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  چكيده
انسـاني در آن كشـور محسـوب     ةجهـت بررسـي رشـد و توسـع     مهـم  يشاخص امروزه وضعيت زنان در هر كشوري

و  آنان را روشـن  اجتماعيفراز و فرود حيات فردي و  ةتاريخچ تاريخي جايگاه زنانة بررسي پيشين ،واقع در. شود مي
د، بررسي واكـنش  كن تر مي چنين مطالعاتي را كامل اما آنچه . دكن مسير ايشان را در راه رسيدن به توسعه آشكار مي

بـه ايـن منظـور،    . هاي اجتماعي زنان آن دوره است تاريخي نسبت به حضور و فعاليت ةمردان سياستمدار در هر دور
الملك طوسي، وزيـر مقتـدر سـلجوقيان در قـرن پـنجم هجـري، بـراي         خواجه نظام ةنام سياستدر اين مقاله كتاب 

. ايشان برگزيده شده اسـت  ةدربار الملك نظامهاي  تاريخي و همچنين شناخت ديدگاه ةوضعيت زنان اين دورة مطالع
واژگـان،  تحليل گفتمان انتقادي فـركالف و در سـه سـطح     ةتحليلي و براساس نظريـ  اين پژوهش با روش توصيفي

حضـور  : نـد از ا ست عبارتها هايي كه اين پژوهش در پي پاسخ گفتن به آن سؤال. تفسير و تبيين صورت گرفته است
دهـد؟ و علـت    بـه حضـور ايشـان نشـان مـي      چـه واكنشـي   الملـك  نظـام چگونه است؟ خواجه  نامه سياستزنان در 
 الملـك  نظـام برخي پژوهشگران، خواجـه   هاي وي چيست؟ نتايج پژوهش حاكي از آن است كه برخالف نظر واكنش

همسـر ملكشـاه    خـاتون،  تركـان ويـژه   هاي بعضي زنان دربـار، بـه   اما دخالت ،كلي نگاه منفي به نوع زنان ندارد طور به
سياسـي خـود و طـرد     ةوي براي حفـظ قـدرت و سـلط    شده اقتدار وزير سبب مي ةسلجوقي، در امر سلطنت و حوز

 .نتقادهاي كوبنده از زنان و برحذر داشتن سلطان از نفوذ ايشان بپردازدمخالفان و رقباي سياسي، به ا
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 و بيان مسئله مقدمه
 بـه شـكل  ...  مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    هاي  زنان در تاريخ تمدن بشري در عرصه

آنان بازيگران بيشتر پنهان و گـاه آشـكاري هسـتند    . اند اثرگذار بوده ،مثبت يا منفي، كم يا بيش
هـر   تيـ از جمع نيمي ،متوسططور ه ب ،ايشان. اند خوبي بازي كرده به كه در جامعه نقش خود را

و  قـدرت ة عرصـ  درهـا   آنسـهم   بيشـتر جوامـع،  اما در . دنده يرا به خود اختصاص م يا جامعه
 ياز اركـان اصـل   يكـ يپـردازان   هيـ نظر بسياري ازكه  يحال در است؛ ست همپاي مردان نبودهسيا

خـود از   يبه حقـوق انسـان   دنيرس يبرازنان ايران نيز  .دانند مي توجه به نقش زنانرا  پيشرفت
 كلـي  طور به ؛كه در آثار پيشينيان منعكس شده است اند را انجام داده يگوناگوني ها تالش ربازيد

امـا در  ، محدود به نظام قبيله و خويشاوندان بـود  توان گفت فعاليت زنان در جوامع نخستين مي
مجموعـاً   ،با فـراز و فرودهـايي در هـر دوره    ،تمدن عيالميان، هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان

ز آن مانـده ا  جـا  توان در آثار به مي اين بازنمايي را. زنان به جايگاه اجتماعي باالتري دست يافتند
 ةدر دور. دكـر مشـاهده  ...  شناسي، كتـب تـاريخي و   ها، نام مؤنث خدايان، اكتشافات باستان دوره

 خاتون زنـي مقتـدر   ديلميان سيده ملكة در سلسل مثالًد؛ نشو مي ديده نامدارياسالمي نيز زنان 
 در مـذهب  او اولين زن فرمانرواي شـيعي . بويه شد بود كه مانع از فروپاشي زودهنگام حكومت آل

گـرايش   ةبه مذهب تشيع گرايش داشتند و همين امر مايـ ) ق .ه ٣٧٨(بويه  آل. ايران است تاريخ
ايراني به دليل اينكه پسرش ة از زنان شيع خاتون ملكسيده . بيشتر ايرانيان به مذهب شيعه شد

در . السلطنه شد و با اقتدار حكومت كـرد  ري نائبة در ناحي ،پس از فوت همسرش ،خردسال بود
تعـالي   حق... «: به وي نوشت، تكيه زده بود قدرتة كه بر اريك ،وي، سلطان محمود غزنوية دور

مرا برگزيد و تاج و اقبال كامراني بر تارك دولت قاهر من نهاد و بيشتر اهل ايران و هند مطيع و 
راج قبـول  تا در ركاب همايون من باشد و بـاج و خـ   تو نيز فرزندت را روانه كن. منقاد من شدند

 ».وگرنه دو هزار فيل سرآمد جنگي به ديار تو فرستم تا خاك ري را بـه غـزنين نقـل كنـد     ؛كن
. سلطان پادشاهي بزرگ و صاحب ناموس اسـت ... « :با ذكاوت در پاسخ نوشت خاتون ملكسيده 

مقرر است كه من نيز جنگ خواهم  ،لشكر بر سر پيرزني نخواهد كشيد و اگر كشد و جنگ كند
مـردم گوينـد كـه    ، تا دامن قيامت مرا شكوه است و اگر ظفر او را باشـد  ،اگر ظفر مرا باشد .كرد

شگفت شد و تا زماني  در خاتون ملك ةسلطان محمود از پاسخ سيد .]١٣[ »...پيرزني را شكست
اينكـه سـيده    پـس از . فكر حمله به جبال و ري را از سر بيرون كرد ،كه اين زن مقتدر زنده بود

گذشت، سـلطان محمـود بـه ري     سال حكومت به مرگ طبيعي درسي و دو پس از  نخاتو ملك
توان گفـت از آنجـا كـه در     مي مجموع در. بويه را منقرض كرد ديلميان آلة لشكر كشيد و سلسل

بويه آرامش و امنيت نسبي در ايران برقرار بود و علم و دانـش در   دوران صفاريان، سامانيان و آل
در خانـدان غزنويـان   . به تبع آن زنان جايگاه نسبتاً خوبي داشـتند  ،داشتوضعيت مطلوبي قرار 

اين زمان حره ختلي، خواهر سلطان محمـود   ةزنان برجست از. زنان نقش سياسي ايفا كردند ،نيز
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هـاي   د و از شخصـيت شـو كه كمك كرد سلطان مسعود جانشين سلطان محمـود   است غزنوي،
داشـت و   چشـمگير  يداخـل صـحنه نقشـ   هاي  يتاي بود كه در جهت دادن شخص پشت صحنه

 ،تـرين منبعـي كـه در مـورد وضـعيت زنـان       اصلي. عامل بسياري از اقدامات سلطان مسعود بود
اسـت كـه محمـدبن     تاريخ بيهقـي در دوران غزنوي سخن گفته، كتاب  ،چند به صورت ناچيز هر

اب از زنـان ديگـر نيـز    البته در اين كتـ . ق آن را تأليف كرده است.ه ٣٤٤حسين بيهقي در سال 
اند نام خود را در صـفحات   سخن به ميان رفته است كه با لياقت و درايتي كه از خود نشان داده

فردوسـي نيـز   . مادر سلطان مسعود غزنوي و مانند مادر حسنك وزير ؛اند تاريخ به يادگار گذاشته
  .در اثر سترگ خود از نقش زنان در امور مختلف سخن به ميان آورده است

نژاد بـر ايـران، حضـور زنـان در اجتمـاع       آمدن سلجوقيان و تسلط اين قوم ترك با روي كار
تا جايي كه در ايـن   ؛هاي سياسي مختلفي دخالت كنند تر شد و آنان توانستند در فعاليت رنگ رپ

له تـا  ئايـن مسـ   .جامعه بـود ة شد معمول و پذيرفتههاي  دوران تجمع زنان در مساجد يكي از راه
  .گشت اي برمي به جايگاه زنان ترك در نظام ايلي و عشيره حدودي

زنـان در كـار خـانواده،    . العاده قائل بودند قبايل ترك براي زن اهميت فراوان و احترامي فوق
. مشـغول فعاليـت بودنـد    ،همراه همسران خود ،گردش چرخ اقتصادي، امور جنگ و موارد ديگر

يـا   شدند و در مواقع لزوم زمام امـور قبيلـه   ي نائل ميبه مقامات. آنان ثروت خاص خود را داشتند
 غزنويـان و سـلجوقيان  هـاي   ومـت كحة دور گفت توان يم]. ١، ص٨[گرفتند  ايل را در دست مي

  .]٤١، ص٥[ بود ياسالم ةدور زنان يگذارتأثير و تيفعال يبرا يآغاز
 ،شد الملك نظامتنها موجب عزل خواجه  وي نه .سلجوقي استة از زنان دور نيز خاتون تركان

پـاي   الملـك  نظـام او با پيوستن به دشـمنان خواجـه   . بلكه به رواج تشيع نيز كمك شاياني كرد
امـا   ،شدن خود وي مداركي در دست نيست البته از شيعه .كرد شيعيان را به دربار سلجوقيان باز

موجب رونق مـذهب تشـيع و تـرويج    و ] ١٠[اقدام سياسي او نتيجه را به نفع شيعيان پيش برد 
هايي كه در زمـان خواجـه    تفكر شيعه و بازسازي بقاع متبركه امامان بزرگوار شد و از محدوديت

  .براي شيعيان در نظر گرفته بودند كاست
بـا توجـه بـه افـزايش نفـوذ سـنن       ) ق٤٤٧ ــ  ٥٩٠(با روي كار آمـدن سـلجوقيان    ،عبارتي به
هاي سياسي و اجتمـاعي   حضور و تكاپوي زنان بيش از پيش در جريان ةتدريج زمين  اي، به قبيله
  .هويداست الملك نظامخواجه  ةنام سياستد كه اين معنا در شمهيا 

واقـع طـرح عملـي خواجـه      سياسي عصـر سـلجوقيان و در  ة از منابع مهم انديش نامه سياست
 و كشـور را اداره  رفتـار اسـاس آن   سلجوقي بر پادشاهانداري است كه  براي حكومت الملك نظام
العملي بود كه به فرمـان ملكشـاه سـلجوقي نگاشـته شـد و       دستورة منزل اين كتاب به .كردند مي

 زيـرا سـالجقه در اصـل    ،را در خود مـنعكس كـرد   الملك نظاموزارت خواجه  ةسال تجربيات سي
 الملـك  نظـام ه حال آنكه سياست و درايت خواج. داري به دور قومي بيابانگرد بودند و از حكومت

  .موجب قوام حكومت ايشان شد
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شهري نظرية  بر پاية وزارت خود و انديشة سياسي ايران نامه سياستالملك با تحرير  خواجه نظام
نظام سياسي متمركزي را تدوين كرد كه نزديك به هزار سـال، يعنـي تـا فـراهم آمـدن مقـدمات       

  ].٥٩، ص ٢١[آمد  زمين به شمار مي جنبش مشروطيت، شالودة هرگونه نظرية حكومت در ايران
. شـود  مـي  حفظ اقتدار و مشروعيت سياسي بيـان هاي  شيوه ها نامه سياست در ،كلي صورت به
ساسـانيان بـا    ةكتبـي كـه در دور  . گردد مي نويسي به دوران ايران باستان باز نامه سياست جريان

نيـز چنـين   هـا   نامـه  شـريعت . كردنـد  مي همين موضوع را دنبال ،شد مي اندرزنامه نوشتههاي  نام
شـريعت و امـور الهـي محوريـت داشـتند و در      هـا   با ايـن تفـاوت كـه در آن    ؛اهدافي را داشتند

خواجـه   الملـوك  سـير يـا   نامـه  سياسـت  ،در ايـن ميـان  . پادشـاه و امـور مملكـت   ا ه نامه سياست
در اهميـت   .دارد ويـژه  يجايگـاه ...  به دليل ثبت نكات تاريخي، اجتماعي، سياسي و الملك نظام

غايت سودمند و  عنوان كتابي به همين بس كه خاورشناسي مثل ادوارد براون از آن به ،اين كتاب
اين كتاب بهـره نبـرده    ةخود از هيچ كتابي به اندازهاي  گويد در خطابه مي كند و مي گرانبها ياد

ع اصلي براي بررسـي  اين اثر را يك منب ،خاورشناس روسي، اسيلي والديميرويچ بارتولداست و و
همين امـر اهميـت بررسـي ايـن      .]٨٠ ، ص٦[داند  مي مسلمان شرقهاي  سازمان سياسي دولت

امـا   ،به اين كتاب ارزشـمند از زوايـاي بسـيار نگريسـته شـده اسـت      . كند مي چندان كتاب را دو
رش يـا نگـ   بررسي و تحليل گفتمان انتقادي با نگاه جنسيتي به اين كتاب يا مغفول واقـع شـده  

فتمان تحليل گ قصد داريم با نگرش ،در اين پژوهش. خواجه به زنان تحقيرآميز تلقي شده است
و جايگـاه و جنسـيت زنـان را در وراي عبـارات      تحليل انتقادي نگاه جنسيتي خواجه را به زنان

 .خواجه تحليل كنيم

  پژوهشهاي  اهداف و پرسش
بـراي نيـل بـه     .است زنانة دربار الملك نظامهدف از نگارش اين مقاله آشنايي با ديدگاه خواجه 

  :شود مي ذيل مطرحهاي  اين هدف پرسش
در فصل چهل  ،س عصر سلجوقي استنوي نامه سياستترين  كه بزرگ الملك، نظامچرا خواجه 

، »ي اهل ستر و نگاه داشتن مرتبـت سـران سـپاه و زيردسـتان    ااندر معن« و سوم كتاب با عنوان
آيد مورد سرزنش خويش قرار داده است؟ حـال آنكـه    فحواي مطالب برميگونه كه از  آن زنان را

  شود؟ چنين خوارداشت و تحقيري مشاهده نمي ها در ديگر فصل
 بـر  زنـان را در ة زنـان اشـاره رفتـه اسـت و آيـا همـ      ة آيا انگشت اتهام خواجه به سـوي همـ  

  !گيرد؟ مي
  !ظاهر تند وي وجود دارد؟ چه دليلي در كنه سخنان به

توان با استفاده از رويكرد فركالف از وراي متن به نكات ديگـري نيـز دسـت يافـت و      يم آيا
  تحليل ديگري از اين متن ارائه داد؟
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  زنان چه جايگاهي در اين عصر و در اين كتاب دارند؟
قصد داريم پاسخ به سؤاالت فوق را بسط دهيم و وراي متن تحليل ديگري بـه   ،در اين مقاله

با توجه ، هست نامه سياستداشت زنان در متن  تحقير و خوار ع با وجود اينكهواق در .دست آوريم
  .اي از خوارداشت و تحقير وجود ندارد به رويكرد فركالف وراي متن و زبان هيچ نشانه

  پيشينة پژوهش
اسـاس ايـن رويكـرد كتـب و      اخير به بحث تحليل گفتمان شده، بـر ة به دليل توجهي كه در ده

گويي از ذكـر   مختلف نگاشته شده است كه به دليل پرهيز از زيادههاي  حوزه مقاالت بسياري در
و فقط به چند اثري كه ارتباط بيشتري با بحث مورد نظـر مـا    كنيم ميپوشي  چشمها  همگي آن
 .كنيم مي دارد اشاره

؛ »طوسـي  الملـك  نظام ةخواج نامه سياستتحليل انتقادي گفتمان قدرت در دو فصل از «. ١
ايـن مقالـه در    .ونـد الكـامي هسـتند    ان اين مقاله محمدعلي خزانه دارلو و مجيد جاللهنويسندگ

نويسندگان به تحليل گفتمان خواجه در . منتشر شده است، ١٣٩٢، پاييز سياست جهاني ةنشري
زباني و گفتماني خواجه را عليـه مخالفـان فكـري     اند و موضع تند دو فصل از اين كتاب پرداخته

  .]١٧[ اند وي نشان داده
كه فاطمه پيـرا نوشـته و در   » الملك نظامخواجه  ةنام سياستجنسيت و قدرت در « ةمقال .٢
جنسيت و قدرت را ة وي پديد. است منتشر شده) پژوهش زنان( زن در توسعه و سياست ةنشري
الملك  ماخواجه نظ ةبه اين نتيجه رسيده است كه انديش نهايتدرو  كردهبررسي  نامه سياستدر 
  ].٩[ شهري است تا روح قوانين اسالمي مورد زنان بيشتر متأثر از سنن كهن ايران در

فردوس آقا ة تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات نوشت ةكتاب تحليل گفتمان انتقادي و مقال .٣
زاده كه وي در اين دو اثر به بررسي تحليل گفتمان پرداخته و رويكردهاي مختلفي را كه در  گل

  ].٢؛ ١[ د دارد واكاوي كرده استاين حوزه وجو
سياسـي ايـران كـه بـه كوشـش حمدالـه        ةو چرخش گفتماني انديش نويسي نامه سياست .٤

وي در ايـن مقالـه در پـي نشـان      .به چاپ رسيده است پژوهش سياست نظري ةاكواني در نشري
 ا نقلدادن سه گفتمان خالفت، شاهي و مذهبي است و در تأييد مطالب خود شواهدي از متن ر

  ].٤[ كند مي
مقالـه در   ايـن . »الملـوك  نصـيحة و  نامه سياستدر  ‘زبان قدرتة ويژ’اي  بررسي مقايسه«. ٥
اكبر بـاقري خليلـي    پور آستانه و علي به كوشش ليال درويش علي فارسي ادب شناسي متن ةنشري

  ].١٩[ اند نويسندگان به بررسي سبكي اين دو اثر پرداخته. منتشر شده است
خواجـه   ة؛ تحليـل گفتمـان برخـورد بـا مخـالف در انديشـ      نامـه  سياستانديشي در  دگر«. ٦
اين مقالـه   .نويسندگان اين مقاله عباس قديمي قيداري و علي قانعي زوارق هستند. »الملك نظام
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را  الملـك  نظـام نويسندگان نگرش خواجه . منتشر شده است انديشة سياسي در اسالمة در نشري
خواجـه   ةانـد كـه انديشـ    به اين نتيجه رسـيده  نهايتدراند و  ان بررسي كردهدر برخورد با مخالف

مبتني بر تفوق مذاهب شافعي و حنفي و حـذف مخالفـان مـذهبي اسـت تـا بـدين        الملك نظام
  ].٢٥[د كنذف مخالفان تداوم حكومت سلجوقيان را ممكن حوسيله با 

. »)خوارزمشـاهي و ايلخـاني  دوران سـلجوقي،  (نقش زنان دربار در سياسـت مـذهبي   « .٧
ايـن مقالـه در   . نويسندگان اين مقاله حميده دانشجو، جواد عباسي و بشري دلـريش هسـتند  

دانشگاه آزاد اسالمي منتشر شده كه بـه صـورت كلـي بـه موضـوع مـورد بحـث         تاريخنشرية 
  .]١٨[پرداخته است 

يك از منابع بحث زن در  در هيچ. و آثار ديگري كه ارتباط كمتري با بحث مورد نظر ما دارند
  .از منظر تحليل گفتمان انتقادي مورد مداقه واقع نشده است نامه سياست

  شناختي پژوهش مباني نظري و روش
در ، زيـرا  آورد مـي  اي را فـراهم  رشـته  مطالعات بـين  ةبسترهايي است كه زمين تحليل گفتمان از

هـا و   بـه وجـود آمـدن حـوزه     رنگ شدن مرزهاي قطعـي بـين علـوم، شـاهد     دنياي امروز، با كم
را بـيش از پـيش    شـده  مطالعـه  موضـوع  ةجانبـ  هاي تلفيقي هستيم كه امكان بررسي چند رشته

هـاي   گفتمان يكي از اين اصطالحات است كه نقش پلي ارتبـاطي را بـين رشـته   . كند فراهم مي
  .كند بازي مي شناسي، تاريخ، ادبيات و فلسفه شناسي، جامعه زبان

و اينكـه معـاني چگونـه در    اسـت  فهـم عملكـرد زبـان     ،تحليل گفتمـان  ادند از انجامهدف 
در تحليل گفتمان، ساختار يك متن از آن جهت كه . شوند هاي مختلف اجتماعي خلق مي زمينه

شود و هر جمله و مفهـومي از   كند، مورد توجه واقع مي كيد ميأيا بر چيزي ت سازد روايتي را مي
باطي، اتصال به ايدئولوژي خاص و وجه استعاري آن مـورد تحليـل   معنايي، محتوايي، ارت ديدگاه

اي بنـا   دانش زمينـه  ها و هم بر جزئيات داده تواند تفاسير خود را هم بر محقق مي. گيرد قرار مي
  .]٥٥ ، ص٢٢[د كن

اي اسـت كـه فرهنـگ،     زبـان واسـطه  . كند زبان اسـت  مي ايفا مهم يآنچه در اين ميان نقش
د و اگر شو مي برخي ديگر ةد و موجب انقياد برخي و سلطكن مي را منتقل... سياست، جنسيت و

سـاالري، قـدرت و طـرد     اعـم از مردسـاالري، زن   ،چه بسا مفاهيم مربوط به جنسيت، زبان نبود
 قـدرت ة همه در زبان نضج يافته است و برخي را بـر اريكـ  ها  اين. گرفت شكل نمي...  اجتماعي و

تواند خوب را بد، بد را خوب، زشت را زيبا و زيبـا   مي زبان. كند مي نشاند و برخي را سرنگون مي
يكـي  . ]٢٠[ عنوان ابزار سركوب در روابط قدرت به كـار رود  تواند به مي زبان. را زشت نشان دهد
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. اسـت  ١از رويكردهايي كه به اين جنبه از زبان توجه نشان داده رويكرد تحليل گفتمان انتقادي
  .ظريه افزايش هوشياري نسبت به زبان و قدرت استهدف از كاربرد اين ن

مـاتي اسـت كـه    ة بلكه شيش ،شفافي نيست كه حقايق را بنماياند ةزبان آين ،در اين رويكرد
پنهـان و آشـكار حاضـر در    هـاي   قدرتة كند و چگونگي تحريف آن در اراد مي حقايق را تحريف

دانـد كـه پـرده از     مـي  خود را موظـف گر گفتمان انتقادي  تحليل .نهادهاي اجتماعي نهفته است
صورت ظاهر متون به كمك فنون موجود در اين رويكـرد بـردارد و آنچـه را كـه طبيعـي جلـوه       

  ].١[ زدايي كند اند طبيعي داده
گو، محاوره و مكالمه است و به زبان وراي جملـه و عبـارات   و گفتمان در لغت به معناي گفت

شناسـي بـه اعتبـار     شناسي، علوم سياسي، فلسفه و زبـان  گفتمان در مطالعات جامعه .اشاره دارد
  .]١٣ص ،١٥[شود معاني متفاوتي دارد  مي اي كه از آن استفاده

اين نظريه متـأثر از نظريـات ميشـل    . شناسي است خاستگاه نظري تحليل گفتمان علم زبان
ود كه اين گرايي ب شناس ساخت اولين زبان ٣است و زليگ هريس ،از متفكران قرن بيستم، ٢فوكو

 .اصطالح را براي تحليل متن در سطحي فراتر از متن به كار برد
. داند و خواهـان برقـراري پيونـد ميـان آن دو اسـت      اين نظريه متن را منفك از جامعه نمي

ـ  تـأثير از  ،اعم از گفتاري يا نوشـتاري  ،واقع هر تعاملي در خـود متـأثر اسـت و     ةات گفتمـان زمان
  .گفتمان عصر خود باشدة ت دايراتأثيرتواند خارج از  نمي

ة شناختي نظام اجتماعي و از سوي ديگر مطالعـ  زبانة سو مطالع گفتمان از يك ،بدين ترتيب
  .]١٤[ شناختي زبان است جامعه

معتقدان به تحليل گفتمان انتقادي بر اين باورند كه اگر بتـوان تغييـري در گفتمـان ايجـاد     
تمـايز تحليـل   ة نقطـ  نيز دگرگوني پديد آورد و اين نكتهتوان در ساختارهاي اجتماعي  كرد، مي

  .است گفتمان با تحليل گفتمان انتقادي
 ،ميشـل فوكـو   هـاي  هاز نظريها  آنة چند مطرح شده است كه هم هايي هنظري ،در اين حوزه
 ٤از جملـه رويكـرد فرهنگـي الكـال و موفـه      .اسـت متـأثر   بيستم،ة مدرنيسم سد انديشمند پست

رويكــرد  و ٦، گفتمــان تــاريخي وداك)١٩٨٩( ٥، گفتمــان اجتمــاعي فــركالف)١٩٤٣و  ١٩٣٥(
ــك ـ شــناختي ــان. )١٩٨٠( ٧اجتمــاعي ون داي ــن مي ــ ،در اي ــركالف از مــدونة نظري ــرين و  ف ت

محور بودن رويكرد تحليل گفتمان انتقادي فـركالف،   متن. آيد مي به شمار ها هترين نظري منسجم
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ررسي تحوالت اجتماعي و به رسميت شناختن نقش مسـتقل  استفاده از تحليل كاربرد زبان در ب
اجتماعي روش تحليل گفتمان انتقادي فـركالف  هاي  گيري كنش ساختارهاي اجتماعي در شكل
د و بر همين اساس مبناي اين پژوهش كن مي مناسب نامه سياسترا براي تفسير و تحليل كتاب 

  .واقع شده است
بخشي از يـك فراينـد    ةمثاب به گفتمان به ،بريتانياييشناس و پژوهشگر  زبان ،نورمن فركالف

  .كند ميتجزيه و تحليل  كاود و مي نگرد و بر اين اساس آن را مي اجتماعي
صدد كشف اين موضوع است كـه زبـان چگونـه بـراي      تحليل گفتمان انتقادي در ،حقيقت در

عطـف  ة كالف نقطـ فـر « .]١٦[ شـود  مـي  ايجاد و حفظ روابط قدرت و ايدئولوژي به كـار گرفتـه  
اجتمـاعي و  هـاي   در ايجـاد كـژي  هـا   تحليل گفتمان را توجه به نقش روابـط قـدرت و نـابرابري   

زيرا  ،بايد مورد تحليل واقع شود داند و چون ايدئولوژي در خدمت قدرت است نيز ها مي نابرابري
  .]١٩[» گيرد مي شكلها  ايدئولوژي ةروابط قدرت به وسيل

و بـراي نشـان دادن    ،يعني بررسي قـدرت و ايـدئولوژي   ،ين هدففركالف براي رسيدن به ا
كـردار  ( ٢سـطح تفسـير   .٢؛ )مـتن ( ١سطح توصيف .١: گيرد مي سه سطح را در نظرها  عدالتي بي

بررسي اين سـه سـطح در گفتـار يـا      ةاو به وسيل. )كردار اجتماعي( ٣سطح تبيين .٣ ؛)گفتماني
  .دهد مي نشان قدرت در جامعه استكه ناشي از گفتمان را ها  نوشتار كژروي

 شـده، بررسـي   در ابتدا مباني نظري تحليـل گفتمـان انتقـادي فـركالف     ،در پژوهش حاضر
بعـد از  . اسـت تجزيـه و تحليـل شـده     ،فارغ از نگاه جنسـيتي ، نامه سياستسپس در متن كتاب 
 .ايم دهكرنهايت استنباط خود را ارائه  ايم و در نگريستهها  منظر جنسيتي بدان

  نامه  سياست سطح توصيف در
شـود و در آن واژگـان و سـاختار     مـي  در توصيف، متن جدا از زمينه و اوضاع اجتمـاعي بررسـي  

هدف از توصيف آن است كه ببينيم . گيرد مي مورد بررسي قرار ٤نحوي و تركيبات در بافت متن
، بخشـد  مـي  تحقـق ببينيم نويسنده چگونه اقتدار و نفوذ خود را از راه كاربرد ساختارهاي زبـاني  

 ديگر انتخـاب ة واژها  اينكه يك واژه را از ميان ده روست و به نويسنده با گروهي از كلمات رو زيرا
  .كه برگزيده استاست  بيني و ايدئولوژي نويسنده متناسب با هدفي كند متأثر از جهان مي

. آهنگ است فصيح و بليغ و ساده و خوش نامه سياستتوان گفت نثر كتاب  ، ميبر اين اساس
 بيـان شـده و از اطنـاب و پرگـويي يـا      تـرين جمـالت   نهايت وضـوح و در كوتـاه   هر موضوعي در

اثر  ،گرد بودند كه قومي بيابان ،كاري اجتناب ورزيده تا بتواند بر سلجوقيان كاري و پنهان محافظه
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تأييد سخنان  سپس حكاياتي را در ،كند مي له را بيانئ، مؤلف ابتدا مسها در بيشتر فصل. بگذارد
  .هستندها  مناسبي براي بيان حكمت ةحكايات وسيل. آورد مي خويش

شـخص ادامـه پيـدا     ديد اول ةاند و سپس با زاوي شخص روايت شده ديد سوم ةحكايات با زاوي
 .]٢٠[ مورد نظر را اخذ كرده است ةاند و راوي نظر خود را در ضمن آن گنجانده و نتيج كرده

دقتـي كاتبـان    و دستخوش بي شدهدست  به ي و لطافت عبارات دستاين كتاب به سبب روان
شك در عبارات و اصطالحات آن دست برده شـده و از صـورت اصـلي     و بي قرار گرفتهانصاف  بي

  .]٧[ اصلي تحرير آن را به دست آوردة توان تا حدي شيو مي ذلك با دقت زياد مع؛ دور شده
بـه آيـات و احاديـث     ،بر ميراث ايـران باسـتان   عالوه، سياسي خود ةخواجه در تبيين انديش

  .]١٢[ اسالمي نيز ببخشدة اسالمي نيز استناد كرده است تا به اين كتاب صبغ
در فصـل   الملـك  نظـام خواجه  .آوريم مي شاهدمثالي از متن كتاب يادشده،در تبيين مطالب 

هـاي   ويژگـي  يكي از ،»خبران و منهيان و تدبير كارهاي ملك كردن اندر صاحب«با عنوان  ،دهم
و گوينـد  « شمارد مهم پادشاه را آگاهي وي از احوال رعيت و لشكر و دور و نزديك خويش برمي

دانـد و آن را   مـي  دانـد، اگـر   داند يا نمـي  مي رود پادشاه مي درازي كه در مملكت فسادي و دست
سـت و اگـر   آن است كه همچون ايشان ظالم است و به ظلم رضـا داده ا  ،كند تدارك و منع نمي

پادشـاهان در  ة ي نـه نيـك اسـت و همـ    ادان و ايـن هـر دو معنـ    پس غافل است و كم ،داند نمي
كاهي يـا مرغـي بـه    ة چنانكه اگر كسي توبر ؛اند جاهليت و اسالم به صاحب بريد خبر تازه داشته

ناحق ستدي از كسي به مسافت پانصد فرسنگ راه، پادشاه را خبر بوده است و آن كس را مالش 
جـاي كارآگهـان گماشـته و     اند كه پادشاه بيدار است و بـه همـه   موده است تا ديگران بدانستهفر

عدل او به كسب معـاش و عمـارت مشـغول    ة ظالمان را دست ظلم كوتاه كرده و مردمان در ساي
  :آورد مي سپس در تأييد آن حكايتي» ... باشند

. بـود  ١كاروان به رباط دير گچينة مگر زني با جمل ،چون سلطان محمود واليت عراق بگرفت
دزدان كاالي او بردند و اين دزدان كوچ و بلوچ بودند و آن واليت جايگـاهي پيوسـته بـه واليـت     

كـاالي  . اين زن پيش سلطان محمود رفت و تظلم كرد كه دزدان كاالي من ببردند. كرمان است
زن گفـت واليـت چنـدان    سلطان محمود گفت دير گچين كجا باشد؟ . من بازستان يا تاوان بده

وليكن . گويي مي گفت راست. گير كه بداني كه چه داري و به حق آن برسي و نگاه تواني داشت
 .داني كه دزدان از چه جنس بودند و از كجا آمدند؟ گفت از كوچ و بلوچ بودند از نزديكي كرمان

زن گفت تو چه . نگفت آن جايگاه دور است و از واليت من بيرون، من بديشان هيچ نتوانم كرد
كدخداي جهان باشي كه در كدخدايي خويش تصرف نتواني كرد و چه شـباني كـه مـيش را از    

محمـود  . پس چه من در ضعيفي و تنهايي و چه تو با اين قوت و لشـكر  .گرگ نتواني نگه داشت
تاوان كاالي تو بدهم و تـدبير ايـن كـار     .را آب در چشم آمد و گفت راست گويي همچنين است

  ... .كه توانم بكنم انچن
                                                           

  . دير گچين منزلي بوده است بين اصفهان و ري. ١
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نـد و  ا خواجـه سـاده   ةواژگان مورد استفاد ،شود مي گونه كه در اين متن كوتاه مشاهده همان
خواجه  .توان بدون مراجعه به فرهنگ لغات فارسي معاني كلمات و واژگان را درك كرد لب ميغا

ره برده است تا بتواند وي از لغات ايدئولوژيك به. شخص يا داناي كل بهره برده ديد سوم ةاز زاوي
نـد و جهـت   ا جمـالت كوتـاه   ،از نظر نحوي. بيني خويش را در پرتو اين واژگان اشاعه دهد جهان

جمالت كوتاه از صراحت و قطعيت باالتري ، زيرا ي و اطناب پرهيز شدهياثرگذاري بيشتر از پرگو
كرده و اين شـيوه را در   كاري صريح و آشكار بيان او اعتقادات خود را بدون محافظه. برخوردارند

  .استفاده كرده است نامه سياستسرتاسر 
بنابراين در قسمت توصيف واژگان، ساختار نحوي و تركيبـات بـدون در نظـر گـرفتن بافـت      

  .شوند ميبررسي ، كه مشاهده شد چنان ،موقعيت

  نامه سياستسطح تفسير در 
مفسر بايد بـراي   ،متن راهگشا باشد توانند در تحليل تنهايي نمي صوري بههاي  از آنجا كه ويژگي

زيرين و پنهاني متن از تفسير كمك بگيرد و براي تفسير ناگزير بايـد بـه سـراغ    هاي  كشف اليه
هـاي   و ويژگـي  كنـد كـاوش   هر آنچه را پيرامون نويسـنده قـرار دارد   يعني ؛برود ١بافت موقعيت

يلـي قـرار دهـد تـا بتوانـد در      فارغ از هر گونـه تحل  عصر مورد نظر ٢صوري را در بافت اجتماعي
  .بعد به نتايج مورد نظر خويش دست يابدة مرحل

پـس نـاگزيريم نگـاهي گـذرا بـه       .در سطح تفسير بايد به بافت موقعيت توجه كـرد  ،واقع در
ة سـپس دور  ،داشـته باشـيم   الملـك  نظـام سـلجوقي و خواجـه   ة شرايط تاريخي و اجتماعي دور

  .را تحليل كنيم الملك نظامسلجوقيان و وضعيت خواجه 
در نوغـان تـوس بـه    ) ق.ه( ٤١٠يا  ٤٠٨در سال  الملك، نظامملقب به خواجه  ،ابوعلي حسن

سالگي با انحطاط سلطنت غزنوي به خدمت  بيست و يكوي در  .]٢٣[ دنيا آمد و پرورش يافت
مـرگ آلـب    ابتدا دبير آلب ارسالن شـد و سـپس وزيـر وي گشـت و پـس از      .آمد سلجوقيان در

بـه   ايـن كتـاب نيـز   . امور را به دست گرفـت ة د و ناگزير ادارشساله  وزير ملكشاه هجده ،ارسالن
بنده را فرمود كه بعضي از سـير نيكـو از آنچـه    « :كه خود گويد چنان ؛فرمان ملكشاه نگاشته شد

 آنچه بنده را از ديده و شنوده دانسته و خوانده فراز آمد ...پادشاهان را از آن چاره نباشد بنويسد
  .]٢٧[ »...ياد كرده شد و بر حكم فرمان عالي رفته آمد

و ا .عمر خـود را در كـار سياسـت سـپري كـرد     ة خواجه هفتاد و هفت سال عمر كرد و عمد
 ،كه از وزارت و كشورداري به دسـت آورد  ،خودة سال اساس تجربيات سي را بر نامه سياستكتاب 

بلكه اهل قلم نيز بود و به بيشتر علـوم   ،نا بودتنها در سياست و كشورداري توا او نه. نگاشته است

                                                           
1. texture position 
2. social context 



  ٥٨٩ ...الملك خواجه نظام نامه سياستجايگاه زنان در 

چنان وسـعت يافـت كـه در تـاريخ اسـالم       قلمرو ايران آن ،در زمان وي. زمان خود تسلط داشت
وي مـدارس   ،همچنين .تمام قلمرو اسالمي تحت لواي حكومت واحد درآمدند ، زيرانظير نداشت

 مـذهبي در تـاريخ اسـالم بـه شـمار      نظاميه را تأسيس كرد كه يكي از رويدادهاي مهم علمي و
دولتـي سـاخته و اداره    ةاين مدارس اولين مدارس ساختارمند اسالمي بودند كه با بودج. رود مي

د و در نوع خود الگـوي بسـيار خـوبي    كر مي دولت تعيين نيز را شد و سرفصل و محتواي دروس
و تـأمين   تادانب و اسـ تعيين مقرري ماهيانه براي طـال . دشدر تأسيس مدارس در بالد اسالمي 
  .]١١[ نظير بود خوراك و مسكن تا پيش از آن بي

بنـد بـه معتقـدات دينـي معرفـي       الملك را مردي دانشمند و متدين و پاي ابن اثير خواجه نظام
كـرد و غيـر از    وي در فقه پيرو شافعي بود و در اصول از اشعريان حمايت مي]. ١٨٥ ، ص٣[كند  مي

كـرد، زيـرا در    سختي رد و دفع مي بقيه عقايد را به) مذهب اميران سلجوقي(عقايد شافعي و حنفي 
  ].٥٥، ص٢٥[توانست ايفا كند  عصر وي دين نقشي عمده در تثبيت قدرت حاكم و كارآمدي مي

  نامه سياستسطح تبيين در 
نگـرد و   مـي  عنوان كردار اجتماعي در ظرف مناسـبات قـدرت   گر به متن به تحليل، در اين سطح

 ،شـود  مـي  كه موجب پيدايش يا تداوم روابط نـابرابر قـدرت   را، بيني نويسنده ئولوژي و جهانايد
  .كند مي واكاوي

زبـاني و   گر بايد داليل روابط نابرابر قدرت را با توجه به دو سـطح عوامـل درون   در اينجا، تحليل
يك فراينـد اجتمـاعي    منزلة بخشي از در اين مرحله، به گفتمان به. زباني در متن واكاوي كند برون

  .شود شود و متن با توجه به شرايط و تحوالت تاريخي و اجتماعي بررسي مي نگريسته مي
پس اينكه خواجه در عباراتي كه در سطح توصـيف از كتـاب سياسـت نقـل شـد از واژگـان       

مطالعـات   .اسـت  زيسـته  مـي  برد معلول عصري نيـز هسـت كـه وي در آن    مي ايدئولوژيك بهره
اسالمي همواره براي كسب مشـروعيت بـه ابزارهـاي مختلفـي     هاي  دهد دولت مي نتاريخي نشا

 .انـد  سلجوقيان بيشتر از سازوكارهاي ايـدئولوژيك بهـره جسـته    ،اين ميان در .شدند مي متوسل
بيني خواجه  جهان. رسد مي آن ضروري به نظر ةتبيين ايدئولوژي اين دولت و ابزار اشاع ،رو اين از

به همين دليل، واژگاني كه بار مذهبي دارند ابـزاري بـراي   . شكل گرفته استدر چنين محيطي 
  .حفظ قدرت در چنين فضايي هستند

 .خواجه با توجه به جايگاه وزارتش و گستردگي قلمرو حكومتي، سعي در اعمال قـدرت دارد 
ز تداوم قدرت سياسي و مذهبي كنتـرل اذهـان و افكـار عمـومي ا     ةمؤثرترين و كارآمدترين روي

پـس خواجـه بـدين     .]١٠٥ ، ص١٧[ اسـت  ،يعني طراحي گفتمان عقيـدتي  ،مستقيم طريق غير
  .بگذارد تأثيروسيله قصد دارد بر افكار عمومي 

از اين منظر اسـت، مـوارد    نامه سياستاما از آنجا كه موضوع پژوهش بررسي جايگاه زنان در 
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در قسـمت   بـه شـواهد از خـود مـتن    با استناد  نامه سياستدر كتاب  را با نگاه جنسيتي يادشده
  .كنيم مي پژوهش بررسيهاي  يافته

  پژوهشهاي  يافته
برآمـده از   قـراين اساس شواهد و  پردازيم و بر مي به تحليل سؤاالت ذيل در اين بخش از پژوهش

  :كنيم مي گيري متن نتيجه
 بـر  درزنـان را  ة زنـان اشـاره رفتـه اسـت و آيـا همـ      ة آيا انگشت اتهام خواجه به سـوي همـ  

  !گيرد؟ مي
  !ظاهر تند وي وجود دارد؟ چه دليلي در كنه سخنان به

كيشـانش در مقابـل زنـان دربـار      سياسي خود و هم ةخواستار تداوم سلط الملك نظامخواجه 
مختلف كتاب از زنان ياد كرده هاي  وي در قسمت. اي ندارد سلجوقي است و از ديگر زنان واهمه

وجـه تحقيـري در لحـن     هـيچ  اما به ،هايي از زنان ارائه داده است شخصيت ها و در ضمن داستان
به خوارداشـت آنـان    ،كه مختص زنان است ،فقط فصل چهل و سوم كتاب .كالم وي وجود ندارد

 گروهـي از زنـان در خطـر نـابودي و اضـمحالل     ة واقع چون قدرت خود را به واسـط  در. پرداخته
  .استآنان را در اين قسمت تحقير كرده  ،ديد مي

توان با استفاده از رويكرد فركالف وراي متن بـه نكـات ديگـري نيـز دسـت يافـت؟ و        مي آيا
  تحليل ديگري از اين متن ارائه داد؟

 ،شـود  مـي  از منظـر فـركالف بررسـي    نامه سياستكه جايگاه زنان در  ،به اين سؤال در ادامه
  .پرداخته خواهد شد

  در سطح توصيف نامه سياستجايگاه زنان در 
در هـا   شود كـه بيشـتر آن   مي جا به بحث زنان پرداخته چندين ،به فراخور موضوع ،ر اين كتابد

، نامـه  سياستالي حكايات در متن  به ال براي تبيين بيشتر به جايگاه زنان در. ميان حكايات است
  :زيرا ؛پردازيم ، ميغير از فصل چهل و سوم كتاب

كـه البتـه ممكـن اسـت در      است كتاب تنها فصلي كه مختص زنان است فصل چهل و سوم
  ٢.اين فصل متغير باشد ١متفاوتي كه از اين كتاب وجود داردهاي  يا تصحيحها  چاپ

                                                           
  .١٣٩٤الملك طوسي، سياست نامه، به تصحيح آقاي عباس اقبال، نشر اساطير،  خواجه نظام. ١
دارك و انـد و هيـوبرت    ها، مانند تصحيحي كه دكتر جعفر شـعار انجـام داده   در برخي تصحيح نامه سياستكتاب . ٢

سـبب اخـتالف فصـل چهلـم ايـن      . فصل دارد ٥١... فصل دارد، ولي در نسخة قزويني، شفر و ٥٠عباس اقبال، 
اند فصل چهلم كتاب را به دو بخش تقسـيم   كتاب است، زيرا قزويني و كساني كه نسخة وي را اساس قرار داده

  .اند كرده



  ٥٩١ ...الملك خواجه نظام نامه سياستجايگاه زنان در 

  :پردازيم مي به فصل چهل و سوم كتاب يادشده،براي پاسخ به سؤال 
نويسـنده  : »دسـتان  اندر معناي اهل ستر و نگاه داشتن مرتبت سران سپاه و زيـر «: عنوان فصل

هاي جايگزين در ابتداي فصل ديـدگاه خـود را    به جاي واژة زنان يا واژهاهل ستر با استفاده از واژه 
كت زنان بيان كرده است و از همان ابتدا با انتخاب اين واژه نشان داده است كه وي معتقد به مشار

وي سـپس مـتن را   . در مسائل اجتماعي نيست كه البته مقصـود وي برخـي از زنـان دربـار اسـت     
هاي بزرگ متولـد   كه زيردستان پادشاه زبردست گردند كه از آن خلل نبايد«: كند گونه آغاز مي اين

و تحـذير  متن از همان ابتدا در مقام تنبيه ]. ٢٧[» خاصه زنانشود و پادشاه بي قدر و شكوه گردد 
خواهد خطر زنان را به پادشاه گوشزد كند و از همان ابتـدا نويسـنده بـا     به مخاطب است؛ يعني مي

گيـري   سپس خواجه داليلي را براي اين موضـع . كند آن موضع سلبي خود را دربارة زنان آشكار مي
گـوهر نسـل    غرض از ايشان. ٣، ايشان را كمال عقل نيست. ٢يشان اهل سترند، ا. ١«: كند بيان مي

هـر وقتـي كـه زنـان پادشـاه فرمـان دهنـد، همـه آن فرماينـد كـه           . ٤كـه بـه جـاي مانـد،     است 
بيننـد،   العين مـي  كه مردان احوال بيرون پيوسته به رأي چنان. ٥غرضان ايشان را شنوانند و  صاحب

فرمـان  ند، فرمـان دهنـد البـد    ا پس بر موجب گويندگان، كه در پيش كار ايشان. ايشان نتوانند ديد
و از آنجا فساد تولد كند و حشمت پادشـاه را زيـان دارد و مردمـان در    خالف راستي باشد  ايشان بر

كـه وي بـراي نشـان دادن وخامـت موضـوع بـه       ] ٢٧[» ... آيـد و خلل در ملك و دين رنج افتند و 
 سـپس در تأييـد سـخنان   . كنـد  پادشاه، مردم، ملك و دين يا به تعبيري دنيا و آخـرت اشـاره مـي   

آورد كه از آن ميان پـنج حكايـت صـبغة مـذهبي دارنـد و پـنج        خويش قريب به ده حكايت را مي
  .بر فرهنگ ايران باستان است و بعضاً با اسطوره آميخته هستند حكايت ميراث

كند كـه   مي سودابه اشارهة گناه كشته شدن سياوش بر اثر دسيس مؤلف ابتدا به بي ،در ادامه
ي، أر هميشه پادشاهان و مردان قوي«: گويد مي گيري از داستان ر نتيجهاول حكايت را آورده و د

پنـد و هـوا و فرمـان    از راز دل ايشان خبـر نداشـتند و   زنان و ضعيفان اند كه  سپردهطريق نيكو 
طريق نيكو را مؤلف ايـن   ةباال الزم هايذكر است كه در سطر شايان .]٢٧[» اند را دربسته ايشان

دانسته كه زنان و ضعيفان از راز دل پادشـاهان آگـاه نشـوند و بـراي تحقيـر زنـان، آنـان را بـه         
ضعيفان معطوف كرده است و در ادامه پند و هوا را به فرمان زنان عطف كرده و فرمـان زنـان را   

ه كـه مقهـور زنـان نشـد و     پند و هوا دانسته است و در تأييد آن حكايت اسكندر را آورد ةمثاب به
كند و پس از آن دليل نـابودي آل ساسـان را از زبـان     مي سپس حكايت خسرو و شيرين را بيان

واگذاشتن كارهـاي بـزرگ بـه كـارداران     . ١: كند مي گويد و براي آن دو دليل ذكر مي رجمهرذبو
. ن آورده اسـت هـم زنـان را در رديـف كودكـا     واگذاشتن امور به زنان و كودكان كه بـاز  .٢ ،خرد

 ،عقـل بودنـدي   اگر زنان تمـام « :گويد مي آورد و مي را ١سپس حديث جعلي شاوِرهن و خالفوهن

                                                           
 مخـالف  سـخن  ايـن  اند گفته آنان از برخي دانند؛ بلكه مي ريشه و اصل بدون نيز سنت عالمان حتي را حديث اين. ١

 كـودك  گـرفتن  شـير  از به نسبت مشورت به مأمور را مادر و پدر ٢٣٢ آية بقره سورة در قرآن زيرا است، قرآن
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خـالف رأي   كند كـه بـر   مي و در تأييد، حكايتي از پيامبر را نقل] ٢٧[ »اين نگفتي) ص( پيغامبر
 تأكيـد  آورد و دوبـاره  مـي  را ١حفصه و عايشه عمل نمود و بعد از آن حكايـت يوسـف و كرسـف   

الرِجاُل قَوامونَ  ةبعد از آن اشاره به آي .]٢٧[» كس به فرمان زن نباشد تا در جهان هيچ«كند  مي
مردان را بـر  ، ]خداوند[ اگر زنان خويشتن را بتوانستند نگاه داشت« گويد مي علي النساء نموده و

هـر  «كند كه  مي اي از كيخسرو نقل سپس جمله .]٢٧[» ايشان مسلط نكردي و تفضيل ننهادي
اهـل سـتر را رخصـت     ،پادشاهي كه خواهد كه خانه او بر جاي بماند و مملكت او ويـران نشـود  

  . ...و] ٢٧[» دستان سخن گويند ي زيراندهد كه جز در معن
بر موضوع واحـدي توافـق دارنـد و آن هـم     هاي ذكرشده  تحكاي همة ،كه مشاهده شد چنان

  .اجتماعي استهاي  ن در فعاليتبه سخن زنان و عدم مشاركت آنا يتوجه بي

  در سطح تفسير نامه سياستجايگاه زنان در 
بنابراين جايگاه زنان را در ايـن   ،از آنجا كه در اين قسمت فقط بايد به بافت موقعيت توجه كنيم

  :كنيم مي زمان فارغ از هرگونه تحليلي بررسي
خاتون مـادر بركيـارق و    يدهمادر محمود؛ زب خاتون هاي تركان ملكشاه سلجوقي سه زن به نام

شـايد   .را در دربار سلجوقي ايفا كردنـد  مهمي خاتون سفريه مادر سنجر و محمد داشت كه نقش
سـلجوقي بـود و از ملكشـاه پسـراني بـه       ةدور و قدرتمند از زنان بانفوذ خاتون تركانبتوان گفت 

لكشاه در قيـد حيـات   هاي احمد و محمود و ابوالقاسم داشت كه فقط محمود تا زمان مرگ م نام
الملك ابوالغنائم داشت كه مايل بود او را بـه   وي مانند ديگر زنان سلجوقي وزيري به نام تاج .بود

 ةعلـت اصـلي مقابلـ   . كـرد  مـي  بنشـاند و سـلطان را عليـه خواجـه تحريـك      الملـك  نظـام جاي 
و تمايـل بـه    ،خـاتون  تركانمخالفت خواجه با جانشيني محمود، پسر  الملك نظامبا  خاتون تركان

با وي مخالف بود و بركيـارق   الملك نظامخاتون، بود و چون خواجه  سلطنت بركيارق، پسر زبيده
 مدام ملكشاه را عليه خواجه تحريـك  خاتون تركاندانست،  مي السلطنگي ملكشاه را شايسته نائب

خواجه با تقسـيم  : گفت مي خواست كه خواجه را بركنار كند و به ملكشاه مي كرد و از ملكشاه مي
 و بايد اقـدامي انجـام داد كـه    كشور و منافع آن بين دوازده پسر خويش بيش از حد اقتدار يافته

سـعايت   ،البته از آن جهت كه خواجه نبض مملكت را دست داشـت  .خواهي را كنار بگذارد زياده

                                                                                                                                        
اصل و اساسـي بـراي ايـن سـخن قائـل       اللؤلؤ المرصوععلماي حديث از جمله سيوطي در كتاب ]. ٢٦[ كند مي

آورده  االمثـال اي از عمر خليفة دوم باشد كه عسكري در  اند كه اصل آن جمله احتمال دادهبرخي نيز . اند نشده
دهـد   نيز خالف اين سخن را نشـام مـي  ) ص(سيرة عملي پيامبر . »خالفواالنساء فان في خالفهن البركه«: است

  ].١٤٦ ، ص٢٨[
هاي يوسف سـه حاجـت او    ها و رياضت تزيستند و خداوند به دليل عباد اسرائيل مي يوسف و كرسف در زمان بني. ١

  .كرد، ولي به دليل توجه به سخنان همسرش چهل سال عبادتش هباً منثورًا گشت و از بين رفت را اجابت مي
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ان را از سـلط  خـاتون،  تركـان  همچـون  ،مخالفان. رسيد مي ضد او بديهي به نظر برخي بدخواهان
داشتند كه وي كسان و اطرافيان خود را بر كارها گماشـته و سـلطان از خـود     مي خواجه برحذر
سـرانجام  . كـاهش يافـت   الملـك  نظـام انـدك عنايـت ملكشـاه نسـبت بـه       اندك. اختياري ندارد

در آن نامه، ملكشاه خطاب به خواجه . بنويسد آميز تهديد اي سلطان را واداشت نامه خاتون تركان
خـواهي كـه بفرمـايم كـه      مـي . كني مي مشورت من در ملك هر تصرف كه خواهي بي ...«: فتگ

خـاطر گشـت و    نامه آزردهة با مشاهد الملك نظام ؟دوات وزارت از پيش و دستار از سرت بردارند
و هـا   امـا وسوسـه  ] ٢٤[» ...انـد و  در پاسخ نوشت داد كه دوات من و تاج تو به هم توأمان متصل

بـاالخره كـارگر شـد و ملكشـاه خواجـه       الملـك  نظـام عليـه خواجـه    خـاتون  تركانهاي  تحريك
يان يالملـك بـا فـدا    از آنجـا كـه تـاج   . الملـك را جـايگزين او نمـود    را عزل كرد و تاجالملك  نظام

) ابوطاهر اراني(با آنان هماهنگ كرد و يكي از آنان  ،اسماعيلي و مالحده در نهان آشنايي داشت
پـيش رفـت و بـا     ،بيني كرده بـود  كه خواجه پيش چنان ،چاقو كشت و اوضاعخواجه را به ضرب 

مـاهي   ،برچيده شدن بساط دوات خواجه، دولت ملكشاه نيز دستخوش زوال شد و بعد از خواجه
 .]همان[ گذشت سالگي درسي و هشت نيامد كه ملكشاه به شكل مرموزي در سن  بر

 در سطح تبيين نامه سياستجايگاه زنان در 
تحقير بـه زنـان نگريسـته و     ة، با ديدنامه سياستكتاب چهل و سوم در فصل  الملك نظامخواجه 

دانشي كرده است و  خردي و بي مردان را از مشورت با زنان باز داشته است و زنان را متهم به بي
فـردي   الملـك  نظـام كند كـه خواجـه    مي مخاطب گمان، اساس مطالب مطروحه در اين فصل بر

امـا ايـن قضـاوت    . اساس قرار داده اسـت  و اتهامات بيها  ست كه زنان را آماج سرزنشستيز ا زن
نگـر   تنهايي بررسي كنيم و ديدي جامع و كـل  گيرد كه اين فصل را به مي زودهنگام زماني شكل

اما زماني كه با ديد تحليل گفتمان انتقـادي بـه ايـن مـتن نگـاه كنـيم و كتـاب         ،نداشته باشيم
نتيجه قدري متفاوت خواهـد   كنيم،بررسي  ر بستر تحوالت تاريخي و اجتماعيرا د نامه سياست

  .مقاله پاسخ خواهيم گفتهاي  ن به پرسشيبا توجه به شواهد و قرا ،در اين قسمت .بود
در ميان حكايات از زنان ياد كرده ... و ٢١٧، ١٠٨، ٩٥، ٧٨، ٦٧الملك در ص  خواجه نظام

هاي او نيست، زيـرا او خواسـتار تـداوم سـلطة      انت در نوشتهاست و نگاهي توأم با تحقير يا اه
بنـابراين،  . اي نـدارد  كيشانش در عرصة سياسي كشور است و از ديگر زنـان واهمـه   خود و هم

دليل اين مطلب . بيند كه همة زنان را در تيررس انتقادهاي كوبندة خود قرار دهد لزومي نمي
الملك در فصـل چهـل و سـوم كتـاب      كه خواجه نظامآوريم؛ زماني  توانيم از دل متن در را مي

غرضان ايشان را  هر وقتي كه زنان پادشاه فرمان دهند، همه آن فرمايند كه صاحب«: گويد مي
دهد و همچنـين نمايـانگر    اين جمله نگراني خواجه را از زنان دربار نشان مي]. ٢٧[» شنوانند

هاي وي نيستند؛ مـثالً بـه برخـي از     اين موضوع است كه ديگر زنان هدف انتقادها و سرزنش
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حكاياتي كه در سرتاسر كتاب، غير از فصل چهل و سوم، در ارتباط با زنان آورده شـده اسـت   
  :كنيم اشاره مي

رونـد و   مي اندر مقطعان و بررسيدن كه با رعايا چون« با عنوان خواجه در فصل پنجم كتاب
خن گفته و حكايتي را در اين رابطه نقل كرده داران س داران و زمين در باب اقطاع »احوال ايشان

  :كند مي است كه در آن زني نقش ايفا
تـر نبـود و    مملكت اميري از او بزرگة ساالري را والي آذربايجان كرد و در هم نوشروان سپاه

او را آرزو چنان افتاد كـه در آن شـهر بـاغي و    . كس را آن عدت و آلت و خيل و تجمل نبود هيچ
 كـه در مشـقت و نيـاز روز   ... زمينـي از آن پيرزنـي بـود    زد و در آن بقعـت پـاره  نشستنگاهي سا

كس بدان پيرزن فرستاد كه ايـن   ...زمين درخورد بود ساالر را آن پاره گذاشتي، مگر اين سپاه مي
تـو را   ،اگر دست از اين بـداري  ...نفروشم پير گفت گنده .زمين بفروش كه مرا در خورد است هپار

 پيـر درمانـد و   گنـده . االر سخن پيرزن نشنيد و به ظلم و به زور زمين از او بگرفـت س سپاه .بهتر
كارش به ضرورت رسيد، بدان راضي شد كه بهاي زمين يا عوض بدهد خود را پـيش او افگنـد و   

پير نوميـد از پـيش او    گنده .والي در او ننگريست و او را به هيچ نداشت .گفت يا بها بده يا عوض
پير بر سـر راه او   گنده ،ساالر برنشستي و به تماشا و شكار شدي هرگاه كه اين سپاهو  بيرون آمد

بانگ برداشتي و بهـاي زمـين خواسـتي جـواب نـدادي و از دور       ،نشستي، چون او فراز رسيدي
طمـع از او   .پير سخت بماند و هـيچ انصـاف نيافـت    گنده .بر اين حديث دو سال برآمد... گذشتي

آخـر بـا ايـن     .خداي تعالي زبر هر دستي دستي آفريده است. ببريد و گفت آهن سرد چند كوبم
نگفت و ناگاه برخاست و به  اكس از اين معن نوشروان است، پس با هيچة همه جباري چاكر و بند

مـرا   تبا خـود گفـ   ،رنج و دشواري از آذربايجان به مدائن شد و چون در و درگاه نوشيروان بديد
مـرا در سـرا    ،كـه والـي او در آذربايجـان اسـت و چـاكر اوسـت       آن .نگذارند كه در اين سرا شوم

 .كي گذارند مرا كه در سـراي او روم و او را تـوانم ديـد    ،كه خداوند جهان است نگذاشتي پس آن
پرسـم تـا كـي بـه      مـي  دست آورم وه تدبير من آن است كه هم در اين نزديكي سرا جايگاهي ب

بـه   .خبر يافت كه نوشيروان به فالن شكارگاه به شكار خواهـد شـد   پير گنده... ا خواهد شدتماش
سختي و رنج تمام بدان شكارگاه شد و در پس خاشـاكي   فالن روز برخاست و پرسان و پرسان به

ديگر روز نوشروان در رسيد و بزرگان و لشكر او بپراگندنـد و بـه   . بنشست و آن شب آنجا بخفت
پير  راند، گنده مي داري بماند و در شكارگاه كه نوشروان با سالح چنان ؛مشغول شدند كردن شكار

برداشـت و گفـت    چون ملك را چنان تنها يافت از پس خاربن برخاست و پيش ملك آمد و قصه
نوشـروان چـون   . او بخـوان و حـال او بـدان   ة داد اين ضعيفه بده و قص ،داري اي ملك اگر جهان

هـيچ مشـغول مـدار كـه تـا       ديده بگرديد و گفت دل آب در ،و سخن او بشنيد پير را بديد گنده
 ...اكنون كار تو را افتاده بود اكنون كه معلوم ما گشت ما را افتاده است مـراد تـو حاصـل كـنم و    

  .]٣٨ص ،٢٧[
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كـه از  هـا   عالي اعـاله اهللا و مثـال  هاي  اندر تعظيم داشتن فرمان«و يا در فصل يازدهم كتاب 
  :دهد مي رخ ة يادشدهنيز شبيه قص» يسنددرگاه نو

از نشابور به تظلم با غزنين رفت و پيش محمود گله كـرد و گفـت عامـل نشـابور      گويند زني
 .اي داد كه اين زن را ضياع وي بـازده  ضياعي از من بستده است و در تصرف خويش آورده، نامه

 بـار . حالش به درگاه بازنمايم .گفت اين ضياع او نيست .اين عامل مگر آن ضياع را حجتي داشت
چـون بـه    ؛غالمي را فرستادند و عامل را از نشابور به غـزنين بردنـد   .رفت ديگر اين زن به تظلم

  .]٨٦، ص٢٧... [بفرمود كه او را هزار چوب بر در سراي بزنند ،درگاه سلطان رسيد
هركاري و رسـمي  و  اندر بخشودن پادشاه بر خلق خداي عزوجل« در فصل چهل و يكم و يا

  :الرشيد را نقل كرده است كتاب حكايتي از هارون ةنويسند» را بر قاعده آوردن
الرشـيد برداشـتند كـه مـا بنـدگان خـداييم و        گويند كه جماعتي از مستحقان قصه به هـارون 

المال به دسـت   المال است و بيت نصيب ما در بيت. دينيم و همه مسلمان و پاك... فرزندان بزرگانيم
ما مسـتحقان آنـيم و تـو را بـه حكـم پادشـاهي و       . اگر مال مؤمنان است، بر ما هزينه كن... ستتو

تـر كـه    بدان قـدر كـه كفـاف تـو باشـد و ايـن عجيـب       . رسد المالي بيش از ده يك نمي حافظ بيت
اگر نصيب ما بيرون كني، و اال به خداي عـزو  ... المال است مال توست چه در بيت پنداري كه هر مي

المال از دست تو بيرون كند و به كسـي سـپارد كـه بـر      ريزيم و بدو ناليم و درخواهيم تا بيتجل گ
الرشيد قصه بخواند، متغير گشت و در سـراي خـاص شـد و در     چون هارون. مسلمانان مشفق باشد

چون او را نه به طبع ديد، پرسيد كه چه بوده است؟ با زبيده گفت كه قصـه   ١زبيده. پيچيد خود مي
زبيده گفـت  . اند و اگر نه آنستي كه مرا به خدا ترسانيدندي، ايشان را مالش فرمودمي نبشته چنين

كه خليفتي تو را از پدر ميراث رسيده است، سيرت و نهـاد   نيك كردي كه ايشان را نيازردي؛ چنان
چـه   بنگر تا خلفا و بزرگان با بندگان خداي عزوجـل . و كردار و عادت ايشان نيز تو را موروث است

همان كن كه پادشاهي به داد و دهش نيكو باشد و در اين هـيچ شـكي نيسـت    . اند پيش از تو كرده
كني؛ با مال مسلمانان چنـدان گسـتاخي    المال مسلمانان راست و تو از آنجا خرج بسيار مي كه بيت

  ].١٧٦ ، ص٢٧... [كنند كن كه مسلمانان با مال تو مي
  :كند مي ادامه حكايتي ديگر نقلدر و 

از مدينـه   .گشت و من با وي بودم مي به عسس مر به تن خويشعگفت شبي  ٢زيدبن اسلم 
عمـربن خطـاب مـرا    . تافـت  مي بيرون رفتيم و در صحرا ديواربستي بود ويران و از آنجا روشنايي

 بـرفتيم . شبان آتش افروختـه اسـت   گفت يا زيد بيا تا آنجا شويم و بنگريم تا كيست كه در نيمه
پيرزني را ديديم كه ديگي بر آتـش نهـاده بـود و دو كـودك طفـل در       ،نزديك رسيديم چون به

و مـا   ده اسـت رگفت خداي تعالي داد مـن از عمـر بسـتاند كـه او سـير خـو       مي پيش او خفته و

                                                           
  .الرشيد است زبيده دختر جعفربن منصور همسر هارون. ١
  .از فقها و مفسران مدينه و غالم عمر است. ٢
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 خلق مرا به خـدا ة چون سخن زن بشنيد يا زيد اين زن باري از هم .عمر زيد را گفت. ايم گرسنه
 شب چه رفت تا پيش زن و گفت بدين نيم .اش تا به نزديك او روم و بپرسمتو اينجا ب .سپارد مي
و از  مچيـز قـادر نـي    پزي در اين صحرا؟ گفت زني درويشم و در مدينه جايي ندارم و بر هيچ مي

دارند و من چيزي نـدارم كـه ايشـان را     مي گريند و بانگ مي شرم آنكه دو طفل من از گرسنگي
گرينـد و هـر زمـاني كـه      مي مدم تا همسايگان ندانند كه از جهت چهبدين صحرا بيرون آ ،بدهم

من اين ديگ را بر سر آتش نهم و گويم شما خوابكي  ،ايشان از گرسنگي بگريند و طعام خواهند
پندارنـد   .دل ايشان را بدين خرسند كـنم  .بكنيد تا وقت بيدار شدن شما اين ديگ رسيده باشد

بـدان اميـد بخسـبند و چـون بيـدار شـوند و چيـزي نبيننـد بـاز بانـگ            ؛پزم مي كه من چيزي
ام و امـروز دو روز اسـت تـا جـز از آب چيـزي       دارند و هم اين زمان بدين بهانـه خوابانيـده   برمي

عمر را دل بسوخت و گفت حق توست اگر بر عمر نفـرين كنـي و    .نه من و نه ايشان؛ اند نخورده
  .]١٨٠، ص٢٧[ ...ن هم اينجا تا من بيايميك زمان صبر ك .به خدايش بسپاري

  :گويد مي همچنين باز در ادامه
سخن و پيوسته در حرم محمود آمدي و بـا   دان و شيرين زاده و نويسنده و زبان زني بود ترك

خوانـدي و سـخت   هـا   محمود سخن گفتي و طيبت و بازي كردي و پيش او دفترهـا و حكايـت  
 جهـد  محمـود گفـت هرچنـد   . كـرد  ود و طيبـت همـي  روزي پيش محمود نشسته ب .گستاخ بود

چنـدين   ،دهد و خاقان كه مسخر و مطيع من است فايده نمي ،كنم تا خليفه لقب من بيفزايد مي
او دزديـدي و   ةاز خزان ،كه به خاقان فرستاده است ،خليفهة مرا كسي بايد كه عهدنام .لقب دارد

اين زن گفت اي خداوند مـن بـروم و    .يمن بدو دادم ،به من آوردي تا هرچه بر من حكم كردي
  .]١٨٨، ص٢٧... [بايد كه وفا كني و دريغ نداري ،وليكن هرچه درخواهم ؛آن نامه بيارم

  :يا
 ،٢٧[ ...خوانـد و  مـي  از مدائن با دو كس و مردم را به مذهب شـوهر  .زن مزدك بگريخته بود

  .]٢١٧ص
كـالم  ة داشتند كه به دليل عدم اطالعهده  زنان نقش كمتري را برها  و موارد ديگر كه در آن

گاهي ممكن است  ،كه پيداست چنان يادشده،در موارد . دشو مي پوشي چشمها  از ذكر همگي آن
ولـي هـدف او    ،پيـر اسـتفاده كـرده باشـد     گنـده  خواجه بنابر مقتضيات زمـان از كلمـاتي ماننـد   

كننـد و مـورد    مـي  ش ايفـا زنان در اجتماع حضور دارند و نقـ  .وجه توهين به زنان نيست هيچ به
و برخالف آنچه وي در فصل چهل و سـوم   كنند مي شوند و حق خود را مطالبه مي مشورت واقع

» غرض از ايشان گوهر نسل است كه به جاي ماند و يـا شـاورهن و خـالفوهن   «كتاب بيان كرده 
ان پس فقط وقتي پاي مصالح سياسي خواجه و حكومت سلجوقيان بـه ميـ   .كنند مي عمل] ٢٧[

 قدرت ايـن امكـان را بـه وي    ،واقع در. كند راندن زنان مي او شروع به سركوب و طرد و عقب ،آيد
  .گردان نباشد چيزي روي دهد كه از هيچ مي
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با ايجاد بدبيني در ملكشاه و با سـعايت قصـد    خاتون تركانبيند  مي وقتي الملك نظامخواجه 
تكيه زده است از او بگيرد، خشـم و نفـرت    دارد جايگاهي را كه قريب به سي سال خواجه بر آن

 .كنـد  گيرد و براي تغيير نگاه ملكشاه از هيچ كوششـي فروگـذار نمـي    مي جاي درايت و لياقت را
در فصل چهـل و سـوم كتـاب     ،بنابراين .خواهد ملكشاه سخنان همسرش را به كار نبندد مي وي

 يكي از امكاناتي كه خواجه از آن بهـره  همچنين. زنان را ةنه هم ؛راند مي زنان دربار را به حاشيه
او بـه آيـات و احاديـث اسـالمي و اسـطوره و تـاريخ ايـران        . استفاده از ايدئولوژي است گيرد مي

  .ملكشاه اثر بگذاردة يازد تا بر انديش مي دست ...باستان و
هـايي   خواجه به سبب رنجشي كه از مخالفان دولت داشت و افزون بر آن به دنبـال اخـتالف  

از سوي ديگر پديد آمده بـود در شـرايطي سـخت     خاتون تركاني و يه ميان او و ملكشاه از سوك
٢٤[ يافت خوبي درمي چيرگي تركان را بهة ناميمون وزارت و دور نامناسب قرار داشت و عاقبت[.  

امـا  ، دهـد  مي لحن تند كالم خواجه در اين فصل خلجان رواني او را براي حفظ قدرت نشان
ـ   خـاتون،  تركـان وي در اين عرصه ناكـام مانـد و   هاي  الشت سرانجام يـك زن مقتـدر   ة كـه نمون
را عـزل كـرده،    الملـك  نظـام خويش دست يابد و خواجه  ةتوانست به خواست، مدار است سياست

چنـد   هـر . الملك را به جاي او بر سرير وزارت بنشاند و محمود پسرش را وليعهد شاه بگرداند تاج
 عنـوان  بـه  خـاتون  تركانكوشش  ،بركنار كرد و بركيارق وليعهد شاه شد كه اجل مقدر محمود را

  .نفوذ در تاريخ باقي ماند با يزن

  گيري نتيجه
زنان در فصل چهل و سوم ايـن كتـاب   . وزير بزرگ سلجوقي استهاي  تبلور انديشه نامه سياست

حـال آنكـه در   . اند شدهاند و مورد تحقير و اهانت واقع  خواجه قرار گرفتهة مورد انتقادهاي كوبند
اين مقالـه در پـي پاسـخ بـه     . بينيم آميز خواجه نمي كتاب اثري از لحن شماتتهاي  قسمت ةبقي

ما با استفاده از رويكرد تحليل گفتمـان انتقـادي فـركالف     .است چنين تضاد و تعارضي در مقاله
يگـاهي در  زنـان چـه جا  «به سؤال و پرسش اصلي پژوهش  توصيف، تفسير، تبيين در سه سطح

خواجـه   نامـه  سياسـت ايم و از منظر جنسيت  پاسخ داده» دارند؟ الملك نظامخواجه ة نام سياست
 ستزاياهاي  جنسيت در تحليل گفتمان يكي از مقوله ةمقول ، زيراايم را بررسي كرده الملك نظام

برآمـده از   نقـراي شواهد و . در اين زمينه قرار بگيردها  تواند مقوم بسياري از بررسي مي كه خود
خواجه قرار بگيرند بحث هاي  متن نشان داد كه آنچه موجب شده است زنان در تيررس سرزنش

 ،كنـد  مـي  كلـي يـاد   صـورت  تحليل ما نشان داد خواجه زماني كه از زنان به ،واقع در. قدرت است
ا اهانت به ي ولي قصد او تحقير زنان ،اي بهره نبرد پسنديده يشايد بنا بر مقتضيات زمان از كلمات

پيداست و در مـتن   ٢١٧ ،١٨٨ ،١٨٠ ،١٧٦ ،٨٦ ،٣٨كه از شواهد در صفحات  چنان .آنان نيست
 گويـد آنـان را آمـاج سـخنان تنـد خـود قـرار        مي هنگامي كه از زنان دربار ،ايم پرداختهها  به آن



  ١٣٩٩زمستان  ،٤، شمارة ١٨، دورة توسعه و سياستزن در  ٥٩٨

 هدف او از اين كار منصرف كردن ملكشاه از گوش فرادادن به سخنان همسرش ،واقع در. دهد مي
ويژه با  خواست خود همچنان بر سرير وزارت تكيه بزند و روي سخن وي به مي خواجه است، زيرا

 تند خـود قـرار  هاي  سرزنشة و زنان دربار را مورد هجم خاتون تركان واقع او در. بود خاتون تركان
گيـرد و سـخنان خـود را بـا      مـي  وي براي اين كار از ايـدئولوژي بهـره  . نان رازة نه هم ؛دهد مي

زنـد تـا بـر مخاطـب      مـي  گره... اسطوره، روايات تاريخي ايران باستان، احاديث اسالمي و قرآن و
عنـوان   بـه  خـاتون  تركـان برد و  اما كوشش وي راه به جايي نمي ؛اثر بگذارد) ملكشاه(خاص خود 

تواند خواجه را مقهور خويش  مي سياستة تدر در تاريخ ايران و در عرصمدار مق يك زن سياست
  .كند و زمام امور را در دست بگيرد
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  .١٠٨ـ٨٩، ص ٥، ش سياست جهاني، »توسي الملك نظامخواجه  نامة سياستفصل از 

نقش زنان دربـار در سياسـت مـذهبي     « ).١٣٩٧( دلريش، بشري: عباسي، جواد: دانشجو، حميده] ١٨[
 ، زمسـتان، ش تاريخ واحد محـالت  نشرية تخصصي ،»)دوران سلجوقي، خوارزمشاهي و ايلخاني(

  .٥٤ـ٣٦، ص٥١
زبان قدرت  ةاي ويژ بررسي مقايسه«). ١٣٩٥( اكبر پور آستانه، ليال؛ باقري خليلي، علي درويش علي] ١٩[

  .٥٤ـ٣٥، ص ٢٩، ش شناسي ادب فارسي متن، »الملوك نصيحةو  نامه سياستدر 
بـا تكيـه بـر آراي     مثنـوي كش  گفتمان در مسجد مهمان«). ١٣٩٤( دهقان، علي؛ خدايسار، نازيال] ٢٠[

  .١٠٢ـ٨٣ ، ص٣٦ش پژوهش زبان و ادبيات فارسي،، »ميشل فوكو
هاي تاريخي  پژوهش، »بر ساختار حكومت سلجوقي نامه سياست تأثير«) ١٣٩٢( سرافرازي، عباس ]٢١[

  .٧٢ـ٥٧ ، ص١٣، ش ايران و اسالم
زن در فرهنـگ و  ، »جنسي در ايران خوانش امر«). ١٣٩٩( صادقي فسائي، سهيال؛ ابوالفضل اقبالي ]٢٢[

  .٧٠ـ٥١، ص ١، ش هنر
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ ادبيات ايران ).١٣٧٩(صفا، ذبيح اهللا ] ٢٣[
نگـاه  : تهـران  ،الملك طوسي؛ گفتار در تـداوم فرهنگـي   خواجه نظام. )١٣٩٠( طباطبائي، سيدجواد] ٢٤[

  .معاصر
تحليل گفتمـان   ،نامه سياستدگرانديشي در « ).١٣٩٦( قانعي زوارق، علي؛ قديمي قيداري، عباس] ٢٥[

  .٦٨ـ٣٧ص ،١٣ش ،سياسي در اسالم ةانديش، »الملك خواجه نظام ةبرخورد با مخالف در انديش
  .علمي فرهنگي :، تهرانشخصيت و حقوق زن در اسالم ).١٣٨٦( مهريزي، مهدي] ٢٦[
 .اساطير :تهران ، به تصحيح عباس اقبال آشتياني،نامه سياست ).١٣٩٤( الملك نظام] ٢٧[
مطالعات ، »الدين محمد بلخي موالنا جالل/ شعر فارسي ةزن در آين« ).١٣٨١( نعمتي جودي، اكرم ]٢٨[

 .١٥٣ـ١٤٠ص ،١٦شراهبردي زنان، 
  


