال :تهران

تحت  مان، تصحيح و اهتمام عباس اقبال،در تاريخ قراختاييان كر: العلياللحضرهالعليسمط )1328( كرماني، ناصرالدينمنشي

  .        اساطير  :نظر محمد قزويني، تهران

  .علمي  :تهران الصفا، تهذيب و تلخيص از دكتر عباس زرياب،روضه )1375( ه بلخيخواند، محمد بن خاوند شامير

  .دانشگاه پنجاب :الهور: اخالق ناصري، پاكستان )1952( الطوسينصير

  .چاپخانه مجلس :نامه، تصحيح عباس اقبال، تهران، سياست)1320( طوسياسحاقبنعليبنحسنعليالملك، ابونظام

  .بنياد فرهنگ ايران :تحرير تاريخ وصاف، به قلم عبدالمحمد آيتي، تهران )1346( ازيالحضره شيروصاف

  .نشر البرز :و مصطفي موسوي، تهرانتصحيح و تحشيه محمد روشن ، 2جالتواريخ، جامع )1373( همداني، رشيد الدين فضل اهللا

  

                                                               

 


