






ــان در کاربســت های اجتمــاع و عرصه  هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی  ــوان حضــور زن ــان در کاربســت های اجتمــاع و عرصه  هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی یکــی از مؤلفه هــای پیشــرفت هــر جامعــه و تمــدن را می ت ــوان حضــور زن یکــی از مؤلفه هــای پیشــرفت هــر جامعــه و تمــدن را می ت
آن دانســت. بــوی تمــدن هنگامــی بــه مشــام می رســد کــه بینش هــا فراتــر از مرزهــای جنســیتی قــدم بزننــد و تمــام امتیــازات موجــود، بــدون توجــه آن دانســت. بــوی تمــدن هنگامــی بــه مشــام می رســد کــه بینش هــا فراتــر از مرزهــای جنســیتی قــدم بزننــد و تمــام امتیــازات موجــود، بــدون توجــه 
بــه جنســیت اعضــا، میــان افــراد اجتمــاع تقســیم شــود. البتــه رســیدن بــه برابــری جنســیتی امــری اســت کــه بــه جــرأت می تــوان گفــت، در طــول بــه جنســیت اعضــا، میــان افــراد اجتمــاع تقســیم شــود. البتــه رســیدن بــه برابــری جنســیتی امــری اســت کــه بــه جــرأت می تــوان گفــت، در طــول 
تاریــخ هیــچ تمدنــی بــه آن دســت نیافتــه و همــواره مســائلی چنــد، مانــع رســیدن بانــوان بــه آنچــه کــه مســتحقش هســتند، شــده اند. آثــار مکتــوب تاریــخ هیــچ تمدنــی بــه آن دســت نیافتــه و همــواره مســائلی چنــد، مانــع رســیدن بانــوان بــه آنچــه کــه مســتحقش هســتند، شــده اند. آثــار مکتــوب 
ــن  ــان را در پایین تری ــه زنانش ــد ک ــخن می ران ــا س ــع و فرهنگ ه ــی جوام ــیده، از برخ ــا رس ــه م ــخ ب ــول تاری ــان در ط ــه از نیاکانم ــی ک ــن و غیرمکتوب ــان را در پایین تری ــه زنانش ــد ک ــخن می ران ــا س ــع و فرهنگ ه ــی جوام ــیده، از برخ ــا رس ــه م ــخ ب ــول تاری ــان در ط ــه از نیاکانم ــی ک و غیرمکتوب
طبقــات نظــام اجتماعــی خــود قــرار دادنــد و تنهــا بــه جنبــة بــاروری و ادامــة نســل توســط آنــان توجــه کردنــد، هماننــد نباتاتــی کــه تنهــا بایــد در طبقــات نظــام اجتماعــی خــود قــرار دادنــد و تنهــا بــه جنبــة بــاروری و ادامــة نســل توســط آنــان توجــه کردنــد، هماننــد نباتاتــی کــه تنهــا بایــد در 
فصــل بهــار بــه ثمــر برســند و در مــواردی دیگــر نیــز، بانــوان و دختــران در جایــگاه رفیعــی، زندگانــی خــود را بــه فعلیــت رســاندند؛ به طــوری کــه فصــل بهــار بــه ثمــر برســند و در مــواردی دیگــر نیــز، بانــوان و دختــران در جایــگاه رفیعــی، زندگانــی خــود را بــه فعلیــت رســاندند؛ به طــوری کــه 
نامشــان میــان کتیبه هــا ثبــت و صورت هایشــان میــان ســنگ ها حــک شده اســت. بــا تمــام ایــن احــواالت بایــد در نظــر گرفــت، زمانــی کــه جامعــه نامشــان میــان کتیبه هــا ثبــت و صورت هایشــان میــان ســنگ ها حــک شده اســت. بــا تمــام ایــن احــواالت بایــد در نظــر گرفــت، زمانــی کــه جامعــه 
از زوایــای فرهنگــی، فکــری و جمعیــت بــه زنــان توجــه کنــد و آمــوزش بــه آنــان را مهم تریــن ســرمایه بدانــد، می توانــد آینــده مردمــان خویــش را از زوایــای فرهنگــی، فکــری و جمعیــت بــه زنــان توجــه کنــد و آمــوزش بــه آنــان را مهم تریــن ســرمایه بدانــد، می توانــد آینــده مردمــان خویــش را 
در بلنــدای ســعادت تضمیــن کــرده و خــود را برخــوردار از ســرمایة انســانی دانــا گردانــد، چــرا کــه مــادران خردمنــد و برخــوردار از آداب زندگــی هســتند در بلنــدای ســعادت تضمیــن کــرده و خــود را برخــوردار از ســرمایة انســانی دانــا گردانــد، چــرا کــه مــادران خردمنــد و برخــوردار از آداب زندگــی هســتند 
ــا پیشــرفت روزافــزون بشــر نمی اندیشــند و  ــان بی قــدرت و ضعیفــی کــه همزمــان ب ــدان آگاه در دامــان خــود پــرورش دهنــد. زن ــا پیشــرفت روزافــزون بشــر نمی اندیشــند و کــه می تواننــد فرزن ــان بی قــدرت و ضعیفــی کــه همزمــان ب ــدان آگاه در دامــان خــود پــرورش دهنــد. زن کــه می تواننــد فرزن
روزگار بــه ســر نمی برنــد، هرگــز نمی تواننــد کودکانــی شایســته، تحویــل اجتمــاع خویشــتن دهنــد. واضــح اســت کــه در صــورت عــدم برخــورداری از روزگار بــه ســر نمی برنــد، هرگــز نمی تواننــد کودکانــی شایســته، تحویــل اجتمــاع خویشــتن دهنــد. واضــح اســت کــه در صــورت عــدم برخــورداری از 
مردمــی آگاه در یــک جامعــه، نه تنهــا نــزول فکــری، فرهنگــی، سیاســی آن حتمــی اســت بلکــه رویــای پیشــرفت در چنیــن جامعــه ای را نیــز بایــد بــه مردمــی آگاه در یــک جامعــه، نه تنهــا نــزول فکــری، فرهنگــی، سیاســی آن حتمــی اســت بلکــه رویــای پیشــرفت در چنیــن جامعــه ای را نیــز بایــد بــه 
فراموشــی ســپرد و انتظــار سســتی بنیــاد جامعــه در آینــده و تباهــی آن را کشــید. چنیــن جوامــع و فرهنگ هایــی کــه زنــان در آن از شــوق حرکــت بــاز فراموشــی ســپرد و انتظــار سســتی بنیــاد جامعــه در آینــده و تباهــی آن را کشــید. چنیــن جوامــع و فرهنگ هایــی کــه زنــان در آن از شــوق حرکــت بــاز 

ایســتادند و بــه دنبــال آن دســتیابی به آرمان شــهری برایشــان بــه صــورت همیشــگی متوقــف شــد، نیــز در طــول تاریــخ انــدک نمی باشــند.  ایســتادند و بــه دنبــال آن دســتیابی به آرمان شــهری برایشــان بــه صــورت همیشــگی متوقــف شــد، نیــز در طــول تاریــخ انــدک نمی باشــند.  
نشــریه علمــی نشــریه علمــی __ دانشــجویی درفــش در طــی فعالیــت چندیــن ســالة خــود نیــز بی توجــه بــه حضــور زنــان نبــوده و بیشــترین مقــاالت منتشــر شــده در  دانشــجویی درفــش در طــی فعالیــت چندیــن ســالة خــود نیــز بی توجــه بــه حضــور زنــان نبــوده و بیشــترین مقــاالت منتشــر شــده در 
ایــن مجلــه از ســوی بانــوان بــه طبــع رسیده اســت، امــا ایــن نخســتین ویژه نامــة رســمی اســت کــه بانــوان را در محوریــت خــود قــرار داده و ســعی ایــن مجلــه از ســوی بانــوان بــه طبــع رسیده اســت، امــا ایــن نخســتین ویژه نامــة رســمی اســت کــه بانــوان را در محوریــت خــود قــرار داده و ســعی 
بــر آن شــده کــه بــه آنــان از جنبه هــای مختلــف نظــر کنــد و بــا بررســی های مختصــر، دیدگاهــی در خصــوص شــرایط ایــن قشــر از جامعــه در طــول بــر آن شــده کــه بــه آنــان از جنبه هــای مختلــف نظــر کنــد و بــا بررســی های مختصــر، دیدگاهــی در خصــوص شــرایط ایــن قشــر از جامعــه در طــول 
تاریــخ ارائــه نمایــد. در رونــد تاریخــی حیــات اجتماعــی بانــوان کــه حضورشــان گاهــی در نهایــت اوج و گاهــی در عمــق فراموشــی بــوده، آنــان همــواره تاریــخ ارائــه نمایــد. در رونــد تاریخــی حیــات اجتماعــی بانــوان کــه حضورشــان گاهــی در نهایــت اوج و گاهــی در عمــق فراموشــی بــوده، آنــان همــواره 
نیازمنــد حمایــت بودنــد چــرا کــه دســتان قدرتمنــد جهالــت همیشــه گریبــان ســرزندگی را می گیــرد و خفگــی ناشــی از آن، مــرگ یــک دیــار، زمــان نیازمنــد حمایــت بودنــد چــرا کــه دســتان قدرتمنــد جهالــت همیشــه گریبــان ســرزندگی را می گیــرد و خفگــی ناشــی از آن، مــرگ یــک دیــار، زمــان 

ــد.  ــم می زن ــخ را رق ــد. و تاری ــم می زن ــخ را رق و تاری
ــور  ــار حض ــم، افتخ ــم می کنی ــگیمان تقدی ــان همیش ــی و همراه ــدگان گرام ــدگان خوانن ــه دی ــش را ب ــریه درف ــم نش ــمارة دوازده ــه ش ــون ک ــور هم اکن ــار حض ــم، افتخ ــم می کنی ــگیمان تقدی ــان همیش ــی و همراه ــدگان گرام ــدگان خوانن ــه دی ــش را ب ــریه درف ــم نش ــمارة دوازده ــه ش ــون ک هم اکن
برجســتة زنــان و دختــران را در طــول فعالیــت خــود از یــاد نبــرده و در حافظــه تاریخیمــان مــرور کــرده و بــه آن می بالیــم. باشــد روزی کــه جهــان برجســتة زنــان و دختــران را در طــول فعالیــت خــود از یــاد نبــرده و در حافظــه تاریخیمــان مــرور کــرده و بــه آن می بالیــم. باشــد روزی کــه جهــان 

ــوان هدیــه کنــد. ــه بان ــوان هدیــه کنــد.در نهایــت، یگانگــی، آرامــش و برابــری را از اعمــاق وجــود خــود ب ــه بان در نهایــت، یگانگــی، آرامــش و برابــری را از اعمــاق وجــود خــود ب
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نهادهــای غیردولتــی در شــاخه های مختلــف علمــی، فرهنگــی 
و اجتماعــی، از مهم تریــن مراکــزی هســتند کــه در تجمیــع نیروهــا 

و گســترش فعالیت هــای مشــترک جمعــی موثــر هســتند.
ــت  ــن نهادهاس ــی از ای ــخ، یک ــگر تاری ــان پژوهش ــن زن انجم
ــم  ــرکار خان ــد. س ــمار می آی ــه ش ــا ب ــود از اولین ه ــوع خ ــه در ن ک
فخرالســادات محتشــمی پور، عضــو موســس و عضــو کمیتــه 
ارتباطــات ایــن انجمــن در گفت وگــوی کوتاهــی بــا نشــریة 
ــا پیرامــون چگونگــی تأســیس، اهــداف و  ــه ســواالت م درفــش ب

ــد.  ــخ دادن ــن پاس ــن انجم ــای ای فعالیت ه
»انجمن  تشکیل  اهداف  و  علل  محتشمی پور،  خانم 

زنان پژوهشگر تاریخ« چه بود؟ 
ــه  ــود ک ــی ب ــع دغدغه های ــن انجمــن در واق ــت تشــکیل ای عل
ــال  ــرداد س ــس از دوم خ ــخ، در دوران پ ــگان زن تاری دانش آموخت
ــرای  ــا ب ــرف فض ــی از یک ط ــدند، یعن ــه رو ش ــا آن روب ۱۳۷۶ ب
ــر،  ــرف دیگ ــده بود و از ط ــاز ش ــی ب ــی و اجتماع ــای مدن فعالیت ه
زنــان در عرصــة اجتماعــی فعــال شــده بودند کــه موجــب می شــد 
ــم.  ــی را شــکل دهی ــتان، انجمن ــی از دوس ــار جمع ــم در کن ــا ه م
طببیعتــا بــه تناســب تخصــص خودمــان کــه تاریــخ بــود، بــه ایــن 
ــط  ــخ، توس ــگر تاری ــان پژوهش ــن زن ــم و انجم ــوزه روی آوردی ح

ــت. ــکل گرف ــخ ش ــل تاری ــان فارغ التحصی ــدادی از زن تع
وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه در زمان تاسیس 
چه  با  انجمن  این  تشکیل  مسیر  در  و  بود  چگونه 

چالش هایی مواجه بودید؟
پــس از دوم خــرداد ســال ۱۳۷۶ از جهــت اقبــال بــه فعالیت  های 
ــن  ــود. هــم از ای ــاده  ب ــی آم ــی، فضــا خیل ــات جمع ــی و اقدام مدن
ــة  ــم هم ــد علی رغ ــته بودن ــان توانس ــردم خودش ــه م ــت ک جه
ــان  ــت خودش ــت، سرنوش ــود داش ــه وج ــکالتی ک ــا و مش چالش ه
را تقدیــر کننــد و زنــان و جوانــان  در ایــن مســیر از اقشــار فعــال و 
پرشــوری بودنــد کــه مشــارکت کردنــد و حاصــل زحمــات و حضــور 
ــا  ــود؛ ام ــاده ب ــا آم ــت فض ــن جه ــس از ای ــد، پ ــود را می دیدن خ
ــگام تشــکیل انجمــن داشــتیم، در  مهم تریــن چالشــي کــه مــا هن
واقــع ماهیــت زنانــة آن و توجهــی بــود کــه بــه زن در تاریــخ نشــان 

مــي داد. 
همیــن ویژگــی بعضــًا ســواالتي را در ذهــن برخــي دوســتان و 
اســاتید ایجــاد کرده بــود کــه شــما فمینیســت هســتید و ایــن انجمن 
فمنیســتي اســت، چــون آن دوره، ایــن مفاهیــم خیلــي روشــن نبــود 
ــود  ــه اش وج ــفة آن و تاریخچ ــت، فلس ــتي از فمنیس و درک درس
ــن  ــه دام ــراي اینک ــا ب ــد. م ــي مي ش ــش تلق ــک فح ــت و ی نداش
انجمــن را از ایــن شــائبه ها مبــری کنیــم، بالفاصلــه مي گفتیــم نــه، 
مــا فمنیســت نیســتیم و ایــن انجمــن هــم فمینیســتي کار نمی کنــد 
ــد تاریخــي، پژوهشــي و فرهنگــي  و همیــن هــم بــود و بیشــتر بُع
ــان در  ــش زن ــه نق ــه ب ــراي توج ــتیم ب ــود. می خواس ــا ب ــر م مدنظ
تاریــخ کــه مغفــول مانده بــود، جریان ســازي کنیــم. از ایــن جهــت 
ــول  ــال ط ــک س ــا ی ــم و تقریب ــو می کردی ــتان گفت وگ ــا دوس ب

حانیه قزوینی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

انجمنی برای زنان مورخ
گفتگوی درفش با فخرالسادات محتشمی پور
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ــی  ــن اصل ــزرگان و مخاطبی ــاتید، ب ــرای اس ــه را ب ــا زمین ــید ت کش
ــا از  ــم ت ــا کردی ــد، مهی ــخ بودن ــگر تاری ــان پژوهش ــه زن ــود ک خ

ــم. نظــرات  و مشورتشــان در مســیر کار اســتفاده کنی
دیگر  کشورهای  در  خودتان  به  شبیه  انجمن های  از 
الهام  آن ها  از  نهاد  این  تاسیس  برای  آیا  دارید؟  خبر 

گرفتید و آیا با آن ها در ارتباط هستید؟  
از انجمن هــای مشــابه در خــارج از کشــور اطــالع دقیقــی 
ــفرها  ــی از س ــد و در یک ــود دارن ــه وج ــم ک ــی می دان ــدارم؛ ول ن
ــان،  ــر خودم ــای متناظ ــی از انجمن ه ــا یک ــا توانســتیم ب ــه ایتالی ب
ــا  ــن از آن ه ــیس انجم ــیم. در تاس ــی داشته باش ــدار و گفت وگوی دی
الهــام نگرفتیــم و ایــن، یــک حرکــت خودجــوش درون زا بــود کــه 
خــود مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه می توانیــم چنیــن تشــکلی 
ایجــاد کنیــم. امــا در مســیر کار بــا بعضــی انجمن هــا آشــنا شــدیم 

ــات  ــا و موسس ــا انجمن ه ــارج، ب ــه خ ــفرهایی ب ــتان در س و دوس
ــات  ــد و تجربی ــی گرفتن ــخ، تماس های ــا تاری ــط ب ــا مرتب ــر ی متناظ
ــای  ــم یکــی از ضعف ه ــد بگوی ــی بای ــد. ول ــل  کردن ــا را منتق آن ه
انجمــن ایــن اســت کــه در بخــش بین الملــل نتوانســتیم قدرتمنــد 
وارد بشــویم. البتــه شــاید بــه دلیــل ایــن بــود کــه تمرکــز بــر تاریخ 
ــا در  ــا بیشــتر همین ج ــات و مســتندات م ــتیم و اطالع ــران داش ای
اختیــار بــود. همچنیــن بایــد گفــت، بــه عنــوان یــک نهــاد مدنــی 
ــد و  ــرای رش ــران ب ــات دیگ ــه از تجربی ــرورت دارد ک ــی ض خیل

ــویم. ــد ش ــن بهره من ــعة انجم توس
پژوهشگر  زنان  »انجمن  که می خواهند عضو  کسانی 

تاریخ« شوند دارای چه شرایطی باید باشند؟
ــان تاریــخ خیلــی ســاده اســت، یعنــی  عضویــت در انجمــن زن
ــند. در  ــخ باش ــگر تاری ــد زن و پژوهش ــا بای ــی تنه ــراد متقاض اف
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اساســنامه، قیــدی آمــده کــه اعضــا حتمــا کارشــناس  ارشــد تاریــخ 
باشــند؛ امــا در یکــی از مجامــع عمومــی ، اصالحیــه ای بــه آن مــادة 
ــان  ــودِن متقاضی ــگر ب ــد پژوهش ــه بای ــت ک ــق گرف ــنامه تعل اساس
ــابقه و  ــدن س ــرز ش ــورت مح ــی و در ص ــه ای بررس ــط کمیت توس
تخصــص تاریخــی فــرد، او می توانــد عضــو انجمــن بشــود. 
بنابرایــن بــا مــدرک کارشناســی هــم شــرایط عضویــت وجــود دارد.

شما انجمن را در تحقق اهداف خود تا چه اندازه موفق 
می دانید؟ 

مــا اگــر هــدف اصلــی را توجــه بــه تاریخ نــگاری زنــان، نقــش 
ــد  ــا ح ــم، ت ــوان کنی ــگاری جنســیتی عن ــخ و تاریخ ن ــان در تاری زن

ــرا  ــم؛ چ ــق بوده ای ــادی موف زی
ــدی  ــت و ان ــول بیس ــه در ط ک
ســال فعالیــت، همایش هــای 
برگــزار  مختلفــی  بین المللــی 
کردیــم کــه در ایــن همایش هــا 
صرفــا بحــث زن در تاریخ مطرح 
بــوده؛ دو دوره بــا محوریت تاریخ 
ــت  ــا محوری ــه دوره ب ــران، س ای
ــخ اســالم و جهــان اســالم  تاری
برگــزار شــد و بعــد هــم وارد 
تاریــخ محلــی شــدیم. شــما 
فکــر کنیــد تولیــد تعــداد زیــادی 

مقالــه در ایــن خصــوص، مــا را در جهــت اهــداف  انجمــن پیــش  برد 
ــد  ــت نمی توانن ــد هیچ وق ــر می کردن ــه فک ــانی ک ــی از کس و خیل
در ایــن زمینــه قلــم بزننــد و تحقیقاتــی داشــته باشــند، ناخــودآگاه 

ــن حــوزه شــدند.  جــذب ای
اســاتید داور و هیئــت علمــی را اصــرار داشــتیم از گــروه تاریــخ 
ــی پژوهشــگران آزاد و اســاتیدی کــه رشــته های  دانشــگاه ها و حت
ــب  ــن کار موج ــم؛ همی ــاب کنی ــتند، انتخ ــخ هس ــا تاری ــط ب مرتب
ــق  ــر تحقی ــر شــوند و اگ ــا موضــوع درگی ــزان ب ــن عزی می شــد ای

و پژوهشــی در زمینــة زنــان نداشــتند، عالقه منــد می شــدند و 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــه تجربی ــد ک ــم می بردن ــه قل دســت ب

داریــم.
از نگاه شما، مخاطبان با این انجمن و فعالیت های آن 

تا چه اندازه آشنا و مرتبط شده اند؟
بایــد اذعــان کنــم کــه یکــی دیگــر از ضعف هــای انجمــن ایــن 
بــود کــه در ارتبــاط بــا مخاطــب، بــه طــور مشــخص در دوران قبــل 
ــم  ــعی می کردی ــا س ــد و م ــل می ش ــنتی عم ــی س ــا خیل از کرون
از طریــق نشســت ها و همایش هایــی کــه برگــزار می کنیــم 
ــه  ــی ک ــن اصل ــا مخاطبی ــا نشســت های اســتانی ارتباطمــان را ب ی
ــات  ــخ و مطالع دانشــجویان تاری

ــد، برقــرار کنیــم. ــان بودن زن
ــه  ــتیم ک ــی داش ــایت فعال س
ــل هــک  ــه دلی ــفانه ب االن متاس
شــدن های مکــرر دچــار اشــکال 
ــی  ــریاتمان درون ــت. نش شده اس
ــود امــا بــه مناســبت  و داخلــی ب
ــج  ــا پن ــه ت ــن س ــا بی همایش ه
ویژه نامــه منتشــر می کردیــم؛ 
کــه  مناســبت هایی  بــرای 
ــت   ــژه بزرگداش ــه وی ــتیم ب داش
ــخ،  ــوتان تاری ــاتید و پیشکس اس
ــان  ــم ارتباطم ــعی می کردی ــم و س ــر می کردی ــی منتش ویژه نامه های
بــا دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی و مراکــز تاریخــی بــه نحــوی باشــد 

ــد.  ــارکت کنن ــا مش ــای م ــد در برنامه ه ــه بتوانن ک
مقاله هــا  دریافــت  بــرای  کــه  فراخوان هایــی  طریــق  از 
می دادیــم، تعــداد زیــادی بــا مــا آشــنا می شــدند کــه البتــه 
ــد کانال هــای  ــم بای ــود و فکــر می کردی ــده نب ــا راضی کنن ــرای م ب
ــری داشته باشــیم. خوشــبختانه در دوران پســاکرونا  ارتباطــی قوی ت
بــه دلیــل گســترش ارتباطــات مجــازی و روی آوردن حتــی 

واقــع  در  انجمــن  ایــن  تشــکیل  علــت 
دغدغه هایــی بــود کــه دانش آموختــگان زن 
تاریــخ، در دوران پــس از دوم خــرداد ســال 
۱۳۷۶ بــا آن روبــه رو شــدند، یعنــی از یک طــرف 
فضــا بــرای فعالیت هــای مدنــی و اجتماعــی بــاز 
ــة  ــان در عرص ــر، زن ــرف دیگ ــده بود و از ط ش
موجــب  کــه  شــده بودند  فعــال  اجتماعــی 
ــتان،  ــی از دوس ــار جمع ــم در کن ــا ه ــد م می ش

ــم.  ــکل دهی ــی را ش انجمن
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گروه هــای ســنتی بــه فضــای مجــازی، ایــن امــکان فراهــم شــد 
تــا مــا بیشــتر معرفــی بشــویم، ولــی بــاز هــم کافــی نیســت و بایــد 

ــا باشــد.  بیشــتر از اینه
نکتــة دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت که مــا بایــد محتوای 
الزم بــرای عرضــه را داشــته باشــیم و بعــد متناســب بــا آن تقاضــا 
ــه  ــتیم ک ــازار اقتصــادی نیس ــک ب ــا ی ــی م ــم، یعن ــکل بدهی را ش
متناســب بــا ذائقــة مشــتری بتوانیــم محصــول تولیــد کنیــم بلکــه 
مــا یــک کاالی فرهنگــی تولیــد می کنیــم کــه بــا توجــه بــه نیــاز 
ــا  ــر م ــه مدنظ ــی ک ــا و چارچوب های ــاس ارزش ه ــه و براس جامع
ــی اســت، کار  ــگ ایران ــی و فرهن ــدن ایران ــخ و تم ــج تاری در تروی
 کنیــم. بنابرایــن محتواهــای مــا بایــد آنقــدر قــوی باشــد کــه بتوانــد 
ــت  ــکل و جه ــتری، ش ــة مش ــه ذائق ــد و ب ــب بکن ــب را جل مخاط
بدهــد. در ایــن زمینــه فکــر می کنــم خیلــی جــای کار دارد و علــت 
ــی  ــط عموم ــه از نیروهــای متخصــص در رواب ــن اســت ک هــم ای

ــود انجمــن  ــب در خ ــای داوطل ــم بلکــه از نیروه اســتفاده نمی کنی
ــغله های  ــا و مش ــم گرفتاری ه ــا ه ــه آن ه ــم ک ــتفاده می کنی اس
ــن کار  ــی مصــروف ای ــان چندان ــد زم ــد کــه نمی توانن ــادی دارن زی
کننــد؛ امــا بــاز هــم بــا اســتفاده از فضــای مجــازی، ایــن مجــال 
ــه و  ــاز جامع ــه نی ــه ب ــا توج ــم ب ــم بتوانی ــده و امیدواری ــتر ش بیش

ــم. ــر عمــل کنی ــورد نظــر در حــوزه ارتباطــات قوی ت اهــداف م
فکر می کنید تا چه اندازه شرایط فعالیت های اینچنین 
یا سخت تر شده  آسان تر  اخیر  در سال های  زنان  برای 

است؟
متاســفانه فعالیت هــای مدنــی در کشــور مــا ســختی های 
ــارة پژوهش هــای تاریخــی و  خــودش را دارد. یــک وقــت شــما درب
ســیر آن هــا صحبــت می کنیــد، چــون یــک بحــث فــردی اســت و 
ــر کارشــان بنشــینند و پژوهــش   ــا دفات ــه ی ــد در خان ــراد می توانن اف
انجــام بدهنــد، خیلــی هــم چالــش و مانعــی ندارنــد؛ ولــی وقتی شــما 
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در یــک نهــاد مدنــی کــه در قالــب کار تیمــی و تشــکیالتی اســت، 
قصــد انجــام کاری داریــد، مشــکالت و مســائل خــودش را دارد و در 
ــی  ــای حقوق ــت. از بحث ه ــراوان اس ــا ف ــن چالش ه ــا ای ــور م کش
و قانونــی و اجــازة فعالیــت گرفتــه تــا رســیدن بــه فهــم درســتی از 
ایــن نــوع فعالیــت کــه بتواننــد همــکاری، همراهــی، زمینه ســازی و 

ــد. ــهیل گری کنن تس
ــن  ــن، در ای ــات و شــروع کار انجم ــا در دورة اصالح مســلما م
زمینــه شــرایط آســان تری داشــتیم. امــروز هنــوز درگیــر مشــکالت 

کشــور  وزارت  بــا  حقوقــی 
هســتیم چــون مــا مجــوز را 
و  گرفتیــم  کشــور  وزارت  از 
ــد از  ــه بای ــور ک ــفانه آن ط متاس
ــت  ــا حمای ــوع فعالیت ه ــن ن ای
مســئله،  ایــن  و  نمی کننــد 
می کنــد،  ایجــاد  بازدارندگــی 
ــوی و ارادة  ــزم ق ــون ع ــا چ ام
همــة  و  داشــتیم  محکمــی 
دوســتان بــه صــورت مــداوم در 
ــد، کار  ــال بودن ــه فع ــن زمین ای

ــت.  ــش رف پی
درســت اســت کــه هرکــس متناســب بــا وقــت و انگیــزه ای کــه 
دارد، بــا انجمــن همــکاری می کنــد؛ امــا موسســین و هیئــت مدیــره، 
پشــتکار الزم را بــرای پیشــبرد فعالیت  هــای انجمــن داشــتند و 
علی رغــم مشــکالتی کــه ســر راه بــود، ســعی کردنــد انجمــن را پایــا 
و پویــا نگــه دارنــد. مــا در شــروع کار، دفاتــر اســتانی فعالــی داشــتیم 
ــده اند.  ــف ش ــی متوق ــر و بعض ــان کمت ــفانه االن فعالیتش ــه متاس ک
امیدواریــم بــا نــگاه درســت و منطقــی بــه جایــگاه نهادهــای مدنــی 
خصوصــا در حــوزة فرهنــگ، پژوهش و تاریخ، شــاهد مســاعدت های 
ــن وقــت و  ــا صــرف کمتری ــد ب بیشــتری باشــیم کــه انجمــن بتوان

ــرد. هزینه هــای مــادی و معنــوی، اهــداف خــودش را پیــش بب

خانم محتشمی پور در صورت امکان، دربارة برنامه های 
آیندة »انجمن زنان پژوهشگر تاریخ« توضیح دهید؟ 

ــره و  ــت مدی ــد از هیئ ــا بای ــن را طبیعت ــدة انجم ــة آین برنام
ــید  ــتند بپرس ــر هس ــزی فعال ت ــوزة برنامه ری ــه در ح ــی ک عزیزان
ــا  ــا ب ــه حتم ــن مصاحب ــل ای ــرای تکمی ــه ب ــم ک ــن می خواه و م
ــا مســئول  ــة پژوهــش ی ــا مســئول کمیت ــره ی ــت مدی ــس هیئ رئی
ــن  ــه م ــا ک ــا آنج ــا ت ــید؛ ام ــو داشته باش ــی گفت وگ ــط عموم رواب
ــی  ــخ محل ــای تاری ــة همایش ه ــه ادام ــم ک ــالع دارم، می دان اط
و چــاپ کتاب هــا و مقــاالت 
در  انجمــن  همایش هــای 

ــت.  ــتور کار اس دس
معرفــی کتــاب، نشســت های 
علمــی ماهانــه و مراســم  مربــوط 
پیشکســوتان  بزرگداشــت  بــه 
ــران  ــگ و ادب ای ــخ و فرهن تاری
ــت  ــتور کار اس ــان در دس همچن
و بــه طــور طبیعــی، توســعة 
انجمــن از طریــق افزایــش اعضا 
و فعــال کــردن دفاتــر نمایندگــی 

ــورد توجــه اســت. م
مدنظرتان  خاصی  نکتة  اگر  پایانی،  کالم  عنوان  به 

هست، بیان بفرمایید. 
ضمــن تشــکر از نشــریة درفــش بابــت توجــه بــه انجمــن زنــان 
پژوهشــگر تاریــخ، امیــدوارم ایــن انجمــن با ســایر نهادهای پژوهشــی 
ــاط  ــخ در ارتب ــای تاری ــی و گروه ه ــای علم ــی و انجمن ه و غیردولت
باشــد و بــا توجــه بــه نیازهایــی کــه در جذب مخاطب بیشــتر هســت، 
بتوانــد فعالیت هــای خــودش را بــه روز کنــد، چــون اگــر بخواهــد بــا 
همــان چارچــوب و روش قبلــی فعالیــت را  ادامــه بدهــد قطعــا از روند 
پرشــتاب جامعــة علمــی و پژوهشــی کشــور و جوانــان پرنشــاطی کــه 

ــد. ــد، عقــب می مان ــم و قــدم می زنن در ایــن عرصــه، قل

بــه  توجــه  را  اصلــی  هــدف  اگــر  مــا 
ــخ و  ــان در تاری ــش زن ــان، نق ــگاری زن تاریخ ن
ــد  ــا ح ــم، ت ــوان کنی ــیتی عن ــگاری جنس تاریخ ن
ــول  ــه در ط ــرا ک ــم؛ چ ــق بوده ای ــادی موف زی
ــای  ــت، همایش ه ــال فعالی ــدی س ــت و ان بیس
ــه در  ــم ک ــزار کردی ــی برگ ــی مختلف بین الملل
ــخ  ــث زن در تاری ــا بح ــا صرف ــن همایش ه ای

بوده اســت. مطــرح 
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چکیده

نقــش زنــان در طــی اعصــار مختلــف و بــر اثــر برخــی وقایــع 
تاریخــی دســتخوش تغییراتــی شــده اســت. در پژوهــش پیــش رو بــا 
عنــوان »نقــش زن در روایــات ملــی ایــران« بــه بررســی نگــرش 
و جایگاهــی کــه نســبت بــه زنــان در متــون وجــود دارد، پرداختــه 
ــی همچــون اوســتا،  ــة متون ــا مطالع ــی ب ــة ایران می شــود. در جامع
ــوان  ــز می ت ــون نی ــی مت ــردان و در برخ ــان و م ــان زن ــری می براب
نگــرش منفــی نســبت بــه زنــان را مشــاهده کــرد، عالوه بــر ایــن 
در متــون پهلــوی بــا برخــی حقــوق بــرای زنــان روبــه رو هســتیم 
کــه بــه مطالعــة عمیــق نیــاز دارنــد. می تــوان جایــگاه زنــان را بــا 
مطالعــة متــون کهــن تــا حــدی بازســازی کــرد. البتــه پرســش هایی 
در بــاب ایــن موضــوع مطــرح اســت، بــه ویــژه در متونی کــه در آن 
ــود و در  ــه ب ــان چگون ــگاه و ارزش زن ــد جای ــته می ش ــان نگاش زم

ــه زن ارائــه می شــد؟ ایــن متــون چــه دیدگاهــی نســبت ب
ــن  ــه ای ــخ ب ــتای پاس ــا در راس ــد ت ــش می کوش ــن پژوه ای
ــی از  ــک تصــور کل ــه ای ی ــع کتابخان ــا اســتفاده از مناب ســواالت ب
ــد  ــه مبحــث زن بای ــل از ورود ب ــان به دســت آورد. قب ــت زن وضعی
ــع  ــترده ای از مناب ــم و گس ــم عظی ــا حج ــه ب ــرد ک ــان ک خاطرنش
مختــص بــه زنــان در دوران باســتان روبــه رو نیســتیم بلکــه 
ــترس  ــع در دس ــی مناب ــه را از بررس ــن مقال ــود در ای ــای خ یافته ه
ــن  ــوی و همچنی ــون پهل ــتا، مت ــده از اوس ــون باقی مان ــه مت از جمل
ــا  ــالش شــده اســت ب ــم. ت ــردآوری کرده ای ــاهنامه فردوســی گ ش

ــان  ــه زن ــوط ب ــم مرب ــب، مفاهی ــن کت ــا از ای ــی مثال ه ــر برخ ذک
ــم و  ــر کنی ــده ملموس ت ــرای خوانن ــدی ب ــا ح ــان را ت ــی آن و زندگ
مقایســه ای از متــون مــورد بررســی درمــورد نقــش زن ارائــه کنیــم.

مقام زن در اوستا

در بررســی هایی کــه در ادیــان بــه ویــژه دیــن زردشــتی صــورت 
گرفتــه، مســئلة برجســته در متــون زرتشــتی ایــن اســت کــه زنــان 
ــد. از  ــرار دارن ــان ق ــا آن ــر ب ــی براب ــردان و در جایگاه ــار م در کن
ــا  ــمند ام ــات ارزش ــم اطالع ــتا می توانی ــدة اوس ــات باقی مان قطع
ــم.  ــت آوری ــان به دس ــا زن ــاط ب ــترده ای درارتب ــدان گس ــه چن ن
ــدا مباحــث آفرینــش و حضــور زن در آن، نشــان می دهــد کــه  ابت
ــرث  ــة گیوم ــه نطف ــا ک ــود؛ در آنج ــده می ش ــرد آفری ــار م در کن
برزمیــن می ریــزد، گیاهــی می رویــد و از آن »مشــی و مشــیانگ« 
نخســتین زوج آدمــی بــه وجــود می آینــد کــه آدم و حــوا شــناخته 
می شــوند. در ایــن قســمت هیــچ یــک نســبت بــه دیگــری 
برتــری ندارنــد و هــر دو از ریشــة یــک گیــاه بــه وجــود می آینــد. 
ــرد  ــگاه زن و م ــری در جای ــی براب ــاهد نوع ــتا ش ــر اوس در سراس
ــرد،  ــر ک ــوان ذک ــه می ت ــی ک ــن نمونه های ــتیم و از مهم تری هس
ــگاه واالیــی در  ــزدان زن اســت کــه جای حضــور امشاســپندان و ای
زندگــی زرتشــتیان ایفــا می کردنــد. برخــی از امشاســپندان مادینــه 
ــزدا  ــر اهوره م ــد از: »ســپندارمذ: در یشــت ها او را دخت ــارت بودن عب

ــود.«  ــاری ب ــکیبایی و بردب ــر ش ــته مظه ــن فرش ــد. ای خوانده ان

شهربانو موسی خانی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

سیمای زنان در روایات ملی
بررسی موقعیت زن در ایران باستان بر اساس اوستا، متون پهلوی و شاهنامه
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خــرداد: مظهــری از نجــات بــرای افــراد بشــر اســت کــه از آب 
حمایــت می کنــد. در ایــن جهــان، مظهــر او شــادابی گیاهــان اســت 
و ایــزد تیشــتر، بــاد و فروهــر پرهیــزکاران همکارانــش هســتند. در 
دوران حملــة اهریمــن، آب را بــه یــاری فروهرهــا بــه بــاد می ســپارد 

و بــاد آن را بــا شــتاب بــه ســوی کشــورها می بــرد. 
امــرداد: تجلــی دیگــری از رســتگاری و جاودانــی، ســرور گیاهان 
اســت. او گیاهــان را می رویانــد و بــه رمــة گوســفندان می افزایــد و 
نیــز می کوشــد کــه گیاهــان پژمــرده نشــوند. همــکاران او ایــزدان 
رشــن، اشــتاد و زامیــاد هســتند. خــرداد و امــرداد در متن هــا معمــواًل 
بــا هــم ذکــر می شــوند و نمایندة رویــش و زندگــی هســتند. در کنار 
امشاســپندان، ایــزدان مــاده از جملــه اردیســور ناهیــد هســتند کــه 
بــه عنــوان ایزدبانویــی از ایــزدان بــزرگ زرتشــتی کــه نگهبــان آب 
اســت و در فرهنگ هــای دیگــر بــه معنــای دختــر بالــغ ذکــر شــده 
اســت و در مواقــع نیــاز بــه پرســتندگان خویــش یــاری می رســاند. 
در اوســتا، جنســیت ناهیــد و حتــی ظرافت هــای بدنــی و قســمتی 
از قــدرت وی ایــن گونــه بــه زیبایــی توصیــف می گــردد: »ناهیــد 
زنــی اســت جــوان، خوش انــدام، بلندبــاال، برومنــد، زیباچهــر، آزاده 
و نیکوسرشــت، بــازوان ســفید وی بــه ســتبری شــانة اســبی اســت 
ــته  ــان بس ــگ در می ــد تن ــا کمربن ــده و ب ــینه های برآم ــا س ــه ب ک
در بــاالی گردونــة خویــش مهــار چهــار اســب یــک رنــگ و یــک 
ــته  ــرات آراس ــا جواه ــد ب ــد. ناهی ــه، می ران ــت گرفت ــدر را در دس ق
تاجــی زریــن بــه شــکل چرخــی کــه بــر آن صــد گوهــر نورپــاش 

نصــب اســت بــر ســر دارد.« 
ایزدبانــوی دیگــر کــه یکــی از یشــت ها هــم بــه او اختصــاص 
داده شــده، درواســپ یــا گوش یشــت اســت کــه او را ایــزد مســئول 

تندرســتی اســبان دانســته اند.
در اوســتا هــر صفــت نیــک و برجســته ای کــه بــه یکــی از دو 
جنــس زن و مــرد تعلــق داشــت بــه جنــس دیگــری نیــز اطــالق 
ــان و مــردان پارســا«، »مــردان و  ــی همچــون »زن می شــد. عبارات
زنــان اشــون«، »مــردان و زنــان نیکــوکار« بــه کار رفتــه اســت و 

دوشادوشــی آن هــا در کنــار یکدیگــر بــه روشــنی دیــده می شــود به 
ــاک و پرهیــزگار  ــژه در فروردین یشــت، هرجــا از روان مــردان پ وی
ــان  ــز بی ــان نی ــه روان زن ــان آمــده اســت، بالفاصل ــه می ســخني ب
شــده و بــه آن هــا نیــز درود فرســتاده شــده اســت: » ... فروهرهــاي 
ــان  ــر زن ــتاییم، فروه ــران را مي س ــک ای ــن ممال ــردان پاک دی م
ــک  ــر ی ــتناد ب ــه اس ــتاییم.« ب ــران را مي س ــک ای ــن ممال پاک دی
ــان  ــه برخــی ویژگی هــای زن ســری بخش هــای مختلــف اوســتا ب
پــی می بریــم: اوال، یــک زن خــوب بایــد درگفتــار و کــردار خویــش 
روشــی نیکــو در پیــش گیــرد و از شــوهر خــود اطاعــت کنــد. بدیــن 
معنــی کــه زن فرمانبــردار اوامــر شــوهر خویــش باشــد کــه نشــان 
ــار این هــا  ــن زرتشــتی دارد. درکن ــن موضــوع در دی از ضــرورت ای
ــد و  ــو دارن ــژادی نیک ــه ن ــد ک ــتاییدن می دان ــته س ــی را شایس زنان
نجیــب هســتند. »بــا ایــن زور و برســم اهنــود گات پــاک، رد پاکــی 
ــب(،  ــژاد )نجی ــوب ن ــت، خ ــان نیک بخ ــتاییدنم، زن ــتار س را خواس

خــوب بــاال را خواســتار ســتاییدنم.«
ــدآوری  ــان، فرزن ــرای زن ــا ب ــن ویژگی ه ــا یکــی از مهم تری ثانی
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ــه »نقــش مــادری«  ــد نیکــو آوردن اســت کــه ب ــژه فرزن ــه وی و ب
آن هــا اشــاره می کنــد. نکتــة قابــل توجــه ایــن اســت کــه در بیــن 
فرزنــدان بــه دارا بــودن پســران نامــور اشــاره بیشــتری شــده اســت 
ــددار  ــه فرزن ــی ک ــس زنان ــد. برعک ــگاه زن می افزای ــر جای ــه ب ک
ــارور  ــی کــه ب ــد. »زنان ــرار می گرفتن نمی شــدند، مــورد نکوهــش ق
می شــوند و کودکانــی می آورنــد تــا نســل راســت گویان زیــاد 

گــردد.«
ــاداش  ــک، پ ــال نی ــا اعم ــاه و ی ــم از گن ــی اع ــر موضوع در ه
ــا حتــی ســرزنش زن و مــرد یکســان  اســت و در مقــام حقوقــی  ی

ارزشــی یکســان دارنــد. الزم بــه 
ــی  ــب حقوق ــت در کت ــر اس ذک
ــان  ــوق زن ــق و حق ــورد ح در م
ــده  ــی ش ــب توجه ــارات جال اش
زن»بــه  گاهــان،  در  اســت. 
 عنــواِن یکــی از دو جنــِس بشــر 
کــه نقــش و جایــگاه ویــژه 
دارد،  اجتماعــی  زندگانــی  در 
مطــرح اســت. پیامبــر، زن را 
و  بیندیشــد  تــا  فرامی خوانــد 
خــود، دیــِن خویــش را برگزینــد. 
از ســویی، وی یکــی از افــراد 
ــد  ــت و بای ــی اس ــروه اجتماع گ

نقــش خــاص خــود را دختــر، همســر و مــادر در خانــواده ایفــا کنــد. 
در این جــا، زن ســهم طبیعــی و زیســتی زایمــان و پــرورش نــوزاد را 
بــر عهــده دارد کــه منجــی دوام جامعــه و بقــای نســل و نــوع بشــر 
اســت. وجــدان زن آزاد اســت کــه براســاس رأی و خــرد و شــناخت 
ــش زادن در  ــا نق ــد ام ــار کن ــد، اختی ــر می دان ــه را بهت ــود آنچ خ
ــا دیگــران، او  جامعــه و پــرورش یافتــن در آن ضــرورت زیســتن ب
را مقیــد و محــدود می کنــد کــه هنجارهــای اجتماعــی را بپذیــرد و 
بــه آن گــردن نهــد.« درکنــار تمــام این هــا، دســته ای از آیین هــای 

زرتشــتی بــه زنــان ســخت می گیرنــد کــه بــه زنــان دشــتان و نیــز 
قواعــد مربــوط بــه زایمــان ناپــاک ایــن زنــان اختصــاص می یابــد. 
در گاهــان، دو دیــدگاه نســبت بــه زن مطــرح می گــردد کــه بــه 
نوعــی مکمــل یکدیگرنــد: یکــی، زن بــه عنــوان گرونــدة زرتشــتی 
و دیگــر بــه عنــوان یکــی از دو جنــس بشــر کــه نقــش و جایــگاه 
ــر او را  ــورد اول پیامب ــی دارد. در م ــی اجتماع ــژه ای در زندگان وی
ــد. در  ــا بیندیشــد و خــود دیــن خویــش را برگزین ــد ت ــرا می خوان ف
مــورد دوم وی یکــی از افــراد گــروه اجتماعــی اســت و بایــد نقــش 
ــا در  ــراه نباشــد ت ــد. شــاید بی ــا کن ــواده را ایف خــاص خــود در خان
ــی  ــی کل ــالل توضیحات ــن خ ای
ــه زن در  ــی ک ــاب جایگاه در ب
ــت  ــته اس ــا داش ــی فرقه ه برخ

نظــر بیفکنیــم.
زروانــی  آییــن  در  زن 
ــا  عنصــری از »شــر« اســت و ب
ــت و  ــوده اس ــازگار نب ــی س نیک
از آن مجــزا می شــد. در ایــن 
گنوســتیک ها  مانویــان،  بــاره 
و زروانیــان عقایــد مشــترکی 
زرتشــتی،  دیــن  در  دارنــد. 
و  شــریف  موجوداتــی  زنــان 
ــه  ــه هیچ وج ــتند و ب ــک هس نی
ــاد نشــده اســت. امــا چــون اســاس فلســفة  ــان ی ــا بدبینــی از آن ب
زروانــی براســاس بدبینــی، تــرک و تجــرد اســت بــه همیــن جهــت 
زنــان پیــروان اهریمــن معرفــی شــدند و اصــواًل بــا نهادی شــیطانی 
شــناخته شــدند. زن در آییــن زروان جایــگاه پســت تری نســبت بــه 
مــرد دارد و گاه شــاهد گرایــش بــه مردســاالری هســتیم و حتــی از 

ــت. ــده اس ــته ش ــه کاس ــس خان ــوان رئی ــه عن ــان ب ارزش زن
ــه در  ــان مادین ــه خدای ــوط ب ــطوره های مرب ــگاه زن و اس جای
ــدارد. در  ــای ن ــدان ج ــت چن ــن زرتش ــالف آیی ــی، برخ ــن مان آیی

بــه اســتناد بــر یــک ســری بخش هــای مختلــف 
اوســتا بــه برخــی ویژگی هــای زنــان پــی 
ــار  ــد درگفت ــوب بای ــک زن خ ــم: اوال، ی می بری
و کــردار خویــش روشــی نیکــو در پیــش گیــرد 
ــی  ــن معن ــد. بدی ــت کن ــود اطاع ــوهر خ و از ش
کــه زن فرمانبــردار اوامــر شــوهر خویــش 
باشــد کــه نشــان از ضــرورت ایــن موضــوع در 
ــی را  ــا زنان ــار این ه ــتی دارد. درکن ــن زرتش دی
ــژادی نیکــو  ــد کــه ن شایســته ســتاییدن می دان

ــتند. ــب هس ــد و نجی دارن
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ــا بدبینــی ســخن گفتــه شــده و  مــورد زن در آییــن مانــوی نیــز ب
ــدند. ــداد ش ــی قلم ــی اهریمن ــا موجودات آن ه

ــتند.  ــیطان  هس ــتیاران ش ــان دس ــوی زن ــطوره های مان در اس
زمانــی کــه اورمــزد زن هــا را بــه نیکــوکاران ســپرد، آن هــا 
ــش و  ــزد آرام ــی اورم ــد. وقت ــیطان گرویدن ــه ش ــد و ب ــرار کردن ف
خوشــبختی را بــه نیکــوکاران عطــا فرمــود، شــیطان هــم بــه زن هــا 
خوشــی ارزانــی داشــت. وقتــی کــه شــیطان بــه زن هــا اجــازه داد 
کــه هرچــه می خواهنــد آرزو کننــد، اورمــزد نگــران شــد کــه مبــادا 
زن هــا همخوابگــی بــا نیکــوکاران را آرزو کننــد، بــه این دلیل نرســه 
)قاصــد ســوم( را آفریــد کــه خدایــی پانــزده ســاله بــود و او را عریان 
در پشــت ســر شــیطان قــرار داد تــا زن هــا او را ببیننــد و از شــیطان 
ــوی،  ــان در اســطوره های مان ــم زن ــم تحری ــه رغ ــد. ب او را بخواهن
ــان برگزیــده ای نیــز برمی خوریــم کــه  ــه زن ــان ب در نوشــته های آن
بــه ســلک عرفــان گرویدنــد و در زمــرة طبقــات ممتــاز مانــوی بــه 

ــه از  ــر ک ــن، ه ــن آیی ــه نظــر می رســد در ای ــد و ب شــمار می آمدن
ــت در  ــرد می توانس ــه م ــه زن و چ ــت چ ــهوات دوری می جس ش

شــمار بلندپایــگان مانــوی درآیــد.
ــود  ــزدک خ ــه م ــد ک ــی معتقدن ــزدک، برخ ــن م ــورد آیی در م
ــا را  ــاد و فحش ــاعة فس ــد اش ــوده و او قص ــی ب ــخصیتی مذهب ش
نداشــته و نظریــات او در اشــتراکی کــردن زنــان، اعتراضــی علیــه 
قوانیــن زناشــویی آییــن زرتشــت در آن هنــگام بــوده اســت زیــرا در 
آن هنــگام تعــادل اجتماعــی برهــم خــورده بــود. بنابرایــن تعالیــم 
مــزدک بــر حفــظ شــرافت انســانی و حقــوق طبیعی اســتوار بــود. از 
بررســی هایی کــه در آیین هــا میترایــی، مانــوی، مزدکــی و زروانــی 
در مــورد جایــگاه زن صــورت گرفتــه، بــه نظــر مقامــی کــه زن در 
ــر از آییــن زرتشــت  ــه مراتــب کــم ارزش ت ــن آیین هــا داشــته ب ای
ــه رو  ــی اســت ک ــی و زروان، زن عفریت ــن مان ــوده اســت. در آیی ب
ــن  ــا ای ــردد. ب ــی می گ ــث گمراه ــن دارد و باع ــوی اهریم ــه س ب
وجــود، بــه نظــر زنانــی در ســلک مؤمنیــن تــراز اول آییــن مانــوی 
ــی از زن  ــام و جایگاه ــه مق ــی، ب ــن میترای ــته اند. در آیی ــرار داش ق
ــا  ــایر آیین ه ــش از س ــر بی ــه نظ ــن ب ــن آیی ــم و ای ــر نمی خوری ب
ــن  ــان در آیی ــه زن ــا ب ــان، تنه ــن می ــت. در ای ــوده  اس ــه ب مردان
مــزدک توجهــی نشــان داده شــده کــه بــه نظــر، آن هــم نــه بــه 
ــات  ــان طبق ــع در می ــرای تمت ــن جنــس بلکــه ب ــم ای خاطــر تکری

محــروم جامعــه بــوده اســت.

متون پهلوی و زن

ــم؛ نخســت  ــا دو تصــور از زن مواجهی ــا ب ــوی م ــون پهل در مت
ــل  ــد، در مقاب ــت می کن ــرعی را رعای ــتورات ش ــة دس ــه هم آن ک
تصــوری از زنــان کــه خصوصیــات فاحشــگی و جادوگــری را 
ــت  ــئولیت مراقب ــی دارد و مس ــه م ــز نگ ــود را تمی ــتند، خ دارا هس
ــا  ــون ت ــن مت ــارت دیگــر در ای ــه عب ــده دارد. ب ــر عه ــه را ب از خان
حــدی برابــری زن و مــرد حفــظ شــده، بدیــن گونــه کــه در ایــران 
ــق ایــن  ــان مطاب ــود و آن باســتان، زن دارای شــخصیتی حقوقــی ب
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ــته  ــارت داش ــود نظ ــالک خ ــوال و ام ــر ام ــتند ب ــوق می توانس حق
باشــند پــس بــا ایــن وجــود، اگــر زن مقامــی پســت داشــت، هرگــز 
ــت،  ــق مالکی ــر ح ــد. عالوه ب ــا نمی ش ــه او اعط ــی ب ــن حقوق چنی
اطالعــات قابــل توجهــی در مــورد وضعیــت زنــان در موضوعاتــی 

ــر شــده اســت. ــت ذک ــوزش و مالکی چــون ازدواج، آم
ــواده جایــگاه بااهمیتــی داشــته و بقــای  در ایــران باســتان، خان
ــز ازدواج امــری مقــدس  ــوده اســت و نی ــدان مهــم ب نســل و فرزن
ــواده وابســته  ــن کــه ادامــة خان ــل ای ــه دلی تلقــی می شــد؛ پــس ب

بــه ازدواج بــود و تجــرد را امری 
پــس  می دانســتند.  ناصــواب 
همســر،  بــودن  دارا  و  ازدواج 
خشــنودی خداونــد را بــه دنبــال 
داشــته و بــه آن تأکیــد می شــد. 
ــع پهلــوی را  مســلما وقتــی مناب
نکته هــای  بررســی می کنیــم 
ــه  ــان توج ــورد زن ــادی درم زی
مــا را جلــب می کنــد. زنــان 
نــه تنهــا در اجتمــاع نادیــده 
ــی  ــه حت ــدند بلک ــه نمی ش گرفت
فعالیت هایــی  انجــام  بــرای 
در  داشــتند.  مســلّمی  حقــوق 
ــق  ــدران ح ــا ازدواج، پ ــه ب رابط

ــد از  ــن امــر را نداشــتند و بع ــه ای ــران خــود ب ــور کــردن دخت مجب
ــدون  ــد و ب ــوال خــود آزاد بودن ــر ام ــرای نظــارت ب ازدواج آن هــا ب
ــی باشــد  ــه قانون ــی ک ــود می توانســتند معامالت نظــارت شــوهر خ
ــرده  ــان ب ــا زن ــزان و ی ــا کنی ــه ب ــی در رابط ــد. حت ــام دهن را انج
نیــز در کتــاب »ماتیــکان هــزار دادســتان« نقــل ایــن جملــه الزم 
اســت: »زن غــالم )کنیــز( را نشــاید زد یــا آزرد یــا بــه او ســتم روا 
داشــت، مالــک یــا آقایــی کــه چنیــن کنــد مســتوجب عقوبــت بــوده 
و عمــل او جــرم محســوب می شــود.« پــس قوانینــی بــرای تمــام 

طبقــات اجتماعــی زنــان از باالدســت تــا فرودســت وجــود داشــته و 
حتــی رعایــت نکــردن آن هــا بــرای اشــخاص جــرم تلقــی می شــد.

ــود آزاد  ــی خ ــات مال ــه تصرف ــبت ب ــد از ازدواج نس ــان بع »زن
بــوده و بــدون نظــارت یــا سرپرســتی شــوهر می توانســتند هرگونــه 
ــا،  ــن نمونه ه ــد.« ای ــام دهن ــد انج ــی باش ــه قانون ــه ای را ک معامل
تنهــا تعــداد کمــی از مــوارد ذکــر شــده در کتــاب ماتیــکان هــزار 
ــان  ــه زن ــرد ک ــه اســتدالل ک ــن گون ــوان ای دادســتان اســت. می ت
در بیشــتر مــوارد حــق قانونــی و حتــی شــکایت بــه دادگاه هــا را نیــز 
ــیاری از  ــرا در بس ــته اند، زی داش
آن هــا  مــوارد شــاهدیم کــه 
ــود را  ــکایات خ ــتند ش می توانس
ــد و  ــه دارن ــه عرض ــه محکم ب
هیــچ ممنوعیتــی بــرای ایــن کار 

وجــود نداشــت.
در بــاب ارث بــردن زنــان 
خانــواده  پــدر  از  دختــران  و 
نیــز  بدهی شــان  تأدیــه  و 
مطالبــی ذکــر شــده کــه نشــان 
از اســتقالل بانــوان در پرداخــت 
ــر  بدهــی و داشــتن ســهمی براب
ــدر داشــت و حتــی  در میــراث پ
ــی  ــام دارای ــت تم ــکان داش ام
ــرای  ــت ب ــی ثاب ــد و قانون ــواده برس ــر خان ــا دخت ــو ی ــه بان ــدر ب پ
ــود  ــن ب ــی ای ــود نداشــت. از دیگــر مســائل حقوق ســهم االرث وج
ــرگاه زن و  ــت و ه ــه داش ــرف مالکان ــق تص ــوال ح ــه زن در ام ک
ــر  ــا یکدیگ ــریک ب ــوان ش ــه عن ــد، ب ــم وام می گرفتن ــوهر باه ش
ــدون اجــازة شــوهر وام را  ــد و می توانســتند از زن ب ــار می کردن رفت
بازســتانند. در رابطــه بــا طــالق نیــز بــدون  رضایــت زن، آن عمــل 
شــرعی و قانونــی نبــوده اســت. بنابــر مندرجــات ایــن متــون، مــادر 

ــد. ــواده می ش ــس خان ــدر، رئی ــد از پ ــواده بع خان

بررســی  را  پهلــوی  منابــع  وقتــی  مســلما 
می کنیــم نکته هــای زیــادی درمــورد زنــان 
ــا  ــه تنه ــان ن ــد. زن ــب می کن ــا را جل ــه م توج
ــه  ــدند بلک ــه نمی ش ــده گرفت ــاع نادی در اجتم
فعالیت هایــی حقــوق  انجــام  بــرای  حتــی 
ــدران  ــا ازدواج، پ مســلّمی داشــتند. در رابطــه ب
ــن  ــه ای ــود ب ــران خ ــردن دخت ــور ک ــق مجب ح
ــرای  ــا ب ــد از ازدواج آن ه ــتند و بع ــر را نداش ام
ــدون  ــد و ب ــود آزاد بودن ــوال خ ــر ام ــارت ب نظ
ــی  ــتند معامالت ــود می توانس ــوهر خ ــارت ش نظ

ــد. ــام دهن ــد را انج ــی باش ــه قانون ک
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ــع، اطالعــات  ــود. مناب ــواده ب ــدان برعهــده مــادر خان ــوده اســت. تربیــت فرزن ــان ب ــا زن آمــوزش از دیگــر مســائل مهــم در ارتبــاط ب
گســترده ای دربــارة تربیــت زنــان به دســت نمی دهنــد، احتمــاال ایــن آموزشــی هــم کــه صــورت می گرفــت، بــه فنــون خانــه داری مربــوط 
می شــد امــا قاعدتــا بــه آن محــدود نمی شــد. در خانواده هــای ثروتمنــد بــا توجــه بــه برخــی متــون می تــوان تــا حــدی از آمــوزش عمیــق 
بــه دختــران آگاهــی یافــت. جــدا مانــدن زن از فرهنــگ و دانــش ناپســند بــوده اســت: »زن و فرزنــد و بنــدة خویشــتن را جــدا از فرهنــگ 
مگــذار تــا تــو را تیمــار و رنــج گــران نرســد و پشــیمان نشــوی.« و ایــن احتمــال مــی رود کــه زنــان نیایش هــای روزانــه را می خواندنــد 
و در مــورد آن هــا آمــوزش می دیدنــد. پــس برخــی زنــان، صرفــا خانــه دار نبودنــد بلکــه بــا توجــه بــه ســطح آموزشــی کــه می دیدنــد در 
جامعــه حضــور پیــدا می کردنــد. در فصــل دوم ارداویراف نامــه بــه هفــت خواهــر ارداویــراز اشــاره شــده اســت کــه زنانــی روحانــی بودنــد 
ــا  ــد. در اینج ــش بوده ان ــرای آت ــی ب ــد و نگهبانان ــت ها می پرداختن ــدن یش ــه خوان ــی ب ــوان روحان ــه عن ــی ب ــم مذهب ــرا در مراس و ظاه
مشــخص می شــود کــه در آییــن زنــان روحانــی نیــز در مراســم های مذهبــی شــرکت می کردنــد. بــا توجــه بــه مطالــب متــون اوســتایی 

و نیــز متــون پهلــوی رفتــار بــا زن 
ــی  ــیار خاص ــد بس ــتان دارای قواع دش
بــود و بــه طــور کلــی دشــتان ناپاکــی 

ــد. ــی می ش تلق
کتایــون  کتــاب  از  قســمتی  در 
آییــن  در  زن  »نــام  بــا  مزداپــور 
و  دشــتان  زن  درمــورد  زرتشــتی« 
ــه  ــن گون ــان ای ــه آن ــوط ب ــکام مرب اح
پلیــدی  تکیه بــر  »بــا  می خوانیــم: 
ــته  ــن پنداش ــوخ دادن ای ــتان و رس دش
ــا زن از  ــه تنه ــوری ن ــر امپرات در سراس
ســریر فرماندهــی و ریاســت گروه هــای 
اجتماعــی فــرو می افتــد و از مقــام 
عتیــق  دیــن  معابــد  در  پریســتاری 
بیــرون رانــده می شــود بلکــه از داد 
و ســتد فعــال اجتماعــی و نیــز امــکان 
ــم مســتمر و رســمی جــدا  ــم و تعل تعلی
ــوان  ــن نمی ت ــر م ــه نظ ــد.« ب می مان
ایــن دیــدگاه را بــه کل زنــان زرتشــتی 
از  نمونه هایــی  مــا  زیــرا  داد  بســط 
و  آنــان  تعلیــم  زنــان،  فعالیت هــای 
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ــت  ــت اس ــم، درس ــاهده می کنی ــه را مش ــور در جامع حض
کــه آنــان موظــف بــه رعایــت قواعــد ســختی بوده انــد امــا 
بــه نظــر نمی رســد کــه دشــتان بــودن، آن هــا را از فعالیــت 
در اجتمــاع و تعلیــم بازداشــته و باعــث انزوایشــان در تمــام 
ــان را  ــه گیری زن ــا گوش ــر م ــرا اگ ــد؛ زی ــده باش ادوار ش
ــا برخــی  ــس ب ــم پ ــان بپذیری ــودن آن ــل دشــتان ب ــه دلی ب
ــام  ــی مق ــوزش و حت ــور، آم ــارة حض ــته هایمان درب از دانس

ــت. ــد داش ــی نخواه ــان همخوان واالی آن
در میــان کتــب پهلــوی از جملــه بندهشــن، مــا بــا تصور 
ــود  ــی غضب آل ــه نگاه ــتیم ک ــه رو هس ــری از زن روب دیگ
نســبت بــه وی دارد و او را از نــژاد اهریمــن می دانــد، ایــن 
ــن زرتشــت خدشــه  ــرد در آیی ــر یکســانی زن و م تصــور ب
وارد می کنــد کــه شــاید بتــوان ایــن کتــاب را تحــت تأثیــر 
ــی  ــی منف ــه زن نگاه ــه ب ــت ک ــی دانس ــای زروان آموزه ه
دارد. در برخــی کتــب پهلــوی، دیدگاه هایــی بــا بــار منفــی

ــرد  ــان را خ ــة آن: »زن ــود دارد از جمل ــف زن وج در توصی

نیســت«، »بــر زنــان اعتمــاد مکنیــد کــه بــر شــما شــرم و 
ــر  ــج بی ب ــما را رن ــه ش ــد ک ــان راز مبری ــه زن ــد، ب ــیمانی نرس پش
ــه  ــض ب ــدی ضــد و نقی ــب عقای ــن مطال ــه ای ــا توجــه ب ــود.« ب نب
چشــم می خــورد کــه آن هــا را نــه تنهــا در ایــن کتــاب بلکــه بایــد 

ــرد. ــی ک ــرف آن روزگار تلق ــن ع ــزو قوانی ج

جایگاه زن در شاهنامه

ــور  ــاهنامه تص ــه زن در ش ــبت ب ــه نس ــی ک ــورد دیدگاه درم
می شــود، برخــی از محققــان دیدگاهــی زن ســتیزانه و برخــی 
دیدگاهــی مثبــت نســبت بــه آن دارنــد. می تــوان تعــداد زیــادی از 
روایــات مختلــف درمــورد زندگــی و وضعیــت زنــان را در شــاهنامه 
ــان  ــای آن ــش و واکنش ه ــه کن ــک ب ــر ی ــق ه ــه از طری ــت ک یاف
ــوان  ــی می ت ــه عبارت ــم، ب ــی می بری ــف پ ــائل مختل ــورد مس در م
ــورد  ــن م ــرد. درای ــاهده ک ــاهنامه مش ــر ش ــود زن را در سراس وج
ندوشــن معتقــد اســت: »در دوران پهلوانــی شــاهنامه، حضــور زن، 
ــد.  ــا می بخش ــه ماجراه ــی ب ــی و رنگارنگ ــی و نازک ــف و گرم لط
ــه داســتان های تراژیــک شــاهنامه آب  ــن زن هــا هســتند کــه ب ای



درفش

17

سال سوم * شماره دوازدهم * تیر ۱۴۰۰

و رنــگ بخشــیده اند.«
شــخصیت زنــان در شــاهنامه را می تــوان بــه دو دســته تقســیم 
ــاک، زالل و  ــخصیت پ ــادی از ش ــه نم ــت ک ــی آن اس ــرد: یک ک
ــاک و  ــان را ناپ ــه آن ــت ک ــی اس ــدگاه منف ــری دی ــد و دیگ خردمن
ــه  ــرد ک ــان ک ــوان بی ــات می ت ــن توصیف ــا ای ــد. ب ــرد می دان بی خ
شــخصیت زنــان در سراســر آن بســامد یکســانی نــدارد و گاه پررنگ 
و گاه کــم رنــگ اســت. در شــاهنامه بــا توجــه بــه گفتــة فردوســی 
حکیــم چــه بســا در دوره هایــی، مشــورت بــا زنــان برخی مشــکالت 

ــن  ــت و همی ــان برداش را از می
برتــر  موقعیتــی  می تــوان  را 
بــرای زن در شــاهنامه دانســت. 
ــاهنامه در  ــان ش ــذاری زن تأثیرگ
رونــد داســتان های آن ربطــی 
بــه نــوع نقــش آنــان نــدارد. در 
شــاهنامه زنانــی هنرمنــد وجــود 
شــغل هایی  دارای  و  داشــتند 
ــی،  ــی، رقصندگ ــر: خوانندگ نظی
ــد.  ــی بودن ــگری و نوازندگ رامش
رامشــگران،  این هــا  بیــن  از 
در جشــن های  را  خــود  هنــر 
عمومــی، دربــاری و حتــی در 
ــان  ــد. زن ــه می دادن ــازل ارائ من
هنرمنــد بــا هنرنمایــی خــود 

ــاد  ــران را ش ــاه ای ــر ش ــود، خاط ــص و آواز خ ــوازی، رق در چنگ ن
ــه ای از داســتان های شــاهنامه کــه در آن کنیــزی  ــد. نمون می کردن
حضــور جالــب توجهــی داشــته اســت، داســتان بهــرام گــور و آزاده 
اســت. وی کنیــز بهــرام بــود کــه چنــگ می نواخــت، زنــی بــا نقــش 
دون پایــه امــا بــا تأثیــری فــراوان در داســتان و می تــوان آن نمونــة 
آشــکاری از جســارت یــک کنیــز زن در برابــر شــاه دانســت. دیگــر 
آن کــه همراهــی او در کنــار پادشــاه بــه عنــوان یــک چنــگ زن را 

می تــوان نشــان از جذابیــت انجــام ایــن کار در آن زمــان دانســت 
ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. ــن داســتان ب کــه در ای

زن محبــوب در شــاهنامه، زنــی اســت کــه دارای ویژگی هــای 
ارزنــده و شایســتة فرهنــگ ایرانــی: »زیبایــی ظاهــری، آراســتگی، 
پایــداری در عشــق ، خــردورزی، زیرکــی و دالوری« باشــد و 
ــی اســت کــه خودکامــه، آشــوبگر،  امــا زن منفــور در شــاهنامه زن
ــة  ــدة هــوی و هــوس خــود باشــد، نمون ــن و بن ــه قوانی ــا ب بی اعتن
بــارز آن ســودابه، منفورتریــن زن در شــاهنامه اســت کــه به خاطــر 
رانــده  باعــث  خــود  هــوس 
شــدن ســیاوش از وطنــش شــد.

ــه  ــری ک ــای دیگ ویژگی ه
بــا بررســی ایــن منبــع به دســت 
ــاداری  ــر وف ــد ب ــد، تأکی می آی
ــن  ــان و  همچنی ــداکاری زن و ف
همراهــی آنــان بــا همسرانشــان 
ــی  ــه حت ــت ک ــی اس در مواقع
راه  در  جانشــان  ســرحد  تــا 
ــوی  ــت های ش ــح و سیاس مصال
خویــش پیــش رفتنــد. پیوســتن 
فرنگیــس، منیــژه، ســودابه و 
جریــره بــه همســران خــود 
در هنــگام ســختی و بریــدن 
ــن  ــان و گاه وط ــدر، خویش از پ
خــود در اثبــات وفــاداری آنــان جالــب توجــه اســت. زنانــی کــه به 
خاطــر عشــق خــود متحمــل مشــکالت زیــادی شــدند کــه منیــژه، 
ــن  ــر ای ــد. عالوه ب ــوان بودن ــن دســت بان فرنگیــس، شــیرین از ای
ــرام  ــر به ــه، خواه ــان سیاســت مدار همچــون کردی ــده ای از زن ع
چوبیــن، گوهــر وجــودی زنــان شــاهنامه نیــز هنــگام مواجهــه بــا 
ــان  ــخصیت آن ــاس و ش ــود. احس ــناخته می ش ــی ش آزمایش های
ــرای  ــا ب ــد ت ــی راه نباش ــاید ب ــردد. ش ــکار می گ ــواری آش در دش

ــه  ــوان ب ــاهنامه را می ت ــان در ش ــخصیت زن ش
ــه  ــت ک ــی آن اس ــرد: یک ــیم ک ــته تقس دو دس
نمــادی از شــخصیت پــاک، زالل و خردمنــد 
ــان را  ــه آن ــت ک ــی اس ــدگاه منف ــری دی و دیگ
ــن توصیفــات  ــا ای ــد. ب ــاک و بی خــرد می دان ناپ
ــان در  ــخصیت زن ــه ش ــرد ک ــان ک ــوان بی می ت
سراســر آن بســامد یکســانی نــدارد و گاه 
پررنــگ و گاه کــم رنــگ اســت. در شــاهنامه بــا 
توجــه بــه گفتــة فردوســی حکیــم چــه بســا در 
دوره هایــی، مشــورت بــا زنــان برخــی مشــکالت 
را می تــوان  برداشــت و همیــن  از میــان  را 
موقعیتــی برتــر بــرای زن در شــاهنامه دانســت. 
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ــه یــک دســته بندی قائــل شــویم: دســته ای  ــان در شــاهنامه ب زن
ــی از  ــر بخش ــت، در ه ــاهنامه دانس ــی در ش ــوان مادران را می ت
ــه  ــا ب ــدار پ ــی نام ــا قهرمان ــه و ی ــی بلندپای ــه پهلوان ــاهنامه ک ش
ــود.  ــتایش می ش ــادر او س ــدا م ــذارد، درابت ــود می گ ــة وج عرص
زنانــی همچــون رودابــه، تهمینــه، فرانــک، فرنگیــس هســتند کــه 
ــن  ــب ای ــده اند و اغل ــتوده ش ــی س ــور خاص ــه ط ــاهنامه ب در ش
زنــان فرزنــدان خــود را بــدون پــدر پــرورش دادنــد و تربیــت آنهــا 
ــل  ــود متحم ــدان خ ــت از فرزن ــرای حفاظ ــد. ب ــده گرفتن را برعه
ســختی می شــدند. فردوســی، نمونــه ای از آن را فرانــک کــه 
ــدون اســت  ــد خــود فری ــد کــه ســخت نگــران جــان فرزن می دان
ــا شــخص  ــی گاه ی ــال مخف ــه دنب ــوان سرپرســت وی ب ــه عن و ب
ــد خویــش را  ــد فرزن ــا بتوان ــل اعتمــاد اســت ت ــی قاب گمنامــی ول

پنهــان کنــد. نمونــه بعــدی، فرنگیــس اســت کــه بــه بایــد کــودک 
ــدش  ــیاب تهدی ــب افراس ــه از جان ــر خطــری ک ــه خاط ــود را ب خ
ــه  ــان ب ــر را زن ــتة دیگ ــپارد. دس ــی می س ــه چوپان ــد و ب می کن
ــا  ــران باســتان م ــوان در نظــر گرفــت. در ای ــوان همســر می ت عن
ــزاری بــرای  زنانــی را داریــم کــه در برخــی مواقــع بــه نوعــی اب
ــای ازدواج  ــدند و پیونده ــوب می ش ــی محس ــای سیاس فعالیت ه
ــی  ــه گاه ــت ک ــام می گرف ــا انج ــا آنه ــی ب ــداف سیاس ــرای اه ب
بــرای حفــظ جــان ملت هــا و حتــی جلوگیــری از ایجــاد جنگ هــا 
بــا هدفــی سیاســی و نــه عاطفــی انجــام می شــد، در شــاهنامه بــر 
ــد  ــد تأکی ــته باش ــی داش ــژادی ایران ــه دارای ن ــی ک ــا زن ازدواج ب
ــودن«  ــی ب ــه اجتماع ــم طبق ــر »ه ــز ب ــتر نی ــده و از آن بیش ش
تأکیــد شــده حتــی بیشــتر از ازدواج بــا زنــی دارای»نــژادی 
ــه  ــرای س ــا ب ــت ت ــرآن اس ــدون ب ــه فری ــرای نمون ــان«. ب همس
ــه  ــدل را ب ــور جن ــن منظ ــه ای ــد ب ــرانی برگزین ــود همس ــر خ پس
ــه جنــدل  ــاره ب یمــن می فرســتد بخشــی از ســخنان او در ایــن ب
ــا  ــده ت ــته ش ــه در آن از وی خواس ــم ک ــر می کنی ــر ذک را در زی
ســه عــروس شایســته و هم تــراز بــا ایشــان پیــدا کننــد؛ فریــدون 
ــادر  ــدر و م ــک پ ــر از ی ــه خواه ــه س ــد ک ــفارش می کن ــه او س ب
ــژاد  ــران از ن ــن دخت ــد کــه ای ــد می کن ــد، وی تأکی را انتخــاب کن
مهــان، پری چهــره، پــاک، خســرو گهــر کــه در شــأن پســران او 
باشــند. جنــدل بــه جســت وجو پرداخــت، پــرس و جــوی فــراوان 
ــه او از  ــت و ب ــن راه یاف ــاه یم ــزد ش ــه ن ــت ب ــا در نهای ــرد ت ک
نــزد او از قصــد و نیــت فریــدون آگاهــی داد. شــاه یمــن فرصــت 
ــران  ــدار پس ــتار دی ــت خواس ــت و در نهای ــورت خواس ــرای مش ب
ــپارد. در  ــا بس ــه آنه ــش را ب ــد دختران ــا بتوان ــت ت ــدون گش فری
نهایــت آن دختــران بــه همســری پســران فریــدون، ســلم، تــور و 
ایــرج برگزیــده شــدند و خــودش از تخــت شــاهی کنــاره گرفــت 

ــرد. ــیم ک ــان تقس ــان ایش ــش را می ــرو خوی و قلم
ــم  ــه ه ــه ازدواج عاقالن ــه ب ــی ک ــای سیاس ــورد ازدواج ه درم
ــت؛  ــاره داش ــز اش ــا نی ــن زوج ه ــه ای ــوان ب ــود، می ت ــر می ش تعبی
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ازدواج کیــکاوس، شــاه ایــران بــا ســودابه، دختر شــاه عــرب، ازدواج 
ســیاوش و جریــره، ازدواج گشتاســپ بــا شــاهزاده رومــی کتایــون، 
ــا شــاهزادة ایرانــی روشــنک، ازدواج بهــرام گــور  ازدواج اســکندر ب
ــا  ــران ب ــاه ای ــز، ش ــرو پروی ــی خس ــا ازدواج سیاس ــپینود و ی ــا س ب

ــم. ــی، مری شــاهزادة روم
ــاهده  ــز مش ــه را نی ــق و عالق ــم از روی عش ــی ه ازدواج های
ــاید  ــاهنامه را ش ــمنگان در ش ــاه س ــر ش ــه، دخت ــم؛ تهمین می کنی

بتــوان اولیــن زنــی دانســت کــه 
از مــرد مــورد عالقــة خــود کــه 
»رســتم« اســت خواســتگاری 
نشــان دهندة  ایــن  و  می کنــد 
جســور  و  شــجاع  شــخصیت 
هنــگام  او  اســت.  زن  ایــن 
ــرای  ــه ب ــتگاری، مغروران خواس
رســتم تعریــف می کنــد کــه 
قبــال درمــورد وی تحقیــق کرده 
ــه  ــیده ک ــن نتیجــه رس ــه ای و ب
تنهــا کســی کــه درخــور ازدواج 
بــا اوســت، رســتم اســت. در 
ــانیان، دو زن  ــر دوران ساس اواخ
ــران می رســند:  ــه پادشــاهی ای ب
بــوران و آذرمیدخــت کــه حتــی 

ــان اختصــاص  ــه آن بخش هــای کوتاهــی در شــاهنامة فردوســی ب
ــد  ــلما نبای ــان مس ــاه دوران شاهی ش ــدت کوت ــت. م ــده اس داده ش
ربطــی بــه جنســیت آن هــا داشــته باشــد بلکــه بــه دســتگاه فاســد 
اداری ساســانی مربــوط بــود. ایــن دو ملکــه تنهــا نــام شــاه نداشــتند 
بلکــه ســکه هایی نیــز بــه نــام خــود ضــرب کــرده بودنــد و نکتــة 
جالــب توجــه ایــن اســت کــه در ایــن ســکه ها ملکــه آذرمیدخــت 
ــرای  ــالش ب ــروپرویز در ت ــدرش، خس ــام پ ــردن ن ــته ک ــا برجس ب
ــود.  ــلطنت او ب ــون دوران س ــات همچ ــک دورة ثب ــن ی برانگیخت

ــد«  ــود »گردآفری ــیار ب ــجاعت وی بس ــه ش ــی ک ــوی جنگجوی بان
ــه اســت.  ــش در شــاهنامه ســخنانی گفت ــه از دالوری های اســت ک
ــرت  ــة حی ــر هم مای ــا و تدبی ــوان در چاره جویی ه ــن زن را می ت ای
ــدا  ــی ج ــه جای ــاز ب ــک نی ــرد و هری ــداد ک ــی قلم ــان ایران پهلوان
بــرای توصیــف و بررســی دارنــد. زنــان بــا جایگاه هــای اجتماعــی 
ــن  ــوام در ای ــان ع ــا زن ــه ت ــاری گرفت ــراف و درب ــی از اش متفاوت
ــی  ــه فردوس ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ــوند. می ت ــاد می ش ــعار ی اش
ــه  ــان از جمل ــت زن ــام و منزل مق
خــردورزی، وفــاداری، پاکدامنــی 
و کاردانــی را گرامــی مــی دارد و 
ــش زن را  ــرف زمان ــالف ع برخ
ــه از اجتمــاع  ــه ای جــدا بافت تافت
نمی دانــد و متمایــز نمی کنــد. 
مــرد  و  زن  شــاهنامه  در 
بســیار  تفــاوت  و  یکســان اند 
فاحشــی ندارنــد، گاه در امــور 
ــوان  ــه عن ــان ب ــری از زن خطی
و  می شــود  اســتفاده  مشــاور 
ــی و  ــا زیرک ــان ب ــا آن ــه بس چ
ــکالت را  ــود، مش ــی خ تیزهوش
در  می دارنــد.  بــر  راه  ســر  از 
همچــون  قســمت ها  برخــی 
مســائلی چــون، انتخــاب همســر، گــردش و تفریــح زنــان از آزادی 

ــد. برخوردارن

نتیجه گیری

ــده،  ــان داده ش ــتایی نش ــون اوس ــان در مت ــه از زن ــی ک نگرش
ــود را در آن  ــدس خ ــگاه مق ــت و زن جای ــوده اس ــت ب ــا ثاب تقریب
ــت.  ــوردار اس ــادی برخ ــرام زی ــر آن از احت ــرده و عالوه ب ــظ ک حف
ــی  ــاع حقوق ــارة اوض ــتری درب ــی بیش ــا آگاه ــوی م ــون پهل در مت

ــه  ــم ک ــی را داری ــا زنان ــتان م ــران باس در ای
ــرای  ــزاری ب ــی اب ــه نوع ــع ب ــی مواق در برخ
فعالیت هــای سیاســی محســوب می شــدند 
ــا  ــرای اهــداف سیاســی ب و پیوندهــای ازدواج ب
آنهــا انجــام می گرفــت کــه گاهــی بــرای حفــظ 
جــان ملت هــا و حتــی جلوگیــری از ایجــاد 
ــی  ــه عاطف ــی و ن ــی سیاس ــا هدف ــا ب جنگ ه
ــا  ــر ازدواج ب ــاهنامه ب ــد، در ش ــام می ش انج
ــد  ــته باش ــی داش ــژادی ایران ــه دارای ن ــی ک زن
تأکیــد شــده و از آن بیشــتر نیــز بــر »هــم طبقــه 
اجتماعــی بــودن« تأکیــد شــده حتــی بیشــتر از 

ــان«. ــژادی همس ــی دارای»ن ــا زن ازدواج ب
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زنــان بــه تفکیــک اطالعاتــی از جایــگاه حقوقــی آنــان و شــرکت 
ــوان  ــه عن ــه ب ــان در جامع ــی و حضورش ــائل آموزش ــا در مس آن ه
ــی  ــی متون ــر از برخ ــه غی ــم و ب ــت می آوری ــی از آن به دس جزئ
مــن جملــه بندهشــن کــه نــگاه منفــی نســبت بــه زن دارد، تصویــر 
ــه  ــت ک ــرام اس ــع دارای احت ــان مناب ــوان در می ــده از بان ــه ش ارائ
ــز در  ــاهنامه نی ــده اســت. درش ــی مان ــا باق ــات از آن ه برخــی روای
ــم. در  ــف آگاهــی می یابی ــات مختل ــان از طبق خصــوص برخــی زن
تمــام ایــن متــون و روایــات زنــان، ارزش و حریمــی مخصــوص بــه 
خــود را داشــته و اگرچــه بــه عنــوان نمونــه در برخــی قســمت ها، 
تناقضاتــی در مــورد نیــک و بــد بــودن شــخصیت زن یــا جایــگاه 
پســت یــا واالیشــان وجــود دارد. بــه طــور کلــی در مباحــث، ذکــر 
برخــی مطالــب، نشــان از نقــش حیاتــی آنــان در اجتمــاع و در کنــار 
ــه  ــا را در جامع ــوان آن ه ــوان نمی ت ــچ عن ــه هی ــردان دارد و ب م
ــی در  ــش مهم ــان نق ــرا آن ــت؛ زی ــده انگاش ــت و نادی ــار گذاش کن
ــدان داشــته اند و قســمتی  ــرای آرامــش و تربیــت فرزن ــواده و ب خان
از نقش هــای حقوقــی نیــز برعهده شــان بــوده اســت. شــایان 
ذکــر اســت کــه حــق شــوهر دادن دختــران و یــا حــق شــکایت از 
شوهرانشــان و حقوقــی از ایــن دســت، خــط بطالنــی بــر نظریــات 

ــد. ــا می کش ــزوای آن ه ان
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مقدمه

بــه راســتی در هــر دوره ای از تاریــخ پــر فــراز و نشــیب ایــران، 
در کنــار مــردان برجســته کــه نام شــان در دفتــر چنــد هــزار ســالة 
ــم  ــی بوده ای ــن ســرزمین حــک شــده اســت، شــاهد زنان ــخ ای تاری
ــی  ــود و حت ــاز دوران خ ــع سرنوشت س ــی در وقای ــش مهم ــه نق ک

ــته اند. ــد از آن داش بع
ــک  ــالن ی ــوان عام ــه عن ــان ب ــا خودش ــا ی ــی آنه ــه عبارت  ب
واقعــة تاریخــی بوده  انــد و یــا تأثیرشــان بــر تصمیمــات حکومتــی 
و کشــوری بســیار پــر اهمیــت بــوده اســت. بــا ایــن حــال نگاهــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــتان نش ــان دورة باس ــای زن ــه فعالیت ه ــذرا ب گ
ــت،  ــوده اس ــرفت نب ــث پیش ــت و باع ــه مثب ــا همیش ــش آن ه نق
ــاهد دالور  ــتان ش ــول دورة باس ــا در ط ــه م ــور ک ــی همانط یعن
ــت و  ــد، آذرمیدخ ــس، گردآفری ــه، فرنگی ــون تهمین ــی همچ زنان
ــی  ــان در برخ ــی زن ــرات منف ــم تأثی ــم، نمی توانی ــنده بوده ای درخش
از تصمیمــات کشــوری را نادیــده بگیریــم کــه همیــن نقــش آن هــا 
ــه در  ــت. البت ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــا ب ــی نگاره ه در برخ
ــش  ــه نق ــد ب ــاری بای ــان درب ــه زن ــه ب ــر توج ــن، عالوه ب ــن بی ای
ــف توجــه داشــت  ــع مختل ــه در وقای ــات متوســط جامع ــان طبق زن
ــیار و کســب  ــع بس ــدن مناب ــد خوان ــق آن نیازمن ــه بررســی دقی ک

ــت. ــادی اس ــای زی مهارت ه
ــع  ــه مناب ــویم ک ــه ش ــت متوج ــن اس ــی ممک ــد بررس در رون
مکتــوب آن طــور کــه در مــورد شــاهان و مــردان اطالعــات مفصــل 

ــا  ــن ب ــد، همچنی ــان نپرداخته ان ــه زن ــد ب ــه می دهن ــی ارائ و دقیق
کمبــود منابــع در ایــن مــورد روبــه رو هســتیم. پــس بایــد بــه ســراغ 
منابــع مــادی و غیــر مکتــوب برویــم و تصاویــر زنانــی را کــه بــه 
صــورت نــگاره در دیوارهــا، ســقف بناهــا، نقشــی در ظــروف ســفالی 
ــرش از دوران  ــم و ف ــر روی ابریش ــی ب ــمه، نقوش ــزی، مجس و فل
ــی  ــد بررس ــی مانده ان ــت اول باق ــع دس ــوان منب ــه عن ــتان ب باس
ــیم  ــه باش ــی مواج ــا محدودیت های ــت ب ــن اس ــه ممک ــم. البت کنی
ــر  ــتان، هن ــر دورة باس ــوری هن ــوع مح ــه موض ــا ک ــرا از آن ج زی
شــاهانه و دربــاری بــوده، تصویــر زنــان و حتــی زنــان دربــاری هــم 

ــاب اســت. بســیار نای
بــا ایــن وجــود در تاریــخ میانــة ایــران، دوران اســالمی و ادوار 
ــم از  ــه ه ــفاهی ک ــف ش ــات مختل ــه روای ــه ب ــا توج ــس از آن ب پ
دوران اســاطیری و هــم از ایــران باســتان در قالــب ادبیــات 
ــده اند و  ــل ش ــن دوران منتق ــه ای ــینه ب ــه س ــینه ب ــفاهی و س ش
ــف از  ــا رشــد و شــکل گیری هنرهــای تجســمی مختل ــی ب از طرف
ــروف  ــا و ظ ــر روی بناه ــرفته ب ــور، نقاشــی های پیش ــه مینیات جمل
ــی  ــگاره و نقاش ــب ن ــتان ها در قال ــای داس ــی از صحنه ه و ... برخ
ــد.  ــز دی ــی را نی ــر زنان ــا تصاوی ــوان	در آنه منعکــس شــده اند می ت
ــن  ــاد و همچنی ــیرین و فره ــقانة ش ــطورة عاش ــان اس ــن می در ای
ــده و  ــور ش ــه مص ــاهنامه ک ــی ش ــات حماس ــه، روای ــش از هم بی
ــه  ــه ب ــدار زال و روداب ــه دی ــف آن از جمل ــتان های مختل در داس
روشــنی تصویــر و نــگارة زنــان دیــده می شــود کــه بازگــو کننــدة 

حانیه رشیدی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

خرامش بانوان بر صفحات اسطوره و تاریخ ایران

بررسی نگاره ها و پیکره های زنان از دوران اساطیری تا اواخر دوران ایران باستان
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ــی  ــه خیل ــی اســت ک ــادی مردمان ــی اصــول اعتق ــات و حت اطالع
ــت. ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــوب ب ــع مکت ــر در مناب کم ت

 در ایــن مقالــه ســعی داریــم بــا بررســی چنــد دســته از 
نگاره هایــی کــه در آن زنــان دوران اســاطیری و دوران باســتان بــه 
ــی،  ــای تاریخ ــمردن داده ه ــن برش ــده اند، ضم ــیده ش ــر کش تصوی
ــا  ــا را ب ــری آن ه ــای هن ــب ویژگی ه ــری و تناس ــای هن ویژگی ه
ــم.  ــی کنی ــانی آن روز بررس ــة انس ــف جامع ــاخصه های مختل ش

دوران اساطیری

ــه در دوران  ــی ک ــیاری از زنان ــام بس ــت ن ــن اس ــد ممک هرچن
ــا نقــش  ــد و ی ــم زدن ــی را رق ــای مهم ــران فعالیت ه اســاطیری ای
ــار  ــرد و غب ــان گ ــتند، در می ــده داش ــل ش ــاطیر نق ــی در اس پررنگ
افســانه و تاریــخ محــو شــده باشــد امــا نقوشــی کــه در دوره هــای 
بعــد و بنابــر روایــات شــفاهی نقــل شــده در دوران میانــه و اســالمی 
در قالــب مینیاتــور، نقــوش بنایــی، نقــش برجســته، نقشــة فــرش و 
پارچــة ابریشــم شــکل گرفتنــد بــه روشــنی جایــگاه برجســتة زنــان 

ــد.  ــان می دهن را نش
ــن دوره  ــای ای ــار و نگاره ه ــی آث ــه در بررس ــت ک ــی اس بدیه
ممکــن اســت بــا نقــوش سورئالیســتی و فراطبیعــی برخــورد کنیــم 
چراکــه هنرمندانــی کــه ســعی بر بــه تصویــر کشــیدن صحنه هــای 
اســطوره ای دورة پیشــدادیان وکیانیــان داشــته اند، براســاس اصــول 
اعتقــادی و بــاور بــه چهــرة اســاطیری برخــی از بانــوان، چهره هــا 
و پیکره هــا را در هالــه ای از افســانه و واقعیــت می کشــیدند، بــرای 
مثــال می تــوان در ایــن میــان بــه نــگارة معــروف »مــام میهــن« 

اشــاره کــرد.
از آنجــا کــه در باورهــای کهــن، زمیــن را ماننــد زنــان بــارور، 
زایــا و پرورش دهنــده می دانســتند کــه تمــام موجــودات زمینــی در 
پهنــة آن بــه وجــود می آینــد و در آغــوش چهــار فصــل آن پــرورش 
ــد. در  ــه در نظــر گرفتن ــن را مادین ــد، جنســیت فرضــی زمی می یابن
ــز از  ــن« نی ــام میه ــاس »م ــر احس ــاز و پ ــارت هویت س ــع عب واق

همیــن خاســتگاه نشــأت گرفتــه اســت و آن را مــادر بشــر در نظــر 
ــو  ــوان ایزدبان ــه عن ــع از آن ب ــی از مناب ــی در برخ ــد و حت گرفته ان
یــاد می کننــد کــه در حیــن ایــن کــه نمــاد هویــت ایرانــی بــوده، 

تقــدس واالیــی نیــز داشــته اســت.
بنابرایــن هنرمنــدان ســعی می کردنــد ایــن نمــاد هویتــی را بــا 
ــه  ــگاره ک ــن ن ــد. ای ــه دهن ــا ارائ ــن تکنیک ه ــردن بهتری ــه کار ب ب
ــا، در  ــی فرش ه ــا و حت ــوارة بناه ــر دی ــدن ب ــش ش ــر نق عالوه ب
ــه کار  ــا ب ــه ســبک مخصــوص آن ه ــری و ب ــب نگارگ ــر مکات اکث
رفتــه، بســیار فراگیــر شــده و تکــرار ســمبلیک در انــواع هنرهــا آن 

را برجســته  ســاخته اســت.
نکتــة جالــب توجــه دیگــر در بــاب ایــن نــگاره آن اســت کــه از 
آن جــا کــه هنرمنــدان بــه صــورت شــفاهی بــا روایــت اســطوره ای 
ــه  ــد، بنابرایــن هــر کــدام از آن هــا ب مــام میهــن آشــنا شــده بودن
صورت هــای متنوعــی کــه خــود، چهــره و پیکــره اش را در ذهــن 

ــیدند. ــر می کش ــه تصوی ــد ب ــور می کردن تص
البتــه بدیهی اســت کــه هنرمنــدان جدیدتــر گاهــی از هنرمندان 
ــد. یکــی  ــرداری می کردن ــن نقــش گرته ب ــا ای قدیمــی در رابطــه ب
ــا ســبک مکتــب نگارگــری  از نمونه هــای نقــش »مــام میهــن« ب
بخــارا نقــش شــده اســت. در ایــن ســبک کــه یکــی از ویژگی هــای 
ــل  ــای مکم ــری از رنگ ه ــاهد بهره گی ــی اســت، ش آن ایده آل گرای
در نمایــش عناصــر درون قــاب هســتیم و بــه عبــارت دیگــر نگارگر 
ســعی کــرده اســت بــا بــه کار بــردن رنگ هــای متنــوع و قــاب آن 

ــد.  ــی را ایجــاد کن ایده آل
تــاج بــر روی ســر زن، لباس هــای او و همچنیــن نقــوش 
هندســی فضایــی کــه مــام میهــن در آن نشســته اســت دارای دو 

ــت :  ــوم اس مفه
ــر . ۱ ــه نگارگ ــت ک ــطوره ای و واالی اوس ــخصیت اس ــر ش بیانگ

ــوژه  ــیدن س ــر کش ــا بزرگ ت ــوع را ب ــن موض ــرد ای ــعی ک س
ــد  ــان ده ــی، نش ــارج کادر داخل ــانی خ ــوش انس ــه نق ــبت ب نس

ــد . 2 ــان  می دهن ــک نش ــی کارد کوچ ــوش بیرون ــان ها و نق انس
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و  اســت  بهشــت(  در  )شــاید  دنیایــی دیگــر   در  او  کــه 
انســان های دیگــر در دنیــا در حــال تــالش و روزمرگــی خــود 
هســتند کــه ایــن دو مفهــوم بــه نــگارة مزبــور نوعــی تضــاد 

ــت. ــیده اس ــمبلیک بخش ــی و س فراواقع
نــگارة برجســتة دیگــر از روایــات اســطوره ای کــه البتــه از لحاظ 
ــز(  اســت،  ــدی )شــاید دوران خســرو پروی ــرای دوران بع ــی ب زمان
بــه دوران ساســانیان تعلــق دارد امــا بــه لحــاظ اســطوره ای، بهتــر 
اســت آن را در دســته بندی نــگارة شــیرین و فرهــاد بررســی کنیــم. 
ــه  ــری، آن را ب ــای نگارگ ــه مکتب ه ــر آن ک ــگاره عالوه ب ــن ن ای
صورت هــای متفاوتــی بــه تصویــر می کشــند در نقاشــی های 
بنایــی نیــز بــا تکنیک هــای ویــژه ای بــه کار رفتــه اســت. در اکثــر 
ــده  ــا معشــوقش دی ــیرین ب ــش ش ــاهنامه های مصــور شــده، نق ش
می شــود امــا در شــاهنامة اصلــی بــا وجــود ایــن کــه عشــق فرهــاد 
ــه  ــه همیش ــد بلک ــاره نش ــه او اش ــود ب ــاده ب ــردم افت ــان م ــر زب ب
ــن  ــوز ای ــه هن ــه شــده ک معشــوق شــیرین، خســرو در نظــر گرفت

ــا خســرویی  مســئله کــه خســرو همــان خســرو پرویــز ساســانی ی
ــر مصــور  ــیرین در اث ــگارة ش ــا ن ــد ام ــر اســت مشــخص نش دیگ
شــدة منظومــه شــیرین و فرهــاد اثــر وحشــی بافقــی، صحنــة دیــدار 
شــیرین و فرهــاد را در بیســتون نقــش کــرده اســت. بررســی ایــن 
ــه  ــگاره نشــان می دهــد کــه شــیرین جایــگاه باالتــری نســبت ب ن
فرهــاد داشــته چراکــه هــم ســوار بــر اســب بــوده و هــم ندیمانــی 
همــراه خــود داشــته اســت. نکتــة جالــب دیگــر در خصــوص ایــن 
نــگاره، تزئینــات مــوی شــیرین و نــوع لبــاس اوســت کــه محققــان 
ــاس و  ــا لب ــو ب ــرم م ــاس و ف ــوع لب ــن  ن ــق ای ــا تطاب ــف ب مختل
شــیوه های آرایشــی زنــان در دورة ساســانیان نوعــی اشــتراک 
احتمالــی یافتنــد. البتــه در ایــن نظریــه بایــد بــه چنــد نکتــه توجــه 
داشــت: اول ایــن کــه هنرمنــد ایــن نــگاره )محمــد قاســم: نگارگــر 
مکتــب اصفهــان(  از نقــوش هنرمنــدان قبلــی خــود تأثیــر گرفــت 
کــه آنهــا نیــز احتمــاال از ســبک های گذشــته الهــام گرفتــه بودنــد. 
دوم ایــن کــه ایــن هنرمنــدان، روایــات شــفاهی  کــه شــنیده بودنــد 
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ــن  ــی در ذه ــیرین واقع ــری از ش ــچ تصوی ــد و هی ــور کردن را مص
ــات آن چیــزی کــه  نداشــتند بلکــه براســاس توصیفــات ایــن روای
در ذهنشــان نقــش بســت را تصویــر کردنــد، پــس ایــن نظریــه بــا 
ــن  ــر ای ــال دیگ ــه احتم ــت. البت ــت نیس ــل درس ــن دو دلی ــر ای ذک
اســت کــه ایــن دســته از هنرمنــدان باتوجــه بــه ایــن کــه نظریــة 
تعلــق داســتان اســطوره ای شــیرین و فرهــاد بــه دوران ساســانیان 
ــوی  ــاس و م ــرم لب ــات، ف ــد تزئین ــعی کردن ــد، س ــنیده بودن را ش

شــیرین را هــم بــه ســبک دورة 
ساســانیان نقــش کننــد.

ــه آن  ــر ک ــگارة دیگ ــا ن ام
ــیرین و  ــدار ش ــة دی ــم صحن ه
ــت،  ــرده اس ــش ک ــاد را نق فره
ــار اســت  ــه دوران قاج ــق ب متعل
مکتــب  ویژگی هــای  چراکــه 
ــرا  ــی طبیعت گ ــه مکتب ــار ک قاج
و رئالیســم بــوده اســت ایــن 
می دهــد.  نشــان  را  نکتــه 
چهره هــای  فــرم  طرفــی  از 
شــیرین و ندیمانــش، آرایــش 
صــورت، لباس هــا و تــاج آن هــا 
ســبک  بــر  همــه  از  بیشــتر 
ــد.  ــد می کن ــار تأکی ــب قاج مکت
ایــن نــگاره هــم تعلــق شــیرین 
ــری  ــی باالت ــة اجتماع ــه طبق ب

نســبت بــه فرهــاد را نشــان می دهــد. 
ــق  ــر شــده در آن متعل ــه نقــش تصوی ــدی ک ــگارة بع ــا در ن ام
بــه دوران حماســی _اســطوره ای کیانیــان اســت و در مقایســه بــا 
ــدار  ــگارة دی ــم، ن ــی می کنی ــاد آن را بررس ــیرین و فره ــگارة ش ن
ــگاره از لحــاظ موضوعــی، در فضــای  ــن ن ــه اســت. ای زال و روداب
عاشــقانة داســتان شــیرین و فرهــاد قــرار دارد و تصویــر ارائــه شــده 

از رودابــة کابلــی اطالعــات جالــب توجهــی را بــه دســت می دهــد. 
از جملــة ایــن اطالعــات می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه 
ارتبــاط نزدیــک او بــا ندیمه هایــش باعــث شــده بــود کــه آن هــا را 

از عشــقی کــه نســبت بــه زال داشــت مطلــع ســازد. 
نــگارة موردنظــر هــم از لحــاظ هنــری هماننــد نــگارة شــیرین 
ــزو  ــا ج ــت ام ــق دارد، اس ــان تعل ــب اصفه ــه مکت ــه ب ــاد ک و فره
نــود و ســه تصویــر از شــاهنامة مهــم و مصــور رشــیدا اســت یعنــی 
ایــن هنرمنــد پــر کار در بــه 
تصویــر کشــیدن صحنه هــای 
بســیار  فعالیــت  اســطوره ای 
ــب  ــارش بســیار جال داشــته و آث
ــکات  ــت. از ن ــوده اس ــه ب توج
قاســم،  محمــد  کار  جالــب 
شــناخت زمانــی و ســعی بــر 
فضــای  در  صحنــه  کشــیدن 
ــاق در  ــه اتف ــت ک ــه ای اس زمان
ــال  ــرای مث آن رخ داده اســت. ب
در نــگارة شــیرین و فرهــاد، فرم 
صــورت و چشــم ایرانــی و حتــی  
لبــاس شــیرین در فضــای آن 
ــده و  ــر ش ــه تصوی دوره و منطق
ــه  ــدار زال و روداب ــة دی در صحن
نیــز رودابــه را بــا لبــاس و فــرم 
کشــیده  چشــمی،  و  صــورت 

ــد. ــان می ده ــی آن را نش ــژاد کابل ــنی ن ــه روش ــه ب ــت ک اس
ســودابه مصــداق نقــش بــد و مایــة ننــگ در شــاهنامه اســت. 
او کــه دختــر پادشــاه هامــاوران بــود و خــودش شــاهزاده محســوب 
ــی از او  ــرة خوب ــاه، چه ــا کاووس ش ــدای ازدواج ب ــد، در ابت می ش
ارائــه شــد امــا عشــق بــه ســیاوش و خیانتــش باعــث شــد چهــرة 

بــدی از او در دوران اســطوره ای بــه جــا بمانــد. 

از آنجــا کــه در باورهــای کهــن، زمیــن را 
ماننــد زنــان بــارور، زایــا و پرورش دهنــده 
می دانســتند کــه تمــام موجــودات زمینــی 
ــوش  ــد و در آغ ــود می آین ــه وج ــة آن ب در پهن
ــیت  ــد، جنس ــرورش می یابن ــل آن پ ــار فص چه
ــد. در  ــر گرفتن ــه در نظ ــن را مادین ــی زمی فرض
واقــع عبــارت هویت ســاز و پــر احســاس »مــام 
میهــن« نیــز از همیــن خاســتگاه نشــأت گرفتــه 
ــد  ــر گرفته ان ــر در نظ ــادر بش ــت و آن را م اس
ــوان  ــه عن ــع از آن ب ــی از مناب ــی در برخ و حت
ــه  ــن ک ــن ای ــه در حی ــد ک ــاد می کنن ــو ی ایزدبان
نمــاد هویــت ایرانــی بــوده، تقــدس واالیــی نیــز 

ــت. ــته اس داش
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او بــود کــه باعــث شــد ســیاووش بــه ور گــرم )آزمایــش آیینــی( 
تــن دهــد و از آتــش بگــذرد. نقــش او در نگاره هایــی آمــده اســت 
ــند و  ــر می کش ــه تصوی ــش را ب ــیاوش از آت ــور س ــة عب ــه صحن ک
ــه خاطــر رســوا  ــه ســودابه در گوشــه ای  ب ــن صحن ــواًل در ای معم
شــدن بــر ســر خــود چنــگ می کشــد. در ایــن نــگاره ســودابه بــه 
همــراه یکــی از ندیمانــش بــا چهــره ای نگــران، از کاخ بــه صحنــة 

ــرد. ــیاوش می نگ ــور س عب

تصویر کلی ارائه شده از زنان دوران اساطیری در 
شاهنامه های مصور

ــوش  ــر نق ــی ب ــات فراوان ــای مجــدم کــه مطالع ــر نظــر آق بناب
زنــان شــاهنامه دارنــد. )اکثــر زنــان شــاهنامه نمونــة بــارز زن تمــام 
عیارانــد و در عیــن برخــورداری از فرزانگــی، بزرگ منشــی و حتــی 

ــد.( ــه نحــوی سرشــار بهره مندن ــه نیــز ب دلیــری از جوهــر زنان
ــد  ــژه و گردآفری ــره، منی ــه، فرنگیــس، جری ــی چــون تهمین زنان

ــی و  ــی درون ــا زیبای ــد. آنه ــرام را برمی انگیزانن ــق و احت ــم عش ه
ــمار  ــه ش ــه ب ــی بیگان ــه نژادهای ــن ک ــود ای ــد و باوج ــی دارن بیرون

ــد.  ــی برخوردارن ــات عال ــا از صف ــد ام می رون
البتــه بــه جــز ســودابة خیانــت کار، ایــن زنــان الگوهایــی چــون 
بزرگ منشــی، شــوهرداری، مبــارزه بــا پلیــدی و پایــداری در 
ــد.  ــی کرده ان ــاهنامه معرف ــدگان ش ــه خوانن ــختی ها را ب ــل س مقاب
همان طــور کــه در چنــد نــگارة بــاال اشــاره شــد، زنــان در 
شــاهنامه بیشــتر بــا شــأن و منزلــت باالیــی نقــش شــده اند و نــوع 
ــات  ــان از طبق ــه آن ــد ک ــان می ده ــا نش ــورآالت آنه ــاس و زی لب
اشــراف جامعه انــد، بــا ایــن حــال ویژگــی اخالقــی آنهــا بــه ویــژه 

ــه اســت.  ــل توج وفاداریشــان قاب
در منابــع برجســته ای کــه بــه بررســی هنــر دورة ایــران باســتان 
ــوع  ــک ن ــر ی ــی بهت ــه و بررس ــرای مطالع ــواًل ب ــد، معم می پردازن
دســته بندی ارائــه می کننــد کــه براســاس آن هنــر ایــران باســتان 
شــامل پنــج دورة تمدنــی اســت. ایــن تقســیم بندی بــه شــرح زیــر 
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اســت کــه در هــر بخــش بــه طــور مختصــر بــه تصاویــر و نــگارة 
زنــان می پردازیــم: ۱ـ هنــر تمــدن ایــالم 2ـ هنــر تمــدن مــاد ۳ـ 

تمــدن هخامنشــی 4ـ تمــدن ســلوکی 5ـ تمــدن ساســانیان 
بــه طــور کلــی در ایــن بخــش بایــد بــه دو نکتــة حائــز اهمیــت 
پرداخــت: اول، در تقســیم بندی ارائــه شــده، دو دورة طالیــی 
هنــری داریــم کــه یکــی از آن هــا تمــدن ایــالم باســتان و دیگــری 
ــالم و  ــدن ای ــان تم ــه زن ــت. دوم، ب ــکانیان اس ــت اش دورة حکوم
نــگارة آنــان بیــش از همــة دوران هایــی کــه در ایــن تقســیم بندی 

ــم.  ــد، می پردازی ــود دارن وج

هنر تمدن ایالم 

از آن جــا کــه ایــالم  بــه ســبب دشــت های حاصل خیــز 
خوزســتان مــازاد تولیــد داشــت، در درجــه ای بســیار بــاال از تمــدن 
قــرار داشــت، چراکــه همیشــه و در هــر تمدنــی تاریــخ ثابــت کــرده 

ــی  ــهری منته ــة ش ــد جامع ــه رش ــده ب ــاد ش ــوارد ی ــه م ــت ک اس
می شــوند. امــا ممکــن اســت ایــن ســوال مطــرح شــود کــه مرتبــة 
ــای  ــه نگاره ه ــر و ب ــه هن ــه ارتباطــی ب ــدن شــهری چ ــاالی تم ب
ــة  ــه رابط ــت ب ــوال می بایس ــن س ــه ای ــخ ب ــان دارد؟ در پاس زن

ــن دو عنصــر اشــاره کــرد. ــل ای متقاب
ــاد  ــه ای از اقتص ــه جامع ــه ک ــان هرچ ــر محقق ــاس نظ براس
ــز  ــری نی ــی باالت ــة تمدن ــد از مرتب ــته باش ــری داش ــروت بهت و ث
ــاه بیشــتری  ــة شــهری در رف برخــوردار اســت و هرچــه کــه جامع
باشــد، فرصــت مناســب تری بــرای ظهــور و بــروز انــواع هنرهــا و 
هنرمنــدان بــه وجــود می آیــد. هــر انــدازه کــه این هنــر پیشــرفته تر 
ــی،  ــاهانه، دین ــون ش ــوری همچ ــات مح ــر موضوع ــد عالوه ب باش
اســاطیری و ... بــه موضوعــات دیگــری از جملــه نقــش زنــان نیــز 

می پــردازد.
ــان تنهــا مختــص  ــن اســت کــه نگاره هــای زن ــة مهــم ای نکت
ــاری و اشــراف نیســت، هرچنــد کــه بیشــتر آنهــا را  ــان درب ــه زن ب
زنــان دربــاری تشــکیل می دهنــد امــا زنــان طبقــات متوســط نیــز 
نقــش شــده اند. ایــن موضــوع بســیار حائــز اهمیــت اســت چراکــه 

ــد.  ــه می ده ــة آن روز ارائ ــیاری را از جامع ــای بس داده ه

مهر استوانه ای بانوی نخ ریس

در هنــر ایــالم مهرهــای اســتوانه ای اهمیت بســیاری داشــتند 
ــه  ــا ب ــژه الهه ه ــه وی ــی ب ــات دین ــر موضوع ــا عالوه ب و در آنه
ــه  ــان پرداخت ــگاه آن ــوان و جای ــون بان ــی چ ــات متنوع موضوع
می شــد. نقــش بانویــی کــه دوک نخ ریســی را بــه دســت 
ــگاه  ــت و جای ــنی موقعی ــه روش ــد ب ــندگی می کن ــه و ریس گرفت
شــغلی ویــژة زنــان را نشــان می دهــد. هــر چنــد ندیمــه ای کــه 
در پشــت بانــو بــا لباســی متفــاوت ایســتاده و او را بــاد می زنــد، 
ــت  ــی از آن اس ــو حاک ــش م ــا و آرای ــم لباس ه ــی ه از طرف
ــر  ــا بناب ــه اســت. ام ــاالی جامع ــة ب ــه دار از طبق ــوی خان کــه بان
ــی در  ــتگاه نخ ریس ــن دس ــود ای ــف، وج ــان مختل ــدگاه مورخ دی



تمــدن چنــد صــد ســالة ایــالم نشــان می دهــد کــه در آن دوران 
کارگاه هــای نخ ریســی بــر پــا می شــده و زنــان طبقــات متوســط 
ــة  ــر مرتب ــوارد ب ــن م ــة ای ــه هم ــتند ک ــز در آن اشــتغال داش نی

ــد. ــد می کن ــهری تأکی ــدن ش ــی از تم باالی
 نکتــة جالــب دیگــر نقــش برجســتة ماهــی بــر روی 
چهارپایــه اســت کــه بنابــر نظریــه ای ایــن نــوع نقــش ماهــی، 
نمــادی از تمــدن ایــالم بــه حســاب می آمــد. از لحــاظ هنــری 
ــت  ــا ظراف ــتوانه ای را ب ــر اس ــن مه ــش ای ــد نق ــز هنرمن نی
خاصــی تراشــیده اســت، چراکــه هارمونــی و تناســب بــدن بانــو 
و همچنیــن جزئیــات آن شــامل تزئینــات لبــاس، حتــی صندلــی 
و چهــار پایــه بــه روشــنی ظرافــت و لطافــت هنــری ایــن اثــر 

را نمایــان می ســازد. 

پیکرهای مفرغی زنان در تپه و قبرستان مارلیک

ــارم  ــدة چه ــتان در س ــرغ لرس ــکل گیری و رواج مف ــا ش ب
پیــش از میــالد، ایــن آلیــاژ کاربــردی بــه تمــدن و هنــر ایــالم 
ــک  ــام مارلی ــه ن ــر ب ــی دیگ ــالم، تمدن ــت. در ای ــز راه یاف نی
شــکل گرفتــه بــود کــه در حفاری هــا از ایــن تمــدن آثــار قابــل 
ــت شــده اســت. در قبرســتان مارلیــک دو پیکــرة  توجهــی یاف
ــا فرم هــای ســاده و در  ــه دســت آمــده کــه ب ــان ب مفرغــی زن
عیــن حــال مشــخص، ســاخته شــده بودنــد و شــباهت زیــادی 

ــتند.  ــر داش ــای دوران حج ــه بت ه ب

سنجاق الهۀ خدمت گزار

یکــی از آثــار ناشــناخته کــه از تمــدن ایــالم کشــف شــده، 
ســنجاقی مفرغــی اســت. بــر روی ایــن ســنجاق، نقــش الهــة 
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آیینــه بــا دو کاهــن یــا خدمت گــزار در دو طرفــش تصویــر شــده 
اســت. هرچنــد کــه صــورت الهــه و کاهنــان بــه صــورت خــاص 
نقــش بســته شــده امــا براســاس دیدگاهــی کــه از ایــن تصویــر 
ــه نظــر می رســد کــه ایــن دو کاهــن نیــز  حاصــل می شــود، ب
بــه عنــوان دو نیــروی خیــر و شــر هســتند و در دو طــرف الهــه 
ــه ایــن دیــدگاه  ــوان قاطعان ــاز هــم نمی ت ــی ب قــرار گرفتنــد ول

را پذیرفــت. 

پیکرة نپیر آسو ) همسر اونتاش گال(

در  زنــان  کامــل  تصویــر  برجســته ها،  نقــش  عالوه بــر 
ــت اســت.  ــز اهمی ــز بســیار حائ ــن دوره نی ــن ای پیکره هــای مفرغی
ــو،  ــر آس ــن نپی ــرة مفرغی ــا، پیک ــته ترین پیکره ه ــی از برجس یک
ــری  ــالم اســت کــه از لحــاظ هن ــاش گال، پادشــاه ای همســر اونت
بســیار برجســته اســت چراکــه در آن، هــم عنصــر تزئیــن لبــاس بــه 
کار رفتــه و هــم خــط میخــی، نکتــة جالــب آن نیــز همیــن اســتفاده 
از خــط و ایجــاد کتیبــه بــر دامــن ایــن پیکــره اســت کــه آن را از 

ــت. ــاخته اس ــز س ــا متمای ــر پیکره ه دیگ
در کتیبــة آن، کــه بــه خــط ایالمــی نوشــته شــده اســت، آمــده: 
ــاش ناپیریشــا هســتم. هرکــس کــه  ــن ناپیرآســو، همســر اونت »م
ــد آن  ــه بخواه ــس ک ــد، هرک ــرف کن ــرا تص ــمة م ــد مجس بخواه
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ــا  ــد و ی ــه را خــراب کن را درهــم بشــکند، هرکــس کــه ایــن کتیب
نــام مــرا پــاک کنــد، باشــد کــه موردغضــب خدایــان اینشوشــیناک، 
ــان  ــلش از می ــام و نس ــرد و ن ــرار گی ــا ق ــا و کیریریش ــپ ایریش ن
ــه در  ــه کار رفت ــت ب ــن، ظراف ــن مت ــر ای ــود.« عالوه ب ــته ش برداش
ســاخت پیکــره بســیار مهــم اســت چراکــه ســازنده بــه قــدری بــه 
جزئیــات تزئینــی آن توجــه کــرده اســت کــه ســعی داشــته حتــی 
ــی  ــه و از طرف ــتبند ملک ــن و دس ــت دام ــاس، حال ــای لب چین ه

هارمونــی و تناســب بــدن ملکــه 
را بــه خوبــی نشــان دهــد. آنچــه 
ــن دوره  ــای ای ــر پیکره ه در اکث
دیــده می شــود و در ایــن مــورد 
هــم بــه روشــنی نمایــان شــده، 
آن اســت کــه دســت ملکــه 
ــم  ــش روی ه ــت نیای ــه حال ب

گذاشــته شــده اســت.

مجسمۀ زن کشف شده در 
شوش از عصر سیماشکی ها 

ذکــر  کــه  همان طــور 
ــالم  ــدن ای ــر و تم ــد، در هن ش
ــاال  ــات ب ــان طبق ــر زن عالوه ب
و اشــراف بــه زنــان طبقــات 

ــاظ  ــه از لح ــره ک ــن پیک ــت. ای ــده اس ــه ش ــز پرداخت ــط نی متوس
هنــری بســیار ســاده اســت، یکــی از زنــان طبقــه متوســط را نشــان 
ــگارة  ــا ن ــرة او ب ــو و چه ــش م ــا، آرای ــاوت لباس ه ــد. تف می ده
ــه روشــنی گویــای ایــن نکتــه اســت کــه پیکــره  ــان اشــراف ب زن
ــاس  ــر لب ــق دارد. عالوه ب ــط تعل ــر متوس ــه و قش ــی از طبق ــه زن ب
و آرایــش، جنــس وســایل اغلــب از مفــرغ بــوده کــه در آن زمــان 
ارزش زیــادی داشــت امــا متریــال هنــری طبقــة متوســط از ســنگ، 

ــت. ــوده اس ــفال ب ــا س گل و ی

نقش یادبود اونتاش نپیریشا ) معبد چغازنبیل(

ــی حــک شــده  ــش زن ــتانی نق ــن ســنگ نگارة باس ــر روی ای ب
 اســت کــه دم ماهــی دارد و ایــن دم ماهــی بــه کار رفتــه در نقــوش، 
ــادی داشــت. در  ــوده کــه از اهمیــت زی ــالم ب نمــادی از تمــدن ای
ــه  ــی را در دســتان خــود گرفت ــن نقــش اســطوره ای، زن مارهای ای
 اســت و در بــاالی تصویــر کاهنه هــای معبــد در حــال عبــور 
ــه  ــوط ب ــر مرب ــن اث ــتند. ای هس
دورة ایــالم میانــه و دودمــان 
ایگــه هالکــی اســت کــه در 
ــالد از  ــش از می ــدة دوازده پی س
ــال  ــوش انتق ــه ش ــل ب چغازنبی

ــت.  ــه اس یافت

لباس زنان ایالمی

پیکره هایــی  نــوع  ایــن 
ــی  ــة آن باق ــم تن ــا نی ــه تنه ک
مانــد و همچنیــن نگاره هــای 
ــر  ــان ب ــده زن ــته ش ــش بس نق
ــای  ــن دوره، داده ه ــای ای جام ه
جالبــی در خصــوص نــوع لبــاس 
ــا  ــه م ــراف ب ــات اش ــان طبق زن
بــا  محققــان  کــه  می دهــد 
ــی  ــان ایالم ــاس زن ــی لب ــرای بازنمای ــی ب ــا اقدامات ــن داده ه همی

ــد. ــورت داده ان ص

هنر تمدن مادها

از آنجــا کــه هنــر تمــدن مــادی نیــز محــور اصلــی موضوعــات 
ــدان  ــرار داده اســت، هنرمن ــی ق ــر شــاهان و گاهــی دین خــود را ب
ــراف  ــاری و اش ــات درب ــه طبق ــا ب ــا و نگاره ه ــب در پیکره ه اغل
ــاری در  ــان درب ــش زن ــم نق ــاس ه ــن اس ــر همی ــد. ب ــه کردن توج

ــت  ــتوانه ای اهمی ــای اس ــالم مهره ــر ای در هن
بســیاری داشــتند و در آنهــا عالوه بــر موضوعــات 
بــه موضوعــات  الهه هــا  بــه ویــژه  دینــی 
متنوعــی چــون بانــوان و جایــگاه آنــان پرداختــه 
ــی  ــه دوک نخ ریس ــی ک ــش بانوی ــد. نق می ش
ــه  ــد ب ــندگی می کن ــه و ریس ــت گرفت ــه دس را ب
روشــنی موقعیــت و جایــگاه شــغلی ویــژة زنــان 
ــه در  ــه ای ک ــد ندیم ــر چن ــد. ه ــان می ده را نش
پشــت بانــو بــا لباســی متفــاوت ایســتاده و او را 
ــد، از طرفــی هــم لباس هــا و آرایــش  ــاد می زن ب
ــه دار از  ــوی خان ــه بان ــت ک ــی از آن اس ــو حاک م

ــاالی جامعــه اســت. طبقــة ب
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هنــر آنهــا بــر نقــش زنــان طبقــة متوســط در جامعــه ارجحیــت دارد 
امــا پیکــره و نگاره هــای زنــان طبقــات متوســط در جامعــة مــاد هــم 
بــه تعــداد محــدودی یافــت شــده اســت. متریــال ویــژة هنر شــاهانة 
آنهــا کــه گنجینــه ای از آن در تپــة زیویــه و لرســتان کشــف شــده 
ــای ســاخته  ــا در برخــی از پیکره ه ــوده ام ــرغ و طــال ب بیشــتر مف

شــده، آثــار ســنگی نیــز یافــت شــده اســت.   
تأثیــر عناصــر هنــری اقــوام مختلــف همچــون ســکاها، آشــور و 
... بــر هنــر مــادی بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه آن هــا عالوه بــر 
ارتباطــات پرفــراز و نشــیب سیاســی بــا یکدیگــر تبــادالت هنــری 
نیــز داشــته اند امــا بــه دلیــل پاییــن بــودن درجــة جامعــه و تمــدن 
ــر  ــه در هن ــه ک ــن دوره آن گون ــری ای ــای هن ــهری، تکنیک ه ش
ایــالم دیــده می شــود بــه کار گرفتــه نشــده اســت. بــه خصــوص 
در پیکره هــا و نــگارة زنــان کــه بیشــتر آن هــا در ایــن دوره، 
ــی  ــای ایالم ــی پیکره ه ــبت ریاض ــدام و نس ــب ان ــک، تناس تکنی
را ندارنــد. حتــی در برخــی از نگاره هــا و پیکرک هــا از نقــوش 
انتزاعــی اســتفاده کرده انــد، بــا ایــن حــال بررســی آن هــا مطالــب 
ــان را  ــرافی و فعالیت هایش ــان اش ــگاه زن ــوص جای ــی در خص مهم

ــد. ــه می ده ارائ

پیکره های فلزی زنان ) لرستان(

ــای آن  ــای الهه ه ــان، پیکره ه ــال محقق ــه احتم ــا ب ــن پیکره ه ای
ــع،  ــود مناب ــه کمب ــا توجــه ب ــه ب ــد. البت ــادی بودن ــه در دوران م منطق
ــا  ــادی  ی ــه دورة م ــق ب ــا متعل ــن پیکره ه ــه ای ــن ک ــان در ای محقق
ــد.  ــر دارن ــالف نظ ــد، اخت ــر از آن بوده ان ــای قبل ت ــه دوره ه ــق ب متعل
ــرای  ــا بازنگــردد، ب ــه دورة ماده ــر ب ــی اگ ــر حت ــن اث ــا بررســی ای ام
کســب اطالعــات در رابطــه بــا ایــن دوره مفیــد اســت چراکه بســیاری 
از ســنت ها و جنبه هــای آیینــی اقــوام کوتــی، لولوبــی، هــوری، کاســی 
و ... بــدون تغییــرات قابل توجهــی در میــان مادهــا ادامــه یافــت و ایــن 
ســنت ها و عقایــد پیــش از هــر جایــی بــا توجــه بــه محــور موضوعــی 

شــاهانه_دینی در هنــر آن هــا منعکــس شــده اســت.

ــاد  ــال زی ــه احتم ــه ب ــن ک ــای مفرغی ــن پیکره ه در بررســی ای
الهه هــا و خدایــان مونــث هســتند، جنبــة مذهبــی و دینــی غالــب 
اســت. حتــی براســاس نظریــه ای ایــن پیکره هــا را بــه ســبب فــرم 
ــا، الهــة  ــه آناهیت ــرار دارد ب ــه روی نیم تنه شــان ق دست هایشــان ک
بــاروری نســبت داده انــد امــا بــا ایــن حــال ایــن نظریــه نیــز قطعــی 
ــف  ــود، مخال ــتدالل های خ ــا اس ــان ب ــده ای از محقق ــت و ع نیس

سرســخت آن هســتند.

دوک نخ ریسی و حلقه های قالب بافی

ــه عنــوان  ــه داری ب همان طــور کــه در دوره هــای مختلــف، خان
ــان  ــز زن ــا نی ــوده اســت در عصــر ماده ــان ب ــت مشــترک زن فعالی
خانــه دار بــه خانــه داری مشــغول بوده انــد و آنهــا ســعی می کردنــد 
ــدان،  ــرورش فرزن ــواده و پ ــای خان ــتن گرم ــه داش ــر نگ عالوه ب
ــة  ــی و تهی ــز، بافندگ ــت و پ ــون پخ ــی همچ ــای خانگ فعالیت ه
ــام  ــو انج ــن نح ــه بهتری ــد و ب ــده بگیرن ــر عه ــم ب ــاک را ه پوش
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ــر  ــون س ــی همچ ــای مختلف ــان ابزاره ــای آن ــد. از فعالیت ه دهن
دوک هــای نخ ریســی و حلقه هــای پارچه بافــی کشــف شــده 
ــوادة خــود و  ــا اســتفاده از آن هــا، پوشــاک خان ــان ب اســت کــه زن
ــن حــوزه، پوشــاک اشــراف را  ــال در ای ــان فع گاهــی برخــی از زن

تهیــه می کردنــد. 

نگارة مجلس مهمانی زنان بر روی ظرفی کشف شده در 
لرستان

ــوان داده هــای جالب توجهــی  ــه روشــنی می ت ــگاره ب ــن ن در ای
ــت  ــیقی دان را دریاف ــر و موس ــان خنیاگ ــت زن ــوص فعالی در خص
ــه  ــته اند ک ــاهانه نشس ــل ش ــر مب ــی ب ــرف زنان ــک ط ــرد. در ی ک
ــی هــم در حــال  ــد. زن از اشــراف هســتند و جامــی در دســت دارن
ــال  ــی در ح ــر زن ــوش شــده و در طــرف دیگ ــگ منق ــن چن نواخت

ــه )سیســتروم( نقــش شــده اســت. ــن جغجغ نواخت

پیکرة زنان در حال گریه و زاری در لرستان

اســت،  ابهام برانگیــز  آن هــا  نقــش  کــه   پیکره هــا  ایــن 
ــیون و زاری را نشــان  ــال ش ــی در ح ــان، زنان ــر نظــر محقق بناب
ــد  ــا دریافتن ــن پیکرک ه ــی همی ــا بررس ــان ب ــد. محقق می ده
ــگام  ــه در آن، هن ــا وجــود داشــته ک ــی در عصــر ماده ــه آیین ک
تدفیــن مــردگان، زنانــی را بــه شــیون، نالــه و کنــدن مــوی ســر 

ــوان  ــاز هــم نمی ت ــد. ب ــازه حاضــر می کردن ــر بالیــن جن ــوان ب ــاز هــم نمی ت ــد. ب ــازه حاضــر می کردن ــر بالیــن جن ب
بــا قطعیــت در ایــن بــاره نظــر داد امــا تطبیــق و تناســب بــا قطعیــت در ایــن بــاره نظــر داد امــا تطبیــق و تناســب 
ــی از  ــز در برخ ــروزه نی ــه ام ــومی ک ــا رس ــن ب ــن آیی ــی از ای ــز در برخ ــروزه نی ــه ام ــومی ک ــا رس ــن ب ــن آیی ای
ــود  ــرا می ش ــاه اج ــتان و کرمانش ــه لرس ــتان ها از جمل ــود اس ــرا می ش ــاه اج ــتان و کرمانش ــه لرس ــتان ها از جمل اس

ــد.  ــه می افزای ــن فرضی ــتی ای ــت و درس ــر صح ــد. ب ــه می افزای ــن فرضی ــتی ای ــت و درس ــر صح ب
 تصویــری نیــز که از روی ســنگ برجســته ای آشــوری  تصویــری نیــز که از روی ســنگ برجســته ای آشــوری 
بازنمایــی شــده، صحنــة مهاجــرت زنــان و فرزندان شــان بازنمایــی شــده، صحنــة مهاجــرت زنــان و فرزندان شــان 
ــور  ــگارة مزب ــد. در ن ــان می ده ــگ نش ــگام جن ــور را در هن ــگارة مزب ــد. در ن ــان می ده ــگ نش ــگام جن را در هن
ــی را در صــورت  ــه نگران ــرده اســت ک ــد ســعی ک ــی را در صــورت هنرمن ــه نگران ــرده اســت ک ــد ســعی ک هنرمن
ــی  ــر برهنگ ــذارد، عالوه ب ــش بگ ــه نمای ــر ب ــان مهاج ــی زن ــر برهنگ ــذارد، عالوه ب ــش بگ ــه نمای ــر ب ــان مهاج زن
پــا، ســربازی کــه در جلوی شــان اســت، نشــان از عجلــه پــا، ســربازی کــه در جلوی شــان اســت، نشــان از عجلــه 

و شــتاب آن هــا دارد.و شــتاب آن هــا دارد.

نگارة زنان در جام زرین در گنجینۀ حسنلونگارة زنان در جام زرین در گنجینۀ حسنلو

بــر ایــن جــام تصاویــر مهمــی قلــم زنــی شــده اســت. بــر ایــن جــام تصاویــر مهمــی قلــم زنــی شــده اســت. 
ــر  ــوار ب ــاخ دار س ــای ش ــه ایزده ــوط ب ــر بخشــی از آن مرب ــوار ب ــاخ دار س ــای ش ــه ایزده ــوط ب بخشــی از آن مرب
ــا نقش هــای اســطوره ای آمــده اســت  ــه اســت کــه ب ــا نقش هــای اســطوره ای آمــده اســت اراب ــه اســت کــه ب اراب
ــر  ــودن هن ــی ب ــی و مذهب ــر آیین ــم ب ــه بازه ــن نکت ــر و ای ــودن هن ــی ب ــی و مذهب ــر آیین ــم ب ــه بازه ــن نکت و ای

ــد.  ــد می کن ــاد تأکی ــد. م ــد می کن ــاد تأکی م
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بازنمایی لباس زنان مادی بر اساس نگاره های آنان

ایــن نــگاره کــه زنــی را بــا لبــاس بلنــد مــادی در برابــر مــردی 
ــده  ــف ش ــون کش ــدة جیه ــت ش ــة یاف ــد در گنجین ــان می ده نش
ــان  ــه محقق ــوش دیگــر ب ــار نق ــان در کن ــاس آن ــی لب و در بازنمای

کمــک کــرده اســت. 

هنر تمدن هخامنشیان

ــوده  عصــر هخامنشــی همیشــه گل سرســبد عصــر باســتان ب
اســت. شــکوفایی هنــری ایــن دوره را ناشــی از ثبــات اقتصــادی و 
اجتماعــی تلقــی هخامنشــیان می داننــد. همچنیــن بــه نظر می رســد 
کــه هنــر ایــن دوره، ترکیبــی از عناصــر هنــری ســرزمین های تابــع 
ــه دورة مادهــا پیشــرفت چشــمگیری  ــوده باشــد چــون نســبت ب ب
ــا ایــن وجــود امــا بــه علــت پاییــن بــودن درجــة  داشــته اســت. ب
ــژه  ــه وی ــر آن ب ــالم، هن ــبت دورة ای ــه نس ــن دوره ب ــهری ای ش
ــد  ــدارد، هرچن ــی ن ــب بدن ــی و تناس ــا، هارمون ــا و پیکره ه نگاره ه

ــد. ــن کار می پرداختن ــه ای ــری ب ــدان ماه ــه هنرمن ک
ــاری  ــن دوره صــورت شــاهانه و درب ــر در ای ــه هــر حــال هن ب
بــه خــود می گیــرد و بیــش از هــر چیــز در خدمــت بیــان شــکوه و 
عظمــت شــاهانه اســت، همچنیــن در آن تصاویر انتزاعــی و ترکیبی 
نیــز بــه چشــم می خــورد. بنابرایــن، در ایــن شــرایط بدیهــی اســت 
ــوان نقــش  ــاری و ایزدبان ــان درب ــر روی اغلــب پیکره هــا، زن کــه ب
شــده باشــند. البتــه بــرای مثــال: بــر روی سنگ برجســته ای، نقــش 
ــودن  ــه معنــی دینــی ب ــد ب ــار پادشــاه می آی ایزدبانویــی کــه در کن
ــاه  ــار پادش ــو در کن ــر هخامنشــی نیســت بلکــه حضــور ایزدبان هن
تأکیــدی بــر مشــروعیت مذهبــی شــخص پادشــاه اســت. بــا ایــن 
حــال نگاره هــا و پیکره هــای زنــان در ایــن دوره یــا بســیار کــم و 

یــا هنــوز کشــف نشــده اســت.

سردیس آتوسا در تخت جمشید

ــر  ــوروش کبی ــر ک ــاری و دخت ــی درب ــاهدخت و زن ــا ش آتوس
پارســی، همســر داریــوش و مــادر خشایارشــاه بــوده اســت. 
ــش،  ــو و شــأن و منزلت ــن بان ــت ای ــل اهمی ــه دلی ــب ب ــن ترتی بدی
ــد کــه ســردیس او  هنرمنــدان مجسمه ســاز ایــن دوره ســعی کردن
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را بــا تکنیک هــای هنــری مناســب بســازند. جنــس ایــن ســردیس 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــت و حاک ــروزه اس ــت فی ــنگ گران قیم از س
در هنــر شــاهانه و دربــاری از ســنگ ها و فلــزات گران قیمــت 
ــان  ــر نش ــاری را بهت ــکوه درب ــا آن ش ــت ت ــده اس ــتفاده می ش اس
دهــد. ایــن ســردیس کــه بــه قــرن ســوم و چهــارم پیــش از میــالد 
تعلــق دارد در تخــت جمشــید یافــت شــده اســت و اطالعاتــی کــه 
ــرم صــورت و  ــو، ف ــش م ــوع آرای در خصــوص ظاهــر شــاهزاده، ن

اختیــار  او در  تــاج کنگــره ای 
قــرار داده، حائــز اهمیــت اســت. 

نقش برجسته ای در غرب 
ترکیه که سه بانوی اسب 
سوار و دو بانوی پیاده بر 

آن نقش شده اند

کــه  سنگ برجســته  ایــن 
ــیای  ــر در آس ــال های اخی در س
صغیــر کشــف شــده،	بســیاری از 
ــورد  ــان را در م ــات محقق ابهام
هخامنشــی،  زنــان  پوشــش 
ــان  ــای آن ــرم لباس ه ــوع و ف ن
برطــرف ســاخته اســت، چراکــه 
ــی از  ــل از آن، در بازنمای ــا قب ت

ــردرگم  ــار س ــود آث ــت کمب ــه عل ــن دوره ب ــوان ای ــای بان لباس ه
بودنــد امــا بررســی ایــن نــگاره نشــان داد کــه بــه طــور کلــی در 

ــد: ــکیل می ش ــمت تش ــان از دو قس ــش زن ــن دوره، پوش ای
لبــاس آســتین بلنــد ســاده کــه از زیــر گــردن تــا قــوزک پــا را . ۱

می پوشــاند و انتهــای آن چیــن دار بــوده اســت.
ــر . 2 ــر س ــه آن را ب ــروزی ک ــادر ام ــت چ ــه حال ــه ای ب پارچ

اســت. بــوده  قبلــی کوتاه تــر  لبــاس  از  امــا  می انداختنــد 
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــر ک ــرة دیگ ــته و دو پیک ــش برجس ــن نق ای

جــزو آثــار مصــر باســتان بــوده اســت، گرته بــرداری آنهــا از مــدل 
ــان هخامنشــی را بــه روشــنی نشــان می دهــد و عــالوه  لبــاس زن
ــک  ــة پازیری ــه در منطق ــی کوچکــی ک ــة قال ــر روی قطع ــرآن، ب ب
ــش  ــی نق ــای هخامنش ــا لباس ه ــی ب ــده، زنان ــف ش ــیبری کش س
ــه اســت. در  ــاس صــورت گرفت ــن لب ــی ای از ای شــدند کــه بازنمای
ــوان هخامنشــی بنفــش ارغوانــی  ایــن بازنمایــی، رنــگ لبــاس بان
اســت کــه بــه عنــوان رنگــی ســلطنتی در تاریــخ باســتان اســتفاده 
می شــد. از لحــاظ هنــری، ایــن 
نــگاره کــه در ترکیــه یافــت 
شــده بــه ســبک هنــری شــاهانه 
در  یعنــی  اســت؛  هخامنشــی 
ایــن ســنگ برجســته نیــز بــرای 
نشــان دادن شــکوه و شــأن زنان 
دربــاری، هنرمنــد از تکنیــک 
بزرگ تــر ســاختن آ ن هــا نســبت 
ــام و  ــر اجس ــه و دیگ ــه زمین ب
همچنیــن فــرم ماهیچه هــای 
متحــرک اســب ها، از تصویــر 
ــرده اســت. ــتفاده ک ــم رخ اس نی

ــان  ــگارة زن ــم ن اگــر بخواهی
از  نقــش شــده بــر قالــی را 
ــم،  ــی کنی ــری بررس ــاظ هن لح
ــم.  ــی می بری ــگاره پ ــن ن ــا ای ــری آن ب ــبک هن ــتراک س ــه اش ب
ــدرت و  ــدار، ق ــز ســعی شــده اســت، اقت ــگاره نی ــن ن چراکــه در ای
شــأن بانــوی هخامنشــی بــا بزرگ تــر کشــیدن او نســبت بــه ســایر 
اجســام موجــود در تصویــر نشــان داده شــود. از دیگــر ظرافت هــای 
هنــری ایــن فــرش، گره هــای دقیــق و هــم انــدازة آن اســت کــه 
ــرش بعــدی  ــه ف ــه شــدن آن، ب ــه عــالوة دورو بافت ــن عامــل ب ای
جلــوة خــاص داده اســت. زنــان نقــش شــده در ایــن نــگاره یــک 
دســت خــود را بــه حالــت نیایــش بــاال گرفتــه  و دســت دیگــر خــود 

ــر  ــبد عص ــه گل سرس ــی همیش ــر هخامنش عص
ــن  ــری ای ــکوفایی هن ــت. ش ــوده اس ــتان ب باس
ــی  ــادی و اجتماع ــات اقتص ــی از ثب دوره را ناش
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــیان می دانن ــی هخامنش تلق
ــی  ــن دوره، ترکیب ــر ای ــه هن ــد ک ــر می رس نظ
ــوده  ــع ب ــرزمین های تاب ــری س ــر هن از عناص
باشــد چــون نســبت بــه دورة مادهــا پیشــرفت 
چشــمگیری داشــته اســت. بــا ایــن وجــود امــا 
ــن  ــهری ای ــة ش ــودن درج ــن ب ــت پایی ــه عل ب
دوره بــه نســبت دورة ایــالم، هنــر آن بــه ویــژه 
تناســب  و  هارمونــی  پیکره هــا،  و  نگاره هــا 

ــدارد. ــی ن بدن
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را بــه ســمت گل لوتــوس کــه نمــادی از درباریــان پارســی بــوده، 
گرفته انــد. 

مهرنگارة شاهزادة هخامنشی

پیــش از روشــن شــدن طــرح و ســبک لباس زنــان هخامنشــی، 
محققــان بــر ســر ایــن کــه ایــن مهــر متعلــق بــه هنــر آشــور و یــا 
هخامنشــی اســت، اختــالف داشــتند امــا تناســب و تطابــق لبــاس 
ــن ابهــام  ــان در نگاره هــای هخامنشــی ای ــاس زن ــا لب ــاج آن ب و ت
را برطــرف ســاخت. در ایــن نــگاره عــودی کــه در وســط صحنــه 
ــاهزاده  ــروعیت ش ــر مش ــوزد نمایانگ ــاهزاده می س ــه روی ش و روب
ــان دادن  ــرای نش ــکاران ب ــرة خدمت ــش و چه ــاوت پوش ــت. تف اس

ــاالی او کشــیده شــده اســت.  جایــگاه ب

هنر تمدن سلوکی و اشکانی

ــه  ــران ب ــه قلمــرو ای ــه ب ــا ورود ســلوکیان بیگان در ایــن دوره ب
ــازی هایی  ــی شهرس ــاورزی و حت ــات کش ــی از اصالح ــل برخ دلی
ــه شــدت پیشــرفت  ــد، تمــدن و درجــة شــهری ب کــه انجــام دادن

کــرد و عالوه بــر ایــن پیشــرفت، ورود هنرمنــدان یونانــی بــه ایــران 
باعــث تحوالتــی در هنــر شــد. ویژگــی ایــن هنرمنــدان در کارهــای 
هنــری رعایــت تناســبات و ریاضــی هــم در نگاره هــا و هــم 
ــران  ــرو ای ــه قلم ــه ب ــی ک ــت، هنگام ــوده اس ــازی ب در تندیس س
آمدنــد، ایــن ویژگی هــا را بــه هنــر قبلــی کــه هیــچ تناســبی در آن 
وجــود نداشــت وارد کردنــد و همیــن عامــل هــم باعــث ایجــاد آثــار 

ــن دوره شــد. ــری برجســته ای در ای هن
آن هــا عالوه بــر تناســب و محاســبات ریاضــی، شــیوه های 
ــة  ــه نمون ــد ک ــی را وارد کردن ــر یونان ــتی در هن ــی و دوریس کورنت
آن هــا را می تــوان در کنــگاور دیــد. همچنیــن تندیس ســازی 
ــه شــدت برجســته  ــوان ب ــژه ســاختن پیکره هــای بان ــه وی آن هــا ب
ــز حفــظ  ــر دورة اشــکانی نی ــری در هن ــن شــیوه های هن اســت. ای
ــر  ــان در هن ــش زن ــی، نق ــور کل ــه ط ــت. ب ــه کار می رف ــد و ب ش
ایــن برهــه از تاریــخ ایــران بیشــتر شــده بــود و بــه نوعــی نقــش 
از دورة هخامنشــی اســت و  زن در هنــر اشــکانی پررنگ تــر 
ــر مناطــق مختلــف و  ــر ایــن موضــوع در هن ــور تغیی پژوهــش مزب

فرهنگ هــای محلــی ایــن دوره را نشــان می دهــد.



درفش

35

سال سوم * شماره دوازدهم * تیر ۱۴۰۰

سردیس و سکۀ ملکه موزا

ــود کــه  ــان رومــی فرهــاد چهــارم اشــکانی ب مــوزا یکــی از زن
آگوســتوس، پادشــاه روم، او را بــه عنــوان بــرده به پادشــاه اشــکانی، 
ــا آمــدن فرهــاد پنجــم،  ــه دنی ــد از ب فرهــاد پیشــکش کــرد. او بع
زمینــة نفــوذ خــود در حکومــت را فراهــم ســاخت و فرهــاد چهــارم 
ــر مســند پادشــاهی بنشــاند.  ــد خــود را ب ــا فرزن را مســموم کــرد ت
ــر  ــی ب ــه مــدت طوالن ــل ســلطنت فرهــاد پنجــم، او ب ــا در اوای ام
ــی  ــت هایی حت ــری سیاس ــه کارگی ــا ب ــرد و ب ــت  ک ــور حکوم کش
ــرش،  ــتن پس ــت نشس ــه تخ ــع از ب ــرش مان ــتن همس ــد از کش بع
فرهــاد پنجــم شــد. بــه صورتــی کــه فرهــادک تنهــا نــام شــاه را 
ــاس  ــت و براس ــام داش ــدرت ت ــار و ق ــمًا  اختی ــوزا رس ــت و م داش
ــود را در  ــرة خ ــش چه ــه نق ــی داد ک ــتور م ــارات، دس ــن اختی همی
ــد  ــادآور ش ــد ی ــد و بای ــش کنن ــادک نق ــکه های فره ــت س پش
ــژاد رومــی اش را  ــش ن ــرم چشــمان و موهای ــس او، ف کــه در تندی

مشــخص می کنــد.

دیوارنگاری شاه و شهبانوی اشکانی بر کوه خواجه 

بــا رواج دیوارنــگاری در دورة اشــکانیان، آثــار بســیار برجســته ای 
ــت  ــرای اشــکانیان اهمی ــه ب ــة سیســتان ک ــوه خواج ــة ک در منطق

زیــادی داشــته، شــکل گرفتــه اســت. از جملــه ایــن دیوارنگاری هــا 
کــه شــهبانویی اشــکانی را کنــار شــاه نشــان می دهــد، دیوارنــگاری 
ــه روشــنی  ــوس شــهبانو و پادشــاه ب ــة جل اســت کــه در آن صحن
قابــل مشــاهده اســت و می تــوان ســبک و مــدل لباس هــای 
پارتــی آن هــا را دیــد. بایــد خاطرنشــان کــرد کــه بازنمایــی پوشــش 
ــه  ــده نســبت ب ــای باقی مان ــود پیکره ه ــا وج ــن دوره ب ــان در ای زن
دورة هخامنشــیان آســان تر بــوده اســت، چراکــه در ایــن دوره 
پیکره هایــی ســاخته شــدند کــه قصــد بــه تصویــر کشــیدن بانویــی 
خــاص را نداشــتند بلکــه هــدف آن هــا نشــان دادن چهــره و لبــاس 

کلــی زنــان در ایــن دوره بــود.
ــک  ــامل ی ــا ش ــی آن ه ــاس اصل ــه لب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
پیراهــن بلنــد )لبــاس بلنــد تــا روی پــا( و کامــاًل پوشــیده اســت 
کــه در قســمت کمــر بــه وســیله کمربنــد ســفت می شــد و 
دومیــن  بــود.  دامــن  لبه هــای  و  آســتین  در  ظرافــت  دارای 
ــود کــه قســمت پشــت ســر را  ــه، حجــاب ب عنصــر پوشــش زنان
ــک از  ــاور نزدی ــر خ ــی در سراس ــن حجاب های ــاند. چنی می پوش

ــود.  ــداول ب ــکانیان مت ــا دوره اش ــیان ت هخامنش
ــه  ــه س ــوان ب ــگاری  می ت ــن دیوارن ــری ای ــای هن از ویژگی ه
رخ بــودن چهره هــا، بازنمایــی پیکــر شــهبانو، بــه کارگیــری 
ــژه رنگ هــای گــرم، ایجــاد  ــه وی ــف ب ــوع و مختل رنگ هــای متن
ــرد.  ــاره ک ــگاری اش ــق در دیوارن ــی عمی ــرای الفت ــک ســبک ب ی
همچنیــن، روش بازنمایــی بــا رنگ هــا و خطــوط شکل ســاز 



ــی  ــز ایران ــژه ای در زیبایی شناســی طبیعت گری ــت وی ــن روش اهمی ــه ای ــی ســیاه اســت ک ــز ایران ــژه ای در زیبایی شناســی طبیعت گری ــت وی ــن روش اهمی ــه ای ســیاه اســت ک
دارد. دارد. 

ــرده شــده اســت  ــام ب ــادی ن ــا و پیکره هــای زی ــف از نگاره ه ــع مختل ــرده شــده اســت در مناب ــام ب ــادی ن ــا و پیکره هــای زی ــف از نگاره ه ــع مختل در مناب
ــا  ــار از بیــن رفتنــد و ی ــان در آن نقــش  شــده اند امــا متأســفانه ایــن آث ــا کــه زن ــار از بیــن رفتنــد و ی ــان در آن نقــش  شــده اند امــا متأســفانه ایــن آث کــه زن

هنــوز برخــی از آن هــا کشــف نشــدند.هنــوز برخــی از آن هــا کشــف نشــدند.

هنر تمدن ساسانیهنر تمدن ساسانی

از  بســیاری  در  پیشــرفت  ضمــن  دوره  ایــن  از در  بســیاری  در  پیشــرفت  ضمــن  دوره  ایــن  در 
ــاق و  ــداع ط ــاری )اب ــه معم ــری از جمل ــای هن ــاق و جنبه ه ــداع ط ــاری )اب ــه معم ــری از جمل ــای هن جنبه ه
ــود  ــبات خ ــاره تناس ــا دوب ــا و پیکره ه ــوان(، نگاره ه ــود ای ــبات خ ــاره تناس ــا دوب ــا و پیکره ه ــوان(، نگاره ه ای
ــار دیگــر  ــر ب ــة شــاهانة هن ــد و جنب ــار دیگــر را از دســت می دهن ــر ب ــة شــاهانة هن ــد و جنب را از دســت می دهن
ــطح  ــن س ــن رفت ــبب پایی ــه س ــود و ب ــته می ش ــطح برجس ــن س ــن رفت ــبب پایی ــه س ــود و ب ــته می ش برجس
جامعــة شــهری بــه طــور کلــی، هنــر کمتــر رشــد جامعــة شــهری بــه طــور کلــی، هنــر کمتــر رشــد 
ــر  ــم در هن ــان ه ــگارة زن ــش و ن ــد و در نتیجــه نق ــر می کن ــم در هن ــان ه ــگارة زن ــش و ن ــد و در نتیجــه نق می کن

می شــود. می شــود.کمیــاب  کمیــاب 

پیکرة بانوان چنگ نواز طاق بستانپیکرة بانوان چنگ نواز طاق بستان

ایــن نقش برجســته بــا وجــود ایــن کــه از لحــاظ هنــری ایــن نقش برجســته بــا وجــود ایــن کــه از لحــاظ هنــری 
درجــة پایینــی دارد امــا از معــدود نقوشــی اســت کــه در خصــوص درجــة پایینــی دارد امــا از معــدود نقوشــی اســت کــه در خصــوص 
رامشــگران و خنیاگــران  بانــوی ساســانی اطالعاتــی را بــه مــا ارائــه رامشــگران و خنیاگــران  بانــوی ساســانی اطالعاتــی را بــه مــا ارائــه 
ــی در  ــه خنیاگران ــه همیش ــم ک ــع می دانی ــاس مناب ــر اس ــد. ب ــی در می ده ــه خنیاگران ــه همیش ــم ک ــع می دانی ــاس مناب ــر اس ــد. ب می ده
ــی  ــس بررس ــد، پ ــی بوده ان ــغول هنرنمای ــانی، مش ــاه ساس ــار ش ــی درب ــس بررس ــد، پ ــی بوده ان ــغول هنرنمای ــانی، مش ــاه ساس ــار ش درب
ــار  ــز در کن ــگاره نشــان می دهــد کــه شــهبانوهای ساســانی نی ــن ن ــار ای ــز در کن ــگاره نشــان می دهــد کــه شــهبانوهای ساســانی نی ــن ن ای

ــد. ــت می گرفتن ــه خدم ــو را ب ــران بان ــود، خنیاگ ــد.خ ــت می گرفتن ــه خدم ــو را ب ــران بان ــود، خنیاگ خ

نگارة موزائیکی ملکۀ ساسانی در حال نواختن چنگ در کاخ نگارة موزائیکی ملکۀ ساسانی در حال نواختن چنگ در کاخ 
بیشابوربیشابور

ــده  ــی دی ــب کم ــه در آن تناس ــری ک ــا ظاه ــه ای ب ــگاره ملک ــن ن ــده ای ــی دی ــب کم ــه در آن تناس ــری ک ــا ظاه ــه ای ب ــگاره ملک ــن ن ای
می شــود را نشــان می دهــد کــه در حــال نواختــن چنــگ بــرای خــود اســت. می شــود را نشــان می دهــد کــه در حــال نواختــن چنــگ بــرای خــود اســت. 

ــت.  ــده اس ــش ش ــابور نق ــای کاخ بیش ــر روی موزائیک ه ــگاره ب ــن ن ــت. ای ــده اس ــش ش ــابور نق ــای کاخ بیش ــر روی موزائیک ه ــگاره ب ــن ن ای
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نگارة دینیگ در کاخ بیشابور

از دیگــر نگاره هــای ایــن کاخ، نــگارة دینیــگ، همســر یزدگــرد 
ــدرت  ــب ق ــرای کس ــش ب ــه برادران ــه در دوره ای ک ــت ک دوم اس
بــه جــدال طوالنــی مشــغول بودنــد توســط اشــراف بــه پادشــاهی 
منســوب شــد و حــدود دو ســال بــر قلمــرو ساســانی حکــم رانــد. از 
لحــاظ هنــری بــاز هــم در ایــن نــگاره، عــدم تناســب و غیرواقعــی 
بــودن حالــت چشــمان و صــورت دیــده می شــود. همچنیــن 
ــگاره  ــن ن ــن رنگ هــای ســرد در ای ــه کار رفت ویژگــی دیگــر آن ب

اســت. 

نگارة بانویی با گل نیلوفر در بیشابور

ــده، داراي  ــف ش ــارس کش ــابور ف ــه در بیش ــک ک ــن موزائی ای
کادری اســت کــه بانویــی بــر روی آن نقــش شــده اســت و تزئینات 
جالبــی دارد. در ایــن کادر بانــو بــه حالــت ایســتاده و تمــام رخ اســت 
ــادی از  ــن نم ــه ای ــر دارد ک ــاي نیلوف ــش گل ه ــه در دســت چپ ک
پادشــاهی پارســی بــود. افــزون بــر ایــن مــوارد، تصویــر زیبایــي از 

ــز در آن ترســیم شــده اســت.  لباس هــاي دورة ساســاني نی

بازنمایــی لبــاس زنــان ایــن دوره عالوه بــر ایــن نقــوش، 
ــرده،  ــش ک ــاه نق ــار ش ــهبانو را در کن ــه ش ــکه ای ک ــاس س براس
صــورت گرفتــه اســت. شــباهت هایی کــه پوشــش ایــن عصــر بــا 
ــورد  ــنی در م ــه روش ــته  ب ــین داش ــای پیش ــان عصره ــش زن پوش

تأثیــر و گرته بــرداری آن هــا از یکدیگــر ســخن می گویــد.

سخن پایانی

هــر چنــد کــه در تمدن هایــی چــون هخامنشــیان و ساســانیان، 
تصاویــر و نــگارة زنــان در آثــار هنــری بســیار کمیــاب اســت امــا 
شــواهد مکتــوب و منابــع دیگــر از موقعیــت خــوب آنهــا در جامعــه 
خبــر می دهــد، بنابرایــن کمبــود منابــع مــادی از آن هــا بــه معنــی 

عــدم وجودشــان نیســت.
بررســی هویــت زنــان در نقــوش و نگاره هــای دوره هــای 
مختلــف نســبت بــه چهــره ای کــه منابــع مکتــوب از زنــان بــه مــا 

ــت. ــر اس ــل درک ت ــر و قاب ــد متفاوت ت ــه می دهن ارائ
ــی،  ــن دوران طوالن ــان در ای ــای زن ــا و نگاره ه ــام پیکره ه تم
ــی را از  ــی عمیق ــن اعتقادی_دین ــی، مضامی ــش تزئین ــر نق عالوه ب
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ــه در  ــور ک ــع همان ط ــد. در واق ــه می دهن ــان آن دوره ارائ مردم
بررســی ایــن نگاره هــا بیــان شــد، برخــی از ایــن تصاویــر هماننــد 
»مــام میهــن« و »نقــش ماهــی در تمــدن ایــالم« جنبــة آرمانــی 

ــته اند. ــی داش و هویت
نکتــة قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــه راحتــی می تــوان هویــت 
اجتماعــی زنــان بــه عنــوان قدیــس، حاکــم، مــادر، خنیاگــر و ...  بــا 

تفاوت هــای واضحــی کــه بیــن آن هــا بــوده اســت را دریافــت.
ــوان در  ــا را نمی ت ــو آناهیت ــه ایزدبان ــوان از جمل ــوش ایزدبان نق
ایــن دوران نادیــده گرفــت کــه مــا در ایــن مقالــه بــرای تخلیــص 

ــم. ــی کردی ــع از آن چشم پوش ــرار در مناب و  تک
ســیمای زنــان در اســاطیر، ادبیــات و هنر ایرانی از خاســتگاه های 
فرهنگــی، تاریخــی و اجتماعــی نگــرش بــه زن در جامعــه  ایرانــی 
نشــأت گرفتــه اســت کــه ســپس در ادبیــات و هنــر بازتــاب یافــت. 
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چکیده

ــوري  ــان در امپرات ــي زن ــگاه سیاس ــان از جای ــت یونانی برداش
هخامنشــي نســبت بــه تمــام امپراتوري هــاي ایرانــي یــادآور 
حضــور فعــال آنــان اســت، بــا وجــود آن کــه در ایــن دوره برخــالف 
دورة ساســانیان کــه دو شــهبانو هرچنــد کوتــاه بــر ایــران حکومــت 
کردنــد؛ شــهبانویي مســتقل نداشــتیم. امــا جایــگاه سیاســي شــهبانو 
ــا  ــت دارد ت ــاه حکای ــخص پادش ــار و ش ــیار او در درب ــوذ بس از نف
ــان را شــهبانو آتوســا  ــه یون ــه ب ــي کــه هــرودوت عامــل حمل جای
ــید  ــت جمش ــاروي تخ ــاي ب ــدن کتبیه ه ــف ش ــا کش ــد. ب مي دان
ــاي  ــایي از کتبیه ه ــار رمزگش ــو در کن ــي موراش ــاي بابل و کتبیه ه
ایالمــي منابــع یونانــي دیگــر تنهــا منبــع مــا بــراي بررســي جایــگاه 
سیاســي شــهبانو در دربــار هخامنشــیان نیســتند. بــا بررســي 
تطبیقــي ایــن منابــع شــاید بتــوان بــه تصویــر دقیق تــري از دربــار 
هخامنشــیان رســید. در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه شــرایطی کــه ذکر 
ــگاه  ــح از جای ــي صحی ــر و قضاوت ــه تصوی ــا ب ــعي دارم ت ــد، س ش

شــهبانوي هخامنشــي برســم.

مقدمه

ــتمگر،  ــهبانویان هخامنشــي را س ــي ش ــان یونان ــواًل مورخ معم
ــدرت  ــان ق ــراي آن ــر مي کشــند و ب ــه تصوی ــد ب مخــوف و قدرتمن
ــائل  ــي مس ــه در تمام ــتند ک ــل هس ــي قائ ــر سیاس ــد و حص بي ح
ــان از  ــه برداشــت آن ــد. البت ــت کنن ــد دخال ــد و مي توانن صاحب نظرن

زنــان هخامنشــی منطبــق بــا فرهنــگ یونانــي جامعــة خــود بــوده 
ــیان  ــه هخامنش ــت ک ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــه نی ــن نکت ــت. ای  اس
دشــمنان دیرینــة یونانیــان بودنــد و آنــان بــرای آن کــه دشــمنان 
ــود را  ــة خ ــای جامع ــد ارزش ه ــد، ض ــان دهن ــر نش ــود را حقی خ
ــد. و  ــان می دادن ــیان نش ــة هخامنش ــای جامع ــورت ارزش ه به ص
ــه حضــور  ــا در جامع ــه تنه ــب ن ــه و نجی ــان بلندمرتب ــان زن در یون
ــرده  نمی شــد و از اســتقالل  ــز ب ــی نامشــان نی ــه حت ــتند بلک نداش
ــدر  ــر یــک شــاه بانو مقت ــد. پــس تصوی ــز برخــوردار نبودن ــي نی مال
و منتفــذ در دربــار پارســیان، نشــانه اي از بربریــت آنــان نســبت بــه 

ــان داشــت. یونانی
ــی  ــون بابل ــاروي تخــت جمشــید و مت ــواح ب ــه ال ــد از آن ک بع
ــگاه  ــازه اي در بررســی مجــدد جای ــاب ت موراشــو منتشــر شــدند، ب
زنــان هخامنشــی بــاز شــد و پژوهشــگران بــا نــگاه وســیع تري بــه 

بررســي جایــگاه شــهبانو پرداختنــد.

پیشینۀ تحقیق

ــار  ــهبانو در درب ــي ش ــگاه سیاس ــي جای ــه بررس ــوان مقال عن
ــا  ــه و ی ــون مقال ــوع تاکن ــن موض ــارة ای ــت درب ــیان اس هخامنش
کتابــي منحصــراً کار نشــده  اســت. امــا در مــورد موضــوع زنــان در 
دوران هخامنشــي بایــد بــه اثــر ارزشــمند ماریــا بروســیوس اشــاره 
ــان  ــاب »زن ــوده  اســت. در کت ــري ایشــان ب کــرد کــه رســالة دکت
هخامنشــي« بروســیوس بــه طــور کامــل بــه بررســي ابعــاد مختلف 

زهرا هاشمی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید بهشتی

شهبانوان پارسی و جلوه گری در دربار
بررسی جایگاه شهبانوی هخامنشی در دربار
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زندگــي زنــان در جامعــة هخامنشــي و از بســیاري جهــات بــه نقــد 
ــر  ــه در نظ ــت البت ــه  اس ــیک پرداخت ــة کالس ــراث تاریخ نگاران می
نگرفتــن سلســله مراتبــي کــه بــه وضــوح در دربــار هخامنشــیان و 
حــرم ســلطنتي وجــود دارد، شــاید بزرگتریــن انتقــاد از ایــن کتــاب 

باشــد.
ــار  ــي درب ــه بررس ــه ب ــه ک ــن زمین ــر در ای ــمند دیگ ــر ارزش اث
ســلطنتي مي پــردازد. کتــاب »شــاه و دربــار در ایــران باســتان« اثــر 
ــز اســت کــه یــک فصــل را بــه حــرم ســلطنتي  لویــد لولیــن جون
اختصــاص داده  اســت و توضیحــات مناســبي در ایــن زمینــه ارائــه 
مي دهــد. والتــر هینتــس نیــز در بخش هایــي از کتــاب »داریــوش 
ــت  ــاي تخ ــه کتبیه ه ــه ب ــا توج ــان ب ــگاه زن ــه جای ــان« ب و ایرانی
جمشــید و شــوش در دورة داریــوش بــزرگ مي پــردازد کــه شــایان 
توجــه اســت. آملــي کــورت نیــز در کتــاب خــود، »هخامنشــیان«، 
در بخش هایــي بــه بررســي نقــش زنــان پرداختــه اســت. اثــر قابــل 
ذکــر دیگــر کتــاب »از زبــان داریــوش« از هایــد مــري کــخ اســت.

جایگاه کلي زنان در دورة هخامنشي 

در ابتــدا، بایــد دربــارة جایــگاه کلــی زنــان در دورة هخامنشــیان 
ــگاه  ــری از پای ــی دقیق ت ــه بررس ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــت کنی صحب
ــان در  ــی، زن ــه طــور کل ــار هخامنشــیان برســیم. ب شــهبانو در درب
ــان از  ــود در یون ــر خ ــان هم عص ــه زن ــبت ب ــی نس دورة هخامنش

ــد. ــوردار بودن ــتقالل بیشــتري برخ اس
ــده از  ــت  آم ــه دس ــادي ب ــناد اقتص ــة اس ــن دوره، برپای در ای
تخــت جمشــید، زنــان همپایــه مــردان در جامعــه کار می کردنــد و 
حقــوق و جیــرة یکســاني داشــتند و در بعضــی از مواقــع، در جایــگاه 
سرپرســتي برخــي از امــور نــه تنهــا بــر مــردان فرمــان مي راندنــد 
بلکــه حقــوق بیشــتري را نیــز دریافــت می کردنــد. عالوه بــر 
ــه  ــر گرفت ــاغل در نظ ــادران ش ــراي م ــز ب ــتري نی ــرة بیش آن، جی
 مي شــد. زنــان اشــراف اســتقالل مالــی داشــتند؛ بســیاري از آنــان 
از جملــه همســران پادشــاه، امــالک خــود را داشــتند و خــود آن را 

ــارت و  ــای تج ــز در بخش ه ــیاری نی ــان بس ــد. زن اداره مي کردن
بازرگانــی فعالیــت می کردنــد و خــود ریاســت کاروان هــای تجــاری 
ــور  ــه ط ــوري هخامنشــي ب ــان در امپرات ــتند. زن ــده داش ــر عه را ب

ــد. ــفر مي رفتن ــه س ــتقل ب مس
طبــق گزارش هــاي کــه از مورخــان یونانــي بــه جــاي مانــده، 
ــوده  اســت.  ارتــش هخامنشــی داراي ســربازان و فرماندهــان زن ب
زنــان نزدیــک بــه فرماندهــان ایــن ارتــش در لشکر کشــي ها 
همــراه آنــان بودنــد و شــاه نیــز بــا حــرم خــود بــه اردوی جنگــی 

ــرد. ــت مي ک عزیم
پــس بــه طور کلــی، وضعیــت زنــان در دورة هخامنشــی نســبت 
ــان تفاوت هــای بســیاری داشــت  ــان هم عصــر خــود در یون ــه زن ب
ــه ای  ــه را جامع ــن جامع ــان کالســیک ای ــه موجــب شــد، مورخ ک
ــردار  ــش فرمانب ــه مردان ــند ک ــر بکش ــه تصوی ــری ب ــدوی و برب ب

زنــان هســتند.
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جایگاه زنان در دربار هخامنشي     

ــاري هخامنشــی  ــان درب ــر زن برخــی از مورخــان انتقاداتــی را ب
وارد می کننــد، از جملــه آن کــه ایــن زنــان در انــزوا زندگــی 
ــت  ــان نیس ــری از آن ــي اث ــر هخامنش ــه در هن ــد، چراک می کردن
ــوده  ــت خاصــی ب ــت ممنوعی ــه عل ــن ب ــد، ای ــه نظــر نمی آی ــا ب ام
باشــد؛ زیــرا طبــق الــواح بــه جامانــده از تخــت جمشــید، داریــوش 
ــتونه را  ــود، آرتیس ــر خ ــمة همس ــه مجس ــود ک ــتور داده  ب اول دس

بســازند، بــه عــالوة چندیــن 
بــه  زنــان  از  کــه  مجســمه 
ــک  ــت و در ی ــده اس ــای مان ج
ســوزن دوزی کــه چنــد زن را 
تصویــر می کنــد یکــي از آن هــا 
مرتبــة باالتــري از دیگران دارد و 
تاجــي نیــز بــر ســر نهاده  اســت. 
مهــر بــه جــاي مانــده از ارتابامه، 
تصویــر ســواري در حــال شــکار 
کــه یکــی از زنــان دربــار اســت 
حضــور  مي دهــد.  نشــان  را 
ــي،  ــاي جنگ ــا در اردوگاه ه آن ه
برخــورداري از اســتقالل کامــل 
اقتصــادي و در نظــر گرفتــن 
پایتخت هــاي فصلــي شــاهان 

ــزوا را غیرممکــن مي ســازد. ــان در ان ــن زن هخامنشــي، زندگــي ای
در ابتــدا همیــن بحــث، بایــد بــه نکتــه ای کــه لویــد لولیــن جونز 
ــار  ــارة درب ــران باســتان« درب ــار در ای ــاب خــود »شــاه و درب در کت
هخامنشــی بیــان می کنــد، بپردازیــم. جونــز معتقــد بــه وجــود نهــاد 
حــرم در دربــار امپراتــوري هخامنشــي اســت و برخالف بروســیوس، 
کــورت و بریــان وجــود ایــن نهــاد را مي پذیــرد امــا آن را از تعریــف 
ــا  ــر ی ــالطین قج ــار س ــادآور درب ــه ی ــه اي آن ک ــداول و کلیش مت
ســالطین عثمانــي اســت، مجــزا مي دانــد. جونــز معتقــد اســت، در 

واقــع، حــرم نهــادي اســت کــه جداســازي شــاه و خانــوادة ســلطنتي 
را از دیگــران نشــان مي دهــد و بــه هیــچ عنــوان بــه معنــاي انزواي 
اجتماعــي زنــان دربــار نیســت.  بــا توجــه بــه ســابقة طوالنــي نهــاد 
ــاد از  ــن نه ــذف ای ــران، ح ــدي در ای ــاي بع ــرم در حکومت ه ح
ــد.  نهــادي کــه  ــه نظــر درســت نمي آی ــوري هخامنشــیان ب امپرات
ــاکن در  ــان س ــام زن ــور تم ــه ادارة ام ــب ب ــا ایجــاد سلســله  مرات ب
ــاه  ــادر ش ــا از م ــة آن ه ــي هم ــور زندگ ــه ام ــردازد و ب ــار مي پ درب
ــیدگي  ــار رس ــگان درب ــا ندیم ت
مي کنــد. لفــظ حــرم و نهــاد آن 
ــان  ــة زن ــه مجموع ــاره اي ب اش
ــان و  ــی آن ــل زندگ ــار، مح درب
چگونگــي ارتبــاط آنــان بــا شــاه 
ــورد نیازشــان اســت.  ــرة م و جی
اســتفاده از ایــن لفــظ بــراي 
دربــار هخامنشــي نبایــد موجــب 
ــگاه  ــي جای ــي در بررس کج فهم
معمــاری  شــود.  زنــان  ایــن 
تأییــد  هــم  جمشــید  تخــت 
ــت  ــاه می توانس ــه ش ــد ک می کن
ــی  ــل زندگ ــه مح ــی ک از کاخ
دربــار  زنــان  و  او  خصوصــي 
بــوده  اســت بــه راحتــي بــه 
از  کاخ  قســمت هاي  باقــي 

ــد.  ــد کن ــیده رفت وآم ــاي  پوش ــق راهروه طری
زنــان دربــار هخامنشــي شــامل مــادر پادشــاه، همســران 
ــدي  ــان غیر عق ــاه، زن ــران پادش ــران و خواه ــاه، دخت ــمي پادش رس
بیشــتر  در  کــه  آن  عالوه بــر  بودنــد.  دربــار  ندیمه هــاي  و 
لشکرکشــي ها حضــور داشــتند، در جشــن ها نیــز بــه صــورت 
ــردان  ــا م ــاوت ب ــدون تف ــان ب ــورت میهم ــه ص ــم ب ــان و ه میزب
شــرکت مي کردنــد. مهم تریــن وجــه تمایــز آنــان بــا زنــان عــادي 

در ایــن دوره، برپایــة اســناد اقتصــادي بــه 
دســت  آمــده از تخــت جمشــید، زنــان همپایــه 
مــردان در جامعــه کار می کردنــد و حقــوق و 
جیــرة یکســاني داشــتند و در بعضــی از مواقــع، 
در جایــگاه سرپرســتي برخــي از امــور نــه تنهــا 
ــوق  ــه حق ــد بلک ــان مي راندن ــردان فرم ــر م ب
ــر  ــد. عالوه ب ــت می کردن ــز دریاف ــتري را نی بیش
آن، جیــرة بیشــتري نیــز بــراي مــادران شــاغل 
اشــراف  زنــان  گرفتــه  مي شــد.  نظــر  در 
اســتقالل مالــی داشــتند؛ بســیاري از آنــان 
ــود را  ــالک خ ــاه، ام ــران پادش ــه همس از جمل

داشــتند و خــود آن را اداره مي کردنــد.
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ــود، آن  را  ــتند و خ ــه داش ــود ک ــتغالتي ب ــالک و مس در ام
ــه ســفر می رفتنــد و در  ــه تنهایــی ب ــد. آن هــا ب اداره می کردن
بعضــی از مــوارد، آنــان می توانســتند از شــاه طلــب بخشــش 
یــا مجــازات کســي و یــا درخواســت هایي دربــارة انتصــاب یــا 
خلــع مقامــات دربــار را کننــد امــا اجــازة دخالــت مســتقیم در 

ــتند. ــی را نداش ــور سیاس ام
از میــان زنــان اشــراف هخامنشــی در الــواح بابلی موراشــو 
و اســناد بــاروي تخت جمشــید، بــه ثــروت زبانــزد آمســتریس، 
همســر خشایارشــا اول و  امــالک پروشــات، همســر داریــوش 
دوم در بابــل برمی خوریــم. به عــالوه، گزارش هایــی نیــز 
دربــارة ثــروت و امــالک آرتیســتونه، همســر داریــوش بــزرگ 
ــا را  ــود، آن ه ــه خ ــود دارد ک ــه وج ــه از پارس ــه ناحی در س
ــا  ــه ی ــزرگ، ایرته برم ــوش ب ــر اول داری ــرد. همس اداره می ک

اردابامــه بســیار ثروتمنــد بــود و حتــی مهــری بــه نــام خــود او 
بــه جــاي مانــده  اســت کــه نشــان دهندة اســتقالل اقتصــادي 

و پویایــي اجتماعــی زنــان دربــاري اســت.
بــا  هخامنشــی  دربــار  در  قــدرت  مراتــب  سلســله 
ــدر  ــتقیم داشــت. هرچق ــة مس ــاه رابط ــا پادش ــاوندی ب خویش
ــدرت  ــد، ق ــوده باش ــر ب ــاه قوی ت ــا ش ــاوندي ب ــد خویش پیون
بیشــتری در اختیــار فــرد قــرار داشــت. دربــارة زنــان نیــز ایــن 

مــورد صــدق مي کــرد.

القاب بانوان سلطنتي هخامنشي

منابــع یونانــی از لفــظ بازیلیــا بــرای اشــاره بــه زنــان دربار 
ــتق از واژة  ــظ مش ــن لف ــد، ای ــتفاده می کنن ــی اس هخامنش
ــای شــاه کــه ترجمــة آن شــاه بانو  ــه معن بازیلیــوس مذکــر ب
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ــز اســتفاده شــده   ــرار دادن شــاهدخت ها نی ــراي خطــاب ق ــه همســر شــاه اطــالق نمي شــد و از آن ب ــط ب ــب فق ــن لق ــه، ای اســت. البت
اســت. از میــان زنانــی کــه هومــر آنــان را بــه ایــن لقــب خوانــده؛ فقــط تومیریــس دارای قــدرت سیاســی اســت. دنیــون بعدهــا ایــن لقــب 
ــارک اســتاتیرا،  ــد، در عیــن حــال، پلوت ــاد می کن ــن لقــب ی ــا ای ــد و دیودومــوس از ملکــة آمازون هــا ب ــه همسرشــاه می کن را مختــص ب
همســر اردشــیر دوم و پروشــات، مــادر او را بــا ایــن لقــب می خوانــد. پــس نمي تــوان از آن برداشــت سیاســي داشــت و ایــن لقــب ویــژه ای 

بــرای اشــاره بــه جایــگاه سیاســی شــاهبانو نبــود.
در اینجــا نکتــه اي قابــل ذکــر اســت، لقــب متیرتــو بازیلیــوس اســت کــه در ســوگ نامة پارســیان بــراي اشــاره بــه مــادر خشایارشــا  
اســتفاده شــد و در دیگــر منابــع یونانــي نیــز بســیار مــورد اســتفاده اســت. ایــن لقب کــه ترجمــة آن مادر پادشــاه اســت و از طــرف افالطون 
بــه آمســتریس، مــادر اردشــیر اول نیــز داده  شــده  اســت. گزنفــون پروشــات، مــادر کــوروش کوچــک و اردشــیر دوم، و دیــودوروس و آریــان 
بــراي ســیگامبیس، مــادر داریــوش ســوم بارهــا از ایــن لقــب اســتفاده کردنــد. لقــب مــادر پادشــاه در دربارهــاي بابــل، ایــالم و آشــور نیــز 
ســابقه دارد. داریــوش در کتبیــة بیســتون بردیــا و کمبوجیــه را از یــک مــادر و پــدر مي خوانــد کــه ممکــن اســت، اشــاره اي بــه اهمیــت 
تبــار شــاهي مادرانــه )نظیــر آنچــه در عیــالم وجــود داشــت.( باشــد. اهمیــت و تقــدس جایــگاه مــادر در دربار هــای شــرقی از ارزش هــاي 

ــن ارزش در  ــود ای ــس وج ــد، پ ــم محســوب مي ش مه
ــع  ــچ منب ــد نیســت. اگرچــه، هی ــار هخامنشــي بعی درب
ــادر  ــب م ــیان از لق ــه هخامنش ــراي آن ک ــتندي ب مس
شــاه بــراي اشــارة مســتقیم بــه جایــگاه رســمي مــادر 
پادشــاه در دربــار اســتفاده مي کردنــد، وجــود نــدارد امــا 
کلمــة أمــه کــه در بیســتون از آن اســتفاده  شــده ؛ بارهــا 
ــروا  ــادر فرمان ــراي م ــم ب ــي قدی ــاي عیالم در کتبیه ه
بــه کار رفتــه  اســت. در متــون بابلــي لقــب مــادر شــاه 
جایــگاه حقوقــي دارد و نشــانة جایــگاه سیاســي اســت. 
درنهایــت، لــوح اکــدي یافــت  شــده در تخــت جمشــید 
کــه بــه ســال بیســتم ســلطنت داریــوش بازمي گــردد 
ــو،  ــادر توت ــا عنوان»م ــدوکا ب ــام این ــه ن ــي ب ــه زن و ب
ــه  ــرد ک ــخص ک ــد، مش ــاره مي کن ــار« اش رئیس التج
ــادر  ــاص م ــگاه خ ــه جای ــاره ب ــاه اش ــادر ش ــارت م عب
ــار دارد کــه شــامل حقــوق و اختیــارات  پادشــاه در درب

ویــژه اســت.
بــه  اشــاره  بــراي  جمشــید  تخــت  الــواح  در 
ــي  ــد. »ایرت ــتفاده مي کردن ــب اس ــه لق ــوان از س بان
)ري تــي ري(«، »موتــو« و»دوکشــیش« از ســه عنــوان 
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ــارت  ــد. عب ــتفاده مي ش ــادي اس ــان ع ــراي زن ــه ب ــو« همیش »موت
ــر  ــث و ضمی ــمي مون ــت اس ــا صف ــراه ب ــه هم ــي« همیش »ایرت
ملکــی مذکــر اســت، یعنــی همســر فــالن مــرد یــا دختــر فــالن 
مــرد، ایــن ترکیــب بــا نشــان دادن بســتگي بانــو، هویــت او را بــه 
روشــني بیــان  مــي دارد تــا حــدي کــه بــا حــذف نــام هیــچ اشــکالي 
ــل  ــرد و تأه ــه تج ــاره ب ــراي اش ــب ب ــن لق ــد. ای ــش نمي آم پی
بانــوان نیــز کاربــرد داشــت. لقــب »دوکشــیش« نیــز لقــب بانــوان 
خانــدان شــاهی بــوده  اســت امــا بــه جایــگاه خاصــی اشــاره نــدارد. 
ــا لقــب »شــه کالــی«  ــاري ب ــوان درب در اســناد بابلــي نویــن از بان

ــوی  ــه »بان ــه ب ــاد مي شــود ک ی
شــده  اســت.  تعبیــر  کاخ« 
معنــای  بــه  اســت  ممکــن 
ــا  ــد ام ــز باش ــدار نی ــوی ملک بان
ــا  ــادر ی ــه م ــتقیم ب ــارة مس اش
ــواح  ــدارد. در ال ــاه ن ــر ش همس
ایالمــی از القــاب کــرت ســری، 
ــران  ــراي دخت »ســونکی پري« ب
ایرتیــری«  شــاه و »ســونکی 
شــاه بانو  عیالمــي  متــرادف 
و»ســونکی  دانســت  یونانــي 
آمــری« متــرادف عیالمــي لقــب 
مــادر شــاه اســت و از لقــب 

»اشــت شــری« در جایــگاه معــادل بازیلیــا بــه معنــای شــاه بانو در 
متــون بابلــي اســتفاده شده اســت.

ازدواج هاي سلطنتي

ــه  ــد ب ــی بای ــار هخامنش ــهبانو در درب ــگاه ش ــی جای در بررس
ــه شــد،  ــه گفت ــز پرداخــت. همان طــور ک ازدواج هــای ســلطنتی نی
مــادر شــاه از اهمیــت و تقــدس بســیاری در دربــار و حــرم برخــوردار 
و ایــن عنــوان داراي اختیــارات و حقــوق مخصــوص بــوده اســت. 

امــا در کنــار او از میــان همســران رســمي شــاه، بانویــي کــه مــادر 
ــت.  ــژه اي اس ــت وی ــز داراي اهمی ــود نی ــت ب ــاج و تخ ــین ت جانش
در واقــع، می توانیــم ایــن گونــه برداشــت کنیــم کــه لقــب 
ــد  ــادر ولیعه ــه م ــق ب ــار متعل ــة درب ــوان ملک ــه عن ــاه بانو« ب »ش
ــده نمی شــوند.  ــن لقــب خوان ــا ای ــی همســران شــاه ب اســت و باق
نکتــة حائــز اهمیــت آن اســت کــه شــهبانوي دربــار هخامنشــي بــه 
مقــام مــادري برمي گــردد در صورتــي کــه شــاه تصمیــم بــه تغییــر 
جانشــین بگیــرد ایــن جایــگاه نیــز تغییــر مي کنــد؛ پــس هــر کــدام 

ــوند. ــب را دارا ش ــن لق ــتند ای ــاه مي توانس ــران پادش از همس
پادشــاهان  میــان  در 
ــه طــور  ــوان ب هخامنشــی نمي ت
یقیــن بــه تــک همســري آنــان 
اشــاره کــرد اما تعــداد همســران 
همچنیــن  و  پادشــاه  رســمي 
از  کــه  او  غیر عقــدي  زنــان  
خارجــي  شــاهدختان  میــان 
متکــي  مي شــدند،  انتخــاب 
بــود.  سیاســي  شــرایط  بــه 
طبــق گفتــة هــرودوت، هــر 
ــد  ــی و چن ــک زن قانون ــاه ی ش
زن غیر عقــدي داشــت امــا در 
ایــن گفتــه  مــوارد بســیاري 
حقیقــت نــدارد.  اگــر از ابتدای تأســیس امپراتــوري هخامنشــیان در 
نظــر بگیریــم، کــوروش اولیــن پارســي اســت کــه برخــالف پــدران 
ــر  ــا دخت ــا شــاهزاده خانمــي خارجــي ب ــت ب ــه جــاي وصل خــود ب
ــد. جانشــین او  ــاندان ازدواج می کن ــام کاس ــه ن ــپه پارســي ب فرناس
کمبوجیــه بــا خواهــران خــود ازدواج می کنــد، ســپس گئوماتــة مــغ 
نیــز بــا دختــران کــوروش کــه همســران کمبوجیــه بودنــد، ازدواج 
کــرد. در اینجــا بایــد بــه همســر پارســي کمبوجیــه کــه فئیدیمــه، 
دختــر هوتانــه اســت، بپردازیــم. طبــق گــزارش هــرودوت او کســي 

ــار هخامنشــي شــامل مــادر پادشــاه،  زنــان درب
همســران رســمي پادشــاه، دختــران و خواهــران 
ندیمه هــاي  و  غیر عقــدي  زنــان  پادشــاه، 
دربــار بودنــد. عالوه بــر آن کــه در بیشــتر 
لشکرکشــي ها حضــور داشــتند، در جشــن ها 
ــورت  ــه ص ــم ب ــان و ه ــورت میزب ــه ص ــز ب نی
ــرکت  ــردان ش ــا م ــاوت ب ــدون تف ــان ب میهم
ــا  ــان ب ــز آن ــه تمای ــن وج ــد. مهم تری مي کردن
ــود کــه  ــان عــادي در امــالک و مســتغالتي ب زن

داشــتند و خــود، آن  را اداره می کردنــد. 
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ــه پــدر  ــود کــه هویــت واقعــي گئومــات را فهمیــد و ب ب
ــالع داد. ــود اط خ

ــل و  ــر می ــه بناب ــر هوتان ــه دخت ــن، فدیم »... بنابرای
عالقــه اي کــه جهــت انجــام خواهــش پــدر خود داشــت. 
چــون شــب معهــود فــرا رســید و اورا بــه خوابــگاه مــغ 
ــت،  ــواب رف ــه خ ــوب ب ــا او خ ــرد ت ــر ک ــد، صب بردن
ــه  ــد ک ــرد و زود فهمی ــاي او ب ــه گوش ه ــس دســت ب پ
ســمردیز گــوش نــدارد و همیــن کــه صبــح شــد، مطلــب 

ــر داد. ...« ــدر خــود خب ــه پ را ب
امــا در کتیبــة بیســتون نامــي از او و پــدرش در فــاش 
ــال  ــن ح ــت. در عی ــده  اس ــات نیام ــت گئوم ــدن هوی ش
ــر  ــن دخت ــه از ای ــرح همســران کمبوجی ــرودوت در ش ه
ــال 522 ق. م  ــوش در س ــه داری ــت. البت ــرده  اس ــام نب ن
ــه صحــت  ــد ب ــا، بای ــت کــرد ام ــه وصل ــر هوتان ــا دخت ب
داســتان هــرودوت در نقــش ایــن پــدر و دختــر در فــاش 

شــدن هویــت مــغ تردیــد کــرد.
در ادامــه، داریــوش پــس از رســیدن بــه ســلطنت بــا 
ــا  ــز، او ب ــش از آن نی ــرد. پی ــت ک ــه وصل ــان کمبوجی زن
دختــر گوبرئــه پارســي و یــا گبریــاس ازدواج کــرده  بــود. 
ــر  ــتونه و دخت ــا، آرتیس ــوروش، آتوس ــر ک ــا دو دخت او ب
ــا،  ــرد. بعده ــام داشــت، ازدواج ک ــس ن ــه پارمی ــا ک بردی
ــه  ــر او فرتاگون ــا دخت ــس ب ــرادرش آرتان ــد از مــرگ ب بع
ازدواج مي کنــد. الگــوي خاصــي در ازدواج هــاي داریــوش 
وجــود نــدارد. وصلــت او بــا دختــران کــوروش و نــوة او 
ــي از  ــر احتمال ــردن ه ــي ک ــور خنث ــه منظ ــد ب مي توان
شــورش شــاخة دیگــر خانــوادة هخامنشــي باشــد. او بــا 
ایــن ازدواج هــا دو شــاخة متفــاوت از خانــدان هخامنشــي 
ــوروش را در  ــینان ک ــازد و جانش ــل مي س ــم متص را به
ــا  ــاي او ب ــد. ازدواج ه ــظ مي کن ــود حف ــوادة خ درون خان
ــه منظــور تثبیــت قــدرت و  ــه ب ــر گبریــاس و هوتان دخت
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جایــگاه خــود بــه عنــوان شــاه جدیــد بــود و ایــن وصلت هــا 
دوطرفــه بودنــد. ناگفتــه نمانــد کــه طبــق گزارش هــرودوت 
ــا داریــوش  ــدان پارســي کــه ب یکــي از شــرایط هفــت خان
علیــه گئومــات همــکاري کردنــد، ازدواج شــاه بــا دخترانــي 
از ایــن هفــت خانــدان بــود و در نهایــت، ازدواج او بــا دختــر 
بــرادرش ممکــن اســت ســنت مرســومي در میــان پارســیان 
باشــد کــه بــراي حفــظ خــون و یــا ثــروت خانوادگــي کــه 
در میــان پارســیان، اشــکالي در ازدواج بــا بســتگان نزدیــک 
نیســت، حتــي در مــواردي بســیاري از خواهــران و بــرادران 
خوانــده کــه از یــک پــدر بودنــد امــا مــادر متفاوتــي دارنــد، 

بــا هــم وصلــت کردنــد.
ــر  ــر بزرگ ت ــوش از دخت ــین داری ــا اول، جانش خشایارش
کــوروش آتوســا بــود. مــا در دوران خشایارشــا فقــط بــه نــام 
ــم  ــوان تنهــا همســر رســمي او برمي خوری ــه عن آمیتیــس ب
ــدان پارســي اســت.  ــر یکــي از همــان هفــت خان کــه دخت

ــا  ــر خشایارش ــا همس ــت، او تنه ــا نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــه ای البت
غیر عقــدي  همســران  فرزنــدان  کــه  آنجایــي  از  بوده اســت، 
ــین  ــادري جانش ــار م ــند و تب ــیني برس ــه جانش ــتند، ب نمي توانس
ــود.  ــار ب ــاه بانوی درب ــا ش ــس تنه ــت، آمیتی ــت داش ــلطنت اهمی س
ــري از  ــا دخت ــود ب ــدر خ ــد پ ــا، همانن ــیر اول، پســر خشایارش اردش
پارســیان بــه نــام داماســپیا ازدواج مي کنــد و فرزنــد او خشایارشــاي 
دوم را بــه جانشــیني برمي گزینــد امــا تبــار شــاهي مادرانــه از همین 
زمــان از میــان مــي رود. بــا مــرگ خشایارشــاي دوم، بیــن بــرادران 
ــزاع در مي گیــرد و درنهایــت،  ــان غیر رســمي شــاه ن ناتنــي او از زن
بــا روی کار آمــدن داریــوش دوم بــه عنــوان فرزنــد نامشــروع کــه 
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بــا خواهر خوانــده اش پروشــات ازدواج کــرده  بــود، بــراي اولیــن بــار 
تبــار شــاهي بــا تبــاري ناخالــص کــه نیمــي پارســي و نیمــي بابلــي 
بــود بــه تخــت نشســت و تبــار مــادری پروشــات نیــز از بابــل بــود.

ــدان  ــن فرزن ــل ذکــر اســت کــه بی ــه اي قاب ــاره، نکت ــن ب در ای
یــک شــاه از چنــد زن امــکان زناشــویی وجــود داشــت. همان گونــه 
ــا خواهــر ناتنــی خــود پروشــات ازدواج کــرد،  کــه داریــوش دوم ب
داریــوش ســوم نیــز بــا خواهــر ناتنــی خــود اســاتیرا ازدواج کــرده 

دیــودوروس،  البتــه   اســت 
ــیان  ــري از پارس ــاتیرا را دخت اس

مي دانــد. 
دختــری  بــا  دوم  اردشــیر 
از پارســیان بــا نــام اســتاتیرا 
ــرگ  ــد از م ــد و بع ازدواج می کن
گزارشــات  طبــق  اســتاتیرا، 
ــیر دوم  ــي، اردش ــان یونان مورخ
بــا دو دختــر خــود، آتوســا و 

کــرد. ازدواج  آمیتیــس 
ــوم  ــیر س ــین او، اردش جانش
و  خــود  خواهــر  دختــر  بــا 
ــوم،  ــوش س ــرادر داری ــر ب دخت
اخســاثریس، وصلــت کــرد و 
داریــوش ســوم نیــز همان گونــه 

ــرد. ــتاتیرا ازدواج ک ــود، اس ــی خ ــر ناتن ــا خواه ــد ب ــه ش ــه گفت ک
ــت  ــخص اس ــی مش ــاهان هخامنش ــه ازدواج پادش ــه ب ــا توج ب
کــه پادشــاه براســاس شــرایط و ســنت ازدواج مي کــرد. بــه عــالوه 
ــط  ــی توس ــای پارس ــا خاندان ه ــیان ب ــن ازدواج هخامنش ــه اولی ک
ــا  ــر انجــام شــد و قبــل از آن، شــاهان هخامنشــي ب کــوروش کبی
ــوش  ــاي داری ــد. ازدواج ه ــي ازدواج مي کردن ــاهزاده هاي خارج ش
ــوام  ــا اق ــود. ازدواج ب ــت او ب ــرایط و موقعی ــل ش ــز حاص ــر نی کبی
نزدیــک و ازدواج میــان خواهــران و بــرادران ناتنــي نیــز مي توانــد، 

ــد.  ــیان باش ــان پارس بخشــی از ســنت ازدواج در می
در پایــان ایــن بخــش بایــد بــه نکاتــي دربــارة زنــان غیر عقــدي 
ــد  ــرد، بروســیوس معتق ــا همســران غیر رســمي شــاه اشــاره ک و ی
اســت ایــن زنــان از میــان شــاهزادگان خارجــي انتخــاب مي شــدند 
و احتــرام و ثــروت مخصــوص بــه خــود را داشــتند، آن هــا در کاخ 
مکان هــاي مختــص بــه خــود را بــه همــراه ندیمــگان مخصــوص 
ــب  ــا در سلســله مرات ــد. ام داشــتند و در ســفر ها همــراه شــاه بودن
پایین تــري  جایــگاه  حــرم، 
ــه  ــمي ک ــان رس ــه زن ــبت ب نس
از ایرانیــان بودنــد، داشــتند و تــا 
ــدان  ــوش دوم فرزن ــان داری زم
جانشــینان  شــمار  در  آنــان 
نمي گرفــت.۱  قــرار  ســلطنت 
بــه  اســتناد  بــا  جونــز  امــا 
گــزارش هــرودوت مبنــي بــر آن 
کــه پادشــاه مصــر از فرســتادن 
دختــر خــودش بــراي ایــن مقــام 
ــت  ــد اس ــرد، معتق ــودداري ک خ
ــان را  ــن زن ــام ای ــوان تم نمي ت
در چنیــن جایــگاه عالــي تصــور 
بســیار  منابــع  کل  در  کــرد. 
اندکــي دربــارة ایــن زنــان وجود 
دارد، ولــي قطعــا آنــان در سلســله مراتــب دربــار قــرار داشــتند ولــي 
از جایــگاه پایین تــري برخــوردار بودنــد، کتزیــاس مي نویســد:

ــط  ــري در رواب ــان مص ــه زن ــت ک ــز دانس ــي کامبی ــرا وقت »زی
ــاه  ــیس ش ــزد آماس ــفیري ن ــد، س ــران بودن ــر از دیگ ــویي برت زناش
ــران او ازدواج  ــا یکــي از دخت ــه ب ــرد ک ــتاد و تقاضــا ک مصــر فرس
کنــد. امــا شــاه دختــري از خــودش را بــه او نــداد، زیــرا نگــران بــود 
کــه مبــادا بــه او، جــاي موقعیــت همســر، موقعیــت بانــوي همــدم 

داده شــود.«

ــرودوت  ــزارش ه ــق گ ــه طب ــد ک ــه نمان ناگفت
ــه  ــي ک ــدان پارس ــت خان ــرایط هف ــي از ش یک
ــد،  ــات همــکاري کردن ــه گئوم ــوش علی ــا داری ب
هفــت  ایــن  از  دخترانــي  بــا  شــاه  ازدواج 
ــر  ــا دخت ــت، ازدواج او ب ــود و در نهای ــدان ب خان
ــومي در  ــنت مرس ــت س ــن اس ــرادرش ممک ب
میــان پارســیان باشــد کــه بــراي حفــظ خــون 
و یــا ثــروت خانوادگــي کــه در میــان پارســیان، 
اشــکالي در ازدواج بــا بســتگان نزدیــک نیســت، 
و  از خواهــران  بســیاري  مــواردي  در  حتــي 
ــا  ــد ام ــدر بودن ــک پ ــه از ی ــده ک ــرادران خوان ب
مــادر متفاوتــي دارنــد، بــا هــم وصلــت کردنــد.
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جایگاه سیاسي شهبانوي دربار هخامنشي

دربــارة قــدرت سیاســی ملکه هــای دربــار هخامنشــی افســانه ها 
و اغراق گویی هــای بســیاری وجــود دارد. مي خواهیــم از ابتــدا و 
ــارة  بــه صــورت مــوردي بــه هرکــدام از ایــن بانــوان بپردازیــم. درب
ــترس  ــي در دس ــالع چندان ــر اط ــوروش کبی ــر ک ــاندان، همس کاس
نیســت، امــا ســوگواري بلند مــدت کــوروش و کمبوجیــه در مــرگ او 
نشــانة احتــرام بســیاري اســت کــه بــراي او قائــل می شــدند. آتوســا، 
دختــر کــوروش کبیــر وکاســاندان بــه خاطــر انتخــاب فرزنــدش بــه 
جانشــیني مقــام شــاه بانو را دارد. هــرودوت  او را مســبب دو امــر مهــم 
می دانــد؛ یــک حملــه بــه یونــان و دو انتخــاب خشایارشــا بــه عنــوان 
ولیعهــد داریــوش. امــا بــا توجــه بــه گزارش هــا و الــواح بــه دســت 
آمــده و شــواهد، انتصــاب ایــن امــور بــه آتوســا قابــل تردیــد اســت، 
چراکــه طبــق گــزارش مورخیــن کالســیک بیــن زمانــی کــه آتوســا 
از داریــوش مي خواهــد تــا بــه یونــان حملــه کنــد و او را نیــز بــا خــود 
ببــرد تــا زمانــی کــه داریــوش بــه یونــان حملــه کــرد، فاصلــة زمانــی 
بســیاري وجــود دارد، طبــق کتــاب هــرودوت، آتوســا ایــن درخواســت 
ــد و  ــرح مي کن ــکاها مط ــه س ــوش ب ــة داری ــي حمل ــل از حت را قب
ــیني  ــئلة جانش ــارة مس ــد. درب ــه کن ــان حمل ــه یون ــد ب از او مي خواه
ــا  ــه خشایارش ــود دارد، نخســت آن ک ــز شــواهدي وج ــا نی خشایارش
هیــچ گاه در کتبیه هــاي خــود بــه نقــش مــادرش در تعییــن جانشــین 
ســلطنت اشــاره نکــرد و پادشــاهي خــود را از پــدرش دانســته  اســت. 
مهم تــر از آن همان گونــه کــه گفتــه شــد، آرتیســتونه، دختــر 
کوچک تــر کــوروش نیــز همســر داریــوش بــود و بــه نوعــي ســوگلی 
دربــار نیــز محســوب  مي شــد. او نیــز از داریــوش صاحــب دو فرزنــد 
پســر بــود کــه هــردو بعــد از بــه ســلطنت رســیدن داریــوش متولــد 
ــود  ــت خ ــي از محبوبی ــه راحت ــت ب ــتونه می توانس ــدند و آرتیس ش
ــه جانشــیني بنشــاند. از همســر اول  ــد و پســرانش را ب ــتفاده کن اس
داریــوش، دختــر گبریــاس، ارتابامــه، نیــز در الــواح اقتصادي نــام برده 
شــده اســت. ایــن بانــو نیــز ماننــد آرتیســتونه داراي مهــر شــخصي و 
ثــروت بســیار بــوده و نــژادي از پارســیان داشــته  اســت امــا فرزنــدان 

او نیــز بــه جانشــینی انتخــاب نشــدند، پــس گویــا انتخاب خشایارشــا 
بــه جانشــیني توســط خــود داریــوش انجــام شــد و نقــش آتوســا در 

انتخــاب ولیعهــد بســیار کم رنــگ اســت.
شــاهبانوي بعــدي دربــار، آمیتیــس، همســر خشایارشــا اول، بــه 
ــت.  ــهور اس ــیک مش ــن کالس ــان مورخی ــدرت در می ــنگدلی و ق س
ــا،  ــرادر خشایارش ــر ب ــه همس ــبت ب ــی او نس ــرودوت  از بی رحم ه
ــه خاطــر کاری کــه دختــرش  ــد کــه او را ب ماسیســت، نقــل مي کن
انجــام داده  بــود، مثلــه کــرده  اســت. داســتان از ایــن قــرار اســت کــه 
آمتیــس بــرای پادشــاه ردایــي را مــی دوزد و ایــن دختــر کــه دختــر 
بــرادر خشایارشــا اســت، آن را از شــاه طلــب می کنــد. آمتیــس نیــز 
ــرد  ــم می گی ــود و تصمی ــمگین می ش ــه خش ــن قضی ــه ای ــبت ب نس
ــد. پــس  ــه خاطــر تربیــت اشــتباهش مجــازات کن ــر را ب مــادر دخت
ــه پادشــاه در آن روز جشــن  ــد پادشــاه ک ــا روز تول ــد ت ــر می کن صب
برگــزار مي کنــد و همــة خواســته ها را می پذیــرد و در آن روز از 
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ــت،  ــد، در نهای پادشــاه مجــازات همســر ماسیســت را تقاضــا می کن
شــاه نیــز خواســتة او را مي پذیــرد و گارد ســلطنتي خشایارشــا 
ــد.  در همیــن داســتان نیــز  ــه اجــرا درمي آورن خواســتة شــاه بانو را ب
ــاه بانو  ــدرت ش ــت ق ــه محدودی ــد ب ــه می توان ــود دارد ک ــی وج نکات
ــرادر خشایارشــا  ــرای تنبیــه همســر ب ــد. آمیتــس ب ــار اشــاره کن درب
بایــد تــا روز تولــد شــاه صبــر کند تــا شــاه امــکان رد درخواســت او را 
نداشــته  باشــد و آنــگاه از شــاه درخواســت کنــد و در نهایــت نیــز، گارد 

ســلطنتي شــاه خواســتة شــهبانو 
ــس  ــانند. پ ــام می رس ــه انج را ب
آمیتیــس شــاه بانوي مقتــدري 
ــراي مجــازات  ــه ب ــرا ک ــود چ نب
یــک زن بایــد تــا روز خاصــي از 
ــدون  ــرد و ب ــر مي ک ــال صب س
نمی توانســت  شــاه  از  اجــازه 
کســي را مجــازات کنــد. بــه 
ــدام از  ــچ ک ــاد، هی ــال زی احتم
ــار نمي توانســتند  شــهبانویان درب
بــه خواســت خــود دســتور تنبیــه 
ــادر  ــردي را ص ــویق ف ــا تش و ی

ــد. کنن
نــام  پرآوازه تریــن  قطعــاً، 
دربــار  شــاهبانویان  میــان  از 

ــادر  ــوش دوم، م ــر داری ــات، همس ــه پروش ــق ب ــی متعل هخامنش
اردشــیر دوم و کــوروش کوچــک اســت کــه در نــزاع جانشــینی میــان 
دو پســرش، عالقــه بــه جانشــیني پســر کوچک تــر داشــت زیــرا او در 
زمــان حکومــت داریــوش دوم بــه دنیــا آمــده  بــود. قبــل از پرداختــن 
بــه موضــوع اصلــي بایــد ایــن نکتــه را ذکــر کنــم کــه داریــوش دوم 
فرزنــد یکــي از زنــان غیر عقــدي اردشــیر اول بــه نــام اخــوس بــود. 
او بعــد از نشســتن بــر تخت نــام داریــوش دوم را بــراي خــود برگزید.

مــده بودآآنمبــم    بــه هرحــال، پروشــات بــه کــوروش کوچــک اجازه 

داد تــا از امــالک و مســتغالتش در بابــل بــرای تشــکیل یــک ارتــش 
ــورت  ــه ص ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــتفاده کن ــرادرش اس ــا ب ــگ ب و جن
مســتقیم در ایــن جنــگ شــرکت نکــرد و علیه پســر بزرگــش اقدامي 
انجــام نــداد. مهم تریــن عامــل شــهرت پروشــات، کشــتن اســتاتیرا، 
همســر اردشــیر دوم، اســت. کتزیــاس، دیونیــون و پلوتــارک توطئــة 
قتــل اســاتیرا را کار پروشــات دانســتند. بعــد از ایــن اتفــاق اردشــیر 
ــرود  ــل ب ــش در باب ــه امالک ــرد ب ــت ک ــادر درخواس ــة م دوم از ملک
ــود،  ــده ب ــه او زن ــي ک ــا زمان و ت
ــدم نگذاشــت.  ــل ق ــه باب ــاه ب ش
پروشــات  کــه  آن  عالوه بــر 
مــورد خشــم شــاه قــرار گرفــت، 
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
ــیر  ــه اردش ــد از آن ک ــه او بع ک
اول، کــوروش کوچــک را در نبرد 
کوناکســا شکســت داد بــرای 
ــش  ــن پســر محبوب ــه خائنی تنبی
نتوانســت، اقدامــی را انجــام دهد 
و بایــد تــا زمانــی کــه آنــان علیه 
ــد  ــه می کردن ــیر دوم توطئ اردش
تصمیــم  شــاه  خــود  یــا  و 
مجــازات  را  آنــان  می گرفــت 
کنــد، صبــر مي کــرد. ناگفتــه 
ــت  ــات نتوانس ــز پروش ــین نی ــاب جانش ــان انتخ ــه در جری ــد ک نمان
ــد  ــران اردشــیر دوم کــه بع ــر دهــد. دخت ــوش دوم را تغیی نظــر داری
ــد، آتوســا و آمیتیــس در  ــا پدرشــان ازدواج کردن از مــرگ اســتاتیرا ب
وقایــع بعــدی جانشــینی از برخــی از جانشــینان حمایــت می کردنــد 

ــد. ــدرت بگذارن ــة ق ــري در موازن ــا نتوانســتند تأثی ام
در منابــع یونانــي از مــادر داریــوش ســوم و همســرش بــه نیکــي 
ــان ســیگامبیس را مــادر اســکندر نیــز مي خواننــد.  یــاد مي کننــد. آن
ــد،  ــر مي آی ــه نظ ــکندر ب ــة اس ــت و حمل ــر حکوم ــا تغیی ــع ب در واق

دربــارة کاســاندان، همســر کــوروش کبیــر اطالع 
ــوگواري  ــا س ــت، ام ــترس نیس ــي در دس چندان
بلند مــدت کــوروش و کمبوجیــه در مــرگ او 
ــراي او  ــه ب ــت ک ــیاري اس ــرام بس ــانة احت نش
قائــل می شــدند. آتوســا، دختــر کــوروش کبیــر 
ــه  ــدش ب ــه خاطــر انتخــاب فرزن وکاســاندان ب
ــرودوت  او  ــاه بانو را دارد. ه ــام ش ــیني مق جانش
ــه  ــک حمل ــد؛ ی ــم می دان ــر مه ــبب دو ام را مس
بــه یونــان و دو انتخــاب خشایارشــا بــه عنــوان 
ولیعهــد داریــوش. امــا بــا توجــه بــه گزارش هــا 
ــاب  ــواهد، انتص ــده و ش ــت آم ــه دس ــواح ب و ال

ایــن امــور بــه آتوســا قابــل تردیــد اســت.
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حــرم ســلطنتي تســلیم رونــد اتفاقــات شده اســت و چــاره اي بــه جــز 
پذیــرش مهاجمیــن نــدارد.

بــه صــورت کلــی همان گونــه کــه گفتــه شــد، شــاه بانو 
محدودیت هایــی در اعمــال قــدرت سیاســي داشــت و بــدون 
اجــازه پادشــاه حــق اعمــال قــدرت سیاســی نداشته اســت، چــه در 
ــاري  انتخــاب جانشــین چــه در انتصــاب و انفصــال مقام هــای درب
و نــه حتــي در تنبیــه و تشــویق درباریــان اجــازة دخالــت مســتقیم 
ــان  ــواح تخــت جمشــید و گزارش هــا، زن ــه، طبــق ال نداشــتند. البت
دربــار از جملــه خواهــران پادشــاه و دخترانــش از پادشــاه درخواســت 
ــرای  ــه اج ــد. البت ــی را کردن ــازات کس ــا مج ــی ی ــش کس بخش

ــت. ــاه بوده اس ــخص ش ــرش ش ــه پذی ــوط ب ــت ها من درخواس

یادداشت ها

ــارة ایــن شــخصیت و هویــت او اختــالف نظراتــي وجــود . ۱ درب
ــد  ــوش اشــاره نمي کن ــا داری ــه نســبت او ب دارد، بروســیوس ب
ولــي بعیــد اســت، زنــي بــا ایــن ثــروت و شــوکت مقامــي بــه 
ــر هینتــس او را  ــا همســر شــاه را دارا باشــد. والت ــادر ی جــز م
همســر اول داریــوش یعنــي دختــر گبریــاس مي دانــد و جونــز 
او را مــادر داریــوش دانسته اســت. فــرض مــن در ایــن مقالــه 
ــود در نتیجــه ایــن  ــر ب ــر هینتــس نزدیک ت ــه نظــر والت ــز ب نی

بانــو را بــه ععنــوان همســر داریــوش معرفــي کــردم.

نتیجه گیري

ــه  ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــی بای ــدی نهای در جمع بن
ــق  ــل دقی ــرای تحلی ــیک ب ــن کالس ــای مورخی ــی گزارش ه بررس
جایــگاه زنــان دربــار هخامنشــی و شــاه بانوي دربــار کافــی نیســت 
و بایــد بــرای ارائــة تصویــری دقیق تــر از منابــع کالســیک یونــان 
در کنــار الــواح و اســناد بــه دســت آمــده در تخــت جمشــید و بابــل 
اســتفاده کــرد. تــا بتوانیــم، تصویــر جزئي تــري از جایــگاه شــهبانو 
ــر  ــیم. عالوه ب ــان داشته باش ــوری جه ــن امپرات ــار بزرگتری در درب

ــه اشــاره کــرد کــه گاه آن جایگاهــی کــه  ــن نکت ــه ای ــد ب آن، بای
ــل  ــار قائ ــای درب ــی ملکه ه ــدرت سیاس ــرای ق ــی ب ــان یونان مورخ
ــه  ــی ب ــار هخامنش ــهبانویان درب ــت. ش ــز اس ــوند، اغراق آمی می ش
ــع  ــد مطی ــتند و بای ــی نداش ــدرت سیاس ــال ق ــکان اعم ــی ام تنهای

ــان. ــایر درباری ــد س ــد، مانن ــاه می مانن ــر پادش ام
ــه داشــتن اســتقالل  ــر از جمل ــوارد دیگ ــار در م ــان درب ــا زن ام
اقتصــادی و داشــتن اســتقالل فــردی از زنــان یونانــی جلوتــر بودند، 
آنــان صاحبــان امــالک خــود بودنــد و آن هــا را اداره مي کردنــد. آنان 
مســتقاًل بــه ســفر مي رفتنــد و حتــی در لشکرکشــی ها همــراه شــاه 
بودنــد.  درســت اســت، ایــن زنــان بــه قدرتمنــدب و بانفــوذي کــه 
بــه آنــان نســبت دادنــد، نبودنــد امــا زنانــي منفعــل و منــزوي نیــز 

نبودنــد فقــط اجــازة اعمــال قــدرت سیاســي نداشــتند.
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می باشــد. عالقه منــدان می تواننــد ســایر آثــار ایشــان را از طریــق می باشــد. عالقه منــدان می تواننــد ســایر آثــار ایشــان را از طریــق 

ــد.  ــال نماین ــازی دنب ــای مج ــژه فض ــه وی ــود ب ــترهای موج ــد. بس ــال نماین ــازی دنب ــای مج ــژه فض ــه وی ــود ب ــترهای موج بس
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مقدمه

ــود  ــه اوج خ ــرا ب ــا و میت ــای آناهیت ــکانیان ایزده ــان اش در زم
رســیدند و بــه همــراه اهورمــزدا در رأس قــدرت قــرار گرفتنــد. در 
ــارة  ــه درب ــن ک ــت ای ــه عل ــالم ب ــش از اس ــای پی ــی دین ه بررس
ــد  ــر بای ــم، ناگزی ــادی در دســت نداری زندگــی مــردم اطالعــات زی
ــت  ــده اس ــای مان ــان برج ــارة فرمانروای ــه درب ــی ک از گزارش های
ــن  ــت کــه دی ــوان دریاف ــخ، می ت ــه تاری ــگاه ب ــا ن ــم.  ب بهــره ببری
ــی آن  ــاهان مدع ــه ش ــوده ک ــی نب ــردم همان ــودة م ــای ت و باوره
ــان،  ــد. شــواهد موجــود نشــان می دهــد کــه دیــن فرمانروای بوده ان
ــوده  ــق ب ــت منطب ــروای وق ــا ذوق فرمان ــی و ب تشریفاتی_سیاس
ــه هنــگام پژوهــش در دیــن دورة اشــکانی همــواره بایــد  اســت. ب
در نظــر داشــته باشــیم کــه بــا دوره ای ســروکار داریــم کــه مقطــع 
فروپاشــی هخامنشــیان و همــة ســاختارهای مدنــی و فرهنگــی آن 
ــا ایــن  دوره بــوده را بالفاصلــه پشــت ســر خــود دارد. اشــکانیان ب
واقعیــت مواجــه بودنــد کــه ســلوکیان بــا کوششــی بی امــان بــر آن 
بودنــد تــا بــا هلنــي ســاختن مدنیــت و فرهنــگ ایرانی، شاهنشــاهی 
هخامنشــی را بــه غــرب آســیای صغیــر، یونــان و مقدونیــه پیونــد 
بزننــد. سیاســت دینــی اشــکانیان ماننــد کشــورداری آنهــا چنــدان 
متمرکــز نبــوده و بــه همیــن دلیــل دســت حکومت هــای محلــی و 
مــردم بــرای بــه جــای آوردن آیین هــا و مناســک دینــی تاحــدودی 

بــاز بــوده اســت. 

واژة آناهیتا

ــزد  ــن ای ــدی آب، چندی ــبب ارجمن ــه س ــتان ب ــران باس در ای
وظیفــة پاســبانی از آن را بــر عهــده داشــتند و در ایــن دوره آناهیتــا، 
ایزدبانــوی آب، یکــی از بزرگ تریــن و محبوب تریــن ایــزدان 
آییــن زرتشــت بــوده اســت. آناهیتــا بــه معنــی پــاک و بی آالیــش 
اســت کــه بــا گذشــت زمــان بــه صــورت آناهیتــا، آناهیــد و ناهیــد 

درآمــده اســت. 

خاستگاه آناهیتا

ــوام گوناگــون در جهــان  ــن اق ــان بی ســنت پرســتش مادرخدای
ــد.  ــدود نمی ش ــا مح ــرزمین م ــه س ــا ب ــته و تنه ــن رواج داش که
ــان باشــد کــه در آنجــا،  شــاید بارزتریــن مثــال در ایــن مــورد یون
ــق  ــادر مطل ــوان ق ــه عن ــام دوران کهــن ســنگی ب مادرخــدا در تم
پرســتش می شــد و تصــور پدرخدایــی هنــوز در اندیشــه های 
ــوام  ــش از ورود اق ــود. پی ــرده ب ــوخ نک ــاکنان آن رس ــی س مذهب
آریایــی بــه ایــران و تقســیم شــدن آنــان بــه گروه هــای گوناگــون، 
در بیــن بومیــان ایــران نیــز پرســتش مادرخدایــان رایــج بوده اســت. 
ــران ســبب  ــرن نوزدهــم در ای اکتشــافات باستان شناســی اواخــر ق
ــی  ــارة چگونگ ــمندی درب ــای ارزش ــج آگاهی ه ــه تدری ــا ب ــده ت ش

ــه دســت آیــد. ــان ب پرســتش مــادر خدای
ســال  در  مادرخدایــی  تندیســه  نهاونــد  گیــالن  تپــة  در 
۱9۳2_۱9۳۱ توســط کنتنــو و گیوشــن بــه دســت آمــد کــه تنهــا 

فاطمه نصیری راد / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه پیام نور رامسر

سایۀ اقتدار الهۀ آب بر حکومت اشکانی
بررسی جایگاه ایزدبانو آناهیتا در دورة اشکانی
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ــه  ــق ب ــن پیکــره را گیرشــمن متعل ــالم مادرخداســت. ای ــة س نمون
۱800 تــا 2500 پیــش از میــالد می دانــد. بــر روی برنزهــای 
لرســتان نیــز کــه متعلــق بــه هــزارة نخســت پیــش از میــالد اســت، 
نقوشــی از مادرخــدا دیــده می شــود. ایــن اشــیا غالبــاً ســنجاق های 
مفرغــی و مســی اند کــه انتهایشــان بــه صفحــه ای بــزرگ و مــدور 
ــة  ــه در منطق ــت ک ــب اس ــه واج ــن نکت ــر ای ــود. ذک ــم می ش خت
خوزســتان کــه مهــد پــرورش تمــدن ایالمــی بــوده، بیــش از ســایر 
ــت.  ــده اس ــت ش ــدا یاف ــه های مادرخ ــران تندیس ــرب ای ــاط غ نق
ــاد پرســتش مــادر خــدا براســاس روشــی سیاســی  ــه احتمــال زی ب
مادرســاالری اســتوار بــوده اســت کــه تــا حــدود هــزارة دوم قبــل از 

ــد.  ــال می ش ــالد اعم می

آناهیتا در زمان مادها

ــه  ــد کــه ب ــی بودن ــه نظــر می رســد، مادهــا نخســتین ایرانیان ب
ــه  ــد و ب ــد داده ان ــازه رش ــا اج ــدة آناهیت ــکیل دهن ــای تش عنصره
ــه الهــة آب چهــره ای رســمی  دریافــت ایرانیــان باســتان نســبت ب
بخشــیدند. در میــان اشــیای کشــف شــده در لرســتان از ســال های 
۷00 تــا 800 پیــش از میــالد، آثــاری از ایزدبانــو آناهیتــا بــه دســت 
ــت  ــاد و الشــتر یاف ــرم آب ــه بیشــتر در هرســین، خ ــده اســت ک آم
شــده اند. همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه شــباهت 
الشــتر بــه عشــتار بســیار قابــل تامــل اســت. در اینجــا، بــه فراوانــی 
ــی  ــای مفرغ ــنجاق ها و آینه ه ــتة س ــوش در دس ــه ای منق ــه اله ب
دیــده می شــود کــه گاهــی در قســمتی هایی از ایــن نقــوش 
ــه و در حــال  ــه پســتان هایش را در دســت گرفت ــده می شــود ک دی
زایمــان اســت. پژوهشــگران نقــوش مادینــة موجــود در آثــار را بــا 

ــد. ــط می دانن ــا مرتب آناهیت

آناهیتا و ادبیات پارسی

دربــارة ســلوکیان و پارتیــان کــه پــس از هخامنشــیان در ایــران 
حکومــت کردنــد، اطالعــات کمــی برجــای مانــده اســت.

فردوسی نیز به همین نکته اشاره می کند:

چه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان
نگوید جهان دیده تاریخ شان
کزایشان به جز نام نشنیده ام
نه در نامة خسروان دیده ام

موالنا بیان می کند:

زهرة عشق چون بزد پنجه خود در آب و گل
قامت ما چو چنگ شد، سینه ما چغانه ای

                                          

حافظ در این باب می گوید:

در آسمان، نه عجب گر به گفته حافظ
سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

خاقانی نیز چنین می گوید:

خِم کوس است که ماِه نو ذیحجه نمود
گر ز َمه، لحن خوش زهره زهرا شنوند

از منابــع یونانــی چنیــن برمی آیــد کــه پــس از بــه آتش کشــیدن 
ــره ای  ــه در آن پیک ــد ک ــاخته ش ــا س ــدی در آنج ــپولیس، معب پرس
از آناهیتــا قــرار داشــت. ایــن پیکــره تلفیقــی از ویژگی هــای 
ایزدبانــوی ایرانــی و خصوصیــت آرتمیــس و آتنــا بــود، یونانیــان در 
نظــر داشــتند کــه بدیــن وســیله تأثیــر متقابــل فرهنــگ یونانــی و	
ایرانــی را نشــان دهنــد، ماننــد دوره هخامنشــیان کــه در آن زمــان 

ــد و مهــر پرســتش می شــد.            ــزدا، ناهی ــت اهورام هــم تثلی
حرمــت پرســتش ناهیــد در قدیمی تریــن ســنت خــود 
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ــای  ــود. در کتیبه ه ــا ب ــا برج ــانیان پ ــا دورة ساس ــان ت ــای همچن ــود. در کتیبه ه ــا ب ــا برج ــانیان پ ــا دورة ساس ــان ت همچن
ــام  ــان دهندة مق ــه نش ــده ک ــی  مان ــاری باق ــانی آث ــد ساس ــام عه ــان دهندة مق ــه نش ــده ک ــی  مان ــاری باق ــانی آث ــد ساس عه
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن کتیبه ه ــة ای ــا اســت، از جمل ــد آناهیت ــه ارجمن ــوان ب ــا می ت ــن کتیبه ه ــة ای ــا اســت، از جمل ــد آناهیت ارجمن
ــة نقــش رســتم در نزدیکــی تخــت جمشــید اشــاره کــرد  ــة نقــش رســتم در نزدیکــی تخــت جمشــید اشــاره کــرد کتیب کتیب
ــد  ــة ســلطنت را از ناهی ــه در آن نرســی، شــاه ساســانی حلق ــد ک ــة ســلطنت را از ناهی ــه در آن نرســی، شــاه ساســانی حلق ک
دریافــت می کنــد. در کتیبه هــای طــاق بســتان کرمانشــاه دریافــت می کنــد. در کتیبه هــای طــاق بســتان کرمانشــاه 
ــود و  ــده می ش ــتون ها دی ــی از س ــر روی یک ــد ب ــش ناهی ــود و نق ــده می ش ــتون ها دی ــی از س ــر روی یک ــد ب ــش ناهی نق
ــار  ــد در کن ــا، ناهی ــری در همان ج ــة دیگ ــن در کتیب ــار همچنی ــد در کن ــا، ناهی ــری در همان ج ــة دیگ ــن در کتیب همچنی
خســرو دوم و اهورامــزدا بــه چشــم می خــورد. آناهیتــا در خســرو دوم و اهورامــزدا بــه چشــم می خــورد. آناهیتــا در 
مســیر طوالنــی تحــول خــود عالوه بــر آن کــه بــر ایزدبانــوان مســیر طوالنــی تحــول خــود عالوه بــر آن کــه بــر ایزدبانــوان 
و مادرخدایــان کشــورهای مجــاور تأثیــر نهــاده بلکــه خــود نیــز و مادرخدایــان کشــورهای مجــاور تأثیــر نهــاده بلکــه خــود نیــز 

ــت. ــرده اس ــب ک ــان را کس ــات آن ــی از خصوصی ــت.برخ ــرده اس ــب ک ــان را کس ــات آن ــی از خصوصی برخ

آغاز و پایان در آناهیتاآغاز و پایان در آناهیتا

مورخــان معمــوال بــر ایــن باورنــد کــه تیــرداد مورخــان معمــوال بــر ایــن باورنــد کــه تیــرداد 
اول اشــکانی ســه ســال پــس از تأســیس اول اشــکانی ســه ســال پــس از تأســیس 
ــود  ــذاری خ ــرای تاجگ ــکانیان ب ــت اش ــود حکوم ــذاری خ ــرای تاجگ ــکانیان ب ــت اش حکوم

معبــد آناهیتــای شــهر ارشــک در شــمال معبــد آناهیتــای شــهر ارشــک در شــمال 
آخریــن  برگزیــد.  را  امــروزی  آخریــن خراســان  برگزیــد.  را  امــروزی  خراســان 
گزارشــی کــه از آناهیتــا در زمــان اشــکانیان گزارشــی کــه از آناهیتــا در زمــان اشــکانیان 

ــال 224224   ــه س ــق ب ــت متعل ــت اس ــال در دس ــه س ــق ب ــت متعل ــت اس در دس
یــا یــا 22۶22۶ میــالدی اســت کــه در ایــن  میــالدی اســت کــه در ایــن 

پــس  پنجــم  اردوان  پــس ســال  پنجــم  اردوان  ســال 
ماکرینــوس،  بــر  غلبــه  ماکرینــوس، از  بــر  غلبــه  از 

ــان دادن  ــور روم، و پای ــان دادن امپرات ــور روم، و پای امپرات
ــه کوشــش های 250250 ســالة  ســالة  ــه کوشــش های ب ب
ــر  ــه ب ــرای غلب ــان ب ــر رومی ــه ب ــرای غلب ــان ب رومی
ــه دســت اردشــیر  ــران، ب ــه دســت اردشــیر ای ــران، ب ای

ــر او را ــیر س ــید. اردش ــل رس ــه قت ــکان ب ــر او راباب ــیر س ــید. اردش ــل رس ــه قت ــکان ب باب

ــای اســتخرا  ــد آناهیت ــر معب ــود ب ــذر کــرده ب ــای اســتخرا همان طــور کــه ن ــد آناهیت ــر معب ــود ب ــذر کــرده ب همان طــور کــه ن
کــه پــدرش متولــی آن بــود، آویخــت و بدین گونــه فرمانروایــی کــه پــدرش متولــی آن بــود، آویخــت و بدین گونــه فرمانروایــی 
4۷04۷0 ســالة اشــکانیان کــه در معبــد آناهیتــا آغــاز شــده بــود در  ســالة اشــکانیان کــه در معبــد آناهیتــا آغــاز شــده بــود در 

همانجــا خامــوش شــد.همانجــا خامــوش شــد.

بختیاری ها و آناهیتابختیاری ها و آناهیتا

ــتش  ــالم، پرس ــن اس ــه دی ــان ب ــدن ایرانی ــس از گروی ــتش پ ــالم، پرس ــن اس ــه دی ــان ب ــدن ایرانی ــس از گروی پ
ــران باســتان رو  ــاران در ای ــاروری و ب ــا خــدای عشــق، ب ــران باســتان رو آناهیت ــاران در ای ــاروری و ب ــا خــدای عشــق، ب آناهیت
ــارش  ــی، ب ــا در مراســمی آیین ــاد. بختیاری ه ــه فراموشــی نه ــارش ب ــی، ب ــا در مراســمی آیین ــاد. بختیاری ه ــه فراموشــی نه ب
ــت  ــار اس ــام آور به ــه پی ــد ک ــب می کردن ــو طل ــاران را از دال ــت ب ــار اس ــام آور به ــه پی ــد ک ــب می کردن ــو طل ــاران را از دال ب
و گــذر زمســتان را ســهولت می بخشــد و همچنیــن دالــو و گــذر زمســتان را ســهولت می بخشــد و همچنیــن دالــو 
ــده  ــر عه ــوروز را ب ــد ن ــوای روز عی ــت آب و ه ــن وضعی ــده تعیی ــر عه ــوروز را ب ــد ن ــوای روز عی ــت آب و ه ــن وضعی تعیی
ــات  ــاروری حیوان ــات وحــش و ب ــت، حی ــات دارد. حفاظــت از طبیع ــاروری حیوان ــات وحــش و ب ــت، حی دارد. حفاظــت از طبیع
نیــز توســط او انجــام می شــود. وجــود چنیــن باورهــا و امکانــی نیــز توســط او انجــام می شــود. وجــود چنیــن باورهــا و امکانــی 
کــه از گذشــته های دور و نزدیــک معابــد آناهیتــا در کــه از گذشــته های دور و نزدیــک معابــد آناهیتــا در 
ــای  ــان دهندة بق ــدند، نش ــده می ش ــق خوان ــن مناط ــای ای ــان دهندة بق ــدند، نش ــده می ش ــق خوان ــن مناط ای

ــت. ــا اس ــان بختیاری ه ــه می ــن اله ــطوره ای ــت.اس ــا اس ــان بختیاری ه ــه می ــن اله ــطوره ای اس

دربارة آناهیتادربارة آناهیتا

آناهیتــا در مقــام ایــزد آب و بــاروری رونقــی بی ســابقه آناهیتــا در مقــام ایــزد آب و بــاروری رونقــی بی ســابقه 
می گیــرد و حتــی پرســتش او بــر ســایر ایــزدان و شــاید می گیــرد و حتــی پرســتش او بــر ســایر ایــزدان و شــاید 
حتــی بــر اهورمــزدا مقــدم می شــود. البتــه می تــوان حتــی بــر اهورمــزدا مقــدم می شــود. البتــه می تــوان 
ــام  ــزدا در مق ــه اهورم ــت ک ــز انگاش ــن نی ــام چنی ــزدا در مق ــه اهورم ــت ک ــز انگاش ــن نی چنی
خــدای بــزرگ، نیــازی بــه معبــد نداشــته و در خــدای بــزرگ، نیــازی بــه معبــد نداشــته و در 
دین هــای دیگــر نیــز اغلــب، بــارگاه قدیســان دین هــای دیگــر نیــز اغلــب، بــارگاه قدیســان 
ویــژة  عبادتگاه هــای  از  باشــکوه تر  اولیــا  ویــژة و  عبادتگاه هــای  از  باشــکوه تر  اولیــا  و 

خداســت.خداســت.
ــدان  ــدان پایتخــت تابســتانی اشــکانیان هم پایتخــت تابســتانی اشــکانیان هم
ــکان، ــن م ــود و از نقــش ســکه های ای ــکان،ب ــن م ــود و از نقــش ســکه های ای ب
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بــه دســت می آیــد کــه از نخســتین ســدة پیــش از میــالد 
ــچ  ــته اند و هی ــام را داش ــن مق ــکانیان برتری ــرای اش ــوان ب ایزدبان
ــکانیان  ــر اش ــا ب ــش آناهیت ــکه ها از نق ــن س ــدازة ای ــه ان ــزی ب چی
حکایــت نمی کنــد. ایزدبانویــی کــه بــا تــاج مشعشــع، هماننــد تــاج 
آرتمیــس یونانــی بــر ســکة ارد اول بــه چشــم می خــورد شــبیه بــه 
ــی  ــروای یونان ــوس، فرمان ــر ســکة دمتری ــه ب ــی اســت ک ایزدبانوی

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــخ، ب بل
ــة آن  ــی عظمــت ویران ــگاور کــه حت ــا در کن پرستشــگاه آناهیت
ــه  ــکانیان ن ــر اش ــه هن ــد ک ــی می ده ــز چشــمگیر اســت، گواه نی
ــا هضــم  ــده بلکــه ب ــه ندی ــگ ســلوکی_یونانی ضرب ــا از فرهن تنه
آن، نیــروی بیشــتری گرفــت و بــارور شــد. بنــای معبــد شــیز کــه 
بــه مادهــا منســوب اســت و اگــر در زمــان مادهــا ایــن معبــد از آن 
ــان  ــا در زم ــه آناهیت ــاختن آن ب ــد، منســوب س ــوده باش ــا نب آناهیت
ــن امــر  ــه ای ــا توجــه ب ــده ای داشــت. ب اشــکانیان نقــش تعیین کنن

ــای  ــدرت در فض ــه ن ــتان ب ــان باس ــش ایرانی ــر، نیای ــه پیش ت ک
ــا روی کارآمــدن اشــکانیان نیایــش در  بســته انجــام می گرفــت، ب
معابــد سرپوشــیده معمــول  شــد و توجــه بــه آناهیتــا بــه اوج خــود 
رســید. از مشــخصات ایــن دوره رواج یافتــن ســاخت تندیس هــای 
ــه  ــا را ب ــا اســت کــه اغلــب ایــن تندیس هــا آناهیت کوچــک آناهیت
ــا دراز  ــود و ی ــینه های خ ــتن س ــال نگهداش ــه، در ح ــورت برهن ص

کشــیده بــه پهلــو مجســم کــرده بودنــد. 
ــوده اســت  ــا ب ــان یشــت کــه یشــت ویــژة آردویســور آناهیت آب
کــه در ســی کــرده و صــد و ســی و ســه بنــد ســروده شــده اســت. 
همچنیــن می تــوان در آن بــه نقــش آناهیتــا بــا میدانــی گســترده تر 
دســت یافــت. بــا ایــن یشــت برخــالف دیگــر ایــزدان بــه تصویــری 
روشــن از آناهیتــا دســت می یابیــم. پیداســت کــه در زمــان تدویــن 
ــوده  ــوردار ب ــژه ای برخ ــدی وی ــان از ارجمن ــا همچن ــی، آناهیت نهای
ــی  ــوران و برخ ــة نام ــت را نامنام ــد آبان یش ــت بای ــت. در حقیق اس
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ــد هوشــنگ  ــران مانن ــی اســاطیری ای از شــاهان پیشــدادی و کیان
ــکاوس،  ــیاب، کی ــدون، افراس ــاک، فری ــید، ضح ــدادی، جمش پیش
کیخســرو، کیقبــاد، تــوس، نــوذر، کی گشتاســب، زریــر، ارجاســب و 
... دانســت. آبان یشــت از نظــر جغرافیــای اســاطیری نیــز از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. مورخــان بــا برداشــتی کــه از اشــکانیان 
دارنــد بــر ایــن باورنــد کــه ایــن یشــت از صافــی باورهــای دینــی 
مــردم در دورة اشــکانی گذشــته اســت. آبــان یشــت اوج آفرینــش 

کالم و برخــورد مهرانگیــز در 
اوســتا اســت.

 بــه علــت نــذر و هدیــة 
ــا،  ــای آناهیت ــه معبده ــردم ب م
ایــن معابــد از ثــروت قابــل 
ــد.  مالحظــه ای برخــوردار بوده ان
از  پــس  نیــم  و  قــرن  یــک 
ــرداد  ــیان، مه ــقوط هخامنش س
ــش  ــکانی )۱۳8_۱۷۱ پی اول اش
ــا  از میــالد( در آغــاز کار خــود ب
ــس  ــا، آرتمی ــد آتن ــارت معاب غ
ــی  ــروت هنگفت ــه ث ــا ب و آناهیت
رســید. ظاهــرا غــارت معبــد 
ــیلة  ــه وس ــدان ب ــای هم آناهیت
آنتیوخــوس الگــوی مهــرداد قرار 

گرفــت. آنتیوخــوس ســوم توانســته بــود، خزانــة خالــی خــود را بــا 
غــارت خشــت های زریــن و ســیمین معبــد آناهیتــا پرکنــد. شــاهان 
ســلوکی، ضمــن تظاهــر بــه اعتقــادات مذهبــی بــه معبدهــا بیشــتر 

ــتند. ــگاه می نگریس ــم ن ــدی مه ــع درآم ــم منب ــه چش ب
همــة موقوفه هــای معابــد بزرگــی ماننــد معبــد آناهیتــای 
ــود و هــرگاه  ــد تحــت تولیــت شــاهان ب ــگاور و نهاون همــدان، کن
ــی  ــاع مال ــد اوض ــارت معاب ــا غ ــدند ب ــی می  ش ــکل مال ــار مش دچ
ــد. شــاهان ســلوکی معتقــد بودنــد کــه در  خــود را ســامان می دادن

مقــام شــاه، همســر آناهیتــا هســتند و بــه هنــگام نیــاز و قرارگرفتــن 
در تنگنــای مالــی از او تقاضــای جهیزیــه می کردنــد. بنابــر روایتــی 
آنتیوخــوس ســوم وقتــی اقــدام بــه غــارت معبــد آناهیتــای الیمانــی 
کــرد بــه دســت مــردم کشــته شــد و پســرش، آنتیوخــوس چهــارم، 
کمــی پــس از غــارت معبــد درگذشــت. شــباهت مــرگ دو 
ــی از  ــت عموم ــاب برداش ــد بازت ــر می توان ــدر و پس ــوس پ آنتیوخ

ــد. ــد باش ــه معب ــی ب ــه بی حرمت نتیج
جــا  بــه  کتیبه هــای  در 
مانــده از ایــن ادوار تاریخــی، 
از  تصاویــری  و  اشــاره ها 
ــام اهورامــزدا  ــار ن ــا در کن آناهیت
در  می خــورد.  چشــم  بــه 
بســتان،  نقش برجســتة طــاق 
خســرو پرویــز، پادشــاه ساســانی 
در میــان اهورامــزدا و آناهیتــا 
ایــن  در  اســت.  ایســتاده 
ــه در  ــا ک ــته، آناهیت نقش برجس
ــرار دارد  ــاه ق ــت ش ــمت راس س
تاجــی هماننــد اهــورا بــر ســرش 
اســت و در یــک دســتش حلقــة 
فــر ایــزدی را نگــه داشــته و در 
ــوزه ای دارد  ــرش ک ــت دیگ دس
ــد و  ــی معاب ــة ایران ــن اله ــرام ای ــه احت ــزد. ب ــه از آن آب می ری ک
تندیس هــای فراوانــی در دوره هــای تاریخــی پیــش از اســالم 
ــا در دورة  ــد آناهیت ــت. معب ــده اس ــاخته ش ــران س ــرزمین ای در س
ــت.  ــده اس ــازی ش ــوده و بازس ــتفاده ب ــورد اس ــم م ــانیان ه ساس
ــم  ــت و ه ــد اس ــته آب، ناهی ــتایش فرش ــتا در س ــت اوس آبان یش
آبــان نیایــش در ســتایش ایــن فرشــته اســت. واژة اردویســورآناهیتا 
ــدن،  ــی برآم ــه معن ــب از ارد ب ــد اســت مرک ــل ناهی ــام کام ــه ن ک

ــت. ــدن اس ــزودن و بالی ف

ســنت پرســتش مادرخدایــان بیــن اقــوام 
گوناگــون در جهــان کهــن رواج داشــته و تنهــا 
ــاید  ــد. ش ــدود نمی ش ــا مح ــرزمین م ــه س ب
بارزتریــن مثــال در ایــن مــورد یونــان باشــد که 
در آنجــا، مادرخــدا در تمــام دوران کهــن ســنگی 
ــد  ــتش می ش ــق پرس ــادر مطل ــوان ق ــه عن ب
و تصــور پدرخدایــی هنــوز در اندیشــه های 
مذهبــی ســاکنان آن رســوخ نکــرده بــود. پیــش 
ــیم  ــران و تقس ــه ای ــی ب ــوام آریای از ورود اق
ــن  ــه گروه هــای گوناگــون، در بی ــان ب شــدن آن
بومیــان ایــران نیــز پرســتش مادرخدایــان 

ــت. ــوده اس ــج ب رای
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آناهیتا در متون پهلوی

ــده  ــن آم ــران« چنی ــاطیر ای ــی در اس ــاب »پژوهش در کت
ــت: اس

ــره  ــزدان ف ــد، ای ــی بیاب ــت جفت ــه زرتش ــش از آن ک »پی
ــد  ــه ناهی ــداری ب ــرای نگه ــه ب ــای کیانس ــت را در دری زرتش
ســپردند. اکنــون گوینــد ســه چــراغ در بــن دریــا بدرخشــید کــه 
ــد. هــر یــک از پســران زرتشــت  ــه شــب همی ببینن آن هــا را ب
اوشــیدر، اوشــیدرماه و سوشــیانس را چــون هنــگام ظهــور فــرا 

رســد، چنیــن شــود کــه دوشــیزه ای بــرای شســتن 
ــّره  ــیند و او را ف ــه نش ــر در آب کیانس س

ــاردار  ــزد، ب ــن آمی ــدر ت ــت ان زرتش
شــود. پســران دیگــر بــه زمانــة 

خویــش هــر یــک چنیــن داده 
شــوند.« 

کــه  دیگــری  اثــر 
می تــوان در بررســی مــا 
زاد  اســتناد کــرد،  آن  بــه 

اســپرم اســت. در بخــش دهم 
زاداســپرم دربــارة  گزیده هــای 

پیامبــری زرتشــت آمــده اســت:
ــه  ــر روز ک ــه دیگ ــت ک ــه پیداس »آن گون

زرتشــت زاده شــد، پــور و شســب )پــدر زرتشــت( از آن پنــج 
ــه  ــد ک ــی را فراخوان ــد، یک ــان بودن ــة کرپ ــه از تخم ــرادر ک ب
ــت  ــش زرتش ــت و پی ــر. او رف ــرا بنگ ــد م ــاد فرزن ــان و نم نش
بنشســت و ســر زرتشــت را ســخت پیچیــد کــه تــا کشــته شــود. 
هــر فــرد وی را پاســبانی کــرد چــون بــدان ده شــب، ســپندارمذ 
و اردوی ســور و اردوی فــرورد مــاه )فروشــی پرهیــزگار( را 
ــچ  ــت را هی ــگاه زرتش ــتاد. آن ــن فرس ــه زمی ــکونت ب ــرای س ب

ــدی نیامــد.« ب

آناهیتا در اساطیر ایرانی

را  دشــت ها  خــود  آب هــای  بــا  تنهــا  نــه  »ناهیــد 
ــردان و زهــدان جملگــی  ــة م ــز می ســازد بلکــه نطف حاصل خی
ــل و  ــع حم ــا را در وض ــد. زن ه ــزه می کن ــاک و من ــان را پ زن
ــذارد.  ــان می گ ــتان آن ــیر در پس ــد و ش ــاری می کن ــان ی زایم
ــد  ــده، ناهی ــف ش ــکوه توصی ــا و باش ــی زیب ــورت زن ــه ص او ب
ــا  ــا و ب ــد، زیب ــد، برومن ــدام، باالبلن ــی اســت جــوان، خوش ان زن
چهــره ای آزاده و نیکوسرشــت. بــازوان ســفید 
وی بــه ســتبری شــانه اســبی اســت با 
ســینه های برآمــده بــا کمربنــدی 
تنــگ کــه در میــان بســته تــا 
ســینه اش ترکیب زیبــا گیرد 
و مطبــوع واقــع شــود و بــر 
ــش  ــة خوی ــاالی گردون ب
ــک  ــب ی ــار اس ــگام چه ل
رنــگ و یــک قد را در دســت 
ــب های  ــد. اس ــه و می ران گرفت
گردونــة وی عبارت انــد از بــاد، 
بــاران، ژالــه و ابــر. ناهیــد بــه جواهــرات 
ــه شــکل چرخــی  ــن ب آراســته اســت. تاجــی زری
کــه بــر آن صــد گوهــر نورپــاش نصــب اســت بــر ســر دارد و از 
اطــراف آن نوارهــای پرچیــن آویختــه. طوقــی زریــن دور گــردن 
ــا  ــوزک پ ــوش دارد. از ق ــه در گ ــار گوش ــواره های چه و گوش
ــا بندهــای  ــه پاییــن کفش هــای درخشــان پوشــیده و آن را ب ب

ــن محکــم بســته اســت.«  زری
ایــن توصیفــی اســت از ناهیــد، فرشــتة آب کــه در اســاطیر 
ــورد  ــده و م ــر ش ــا تصوی ــری زیب ــورت دخت ــه ص ــی ب ایران
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پرســتش ایرانیــان باســتان بــوده اســت. البتــه ناگفتــه نمانــد 
کــه توصیفــی چنیــن دقیــق و شــاعرانه از فرشــتگان در ایــران 
باســتان امــری طبیعــی نبــوده امــا هــرودوت می گویــد: 
ــی  ــا یک ــته بابلی ه ــتار، فرش ــا ایش ــن دوره ب ــد را در ای »ناهی
ــتند.« ــاری می جس ــز از او ی ــرد نی ــگ و نب ــتند و در جن می دانس

بــا توصیفــی کــه از ناهیــد شــد او در مقــام یــک زن، خاصیــت 
فطــری زیبــا بــودن را حفــظ کــرده و در راه برازندگــی و پســندیده 

ــاز  ــی ب ــچ کوشش ــدن از هی ش
نایســتاده اســت. او بــرای اقنــاع 
ایــن غریــزة طبیعــی از وســایلی 
کــه وی را زیباتــر کنــد، اســتفاده 
ــود  ــش خ ــه آرای ــن ب و همچنی
پرداختــه و از لبــاس، تزیینــات و 
زینــت آالت بهــره گرفتــه اســت. 
ــا وجــود ایــن کــه  ــه عــالوه ب ب
او در مقــام یــک ایزدبانــو مــورد 
ــه  ــت، ب ــرار می  گرف ــتش ق پرس
ــه  ــی ب ــک زن روحان ــة ی منزل
کارهایــی کــه منتــج به خوشــی، 
خرمــی و سپاســگزاری باشــد 
ــن  ــد ای ــز می پرداخــت. هرچن نی
ــی  ــا و کارهای ــات، هنره توصیف

کــه ناهیــد بــرای طبیعــت، جانــداران و بشــر انجــام مــی داد، زادةة 
تخیــل و اندیشــه ایرانیــان در روزگار باســتان بــوده اســت. امــروزه 
نیــز هیــچ زنــی از هیــچ کوششــی بــرای زیباتــر جلــوه کــردن و 
ــاز نمی ایســتد و از هیــچ ترفنــدی در ایــن راه  پســندیده شــدن ب
ــر نظــر علمــای  ــی بناب ــد. اصــواًل اســاطیر ایران ــذار نمی کن فروگ
ــوح  ــه وض ــه ب ــب اند ک ــب و دلچس ــاطیر از آن رو جال ــخ اس تاری
ــه ســوی داســتان های  ــکات مختلــف اســاطیری را ب مراحــل و ن
ــوه ای از آن اســت،  ــه زن جل ــت ک ــای طبیع ــی و زیبایی ه تاریخ

ــد. ــان می دهن نش
ــا  ــه پدیده ه ــرای توجی ــه افســانه ها در اصــل کوششــی ب البت
هســتند. آب نیــز پدیــده ای زیبــا از طبیعــت اســت کــه در زندگــی 
ــه تمایــالت  ــن کوشــش ب ــة حقیقــی دارد. بدیهــی اســت ای جنب
ــگ را  ــدن و فرهن ــی تم ــل ابتدای ــه مراح ــوم ک ــک ق ــی ی روان
ــه را  ــن نکت ــد ای ــال بای ــن ح ــتگی دارد. در عی ــد بس می پیماین
ــا  ــه پدیده ه ــا توجی ــی تنه ــه هــدف بشــر ابتدای ــم ک ــه کنی اضاف
نبــوده بلکــه او خواســته تــا 
ــگ،  ــا آب، رن ــه را ب ــن توجی ای
ــازد.  ــراه س ــی هم لطــف و زیبای
ــا  ــت ت ــل اس ــن مای او همچنی
بــا بــه کار بــردن اســتعاره و 
ــره  ــود از آن به ــه خ ــی ک تخیل
ــز  ــش را نی ــر همنوعان دارد دیگ
ــتعداد  ــوش و اس ــزد و ه برانگی
ــق در  ــال حقای ــا انتق ــان را ب آن
قالــب جمــالت زیبــا و شــاعرانه 
ــر  ــه دیگ ــه مقول ــه ای ب از مقول
بیازمایــد. ایــن تمایــل بــه تدریج 
ابداع هــای  تمثیل هــا،  بــه 
اخالقــی و معماهــا منجر و بشــر 
ــه  ــار ب ــا ناچ ــل آن ه ــرای ح ب
اندیشــیدن دربــارة همــه چیــز و نســبت بــه هرآنچــه کــه برایــش 
الینحــل اســت، شــد کــه زیباتریــن نمــود آن اندیشــه دربــارة زن 
ــای  ــای زیب ــود یکــی از پدید ه ه ــه خ ــودی ک ــی موج اســت. یعن
طبیعــت اســت حتــی اگــر صــورت افســانه داشــته باشــد. بــا ایــن 
وصــف تردیــدی نمی مانــد کــه افســانه، جلــوه و زیبایــی ناهیــد، 

ــت. ــتانی اس ــی در ادوار باس ــة ایران ــات اندیش از تجلی
ــا تمــام آب هایــی  ــا بانویــی اســت کــه در زورمنــدی ب آناهیت
ــه دریــای فراخکــرت می ریــزد  ــر زمیــن جــاری اســت و ب کــه ب

ــت ها  ــود دش ــای خ ــا آب ه ــا ب ــه تنه ــد ن »ناهی
ــردان و  ــة م ــه نطف ــازد بلک ــز می س را حاصل خی
زهــدان جملگــی زنــان را پــاک و منــزه می کنــد. 
زن هــا را در وضــع حمــل و زایمــان یــاری 
ــذارد.  ــان می گ ــتان آن ــیر در پس ــد و ش می کن
ــف  ــکوه توصی ــا و باش ــی زیب ــورت زن ــه ص او ب
شــده، ناهیــد زنــی اســت جــوان، خوش انــدام، 
ــره ای آزاده و  ــا چه ــا و ب ــد، زیب ــد، برومن باالبلن
ــتبری  ــه س ــفید وی ب ــازوان س ــت. ب نیکوسرش
ــا  ــده ب ــا ســینه های برآم شــانه اســبی اســت ب
کمربنــدی تنــگ کــه در میان بســته تا ســینه اش 

ــع شــود. ــوع واق ــرد و مطب ــا گی ــب زیب ترکی
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برابــری می کنــد. در یــک افســانه اســالمی نیــز بــه ســتارة زهــره 
ــف بیدخــت  ــد. بدخــت در اینجــا مخف ــد داده ان ــب بدخــت ناهی لق
ــغ و خداســت.  ــد یعنــی دختــری اســت کــه ب و منظــور از آن ناهی
ــی،  ــدای آب و آبادان ــی خ ــاطیر ایران ــا در اس ــب آناهیت ــن ترتی بدی
حاصل خیــزی، بــاروری، خــدای بانــوان و بــه ویــژه دختــران بــوده 

اســت. 

نتیجه گیری

ــخ  ــن دوران تاری ــکانیان از تاریک تری ــران در دورة اش ــخ ای تاری
ــیک  ــته های کالس ــن دوره را نوش ــی ای ــع اصل ــت. مناب ــران اس ای
ــت  ــارة حکوم ــات درب ــد. اطالع ــی تشــکیل می دهن ــی و روم یونان
ــرار  ــدرت برق ــان دو ق ــه صلحــی نســبی می ــی ک اشــکانی در زمان
ــود  ــرار نب ــت برق ــان دو حکوم ــی می ــی ارتباط ــه نوع ــوده و ب ب
بســیار ناچیــز اســت. ضمــن ایــن کــه گــردآوری اوســتا را بــه دورة 
ــکانیان  ــودن اش ــتی ب ــا از زرتش ــد ام ــبت می دهن ــکانیان نس اش

ــب  ــه واج ــن نکت ــر ای ــا ذک ــرد ام ــل ک ــان حاص ــوان اطمین نمی ت
اســت کــه سیاســت دینــی اشــکانیان ماننــد سیاســت کشــورداری 
آنهــا متمرکــز نبــوده اســت، اغلــب نشــانه های دینــی کــه از دورة 

ــا اســت.  ــا آناهیت ــد ب اشــکانیان در پیون
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مقدمه

یکــی از صفحــات تاریخــی جهــان متعلــق بــه حمــالت 
ــور  ــا ظه ــری ب ــری قم ــم هج ــرن هفت ــه در ق ــت ک ــوالن اس مغ
ــه  ــب ب ــن ملق ــام تموچی ــه ن ــزی ب ــدر در آســیای مرک ــردی مقت ف
چنگیزخــان آغــاز شــد. وی کــه در ابتــدا توانســت قبایــل منطقــة 
جغرافیایــی خــود را متحــد کنــد ســپس بــه گســترش قلمــرو خــود 
پرداخــت و امپراتوری هــای بزرگــی چــون چیــن، ایــران و بخشــی 
از اروپــای شــرقی را تحــت ســلطة خــود درآورد. بــه همیــن دلیــل 
ــر  ــن دورة تاریخــی شــد کــه ســلطة مغــوالن ب باعــث اهمیــت ای
ــد.  ــدان می کن ــران دو چن ــخ ای ــرای تاری ــت را ب ــن اهمی ــران ای ای
وقتــی نــام مغــول و چنگیزخــان را می شــنویم ناخــودآگاه خشــونت، 
ــد  ــا بای ــم ام ــاد می آوری ــه ی ــی را ب ــارت و ویران ــتار، غ ــل، کش قت
ــتار  ــارت و کش ــل، غ ــک قت ــدون ش ــه ب ــه اگرچ ــد ک ــاد آور ش ی
ــه  در حمــالت مغــول وجــود داشــته اســت امــا ایــن روش تنهــا ب
ایــن قــوم اختصــاص نداشــت بلکــه همــة اقــوام مهاجــم در طــول 
هجــوم و حملــه بــرای گســترش قلمــرو خــود قتل هــا و غارت هــا 
ــران  ــینانش در ای ــان جانش ــس از چنگیزخ ــد. پ ــام داده ان و ..... انج
حکومتــی تشــکیل دادنــد کــه بــه ایلخانــان مغــول مشــهور شــد و 

ــز اهمیــت اســت.  ایــن دوره حائ
دهنــدة  تشــکیل  ســاختارهای  از  یکــی  کــه  آن جایــی  از 
هرجامعــه ای زنــان هســتند و در هــر دورة زمانــی بــه دنبــال یافتــن 

جایــگاه اجتماعــی، حضــور در جامعــه و برابــری بــا مردان انــد بایــد 
ــان در دوران مختلــف تاریخــی نقــش پررنگــی  ذکــر کــرد کــه زن
داشــته اند و مغــوالن و حکومــت ایلخانــان هــم از ایــن امــر 
مســتثنی نبــوده اســت. درواقــع باتوجــه بــه آگاهــی و دانســته های 
ــوان از  ــوالن می ت ــور مغ ــل از ظه ــخ و قب ــول تاری ــین، در ط پیش
زنــان زیــادی نــام بــرد کــه نقــش مهــم و بااهمیتــی ایفــا کردنــد 
ــر گذاشــتند کــه  ــر سیاســت و حکومــت تأثی ــة خــود ب ــا مداخل و ب
عمــدة آن هــا هــم زنــان پادشــاهان و حاکمیــن بودنــد. بــا نــگاه در 
تاریــخ می توانیــم از زبیــده، همســر هارون الرشــید و مــادر مأمــون 
عباســی کــه در رقابــت امیــن و مأمــون نقــش مهمــی ایفــا کــرد و 
همچنیــن عایشــه و نقــش غیــر قابــل انــکار او در جنــگ جمــل بــه 

ــا نفــوذ و  پرقدرتــی اشــاره کنیــم.  عنــوان زنانــی ب
بــه طــور کلــی زنــان بانفــوذ در دوره هــای تاریخــی کــم نبوده اند 
و در ایــن زمینــه می تــوان افــراد زیــادی را نــام بــرد. از جملــة ایــن 
ــه  ــوان ب ــم می ت ــران اســالمی ه ــای دوران ای ــان در حکومت ه زن
سلســلة ســلجوقیان نگاهــی انداخــت و از تــرکان خاتــون، همســر 
ملکشــاه، یــاد کــرد کــه بــا نفــوذ خــود در حکومــت همســرش در 
برکنــاری وزیــر او، خواجــه نظــام الملــک، دخالــت و نقــش مســتقیم 
ــی برخــوردار  ــگاه باالی ــان از جای ــول هــم زن داشــت. در دوران مغ
ــان  ــط چنگیزخ ــه توس ــی ک ــه و حکومت ــن جامع ــد و در چنی بودن
تشــکیل شــد نفــوذ زنــان بــه قــدری بــود کــه حتــی در زمینه هــای 

آویشن سربازوطن رشید / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوران اسالمی دانشگاه شهید بهشتی

آیدا بامداد / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوران اسالمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

نغمۀ زنان در دامان صحرا و استپ
بررسی حقوق، نقش و جایگاه زنان در عصر مغول
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ــد، در  ــا می کردن ــی ایف ــم و قابل توجه ــش مه ــم نق ــادی ه اقتص
ــد و  ــری می کردن ــا همســران خــود مشــورت و تصمیم گی ــا ب کاره
حقوقشــان تقریبــا بــا مردان مســاوی بــود. بــاارزش دانســتن جایگاه 
زن و احتــرام بــه او از ســنت های مغــوالن بــوده اســت چنــان کــه 
ــد و  ــهم می بردن ــم س ــی ه ــم جنگ ــالک و غنای ــی از ام ــا حت آنه

قوانینــی بــرای زنــان در یاســای چنگیــز نوشــته شــده بــود. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه پژوهشــگران و باستان شناســان 
بــا اســتفاده از اســناد و یافته هــای باستان شناســی در تــالش 
بــرای یافتــن جایــگاه زنــان در دوره هــای مختلــف تاریخــی بــوده 
ــع  ــتفاده از مناب ــا اس ــا ب ــم ت ــه برآنی ــن مقال ــال در ای و هســتند. ح
تاریخــی جایــگاه زنــان در دورة مغــول را مــورد بررســی قــرار دهیم.

ورود به دنیای مغول و آشنایی با جایگاه زنان در 
یاسای چنگیز

ــرا مجموعــه  ــادی داشــت زی ــت زی ــرای مغــوالن اهمی یاســا ب
ــه  ــن مجموع ــود. در ای ــن صــادر شــده توســط چنگیزخــان ب قوانی
قوانیــن حتــی از زنــان و اهمیــت آنــان نیــز یــاد شــده بــود. تأثیــر 
زنــان در عــدم تدبیــر یــا موفقیــت مــرد، برعهــده داشــتن حفــظ و 
نگهــداری دارایــی مــردان  توســط زنــان در صــورت غیبــت آن هــا 
ــزوم  ــد، ل ــگ می رفتن ــه جن ــردان ب ــه م ــی ک ــوص زمان ــه خص ب
ــه  ــتند ک ــائلی هس ــه مس ــرد و... از جمل ــان زن و م ــکاری می هم
در یاســا بــرای زنــان ذکــر شــده اســت. همچنیــن در یاســا اشــاره 
ــدان جنــگ حضــور دارد،  ــا می ــی کــه مــرد در شــکار ی شــده زمان
ــا همــه چیــز نیکــو  ــه را مرتــب و مزیــن نگــه دارد ت زن بایــد خان
ــان  ــورد زن ــه آن در م ــا ب ــه یاس ــی ک ــة مهم ــد. نکت ــب باش و مرت
ــرافرازی  ــی و س ــا باعــث نیک نام ــه آنه ــن اســت ک ــاره دارد ای اش
ــن خــود یکــی  ــری مــردان می شــوند و همی ــی رأی و بی تدبی ــا ب ی
از نشــانه های بااهمیــت بــودن نقــش زنــان در دوران مغــول اســت.

در دوران مغــول نقــش زنــان بــه قــدری پررنــگ و دارای اهمیت 
بــوده کــه داشــتن فرزنــد دختــر ننــگ بــه شــمار نمی آمده اســت.

آداب ازدواج با زنان در عصر مغول

آییــن همســرداری در میــان مغــوالن بــه ایــن صــورت بــود کــه 
آنهــا ازدواج هــای مختلــف و متعــددی انجــام می دادنــد، ایــن امــر 
ــل  ــوان دلی ــود و می ت ــی ب ــادی و طبیع ــا ع ــان آن ه ــال در می کام
ایــن کار را داشــتن همســرهایی بــا شــرایط گوناگــون بــرای ایجــاد 
ــوق  ــان از حق ــة زن ــود، هم ــن وج ــا ای ــی دانســت. ب ــط سیاس رواب
مســاوی و خانه هایــی جداگانــه بــرای خــود برخــوردار بودنــد 
ــری  ــران برت ــه دیگ ــبت ب ــر اول نس ــا همس ــان تنه ــن می و در ای
داشــت چراکــه بــه دلیــل جایگاهــش بــزرگ دیگــر زنــان محســوب 

می شــد.
ازدواج بــرای مغــوالن بــه قــدری اهمیــت داشــته و یــک امــر 
مهــم تلقــی می شــد کــه مانــدن دختــر در خانــة پــدری را مناســب 
ــام  ــر ازدواج را انج ــی زود ام ــل خیل ــن دلی ــه همی ــتند ب نمی دانس
می دادنــد و حتــی رســم ازدواج بــا زنــان بیــوه را هــم رایــج کــرده 

بودنــد.
بــا توجــه بــه مهم بــودن ایــن امر، مغــوالن حتــی در خردســالی 
ــی  ــد و هنگام ــزدی انتخــاب می کردن ــا نام ــرای آنه کودکانشــان ب
ــتگاری  ــای خواس ــید نامه ه ــا می رس ــن مناســب ازدواج آنه ــه س ک
میــان خانواده هــای دختــر و پســر رد و بــدل می شــد، در آن زمــان 
و قبــل از مراســم ازدواج، پســر بــرای آشــنایی بــا خانــوادة دختــر بــه 
ــرد  ــده اش زندگــی می ک ــوادة عــروس آین ــزد خان ــزدی ن رســم نام
ــوهرش  ــزل ش ــه من ــر ب ــویی دخت ــرارداد زناش ــتن ق ــد از نوش و بع

ــد. ــتاده می ش ــه و فرس بدرق
همان طــور کــه اشــاره ای گــذرا بــه ازدواج بــا زنــان بیــوه شــد، 
ــو  ــد از ازدواج، عض ــون زن بع ــه چ ــت ک ــد گف ــورد بای ــن م در ای
خانــوادة شــوهرش می شــد و دیگــر نمی توانســت بــه خانــة پــدری 
ــت  ــوالن اهمی ــرای مغ ــه ازدواج ب ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــردد. ب برگ
داشــت شــاید بــه همیــن دالیــل بــود کــه ازدواج بــا بیــوه بــه عنوان 
ــا زنــان  رســمی میــان مغــوالن رایــج شــد. مــردان می توانســتند ب
بیــوة خانــدان خــود بــه اســتثنای مــادر، خواهــران تنــی، دختــران و 
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ــازی  ــرای شفاف س ــد. ب ــان ازدواج کنن ــای خودش عروس ه
بایــد گفــت اگــر مــردی همســر دختــرش یــا پســر خــودش 
فــوت می کــرد نمی توانســت بــا دختــر یــا عــروس بیــوه اش 
ــا  ــرادرش از دنی ــا ب ــدرش ی ــا اگــر مــردی پ ــد ام ازدواج کن
ــادر  ــر از م ــه غی ــدر )ب ــران پ ــت همس ــت می توانس می رف

خــودش( و بــرادرش را بــه عقــد خــود در بیــاورد. 

مهریه و جهیزیه در ازدواج

بــا وجــود ایــن کــه مهریــه یکــی از آداب و رســوم های 
ــر  ــود و دخت ــم نب ــوالن رس ــان مغ ــا در می ــت ام ازدواج اس
ــرد و وارد  ــرک می ک ــدری اش را ت ــة پ ــه خان ــدون مهری ب
خانــة شــوهر می شــد. مهریــه در میــان مغــوالن جایگاهــی 
ــا رواج  ــن آنه ــالم در بی ــن اس ــه دی ــی ک ــا زمان ــت ت نداش
پیــدا کــرد و در آن زمــان بــود کــه آن را بــه عنــوان یکــی 
ــه  ــا توجــه ب ــدار آن ب ــد مق ــد، هرچن از آداب ازدواج پذیرفتن

جایــگاه، مقــام و موقعیــت مــرد در هــر خانــواده ای متفــاوت بــود اما 
در زمــان ایلخانــان و حکومــت غــازان بــه دســتور او میــزان مهریــه 
کاهــش یافــت چــون معتقــد بــود کــه مهریــة بــاال مانــع جدایــی 

ــود. ــازگار می ش ــوهرهای ناس زن و ش
در رابطــه بــا جهیزیــه نیــز بایــد گفــت، رســمی رایــج در زمــان 
ــت.  ــاط داش ــواده ارتب ــروت خان ــا ث ــدار آن ب ــه مق ــوده ک ازدواج ب
ــری در  ــة کامل ت ــد جهیزی ــر بودن ــواده ای ثروتمندت ــدر خان ــر چق ه
ــه  ــر دادن جهیزی ــن خاط ــه همی ــد ب ــرار می دادن ــر ق ــار دخت اختی
ــه  ــا ب ــرای خانواده ه ــدرت ب ــان دادن ق ــرای نش ــت ب ــک فرص ی

شــمار می آمــد. 

حقوق و قدرت زنان

بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه زنــان در عصــر مغــول داشــتند در 
کانــون خانــواده از قــدرت و حقــوق مخصــوص بــه خــود برخــوردار 



درفش

63

سال سوم * شماره دوازدهم * تیر ۱۴۰۰

ــن  ــد دوخت ــی مانن ــرة زندگ ــای روزم ــر کاره ــا عالوه ب ــد. آنه بودن
لبــاس، نگهــداری از گلــه، درســت کــردن غــذا و ... نقشــی اساســی 
ــس  ــود رئی ــران خ ــاب همس ــد و در غی ــا می کردن ــواده ایف در خان
ــده،  ــل و فهمی ــان عاق ــت زن ــن عل ــه همی ــدند ب ــواده می ش خان

ــد. ــرار می گرفتن ــردان ق ــرام م ــورد احت م
ــد،  ــوط می ش ــراث مرب ــه ارث و می ــان ب ــوق زن ــه حق از جمل
ــا ارث  ــه تنه ــود ک ــکل ب ــن ش ــه ای ــوالن ب ــم مغ ــع رس در واق

جهیزیــه اش  همــان  دختــر 
ــادر  ــدر و م ــوال پ ــود و از ام ب
تــا  نمی بــرد  ســهمی  هیــچ 
ایــن کــه آشــنایی بــا دیــن 
اســالم ارثیــه را هــم ماننــد 
ــج  ــران رای ــرای دخت ــه ب مهری
ــرش  ــوال همس ــرد. زن از ام ک
ــان  ــرد. زن ــز ارث می ب ــم نی ه
از لحــاظ حقوقــی و مــادی هــم 
در داشــتن ثــروت و امــالک 
بــا مــردان حقــوق مســاوی 
داشــتند و برابــری می کردنــد 
زن  هــر  کــه  طــوری  بــه 
ــه و اثاثیــة  ــی صاحــب خان مغول
ــود. ــودش ب ــه خ ــوص ب مخص

یکــی دیگــر از حقوقــی کــه 
زنــان داشــتند ایــن بــود کــه در 

ــه  ــن آزادی ب ــد و ای ــال آزاد بودن ــن و مذهبشــان کام انتخــاب دی
ــن  ــر از دی ــه غی ــی ب ــتند دین ــی می توانس ــه حت ــود ک ــدی ب ح
همســر خــود انتخــاب کننــد و دلیلــش هــم احتــرام مغــوالن بــه 
تمــام ادیــان و نداشــتن تعصــب دینــی بــود، می تــوان بــه همســر 
و مــادر منگوقــاآن اشــاره کــرد کــه مســیحی بودنــد امــا بــا ایــن 

وجــود خــودش مســیحی نبــود.

مقام زنان مغول و فعالیت های آنان 

ایلخانــی  زنــان در دوران مغــول و  فعالیت هــای  از جملــه 
فعالیــت در کاخ هــای ســلطنتی بــود؛ در واقــع زمانــی کــه مغول هــا 
امپراتــوری عظیــم خودشــان را تشــکیل دادند، از زندگی چادرنشــینی 
بــه کاخ، جایــی کــه محــل حکمرانــی مغول هــا تبدیــل شــد، وارد 
ــا  ــا و بارگاه ه ــن کاخ ه ــم در ای ــان ه ــه زن ــد البت ــه ص ــدند ک ش
ــش  ــان نق ــتند. زن ــور داش حض
مهــم خودشــان را همان طــور 
کــه در زندگــی چادرنشــینی ایفــا 
جدیــد  شــکل  در  می کردنــد 
زندگــی نیــز ادامــه دادنــد امــا از 
ــن  ــان در ای ــدة فعالیت هایش عم
ســبک جدیــد زندگــی اظهارنظر 
ــود.  ــی ب ــور مملکت ــورد ام در م
ــای  ــه در بخش ه ــور ک همان ط
جایــگاه  بــه  اشــاره ای  قبــل 
ــم  ــا ه ــد این ج ــر اول ش همس
بایــد اشــاره کــرد، بــا ایــن 
ــهم  ــه س ــان ب ــی زن ــه تمام ک
خــود نقشــی ایفــا می کردنــد 
امــا همچنــان مقــام زن اول 
ــه  ــا ب ــه مغول ه ــه ک ــی ملک یعن
او خاتــون می گفتنــد از دیگــر 

ــود. ــر ب ــان پررنگ ت زن
ــا  ــود و مغول ه ــگ ب ــدری پررن ــه ق ــا ب ــام خاتون ه نقــش و مق
ــک  ــر ادارة ی ــی اگ ــه حت ــتند ک ــا داش ــه آن ه ــی ب ــة خاص توج
ــت می شــد  ــده دار حکوم ــه زن می ســپردند و زن عه ــت را ب حکوم
ــه  ــد و ب ــوب نمی ش ــادی محس ــر غیرع ــال ام ــوالن اص ــرای مغ ب

راحتــی می پذیرفتنــد. 
ــای  ــارگاه و کاخ ه ــا در ب ــه خاتون ه ــی ک ــه موقعیت های از جمل

از جملــه حقــوق زنــان بــه ارث و میــراث 
ــه  ــوالن ب ــم مغ ــع رس ــد، در واق ــوط می ش مرب
ــان  ــر هم ــا ارث دخت ــه تنه ــود ک ــکل ب ــن ش ای
جهیزیــه اش بــود و از امــوال پــدر و مــادر هیــچ 
ــا  ــنایی ب ــه آش ــن ک ــا ای ــرد ت ــهمی نمی ب س
دیــن اســالم ارثیــه را هــم ماننــد مهریــه بــرای 
ــرش  ــوال همس ــرد. زن از ام ــج ک ــران رای دخت
ــان از لحــاظ حقوقــی  هــم نیــز ارث می بــرد. زن
ــا  ــالک ب ــروت و ام ــتن ث ــم در داش ــادی ه و م
ــری  ــتند و براب ــاوی داش ــوق مس ــردان حق م
ــی  ــر زن مغول ــه ه ــوری ک ــه ط ــد ب می کردن
صاحــب خانــه و اثاثیــة مخصــوص بــه خــودش 

ــود. ب
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ــوان  ــد، می ت ــب نماین ــتند کس ــول می توانس مغ
بــه رســیدن آن هــا بــه مقــام نیابــت 

ســلطنت و شــریک بــودن در ادارة 
خــود  همســران  بــا  ســرزمین 
اشــاره کــرد. خاتون هــا حتــی 
مواقــع  در  می توانســتند 
ــلطان  ــای س ــه ج ــراری ب اضط
ــرکت در  ــد. ش ــور را اداره کنن ام

جنگ هــا، مجــازات مجرمیــن و 
ــین از  ــاب جانش ــر انتخ ــه مهم  ت از هم

وظایــف عمــدة آن هــا بــه شــمار می رفــت.
از جملــه خاتون هــا ی بــه نــام دوران مغــول 

ــون، همســر هالکوخــان اشــاره کــرد کــه  ــه الجای خات ــوان ب می ت
ــه حکومــت رســیدن  بعــد از مــرگ همســرش نقــش مهمــی در ب
آباقاخــان ایفــا کــرد و یکــی از حامیــان حکومــت ارغــون نیــز بــود.

ــود و  ــا ب ــدة خاتون ه ــر عه ــه ب ــی ک ــف مهم ــی از وظای یک
ــر، مســئلة  ــت از انتخــاب جانشــین هــم مهم ت ــوان گف ــی می ت حت
ــون  ــر خات ــه همس ــی ک ــع زمان ــود. درواق ــان ب ــینی خودش جانش

ــتن  ــت نشس ــر تخ ــان ب ــا زم ــت ت ــا می رف ــم از دنی ــی حاک یعن
ــودن  ــال ب ــورت خردس ــا در ص ــدی ی ــم بع حاک

جانشــین، خاتــون نقــش جانشــین را ایفــا 
ــه  ــت و ب ــورات حکوم ــرد و ام می ک

طــور کل زمــام امــور را در دســت 
می گرفــت.

ــا  ــورد خاتون ه ــر در م در آخ
و دیگــر زنــان ایــن نکتــه را هــم 
ــا  ــه آن ه ــرد ک ــه ک ــد اضاف بای

بــرای خودشــان خدمــة مخصــوص 
قلمــرو  تقســیم بندی  در  و  داشــتند 

ــه  ــن ک ــی ای ــوری ســهم داشــتند یعن امپرات

والیاتــی را در اختیــار می گرفتنــد کــه ایــن 
خــودش نیــز بــه نفــوذ آن هــا اشــاره دارد.

و  بگذریــم  کــه  خاتون هــا  از 
دوبــاره یــک نــگاه کلــی بــه 
همــة زنــان مغــول بیندازیــم، 
فعالیت هایــی  بــه  می توانیــم 
انجــام  آن هــا  توســط  کــه 
ــه  ــم از جمل ــاره کنی ــد اش می ش
کــه  در جنگ هــا  زنــان  نقــش 
نقــش عمــدة خــود را از طریــق آمــاده 
ــد  ــا می کردن ــی ایف ــایل جنگ ــردن وس ک
ــاندند  ــی رس ــاری م ــردان ی ــه م ــن کار ب ــا ای و ب
ــم  ــان، از غنای ــی از زن بودنش ــت ناش ــزت و اهمی ــر ع ــالوه ب و ع

جنگــی نیــز ســهم می بردنــد.

زنان ِاَرموک

گروهــی از زنــان در دوران مغــول بــه ارموک شــهرت داشــتند؛ 
در واقــع ارمــوک لقبــی اســت بــرای گروهــی از زنــان کــه عمدتــا 
در دربــار خاتــون مغــول حضــور داشــتند و در امــور مختلــف بــه 

حکومــت مغــول خدمــت می کردنــد. 
ــی  ــه حت ــد ک ــی بودن ــا زنان ارموک ه
دادن  نشــان  مردانــه،  لبــاس  بــا 
ــود  ــه از خ ــار مردان ــش و رفت من
می شــدند  حاضــر  جامعــه  در 
ــان  ــه زن ــر ب ــن خاط ــه همی و ب
مشــهور  هــم  مردانه پــوش 
ــه  ــان ارمــوک ب ــد. زن شــده بودن
یادگیــری تیرانــدازی و ســوارکاری 

می پرداختنــد.  نیــز 
ــته ای از  ــوک دس ــت، ارم ــوان گف می ت
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ــت  ــی فعالی ــی و حفاظت ــای نظام ــه در عرصه ه ــد ک ــوان بودن بان
ــی  ــته های نظام ــان در دس ــه در آن دوره زن ــن ک ــد و ای می کردن

ــت. ــه اس ــل توج ــد قاب ــت می کردن فعالی

مجازات زنان

ــول  ــان در دوران مغ ــه زن ــی ک ــگاه و اهمیت ــود جای ــا وج ب
ــا  ــی ب ــع متفاوت ــازات، وض ــد مج ــواردی مانن ــا در م ــتند ام داش
مــردان نداشــتند و بــا انجــام دادن جرم هایــی ماننــد قتــل 

ــرگ  ــه م ــود و... ب ــوهران خ ش
می شــدند.  محکــوم 

پوشاک زنان

ــش  ــن بخ ــی از مهم تری یک
پوشــاک زنــان کــه زنــان هیــچ 
گاه بــدون آن خــارج نمی شــدند 
ســرپوش یــا همــان کاله بــوده 
اســت کــه از حصیــر یــا پوســت 
درخــت بافتــه می شــد. بــه نــوع 
ــه از  ــز ک ــن کاله نی ــی ای تجمل
طــال و جواهــرات بــود، بوقتــاق 
بــرای  بوقتــاق  می گفتنــد. 

ــه  ــر ملک ــر س ــذاری ب ــد، در روز تاجگ ــتفاده می ش ــان اس درباری
ــر  ــش س ــد و پوش ــته می ش ــاه گذاش ــر پادش ــن همس ــی اولی یعن

ــد. ــمار می آم ــه ش ــه ب ملک
ــه  ــدای فتوحــات بســیار ســاده و ب ــز در ابت ــان نی ــوش زن تن پ
ــدی هــم  ــر آن شــلوار بلن ــه زی ــود ک ــد ب ــاس بلن ــک لب شــکل ی
ــول،  ــوری مغ ــکیل امپرات ــرفت و تش ــا پیش ــا ب ــیدند ام ــی پوش م
افزایــش قــدرت اقتصــادی مغــوالن و همچنیــن ارتبــاط بــا ســایر 
ــد. در  ــدا کردن ــت پی ــی و ظراف ــل، زیبای ــا تجم ــورها، لباس ه کش

ــود. ــا دختــران متفــاوت ب ــان متاهــل ب ایــن دوران لبــاس زن

آشنایی با چند زن نامدار مغول

هوآلــون اوجیــن: او همســر کیســوکای و مــادر چنگیزخــان بــود. 
در طــول زندگــی راهنمــای پســرش بــود و بعــد از مــرگ همســرش 
ــده  ــر عه ــز ب ــه را نی ــور قبیل ــش، ام ــتی فرزندان ــر سرپرس عالوه ب
داشــت. او باوجــود رقبــا و دشــمنان از پــا نیفتــاد و بــا راهنمایی هــای 
ــه  ــل را ک ــاد ای ــری و اتح ــار آورد. برت ــجاع ب ــز را ش ــود چنگی خ
توســط پســرش صــورت گرفــت بــه چشــم دیــد و بــا حمایت هــای 
ــلط  ــرای تس ــز ب ــود از چنگی خ
ــش  ــت نق ــر حکوم ــتر او ب بیش
مهمــی در ایجــاد امپراتــوری 

مغــول ایفــا کــرد.
ــب  ــه مطال ــی ب ــر نگاه اگ
بــا  بیندازیــم  شــده  ذکــر 
ــا و  ــش خاتون ه ــه نق ــه ب توج
کارهایــی کــه انجــام دادنــد،  
ــک از  ــچ ی ــن هی ــون اوجی هوآل
آن هــا را انجــام نــداده اســت. او 
ــه  ــه جانشــین انتخــاب کــرد ن ن
در امــور سیاســی و حکومتــی 
ــاید  ــه .... ش ــرد و ن ــت ک دخال
بتــوان گفــت اساســی ترین نقــش وی بــه عنــوان یــک زن و یــک 
ــت از  ــواری ها و حمای ــختی ها، دش ــل س ــط تحم ــط و فق ــادر فق م
ــد و حمایتــش را از پســرش  ــوی نمی مان ــود کــه اگــر ق پســرش ب
ــروزه  ــا ام ــه م ــی ک ــه چنگیزخان ــن ب ــرد شــاید تموچی ــغ می ک دری
ــال آن  ــه دنب ــول و ب ــت مغ ــد و حکوم ــل نمی ش ــیم تبدی می شناس

ایلخانــان هیــچ گاه شــکل نمی گرفــت.
تورکینــا خاتــون: او نخســتین خاتونــی بــود کــه بعــد از تشــکیل 
امپراتــوری مغــول نقــش گســترده ای را در حکومــت مغــوالن ایفــا 
کــرد. او ابتــدا همســر یکــی از روســای ایــالت )اویــرات( بــود کــه 
همســرش بــه دســت چنگیزخــان کشــته شــد و خــودش به اســارت 

در  خاتون هــا  کــه  موقعیت هایــی  جملــه  از 
می توانســتند  مغــول  کاخ هــای  و  بــارگاه 
ــا  ــیدن آن ه ــه رس ــوان ب ــد، می ت ــب نماین کس
ــودن  ــریک ب ــلطنت و ش ــت س ــام نیاب ــه مق ب
ــاره  ــود اش ــران خ ــا همس ــرزمین ب در ادارة س
ــع  ــتند در مواق ــی می توانس ــا حت ــرد. خاتون ه ک
ــور را اداره  ــلطان ام ــای س ــه ج ــراری ب اضط
کننــد. شــرکت در جنگ هــا، مجــازات مجرمیــن 
و از همــه مهم  تــر انتخــاب جانشــین از وظایــف 

ــت. ــمار می رف ــه ش ــا ب ــدة آن ه عم
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خــان مغــول درآمــد و در نهایــت بــه اوگتــای قــاآن بخشــیده شــد 
کــه بــه واســطة هــوش و درایــت خــود توانســت در نهایــت همســر 
اوگتــای و مــادر فرزنــد او »گیــوک« شــود. بــا مــرگ اوگتــای چــون 
ــت  ــون نیاب ــا خات ــود تورکین ــوز کوچــک ب ــوک، جانشــین او هن گی
ســلطنت را بــر عهــده گرفــت و توانســت اشــراف و بــزرگان دربــار 

را بــا خــود همــراه ســازد.
دینــا خاتــون و ســاتی بیــک: دینــا خاتــون یکــی از همســران 
ــه  ــه دسیســه گری و فتن ــود کــه از شــکل دادن هــر گون ــو ب الجایت
فقــط بــه خاطــر ایــن کــه ســودای قــدرت در ســر داشــت، کوتاهــی 

ــه قتــل رســید. نمی کــرد کــه در نهایــت هــم ب
ســاتی بیــک هــم یکــی از دختــران اولجایتــو بــود کــه چندیــن 

ازدواج سیاســی انجــام داد.

کالم آخر

یکــی از مســائل مــورد توجــه دورة مغــول زنــان جامعــه هســتند. 
بــا توجــه بــه بررســی منابــع تاریخــی بخش هایــی از مســئلة زنــان 
در ایــن دوره روشــن شــد امــا مســائلی ماننــد جایــگاه زنــان قشــر 
ضعیــف در بخش هایــی همچنــان نامعلــوم اســت و مــا اطالعاتــی 
در مــورد جایــگاه زنــان در طبقــات بــاال پیــدا کردیــم کــه از ســطح 
ــد.   ــوردار بوده ان ــیاری برخ ــادی بس ــدرت اقتص ــی و ق ــاه باالی رف
ــتایش  ــل س ــی قاب ــته های نظام ــان در دس ــور زن ــن حض همچنی
ــس تعییــن  ــان در مجال ــه مــوارد دیگــر، شــرکت زن اســت. از جمل
خــان و ازدواج هــای سیاســی بــوده کــه همــة این هــا نشــان دهنــدة 
ــوده اســت. همچنیــن توجــه چنگیزخــان  ــان ب ــگاه زن اهمیــت جای
بــه زنــان و انعــکاس آن در یاســای وی قابــل تأمــل اســت، اگرچــه 
ــان  ــا در زم ــت ام ــراه اس ــزی هم ــل و خون ری ــا قت ــول ب ــام مغ ن
ــن  ــه پایین تری ــان ب ــدن زن ــده ش ــزان دزدی ــز می ــی چنگی حکمران
حــد ممکــن رســید و ایــن بــه علــت وجــود قوانیــن ســخت گیرانه 

بــوده اســت.
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ــره و  	 ــکری، طاه ــر و ش ــکندری، نصی ــداهلل و اس ــال، ی ــدری باباکم حی

بهرامــی نهادفــر، مرتضــی )۱۳9۱(. »بررســی و مطالعــة جایــگاه زنــان و 

خاتــون هــا در عصــر مغــول بــا اســتناد بــه شــواهد تاریخــی و داده هــای 

ــر، ش. 4. ــگ و هن ــی«. زن در فرهن باستان شناس

راوندی، مرتضی )۱۳54(. تاریخ اجتماعی ایران. تهران: امیرکبیر. 	

روحانــی، مســعود و علیپــور، محمــد )۱۳94(. »ســیمای زنــان در تاریــخ  	

ــان و ادب فارســی، ش. 2۳2. جهانگشــای جوینــی«. زب

فرخــی، یــزدان )۱۳9۳(. »زنــان ارمــوک در تشــکیالت اردوی مغول هــا«.  	

تحقیقــات تاریخ اجتماعــی، ش. ۷.

ــخ  	 ــی تاری ــن )۱۳95(. »بررس ــوش، ابوالحس ــاض ان ــی، آرزو و فی کروب

پوشــاک زنــان در دورة ایلخــان«. دوفصلنامــة علمــی  -  پژوهشــی تاریــخ  

ــد از اســالم، ش. ۱۳. ــران بع ــه ای نام

ــو.  	 ــین قراگوزل ــة غالمحس ــان. ترجم ــد )۱۳88(. چنگیزخ ــب، هارول لم

ــال. ــران: اقب ته

مــاری، شــیمل )۱۳89(. در قلمــرو خانــان مغــول. ترجمــة فرامــرز نجــد  	

ســمیعی. تهــران: امیرکبیــر.

ــان در  	 ملــک  زاده، الهــام. »وضعیــت سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی زن

ــی«. مســکویه، ش. 4. ــول و ایلخان دورة مغ
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مقدمه

وقتــی قرن هــا از حضــور زنــان می گــذرد چــه تصــور می تــوان 
ــی کــه تنهــا بخــش کوچکــی از  ــان یــک دوره داشــت؟ زنان از زن
تاریخ نگاری هــا بوده انــد. یافتــن تصــورات درســت و شــناخت 
ــت  ــوار اس ــخ، کاری دش ــان در تاری ــی زن ــق زندگ ــای عمی الیه ه
ــان چگونگــی حضــور  ــه بی ــده ب ــی مان ــب باق چراکــه عمــدة مطال
آنــان نمی پــردازد و از طرفــی همیــن منابــع نیــز بــه دســت مــردان 
ــدک  ــرم و ان ــور گ ــا حض ــطایی ب ــرون وس ــت. زن ق ــته اس نوش
ــر  ــراه همس ــه هم ــت، ب ــه کار می پرداخ ــد، ب ــدار می ش ــاب بی آفت
ــروب  ــا غ ــرد و ب ــت می ک ــودکان مراقب ــاورزی و از ک ــود کش خ

ــد.  ــاد و می خوابی ــتگی می افت ــه خس ــز ب ــاب نی آفت
ــه و  ــه درج ــطایی ب ــرون وس ــان ق ــروت زن ــی و ث ــع زندگ وض
ــت.  ــتگی داش ــان بس ــت تأهلش ــه و وضعی ــان در جامع ــگاه آن جای
همــه چیــز از لبــاس، رژیــم غذایــی، شــغل، فرصت هــای اجتماعــی 
ــش  ــه نق ــای ازدواج ب ــرگ و گزینه ه ــی، م ــت مال و حقوقی، موقعی
اجتماعــی او در هنــگام تولــد یــا در زمــان ازدواج بســتگی داشــت. 
ــد  ــت کن ــد، وصی ــته باش ــار داش ــن در اختی ــت زمی او می توانس
و یــا شــکایت کنــد. در قــرون وســطی، زندگــی یــک زن بــه ســه 
ــی اش  ــالگی و جوان ــت س ــا هف ــی  ت ــد: کودک ــیم می ش دوره تقس
تــا چهــارده ســالگی ادامــه داشــت و از چهــارده تــا بیســت و هشــت 
ــر از  ــه فرات ــه ک ــد و هرچ ــاب می آم ــه حس ــوان ب ــز ج ــالگی نی س
آن می رفــت  وارد دوران پیــری می شــد، درحالــی کــه مردهــا 

ــدند. ــر محســوب نمی ش ــالگی پی ــاه س ــا پنج ــا ت برخــالف آن ه
زن در هــر صــورت موجــودی ناقــص و محــروم از خــرد تلقــی 
می شــد. در بــدو تولــد، کــودکان خانواده هــای ثروتمنــد بــه 
ــام  ــرای انج ــز ب ــتار نی ــک پرس ــدند. ی ــپرده می ش ــتارانی س پرس
ــا  ــدی داشــت ت ــود فرزن ــود و از خ ــوان ب ــبتًا ج ــد نس ــن کار بای ای
بتوانــد بــه کــودک شــیر بدهــد، ایــن در حالــی بــود  کــه فقــرا خــود 

ــد. ــزرگ می کردن ــان را ب نوزادش
ــة  ــپس در پارچ ــد و س ــل می دادن ــدان را غس ــودکان ثروتمن ک
کتــان می پیچیدنــد در صورتــی کــه بــرای پیچیــدان ســایر 
ــودک  ــه ک ــی ک ــد. هنگام ــتفاده می کردن ــف اس ــودکان از کن ک
کوچــک شــروع بــه راه می رفتــن می کــرد، پیراهنــی ماننــد 
ــه  ــد ب ــا شــکاف بلن ــاس ب ــک لب ــد؛ ی ــش می کردن ــر تن پســران ب
رنــگ قرمــز یــا ســبز که فقــرا آن را از لباس هــای قدیمــی بــرش 

می دادنــد. 
در حــدود دو یــا ســه ســالگی کــودک را از شــیر می گرفتنــد و 
ــرا  ــز محســوب می شــد زی ــل توجــه و مهمــی نی ــة قاب ــن مرحل ای
از هــر ســه کــودک، یــک نفــر قبــل از رســیدن بــه پنــج ســالگی 
ــه  ــدند ب ــده می ش ــر ران ــل فق ــه دلی ــب ب ــرد. کودکان اغل می م
ــت  ــد. در هف ــا می کردن ــان را ره ــد، آن ــر بودن ــر دخت ــوص اگ خص
ــی  ــی را در زندگ ــیرهای مختلف ــران مس ــران و پس ــالگی، دخت س

ــد.  ــال می کردن ــش دنب خوی

دالرام حسینی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

زنان در صفحات کتاب قرون وسطی
بررسی موقعیت و فعالیت های زنان در دوران قرون وسطی
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مشاغل زنان

گاهــی کار زنــان دهقــان بســیار ســنگین بــود، بــه نظر می رســد 
ــن  ــت ای ــت. واقعی ــی می گذش ــیار طوالن ــا بس ــرای آن ه ــا ب روزه
ــود، کار و  ــواًل در تجــارت همســر خ ــل معم ــان متأه ــه زن ــود ک ب
ــارت  ــان تج ــن زن ــود همی ــن ب ــا ممک ــد ام ــش می کردن همراهی

ــة خــود را نیــز داشــته باشــند.  جداگان
ــاجی  ــاری، نس ــش تج ــتند در بخ ــهرها می توانس ــان در ش زن
ــود،  ــی ب ــع لبن ــازی و صنای ــی، آبجوس ــه نانوای ــی ک ــواد غذای و م
ــویان،  ــان، لباس ش ــازان، خیاط ــب کاله س ــن غال ــد. همچنی کار کنن
ــیار  ــز بس ــا نی ــی آن ه ــوق دریافت ــه حق ــد ک ــکاران زن بودن خدمت
ــزان قابل توجهــی در صنعــت  ــه می ــا ب ــود. آن ه ــردان ب ــر از م کمت
ــا  ــط آن ه ــل کار توس ــام مراح ــتند و تم ــارکت داش ــاجی مش نس
صــورت می گرفــت. بیانیه هــای موجــود نشــان می دهــد کــه 
عــدم پذیــرش علنــی زنــان در اصنــاف حرفــه ای منجــر بــه ســقوط 
ــازة زمانــی شــده اســت.  وضعیتشــان بــه عنــوان کارگــر در ایــن ب
اســتادان نیــز هیــچ اشــتیاقی بــرای آمــوزش بــه زنــان جوان نشــان 
نمی دادنــد، در ایــن شــرایط اصنــاف، فرصــت کمتــری را در اختیــار 
ــزارع،  ــة شــهر در م ــان ســاکن حوم ــا زن ــد ام ــرار می دادن ــا ق آن ه
مراقبــت و نگــه داری از حیوانــات، نگــه داری از خانــه، بافتــن، پخــت 
نــان و تهیــة غــذا مشــارکت داشــتند و اغلــب ایــن کارهــا از وظایف 
آن هــا شــمرده می شــد، البتــه آن هــا از فرزنــدان خــود نیــز مراقبــت 
ــود   ــة خ ــه از خان ــت چگون ــد می دانس ــان بای ــد. زن دهق می کردن
ــی  ــد از چگونگ ــراف بای ــه زن اش ــور ک ــد هما ن ط ــه داری  کن نگ
ــرد  ــد خاطرنشــان ک ــت زیردســتان خــود اطــالع داشــت. بای هدای
ــه  ــت امالک ب ــن مدیری ــدوزی و همچنی ــن، گل ــی، بافت ــه خیاط ک

ــود. ــان دهقــان ب ویــژه در غیــاب همســر از وظیفــة زن

تحصیالت زنان

یکــی از افســانه های بــزرگ قــرون وســطایی ایــن اســت کــه 
ــای  ــند. فرصت ه ــه بنویس ــد و ن ــتند بخوانن ــه می توانس ــان ن زن

تحصیلــی بــرای زنــان قــرون وســطایی ماننــد بســیاری از مســائل 
دیگــر بــه جایــگاه یــک زن در بــدو تولــد بســتگی داشــت. بســیاری 
ــب  ــه غال ــد و بنویســند ک ــا حــدی می توانســتند بخوانن ــا ت از آن ه
آن هــا تنهــا ایــن توانایــی را داشــتند. در ایــن دوره اگــر زنــان قــادر 
ــب  ــی و عجی ــد، غیرمعمول ــران نبودن ــوزش دیگ ــدن و آم ــه خوان ب
ــده ای صاحــب  ــه طــور فزاین ــان ب ــالدی زن ــرن ۱4 می ــود. در ق نب
ــة زن قــرون  ــدة داســتان عاشــقانه شــدند امــا حرف ــاب و خوانن کت
ــادری  ــش م ــی ازدواج و نق ــد یعن ــی واح ــر روی هدف ــطایی ب وس

متمرکــز شــده بــود. 

زنان اشراف

ــة  ــای طبق ــد و خانواده ه ــب زادگان ثروتمن ــران نجی ــر دخت اگ
چنیــن  نبــود.  غیرعــادی  امــری  می کردنــد،  تحصیــل  بــاال 
ــه تحصیــالت  ــدن و نوشــتن ب ــر فراگرفتــن خوان ــی عالوه ب دختران
معنــوی خــود نیــز می پرداختنــد. دختــران طبقــة بــاال اغلــب بــرای 
یادگیــری جنبه هــای دیگر کــه آن هــا را بــرای ازدواج آمــاده 
می کــرد بــه خانــه  یــا نــزد افــرادی فرســتاده می شــدند. دختــر یــک 
زن نجیــب زاده نیــز ممکــن بــود از یــک پرســتار یــا شــخصی کــه 
بــه ایــن منظــور اســتخدام می شــد دانــش و ســواد را فــرا بگیــرد. 
ــه  ــب زاده،	خان ــک نجی ــت همســر ی ــه انتظــار می رف ــی ک در جهان
ــود کــه او باســواد و  ــد، ضــروری ب ــاب شــوهرش اداره کن را در غی
بتواند هزینه هــای  تــا  باشــد  از مهارت هــای ریاضی برخــوردار 

ــد.  ــه آن را بررســی کن ــوط ب ــه و  امــور مرب خان

زنان شهر نشین و زنان طبقه متوسط

بیشــتر دختــران طبقــة متوســط   خوانــدن و نوشــتن می آموختنــد. 
ــتار  ــا پرس ــادر ی ــت م ــه تحــت مراقب ــک زن در خان ــالت ی تحصی
ــتند  ــت را داش ــن فرص ــران ای ــی از دخت ــد. بعض ــاز می ش ــود آغ خ
کــه بــا رفتــن بــه مناطقــی کــه آنجــا هــم زیــر نظــر زنــان تحصیل 
کــرده قــرار داشــت، تحصیــل کننــد ولــی ایــن گزینــه تنهــا بــرای 
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ــا  ــیاری از خانواده ه ــت. بس ــود داش ــد وج ــر و ثروتمن ــران تاج دخت
فکــر می کردنــد آمــوزش در زمینه هایــی ماننــد خانــه داری و 
... نســبت بــه دروس فکــری مهم تــر اســت، بــا ایــن حــال کســانی 
کــه آرزو می کردنــد دخترانشــان ازدواج خوبــی داشــته باشــند، قــدر 
ــد،  ــد و بنویس ــوب بخوان ــت خ ــه می توانس ــری را ک و ارزش دخت
ــر  ــی می توانســت همســر بهت ــن زن جوان می دانســتند چراکــه چنی

ــه  ــادر ب ــه ق ــی ک ــه زن ــبت ب ــته تری نس و شایس
ــختی  ــه س ــت و ب ــتن نیس ــدن و نوش خوان
ــت اداره  ــا موفقی ــه را ب ــک خان ــد ی می توان

کنــد، باشــد. 
ــا  ــه، جولیان ــان راهب ــن محقق از اولی

مــورل، راهبــة قــرن دوم در دومینیک 
اســپانیا بــود. گمــان مــی رود او اولین 

زن در جهــان غــرب بــود کــه موفــق بــه 
دریافــت مــدرک دانشــگاهی شــد.  وی 
بارســلون  در   ۱594 فوریــه   ۱۶ در  
ــه  ــوان ک ــه ای ج ــد، عجوب ــد ش متول
پــدر  بانکــدارش او را ترغیــب کــرد 
تــا بــه باالتریــن مــدارج تحصیلــی 
ــس از  ــد ســال پ ــل شــود. چن نائ
مــرگ مــادر، پــدرش بــرای فــرار 
از اتهامــات قتــل بــه همســرش 
ــاله  ــت س ــورل هف ــراه م هم
فــرار  فرانســه  لیــون  بــه 
کــرد. در آنجــا بــود کــه 
مــورل تحصیــالت خــود را 

ــته های  ــه داد و رش ادام

مختلفــی از جملــه التیــن، یونانــی، عبــری، ریاضیــات، فــن بیــان 
و همچنیــن حقــوق و موســیقی را فــرا گرفــت. وقتــی او ۱2 ســال 
ــاع کــرد.  ــز خــود در مــورد منطــق و اخــالق دف ــا از ت داشــت علن
ــون  ــک و قان ــی، فیزی ــوق مدن ــل در رشــته های حق ــا تحصی وی ب
ــی پــس از  ــت و اندک ــود پرداخ ــالت خ بــه غنی ســازی تحصی
آن در آوینیــون در برابــر مهمانــان برجســتة دوران ســلطنت از 
ــدام  ــه مشــخص نیســت ک ــرد.  اگرچ ــاع ک ــود دف ــی خ ــز حقوق ت
ارگان مــدرک خــود را بــه مــورل اعطــا کــرده باشــد. در پاییــز  
ســال  ۱۶08 مــورل وارد یــک صومعــة دومنیکــن در آوینیــون 
ــرا  شــد و ســه ســال بعــد، آخریــن آموزش هــای خــود را  ف
گرفــت و از ســال ۱۶۱0میــالدی بــه درجــة پیشکســوتی 
ــه  ــود ب ــدی خ ــالة تص ــورل در دورة ۳0 س ــید. م رس
عنــوان راهبــه آثــار مختلفــی از جملــه ترجمــة 
 )Frior	Vincent	Ferrer( ــوی ــه فرانس ــن ب التی
کتابچــة »راهنمــای  تمرینــات معنــوی بــرای ابدیــت« 
ــات« را  ــرای مقدس ــی ب ــک تدارکات ــن کوچ و »تمری
ــن ۱۶5۳  ــورل در 2۶ ژوئ ــرد. م در ۱۶۳۷ منتشــر ک

ــت. درگذش

زنان دهقان

ــای  ــر از همت ــیار کمت ــان بس ــان دهق زن
ــمی  ــالت رس ــرای تحصی ــود ب ــد خ ثروتمن
فرصــت می یافتنــد، بســیاری از آن هــا 
تحصیــالت اندکــی داشــتند و یــا به هیچ 
وجــه آمــوزش ندیــده بودنــد مگــر این 
کــه در شــهر یــا نزدیــک آن زندگــی 
می کردنــد. در بیشــتر مــوارد، 
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ــود.  ــی ب ــتورات کالم ــا و دس ــوزش الفب ــان آم ــزان یادگیری ش می
ــد،  ــه کار بودن ــًا در خــارج از منــزل مشــغول ب ــان کــه عموم دهقان
مکتــوب ســاختن هزینــة خانــه بــرای آنهــا ضــروری نبــود. معلمــان 
ابتدایــی دختــران کوچــک، مادرانشــان یــا مادربزرگ هایشــان 
ــادران خــود کمــک  ــه م ــم ب ــران در ســنین بســیار ک ــد. دخت بودن
ــرای ریســندگی،  ــد کشــیدن پشــم ب ــغل هایی مانن ــد و ش می کردن

ــز و مراقبــت  ــاغ، خیاطــی، پخــت و پ کنــدن علف هــای هــرز در ب
از مرغ هــا و ... آن هــا را آمــاده می کــرد تــا مهارت هایــی را در 
زندگــی آینــدة خــود بــه عنــوان همســر و مــادر بــه دســت آورنــد. 
ــی  ــه وقت ــوری ک ــد ط ــاد می گرفتن ــاس را ی ــن لب ــران دوخت دخت
ــا  ــی آمادگــی داشــت ت ــدازة کاف ــه ان ــی ازدواج می کــرد ب زن جوان
ــادوام و خوش دوخــت بپوشــاند و  ــا لباس هــای ب ــوادة خــود را ب خان
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ــرد. ــن بهــره را بب ــع در دســترس خــود بهتری از مناب

قوانین زیبایی زنان

ــد  ــطی بای ــرون وس ــده آل ق ــک زن ای ــم، ی ــرن دوازده در ق
ــی  ــوج دار، دهان ــور م ــای ب ــف، موه ــی ظری ــر، دارای اندام الغ
ــیاه،  ــفید و منظــم، چشــمانی س ــای س ــز، دندان ه کوچــک و قرم
ــا  ــت پ ــن می بایس ــود. همچنی ــاف ب ــی ص ــد و بین ــانی بلن پیش

و دســتانی ظریــف و پوســت 
ــدازه اش  ــه بران ــفید ک ــیار س بس
ــود، داشــته باشــد. پوســت در  ب
قــرون وســطی بــرای زنــان 
آنــان  و  بــود  توجــه  مــورد 
ــتی  ــا پوس ــد ت ــعی می کردن س
ــده و درخشــان داشــته  رنگ پری
ــع  ــی مناب ــق بررس ــند. طب باش
در  زیبایــی  معیارهــای  ایــن 
ــرن ۱2  ــندگان از ق ــار نویس آث
ــا قــرن ۱5 میــالدی تغییــری  ت
نکــرده اســت. داشــتن یــک 
پیشــانی پهــن در پایــان قــرون 
ــه  ــد، ب ــته تر ش ــطی برجس وس
طــوری کــه زن هــا موهــای 
خــود را بیــش از حــد از پشــت 

. ند می کشــید

عروسی و ازدواج زنان قرون وسطی

بــه معنــی  انگلیســی قدیــم،   )wed( از  کلمــه عروســی 
»متعهــد« گرفتــه شــده اســت. قبــل از ۱۱00 میالدی اکثــر 
ــی  ــه ای عموم ــه اعالمی ــود بلک ــی نب ــمی مذهب ــا مراس ازدواج ه
ــی  ــرون وســطی، ســن قانون ــز الزم داشــت. در بیشــتر دوران ق نی

ازدواج دختــران دوازده ســال و پســران چهــارده ســال بــود، اگرچــه 
ــدر و  ــار پ ــا در کن ــد ام ــان ازدواج نمی کردن ــان دهق ــیاری از زن بس
ــرادران  ــرای ب ــذا و ســرپناه ب ــا در ازای غ ــد ی ــادر خــود می ماندن م

بزرگتــر خــود کار می کردنــد. 
ــدازة ازدواج  ــه ان ــزدی ب ــی نام ــرون وســطی از نظــر قانون در ق
الزم االجــرا بــود. در میــان اشــراف، امکان نامــزدی از هفت ســالگی 
ــوهر  ــه زن و ش ــی ک ــا زمان ــی ت ــر قانون ــا از نظ ــت ام ــود داش وج
هــر دو بــه ســن بلــوغ نرســیدند 
ــود. در  ــی نب ــاری در عروس اجب
همــة طبقــات اجتماعــی، ازدواج 
ــن تنظیــم می شــد  توســط والدی
بــرای  راهــی  اشــراف  در  و 
تقویــت، ایجــاد اتحــاد بیــن 
کشورها، گســترش ســرزمین و 

ــد.  ــی می ش ــروت تلق ث
بــه عــالوه طبــق ســنت 
ــه ای  ــروس جهیزی ــی، نوع روم
ــادر  ــدر و م ــه از پ ــی آورد ک را م
ــن  ــه ای ــود؛ البت ــه ب ــود گرفت خ
مختلفــی  اشــکال  جهیزیــه 
ــات و  ــن، حیوان ــون کاال، زمی چ
ــران  ــن دخت ــت. همچنی .... داش
ــرای  ــًا ب ــر غالب خانواده هــای فقی
ــه بندگــی و بردگــی روی  ــة خــود ب ــة جهیزی کســب درآمــد و تهی
ــود  ــی خصوصــی ب ــه عمل ــدازه ک ــان ان ــه هم ــد. ازدواج ب می آوردن
یــک عمــل اجتماعــی هــم بــه حســاب می آمــد ، بــه همیــن دلیــل 
اقــوام، دوســتان، همســایگان، عــروس جــوان را در  شــب عروســی 
ــی  ــی آموزش های ــائل جنس ــة مس ــد و در زمین ــی می کردن همراه
بــه او می دادنــد. نوعــروس نیــز آمــاده می شــد تــا وظیفــة خــود را 

ــد. ــادر انجــام ده ــوان همســر و م ــه عن ب

فرصت هــای تحصیلــی بــرای زنــان قــرون 
وســطایی ماننــد بســیاری از مســائل دیگــر بــه 
جایــگاه یــک زن در بــدو تولــد بســتگی داشــت. 
بســیاری از آن هــا تــا حــدی می توانســتند 
ــا  ــا تنه ــب آن ه ــه غال ــند ک ــد و بنویس بخوانن
ــر  ــن دوره اگ ــتند. در ای ــی را داش ــن توانای ای
ــران  ــوزش دیگ ــدن و آم ــه خوان ــادر ب ــان ق زن
ــرن  ــود. در ق ــب نب ــی و عجی ــد، غیرمعمول نبودن
۱4 میــالدی زنــان بــه طــور فزاینــده ای صاحــب 
کتــاب و خواننــدة داســتان عاشــقانه شــدند امــا 
ــی  ــر روی هدف ــطایی ب ــرون وس ــة زن ق حرف
ــز  ــادری متمرک ــش م ــی ازدواج و نق ــد یعن واح

ــود.  شــده ب
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ازدواج زنان دهقان

دهقانــان و طبقــات کارگــر تمایــل بــه ازدواج بــا فــرد هــم ســن 
ــان  ــد زن ــح می دادن ــتند و ترجی ــود داش ــی خ ــت جایگاه و وضعی
ــد  ــا آورن ــه دنی ــوی ای را ب ــودک ق ــه ک ــد ک ســالم را انتخــاب کنن
و در صــورت لزوم توانایــی بــرای کار در کنــار آنهــا را داشــته 
ــد. اجــازة  ــورات خانگــی را اداره کن ــواده و ام ــن خان باشــد. همچنی
ــت  ــد جمعی ــش از ۷5 درص ــود. بی ــل از ازدواج الزم ب ــد قب خداون
قبــل از ۱9 ســالگی ازدواج کــرده بودنــد. بســیاری از زنــان دهقــان 
ازدواج نکردنــد و برخــی از آن هــا خــادم شــدند. بعضــی از خادمــان 
ــاب خــود  ــدان ارب ــا فرزن ــد و ی ــه کمــک می کردن در کارهــای خان
ــپزی و  ــردن، آش ــز ک ــا تمی ــی آن ه ــغل اصل ــد. ش ــیر می دادن را ش

ــود. انجــام ســایر کارهــای خانگــی ب

تشریفات عروسی

ــود،  ــراه ب ــا هم ــا آن ه ــه ب ــن هایی ک ــریفات ازدواج و جش تش
ــاد  ــروس و دام ــروت ع ــی و ث ــة اجتماع ــه طبق ــادی ب ــد زی ــا ح ت
بســتگی داشــت. بــه نــدرت زن و شــوهر دهقانــی لبــاس خاصــی 
بــرای عروســی تهیــه می کردنــد. معمــواًل لبــاس عروســی بهتریــن 
لباســی بــود کــه زن و شــوهر بــدون در نظــر گرفتــن رنــگ در آن 
زمــان مالــک آن بودنــد. عــروس بهتریــن لبــاس خــود را می پوشــید 

ــد. ــوام زن او را همراهــی می کردن ــا اق ــتان ی ــدگان و دوس و نوازن

زنان متاهل و خشونت خانگی

ضــرب و شــتم همســر در قــرون وســطی معمــول بــود و گاهــی 
ــوم  ــیزدهم، آداب و رس ــرن س ــد. در ق ــم می ش ــه ه ــات توصی اوق
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)Beauvesis( بــه شــوهر اجــازه مــی داد تــا بــه ویــژه در زمانــی 
کــه زن نافرمانــی می کــرد، او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار دهــد.

 بارداری، زایمان، پیشگیری از بارداری، بهداشت 
زنان در قرون وسطی

اگــر بــاروری حرفــة زن متاهــل بــه حســاب می آمــد زنــی کــه 
ــرار می گرفــت.  ــری ق ــه پایین ت ــه آن در مرتب ــود نســبت ب عقیــم ب
بــارداری و زایمــان خطــری بــزرگ بــرای مــادری جــوان بــود کــه 
جــان خــود  همچنیــن فرزنــدش را بــه خطــر می انداخــت.	بــه دلیل 
کمبــود امکانــات، ضعــف دانــش پزشــکی و بــه ویــژه عــدم رعایــت 
ــگام زایمــان،  ــرون وســطایی در هن ــان ق بهداشــت، بســیاری از زن
یــا بعــد از آن بــر اثــر تــب، خونریــزی و یــا مــواردی از ایــن قبیــل 
ــه اوج خــود  ــا ســی ســالگی ب ــه در ســنین بیســت ت ــد ک می مردن
ــش  ــه دان ــد ک ــر می ش ــی منحص ــه ماماهای ــید.	زایمان ب می رس
تجربــی آن هــا از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل می گشــت.	پــس 
از زایمــان، مــادر اعــالم می کــرد کــه  نمی توانــد بــه مــدت چهــل 
ــه  ــم مربوط ــیش مراس ــان آن کش ــود و در پای ــا ش روز وارد کلیس
ــواده و  ــان خان ــة زن ــه توصی ــوان  ب ــادر ج ــی داد. م ــام م را انج
راهنمایــی آنــان گــوش مــی داد. بــه دنیــا آوردن یــک پســر امتیــاز 
ــا  ــگاه زن ی ــه  جای ــت ک ــر داش ــک دخت ــه ی ــبت ب ــری نس باالت
ــودک  ــن ک ــه والدی ــي ک ــرد.	در صورت ــت می ک ــز تقوی ــادر را نی م
ــده و  ــت  پدرخوان ــت حمای ــودک تح ــد، ک ــا می     رفتن ــر دو از دنی ه
ــی او را  ــا زندگ ــت ت ــرار می گرف ــیاری ق ــای بس ــا پدرخوانده ه ی

تضمیــن کننــد.	
ــای  ــان از روش ه ــرر، زن ــای مک ــری از بارداری ه ــرای جلوگی ب
ــی از  ــه یک ــد ک ــتفاده می کردن ــن اس ــقط جنی ــرای س ــی ب متفاوت
ــة  ــود. نکت ــف ب ــن راه هــا مصــرف جوشــاندة معجون هــای مختل ای
جالــب توجــه ایــن اســت که یک دیگــر را شــوکه می کردنــد 
ــن شــرایط  ــوع شــد. در ای ــا توســط کلیســا ممن ــه همــة این ه البت
ــن  ــت کــه محروم تری ــه، کلیســا در ســال ۶00م پذیرف ــرای مقابل ب

مــادران، فرزنــدان خــود را در دادگاه هــا یــا صومعه  هــا قــرار بدهنــد 
ــی  ــدة برخ ــوان فرزنده خوان ــه عن ــا را ب ــد آن ه ــیش بتوان ــا کش ت

پیشــنهاد دهــد.

تفریحات زنان قرون وسطایی

زنــان قــرون وســطایی بــرای فعالیت هــای تفریحــی نیــز 
فرصــت پیــدا می کردنــد تــا در کنــار چشــمه یــا آســیاب گفت و گــو 
کننــد. در طــول ســال ۶0 تــا ۷0 تعطیــالت مذهبــی وجــود داشــت 
ــر  ــا بررســی تصاوی ــاخت. ب ــم می س ــتراحت در کار را فراه ــه اس ک
موجــود بــه نظــر می رســد، بعضــی اوقــات زنــان نجیــب زاده شــکار 
ــدة  ــه نظــر می رســد کــه آن هــا تأمین کنن ــد ب ــی بعی ــد ول می کردن
گوشــت خانــه بــوده باشــند. شــکار یــک بــازی بــه حســاب می آمــد 
ــر از این هــا،  ــه غی ــود. ب ــی آن طعمــه و شــکار نب کــه هــدف اصل
ســه مــورد از محبوب تریــن بازی هــای تختــه ای در قــرون وســطی 
کــه بــرای زنــان نیــز وجــود داشــت، شــطرنج، چیــزی کــه امــروزه 

بــه »تختــه نــرد« معــروف اســت و بــازی مریــل بودنــد.
ــه  ــد ک ــازی می ش ــرد ب ــه ن ــود، تخت ــال ب ــا س ــان صده در زم
ــد و  ــذت می بردن ــطی از آن ل ــرون وس ــاالی ق ــات ب ــراد طبق اف
بیشــتر بــازی ای بــود کــه توســط خانم هــا اجــرا می شــد. شــطرنج 
ــن  ــرد و در بی ــدا ک ــا راه پی ــای اروپ ــه دنی ــطی ب ــرون وس در ق
ــت یافــت. قطعــات از چــوب  ــاال محبوبی ــه ب ــان اشــراف و طبق زن
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ــای  ــد و مجموعه ه ــراش می خوردن ــاج ت ــا ع ــاده، اســتخوان و ی س
شــطرنج عاجــی تنهــا در اختیــار و انحصــار ثروتمنــدان قرار داشــت. 
همچنیــن، بــازی )MerrillsMerrils( یکــی دیگــر از بازی هــای 

ــود.  محبــوب روی میــز قــرون وســطی ب
گلــدوزی ابریشــم و طــال یکــی دیگــر از ســرگرمی های قابــل  	

ــور  ــود. همان ط ــه ب ــر طبق ــان از ه ــرای زن ــه ب ــول جامع قب
ــد و در  ــذت می برن ــان از خیاطــی ل ــروزه بســیاری از زن ــه ام ک
صورتــی کــه احتیــاج خاصــی بــه آن ندارنــد، زن قرون وســطایی 
نیــز از گلــدوزی لــذت می بــرد و ایــن کار نیز یکــی از بهتریــن 

ــد.  ــوب می ش ــتاوردهای او محس دس
رقــص هــم بخشــی از اوقــات فراغــت زنــان تمام اقشــار بــود، از  	

دختــر مزرعــه تــا بانــوان دربــار رقــص را می آموختنــد و در میان 
ــد،  ــان می رقصیدن ــان دهق ــود. زن ــول ب ــل قب ــری قاب ــر قش ه
زنــان شــهرها هــم می رقصیدنــد و انتظــار می رفــت کــه زنــان 

ــز برقصند. ــب زاده نی نجی
بخشــی از ســرگرمی زنــان در آن دوره همانند امــروز نگه داری  از  	

حیوانــات خانگــی بــود کــه معمــوال در اتاق هــای داخلــی خانــه 
ــات  ــد. حیوان ــه داری می ش ــک زن نگ ــخصی ی ــای ش ــا فض ی
ــک  ــگ های کوچ ــدگان، س ــم پرن ــان ه ــة آن ــی موردعالق اهل
ــد.  ــی ســنجاب ها بودن ــا و گاه ــودار( گربه ه ــفید و م ــوالً س )معم

ــور  	 ــن دوران حض ــز در ای ــد نی ــد بودن ــیقی بل ــه موس ــی ک زنان
ــد  ــاش کار می کردن ــرار مع ــرای ام ــا ب ــتند، برخی از آن ه داش
و آموختــن موســیقی بــرای ســایر زنــان بــه عنــوان بخشــی از 
ــرای تفریــح   و اجــرای  تحصیالت شــان انتظــار می رفــت کــه ب
ــد.  ــور باش ــی درخ ــان موفقیت ــرای مهمان ــه ب ــش در خان نمای
ــگ،    ــد، چن ــه می ش ــان نواخت ــط زن ــه توس ــازهایی ک ــب س اغل

ربــک، شــاوم، ویولــن و ... بــود. از زنــان نجیــب زاده نیــز انتظــار 
می رفــت حداقــل در یــک ســاز موســیقی تبحــر داشــته باشــند.  
هزینــة اکثــر ســازهای موســیقی بــه کســانی کــه توانایــی خرید 

ــد. ــدود می ش ــتند مح آن را داش

روسپی گری و تجاوز

ــان  ــوان و زن ــران ج ــرای دخت ــگی ب ــدی همیش ــاوز تهدی تج
ــگ انجــام  ــان جن ــح و در زم ــان صل ــود کــه چــه در زم متأهــل ب
ــردان  ــرای م ــدرت ب ــه ن ــه ب ــود ک ــی ب ــن جنایت ــت. ای می گرف
ــی  ــان از بی آبروی ــن خاطــر، زن ــه همــراه داشــت و بدی ــی ب مجازات
ــر  ــه در اث ــی ک ــدند. زن ــار می ش ــته شرمس ــای ناخواس و بارداری ه
ــمرده  ــه ش ــن حادث ــئول ای ــد، مس ــاردار می ش ــی ب ــاوز جنس تج
ــداول  ــول و مت ــگ معم ــان جن ــاوز در زم ــفانه تج ــد. متأس می ش
و غــارت، آتش ســوزی، تجــاوز، قتــل، بی رحمــی، تخریــب و 
ــان  ــان زن ــن می ــود و در ای ــاز ب ــان مج ــرای فاتح ــا ب ــة کاره هم

ســنگینی  می پرداختنــد. هزینه هــای 
در قــرون وســطی، کلیســا و مقامــات ســکوالر موضــع 
ــن  ــا ای ــتند. آن ه ــی داش ــئلة تن فروش ــه مس ــبت ب ــی نس مبهم
ــوان  ــه عن ــال آن را ب ــن ح ــد و در عی ــوم کردن ــئله را محک مس
ــد  ــپی بودن ــی که روس ــتند. زنان ــول داش ــروری قب ــر ض ــک ش ی
ــه از  ــد ک ــی را دربرمی گرفتن ــته از زنان ــوارد آن دس ــتر م در بیش
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ــاردار  ــی کــه توســط اربابانشــان ب ــرو شــده، کنیزهای تجــاوز بی آب
ــد. ظهــور شــهرها از قــرن  ــه فقــر رســیده  بودن و یــا کارگرانــی ب
ــرون  ــد. در ق ــه خانه ها ش ــور فاحش ــه ظه ــر ب ــالدی منج ۱2 می
۱4 و ۱5میــالدی، همه گیری هــا و جنگ هــا، زنــان را در فقــر 
ــه فحشــا واداشــت.  ــا را ب ــدن، آن ه ــده مان ــرای زن ــرد و ب ــرو ب ف
ــد،  ــعی می کردن ــد س ــده بودن ــد ش ــن راه ثروتمن ــه از ای ــی ک زنان
ــای  ــیدن لباس ه ــه پوش ــزم ب ــا را مل ــه آن ه ــی ک ــم قانون علی رغ
ــان، کلیســا  ــد اشــراف لباس بپوشــند. در پای ــرد مانن خــاص می ک

ــرای  ــادی ب ــدازی بنی ــا راه ان ب
توبــة گناهــکاران بــه آن هــا 
ــا دور باطــل  فرصتــی مــی داد ت

ــد.  ــه کنن ــکنند و توب را بش

بیوه و پیری

و  همه گیری هــا  عواقــب 
زنــان  از  بســیاری  جنگ هــا، 
جــوان و متأهــل بــا فرزنــد 
ــی  ــرایط مال ــال را در ش خردس
دشــواری قــرار داد و بیــوه کــرد، 
بــه طــوری کــه برخــی مجبــور 
ــه ازدواج مجــدد شــدند. یــک  ب

ــت   ــده می گرف ــه عه ــود را ب ــدان خ ــب سرپرســتی فرزن ــوه اغل بی
ــان  ــتند، مادرش ــادی داش ــن زی ــش س ــه فرزندان ــی ک و هنگام
ــرایطی  ــن ش ــوال زن در چنی ــد، ام ــا بمان ــزد آنه ــت ن می توانس
ــه  ــل او ب ــورت تمای ــد. در ص ــی می مان ــی باق ــراث خانوادگ در می
ــا  ــه ی ــت جهیزی ــه، می توانس ــه صومع ــا ورود ب ــدد ی ازدواج مج
ــح  ــدان او ترجی ــان و فرزن ــا وراث ــرد ام ــس بگی ــود را پ ــروت خ ث
ــب  ــا اغل ــن موقعیت ه ــد. ای ــه او مســتمری بدهن ــه ب ــد ک می دادن
ــوان  ــوة ج ــک بی ــه ی ــد. ب ــا ش ــارض در خانواده ه ــه تع ــر ب منج
ــال، در  ــن ح ــا ای ــد. ب ــگاه می ش ــوظن ن ــا س ــرده ب و ازدواج نک

ــد و  ــه ده ــود را ادام ــارت خ ــا تج ــت کارگاه ی ــهرها می توانس ش
ــل  ــالف می ــب برخ ــا اغل ــد ام ــاد کن ــک ایج ــارت کوچ ــک تج ی
باطنــی بــار دیگــر ازدواج می کــرد. چنیــن زنــی می بایســت 
ــد  ــر کن ــا وقارت ــار خــود را ب لباس هــای ســاده ســیاه بپوشــد، رفت
و مــدام در مراســم کلیســا شــرکت کنــد. زنــان مســن نیــز نســبتًا 
ــاد  ــا نم ــالگی در نظره ــصت س ــن ش ــدند، در س ــر می ش تحقی
ــر  ــرگ و می ــن م ــد. س ــاط بودن ــران در ارتب ــا جادوگ ــتی و ب زش
بــرای زنــان بیــن ســی تــا چهــل ســال و  بــرای مــردان بــه طــور 
متوســط   چهــل تــا پنجــاه ســال 

ــود. ب
ــی  ــن مطالب ــود چنی ــا وج ب
شــاید تصــور شــود کــه همیشــه 
زنــان نقــش ضعیفــی در جامعــه 
می دادنــد.  نشــان  خــود  از 
بــه  می کردنــد،  کار  همیشــه 
کشــاورزی مشــغول بودنــد و 
حیطــة فعالیــت آن هــا تنهــا 
همیــن مســائل کوچــک و کــم 
ــن دوره  ــا در ای ــود ام اهمیــت ب
کــم نبودنــد زنانــی کــه نقشــی 
ــد،  ــازی کردن ــخ ب ــد در تاری چن
ــگ  ــه جن ــتند، ب ــاب نوش ــتند، کت ــت نشس ــدند، برتخ ــه ش ملک
ــه  ــی پرداخت ــی زنان ــه معرف ــه ب ــدند. در ادام ــوب ش ــد، محب رفتن
ــتند و  ــخ داش ــری در صفحــات تاری ــش پررنگ ت ــه نق ــود ک می ش
ــی  ــن تناقص های ــود چنی ــد. وج ــی ماندن ــی باق ــة تاریخ در حافظ
ــان  ــد کــه زن باعــث می شــود اندکــی بیشــتر تأمــل کــرد و فهمی
ــه  ــا وجــود موانــع بســیار ب نســبت بــه جایــگاه و توانایــی خــود ب
ــردان در  ــب م ــه اغل ــیدند ک ــه می رس ــل توج ــی قاب موفقیت های
ــا نمی توانســتند  ــد ی ــن جایگاهــی برخــوردار نبودن آن دوره از چنی

ــند. ــه آن برس ب

در قــرون وســطی از نظــر قانونــی نامــزدی بــه 
انــدازة ازدواج الزم االجــرا بــود. در میان اشــراف، 
امــکان نامــزدی از هفــت ســالگی وجــود داشــت 
امــا از نظــر قانونــی تــا زمانــی کــه زن و شــوهر 
ــاری در  ــیدند اجب ــوغ نرس ــن بل ــه س ــر دو ب ه
ــی،  ــات اجتماع ــة طبق ــود. در هم ــی نب عروس
ازدواج توســط والدیــن تنظیــم می شــد و در 
ــاد  ــاد اتح ــت، ایج ــرای تقوی ــی ب ــراف راه اش
بیــن کشورها، گســترش ســرزمین و ثــروت 

ــد.  ــی می ش تلق
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زنان مشهور در تاریخ قرون وسطی

انگلستان

ــق  	 ــود. طب ــوا: از نجیــب زادگان آگلوساکســون ب ــو گادای بان
ــه از وســط  ــالدی، او برهن ــرن ۱۳می ــروف در ق افســانه ای مع
خیابــان کاونتــری بــا اســب عبــور کــرد تــا تخفیفــی در برابــر 
مالیــات ظالمانــه ای کــه همســرش از   اهالی کاونتری دریافــت 

ــرد.  می کــرد، بگی
ادیــث وســکس: همســر ادوارد خســتو بــود کــه بــر خــالف  	

ــذاری  ــالدی تاج گ شــهبانوان انگلســتان در ســده ۱0 و ۱۱ می
کــرد.  زندگی نامــه وی کــه بــه ســفارش خــودش  در زندگــی 
نامــه ادوارد یا زندگــی شــاه ادوارد کــه بقیــه عمــر خــود را بــه 
ناچــار در وستمینســتر بــه گوشــه نشــینی گذرانــده بــود نوشــته 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود و ب ــرده ب ــی تحصیلک ــده. او زن ش
ــت. وی  ــت می کرده اس ــز صحب ــی نی ــای مختلف ــان ه ــه زب ب
ــا را  ــته و آنه ــا داش ــه کلیس ــدیدی ب ــتگی ش ــن وابس همچنی

ــود. ــازی می نم بازس

وایکینگ

ــود  	 ــت، باوج ــمار می رف ــا: جنگجــوی ماهر آمازون به ش الگرت
ــت و در  ــردان داش ــد م ــجاعتی مانن ــا ش ــود ام ــه زن ب ــن ک ای
ــار  ــارزه می پرداخــت. راگن ــه مب ــن سلحشــوران ب ــان دلیرتری می
لودبــروک همســر او بــود. الگرتــا را بــر طبــق افسانه ها، ســپری 
وایگینگی_دانمارکــی در منطقــه ای کــه در حــال حاضر نروژ بــه 

ــتند. ــد، می دانس ــاب می آی حس

فرانسه

	  :)Marguerite d’Anjou( مــارگارت آنژو یا مارگریتآنــژو
ــتان  ــارس ۱4۳0  و شهبانوی فرانسوی تبار انگلس ــد 2۳ م متول
بــود کــه بــه واســطة ازدواجــش بــا هنــری ششــم پادشــاه آن 

کشــور شــناخته شــد. آنــژو بلندپــرواز و بــااراده بــود و تــالش 
به عنــوان  را  ادوارد  تــا پســرش، شــاهزاده  زیــادی کــرد 
ــاند. او  ــاهی بنش ــت ش ــر تخ ــم ب ــری شش ــی هن وارث قانون
رهبری خانــدان لنکســتر را در جنــگ گل ها کــه از ۱455 م 
ــده  ــد برعه ــول انجامی ــه ط ــال ب ــی س ــی س ــا ۱485م یعن ت
ــا در  ــرد ام ــت ک ــجاعانه در برابر بورک ها مقاوم ــت و ش داش
نهایــت در ۱4۷۱م از آن هــا شکســت خــورد و پــس از رهایــی 
ــت. ــتی در  25 اوت ۱482 درگذش ــر و تنگدس ــارت در فق از اس

در لندن بــه  	 ۱۱02م  ســال  )Matilda(: در  ماتیلــدا 
دنیــا آمــد. او و برادرش ویلیــام آلدیــن، تنهــا فرزنــدان 
مشــروع هنری یکــم از همســر اولش بودنــد. بــا مــرگ 
ــتی  در  ــدن کش ــرق ش ــة غ ــدا، در حادث ــرادر ماتیل ــام، ب ویلی
ــد.  ــمرده می ش ــود ش ــدر خ ــین پ ــا جانش ــال ۱۱۱۷، تنه س
ــد پســر مشــروعی نداشــت.  ــری یکم دیگــر فرزن چراکــه هن
البتــه ســلطنت وی بــا مخالفــت درباریــان روبــرو و پســرعمة 
وی، اســتفان پــس از مــرگ هنری یکــم خود را پادشــاه جدید 
ــدا همچنین شــهبانوی  ــه ماتیل ــرد. ملک ــی ک انگلســتان معرف
ــاله  ــه س ــم، ن ــش پنج ــود. هاینری ــدس روم ب ــوری مق امپرات
ــت  ــدا را از هف ــا دخت ماتیل ــدس روم و ش ــوری مق از امپرات
ســالگی بــه نامــزدی هــم درآمدنــد امــا بــه طــور رســمی در 
ســال ۱۱۱4 بــا یکدیگــر ازدواج کردنــد و در پــی آن ماتیلــدا 
ــور  ــا مــرگ همســرش، امپرات شــهبانوی روم مقــدس شــد. ب
ــتان  ــه انگلس ــدا ب ــال ۱۱25  ماتیل ــم، در س ــش پنج هاینری
برگشــت و رســمًا بــه عنــوان جانشــین هنــری یکــم معرفــی 
ــع  ــان واق ــول درباری ــم مقب ــاق، بســیار ه ــن اتف ــه ای ــد ک ش
ــرعمة  ــتفان، پس ــردن اس ــی ک ــس از زندان ــدا پ ــد. ماتیل نش
ــق  ــا موف ــد ام ــتان نامی ــوی انگلس ــود را بان ــی اش، خ شورش
بــه تاج گــذاری بــه عنــوان ملکــه نشــد. ســرانجام ماتیلــدا در 
ــدی  ــردام نزدیکــی روآن در نورمان ۱0 ســپتامبر ۱۱۶۷ در نوت

ــت. درگذش
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زنان فرهیخته

دختــر  	  :)Comnena( کومننــا  کومنِنه آنــا  آنــا 
آلکســیوس یکــم، امپراتــور وقــت بیزانــس بــود کــه در 
تخــت  بــر  از  بعــد  )دو ســال   ۱80۳ 2 دســامبر  تاریــخ 
نشســتن پدرش( دیــده بــه جهــان گشــود. شــهرت آنــا 
ــه  ــت ک ــیاد« اس ــش »آلکس ــر کتاب ــتر به خاط ــا بیش کومنن
ــدرش  ــت پ ــی و دوران حکوم ــه ای از زندگ ــاوی تاریخچ ح
ــس و وضیعــت  ــوری بیزان ــورد امپرات ــی ارزشــمند درم و منبع
او  آن در نخســتین جنگ صلیبــی، بــه شــمار می رفــت. 
ــرار  ــا ق ــخ و جغرافی ــات، فلســفه، تاری ــوزش  ادبی تحــت آم
ــوس، از  ــوروس برینی ــه ف ــا  نیک ــا در ۱09۷ ب ــت. آن گرف
ــدر  ــرگ  پ ــد از م ــرد. بع ــوم ازدواج ک ــان برینی فرمانده
ــدر  خویــش تــالش کــرد، همســر خــود را جانشــین پ
ــود  ــادر خ ــه، م ــس ایرن ــراه امپراتری ــه هم ــد. ب کن
ــر  ــر عم ــال های آخ ــدر را در س ــا پ ــرد ت ــالش ک ت
ــردارش، ژان  ــینی ب ــای جانش ــه ج ــا ب ــد ت ــع کن قان
ــد  ــینی برگزین ــه جانش ــوهر وی را ب ــوس، ش کومنن
کــه البتــه آلکســیوس یکــم قبــول نکرد. آنــا بعــد از 
ــرادرش، ژان دوم  در ۱۱۱8م  ــر تخــت نشســتن ب ب
ــا نقشــه اش  ــه دسیســه  کــرد ام ــه او شــروع ب علی
فــاش و بــه  دنبــال ایــن اتفــاق امــوال آنــا ضبــط 
ــه خانقاهــی فرســتاده شــد و در  ــز ب و خــودش نی
ــرد.  ــیا ک ــتن آلکس ــه نوش ــروع ب ــا ش ــا، آن آن ج
ــد  ــته ش ــی نگاش ــان یونان ــه زب ــر او  ب ــه اث البت
و تصویــری از فعالیت هــای مذهبــی_ فکــری 
ــب دارای  ــی داد. اغل ــه م ــس آن دوره را ارائ بیزان
گاه شــماری های نادرســت و تعریفاتــی چنــد از 
آلکســیوس بــود امــا اطالعــات بســیار ارزشــمندی 
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از فرماندهــان نخســتین جنــگ صلیبــی و دیگــر افــرادی کــه 
آنــا به طــور مســتقیم بــا آن هــا در ارتبــاط بــوده، ارائــه کــرده 

ــت. ــا در ۱۱5۳ درگذش ــا کومنن ــت. آن اس
حضــرت هیلــدگارد )Bingens	Hildegardis(: یا حکیم  	

رودخانــة رایــن بــا نــام اصلــی هیلــدگارد بینگنــی، نویســنده، 
آهنگساز، فیلســوف، نقاش و عالمــة علــوم بــوده اســت. 
گیاه شناسی و داروشناســی  و تخصصــی  علمــی  متــون  او 
اشــعار  و  مذهبــی،  ترانه هــای  نامــه،  صــورت  بــه  را 
به احتمــال  اخالقــی  نمایش نامــة  اولیــن  و  می نوشــت 
ــود  ــق خ ــر و دقی ــگاه زی ــا ن ــت. او ب ــه اوس ــق ب ــوی متعل ق
آگاه  خــود  زمانــة  کالمــی  و  دیدگاه های فلســفی  بــه 
القــاء  بود. زندگانــی وی در دورانــی بــود کــه  کلیســا  
ــفی را  ــائل فلس ــی درک مس ــرو و توانای ــان نی ــرد، زن می ک
ــک  ــة ملودی ــک قطع ــرار ی ــة )تک ــار او در زمین ــد. از آث ندارن
ــی«  ــرودهای روحان ــن »س ــف( و همچنی ــای مختل در گام ه
کــه جایگاهــی خــارج از ســنت های موســیقی حاکــم داشــت 
و مجموعــه گرانبهــای »ســمفونی هارمونــی یا الهامــات 
آســمانی« کــه دارای بیــش از هفتــاد ســرود مذهبــی و 
ــان  ــان زن ــرد. در می ــاره ک ــود، اش ــین ب ــای دلنش نیایش ه
ــرون وســطی، او بســیار مردمــی  دهه هــای آخــر کلیســای ق
و پرطرفــدار بــود، وی یکــی از بیشــترین اجراهــا را در میــان 
ــدود ۱00  ــدگارد ح ــت. هیل ــازان قرون وسطی داش آهنگ س

ــت. ــاب نگاش ــعر و 9 کت ــه، ۷0 ش ــه، ۷2 تران نام
هیپاتیــا: فیلســوف زن نوافالطونــی، اخترشــناس، ریاضی دان  	

ــن  ــوان اولی ــه عن ــکندریه بود. او ب ــون، اهل اس ــد تئ و فرزن
ــناخته  ــة اسکندریه ش ــن کتاب دار کتابخان ــی دان و آخری ریاض
ــارت  ــوم نیز مه ــود و در نج ــی ب ــفه و ریاض ــد. استاد فلس  ش
ــن  ــن و تاثیرگذارتری ــی از مهم تری ــن یک ــت. وی همچنی داش
اندیشــمندان نوافالطونی در اســکندریه بــه شــمار می آمــد 
کــه معلمــی بــزرگ و پژوهشــگری ماهــر بــود امــا هیپاتیــا بــا 

تحریــک یکــی از اسقفان کلیســا به نــام ســیریل در اســکندریه 
علیه مسیحیت به دســت  توطئــه  و  جادوگــری  اتهــام  بــه 
ــی  ــدر روحان ــک پ ــتی ی ــه سرپرس ــیحیان ب ــی از مس گروه
ــده: »در  ــه ش ــید. گفت ــل رس ــه قت ــر ب ــام پیت ــه ن ــا ب کلیس
عصــر روشــنگری او بــه عنــوان نماد کاتولیسیزم ســتیزی 
بــه  بــوده و در قــرن نوزدهــم چهره های ادبیات اروپایــی 
خصوص چــارل کینگزلــی، دربــارة او رمــان نوشــته و در قــرن 
ــرة  ــوان چه ــه عن ــان و ب ــوق زن ــوان نماد حق ــه عن ــتم ب بیس
ــتة  ــای برجس ــد.« از کاره ــم مطرح ش ــرو جنبش فمنیس پیش
بیضــی وار  قطره چــکان، حرکــت  غلظت ســنج،  اختــراع  او 
ــای  ــش کتاب ه ــطرالب، ویرای ــید، اس ــه دور خورش ــن ب زمی
ــال  ــورا در س ــت. فیلم آگ ــوس اس ــی و مخروط آپولونی ریاض
2009 و بــا بازی ریچــل وایس بــر اســاس زندگــی او ســاخته 

شــده  اســت.
ملکــه ِگّمــه ای )Gemmei	Empress(: کــه پیــش از  	

ــل  ــود. چه ــوری نامش آبه هیمه ب ــام امپرات ــه مق ــیدن ب رس
ــر  ــه ب ــود ک ــی ب ــن زن ــن و پنجمی ــومین فرمانروای ژاپ و س
ــا  تخت امپراتوری نشســت. دوران حکومــت او از ســال ۷0۷ ت
۷۱5 میــالدی ادامــه داشــت. او زادة ۶۶0 م بــود و در هنــگام 

مــرگ ۶۱ ســال ســن داشــت.

زنان قدیس

ــان  	 ــه ژان دارک از قهرمان ــروف ب ــان: مع ــیزه اورلئ دوش
را  بــود. ژان  کلیســای کاتولیک  قدیســة  و  فرانســه  ملــی 
دختــری بــه شــدت باایمــان، راســتگو، پرهیــزگار و مهربــان بــا 
موهایــی تیــره رنــگ و چشــمانی درشــت بــه	رنــگ قهــوه ای 
دانســته اند. در اواســط تابســتان ســال  ۱42یعنــی زمانــی کــه 
۱2 ســاله بــود، قدیــس میشــل بــا ژان صحبــت کــرد و گفــت 
کــه او بایــد بــه نــزد ولیعهــد بــرود و بــا کمــک وی فرانســه 

را نجــات دهــد. 
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زادة  25  	  :)Catherine	of	Siena	( کاتریــن ســیه نا
مســیحی  الهــی دان  و نویســندة  ۱۳4۷، قدیســه  مــارس 
 ۱4۶۱ ســال  در  را  ســیه نا  کاتریــن  اهل ایتالیا بــود.  
میــالدی، در زمــرة قدیســان مسیحی به شــمار می رفــت و 
ــد و در  29  ــن ش ــت وی تعیی ــز  بزرگذاش ــل نی روز 29 آوری

ــت. ــرو بس ــان ف ــم از جه ــز چش ــل ۱۳80 نی آوری

نتیجه

وجــود چنیــن  مطالبــی بیــان مــی دارد کــه زنــان بــه جایــگاه 
خــود وابســته بودنــد و برحســب آن نیــز از زندگــی بهــره 
ــد مناســبات  ــا می آمدن ــه دنی ــان ب ــان دهقان ــد. آن کــه می می بردن
ــان  ــه در دام ــان ک ــد و آن ــش می ش ــی نصیب ــه دهقان ــوط ب مرب
ثروتمنــدان می زیســتند چشــم انداز بهتــر و ثروتــی بیشــتر نســبت 
ــه  ــت چ ــا صراح ــه ب ــا چ ــتند. ام ــود داش ــت خ ــان فرودس ــه زن ب
ــان را تحســین  ــن زن ــخ، ای ــه تاری ــی ب ــا نگاه ــوان ب ــی آن می ت ب
کــرد. همانانــی کــه بــا وجــود فشــارهایی چنــد از ســوی کلیســا، 
نگاه هــای محــدود کننــدة جامعــه، تفســیر نادرســت از هویــت زن 
و ... توانســتند ایــن حصــار ناعدالتــی را بشــکنند و نقشــی پررنــگ 
در صفحــات تاریــخ بــازی کننــد. هرچنــد کــم، هرچنــد ناعادالنــه 
ــه  ــل تحســین اســت. از دانشــمندان زن  گرفت ــا قاب ــاک ام و دردن
ــر  ــدت کوتاهــی ملکــه شــدند و ب ــه م ــی ب ــه حت ــی ک ــا آن های ت

تخــت شــاهی نشســتند.
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مقدمه

ــر  ــان ب ــگاران و باستان شناس ــگران، تاریخ ن ــیاری از پژوهش بس
ــت.   ــری اس ــدن بش ــوارة تم ــن گه ــرق زمی ــه مش ــد ک ــن باورن ای
ــه تمــدن مصــر و  امــا توجــه و پژوهــش عمــدة آن هــا معطــوف ب
ــران،  ــالت ای ــوتر در ف ــی آن س ــت. کم ــتان اس ــان رودان باس می
شــهر ها و دولت شــهرهایی از دل کویــر و کوهســتان ســر بــر آورده  
بودنــد کــه اگــر تأثیرشــان بیشــتر از تمدن هــای نــام بــرده نباشــد 
ــی خــط و زبان شــان  ــع، ناخوانای ــود مناب ــی کمب ــر نیســت. ول کمت

ــان شــده اســت.  ــن از آن ــع از شــناخت گســتردة امروزی مان
ــی  ــالم یک ــهریاری ای ــا ش ــدا( ی ــرزمین خ ــدن هلتمتی)س تم
ــرزمین ها و  ــر س ــگرفی ب ــر ش ــه تأثی ــت ک ــن تمدن هاس از همی
فرهنگ هــای همجــوار و پــس از خــود بــر جــای گذاشــت.  گســترة 
قلمــرو ایــالم در اوج قــدرت، جنــوب غــرب و مرکــز ایــران امــروزی 
را شــامل بــوده اســت. مهم تریــن و مشــهورترین مناطقــش را 
ــن  ــا از ای ــتر یافته ه ــه بیش ــت ک ــوش دانس ــان و ش ــوان انش می ت

ــوده اســت.  ــر ایــن دو محــدوده متمرکــز ب تمــدن ب
قدمــت ایــالم را می تــوان از هــزاره ســوم پ. م تــا نابودی شــان 
بــه دســت آشــوربانیپال پادشــاه آشــوری در ســدة ۶ پ. م در نظــر 
گرفــت. بــا ایــن کــه شــهریاری ایــالم قدمتی چنیــن طوالنــی دارد، 
ــز  ــه همســایگانش بســیار ناچی ــارة آن نســبت ب ــا درب اطالعــات م
ــه عــدم کشــف راز و رمزهــای  ــوان ب ــل آن می ت اســت کــه از عل
خــط و زبــان ایالمــی کهــن و نابــودی چندبــارة شــهرهایش توســط 

دشــمنانش بــه ویــژه تهاجــم دهشــتناک آشــوریان در ســدة ۶ پ. م 
اشــاره کــرد. چنیــن شــرایطی ناچــار می ســازد کــه بــه اطالعاتــی 
کلــی امــا جالــب و بی ماننــد دربــارة قانــون در تمــدن ایــالم بســنده 

کنیــم. 

قانون اساسی و تقسیم قدرت

ــوان در  ــالم را نمی ت ــدرت در ای ــیم ق ــن تقس ــان قوانی بی گم
هیــچ ســرزمین دیگــری یافــت و حکومــت ســه نفــرة آن در دنیــای 
ــب  ــه ترتی ــدرت ب ــی ق ــن اصل ــه رک ــت. س ــر اس ــتان بی نظی باس

ــدار شــوش هســتند. پادشــاه، جانشــین و فرمان
بــرادران،  اســاس حقــوق  بــر  ایــالم  در  قــدرت  تقســیم 
برادرســاالرانه شــکل گرفتــه بــود بــه ایــن معنی کــه بــرادران وارث 
ــن  ــود نزدیک تری ــاه ب ــه ش ــخصی ک ــد. ش ــر بودن ــدرت یک دیگ ق
بــرادر خــود را بــه عنــوان جانشــین برمی گزیــد و ســپس پســر ارشــد 
خــود را بــر مســند فرمانــداری شــوش می نشــاند. پســر ارشــد شــاه 
کــه فرمانــدار شــوش بــود قــدرت عمــل فراوانــی داشــت، فرمــان 
شــاه در شــهر شــوش زمانــی اجرایــی می شــد کــه ُمهــر فرمانــدار 

شــوش بــر پاییــن آن نقــش بســته باشــد. 
ــی در جانشــینی  ــون جایگاه ــاه چ ــه پســر ش روشــن اســت ک
ــر  ــود را در س ــدر خ ــه پ ــر علی ــورش ب ــر ش ــر فک ــت کمت او نداش
می پرورانــد. از ســوی دیگــر آنچــه از منابــع دریافــت می شــود ایــن 
ــه  ــا در جامع ــه تنه ــد ن ــب می ش ــالم موج ــگ ای ــه فرهن اســت ک

شایان ریحانی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه عالمه طباطبایی

قانون در هزاره های پیشین
نگاهی به قانون در تمدن هلتمتی
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بلکــه در خانــدان ســلطنتی هــم پیوندهــای خانوادگــی بســیار قــوی 
ــد. ــته باش ــود داش ــرز وج ــد و م ــاداری بی ح ــا وف ــراه ب و هم

ــدرت، موجــب  ــودن کشــمکش های مرســوم در ق ــن رو نب از ای
ــه شــهرها و ایالت هــا توســط شــاه و جانشــین  رســیدگی بیشــتر ب
می شــد بــدون آن کــه نگــران طغیــان فرمانــدار شــوش باشــند.  در 
برابــر اجــرای کامــل و درســت قوانیــن تقســیم قــدرت در ایالم یک 
مانــع جــدی وجــود داشــت کــه بــرای هزاره هــا خانــدان ســلطنتی 
ــود  ــای ژنتیکــی ب ــش می کشــید. آن مشــکل، بیماری ه ــه چال را ب
کــه بــه واســطة ازدواج بــا محــارم کل خانــدان حکومتگــر را در بــر 
گرفتــه بــود و باعــث می شــد تــا شــاه و فرزندانــش عمــر کوتاهــی 

داشــته باشــند. 
و  تبصره هــا  ایــالم،  در  قــدرت  تقســیم  بــود  نیــاز  پــس 
ــرد  ــاه می م ــه ش ــی ک ــد. در صورت ــک بیاین ــه کم ــتثناهایی ب اس
ــدرت  ــر مســند ق ــرادری هــم نداشــت، عمــوزادة ارشــِد شــاه ب و ب
ــرادرزادة  ــد ب ــت بای ــری نداش ــد پس ــاه فرزن ــر ش ــت و اگ می نشس

ــرد.  ــوش می ک ــدار ش ــود را فرمان ــد خ ارش

ــینی و  ــازة جانش ــچ گاه اج ــاه هی ــد ش ــر ارش ــه پس ــم ک گفتی
فرمانروایــی نداشــت امــا از آنجــا کــه برادرهــای شــاه و عموزاده هــا 
ــدار  ــه فرمان ــاه ک ــر ش ــد، پس ــتند و می مردن ــی داش ــر کوتاه عم
ــیند. از  ــت بنش ــر تخ ــدر ب ــای پ ــه ج ــت ب ــود می توانس ــوش ب ش
ــه  ــی را ب ــاه، فرمانروای ــوزادة ش ــا عم ــرادر ی ــر ب ــر اگ ــوی دیگ س
ــین را از  ــاه پیش ــد ش ــه فرزن ــت ک ــازه نداش ــت اج ــت می گرف دس
ــس  ــاند، پ ــود را بنش ــر خ ــد و پس ــار کن ــوش برکن ــداری ش فرمان
ناچــار بــود بــه تماشــا بنشــیند تــا فرمانــدار شــوش بمیــرد و ســپس 

ــد. ــه جــای او منصــوب کن پســر خــود را ب

 حقوق مدنی وراثت و وصیت

ــر  ــه نظ ــه ب ــده ک ــی مان ــال ۱5۷0 پ. م باق ــده ای از س پرون
ــرده  ــا ک ــه پ ــادی ب ــدای زی ــر و ص ــوش س ــهر ش ــد درش می رس
باشــد. دو بــرادر بــه پیشــگاه یــک قاضــی حاضــر شــدند و خواســتار 
ــده در  ــو خوان ــِر عم ــی« پس ــام »بِل ــه ن ــردی ب ــه ف ــد ک آن بودن
ــی«  ــا »بِل ــد ام ــا برگردان ــه آن ه ــی را ب ــه زمین ــان، قطع گذشته ش
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ــدرم را  ــه، پ ــان، َدَمقی ــدر مدعی ــد: »پ ــاع می کن ــود دف ــن از خ چنی
بــه عنــوان بــرادر خوانــده اش پذیرفتــه بــود. براســاس »روش هــای 
عدالــت« برادرخواندگــی بایــد مثــل بــرادری و پســرخواندگی مثــل 
ــرده  ــت ک ــدرم دریاف ــه پ ــی را ک ــن زمین ــود م ــی ش ــدی تلق فرزن
اســت بــه ارث بــردم.« در نهایــت بــه »بِلــی« اجــازه داده شــد تــا 
قطعــه زمینــی را کــه پــدرش از »َدَمقیــه« بــه عنــوان برادرخوانــده 
ــن ترتیــب درخواســت دو  ــه ای ــد و ب ــود حفــظ کن ــرده ب ــه ارث ب ب

مدعــی رد شــد.
لوحه هــا  در  کــه  آنچــه 
معنــا  عدالــت«  »روشــهای 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــت ب ــده اس ش
همــان حقــوق مدنــی در جامعــة 
مســائلی  کــه  اســت  ایــالم 
ارث،  برادرخواندگــی،  چــون 
نوعــی  خصوصــی،  مالکیــت 
ــر  ــیتی و ... را درب ــری جنس براب

اســت. می گرفتــه 
امــوال زنــان از شوهرانشــان 
ــد و  ــه حســاب می آم مســتقل ب
اختیــار امــوال خــود را در دســت 
ــر شــوهردار  ــک دخت ــتند. ی داش
پــس از مــرگ  پــدرش، تمامــی 

ــه  ــل آن ک ــه دلی ــر ب ــن دخت ــرد. شــوهِر ای ــه ارث ب امالکــش را ب
ایــن امــالک ملــک مشترکشــان نبــود و در نتیجــه بــر آن کنترلــی 
نداشــت اعتــراض کــرد امــا زن اعتــراض او را رد کــرد و بــه صورت 
ــو  ــار بخشــید:» ت ــد ســوگند ادعــای خــود را اعتب ــه قی نوشــته و ب
شــوهر منــی تــو پســر منــی تــو وارث منــی دختــر مــا تــو را دوســت 
ــا  خواهــد داشــت و بــه تــو احتــرام خواهــد گذاشــت« شــوهرش ب
ایــن تعهــد راضــی شــد و عاقالنــه از دنبــال کــردن تالش هایــش 
بــرای آن کــه امــالک بــه او منتقــل شــود پرهیــز کــرد، او حقــی را 

دریافــت کــرده بــود کــه امــکان نداشــت دادگاه بــه او بدهــد.
ــواده ارث  ــدان خان ــا فرزن ــالم تنه ــه در ای ــد ک ــر می آی ــه نظ ب
ــز  ــت چی ــه وصی ــر آن ک ــتگان، مگ ــران و بس ــه همس ــد ن می بردن
دیگــری می گفــت. در ایــالم فــرد می توانســت بــرای تمــام امــوال 
ــن ارث  ــد، همچنی ــن کن خــود وصیــت کــرده و وارث خــود را تعیی

دختــر و پســر خانــواده هــم مســاوی بــود.
چنــد لوحــه مربــوط بــه ایــن مســائل موجــود اســت که مــروری 
بــر آن هــا می کنیــم: »پــدری مزرعــه را بــه دختــر خــود داده بــود. 
ایــن دختــر آن را بــرای دخترش 
ــم  ــر ه ــه ارث گذاشــت و دخت ب
بــه دختــرش بــه ارث ســپرد 
کــه ایــن آخــری آن را فروخــت 
می شــود  معلــوم  اینجــا  از 
ــوال  ــه ام ــوط ب ــور مرب ــه ام ک
مالکیــت  حــق  و  شــخصی 
شــخصی وجــود داشــته اســت.«

ــدری  ــا پ ــی از لوحه ه در یک
در حــال مــرگ اســت، اموالــش 
بــه  مســاوی  نســبت  بــه  را 
امــا  می بخشــد  فرزندانــش 
دختــرش را قبــل از پســرش نــام 
می بــرد کــه نشــان از توجــه 

ویــژة خانــواده بــه دختــر دارد.
ــد و  ــش می بخش ــه زن ــی را ب ــوهری باغ ــر ش ــه دیگ در لوح
ــد حتــی اگــر از او جــدا  ــه ویــژه زن می توان اضافــه می کنــد کــه ب

ــگاه دارد. ــاغ را ن ــاز هــم ب شــود ب
در جــای دیگــر وصیت کننــده تمــام اموالــش را بــا وجــود آن که 
پســران متعــدد و دو زن دارد بــه تنهــا بــه دختــرش می بخشــد و در 
جــای دیگــر مــردی بــرای آســودگی آتــی همســر، بــرای پســرها 
ــش  ــه پی ــد ک ــی ارث می برن ــط در صورت ــذارد، فق ــرطی می گ ش

ــوق  ــاس حق ــر اس ــالم ب ــدرت در ای ــیم ق تقس
بــرادران، برادرســاالرانه شــکل گرفتــه بــود بــه 
ایــن معنــی کــه بــرادران وارث قــدرت یک دیگر 
ــن  ــود نزدیک تری ــاه ب ــه ش ــخصی ک ــد. ش بودن
بــرادر خــود را بــه عنــوان جانشــین برمی گزیــد 
و ســپس پســر ارشــد خــود را بــر مســند 
ــد  ــر ارش ــاند. پس ــوش می نش ــداری ش فرمان
ــود قــدرت عمــل  ــدار شــوش ب شــاه کــه فرمان
فراوانــی داشــت، فرمــان شــاه در شــهر شــوش 
ــدار  ــر فرمان ــه ُمه ــد ک ــی می ش ــی اجرای زمان

ــر پاییــن آن نقــش بســته باشــد.  شــوش ب
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مادرشــان بماننــد و بــه او توجــه کننــد.

دادگاه، شهود و مجازات ها

جلســات  لوحه هــا،  و  باستان شناســی  یافته هــای  براســاس 
ــدای  ــد. خ ــزار می ش ــید برگ ــدای خورش ــد خ ــاغ معب دادگاه در ب
ــئول  ــیَنک( مس ــی )این_شوش ــدای تاریک ــِت( و خ ــید )نَهون خورش

ــد. ــالم بودن ــون در ای ــرای قان اج
ریاســت دادگاه هــای بــدوی برعهــدة ُقضاتــی بــود کــه از ســوی 
ــای  ــدند و برخــالف تمدن ه ــتخدام می ش ــده و اس ــت برگزی حکوم
همجــوار، کاهنــان معبــد نقشــی در قضــاوت نداشــتند. دادگاه هــای 
اســتیناف یــا تجدیدنظر)هشــلوت( بــه ریاســت وزیــر اعظــم برگــزار 

ــرد. ــادر می ک ــی را ص ــد و رای نهای می ش
شــهود در قانــون ایــالم نقــش مهمــی داشــتند و تعــداد آن هــا 

در هــر دادگاه از 2 نفــر تــا 42 نفــر متغیــر بــوده اســت.
خدایــان هــم بخشــی از شــهود بودنــد. امــا شــهادت آن هــا بــه 
تنهایــی کافــی نبــود و بــا بــودن حداقــل دو شــاهد انســان رســمیت 

می یافتنــد. 
ــی  ــان در مســائل قانون ــگاه زن ــه جای ــد رفته رفت ــه نظــر می آی ب
ــک دادگاه  ــرا در ی ــد زی ــده باش ــگ ش ــالم کمرن ــی ای و دادگاه
ــم  ــه مته ــری ک ــی  زن دیگ ــر بی گناه ــه ۱0 زن ب ــم ک می بینی
ــکار کــرده  ــه او آن را ان ــت کــرده ک ــه دریاف ــردی هدی اســت از م
ــه  ــد ک ــتور می ده ــم دس ــه مته ــد. دادگاه ب ــهادت داده ان ــت ش اس
خــود را بــه قضــاوت الهــی در رودخانــه بســپارد، اگــر در رود کارون 
ــد مدعــی  ــده بمان ــر زن ــدة دعواســت و اگ غــرق شــود مدعــی برن
بایــد هدیــه را اجــرت المثــل کنــد امــا حتــی در ایــن حالــت هــم 
بــه دلیــل کار قبلیــش مجــازات نمی شــود. قابــل توجــه اســت کــه 
۱0 شــاهد متهــم کــه زن بودنــد بــرای اثبــات ادعــای او در محضــر 
ــای  ــد مجازات ه ــه خواندی ــور ک ــد. همان ط ــی نبوده ان ــون کاف قان
اســرارآمیزی در ایــران وجــود داشــته اســت، از جملــه به آب ســپرده 
ــه از مجازات هــای اســرارآمیز  ــردن ک ــا م ــدن ی ــده مان شــدن و زن

ایالمیــان بــوده اســت.
ــهادت دروغ  ــازات ش ــه مج ــوان ب ــا می ت ــر مجازات ه از دیگ
اشــاره کــرد کــه بــه پرداخــت حــدود چهارصــد کیلــو غلــه،  قطــع 
ــردم و  ــوق شــهروندی، آزادی م ــت از حق ــان، محرومی دســت و زب

ــد. ــرد، می انجامی ــال ف ــان و م ــرف ج ــت در تص حکوم

سخن آخر

ــا نــگاه کوتاهــی کــه بــر قوانیــن و لوحه هــا انداختیــم، بســیار  ب
روشــن اســت کــه قوانیــن در ایــالم بســیار جزئــی و پیچیــده بــوده 
اســت. بی گمــان نظــام قانونــی ایــالم ابتــدا شــفاهی بــوده و ســپس 
بــا روابــط فرهنگــی کــه بــا تمدن هــای میــان رودان )ســومر و اکــد( 
ــه نوعــی شــفاهی_	مکتوب  ــه صــورت مــدون درآمــده و ب داشــته ب
ــیار  ــالم بس ــن ای ــا از قوانی ــته های م ــه دانس ــا آن ک ــده اســت. ب ش
ــر روی تمدن هــای پــس  ــا ســده ها ب ــر آن را ت ــا تأثی کــم اســت ام
از خــود بــه ویــژه امپراتــوری هخامنشــی شــاهدیم، امپراتوریــای کــه 

ــتوار گشــت. ــای شــوش اس ــر روی خرابه ه ــش ب یکــی از پایه های
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چکیده

ــوده  ــی ب ــواره شــاهد حکومت هــای مختلف ــخ بشــریت هم تاری
ــن  ــی از زمی ــای متفاوت ــر بخش ه ــون ب ــای گوناگ ــه در دوره ه ک
ــب تمدن هــا و کشــورهای مختلــف،  ــد و در قال فرمانروایــی کرده ان
مســیرهای متفاوتــی را در پیــش گرفته انــد. آنچــه همــواره دغدغــة 
ــد  ــم و جدی ــم قدی بســیاری از اندیشــمندان حــوزة سیاســت در عال
بــوده، نــوع کنــش شــاهان و شــکل دهی بــه اعمالشــان بــه 
ــده  ــا، جهت دهن ــت حکومت ه ــه در اکثری ــوده ک ــانی ب ــوان کس عن
ــا  ــی کــه هریــک ب ــد. حاکمان و پیشــروان مردمــان خویــش بوده ان
ــی  ــر اخــالق شــخصی، آموزه هــای دوران کودکــی و نوجوان تکیه ب
و تجربه هــای جوانــی، مجموعــه ای از شــیوه های عملــی حکومــت 
ــد.  ــور پرداختن ــه ادارة ام ــاس آن ب ــر اس ــه و ب ــش گرفت را در پی
ــی  ــواع کتاب های ــا و ان ــاهد اندرزنامه ه ــز ش ــران نی ــخ ای در تاری
ــه  ــم را ب ــلوک حاک ــی و س ــت حکمران ــیوة درس ــه ش ــم ک بوده ای
ــان جهــت دهنــد کــه  ــه آن ــا بدیــن طریــق ب ــد ت ــگارش درآوردن ن
سیاســت نامة خواجــه نظام الملــک توســی یکــی از ایــن آثــار اســت. 
ــف  ــب توجهــی در ســاحت های مختل ــکات جال ــر حــاوی ن ــن اث ای
ــه  ــن مقال ــه در ای ــت ک ــزای آن اس ــی و اج ــه حکمران ــوط ب مرب
ــاری  ــش و رفت ــیوة کن ــون ش ــاب پیرام ــن کت ــی آرای ای ــه بررس ب
ــه  ــود، پرداخت ــن می ش ــف و تعیی ــم تعری ــخص حاک ــرای ش ــه ب ک
شده اســت. آنچــه از نــگاه کلــی بــر مطالــب کتــاب دریافــت شــده 
ــر طبــق پیش فرض هــا و قواعــد مختلــف  آن اســت کــه خواجــه ب

ــف  ــوارد مختل ــان م ــه بی ــی ب ــت عمل ــریعتی و سیاس ــی، ش اخالق
پرداختــه کــه ســعی شــده تــا در طــی صفحاتــی بــه برشــمردن و 

ــود. ــه ش ــه پرداخت ــری مدنظــر خواج ــوع کنش گ تشــریح ن

مقدمه

ــرو  ــخ در گ ــول تاری ــدن و کشــور در ط ــر تم ــور ه پیشــبرد ام
عملکــرد حکومــت آن بوده اســت کــه همــواره نقــش اصلــی را در 
ــت.  ــده داشته اس ــر عه ــور ب ــت کش ــن سرنوش ــی و تعیی جهت ده
ــا دورة معاصــر شــاهد حکومت هــای  ــران از قــرون دور ت ــخ ای تاری
متعــددی بــوده کــه هریــک بــر بخشــی از جغرافیــای ایــن 
ــور را  ــن کش ــان ای ــت مردم ــد و سرنوش ــت کردن ــرزمین حکوم س
ــا  ــن حکومت ه ــی ای ــت سرنوشــت تمام ــوان گف ــد. می ت ــم زدن رق
ــان  ــار حاکمانش ــان در اختی ــقوط آن ــا س ــود ی ــة صع ــن نقط و تعیی
بوده اســت کــه همــواره عنصــر اصلــی و اساســی حکومــت 
بوده انــد زیــرا آنچــه از اعمــال نظامــی، سیاســی، اجتماعــی و... کــه 
در کشــور بــه انجــام می رســیده ، بازتابــی از خواســته های شــخص 
ــاده  ــه پی ــش در جامع ــوده کــه توســط عامالن ــا پادشــاه ب حاکــم ی
می شده اســت. بــه عبارتــی قــوة قانون گــذاری، اجرایــی و قضــاوت 
در شــخص حاکــم جمــع و نــوع منــش و کنــش او بوده اســت کــه 
تعیین کننــدة کیفیــت زندگــی مردمــان جامعــه بــود. ایــن وابســتگی 
ــا تصمیمــات و شــخصیت شــخص حاکــم، توجــه  ــی ب ــور حیات ام
بــه نکتــه ای خــاص بــرای خردمنــدان و اندیشــه ورزان سیاســی هــر 

محمدجواد محسنی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوران اسالمی دانشگاه شهید بهشتی

درس حکمرانی و اخالق در مکتب خواجه نظام الملک

بررسی شیوة کنش گری سیاسی و رفتار حاکم از منظر سیاست نامۀ خواجه نظام الملک طوسی
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ــن  ــف و تعیی ــا تعری ــی می نمــود کــه همان دوره مهــم و حیات
ــر  ــوع کنــش صحیــح ب نقشــة راه و مجموعــه ای مــدون از ن
پایــة اخالقیــات، عقایــد دینــی و شــرعیات و سیاســت عملــی 
بــود زیــرا همــواره در طــول تاریــخ درازدامــن ایــن ســرزمین 
ــه  ــا چ ــم ت ــک حاک ــرد ی ــوع عملک ــه ن ــم ک ــاهد بوده ای ش
میــزان بــر سرنوشــت کشــور و نــوع زندگــی مردمــان تأثیــر 
گذاشــته و آنــان را بــه ســوی زندگــی نســبتا آرام یــا جنــگ 
ــه  ــه چگون ــم ک ــاهد بوده ای ــت. ش ــوق داده اس ــوب س و آش
مختلــف  حاکمــان  قدرت طلبی هــای  یــا  جنگ طلبــی 
موجــب قتــل، غــارت و تباهــی عــدة کثیــری از مــردم 
ــی و  ــع، صلح جوی ــت طب ــل، مناع ــا در مقاب ــت و ی شده اس
ــادی، کشــور  ــران و آب ــه عم ــم ب ــدی شــخص حاک عالقه من
را بــه ســوی آرامــش و تمــدن رهنمــون کرده اســت. هرچــه 

ــکیالت  ــد و تش ــان بودن ــیر در می ــم و شمش ــل قل اه
مختلــف برپــا می شــد، در نهایــت نتیجــه معطــوف 
ــاحت از  ــدام س ــه ک ــود ک ــی ب ــم حاکم ــه تصمی ب
حکومــت و طــرز کنــش را ترجیــح و حکومتــش را 

بــر پایــة آن قــرار مــی داد. اگرچــه همــواره در 
ــری حاکمــان کــه دارای  ــزان تأثیرپذی می
ــار  ــد، از آث ــر بودن ــد و حص ــدرت بی ح ق

تعلیمــی، انــدرزی و سیاســی موجــود شــک 
ــت و  ــود داش ــدی وج ــی از ناامی ــی حاک و نگاه

کمتــر شــاهد توجــه و تنظیم ســلوک شــاهان 
ــا  ــار هســتیم، ام ــن آث ــه ای و ســالطین ب
ایــن واقعیــت هیــچ گاه موجــب نشــد کــه 
ــر  ــوران ه ــی و دانش ــمندان سیاس اندیش
عصــر از تــالش بــاز ایســتند و تولیــدات 
خویــش را در ترســیم نقشــة راه مناســب 
ــزا و  ــی، تشــریح اج ــیوة حکمران ــرای ش ب

ــود  ــواردی خ ــه در م ــد. گرچ ــف کنن ــت متوق ــاختار حکوم س
شــاهان اقــدام بــه آثــاری ایــن چنینــی کــرده یــا اشــخاصی 
ــه  ــد. خواج ــت می کردن ــن دس ــاری از ای ــف آث ــور تألی را مأم
نظام الملــک توســی نیــز از زمــرة همیــن اندیشــه ورزان بــود. 
او کــه خــود از صاحبــان قــدرت بــه شــمار می آمــد و همزمــان 
صاحــب قلــم نیــز بــود، اقــدام بــه نــگارش اثــری بــا عنــوان 
ــه  ــی آن ب ــرد و در ط ــت نامه« ک ــا »سیاس ــیرالملوک« ی »س
مــوارد مختلفــی در امــور حکمرانــی و ادارة کشــور پرداخــت. 
مــواردی همچــون ســلوک حاکمــان، اعمــال عامــالن، 
ــان  ــذاران و بددین ــا بدعت گ ــورد ب ــی، برخ ــات حکمران ملزوم
و... از جملــه موضوعاتــی اســت کــه خواجــه بــه آنــان 
ــکات،  ــن ن ــان ای ــن بی ــن در ضم ــه و همچنی پرداخت
ــادرت  ــز مب ــی نی ــتان ها و حکایت های ــر داس ــه ذک ب
ــدة  ــر خوانن ــت خاط ــم از مالل ــه ه ــت ک ورزیده اس
کتــاب جلوگیــری می کنــد و هــم در فهــم منظــور 
خواجــه یــاری می رســاند و صدالبتــه کــه 
ــز  ــی نی ــات تاریخ ــاوی اطالع ــد ح می توان
باشــد. آنچــه در ایــن مبحــث، محــل توجــه 
ــه در  ــت ک ــواردی اس ــت، م ــق اس و تحقی
سیاســت نامه پیرامــون شــیوة عمــل حــکام 
بیــان شــده و آنــان را بــه انجــام ایــن 
ــورد  ــد م ــظ قواع ــا حف ــال و ی اعم
نظــر نویســنده، توصیــه کرده اســت. 

پیشینۀ تحقیق

تعــدادی از مورخــان و محققــان 
ــود  ــب خ ــاالت و کت ــان مق در جری
سیاســت نامه  از  بخش هایــی  بــه 
نظــر داشــته و از آن بهــره جســته اند 
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ــت  ــة نخس ــت. مقال ــه اس ــامل دو مقال ــان ش ــن آن ــا نزدیک تری ام
نظام الملــک  خواجــه  سیاســی  »اندیشــه های  عنــوان   تحــت 
طوســی« اثــر مرضیــه بهــزادی اســت کــه در طــی آن بــه بررســی 
می پــردازد  نظام الملــک  خواجــه  اندیشــه های  و  سیاســت نامه 
ــر  ــز ب ــنده نی ــوده و نویس ــر ب ــه پررنگ ت ــن مقال ــه در ای ــا آنچ ام
ــه  ــود خواج ــه های خ ــر اندیش ــز ب ــتر تمرک ــد دارد، بیش آن تاکی
اســت و بــه رغــم ارائة توضیحاتــی پیرامــون سیاســت نامه، قصــد 
بررســی جزئــی و مــوردی آن را نــدارد. اثــر دیگــر در ایــن زمینــه 
ــة »بررســی اصــول مملکــت داری و حکومــت در نهج البالغــه  مقال
ــه  ــت ک ــدری اس ــا حی ــر غالمرض ــم دکت ــه قل ــت نامه« ب و سیاس
تــالش او در ایــن مقالــة تطبیقــی و مقایســه ای، بررســی تفاوت هــا 
ــی  ــر حکمران ــه و سیاســت نامه در ام ــان نهج البالغ ــابهات می و تش
اســت کــه در طــی آن بــر اســاس متــن ایــن دو کتــاب بــه بیــان 
ــن  ــه در ای ــردازد. اگرچ ــراق می پ ــتراک و افت ــاط اش ــب و نق مطال
مقالــه توجــه بیشــتری بــه مشــخصه های حکمرانــی موجــود 
ــر  ــر ام ــنده ب ــز نویس ــت تمرک ــه عل ــا ب ــده ام ــت  نامه ش در سیاس
ــد و  ــرار گرفته ان ــه او ق ــورد توج ــتر م ــوارد بیش ــی م مقایســه، برخ
ــت.  ــایی پرداخته اس ــه قلم فرس ــان ب ــول آن ــبب ح ــن س ــه همی ب

هــدف از مطلــب پیــش رو بیــان نــکات و مــواردی اســت کــه بــه 
ــه  ــان توج ــه آن ــاال ب ــندة ب ــط دو نویس ــه توس ــدة مقال ــم نگارن زع
ــا  ــن اســت ت ــر ای ــه شده اســت و هــدف ب ــر پرداخت ــا کمت نشــده ی
ــه  ــواردی ک ــر، م ــی و دقیق ت ــه صــورت جزئ ــکان ب در صــورت ام
مدنظــر نگارنــدة کتــاب موردنظــر در بــاب حکمرانــی و شــیوة عمــل 

ــه شــود. ــه ارائ ــدگان مقال ــه خوانن حاکمــان اســت، ب

حیات مولف

ــن  ــد ابوالحس ــک، فرزن ــه نظام المل ــب ب ــن ملق ــی حس ابوعل
علــی بــن اســحاق بــود کــه در ســال 408 ه. ق متولــد شــد. ظاهــرا 
اجــداد او اصالتــا متعلــق بــه بیهــق ســبزوار بودنــد. پــدرش نیــز در 
رکاب عامــل ســلطان محمــود و حاکــم خراســان، ابوالفضــل ســوری 
بــن المعتــز، بــه خدمــت پرداختــه و در دســتگاهش ترقــی یافــت. 
مصــادف بــا تســلط ترکمانــان بــر خراســان، خواجــه کــه بــه عنــوان 
دبیــر در خدمــت حاکــم بلــخ، ابوعلــی بــن شــادان، بــود، بــا تســلط 
ــان،  ــری آن ــه وزی ــی ب ــاردن ابوعل ــه و گم ــر آن ناحی ســلجوقیان ب
ــه  ــت از او، وارد دســتگاه ســلجوقیان شــد و توســط وی ب ــه تبعی ب
دبیــری الــب ارســالن منصــوب شــد. او در مــدت حکومــت طغــرل، 
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ــه  ــس از ب ــرد و پ ــت می ک ــالن خدم ــب ارس ــه ال ــان ب در خراس
ــب  ــدری را در منص ــک کن ــای عمیدالمل ــیدن او، ج ــت رس حکوم
وزارت گرفــت و ایــن منصــب را از ســال 4۶5 ه. ق تــا 485 ه. ق که 
تاریــخ قتــل او اســت، بــا قــدرت تــام حفــظ کــرد. خواجــه در مــدت 
وزارت خــود بــا کفایتــی کــه در تدبیــر امــور بــه خــرج داد، موفــق 
شــد اقتــدار دو مخــدوم خــود یعنــی الــب ارســالن و ملکشــاه را در 
ــن شــکل  ــه بهتری ــرار و اســتوار ســازد و ب تمامــی قلمروشــان برق
کشــور را اداره و مدیریــت کنــد. وی ســرانجام توســط فدائیــان یــا 

بنابــر عقیــده ای بــا تحریــک ملکشــاه بــه قتــل رســید.

سبک نگارش کتاب

ــف در آن  ــاب سیاســت نامه ســاده و روان اســت و تکلی ــر کت نث
ــاب  ــاط کت ــرات ســختی در برخــی از نق ــدارد اگرچــه تعبی وجــود ن
وجــود دارد کــه در حاشــیه تشــریح شده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 
ــگارش  ــف ن ــب ضع ــات موج ــرار کلم ــات و تک ــود اضاف ــه وج ک
شده اســت. همچنیــن در پایــان کتــاب، واژه نامــه ای الفبایــی بــرای 
ــه  ــدان مراجع ــوان ب ــه می ت ــود اســت ک ــوار موج ــی دش درک معان

کــرد. همچنیــن بخشــی مربــوط بــه ترکیبــات خــاص و فهرســتی 
ــراد،  ــاب مشــتمل بر اف ــه نام هــای خــاص موجــود در کت ــوط ب مرب
ــه  ــا ب ــده ت ــدارک دیده ش ــز ت ــا نی ــب و فرقه ه ــا و مذاه مکان ه
خواننــده در فهــم مطالــب یــاری رســاند و وجــود فهرســتی دیگــر 
ــراه  ــه هم ــی ب ــارات عرب ــا و عب ــات، جمله ه ــاوی اصطالح ــه ح ک
معنــی و تفسیرشــان اســت، در درک هرچــه بیشــتر مطالــب کتــاب 

مفیــد فایــده واقــع خواهــد شــد.

معیارهای شیوة صحیح کنش گری از منظر خواجه 
نظام الملک

ــه  ــط خواج ــور توس ــوارد مذک ــر روی م ــت ب ــه و دق ــا مطالع ب
ــا  ــم کــه او ب ــی می بری ــر پ ــن ام نظام الملــک در سیاســت نامه، بدی
تکیه بــر ســه معیــار اصلــی، نــکات و قواعــد مــورد نظــر خویــش را 
ــات خــود را  ــاب، اســتدالل ها و روای ــان کــرده  و در سرتاســر کت بی
بــر ایــن ســه معیــار اســتوار داشته اســت کــه ایــن ســه، عبــارت از 
اخــالق، شــریعت و سیاســت عملــی هســتند. در ادامــه بــه توضیــح 

ــم. ــک می پردازی ــاه هری کوت
اخــالق: نخســتین مــوردی کــه خواجــه، بحث هــای خویــش را . ۱

بــا تمرکــز بــر آن مطــرح کــرده و بــه نظــر مخاطــب می رســاند، 
ــط وی  ــه توس ــث مطروح ــت در مباح ــا دق ــت. ب ــالق اس اخ
می تــوان بدیــن نکتــه واقــف شــد کــه او چارچوبــی اخالقــی را 
در نــزد خویشــتن تعییــن و صورت بنــدی کــرده و براســاس آن 
بــه اظهــار نظــر می پــردازد. توجــه بــه ایــن نکتــه کــه اخالقیات 
ــب را  ــد مخاط ــد، می توان ــأت می گیرن ــا نش ــر از کج ــورد نظ م
بــه ایــن ســو رهنمــون ســازد کــه بســتر مناســب بــرای تعریــف 
ســاختار اخالقــی در دورة خواجــه نظــام می توانســته مرکــب از 
میــراث انــدرزی پیشــینیان، وضعیــت جامعــة معاصــر، هنجارهــا 
ــه  ــوط ب ــن شــریعت و دســتورات مرب ــش و همچنی و ارزش های
آن باشــد. ایــن ســه عنصــر بــه خوبــی یــک محــدودة اخالقــی 
خاصــی را تعییــن و مشــخص کرده انــد کــه خواجــه بــر اســاس 
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آن هنجارهــا یــا بایــد و نبایدهــا و نیــک و بدهــا را تعییــن کــرده 
و براســاس آن بــه قضــاوت دربــارة نــوع عمــل حاکــم و صــدور 

نســخة مدنظــر خــود پرداختــه اســت.
شــریعت: دومیــن مــوردی کــه خواجــه در بیــان نظراتــش بــر . 	

آن تکیــه داشــته، شــریعت و مجمــوع عقایــدی اســت کــه بــدان 
پایبنــدی داشــته اســت. اعتقــاد او بــه اســالم شــافعی و تعصــب 
بــدان، طبیعتــا منظومــة اعتقــادی و فکــری خاصــی را برایش به 
ارمغــان آورده کــه بــر اســاس دســتورات و رهنمون هــای موجــود 

در دیــن و مذهب خویشــتن 
ــم و و  ــف مفاهی ــه بازتعری ب
تعییــن بایــد و نبایدهــای 
ــت.  ــم پرداخته اس ــر حاک ه
جالــب توجــه آن کــه تأثیــر 
ــادی را  ــة اعتق ــن منظوم ای
کتــاب  از  بخش هایــی  در 
بددینــان  پیرامــون  کــه 
بــه  اســت،  باطنیــان  و 
ــم.  ــاهده می کنی ــی مش خوب
ــط  ــداد خ ــه امت ــه ک صدالبت
خواجــه  فکری_شــریعتی 
ــی  ــال حکومت ــام در اعم نظ

ــت. ــکار اس ــز آش او نی
سیاســت عملــی: ســومین پایــة مباحــث خواجــه کــه همانــا . ۳

سیاســت عملــی اســت، متکی بــر مجمــوع تجربیــات او در طــول 
ادارة امــور اســت کــه ظاهــرا در تعامــل بــا داســتان های موجــود 
پیرامــون سیاســت ورزی شــاهان باســتانی و حاکمان پیشــین نیز 
اســت. خواجــه کــه خــود ســال ها در راس امــور بــوده و تجربــة 
زیــادی در امــر مدیریــت و کنــش سیاســی داشته اســت، ظاهــرا 
از ایــن تجربیــات در راســتای نــگارش نظریــات و تعییــن قواعــد 

مناســب بــرای حاکــم مناســب مدنظــر خــود بهــره برده اســت.

حــال بــا ذکــر ایــن مقدمــات بــه بیــان معیارهــا و شــیوة عملــی 
ــای عمــل حاکــم  ــد مبن ــم کــه از نظــر خواجــه نظــام بای می پردازی
قــرار گیــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه او در پایــان هــر مــورد، چندیــن 
روایــت را بــه عنــوان مهــر تأییــد گفته هــای خویــش بیــان مــی دارد.

 پاسداشت نعمت های خداوند و کسب رضایت او

ــم  ــرای حاک ــت آن را ب ــه، رعای ــه خواج ــواردی ک ــی از م یک
مناســب می دانــد، پاسداشــت نعمت هــای خداونــد و تــالش در 
ــت اوســت.  جهــت کســب رضای
بــه زعــم خواجــه رضــای خداوند 
انجــام  عدلــی  و  نیکویــی  در 
ــم  ــط حاک ــه توس ــرد ک می پذی
ــده و  ــاری ش ــردم ج ــان م در می
بــه آنــان ارائــه می شــود. نتیجــة 
حاکــم،  عملکــرد  نــوع  ایــن 
ــرای او و  ــردم ب ــر م ــای خی دع
بــه تبــع آن، اســتواری حکومــت 
خواهــد  قدرتــش  افزایــش  و 
بــود و عالوه بــر ایــن کــه در 
ــتگاری  ــه رس ــر، ب ــان دیگ جه
دســت خواهــد یافــت و قضــاوت 
اعمالــش در راســتای خیــر و 
خوبــی انجــام خواهــد شــد، در ایــن جهــان نیــز نــام و آوازة نیکــی 
از خویشــتن بــه جــای خواهــد گذاشــت چراکــه حکومــت بــر پایــة 
عدل گســتری خویــش پربــا خواهــد بــود. خواجــه در راســتای تصدیق 
ــت در  ــه نخس ــد ک ــرح می کن ــت مط ــود دو روای ــل کالم خ و تکمی
بــاب حسابرســی اعمــال یوســف پیامبــر در بــاب دوران حکومتــش بر 
ــن خطــاب اســت کــه دوازده  ــارة عمــر ب ــز درب مــردم و دیگــری نی
ســال پــس از مــرگ، در حــال پــس دادن تــاوان خســارت کوچکــی 
ــر  ــش ب ــالن او در دوران حکومت ــی عام ــت کوتاه ــه عل ــه ب ــود ک ب

ســومین پایــة مباحــث خواجــه کــه همانــا 
سیاســت عملــی اســت، متکی بــر مجمــوع 
ــه  ــت ک ــور اس ــول ادارة ام ــات او در ط تجربی
ظاهــرا در تعامــل بــا داســتان های موجــود 
ــتانی و  ــاهان باس ــت ورزی ش ــون سیاس پیرام
حاکمــان پیشــین نیــز اســت. خواجــه کــه خــود 
ســال ها در راس امــور بــوده و تجربــة زیــادی در 
ــت،  ــی داشته اس ــش سیاس ــت و کن ــر مدیری ام
ــگارش  ــتای ن ــات در راس ــن تجربی ــرا از ای ظاه
نظریــات و تعییــن قواعــد مناســب بــرای حاکــم 

ــت. ــره برده اس ــود به ــر خ ــب مدنظ مناس
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چهارپایــی رفته بــود و بدین گونــه خواجــه بــر 
ــدل  ــترش ع ــی و گس ــت حکمران ــت کیفی اهمی
ــه  ــم خواج ــه می بینی ــان ک ــد. چن ــد می کن تاکی
بــه دو بعــد معنــوی و دنیــوی گســترش عدالــت از 
ســوی حاکــم توجــه دارد و او را در دو وجــه ملــزم 
بــه رعایــت عدالــت می دانــد تــا بــه واســطة ایــن 

ــود. ــو تشــویق ش ــل نیک ــن عم ــه ای ــر ب دو ام

مظالم نشستن و قضاوت و رسیدگی به 
شکایات مردم

ــم نشســتن  ــه مظال ــورد مطروحــه، ب دیگــر م
حاکــم و رســیدگی بــه شــکایات مردم و دادســتانی 
آنــان اســت کــه بــه زعــم خواجــه بایــد دو روز در 
ــن دو  ــود و در ای ــام ش ــم انج ــط حاک ــه توس هفت
روز حاکــم بــدون واســطه بــه شــکایات و ســخنان 
مــردم گــوش فــرا داده و ســپس حــق آنــان را از 
ظالــم بگیــرد و عدالــت را دربــارة ایشــان اجــرا و 
چندیــن خبــر پیرامــون این اقدامــات را در سراســر 
ــگان  ــوش هم ــه گ ــا ب ــد ت ــش کن ــت پخ مملک
ــان از  ــان و متعدی ــطة آن ظالم ــه واس ــد و ب برس
پیگیــری همیشــگی حاکــم یــا پادشــاه و مجــازات 

ــه در جامعــه  ــرای عــدم ارتــکاب اقدامــات ظالمان ــاده و بدیــن واســطه نوعــی بازدارندگــی ب ــه هــراس افت اعمــال ســتمکارانة خویــش ب
ایجــاد شــود و ســبب دیــدار بــدون واســطه، بدین گونــه مطــرح می شــود کــه عامــالن و زیردســتان ســتمکار حاکــم نتواننــد مانــع از دیــدار 
ــا او و ارائة شــکایت خویشــتن شــوند. خواجــه در ادامــة ســخنانش، ســه روایــت را نیــز از حاکمــان مختلــف از جملــه یعقــوب  مــردم ب
لیــث و عمرولیــث بــرای تاییــد ســخنانش ذکــر می کنــد. در ایــن بخــش نیــز خواجــه لــزوم ارتبــاط همیشــگی حاکــم بــا مــردم را ذکــر 
می کنــد کــه بــه واســطة آن، زیردســتان ظالــم جــرئت درازدســتی بــر حقــوق مــردم عــادی و ضعیفــان را پیــدا نکــرده و همــواره دســت 
قــدرت و عدالــت حاکــم را بــر بــاالی ســر خویشــتن احســاس نماینــد. همچنیــن خواجــه عــالوه بــر توصیــه بــه حاکــم، بــه او هشــدار 
نیــز می دهــد کــه ممکــن اســت برخــی از کارگــزاران فاســد در راســتای اهــداف خویشــتن، مانــع از ارتبــاط او بــا مــردم شــوند و او بایــد 
بــه واســطة ایــن ارتبــاط، جلــوی اشــاعة اعمــال مفســدانه و ظالمانــه را در مملکــت خــود بگیــرد. همچنیــن در مــواردی کــه احتمــال دروغ 
یــا غرض ورزانــه بــودن شــکایتی مــی رود بــه توصیــة خواجــه بایــد یکــی از نزدیــکان بــرای مدتــی چنــد بــه ناحیــة مدنظــر رفتــه و بــه 
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ــر او روشــن شــود و هیــچ  ــا واقعیــت ب تحقیــق میدانــی بپــردازد ت
ــن راه  ــه ای در ای ــژه عامــالن، عــذر و بهان ــه وی ــن ب یــک از طرفی
ــت و  ــر آشــکار شــدن واقعی ــر عالوه ب ــن ام ــد و ضــرورت ای نیاورن
رســیدگی بــه شــکایت در ایــن اســت کــه دلســوزان و افــراد مــورد 
ــام  ــانند از اته ــم می رس ــرض حاک ــه ع ــری را ب ــه خب ــادی ک اعتم
غــرض ورزی نخواهنــد هراســید زیــرا بــا ایــن عمــل حاکــم، واقعیت 
ــدن  ــکار ش ــی در آش ــورت کوتاه ــا در ص ــد ام ــد ش ــکار خواه آش
واقعیــت، اینــان نیــز بــرای در امــان مانــدن از اتهاماتــی ایــن گونــه، 
لــب بــه ســخن نگشــوده و در نتیجــه ظلم هــا و مشــکالت آشــکار 
ــد شــد.  ــی حکومــت خواهن ــج موجــب ویران ــه تدری نمی شــوند و ب
امــا نکتــة دیگــری کــه در ایــن میــان مدنظــر اســت عــدم شــتاب 
ــت  ــاوت اس ــژه قض ــه وی ــر و ب ــری، اظهارنظ ــا، تصمیم گی در کاره
ــرا شــتاب زدگی در قضــاوت موجــب اشــتباه در آن و در نهایــت  زی
ضایــع شــدن حــق یکــی از طرفیــن دعــوا و بعدهــا پشــیمانی حاکم 
ــج  ــی ممکــن اســت نتای ــده می شــود و حت ــوان قضاوت کنن ــه عن ب

مخــرب مــادی و معنــوی نیــز بــه همــراه داشــته باشــد.

نظارت بر کار زیردستان و ماموران حکومت

از دیگــر اعمــال مــورد نیــاز حاکــم، نظــارت بــر کار زیردســتان و 
مامــوران خویشــتن اســت تــا در حــق مــردم ظلــم نکــرده و بــه آنان 
ســتم روا ندارنــد. حاکــم بایــد در کنــار ســپردن وظیفــه ای بــه یــک 
شــخص، او را بــه حســن خلــق و مــدارا بــا مــردم ســفارش کــرده و 
مــال غیــر و خــارج از دایــرة حــق و انصــاف از آن هــا دریافــت نکنــد 
و در انجــام همیــن وظیفــه نیــز صبــر و حوصلــه بــه خــرج داده و 
رعایــت وضعیــت رعیــت را نماینــد چنــان کــه بــدان میــزان صبــر 
کننــد تــا او توانایــی پرداخــت دیــون خویــش را پیــدا کنــد و ســپس 
ــن صــورت، شــخص  ــر ای ــد کــه در غی ــات را اخــذ کنن از او مطالب
مجبــور بــه فــروش دســترنج خویــش بــه قیمــت ناچیــز بــرای ادای 
دیــون خویــش خواهــد شــد و بدیــن طریــق گرفتــار رنــج شــده و 
زندگــی اش تبــاه می گــردد. همچنیــن بــه آن  دســته از مــردم کــه 
ــا  ــاری رســانند ت ــد، ی ــرای فعالیــت خویــش نیازمندن ــزاری ب ــه اب ب
بــه فکــر مهاجــرت نیفتــاده و بــه مشــکالت ناشــی از آن در دیــار 
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دیگــر دچــار نگــردد. در ایــن بخــش نیــز اهمیــت نظــارت بــر کار 
ــا  ــود ت ــادآوری می ش ــان ی ــه آن ــه ب ــا ارائة توصی ــتان و ب زیردس
بدیــن شــکل آنــان را بــه همــکاری بــا مــردم و جلوگیــری از ظلــم 

و ســتم تشــویق کنــد.

نظارت بر کار قاضیان و توجه به رفاه آنان

 یکــی دیگــر از وظایــف حاکمــان، نظــارت بــر کیفیــت عمــل 
قاضیــان در سراســر مملکــت و توجــه بــه حســن عملشــان اســت. 
آنــان بایــد توجــه داشــته باشــند کــه قاضیــان نیک کــردار و 
ــردار  ــان بدک ــد و قاضی ــا کنن ــتن ابق ــت را در کار خویش نیکوصف
ــن  ــد. همچنی ــان کنن ــن آن ــب را جایگزی ــراد مناس ــار و اف را برکن
ــت زندگی شــان  ــرده و وضعی ــان رســیدگی ک ــه آن ــواره ب ــد هم بای
را در ســطح مناســبی نگــه دارنــد تــا آنــان بــه علــت نیــاز، اقــدام 
بــه خیانــت نکــرده و در کار خویشــتن، قضــاوت، کــه امــری بســیار 
ــر جــان و  ــان ب مهــم اســت دچــار لغــزش و خظــا نشــوند زیــرا آن
مــال مــردم حکومــت مســلط هســتند. در ایــن بحــث نیــز ضــرورت 
توجــه و نظــارت حاکــم بــر مبحــث قضــاوت مدنظــر قــرار 
می گیــرد و ســعی می شــود تــا بــا یــادآوری اهمیــت ایــن منصــب 
و میــزان تأثیرگــذاری آن، لــزوم به کارگیــری افــراد مناســب و 
ــب را  ــازده ای مناس ــت ب ــرای دریاف ــان ب ــه آن ــگی ب ــه همیش توج

ــد. گوشــزد کن

واگذاری امور والیات به افراد مناسب و توصیه در 
جهت انتخاب زیردستان کاردان

حاکــم موظــف اســت تــا در انتخــاب والیــان و حاکمــان ایــاالت 
ــه ویژگــی خداترســی، دینــداری و صحــت اخــالق و  ــات، ب و والی
ــه ایــن  ــا ویژگی هــای مذکــور را ب کــردار توجــه کــرده و فــردی ب
ــد از او نظــارت همیشــگی و آگاهــی از  ــن بای ــارد. همچنی کار بگم
ــا در  ــده ت ــتار ش ــف را خواس ــب مختل ــتان در مناص ــال زیردس اعم
موقــع نیــاز، اخبــار مربوطــه را بــه شــاه یــا حاکــم برســاند. والــی را 

نیــز بدیــن امــر هشــدار دهــد کــه همان گونــه کــه خداونــد ناظــر 
بــر اعمــال و حــرکات اوســت، حاکــم نیــز مراقــب او اســت و اگــر 
کســانی در ایــن راه باشــند کــه دارای صفــات نیکــوی مذکــور بــوده 
امــا از قبــول مســئولیت گریــزان هســتند، حاکــم بایــد آنــان را ملــزم 
ــن بحــث  ــد. آنچــه در ای ــن مســئولیت کن ــول ای ــه قب ــور ب و مجب
ــه ویــژه نظــارت  مــورد تأکیــد اســت، رعایــت سلســله مراتــب و ب
بــر صحــت عمــل عامــالن اصلــی در والیــات و ایــاالت اســت تــا 
از طریــق آنــان، زیردســتان خــرد نیــز بــه وظیفــة خویشــتن عمــل 
ــا او،  ــاط ب ــر او و ارتب ــلط ب ــطة تس ــه واس ــز ب ــم نی ــد و حاک کنن
همــواره بــر کارهــای مناطــق مســلط بــوده و از اخبــار مطلــع باشــد.

توجه به امور دینی و شریعت و سعی تمام در برپا 
داشتن آنان

امــا دیگــر مــوردی کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه، تحقیــق و 
تعمــق در احــکام، دســتورات دینــی و فرمان هــای خداونــد و عمــل 
بــه آن هــا توســط حاکــم اســت. همچنیــن توجــه بــه علمــای دیــن 
و تکریــم آنــان در کنــار تأمیــن زندگیشــان از محــل امــوال عمومی، 
ــت.  ــرار گرفته اس ــر ق ــورد تذک ــه م ــت ک ــواردی اس ــر م از دیگ
عالوه بــر آن بزرگداشــت پرهیــزگاران و زاهــدان نیــز مــورد تاکیــد 
ــا  ــات ب ــه مالق ــه را ب ــت در هفت ــد نوب ــد چن ــم بای بوده اســت. حاک
عالمــان دیــن اختصــاص داده و دســتورات خداونــد، تفســیر قــرآن و 
حکایــات پیامبــران پیشــین و حاکمان عــادل درگذشــته را در محضر 
آنــان کســب کــرده و بــه گــوش دل ســپارد. او بایــد بدیــن طریــق 
ــخ  ــت پاس ــی و دریاف ــای دین ــی مناظره ه ــا برپای ــن ب و همچنی
ســواالت خویــش، ارتبــاط همیشــگی بــا احــکام دیــن و دســتورات 
خداونــد برقــرار کــرده و آنــان را در زندگــی و منــش خویــش وارد 
ــق  ــوی خــود موف ــوی و دنی ــور معن ــق در ام ــن طری ــا بدی ســازد ت
بــوده و هیــچ بی دینــی تــوان منحــرف ســاختن او را نداشــته باشــد. 
او همچنیــن بدیــن طریــق، در عدل گســتری و انصاف پیشــگی نیــز 
قــوی و ثابت قــدم خواهــد شــد و کارهــای بــزرگ توســط او انجــام 



درفش

96

سال سوم * شماره دوازدهم * تیر ۱۴۰۰

پذیرفتــه و فســاد و شــر از حکومــت و کشــورش دور خواهــد گشــت 
و در اثــر ایــن واقعــه، مفســدین منقــرض و صالحــان زیــاد و مســلط 
ــب  ــروی کس ــوی و اخ ــر دنی ــات او اج ــن اقدام ــر ای ــوند. در اث ش
ــتری  ــت بیش ــوزی رغب ــه علم آم ــز ب ــان نی ــرد و مردم ــد ک خواه
ــد داد  ــل روی خواهن ــن دلی ــاال بدی ــوارد ب ــد داد. م ــان خواهن نش
ــه  ــته ب ــر وابس ــت دو عنص ــن و حکوم ــه، دی ــم خواج ــه زع ــه ب ک
یک دیگــر و برقرارکننــدة تعــادل بــرای دیگــری هســتند بــه 
طــوری کــه ســالمت دیــن موجــب ســالمت حکومــت خواهــد بــود 
و ایــن قضیــه بــه صــورت عکــس نیــز صــادق اســت و در مقابــل، 
ــدار شــدن و  ــن و پدی ــف دی ــل در کار حکومــت، موجــب تضعی خل

ازدیــاد مفســدین خواهــد گشــت 
ــل در کار  ــز، خل ــل نی و در مقاب
ــا  ــاد بدعت ه ــب ایج ــن موج دی
ــود  ــر می ش ــای مض و جنبش  ه
و  حاکــم  از  را  آرامــش  کــه 
حکومــت می ربایــد کــه خواجــه 
در ایــن نقطــه بــه خــوارج اشــاره 
ــن بخــش  ــد. آنچــه در ای می کن
ــت،  ــت اس ــز اهمی ــث حائ از بح
توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه 
خواجــه بــه دو ســاحت دین داری 
شــخصی و دیــن داری اجتماعــی 
ــر دو را  ــه دارد و ه ــم توج حاک

ــخصی  ــاحت ش ــن در س ــمارد. دی ــب می ش ــم و واج ــرای او مه ب
حاکــم، او را عدالت گســتر و باانصــاف نمــوده و از ســعادت دنیــوی 
ــه  ــز، ب ــی نی ــاحت اجتماع ــد و در س ــد می کن ــروی بهره من و اخ
حکومــت و مملکــت او رونــق، آســایش و رفــاه می بخشــد. حاکــم 
همچنیــن بایــد از اســتعمال شــراب بــرای مســتی خــودداری کــرده 
ــم  ــادل و تنظی ــران متع ــا دیگ ــود را ب ــار خ ــلوک و رفت ــوع س و ن
ــی  ــال دین ــادت، اعم ــه عب ــون، ب ــات گوناگ ــار تفریح ــد. در کن کن

ــط  ــد وس ــواره ح ــده و هم ــعول ش ــز مش ــریعت نی ــتورات ش و دس
را نگــه دارد کــه ایــن از دســتورات دیــن اســت. در انجــام اعمــال 
خویــش نیــز خــدا را در یــاد داشــته باشــد و در راســتای برپایــی و 
اســتمرار دیــن بــا شــوق و رغبــت اقــدام کنــد تــا خداونــد نیــز بــه 
ــرآورده کنــد. او پــاداش دنیــوی و اخــروی عطــا و آرزوهایــش را ب

لزوم توجه حاکم به ماموران اطالعاتی و 
خبررسانان در حکومت

ــر  ــی ب ــور و آگاه ــاط کش ــی نق ــر از تمام ــب خب ــزوم کس ل
چگونگــی پیشــبرد امــور و نحــوة عمــل مامــوران حکومــت، امــری 
ــه  ــزم ب ــم را مل ــه حاک ــت ک اس
ــن کار  ــوران ای ــه مأم ــه ب توج
انــواع  و  اشــراف  دســتگاه  در 
ــد.  ــانان می کن ــف خبررس مختل
داشــته  توجــه  بایــد  حاکــم 
باشــد کــه آنــان در سراســر 
ملــک گســترده باشــند تــا بدیــن 
طریــق از تمامــی اخبــار آگاهــی 
داشــته باشــد زیــرا غفلــت و 
ناآگاهــی از امــور بــرای شــخص 
حاکــم حتــی در امــور کوچــک، 
ناپســند و نکوهیــده اســت چــون 
ــان  ــر مردم ــت در نظ ــن غفل ای
جامعــه بــه دو شــکل مشــهور رخ می نمایــد. در شــکل اول حاکــم از 
امــور، مشــکالت و مفاســد باخبــر اســت و اقدامــی انجــام نمی دهــد 
ــدان  ــم و فاســد اســت و ب ــز ظال ــود او نی ــن صــورت خ ــه در ای ک
ــر و از احــوال زیردســتان  ــا حاکــم از امــور بی خب رضایــت داده و ی
ــاآگاه اســت کــه ایــن خــود عیبــی بــس بــزرگ بــرای او اســت.  ن
در ایــن میــان بریــد نیــز کــه وظیفــة جابه جایــی اخبــار و وصــول 
آن بــه شــخص حاکــم یــا شــاه را دارد بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

از دیگــر اعمــال مــورد نیــاز حاکــم، نظــارت بــر 
کار زیردســتان و مامــوران خویشــتن اســت تــا 
در حــق مــردم ظلــم نکــرده و بــه آنان ســتم روا 
ندارنــد. حاکــم بایــد در کنــار ســپردن وظیفــه ای 
بــه یــک شــخص، او را بــه حســن خلق و مــدارا 
بــا مــردم ســفارش کــرده و مــال غیــر و خــارج 
از دایــرة حــق و انصــاف از آن هــا دریافــت نکنــد 
و در انجــام همیــن وظیفــه نیــز صبــر و حوصلــه 
ــت را  ــت رعی ــت وضعی ــرج داده و رعای ــه خ ب

نماینــد.
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اهمیــت توجــه بــه ایــن مــورد در ایــن اســت کــه در صــورت وجــود 
ــی و خبررســان در تمــام کشــور کــه حاکــم  دســتگاه های اطالعات
ــه  ــوری ک ــه ط ــد ب ــرد و کالن آگاه می کنن ــع خ ــی وقای را از تمام
کســی نیــز از محتــوای اخبــار خبــر ندارنــد، همــگان حاکــم و بــه 
عبارتــی دســت قانــون و عدالــت را بــر ســر خــود احســاس کــرده 
و مفســدان و ظالمــان جرئــت تعــدی بــر مــردم را پیــدا نمی کننــد 
ــر  ــه س ــود ب ــای خ ــت ظلم ه ــگی از عقوب ــی همیش ــرا در ترس زی
ــد. خواجــه در  ــات خــالف عــدل دســت نمی یازن ــه اقدام ــرده و ب ب
ــات  ــرای کســب اطالع ــازمانی ب ــه س ــه ب ــزوم توج ــن بخــش ل ای
ــت و  ــرده و اهمی ــزد ک ــم را گوش ــرای حاک ــار ب ــی اخب و جابه جای
ــق  ــن طری ــا بدی ــد ت ــرح می ده ــح آن را ش ــرد صحی ــة کارک نتیج
ــد.  ــر بکش ــه تصوی ــور ب ــه و کش ــک جامع ــذاری آن را در ی تأثیرگ
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه خواجــه در دو ســاحت، اهمیــت ایــن 
ــه  ــی جاسوســی را ب ــه عبارت ــا ب ــات ی خبررســانی و کســب اطالع
ــتای  ــی و در راس ــاحت اجتماع ــت در س ــد. نخس ــر می کش تصوی
ــم عمــال و مامــوران دولتــی  ــری از ظل ــت و جلوگی ــراری عدال برق
ــا  ــه ب ــا و مقابل ــالع از عصیان ه ــتای اط ــز در راس ــری نی و دیگ
ــمت  ــروز آن از س ــکان ب ــواره ام ــه هم ــت ک ــی هایی اس گردن کش
ــکل  ــن در ش ــت و همچنی ــرا می رفته اس ــا ام ــان ی ــی از والی برخ
ــورهای  ــان کش ــاهان و حاکم ــوم ش ــر هج ــی ب ــترده تر، آگاه گس

ــی  ــه خطرات ــن گون ــا همــة ای ــع حاکــم ب ــه موق ــه ب دیگــر و مقابل
اســت کــه حکومــت و مملکــت او را تهدیــد می کرده اســت. خواجــه 
همچنیــن تاکیــد داشــته کــه در راه هــای معــروف، بــه طــور مرتــب 
بایــد پیک هایــی حاضــر باشــند تــا خبرهــا را از دورتریــن فاصله هــا 

ــد. ــه مناطــق دیگــر ببرن ــه ســرعت ب ب

انتخاب چند ندیم و همنشینی با آنان

ــی دارد،  ــان م ــم بی ــارة حاک ــه درب ــه خواج ــوردی ک ــر م دیگ
ــه  ــت ک ــین اس ــم و همنش ــوان ندی ــه عن ــن ب ــد ت ــاب چن انتخ
ــان  ــا آن ــد ب ــز بای ــه دارای صفــات شایســته باشــند و حاکــم نی البت
راحــت و گســتاخ باشــد زیــرا ندیمــی در نظــر خواجــه بــه تنهایــی 
ــر  ــود خاط ــئولیت بهب ــرا مس ــه ظاه ــود ک ــوب می ش ــغلی محس ش
ــب،  ــن منص ــدی ای ــده دارد و متص ــر عه ــرگرمی او را ب ــاه و س ش
ــم را از  ــن حاک ــد. او همچنی ــغول باش ــری مش ــه کار دیگ ــد ب نبای
همنشــینی دائــم بــا بــزرگان کشــور و سپه ســاالران لشــکر برحــذر 
ــا حاکــم، موجــب از  ــات ب ــه زعــم او، تکــرر مالق ــرا ب مــی دارد زی
ــده و  ــم ش ــا حاک ــان ب ــان این ــاب می ــدن حج ــته ش ــان برداش می
ــرس  ــن ت ــی رود و ای ــان م ــه او از می ــبت ب ــرام نس ــرس و احت ت
ــری از حاکــم دچــار  ــا فرمانب ــد همیشــه وجــود داشــته باشــد ت بای
ــا  ــا ب ــش را تنه ــوت خوی ــد خل ــم بای ــردد. حاک ــان نگ ــل و زی خل
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ــا  ــت ب ــه نشس ــاعتی را ب ــد و س ــر کن ــش پ ــان خوی ندیم
ــه  ــن گون ــوان ای ــی می ت ــه عبارت ــد. ب ــان اختصــاص ده آن
گفــت کــه ندیمــان همچــون صندوقچــة اســرار و مونــس 
تنهایی هــای شــخص حاکــم هســتند کــه او در حضــور آنــان 
ــد  ــد گوی ــه خواه ــد و هرچ ــد باش ــه خواه ــد هرگون می توان
امــا در حضــور مقامــات کشــوری و لشــکری بایــد رفتــاری 
ــا حــدود  ــه شــود ت ــار در پیــش گرفت ــا هیبــت و وق ــوام ب ت
ــتوار  ــش اس ــای خوی ــه ج ــم ب ــرام حاک ــده و احت ــظ ش حف
ــه کــه موجــب آرامــش  ــد. همچنیــن ندیــم همــان گون مان
خاطــر، عــدم خمودگــی و خســتگی حاکــم اســت، در هنــگام 
خطــر، بــه علــت انــس دائمــی بــا حاکــم و نزدیکــی بــا او، 
می توانــد از جــان او محافظــت و خطــرات را از او حتــی بــه 
قیمــت جــان خویــش دور کنــد. ایــن ندیمــان نیــز بایــد هــم 
در فــن بیــان و آداب رفتــار و هــم در امــور ســرگرمی، دارای 
ــرای حاکــم  ــد لحظــات خرمــی ب ــا بتوانن مهــارت باشــند ت

فراهــم آورنــد و همیشــه نیــز او را مــدح و ثنــا گوینــد و خاطــرش 
را بــا اوامــر و مناهــی مکــدر نســازند. از ایــن بخــش پیداســت کــه 
ــز توجــه دارد و او  ــی و فکــری حاکــم نی ــه آرامــش روان خواجــه ب
ــه  ــا چگون ــدرز می دهــد ت را در زمینــة زندگــی شــخصی اش نیــز ان
بتوانــد اوقــات خــود را بــه بهتریــن شــکل ســپری کنــد کــه تأثیــر 
مثبــت ایــن عمــل در نــوع ســلوک شــاه در هنــگام حکمرانــی بــه 
علــت آرامــش خاطــر و عــدم تشــویش مشــخص می شــود. اگرچــه 
در بســیاری از مــوارد نیــز شــاهد مضــرات زیــاده روی در امــور ایــن 
چنینــی بوده ایــم کــه ندیمــان بــه علــت نفــوذ زیــاد در حــکام، در 
ــون  ــی رهنم ــه ســوی تباه ــرده و آن را ب ــت ک ــور کشــور دخال ام
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ــدری خــود را در تفریحــات خویشــتن  ــه ق ــا شــاه ب می ســازند و ی
ــا ندیمــان و نزدیکانــش غــرق می ســازد کــه امــور  و همنشــینی ب
جــاری کشــور دچــار نقصــان می گــردد و حتــی در درجاتــی بدتــر 
بــه ســقوط حکومــت در عیــن غفلــت حاکــم تــا لحظه هــای پایانــی 

ــود. ــر می ش ــش منج ــک و جان ــات مل حی

مشورت با دانایان و دنیادیدگان

ــم، مشــورت در  ــه حاک ــه شــده ب ــا از دیگــر ســلوک توصی ام
امــور حکمرانــی بــا دانایــان و صاحبــان تجربــه اســت کــه اینــان 
ــد.  ــاال برن ــه ب ــش را ب ــد او و حکومت ــال می توانن ــون دو ب همچ
دانایــان بــه علــت علومــی کــه در طــی مــدت طوالنــی بــا تــالش 
ــران  ــه دیگ ــوری ک ــر ام ــی ب ــد و آگاه ــب کرده ان ــختی کس و س
از آن بی خبرنــد می تواننــد مشــاوره های مناســبی بــه حاکــم 
دهنــد و دنیادیــدگان نیــز بــه علــت تجاربــی کــه در طــی ســال ها 
بــا گــذر از طوفــان حــوادث، بالیــا و رویدادهــای زندگــی کســب 
ــند و  ــم باش ــرای حاک ــی ب ــان خوب ــد راهنمای ــد، می توانن کرده ان
چــه بهتــر کــه در ایــن زمینــه، افــراد متعــددی حاضــر باشــند تــا 

مجمــوع علــوم و تجاربــی کــه در اختیــار پادشــاه قــرار می دهنــد، 
ــی  ــه خوب ــاد آن، ب ــزان زی ــر و می ــا یکدیگ ــل ب ــه تعام ــه ب توج
حاکــم را راهنمــا باشــد. همچنیــن مشــورت حاکــم فایــده ای دیگــر 
ــان  ــاوران و اطرافی ــک از مش ــرات هری ــا نظ ــنایی ب دارد و آن آش
ــه  ــد و ب ــود می آی ــه وج ــه ب ــت ک ــی اس ــارب آرای ــش و تض خوی
ــا نقــاط  ــد از میــان نظــرات ب ــا بتوان او ایــن امــکان را می دهــد ت
ضعــف و قوتــی کــه در جلســة مشــاوره بیــان می شــود، بهتریــن 
ــل در  ــب ترین راه ح ــه مناس ــان ک ــد همچن ــاذ کن ــم را اتخ تصمی
بیشــتر مواقــع مــورد توافــق همــگان قــرار خواهــد گرفــت. عــدم 
ــم  ــت و ه ــی اس ــم ناش ــف رأی حاک ــم از ضع ــز ه ــورت نی مش
ــرای  ــه مشــخصه ای ناشایســت ب نشــان از خودکامگــی او دارد ک
یــک حاکــم اســت. مشــخص اســت کــه خواجــه در ایــن بخــش، 
هــم توجــه بــه صــالح حکومــت بــا بهره گیــری از تجربــة پیــران 
و دانایــان دارد و هــم قصــد دارد تــا از ایجــاد عنصــر خودکامگی در 
حاکــم کــه بــه علــت شــرایط موجــود زمــان وی، دارای زمینــه ای 
ــری و در آن  ــکان جلوگی ــد ام ــا ح ــت، ت ــاعد بوده اس ــوی و مس ق

تخفیــف ایجــاد کنــد.
پرداخــت حقــوق لشــکریان توســط شــخص حاکــم و دقــت در 

نحــوة چینــش آنــان
پیرامــون نــوع پرداخــت مقــرری ســپاهیان نیــز خواجــه 
ســخنانی بیــان داشــته اســت بدیــن صــورت کــه حقــوق لشــکر را 
بــه دو شــکل نقــد کــه میــزان آن از پیــش معیــن شــده یــا اقطــاع 
پرداخــت کننــد و در تهیــة حقــوق و پرداخــت آن بــه ایــن دســته 
هیچ گونــه تعللــی نورزنــد. اگرچــه دســته ای خــاص نیــز شایســتة 
اقطــاع هســتند و مابقــی بایــد از دیگــر راه، حقــوق خویــش را از 
ــاب نحــوة پرداخــت ذکــر شــده  ــا در ب ــد. ام حاکــم دریافــت کنن
ــار در  ــا دو ب ــود و ی ــن ش ــش تعیی ــت از پی ــان پرداخ ــا زم ــه ی ک
ســال همــگان بــه حضــور حاکــم رســیده و حقوقشــان را دریافــت 
ــه صــورت واســطه ای و غیرمســتقیم  ــوق ب ــد و پرداخــت حق کنن
ــان را بــه صــورت  انجــام نشــود بلکــه شــخص حاکــم حقــوق آن
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مســتقیم بــه آنــان پرداخــت کنــد تــا بدین گونــه نزدیکــی و الفتــی 
ــگام  ــر آن، در هن ــد کــه در اث ــد آی ــان لشــکریان و حاکــم پدی می
ــردی و  ــت، پایم ــن الف ــه واســطة ای ــاز و ســختی، لشــکریان ب نی
تــالش بیشــتری از خــود در میــدان کارزار بــه نمایــش بگذارنــد. 
همچنیــن بــر کســانی اقطــاع دارنــد تکلیــف شــود کــه مــرگ یــا 
ــه  ــی ک ــد و زمان ــگ ننماین ــزارش داده و نیرن ــراد را گ ــت اف غیب
ــة  ــکر و ارائ ــازی لش ــد، در آماده س ــت کردن ــان را دریاف حقوقش

خدمــت کوتاهــی نکننــد و اگــر 
مشــکلی نیــز در ایــن رونــد 
ــان  ــق فرم ــر طب ــد، ب ــش آم پی
ــورت  ــه در ص ــد ک ــل کنن عم
عمــل اقطــاع داران بــر غیــر 
ــا  ــد ب ــم بای ــیوه، حاک ــن ش ای
آنــان برخــورد کــرده و خســارت 
خــود را از ایشــان بگیــرد. از 
درمی یابیــم  مذکــور  بخــش 
ــی  ــور نظام ــه ام ــه ب ــه خواج ک
و اقتصــادی نیــز توجــه زیــادی 
ــظ  ــه حف ــم را ب ــته و حاک داش
نــکات  رعایــت  و  جزئیــات 
ــه  ــه توصی ــن زمین ــم در ای مه
ــان  ــاب نظامی ــا در ب ــد ت می کن
در  ارکان  مهم تریــن  از  کــه 

حکومت هــای قدیــم بودنــد، کوتاهــی نکنــد و بــه بهتریــن شــکل 
عمــل کنــد و آنــان را بــه خدمــت گیــرد. همچنیــن بایــد بــه توجــه 
ــه نــوع جــذب و چینــش نیروهــای نظامــی نیــز اشــاره  خواجــه ب
ــال یک دســت نباشــند  ــد لشــکریان کام ــه می کن ــه توصی ــرد ک ک
ــای  ــاد خطره ــان و ایج ــکاری آن ــبب هم ــتی س ــن یک دس ــا ای ت

ــود. ــت نش ــرای حکوم ــزرگ ب ب

در اختیار گرفتن گروگان های سیاسی از 
حکومت ها برای جلوگیری از طغیان آنان

ــوة  ــان داده، نح ــه نش ــه آن توج ــه ب ــه خواج ــوردی ک ــر م دیگ
جلــب اطاعــت حکومت هــا و جلوگیــری از طغیــان آنــان می باشــد. او 
توصیــه می کنــد کــه از هــر حکومتــی کــه بــه تازگــی تحــت تابعیــت 
ــه  ــری ب ــت فرمانب ــرای ضمان ــرادر حاکــم ب ــا ب ــد ی ــد، فرزن درآمده ان
ــار فرســتاده شــود و در آنجــا  درب
ــکل  ــن ش ــا بدی ــد ت ــم باش مقی
ــی  ــا نظام ــی ی ــان سیاس از طغی
ــا  ــد و ب ــل آی ــه عم ــری ب جلوگی
ــه  ــخصی ب ــالی، ش ــت س گذش
ــای  ــده و ج ــرد آم ــن ف ــای ای ج
ــی  ــا هنگام ــا ت ــد ام ــر کن او را پ
بــه  کــه شــخص جایگزیــن 
دربــار نرســیده، گروگان سیاســی 
ــود  ــار خ ــی دی ــی آزاد و راه فعل
نشــود. نکتــه ای کــه خواجــه 
اعمــال  از  دارد  اشــاره  بــدان 
رایــج آن دوران بــرای جلوگیــری 
امــرا  و  حاکمــان  طغیــان  از 
ــوارد  ــه در بســیاری از م ــوده  ک ب
ــا در  ــت ام ــش بوده اس نتیجه بخ
مــواردی نیــز شــاهدیم کــه ایــن 
ــا حاکــم یــک ناحیــه تأثیــری  امــر در جلوگیــری از طغیــان امیــر ی
نداشــته و ارســال گــروگان صــرف جهــت خریــد زمــان، بــرای تجهیز 
و آماده ســازی خویــش بــود زیــرا چنــان کــه از اعمــال سیاســت ورزان 
ــای  ــچ گاه بازی ه ــرد، هی ــری ک ــوان نتیجه گی ــخ می ت ــول تاری در ط
ــه اهــداف خــود  ــی در راســتای نیــل ب سیاســی و توطئة هــای پنهان
بــه هیــچ پیونــد خونــی یــا معیــار اخالقــی پایبنــد نبــوده و در صورت 

ــت. ــور کرده اس ــادگی از آن عب ــه س ــزوم ب ل

امــا از دیگــر ســلوک توصیــه شــده بــه حاکــم، 
مشــورت در امــور حکمرانــی بــا دانایــان و 
ــون  ــان همچ ــه این ــت ک ــه اس ــان تجرب صاحب
ــاال  ــه ب ــش را ب ــد او و حکومت ــال می توانن دو ب
ــه در طــی  ــی ک ــت علوم ــه عل ــان ب ــد. دانای برن
ــب  ــختی کس ــالش و س ــا ت ــی ب ــدت طوالن م
ــران  ــه دیگ ــوری ک ــر ام ــی ب ــد و آگاه کرده ان
مشــاوره های  می تواننــد  بی خبرنــد  آن  از 
مناســبی بــه حاکــم دهنــد و دنیادیــدگان نیــز به 
ــذر  ــا گ ــال ها ب ــی س ــه در ط ــی ک ــت تجارب عل
از طوفــان حــوادث، بالیــا و رویدادهــای زندگــی 
ــی  ــان خوب ــد راهنمای ــد، می توانن ــب کرده ان کس

ــند. ــم باش ــرای حاک ب
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شیوة رفتار با عامالن و خدمتگزاران

پیرامــون شــیوة مدنظــر خواجــه دربــارة نــوع رفتــار بــا عامــالن 
خطــاکار این گونــه ذکــر شــده کــه حاکــم زمانــی کــه شــخصی را 
ــی کــه گذشــت،  ــد منصــوب کــرد و مدت ــه شــغلی و مقامــی بلن ب
در صــورت مشــاهدة خطــا و تخلــف از ســوی او، بــه شــکل نیکــو 
و غیرتنــش زا ایــن مشــکل را حــل کنــد. حاکــم نبایــد بــه صــورت 
آشــکار او را مــورد ســرزنش قــرار دهــد بلکــه در هنــگام خطــا، از 
ــتباهش را  ــان، اش ــورت پنه ــه ص ــدا ب ــرده و بع ــی ک آن چشم پوش
بــه او یــادآوری کنــد و لطــف خویــش را در حــق او نیــز بــدو متذکــر 
ــتباه  ــه اش ــش، شــخص ب ــار و من ــن رفت ــطة ای ــه واس ــا ب ــود ت ش
ــم  ــن حاک ــد. همچنی ــرار نکن ــر آن را تک ــرده و دیگ ــی ب ــود پ خ
ــه ســرعت دچــار خشــم غضــب  ــوده و ب ــر خــود مســلط ب ــد ب بای
ــش  ــواره عقل ــده و هم ــار نش ــز در آن گرفت ــود نی ــر ش ــود و اگ نش
بــر او مســلط باشــد تــا بدیــن شــکل دچــار عمــل اشــتباهی نشــود 
ــی  ــه طــور کل ــال داشــته باشــد. ب ــه دنب ــراوان ب کــه ضررهــای ف
ــر نفــس خویشــتن و  ــوده و درگی ــره ب ــر شــخص چی ــد خــرد ب بای
احساســات گذرایــی چــون خشــم نشــود زیــرا در صــورت غلبــه بــر 
نفــس، بــا تکیــه بــر خــرد بهتریــن تصمیمــات اتخــاذ خواهــد شــد 
بــه طــوری کــه خردمنــدان نیــز آن را تأییــد کننــد و نتیجــة نیکــو 
بــرای حاکــم خواهــد داشــت. خواجــه در ایــن بحــث، لــزوم صحــت 
رفتــار، بخشــندگی و صبــر و تکیــه بــر عقــل بــه جــای احساســات 
ــه  ــازد ک ــون س ــیری رهنم ــم را مس ــا حاک ــد ت ــادآوری می کن را ی
هــم بــا کمتریــن هزینــه بــه خطاهــای زیردســتانش رســیدگی کنــد 
و هــم بدیــن شــکل از تباهــی یکــی از عامــالن یــا کارگــزاران بــه 
علــت اشــتباهی کوچــک یــا عملــی کــه پــس از آن پشــیمان شــده، 
جلوگیــری کنــد. خواجــه همچنیــن در عیــن حــال بــر پــاداش دادن 
خدمتگــزاران و کیفــر گناهــکاران تأکیــد می کنــد تــا بدیــن طریــق 
ــه عمــل نیــک خویــش امیــدوار شــوند و خاطیــان  خدمتگــزاران ب
از انجــام خطاهــا بــه علــت عقوبــت پــس از آن خــودداری کننــد.

واگذاری مناصب به افراد

ــه افــراد بایــد دقــت  حاکــم در واگــذاری مناصــب و وظایــف ب
ــب را  ــا دو منص ــا ی ــخص ی ــه دو ش ــب را ب ــک منص ــه ی ــد ک کن
ــورد  ــن دو م ــک از ای ــرا هری ــد زی ــذار نکن ــخص واگ ــک ش ــه ی ب
مضــرات زیــادی بــه همــراه دارد. در مــورد اول، بدیــن علــت کــه 
ــای دیگــری نوشــته  ــه پ ــدارد کــه زحمــات او ب شــخص تمایــل ن
شــود، از انجــام وظیفــه خــودداری می کنــد تــا تالش هایــش 
ــز چنیــن می کنــد  ــل نی ــرای دیگــری ثبــت نشــود و طــرف مقاب ب
و بدین گونــه منصــب مذکــور بــه طــور کل بــدون عامــل مانــده و 
کار ناتمــام می مانــد. در صورتــی هــم کــه در پــی تفتیــش ماجــرا 
ــم  ــری را مته ــک دیگ ــد، هری ــی برآین ــر کوتاه ــخیص مقص و تش
می کننــد و در ایــن بیــن مقصــر واقعــی آشــکار نخواهــد شــد. امــا 
ــرد موجــب  ــک ف ــه ی ــذاری دو منصــب ب ــورد دوم، واگ ــاب م در ب
ــه رســیدگی  ــور ب ــرا مجب ــل در یکــی از وظایفــش می شــود زی خل
ــن  ــه در ای ــت ک ــر آن اس ــز ب ــوارد و تمرک ــن م ــی از ای ــه یک ب
ــز هــر دو  ــد و در برخــی مــوارد نی ــل می یاب صــورت دیگــر کار خل
یــا چنــد منصبــی کــه در اختیــار فــرد اســت، بــدون عامــل مانــده 
ــه  ــرا فــرد توانایــی رســیدگی ب ــه جایــی نمی رســد زی و کارشــان ب
ــا  ــتی ی ــوت و سس ــم رخ ــا در عال ــرده و ی ــدا نک ــک را پی هیچ ی
حیــرت و ســردرگمی باقــی می مانــد. همچنیــن بایــد توجــه داشــت 
ــه  ــود ک ــده ای می  ش ــکاری ع ــب بی ــی، موج ــن چند منصب ــه ای ک
شایســتگی عهــده داری مناصــب مذکــور را دارنــد. همچنیــن بایــد 
در واگــذاری منصــب بــه کاردانــی، تخصــص فــرد و شایســتگی او 
بــرای احــراز آن مقــام توجــه شــود تــا مــال مــردم ضایــع نشــده و 
کارهــا بــه تباهــی کشــیده نشــوند و بــه بدمذهبــان و بدکیشــان نیــز 
اختیــار و منصبــی واگــذار نشــود تــا بــه واســطة آن امــرار معــاش 
کــرده و در دســتگاه حکومــت فزونــی یابنــد. خواجــه در ایــن بخــش 
ــم  ــه دارد و ه ــالن توج ــت عام ــد بازدهــی کار و کیفی ــه بع ــم ب ه
ــر از  ــه غی ــته ک ــوف داش ــان معط ــه مذهبش ــش را ب ــه خوی توج
شــافعی و حنفــی نباشــند. او همچنــان کــه عقیــده بــر جلوگیــری 
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ــغله دارد،  ــا چندش ــت ی ــراد بی کفای ــه اف ــب ب ــذاری مناص از واگ
اعتقــاد بــه جلوگیــری از اشــتغال بددینــان و بدمذهبــان دارد تــا بــه 
دنبــال آن در آینــده نیــز شــاهد گســترش آنــان در دســتگاه حکومت 
نشــوند. همچنیــن نکتــه ای کــه خواجــه در ادامــه بــدان توجــه دارد 
ایــن اســت کــه هــر منصبــی نیازمنــد افــراد مخصــوص بــه خــود 
ــد واگــذار  ــان نبای ــه زیردســتان و زن ــزرگ را ب اســت و کارهــای ب
ــان در ایــن زمینــه ناتواننــد و هدفشــان  کــرد زیــرا بــه زعــم او زن
ادامــة نســل اســت و واگــذاری منصــب بــه آنــان و مقــام و مرتبــه 

و  ضعــف  موجــب  یافتنشــان 
نابــودی شــکوه حاکــم می شــود 
ــردم، نافرجــام  و خواســته های م
ــد  ــزرگان آزرده خواه ــر ب و خاط

شــد. 

مدیریت امور مالی 
توسط حاکم

بــه  بخشــی  در  خواجــه 
ــم  ــة حاک ــی هزین ــان چگونگ بی
ــوان  ــه آن را می ت ــردازد ک می پ
ــز  ــه و نقشــة راه نی چــون توصی
ــخن  ــر س ــت. بناب ــر گرف در نظ
ــه  ــد دارای دو خزان ــم بای او حاک
ــل  ــة اص ــت خزان ــد. نخس باش

ــوال  ــم ام ــش اعظ ــده، بخ ــق قاع ــرج. طب ــة خ ــری خزان و دیگ
جمــع آوری شــده بــه خزانــة اصلــی منتقــل شــده و بخــش 
ــا  ــی ت ــة اصل ــود. خزان ــی می ش ــة اصل ــی از آن وارد خزان کوچک
زمانــی کــه ضرورتــی ایجــاد نشــود مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد 
ــرض در  ــوان ق ــه عن ــی از آن، آن را ب ــتن مال ــورت برداش و در ص
ــه  ــی ک ــده  می شــود. در صورت ــدان بازگردان ــدا ب ــه و بع نظــر گرفت
چنیــن قاعــده ای برقــرار نشــود، حاکــم دچــار اصــراف و زیــاده روی 

در هزینــه می شــود کــه نتیجــة آن اضطــراب و مشــکل در زمانــی 
ــر اســراف، چیــزی  ــاز دارد امــا در اث ــه مــال نی ــود کــه ب خواهــد ب
در اختیــار نخواهــد داشــت. بدیــن ترتیــب خواجــه نوعــی نقشــة راه 
ــرار  ــت اضط ــا در وق ــد ت ــن می کن ــم تعیی ــای حاک ــرای هزینه ه ب
ــراف  ــار اس ــز گرفت ــودگی نی ــت آس ــده و در وق ــکل نش ــار مش دچ
ــع آوری  ــه روی در جم ــود. میان ــوده نش ــنگین بیه ــای س و خرج ه
امــوال یــا هزینه هــا توســط حاکــم، مــوردی اســت کــه مــورد توجــه 
خواجــه بــوده و بیــان مــی دارد کــه نــه بخیلــی دنیادوســتی پیشــه 
ــش  ــه گشاده دســتی بی ــد و ن کن
ــدان  از حــد کــه مردمــان نیــز ب
ــه  ــده دارد ک ــد و عقی ــرار کنن اق
او بایــد انصــاف را رعایــت کــرده 
پیشــین  شــاهان  روش  از  و 
بیــرون نیامــده و ایجــاد بدعــت 
ــد  ــم بای ــن حاک ــد. همچنی نکن
در  هزینه هــا  و  درآمدهــا  بــر 
ــار معامــالت اشــراف داشــته  کن
خزانــه  در  ذخایــری  و  باشــد 
ــاده  ــروری آم ــان ض ــرای زم ب
همچنیــن  او  داشته باشــد. 
بــر  بخشــش هایش  در  بایــد 
توجــه  افــراد  ارزش  و  عیــار 
ــدار  ــه مق داشــته و هرکــس را ب
ــب  ــورت موج ــن ص ــر ای ــه در غی ــد ک ــاداش ده ــتگی اش پ شایس
آزردگــی مردمــان و خادمــان می شــود. حاکــم بایــد ایــن میانــه روی 
ــگ و  ــز مدنظــر داشــته و جن ــا دوســت و دشــمن نی ــار ب را در رفت
ــات را  ــط و اقدام ــد و همیشــه رواب ــع انجــام ده ــه موق ــح را ب صل
بــه گونــه ای منظــم کــرده و بــه انجــام رســانده کــه قابــل تغییــر و 

ــند. ــران باش جب

ــغلی  ــه ش ــخصی را ب ــه ش ــی ک ــم زمان حاک
ــه  ــی ک ــرد و مدت ــوب ک ــد منص ــی بلن و مقام
گذشــت، در صــورت مشــاهدة خطــا و تخلــف از 
ــن  ــش زا ای ــو و غیرتن ــکل نیک ــه ش ــوی او، ب س
مشــکل را حــل کنــد. حاکــم نبایــد بــه صــورت 
ــرار دهــد بلکــه  ــورد ســرزنش ق آشــکار او را م
در هنــگام خطــا، از آن چشم پوشــی کــرده و 
ــه او  ــه صــورت پنهــان، اشــتباهش را ب ــدا ب بع
یــادآوری کنــد و لطــف خویــش را در حــق او نیــز 
بــدو متذکــر شــود تــا بــه واســطة ایــن رفتــار و 
منــش، شــخص بــه اشــتباه خــود پــی بــرده و 

ــد.  ــرار نکن ــر آن را تک دیگ
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نتیجه گیری

ــم،  ــی می بینی ــک توس ــه نظام المل ــت نامة خواج ــه در سیاس آنچ
مجموعــه ای از تفکــرات و تجربیــات خواجــه در طــول زندگانــی اش 
ــدرزی و  ــری ان ــر اث ــه عالوه ب ــت ک ــش اس ــن دورة وزارت و همچنی
شــیوه نامه ای سیاســی، منبعــی تاریخــی نیــز می تــوان بــدان گفــت. 
ــته و  ــرار داش ــور ق ــال ها در رأس ام ــه س ــک ک ــه نظام المل خواج
بســیاری از رویدادهــای زمانــه را به چشــم دیــده و تجربه کرده اســت، 
ــرای  ــه ب ــی فرهنگ نام ــه نوع ــه ب ــگارش درآورد ک ــه ن ــری را ب اث
ــا  ــا و نبایده ــه از بایده ــت. آنچ ــبیه اس ــش ش ــناخت دوران حیات ش
ــر  ــش، در اث ــس از گزین ــه پ ــی ک ــرده و روایات ــر ک ــه خواجــه ذک ک
ــر  ــت ورزی مدنظ ــی از سیاس ــة تمام نمای ــت، آین ــتن آورده اس خویش
ــد،  ــاس عقای ــه او براس ــواردی ک ــت. م ــتن اس ــر خویش او در عص
اخالقیــات و تجاربــش مناســب می دانســته و بــدان عمــل کــرد یــا 
ــد توســط حاکــم  ــد. آنچــه کــه از منظــر او بای آن را مناســب می دی
رعایــت و بــدان شــیوه عمــل می شــد، مجموعــه ای چنــد وجهــی از 

اخالقیــات، شــرعیات، اعمــال مدیریتــی و سیاســی و شــیوة تعامــل 
بــا مــردم بــود کــه بــه زعــم او می توانســت بهتریــن نتیجــه را بــرای 
حاکمــی کــه بــدان عمــل کنــد بــه بــار آورد. شــاید اگــر بخواهیــم 
ــه الی  ــه در الب ــت نامه را ک ــر سیاس ــای مدنظ ــن مولفه ه مهم تری
مطالــب بارهــا مــورد تشــریح و تأکیــد قــرار گرفتنــد، بیــان کنیــم بــا 
ــون عدالت محــوری و عدالت گســتری، شــریعت مداری  ــی چ مفاهیم
ــر  ــلط ب ــری و تس ــدال، همه جانبه نگ ــه روی و اعت ــن داری، میان و دی
امــور و اجــرای بهتریــن اعمــال مدیریتــی و سیاســی بــا توجــه بــه 
ــرد و  ــان ک ــه بی ــه خواج ــویم. آنچ ــه می ش ــود مواج ــرایط موج ش
ــود کــه حاکمــان  ــی ب ــی کــه پیرامــون آن گفــت، دغدغه های روایات
ــد و  ــت به گریبان بودن ــه و دس ــا آن مواج ــز ب ــین نی ــین و پس پیش
ــه و  ــه شــرایط خــود کنشــی را در پیــش گرفت ــا توجــه ب ــک ب هری
ــه  ــاره ب ــز در این ب ــاری را نی ــان آث ــدان عصرش ــا خردمن ــکان ی نزدی
ــوع  ــة سیاســی مدنظــر سیاســت نامه و ن ــد. منظوم ــگارش درآوردن ن
ــود  ــواردی ب ــان م ــرای حاکم ــرش ب ــای مدنظ ــتورات و کنش ه دس
ــا ممکــن  ــم ام ــار پیــش و پــس از آن ببینی ــب آث کــه شــاید در اغل
اســت در نــوع اســتنادات و شــیوة عملکــرد مدنظــر بــا تفاوت هایــی 
روبــه رو شــویم کــه متأثــر از تفکــرات نویســنده و شــرایط اوســت. بــه 
طــور کل اگــر بخواهیــم نــوع داوری هــا و نحــوة بیــان سیاســت نامه 
پیرامــون بایدهــا و نبایدهــا را بــه صــورت کوتــاه بیــان کنیــم بدیــن 
شــکل می تــوان گفــت کــه سیاســت نامه اثــری عدالت محــور، 
ــر  ــش ب ــی مطالب ــه تمام ــت ک ــت مدارانه اس ــتر و سیاس شریعت گس
ــا زبانــی  ایــن ســه محــور قــرار داشــته و قواعــدش براســاس آن، ب
ــت و  ــاب سیاس ــژه اصح ــه وی ــگان ب ــا هم ــده اند ت ــد ش ــاده تولی س
ــه فهــم و درک آن باشــند اگرچــه شــاید هیــچ گاه  ــادر ب حاکمــان ق

ــد. ــه کار نبندن آن را ب
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ــا پایــان یافتــن جنــگ جهانــی دوم، نیروهــاي شــوروي کــه  ب
حاضــر بــه تــرک خــاک ایــران نبودنــد، کوشــش های بی وقفــه ای 
در جهــت اشــغال خطــة آذربایجــان و ضمیمــه کــردن آن بــه خــاک 
ــداوم تجــاوزات خــود  ــا در جهــت ت ــد. روس ه ــاز کردن خــود را آغ
ــتان  ــاي و گلس ــدة ترکمانچ ــاد معاه ــه انعق ــش ب ــال ها پی ــه س ک
ــد. آنهــا قصــد  ــران نبودن ــه خــروج از خــاک ای ــد، حاضــر ب انجامی
ــوروي  ــاک ش ــه خ ــور را ب ــی کش ــمال غرب ــق ش ــتند مناط داش
الصــاق کننــد و درهمیــن  راســتا بســیاری از مأمــوران)K.G.B ( در 
آذربایجــان بــه تبلیــغ ناسیونالیســم قومــي و ضدایرانــي  پرداختنــد.                                                                                                            
اشــغال آذربایجــان توســط ارتــش ســرخ و بــه دنبــال آن اعــالم 
ــه رهبــری  ــاری آذربایجــان توســط فرقــة »دموکــرات« ب خودمخت
میرجعفــر پیشــه وری از حــوادث مهــم و تأثیرگــذار تاریــخ معاصــر 
ایــران اســت کــه پیرامــون آن ســخن ها رانــده  و همچنیــن مقــاالت 
ــا بــه حــال،  و کتــب گوناگونــی را بــه چــاپ رســیده اســت. امــا ت
هیــچ  یــک بــه نقــش روحانیــت و علمــا در دفــع ایــن غائلــه آن طور 
کــه شایســته و بایســته بــوده اســت، اشــاره ای نکردنــد. منابــع مزبور 
ــه  ــتیابی ب ــاز دس ــی و یکه ت ــر اصل ــلطنه را بازیگ ــواره قوام الس هم
ــدون حمایــت علمــا ایــن  ــا ب ــد ام ــن امــر مهــم معرفــی کرده ان ای
ــان  ــذار آن ــد از نقــش چشــمگیر و اثرگ ــق نمی شــد و نبای کار محق
ــع از دســت  ــع خــود، مان ــه موق ــوای ب ــا فت ــد، چراکــه ب غافــل مان
رفتــن آذربایجــان و موجــب بازگشــت آن بــه آغــوش مــام میهــن 

شــدند. 

از جملــه حــوادث مهــم و جنجال برانگیــزی کــه مجلــس و ملت 
ایــران در دورة چهاردهــم بــا آن روبــه رو بودنــد و دامنــة آن بــه دورة 
فتــرت یعنــی فاصلــة تعطیلــی مجلــس چهــارده تــا شــروع مجلــس 
ــا  ــه ای مشــابه ب ــود. حادث ــع آذربایجــان ب ــد کشــیده شــد، وقای بع
آذربایجــان بــا اعــالم جمهــوری در مهابــاد توســط قاضــی محمــد 
اتفــاق افتــاد کــه حــل ایــن غائلــه در دورة فتــرت مــورخ آذر مــاه 
۱۳25 شمســی صــورت گرفــت. در ادامــه بــه نقــش روحانیــت در 

دفــع ایــن غائلــه پرداختــه خواهــد شــد.
ــدة مرحــوم  ــا نحــوة برخــورد دقیــق، خــاص و پیچی آشــنایی ب
ــل و  ــد اطــالع کام ــه آذربایجــان نیازمن ــا غائل ــی ب ــت اهلل لنکران آی
ــور و  ــاس آن روز کش ــرایط حس ــاع و ش ــوع اوض ــی از مجم جامع
صف  بندی هــای سیاســی_اجتماعی داخــل و خــارج از مجلــس 
ــوط  ــرح مبس ــش ش ــاه گنجای ــتة کوت ــن نوش ــه ای ــت ک ــز هس نی
آن هــا را نــدارد. خاصــه آن کــه روحیــة مذهبــی مــردم آذربایجــان 
ــة  ــقوط فرق ــل س ــوان از عوام ــزرگ را می ت ــای ب ــور علم و حض

ــرد. ــداد ک ــرات قلم دموک
در نــوروز ســال ۱۳25 ه. ش حــوادث تلخــی همچــون اشــغال 
ــدت  ــوروی و ش ــای ش ــت نیروه ــه دس ــران ب ــمالی ای ــق ش مناط
یافتــن بحــران در آذربایجــان خاطــر مــردم ایــران را مکــدر 
ــال پیشــه وری در رأس  ــن س ــاخت. در هشــتم اردیبهشــت همی س
هیأتــی بــه دعــوت قوام الســلطنه از تبریــز وارد تهــران شــد و مــورد 
اســتقبال مظفــر فیروز)معــاون سیاســی قوام الســلطنه( قــرار گرفــت 

رضا کرمی / دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوران اسالمی

روحانیت در کارزار آذربایجان
بررسی نقش طبقۀ روحانیت در غائلۀ آذربایجان )۱۳۲۵-۱۳۲۴ شمسی(
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و متعاقــب آن هیأتــی بلندپایــه متشــکل از آیــت اهلل شــیخ حســین 
ــان  ــرزا فرمانفرمائی ــی می ــان و محمدول ــی ایپکچی ــی، فتحعل لنکران
ــا  ــو ب ــرای گفت وگ ــت ب ــوی دول ــارالدوله از س ــت مستش ــه ریاس ب
پیشــه وری تعییــن شــد و شــب دهــم اردیبهشــت بــا پیشــه وری و 
همراهانــش بــه مذاکــره پرداختنــد. لنکرانــی بــرای آن کــه با نقشــة 
ــاز  ــد در آغ ــت کن ــرک مخالف ــارس و ت ــام ف ــه ن ــران ب ــة ای تجزی
نطــق خــود گفــت: »مــن چــون خــون آذربایجــان را دارم بــه زبــان 
ــید  ــت بنویس ــگاران گف ــه روزنامه ن ــم و ب ــت می کن ــی صحب پارس

پارســی!«
ــو  ــک س ــا از ی ــود ت ــن ب ــی ای ــالش لنکران ــع ت ــن مقط در ای
ــش  ــه وری و یاران ــی در پیش ــات ملی_میهن ــک احساس ــا تحری ب
گرایش هــای تجزیه طلبانــه ماننــد پان ترکیســم و گرایــش بــه 
ــام آن  ــد و ادغ ــا پیون ــد و ب ــان بزدای ــیه را از نهضــت آذربایج روس
حرکــت در کلیــت قیــام آزادی خواهانــه و عدالت طلبانــة ملــت 
ایــران از آن نهضــت بــه مثابــة فرصتــی جهــت نجــات کل ایــران 
ــرد و از  ــره گی ــزی به ــت مرک ــم حکوم ــت و مظال ــاد حکوم از فس

ــخنرانی ها  ــز س ــی و نی ــورای مل ــس ش ــای مجل ــوی در نطق ه س
ــد  ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــرون از مجلــس مــدام ب و مصاحباتــش در بی
ــای  ــز »الق ــزی ج ــت چی ــه آشــوب آذربایجــان در حقیق داشــت ک
اوضــاع و احــوال سیاســی دوره دیکتاتــوری بیســت ســاله در 
ــول  ــدرت حــل معق ــه تنهــا ق ــأت حاکمــه ن کشــور« نیســت و هی
ــد  ــه بای ــت، بلک ــد داش ــان را نخواه ــکل آذربایج ــه ای مش و ریش
منتظــر بســط دامنــة آشــوب و برادرکشــی در ســایر نقــاط کشــور 
نیــز باشــد. وقتــی هــم کــه غائلــة آذربایجــان به وســیلة کمیســیون 
ــوذ  ــه مناطــق تحــت نف ــران ب ــة ای ــه نقشــة تجزی ــه )ک ســه جانب
ــد،  ــیده ش ــرد( کش ــب می ک ــکا را تعقی ــس و آمری ــیه، انگلی روس
مرحــوم لنکرانــی بــا طراحــی نقشــه ای بســیار دقیــق زمینــة ایجــاد 
تضــاد میــان متفقیــن، همــوار شــدن راه حــل غائلــة آذربایجــان را 

ــا ســاخت. مهی
ــت اهلل بروجــردي در  ــد از نقــش برجســتة آی ــان بای ــن می در ای
ــون  ــفانه تاکن ــت. متأس ــخن گف ــز س ــرات نی ــة دموک ــودي فرق ناب
ــت.  ــده  اس ــه نش ــأله پرداخت ــن مس ــه ای ــوده، ب ــه الزم ب آن گونه ک
ــع  ــن مرج ــه ای ــده ک ــب ش ــده اي موج ــت ع ــم نادرس ــا فه چه بس
ــا  ــود ام ــناخته ش ــي ش ــخصیتي غیرسیاس ــوان ش ــدر به عن عالي ق
ــارة فرقــه دموکــرات آذربایجــان  خــوب اســت بدانیــم حداقــل درب
ــه در  ــن فرق ــود، ای ــردي نب ــت اهلل بروج ــح آی ــت صری ــر دخال اگ

ــت. ــرار نمي گرف ــقوط ق ــیبی س سراش
ــات دورة پانزدهــم مجلــس شــوراي  در زمــان برگــزاري انتخاب
ملــي، سرســپردگان شــوروی و احــزاب منســوب بــه آنــان تبلیغــات 
وســیعی را بــه راه انداختــه و درصــدد دســتیابی به مجلــس بودند. در 
ایــن بیــن آیــت اهلل بروجــردي کــه از نیــات شــوم آنــان باخبــر بــود، 
تهدیــد بــه تحریــم انتخابــات و اعــالم کــرد: »در آذربایجــان کــه 
ــن اســت،  ــان و کمونیســت هاي ضــد دی تحــت اشــغال بیگانه گرای
انتخابــات نبایــد انجــام شــود«. وی همچنیــن فرســتادگانی از طرف 
خــود بــه ســایر شــهرها اعــزام  کــرد تــا فتــواي تحریــم انتخابــات 
ــت در  ــن مأموری ــر انجــام ای ــالوه ب ــز ع ــان نی ــد. آن ــالم کنن را اع
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ــه اهمیــت  ــف، آنهــا را نســبت ب ــا مــردم شــهرهاي مختل ــدار ب دی
ــد در  ــب  ش ــدام موج ــن اق ــد. ای ــان آگاه مي کردن ــئلة آذربایج مس
سراســر کشــور نهضتــی بــرای رهایــي آذربایجــان از چنــگال فرقــة 
ــات مجلــس پانزدهــم از  ــم انتخاب دموکــرات تشــکیل شــود. تحری
ــه  ــز علی ــردم تبری ــام م ــاز قی ــردي زمینه س ــت اهلل بروج ــوي آی س

حکومــت آذربایجــان شــد.
علمــای تبریــز، آذربایجــان را بخــش جدایی ناپذیــر ایــران 

همــة  بــا  و  دانســته  بــزرگ 
ــی  ــوی تجزیه طلب ــا دع ــود ب وج
ــر  ــان، در براب ــد. آن ــه کردن مقابل
دموکرات هــا  تهدیدهــای 
مقاومــت و حاضــر بــه همــکاری 
ــدند.  ــه وری نش ــروه پیش ــا گ ب
از  مجتهــدی  عبــداهلّل  میــرزا 
آذربایجــان در  آگاه  روحانیــون 
تبریــز مانــد و بــا هشــیاری 
ــان،  ــای آذربایج ــام رویداده تم
ــز را رصــد کــرد.  ــژه تبری ــه وی ب
وی از ســر انصــاف رویدادهــای 
را  آن  و  یادداشــت  را  جــاری 
ــان«  ــران آذربایج ــام »بح ــه ن ب
ــداهلّل  ــرزا عب منتشــر ســاخت. می

ــت  ــرای دول ــود و ب ــران ب ــتقالل ای ــدی اس ــوادار ج ــدی ه مجته
دموکرات هــا مشــروعیتی قائــل نبــود، او درعیــن حــال از رفتارهــای 

نابخردانــة دولــت مرکــزی انتقــاد می کــرد.
ــوی  ــا دع ــخت ب ــس، س ــز درمجل ــدة تبری ــالم، نماین ثقةاالس
دموکرات هــا مخالــف بــود و بــا هرحرکتــی کــه منافــی یکپارچگــی 
ــا وی  ــز ســخت ب ــا نی ــرد. دموکرات ه ــت می ک ــود، مخالف ــران ب ای

درگیــر بودنــد.
ــز در  ــی نی ــود دوزدوزان ــیخ محم ــهیدی و ش ــاح ش ــرزا فت می

شــهر ماندنــد و در ســنگر مســجد و محــراب از دیانــت و اســتقالل 
مملکــت دفــاع کردنــد و مایــة دلگرمــی و امیــد مــردم شــدند. ســید 
محمدعلــی انگجــی از علمــای مبــارز و در صحنــه نیــز در رویارویی 
ــا دموکرات هــا بســیار نقش آفریــن بــود. ســید محمدباقــر قاضــی  ب
ــغ و  ــد و از تبلی ــز مان ــز در تبری ــیرازی نی ــرزای ش ــاگردان می از ش
ــای  ــا برنامه ه ــرد و ب ــی نک ــانه خال ــه ای ش ــردم، لحظ ــت م هدای

ــت.  ــت برخاس ــه مخالف ــا ب دموکرات ه
حســین  محمــد  شــیخ 
ســبحانی خیابانــی نیــز در تبریــز 
مانــد و تدریس، تبلیغ، پاســداری 
از اســالم و تشــیع و بیدارگری را 
ــرار داد.  ــش ق ــرلوحة کار خوی س
ــز در  ــزی نی ــد تبری ــت اهلل مفی آی
راســتای همیــن هــدف مقــدس، 

ــرد. ــرک نک ــز را ت تبری
ســید مرتضــی خسروشــاهی 
ســید  فاضلــش،  فرزنــدان  و 
ابوالفضــل و ســید احمــد نیــز در 
برابــر دموکرات هــا ایســتادگی 
ــز،  ــازار تبری ــجد ب ــد.  مس کردن
پایــگاه فعالیــت آنــان بــود و 
علیــه  خانــدان  ایــن  مبــارزه 
تجزیه طلبــان چنــان شــدت گرفــت کــه نامشــان در لیســت ســرخ 

دموکرات هــا ثبــت شــده بــود. 
ــرزا  ــتادند. می ــا ایس ــر دموکرات ه ــز در براب ــراب نی ــای س علم
عبــداهلّل حقــی از عالمــان ایــن منطقــه بــود کــه در منبــر و هنــگام 
ــت و  ــظ دیان ــرای حف ــه ب ــن فرق ــرات ای ــردم را از خط ــظ م وع
ــان از  ــا چن ــر دموکرات ه ــرد و در براب ــور آگاه می ک ــتقالل کش اس
خــود مقاومــت نشــان داد کــه محکــوم بــه اعــدام شــد ولــی آنــان 

ــه اعدامــش نشــدند. موفــق ب

ــم  ــات دورة پانزده ــزاري انتخاب ــان برگ در زم
مجلــس شــوراي ملــي، سرســپردگان شــوروی و 
احــزاب منســوب بــه آنــان تبلیغــات وســیعی را 
بــه راه انداختــه و درصــدد دســتیابی بــه مجلــس 
ــه  ــردي ک ــت اهلل بروج ــن آی ــن بی ــد. در ای بودن
از نیــات شــوم آنــان باخبــر بــود، تهدیــد 
بــه تحریــم انتخابــات و اعــالم کــرد: »در 
ــان  ــغال بیگانه گرای ــت اش ــه تح ــان ک آذربایج
ــات  ــت، انتخاب ــن اس ــد دی ــت هاي ض و کمونیس
نبایــد انجــام شــود«. وی همچنین فرســتادگانی 
از طــرف خــود بــه ســایر شــهرها اعــزام  کــرد تا 

ــد. ــالم کنن ــات را اع ــم انتخاب ــواي تحری فت
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ــت  ــه عل ــه ب ــود ک ــی ب ــة جوان ــی طلب ــی زنجان ــیخ موس ش
ــا فرقــه توســط غــالم یحیــی دانشــیان، مــرد  همراهــی نکــردن ب
ــید  ــت اهلل س ــید و آی ــه شــهادت رس ــرات ب ــة دموک ــمارة دو فرق ش
محمــود طالقانــی در مقالــة »مشــاهدات مــن در زنجــان« در مجلــة 
ــت  ــوان را روای ــة ج ــز طلب ــهادت غم انگی ــرح ش ــالم ش ــن اس آیی

کــرده اســت.
ــا شــوروی،  ســرانجام قوام الســلطنه توانســت طــی مذاکراتــی ب
بــا وعــدة دادن نفــت شــمال آنــان را بــه تــرک ایــران راضــی کنــد 
تــا آن کــه پــس از فــراز و نشــیب های فــراوان در نهایــت ســربازان 
ــد و  ــه کردن ــوروی در ۱9 اردیبهشــت ۱۳25 آذربایجــان را تخلی ش
دولــت مرکــزی توانســت بــه پشــتوانة روحانیــت نقشــه های شــوم 
ــة  ــگال فرق ــان را از چن ــازد و آذربایج ــار س ــار و م ــتعمار را ت اس

دموکــرات و کمونیســم برهانــد. 

ــان  ــداری آذربایج ــی و پای ــت عموم ــت در امنی ــت روحانی فعالی
پــس از فــرار دموکرات هــا از مســائل مهــم بــود. پــس از شکســت 
ــوج  ــه م ــر منطق ــی در سراس ــام عموم ــا فضــای انتق ــرات ه دموک
مــی زد و ســران اصلــی دموکــرات از ارس گذشــتند و بــه شــوروی 
ــن  ــد. در ای ــان برجــای ماندن ــد و هــواداران و عوامــل آن ــاه بردن پن
ــا  ــتگیری و مجــازات دموکرات ه ــة دس ــه بهان ــانی ب ــرودار، کس گی
بــه تســویه حســاب های شــخصی می پرداختنــد و گاه افــراد 
بی گنــاه بــه جوخــة دار ســپرده می شــدند. فردوســت اعــدام بــدون 
محاکمــه دو تــا ســه هــزار نفــر از مــردم را گــزارش کــرده اســت.

بدیــن ترتیــب روحانیــت بــه عنــوان مهم تریــن نهــاد مذهبــی در 
ایجــاد همبســتگی و مبــارزه بــا تجزیه طلبــی فعالیــت کــرده و در از 
میــان بــردن زمینه هــای تــالش بــرای فروپاشــی آن موفــق بــوده 
اســت. علمــای آذربایجــان از مهم تریــن موانــع تجزیــة آذربایجــان 
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بــه وســیلة حــزب دموکــرات بودنــد کــه بــا مقاومــت جانانــه خــود، 
مانــع دســتیابی شــوروی بــه اهــداف شــوم خــود شــدند.

منابع

ــران:  	 ــاواک. ته ــناد س ــت اس ــه روای ــی ب ــین لنکران ــیخ حس )۱۳8۳(. ش
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مرکــز اســناد انقالب اســالمی.
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ــران. ــر ای ــخ معاص ــات تاری ــه مطالع موسس

بــا  	 مقابلــه  در  علمــای حــوزه  )۱۳92(. »نقــش  عبــاس  رضــوی، 

.۱۶8 ش.  حــوزه،  معاصــر«.  تاریــخ  در  تجزیه طلبــی 

ــن  	 ــان.  آیی ــن در زنج ــاهدات م ــود )۱۳25(. مش ــید محم ــی، س طالقان

ــالم. اس

طاهــری خسروشــاهی، محمــد )۱۳84(. »تحریم گــر دوره پانزدهــم؛  	

ــه، ش. ۳8. ــان«. زمان ــه آذربایج ــم غائل ــردی در خت ــت اهلل بروج ــش آی نق

فردوســت، حســین )۱۳۷4(. ظهــور و ســقوط ســلطنت پهلــوی. تهــران:  	

اطالعــات.                                                                                                   

آزادي  	 در  بروجــردي  آیــت اهلل  »نقــش   .)۱۳8۳( جــالل  محمــدي، 

.۱۷5 ش.  میثــاق،  بیگانه گرایــان«.  اشــغال  از  آذربایجــان 

مــالزاده، حمیــد )۱۳۷۳(. تبریــز از شــهریور۱۳20 تــا انقــالب اســالمي.  	

ــز: ارک. تبری
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ــس  ــال های پ ــور در س ــان ام ــوادث و جری ــه ح ــن ب پرداخت
از انقــالب اســالمی، از موضوعاتــی اســت کــه همــواره بــا 
بــه همیــن  بوده اســت.  محدودیت هــا و حاشــیه هایی مواجــه 
ــه  ــد ب ــح می دهن ــخ معاصــر ترجی ــی پژوهشــگران تاری ــل برخ دلی

ــد.  ــی نرون ــن موضوعات ــمت چنی س
ــر  ــا کمت ــول ی ــات مغف ــی از موضوع ــوب، یک ــن چارچ در همی
ــت  ــرد دول ــات و عملک ــر، دوران حی ــخ معاص ــده در تاری ــده ش دی
جنــگ، در بــازه زمانــی ســال های ۱۳۶0- ۱۳۶8  اســت کــه 
ــی،  ــر تخصص ــانه ای و غی ــی، رس ــای جناح ــه ای از نگاه ه در هال
ــی  ــاب »برگ های ــار کت ــان انتش ــن می ــت. در ای ــده اس ــار آم گرفت
ــتی  ــا بهش ــید علیرض ــش س ــه کوش ــگ« ب ــت جن ــه دول از کارنام
ــت.  ــود دانس ــوع خ ــن گام در ن ــوان اولی ــی را می ت ــاس ملک و عب
ایــن اثــر بــه صــورت مجموعــه مقاالتــی از چنــد کارشــناس و فــرد 
مرتبــط بــا دولــت زمــان جنــگ در ســال ۱۳99 از ســوی انتشــارات 

ــازار نشــر عرضــه شــده اســت. ــه ب ــه ب روزن
ــع،  ــاپ، قط ــم، چ ــل قل ــاب مث ــکلی کت ــازات ش ــر از امتی اگ
ــاب مــورد  ــد گفــت کت ــم، بای ــر بگذری ــام اث ــد و ن ــر روی جل تصوی
اشــاره، اثــری خواندنــی و قابــل اعتناســت کــه اطالعــات مهمــی 

ــد.  ــرار می ده ــب ق ــار مخاط ــگ در اختی ــت جن ــارة دول درب
ــی  ــه مقاالت ــت، ب ــده اس ــکیل ش ــش تش ــد بخ ــاب از چن کت
اختصــاص دارد کــه پژوهشــگرانی بــرای انتشــار در ایــن مجموعــه 
ــت  ــرد و رهیاف ــاب رویک ــاالت در انتخ ــندگان مق ــته اند. نویس نوش

ــد. ــار بوده ان ــود، مخت خ
ــا عنــوان »بررســی  ــة ابتدایــی بــه قلــم حســین عالیــی ب مقال
ــی پاســخ  ــی« در پ ــگ تحمیل ــدس در جن ــاع مق ــت دف نقــش دول
بــه ایــن پرســش اســت کــه نقــش دولــت در جنــگ 8 ســاله چــه 
ــه  ــن اســت ک ــن موضــوع در ای ــی ای ــت بررس ــوده اســت. اهمی ب
ــت در دوران  ــای دول ــا و فعالیت ه ــن تالش ه ــدون در نظــر گرفت ب
ــران و  ــاک ای ــاوز از خ ــش متج ــدن ارت ــرون ران ــگ، تصــور بی جن
ــد  ــه بای ــه اســت. البت ــت ارضــی کشــور، غیرواقع بینان ــظ تمامی حف
ــارة  ــی درب ــورت کل ــه ص ــده ب ــش ش ــه کوش ــن مقال ــت در ای گف
ــود  ــای موج ــتفاده از داده ه ــا اس ــف، ب ــم و مختل ــای مه بخش ه
ــه پاســخ داده شــود  ــه پرســش اصلــی مقال ــاه ب و تحلیل هــای کوت
ــع در  ــش مناب ــاص بخ ــی و اختص ــات درون متن ــتن ارجاع و داش

ــه اســت. ــن مقال ــازات ای قســمت آخــر از دیگــر امتی
ــی  ــوزة سیاســت خارج ــود در ح ــة خ ــم مقال ــی ه ــاس ملک عب
ــران:  ــت وزیر ای ــن نخس ــی آخری ــت خارج ــوان »سیاس ــا عن را ب
۱۳۶0-۱۳۶8« بــه رشــتة تحریــر درآورده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
ــران  تجربه هــای عملــی و بنیان هــای نظــری سیاســت خارجــی ای
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــاانقالب؛ سیاس ــش و پس در پی
را منعکس کننــدة شــخصیت، عظمــت، عــزت و هویــت نظــام 
ــلطه گری،  ــه س ــا هرگون ــت ب ــالمی، مخالف ــالب اس ــده از انق برآم
دارای موضــع انتقــادی و در عین حــال کاربــردی نســبت بــه 
ژئوپلیتیــک،  موقعیــت  بــه  توجــه  بین المللــی،  ســازمان های 

حانیه قزوینی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

نقطۀ آغاز؛ اما ضعیف
نقدی بر کتاب برگ هایی از کارنامه دولت جنگ
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موقعیــت ژئواکونومیــک و تنــوع فرهنگــی ایــران به مثابــة فرصــت 
ــم  ــر مه ــه عنص ــه ب ــی، توج ــت مل ــرای امنی ــد ب ــای تهدی به ج
ــت گذاری ها و  ــر سیاس ــر آن ب ــی و تأثی ــطح مل ــاوری در س دین ب
وفــاداری هم زمــان سیاســت خارجــی بــه اســالم، انقــالب و ایــران 
ــکات  ــت. از ن ــته اس ــل گذاش ــر تحلی ــود را ب ــبیه خ ــته و ش دانس
ــه بیــان برخــی انتقــادات بــه سیاســت های  قابــل توجــه ایــن مقال
ــه  ــتقیمی ب ــن و مس ــخ روش ــه پاس ــه البت ــت ک ــه اس وزارت خارج
ــای  ــه در بخش ه ــی ک ــوان در توضیحات ــاید بت ــد و ش آن نمی ده

دیگــر گفتــه اســت، جــواب آنهــا 
بخــش  در  کــرد.  پیــدا  را 
نتوانســته  هــم  نتیجه گیــری 
بــه جمع بنــدی درســتی مرتبــط 
بــا موضــوع مقالــه دســت یابــد. 
ــارة  ــر درب ــه آخ ــوان نکت ــه عن ب
ایــن مقالــه بایــد گفــت به رغــم 
ایــن کــه ارجاعاتــی درون متــن 
موجــود اســت امــا فاقــد بخــش 

ــت. ــع اس ــة مناب جداگان
شــهروز شــریعتی و مســعود 
»اقتصــاد  مقالــه  در  غفــاری 
جنــگ  در  منازعــه  سیاســی 
کرده انــد  تــالش  تحمیلــی« 

ضمــن بررســی خســارات مــادی حاصــل از جنــگ بــرای دو کشــور 
ایــران و عــراق، مواضــع عربســتان ســعودی و ایــاالت متحــده را در 
تــداوم ایــن درگیــری از منظــر اقتصــاد سیاســی ارزیابــی کننــد کــه 
البتــه تنهــا بــه بیــان آنچــه رخ داده، پرداختــه و بســیار داده محــور 
اســت و کوششــی بــرای ارائــة تحلیــل و بیــان نظــر خــود نکــرده 
اســت. از نــکات دیگــر، عنــوان ایــن پژوهــش اســت کــه شــکلی 
ــن  ــرای ای ــری ب ــوان دیگ ــود عن ــر ب ــا بهت ــه بس ــگ دارد و چ گن
ــای  ــه ارجاع ه ــن مقال ــوب ای ــکات خ ــد. از ن ــه انتخــاب می ش مقال

ــت. ــع اس ــش مناب ــتن بخ ــی و داش درون متن
ــت  ــوان »دول ــا عن ــی ب ــاد مؤمن ــم فرش ــه قل ــدی ب ــة بع مقال
دفــاع مقــدس به مثابــه یــک دولــت توســعه گرای تمام عیــار« 
بــه بررســی کارنامــة دولــت میرحســین موســوی از منظــر میــزان 
پایبنــدی یــا پایبنــد نبــودن بــه معیارهــای توســعه پرداختــه اســت. 
ــه  ــگام زدن ب ــامل ل ــه ش ــا ک ــن معیاره ــمردن ای ــن برش وی ضم
ــة فرصــت  ــتر هزین ــه بیش ــش هرچ ــیخته، افزای مصــرف افسارگس
مفت خوارگــی و طراحــی برنامه هــای توســعه گرای حمایــت از 
ــا  ــت، ب ــه ای اس ــع کارخان صنای
ــات  ــار و اطالع ــه آم ــتناد ب اس
تجزیه وتحلیــل  بــه  مربوطــه 
عملکــرد دولــت پرداختــه اســت. 
تطبیــق  و  بــودن  تخصصــی 
ــه و  ــا نظری ــت ب ــرد دول عملک
ــای  ــی از ویژگی ه ــث علم مباح
ــل  ــة قاب ــه اســت. نکت ایــن مقال
توجــه دربــارة نویســنده ایــن 
پژوهــش، او عالوه بــر اینکــه 
مســئولیت  جنــگ  دولــت  در 
داشــته، از نظــر علمــی هــم 
حــوزه  در  مهمــی  جایــگاه 
مباحــث توســعه و اقتصــاد دارد.

ــوان  ــا عن ــود ب ــت خ ــن تاش در یادداش ــین حس سیدغالمحس
»صنعــت نفــت در دوران جنــگ تحمیلــی « ضمــن بیــان اهمیــت 
ــی  ــی هوای ــران و حمــالت پیاپ ــت در اقتصــاد ای ــن صنع ــش ای نق
ــت و  ــع نف ــای صنای ــریح موفقیت ه ــه تش ــی ب ــات نفت ــه تأسیس ب
پتروشــیمی می پــردازد. بــه تأکیــد حســن تاش، دوران جنــگ 
تجربیــات بزرگــی را بــه همــراه داشــت کــه مهم تریــن آن شــناخت 
مدیریــت بحــران در عمــل و آزمــون در شــرایط بحرانــی بــود کــه 
ــادرات  ــک  روز ص ــی ی ــرایط، حت ــن ش ــتوانة آن در بدتری ــه پش ب

ــم،  ــل قل ــاب مث ــکلی کت ــازات ش ــر از امتی اگ
ــر  ــام اث ــد و ن ــر روی جل ــع، تصوی ــاپ، قط چ
ــاره،  ــورد اش ــاب م ــت کت ــد گف ــم، بای بگذری
اثــری خواندنــی و قابــل اعتناســت کــه اطالعات 
مهمــی دربــارة دولــت جنــگ در اختیــار مخاطب 
ــد بخــش تشــکیل  ــاب از چن ــرار می دهــد. کت ق
ــه مقاالتــی اختصــاص دارد کــه  شــده اســت، ب
پژوهشــگرانی بــرای انتشــار در ایــن مجموعــه 
ــاب  ــاالت در انتخ ــندگان مق ــته اند. نویس نوش

ــد. ــار بوده ان ــود، مخت ــت خ ــرد و رهیاف رویک



نفــت خــام متوقــف نشــد و همــواره حداقــل انــرژی الزم کشــور 
و ســوخت نــاوگان جنگــی و مدنــی کشــور تأمیــن شــد. در کنــار 
مــوارد ذکــر شــده بایــد گفــت کــه آنچــه در ایــن بخــش مطــرح 
ــت  ــه ظرفی ــی ک ــت در حال ــر اس ــاه و مختص ــیار کوت ــده بس ش
بیشــتری بــرای پرداختــن، داشــته و نویســنده از آن عبــور کــرده 
اســت. در ایــن مقالــه بــه سیاســت ایــران در ســازمان اوپــک هــم 
پرداختــه شــده کــه بســیار مختصــر اســت. یکــی از ضعف هــای 

ــه فقــدان منابــع اســتفاده شــده اســت. جــدی ایــن مقال
ــوان  ــا عن ــود ب ــة خ ــژاد مقال ــان بهزادیان ن ــپس قرب س
»دســتاوردهای دولت میرحســین موســوی در حوزة ســالمت« 
را بــا تمرکــز بــر ســه موضــوع ســامان داده اســت؛ نخســت 

ــتی  ــات بهداش ــده خدم ــازمان های ارائه دهن ــگاه س ــارة جای درب
ــث  ــالب بح ــروزی انق ــه پی ــی ب ــال های منته ــی در س _ درمان
ــه ســال های ۶۱-۱۳5۷ داشــته  ــد ســپس نگاهــی گــذرا ب می کن
ــوده  ــی ب ــرات پیاپ ــی و تغیی ــای بی ثبات ــت دوره ه ــه در حقیق ک
ــاخص ها،  ــی ش ــة برخ ــن ارائ ــت ضم ــالش اس ــره در ت و باالخ
مــروری کوتــاه بــر روندهــای کیفــی ایــن دوره داشــته باشــد. در 
ایــن مقالــه بــه عملکــرد دولــت در زمینــة بهداشــت و درمــان و 
ــه  ــا آن پرداخت شــرایط کلــی کشــور و ابعــاد تأثیرگــذار مرتبــط ب
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ــا  ــود ب ــش داده می ش ــر بخ ــرای ه ــه ب ــی ک ــده و توضیحات ش
ــی  ــل کوتاه ــه دلی ــا ب ــت؛ ام ــور اس ــل مح ــه داده  و تحلی ــن ک ای
ناتمــام اســت و از طرفــی دیگــر بــه نظــر می رســد تمــام عملکــرد 
ــه  دولــت مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت. بخــش جــذاب مقال
ــن  ــری روش ــه تصوی ــت ک ــع آن اس ــوب و جام ــری خ نتیجه گی
ــه  ــن مقال ــف ای ــد. از ضع ــه می کن ــوای آن ارائ ــث و محت از بح
ــم  ــع به رغ ــش مناب ــتن بخ ــه نداش ــر ب ــاالت دیگ ــد مق ــد مانن بای

پی نوشــت های خــوب اشــاره کــرد.
ــوان  ــل عن ــه ذی ــت ک ــواه اس ــن ایزدخ ــدی از محس ــة بع مقال
ــه  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــگ ب ــت جن ــای دول »رویکرده
ســازمان تامیــن اجتماعــی« می کوشــد بــا تبییــن جایــگاه ســازمان 
ــروزی  ــس از پی ــت پ ــئولیت های دول ــه مس ــی ب ــن اجتماع تأمی
ــردازد.  ــدس بپ ــاع مق ــالة دف ــت س ــالمی و دوران هش ــالب اس انق
وی بــا تبییــن هشــت شــاخص کلیــدی یعنــی تعــداد بیمه شــدگان، 
رونــد تحــوالت کمــی در تعــداد مســتمری بگیران، برقــراری بیمــة 
بیــکاری، ایجــاد نهــاد ســرمایه گذاری در جهــت حفــظ ارزش 
ذخایــر ســازمان، وضعیــت ذخایــر و دارایــی ســازمان، عمــق اعتمــاد 
ــرد  ــه عملک ــکاری ب ــة بی ــراری بیم ــت و برق ــران و دول ــن کارگ بی
دولــت در ایــن زمینــه بپــردازد. البتــه نــوع پرداخــت نویســنده بــه 
ــت و ای  ــور اس ــی و داده مح ــیار کل ــش بس ــن بخ ــات ای موضوع

می شــد. نوشــته  تحلیل گونه تــر  و  کامل تــر  کاش 
ــم  ــه قل ــی« ب ــگ تحمیل ــرورش و جن ــوزش و پ ــة »آم در مقال
ســیدکاظم اکرمــی، وی خدمــات وزارتخانــة تحــت مدیریــت 
ــدگان، تشــکیل  ــه رزمن ــه خدمــات آموزشــی ب ــة ارائ خــود در زمین
کادر  تأمیــن  جبهه هــا،  در  رزمنــدگان  آموزشــی  مجتمع هــای 
ــور  ــا به منظ ــان یگان ه ــه فرمانده ــی و توجی ــی، هماهنگ آموزش
ــوزش و  ــای وزارت آم ــه تالش ه ــا ازجمل ــا مجتمع ه ــکاری ب هم
ــه در  ــن مقال ــته اســت. ای ــه بحــث گذاش ــرورش در آن دوره را ب پ
شــکلی کلــی و گــذرا تنهــا بــه بخــش کوچکــی از آنچــه آمــوزش 
پــرورش انجــام داده، پرداختــه اســت و از آقــای اکرمــی کــه خــود 

ــوده انتطــار می رفــت بهتــر و جامع تــر  وزیــر آمــوزش و پــرورش ب
ــیوة  ــر ش ــد. در آخ ــح ده ــه توضی ــن وزارتخان ــرد ای ــارة عملک درب

ــک اســت. ــه غیرآکادمی ــن مقال ــگارش ای ن
محســن علوی پــور در مقالــة »ســینمای ایــران در دولــت جنگ« 
توضیــح می دهــد کــه عرصــة فرهنــگ و هنــر ازجملــه حوزه هایــی 
بــود کــه بــا توجــه بــه نبــود اتفاق نظــر میــان انقالبیــون بــر ســر 
رویکردهــای آینــدة آن و همچنیــن فقــدان اجمــاع شــرعی و عرفــی 
ــردرگمی  ــار س ــا نابه هنجــاری، دچ ــق هنجــاری ی ــر مصادی ــر س ب
جــدی شــد کــه بــا توجــه بــه خــروج برخــی از فعــاالن ایــن عرصــه  
ــر  ــئولین ام ــیاری از مس ــی بس ــی و کم دانش ــور و کم تجربگ از کش
کــه جایگزیــن آن هــا شــده بودنــد، زمینه هــای رکــود ایــن عرصــه 
فراهــم آمــد امــا پــس از چنــد ســال بــا روی کارآمــدن دولــت جنگ 
و ســپس آغــاز مدیریــت ســید محمدخاتمــی در وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی و سیاســت های آنــان موجــب شــکوفایی انگیزه هــا 
و اســتعدادهایی شــد کــه به ســرعت توانســتند بــا وجــود کاســتی ها 
ــران شــکل  ــینمای ای ــر س ــی را در هن ــای نوین ــع، رویکرده و موان
بخشــند. در ایــن مقالــه نویســنده تــالش کــرده تــا بــا بیــان کلــی 
ــری  ــوی، تصوی ــت پهل ــر حکوم ــال های آخ ــینما در س ــرایط س ش
ــالب  ــد از انق ــان آنچــه بع ــه بی ــد. ســپس ب از آن دوره نشــان ده
ــا ســال ۱۳۶۱ رفتــه اســت و  ــر ســینما و فعــاالن ایــن عرصــه ت ب
بــه آنچــه ســینما در دولــت جنــگ تجربــه کــرده یعنــی اشــاره بــه 
ارزش هایــی کــه بــه واســطة فیلم هــای ســاخته شــده چــه توســط 
ــم  ــان فیل ــه کارگردان ــران و چ ــینمای ای ــو س ــوج ن ــان م کارگردان
ــردازد.  ــی می پ ــاد فاراب ــی شــدن ســینما و تأســیس بنی ــی، دولت اول
ــا  ــراد دارد ام ــرای نقل قــول اف ــی ب ــا آن کــه ارجاعات ــه ب ــن مقال ای
ــه نقــش  ــه نظــر می رســد، می توانســت ب ــدارد و ب ــع ن بخــش مناب
ــا را  ــا آنه ــد و بعض ــه کن ــتر توج ــت های آن بیش ــت و سیاس دول

مــورد نقــد و تحلیــل قــرار دهــد.
ــه  ــی ک ــه تالش های ــود ب ــز در یادداشــت خ ــی نی رضــا امرالله
ــرژی اتمــی در طــول جنــگ  ــرای حفــظ و گســترش ســازمان ان ب
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هشت ســاله صــورت گرفتــه اشــاره می کنــد کــه بخشــی از کارنامــه 
ــه،  ــن مقال ــت ای ــد گف ــا بای ــد. ام ــگ را تشــکیل می ده ــت جن دول
ــان  ــی از دوران مسئولیت ش ــای امرالله ــرات آق ــتر خاط ــی بیش گوی
ــده  ــه ش ــم ارائ ــی ه ــای کوتاه ــن آن تحلیل ه ــه در بی ــت ک اس

اســت.
در بخــش »ســخن پایانــی« بهشــتی و ملکــی بــه جمع بنــدی 
ــع آوری  ــا جم ــد ب ــالش کرده ان ــد و ت ــاب پرداخته ان ــاالت کت مق
ــن  ــوی در ای ــین موس ــدس میرحس ــت های مهن ــخنان و یادداش س
بخــش، بــه بیــان نظــرات شــخص نخســت وزیر بــه صــورت کلــی 
و کوتــاه بپردازنــد کــه تــا حــدی بــرای آشــنایی مخاطــب بــا نــگاه 

نخســت وزیــر دوران جنــگ مفیــد اســت.
ــد گفــت به رغــم آن کــه  ــر بای ــن اث ــارة ای ــی درب ــه طــور کل ب
می توانــد نقطــة آغــازی بــرای ایــن دســته از موضوعــات پژوهشــی 
ــیوه  ــاالت و ش ــر مق ــان، ب ــت مولف ــار می رف ــن انتط ــد، لک باش
ــری  ــا اث ــد ت ــرج می دادن ــه خ ــتری ب ــت بیش ــا دق ــگارش آن ه ن
بهتــر منتشــر می شــد. ایــن کتــاب بــه جــز عکــس روی جلــد کــه 

مربــوط بــه روز آزادســازی خرمشــهردر ۳ خــرداد ۱۳۶۱ و ســخنرانی 
مهنــدس موســوی بیــن رزمنــدگان اســت، از تصویــر دیگــری بــه 
عنــوان دادة تاریخــی اســتفاده نکــرده و در مقــاالت هــم از اســناد 

تاریخــی بســیار کــم اســتفاده شــده اســت. 
به رغــم ایــن کــه در مقدمــه ذکــر شــد تــالش بــر ایــن بــوده 
ــه  ــد ک ــر می آی ــه نظ ــا ب ــود ام ــته نش ــه نوش ــاب جانبداران ــا کت ت
ــت  ــرد دول ــفید عملک ــاط س ــان نق ــه بی ــا ب ــادی تنه ــد زی ــا ح ت
ــرادی  ــط اف ــا توس ــت مقاله ه ــد گف ــه بای ــت. البت ــه شده اس پرداخت
ــده  ــته ش ــتند نوش ــئولیت هایی داش ــال ها مس ــود در آن س ــه خ ک
ــاالت توســط  ــا کاش تمــام مق ــرادی پژوهشــگر ام ــا اف ــه لزوم و ن
ــته  ــد نوش ــات بودن ــدام از موضوع ــر ک ــه متخصــص ه ــرادی ک اف
ــور  ــد و همانط ــه می ش ــری ارائ ــر و بهت ــا کار علمی ت ــد ت می ش
کــه در بخــش مقدمــه اشــاره شــد، مطالعــة ایــن کتــاب انگیــزه ای 
ــن  ــه ای ــه بیشــتری ب ــا توج ــخ معاصــر ت ــرای پژوهشــگران تاری ب

ــد. ــان دهن دوره تاریخــی نش
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سخن آغازین

دســته ای از اقــوام بــزرگ هنــد و ایرانــی در فاصلــة هــزارة اول 
ــن  ــدند. ای ــدگار ش ــران مان ــالت ای ــالد در ف ــش از می ــا دوم پی ی
ــا  ــه ب ــد ک ــی آوردن ــه همــراه خــود اســاطیر و اعتقادات مهاجــران ب
اســاطیر مــردم بومــی درآمیخــت. بــر اثــر آمیــزش اعتقــادات آنهــا، 
آیین هایــی بــه وجــود آمــد کــه پایه هــای آ یین هــای ایرانــی شــد. 
ــاطیر  ــه ریشــه در اس ــود ک ــی ب ــته هنرهای ــز از آن دس ــش نی نمای
داشــت و تصویــر اجراکننــدگان رقــص روی ظــروف ســفالی مربــوط 
ــود  ــانه ای از وج ــالد نش ــش از می ــزارة دوم پی ــة اول ه ــه نیم ب

ــتان دارد. ــران باس ــا در ای نمایش واره ه

قبل از اسالم

آیین هــای ســتایش: خوانــدن ســرودهای مذهبــی،  	
ــی  ــه آیین های ســرودهای اوســتا و رقص هــای مــوزون از جمل
ــوروز و ...  ــده، ن ــرگان، س ــد مه ــه در جشــن هایی مانن ــود ک ب
ــخصیت های  ــان و ش ــتایش خدای ــت و در آن س ــود داش وج

ــد.  ــام می ش ــص انج ــراه رق ــه هم ــطوره ای ب اس
ــا  	 ــه آواز ی ــی: نوعــی نمایــش فــردی و نقــل داســتان ب ّقوال

ــان نمایشــی  ــه قصه ســرایی و بی ــود کــه ب همــراه موســیقی ب
ــردم  ــهرها، م ــوال در ش ــد. معم ــر می ش ــتان منج ــک داس ی
بــه آنچــه پهلــوان در شــرح جنگ هــا می گفــت، گــوش 

می کردنــد.

ســوگ ســیاوش: بــا کشــته شــدن ســیاوش پســر  	
ــود،  ــران ب ــت در ای ــی و معصومی ــاد پاک ــه نم ــکاوس، ک کی
ــود  مــردم بخــارا هــر ســاله مراســمی کــه نوعــی عــزاداری ب
ــرگ  ــرای م ــی ب ــا و گریه های ــد و مویه ه ــزار می کردن را برگ
ــد.  ــه آن سووشــون می گفتن ــد کــه ب ســیاوش ســر می دادن
ــدا  ــران رواج پی ــن مراســم در سراســر ای ــا گذشــت زمــان ای ب
ــه و  ــکل تعزی ــه ش ــالم ب ــس از اس ــیاوش پ ــوگ س ــرد. س ک

مراســم روضه خوانــی درآمــد.
مگافونیــا یــا ُمــغ ُکشــی: جشــنواره ای بــا یــاد گئومــات  	

مــغ کــه بــه جــای بردیــا، پســر کــورش، بــر تخــت نشســته 
ــل او را  ــن قت ــمی نمادی ــی مراس ــد و ط ــزار می ش ــود برگ ب
ــی  ــود احترام ــا وج ــن روز ب ــیدند. در ای ــش می کش ــه نمای ب
ــروج از  ــازة خ ــی اج ــچ مغ ــد، هی ــل بودن ــا قائ ــرا مغ ه ــه ب ک
خانــه را نداشــت و بــه شــدت مــورد توهیــن و تمســخر قــرار 
ــا  ــی ی ــه عمرُکش ــالم ب ــد از اس ــم بع ــن مراس ــت، ای می گرف

ــد. ــل ش ــان تبدی عمرُکش
ــود کــه  	 ــه بازی هــای نمایشــی ب کوســه بَرنشــین: از جمل

ــدان در  ــان و هم ــوص آذربایج ــه خص ــران ب ــر ای در سرتاس
ــش،  ــن نمای ــد. در ای ــزار می ش ــتان برگ ــر زمس ــای آخ روزه
ــا  ــام داشــت ب ــدون ریشــی کــه در اصطــالح کوســه ن مــرد ب
ــه  ــی ک ــود و در حال ــی ب ــر االغ ــوار ب ــک س ــره ای مضح چه
ــار را  ــدن به ــص و آواز، آم ــا رق ــت ب ــت داش ــی در دس کالغ

نازنین حیدری / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه یزد

خودنمایی هنرمندان بر پردة نمایش ایران
نگاهی کوتاه بر تاریخچۀ نمایش در ایران
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ــن  ــان دهندة رفت ــع نش ــود کالغ در واق ــی داد. وج ــارت م بش
فصــل زمســتان بــود. نمایــش کوســه برنشــین پــس از اســالم 

ــل شــد. ــن تبدی ــا پادشــاه دروغی ــوروزی ی ــه مــی ن ب
ــتان،  	 ــان باس ــم های ایرانی ــه رس ــروزی: از جمل ــش اف آت

افروختــن آتــش، رقــص و پایکوبــی در کنــار آن بــود. آنچــه از 
ــی در  ــا و بازی های ــن بوته ه ــده افروخت ــی مان ــم باق ــن رس ای

شــب چهارشــنبه ســوری اســت.

پس از اسالمپیش از اسالم

عزاداری و نوحه خوانی برای سوگ سیاوش
ائمه اطهار

عمر کشیمغ کشی

میر نوروزیکوسه بر نشین

بعد از اسالم

ــالم  	 ــس از اس ــتقل پ ــای مس ــه نمایش ه ــی: از جمل نقال
ــان  ــورد قهرمان ــتان هایی درم ــوع آن داس ــه موض ــت ک اس
اســاطیری و فــوق طبیعــی اســت و بــر احساســات تماشــاگر 
اســتوار اســت. ایــن نمایــش در واقــع همــان قّوالــی اســت 
ــد از اســام  ــودن موســیقی، بع ــل حــرام ب ــه دلی ــه ب ک
ــی  ــۀ نقل ــا جنب ــد و تنه ــذف ش ــگ و آواز از آن ح چن
ــر  ــردان و بازیگ ــد، کارگ ــا مرش ــال ی ــد. نق ــی مان آن باق
ــازی  ــه تنهایــی نقــش چنــد شــخصیت را ب واقعــه اســت و ب
می کنــد. بچــه مرشــد، شــاگرد نقــال، پیــش از اجــرای 
ــخوانی  ــه آن پیش ــه ب ــد ک ــه ای را می خوان ــش قطع نمای
ــا و  ــتر در قهوه خانه ه ــی بیش ــرای نقال ــل اج ــد. مح می گوین

ــت.  ــتا ها اس ــن روس میادی
ــا معرکــه: بــه مجموعــه نمایش هایــی اطــالق  	 تماشــا ی

ــد و  ــازی می ش ــردم ب ــة م ــع عصران ــه در جم ــود ک می ش
ــان،  ــص و آواز مطرب ــخرگان، رق ــازِی مس ــود از ب ــارت ب عب
برخــی  بــه  کــه  بندبــازی  و  شــعبده بازی  چشــم بندی، 
نمایش هــای قبــل از اســالم مثــل کوســه برنشــین و ســوگ 
ســیاوش هــم شــباهت داشــت. عامــل انــواع معرکــه را لوتــی، 

ــد می خواندنــد. اســتاد، معرکه گیــر یــا مرش
ــه  	 ــود ک ــی ب ــم های مذهب ــه مراس ــویان: از جمل قالی ش

در نیمــة مهــر مــاه در اردهــال کاشــان برگــزار می شــد و بــا 
ــود. ــده ب ــته بندی ش ــا دس ــوان تماش عن

تعزیــه یــا شــبیه خوانی: مهم تریــن نمایــش پــس  	
از اســالم کــه ریشــه در آییــن ســوگ ســیاوش دارد و 
ــر،  ــی پیامب ــه زندگ ــوط ب ــات مرب ــا و روای ــة قصه ه ــر پای ب
ــه  ــه ب ــان آل بوی ــال اســت. در زم ــة کرب ــام حســین و واقع ام
ــهدا  ــزاداری سیدالش ــم ع ــزاری مراس ــه برگ ــتور معزالدول دس
ــل رواج  ــه دلی ــه را ب ــد. دورة صفوی ــج ش ــی رای و نوحه خوان
ــار  ــد. در دوران قاج ــه می دانن ــکوفایی تعزی ــیع، دورة ش تش
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ــاخت  ــل س ــه دلی ــاه ب ــن ش ــان ناصرالدی ــوص زم ــه خص ب
ــال  ــة کرب ــرای واقع ــی و اج ــاخانه های مذهب ــا، تماش تکیه ه
بــا تشــریفات مفصــل، تعزیــه بــه اوج خــود رســید. از جملــه 
مهم تریــن تکیه هــا، »تکیــة دولــت« در تهــران و تکیــة 
»معاون الملــک« در کرمانشــاه بــود امــا در دوران پهلــوی بــه 
ــی  ــم روضه خوان ــه، مراس ــرای تعزی ــدن اج ــوع ش ــل ممن دلی
ــه  ــم رو ب ــم ک ــه ک ــش تعزی ــت، نمای ــه دول ــب تکی و تخری

ــت. ــول رف اف

نمایش های عروسکی

عروســکی  	 نمایــش 
ایــن  در  ســایه ای: 
نمایــش عروســک ها را از 
ــد  ــرم می بریدن ــه ای چ تک
قــرار  نــور  مقابــل  در  و 
می دادنــد کــه ســایة آن 
بــر دیــوار نقــش ببنــدد. 

عروســکی  	 نمایــش 
ایــن  در  دست کشــی: 
عروســک  ســر  نمایــش 
در  و  می شــد  ســاخته 
لیفــه ای قــرار می گرفــت 
بــا  عروســک گردان  کــه 

ــم  ــی مه ــی داد. ویژگ ــت م ــک را حرک ــتفاده از آن عروس اس
ایــن نــوع نمایــش در ســریع و فــرز بــودن و امکانــات ســادة 
حرکتــی آن نهفتــه بــود. از نمونه هــای آن، نمایــش »پهلــوان 
ــداد  ــه در آن تع ــارس اســت ک ــتان ف ــه اس ــق« ب کچــل متعل
عروســک ها 5 عــدد بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل در میــان 

ــت.  ــروف اس ــم مع ــج« ه ــه »پن ــردم ب م
کــه  	 عروســک هایی  نخــی:  عروســکی  نمایــش 

ــک  ــخ وصــل اســت توســط ی ــه ن ــا ب ــی آن ه مفاصــل حرکت
ــن  ــد. مهم تری ــت درمی آین ــه حرک ــاال ب ــک گردان از ب عروس
ــت. ــب بازی« اس ــه ش ــران »خیم ــنتی ای ــکی س ــش عروس نمای

خیمــه شــب بازی: در ایــن نمایــش عروســک گردان اســتاد  	
نامیــده می شــود و شــخصیت اصلــی آن »مبــارک« اســت کــه 
ــه  ــای خیم ــن نمایش ه ــو دارد. از معروف تری ــی بذله گ خصلت
ــه  ــة خیم ــت.  صحن ــلیم« اس ــاه س ــش »ش ــب بازی، نمای ش
شــب بازی از یــک طــرف قابــل مشــاهده اســت، همچنیــن در 
آن تعــداد عروســک ها گاهــی 

ــد.  ــم می رس ــدد ه ــه 80 ع ب

نمایش های شادی آور

نمایــش  	 ایــن  تقلیــد: 
ــن  ــه در بی ــه و بذل ــة لطیف ادام
ــه  ــت ک ــرب اس ــای مط لوتی ه
دارد  بلندتــری  داســتان های 
قوی تــر  آن  آوازی  جنبــة  و 
لهجه هــای  آن  در  و  اســت 
ــه  ــود ک ــد می ش ــف تقلی مختل
ایرانــی  کمــدی  پیش درآمــد 

اســت. 
بــه  	 می تــوان  را  تقلیدهــا 

چهــار دســته تقســیم کــرد:
ــه  	 ــوط ب ۱. تقلیدهــای اســاطیری و تاریخــی2. تقلیدهــای مرب

ــای  ــی 4. تقلیده ــبه اخالق ــای ش ــره ۳. تقلیده ــی روزم زندگ
ــی  تخیل

بــر  	 کــه  خنــده داری  نمایش هــای  حوضــی:  تخــت 
تخته هــای روی حــوض اجــرا می شــد. ایــن نمایش هــا 
هجوآمیــز شــمره می شــد و بازیگــران آن: حاجــی آقــا، نوکــر، 

ــد.  ــت بودن ــی و کلف زن حاج

مهم تریــن نمایــش پــس از اســالم کــه ریشــه 
در آییــن ســوگ ســیاوش دارد و بــر پایــة 
ــه زندگــی پیامبــر،  قصه هــا و روایــات مربــوط ب
ــال اســت. در زمــان  امــام حســین و واقعــة کرب
آل بویــه بــه دســتور معزالدولــه برگزاری مراســم 
عــزاداری سیدالشــهدا و نوحه خوانــی رایــج 
ــیع،  ــل رواج تش ــه دلی ــه را ب ــد. دورة صفوی ش
دوران  در  می داننــد.  تعزیــه  دورة شــکوفایی 
ــاه  ــن ش ــان ناصرالدی ــوص زم ــه خص ــار ب قاج
ــاخانه های  ــا، تماش ــاخت تکیه ه ــل س ــه دلی ب
ــا تشــریفات  ــال ب ــة کرب ــی و اجــرای واقع مذهب

ــید. ــود رس ــه اوج خ ــه ب ــل، تعزی مفص
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اصطالحات نمایش ایران

اســباب مجلــس: وســایل ضــروری صحنــه بــرای اجــرای  	
تعزیــه.

بساط: صحنة بازی در خیمه شب بازی و معرکه گیری. 	
ــردم  	 ــرای م ــی را ب ــای مذهب ــه نقش ه ــی ک ــرده دار: کس پ

ــتاند. ــی می س ــر پول ــرد و در براب ــل می ک نق
ــازی  	 ــوان را ب ــش پهل ــه نق ــی ک ــوش: کس ــوان پ پهل

. می کنــد
پیکر: عروسک. 	
ــاچیان در  	 ــه تماش ــا ک ــازی در قهوه خانه ه ــة ب ــت: صحن تخ

ــتند. ــرد آن می نشس گ
ــای  	 ــیاه و رخت ه ــرة س ــا چه ــردی ب ــروز: م ــی فی حاج

ــردم  ــی، م ــدن، شــوخی و لودگ ــن، خوان ــا نواخت ســرخ رنگ، ب
را ســرگرم می کنــد.

صفیــر: ســوتکی کــه اســتاد خیمــه شــب باز و شــاگردش بــه  	
ــازک  ــر و ن ــدا را زی ــک آن ص ــه کم ــتند و ب ــان می گذاش ده

می کردنــد.

کالم آخر

ــه  ــی اســت ک ــه هنرهای ــش از جمل ــر نمای ــی هن ــه طــور کل ب
ریشــه در تاریــخ باســتان ایــران دارد. ایــن هنــر در ابتــدا بــا 
ــه  ــا کــم کــم ب ــود ام ــن ب ــوق طبیعــی عجی اســطوره و عناصــر ف
شــخصیت های حقیقــی تاریخــی اختصــاص یافــت. ایرانیــان 
به خاطــر انجــام فرایــض دینی_مذهبــی همــواره توجــه بســیاری بــه 
هنــر نمایــش داشــتند و گونه هــای مختلــف آن را اجــرا می کردنــد. 
ــه ایــن هنــر بیشــتر شــد و امــروز نیــز از  ــا گــذر زمــان توجــه ب ب

ــی رود. ــمار م ــه ش ــران ب ــی ای ــای اصل ــه هنر ه جمل

منابع

امرایی، حامد )۱۳94(. خالقیت نمایشی. تهران: شباهنگ. 	

حبیبی، مریم )۱۳89(. خالقیت نمایشی. تهران: پیشروان، مبتکران. 	

رضــی، هاشــم )۱۳58(. گاهشــماری و جشــن های ایــران باســتان.  	

ــر. ــران: فروه ته

ــی.  	 ــر نجف ــة امی ــران. ترجم ــر در ای ــخ تئات ــم )۱۳9۶(. تاری ــور، ویل فل

ــراز. ــران: اف ته

نسل شریف، افسانه )۱400(. خالقیت نمایشی. تهران: راه اندیشه. 	
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چکیده

ادب فارســی را تنــوع و گوناگونــی بســیار اســت کــه هــر کــس 
بــه طبــع و ســلیقة خــود می توانــد از آن بهــره ببــرد. یکــی از آثــار 
ــم فردوســی  ــم ابوالقاس ــاهنامة حکی ــان فارســی ش برجســته در زب

اســت کــه شــهرت جهانــی نیــز دارد.
 بایــد اشــاره کــرد کــه شــاهنامه نــه تنهــا اثــری ادبــی بلکــه 
اثــر تاریخــی نیــز اســت و از ایــن جهــت اهمیتــی دوچنــدان پیــدا 
می کنــد. شــاعر حماســه ســرای ایــران بــا بیــان حماســی و پرشــور 
ــل  ــة بی بدی ــن منظوم ــخ را در ای ــه و تاری ــطوره، حماس ــود، اس خ
درهــم پیوســته تــا از ایــن طریــق جانــی دوبــاره بــه هویــت ایرانــی 
بدهــد و از زوال عناصــر ملــی و قومــی جلوگیــری کنــد. چــرا کــه 
وی در دوره ای پرآشــوب از لحــاظ سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــه  ــت زمان ــا درک درس ــه ب ــی ک ــت. گوی ــرده اس ــی می ک ... زندگ
ــرده  ــاس ک ــران را احس ــی ای ــگ مل ــدن فرهن ــوش ش ــر فرام خط
ــت  ــده کــردن هوی ــن کار بزرگــی درصــدد زن ــه چنی ــدام ب ــا اق و ب
ــر  ــوده اســت. در ایــن پژوهــش ســعی ب ــران ب ــی و تاریخــی ای مل
ــم  ــرایندة آن، حکی ــاهنامه و س ــی از ش ــی کل ــا نمای ــت ت ــن اس ای
ابوالقاســم فردوســی بــه دســت آیــد تــا تالشــی هرچنــد انــدک در 
شــناخت هرچــه بهتــر ایــن احیاگــر زبــان و فرهنــگ و ادب فارســی 

بــوده باشــد.

مقدمه

بــه منظــور شــناخت شــاهنامه بهتــر اســت کــه ابتــدا ســراینده 
ــی  ــیم. در منابع ــی را بشناس ــی فردوس ــه یعن ــن منظوم ــق ای و خال
ــال  ــورد زادگاه، س ــی درم ــم اطالعات ــی را می بینی ــام فردوس ــه ن ک
ــال در  ــرای مث ــه شــده اســت ب ــد و چگونگــی زندگــی وی ارائ تول
چهــار مقالــه، نظامــی ســمرقندی ذکــر می کنــد: »اســتاد ابوالقاســم 
ــاژ  ــه را ب ــه آن دی ــی ک ــود، از دیه ــن طــوس ب فردوســی از دهاقی
ــت و...«   ــی اس ــزرگ دیه ــت، ب ــران اس ــت طب ــد، و از ناحی خوانن
ــاژ«  ــام »ب ــه ن ــس فردوســی در یکــی از روســتاهای خراســان ب پ
متولــد شــده اســت. بنــا بــر ســخن نظامــی »فردوســی در آن دیــه 
ــال  ــاع از امث ــل آن ضی ــه دخ ــه ب ــت چنان ک ــام داش ــوکتی تم ش
خــود بی نیــاز بــود، و از عقــب خــود یــک دختــر بیــش نداشــت، و 

ــرد و ...« ــم همی ک ــه نظ ــاهنامه ب ش
همچنیــن در مــورد تاریــخ تولــد وی آمــده اســت کــه در ســال 
ــا وجــود اختالفاتــی  ۳29 هجــری قمــری در تــوس متولــد شــد. ب
ــد او وجــود داشــته و تاریخ هــای دیگــری  ــخ تول کــه درمــورد تاری
ــا ۳۳0 هجــری قمــری  ــر ســال ۳29 ی ــه شــده، بیشــتر ب ــز ارائ نی

اتفــاق نظــر دارنــد.
ــر  ــد ذک ــرای ســرودن شــاهنامه، بای ــع فردوســی ب ــارة مناب  درب
کــرد، بــا توجــه بــه ایــن کــه از خانــواده ای دهقان نــژاد بــوده۱ و بــا 
خدای نامه هــای عصــر ساســانی آشــنایی داشــته اســت، منابــع مهــم 

ــد.   ــا بوده ان ــن خدای نامه ه ــز همی ــاهنامه نی ــرایش ش ــرای س او ب

اکرم نخعی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

گفتار اندر آفرینش شاهنامه
بررسی روند شکل گیری شاهنامۀ فردوسی



فردوســی از دهقانــان و اجــداد او از مالــکان دورة ساســانی 
ــی و  ــی، حماس ــات مل ــا روای ــل ب ــن دلی ــه همی ــد، ب بوده ان
ــن  ــگارش ای ــظ و ن ــته و حف ــنایی داش ــران آش ــاطیری ای اس
ــت؛  ــه می دانس ــئولیت و وظیف ــی مس ــفاهی را نوع ــات ش روای
بــه گونــه ای کــه ســی ســال از عمــر و دارایــی خــود را صــرف 
ســرودن شــاهنامه می کنــد و بــه ســبب آن دچــار فقــر و 
تنگدســتی نیــز می شــود. بــه هــر حــال بــا ایــن کار بــه احیــای 
ــران پرداخــت و کاری  ــتانی ای ــنن باس ــگ و س ــان، فرهن زب
ــان  ــران و ایرانی ــت ای ــای هوی ــرای احی ــزرگ ب ــس ب ب
ــی از  ــه یک ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــام داد. البت انج
ــی2 باشــد،  ــرگ دقیق ــل ســرایش شــاهنامه، م دالی
ــوری  ــاهنامه ابومنص ــرگ او کار ش ــا م ــه ب چراک

ــد.  ــام مان ناتم
بایــد یــادآور شــد کــه مــرگ دقیقــی تنهــا 
دلیــل اصلــی حکیــم فردوســی بــرای بــه نظــم 
کشــیدن شــاهنامه نبــوده اســت. همانطــور کــه 
ــگارش  ــدف از ن ــد، ه ــر می آی ــه ب ــوع مقال از موض
ایــن مقالــه، بررســی چگونگــی آفرینــش و منظــوم 
ــن ســعی می شــود  گشــتن شــاهنامه اســت. همچنی
تــا معرفــی ای کلــی از حکیــم ابوالقاســم فردوســی 
کــه خالــق ایــن اثــر بــزرگ حماســی اســت بــه 

ــد.  عمــل آی

حیات و زندگانی فردوسی

زندگانــی  گفــت،  بایــد  ابتــدا  در 
ــت و  ــم اس ــواردی مبه ــز در م ــی ج فردوس
گوناگونــی  دیدگاه هــای  و  اختالف نظرهــا 
در مــورد آن وجــود دارد. »دربــارة نــام و 
نســب شــاعر، جــز ُکنیــه او ابوالقاســم و 
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ــام او را  ــر داد ن ــت نظ ــه قطعی ــوان ب ــی، نمی ت ــص او فردوس تخل
ــتنویس های  ــی از دس ــة برخ ــز در مقدم ــون و نی ــذ گوناگ در مآخ
شــاهنامه، منصــور، حســن، احمــد و محمــد و نــام پــدرش را  
حســین، احمــد، اســحاق و فخرالدیــن و نــام نیــای او را شرف شــاه 

نوشــته اند.«  فــرخ  و 
ــی  ــه نظام ــور ک ــان ط ــی هم ــد فردوس ــل تول ــورد مح درم
عروضــی گــزارش داده اســت، ده بزرگــی بــه نــام بــاژ ) فــاز، پــاز، 
پــاژ( از ناحیــة طبــران در شــهر تــوس بــوده اســت و تاریــخ تولــد 

شــاعر دقیقــًا گــزارش نشــده اســت. البتــه بایــد گفــت 
ــان  ــد وی بی ــان تول ــرای زم ــی ب ــه تواریخ ک

شــده و بعضــی ۳24، برخــی ۳29 و ۳۳0 
را تاریــخ زایــش فردوســی دانســته اند. 

بــا وجــود اختالف نظرهایــی کــه 
 ۳29 ســال  اغلــب  دارد،  وجــود 
ــی  ــد فردوس ــخ تول و ۳۳0 را تاری

ذکــر کرده انــد.
مــورد  در  همچنیــن 
آمــده  فردوســی  فــوت  تاریــخ 

قدیمــی  »نویســندگان  کــه 
می توانســتنه اند از روی ســنگ مــزار 

شــاعر تاریــخ درگذشــتش را بیابنــد و 
ــی دو  ــی رود یک ــان م ــد و گم ــت دهن به دس

تــا از آنــان مثــل دولتشــاه ســمرقندی کــه ســال از 
ــد، از روی  ــاد کرده ان ــری ی ــری قم ــش را 4۱۱ هج ــان رفتن جه

باشــند.«  گرفتــه  مآخــذ  همیــن 
پــس ســال تولــد او را بــر اســاس ایــن موضــوع و ارقامــی کــه 
ــبه  ــوان محاس ــد می ت ــر می کن ــاهنامه ذک ــی در ش ــود فردوس خ
ــر تخــت  ــوی ب ــود غزن ــه محم ــال ۳8۷ هجــری ک ــود. »در س نم
ــه  ــته و ب ــال داش ــلطنت نشســته فردوســی پنجــاه و هشــت س س
ایــن حســاب کــه درســت هــم می نمایــد تولــد فردوســی در ســال 

۳29 هجــری اســت.« 
فردوســی بارهــا از واژة دهقــان در اثــر خــود نــام بــرده و روایات 
خــود را از زبــان دهقــان بیــان می کنــد. ایــن موضــوع نشــان دهندة 
اســتفادة وی از روایــات و نقل هــای شــفاهی موجــود در بیــن 

دهقانــان اســت. 

سخنگوی دهقان چه گوید نخست
که نام بزرگی به گیتی که جست؟ 

همچنیــن اســتفاده از ایــن واژه، گویــای 
ارتبــاط او بــا ایــن طبقــه اســت. »فردوســی 
بــه ســبب تربیــت دهقانــی خــود طبعــًا 
ــود  ــا آداب و رســوم کهــن آشــنا ب ب
و ایــن آشــنایی بــا مطالعــة متــون 
از  جــزوی  و  عمیق تــر  کهــن، 
معتقــدات شــاعر گشــته اســت.« 
ــی  ــان دو معن ــورد واژه دهق در م
را می تــوان ذکــر کــرد: »دهقــان، 
ــی  ــه معن ــکان ب ــرب واژة دهی مع
کشــاورز اســت.« همچنیــن بایــد 
ــای  ــه معن ــان ب ــه دهق ــرد ک ــاره ک اش
ــانیان  ــی در دورة ساس ــه اجتماع ــک طبق ی
نیــز بــوده و بــه نظــر می آیــد کــه بــا ورود اســالم 
بــه ایــران، ایــن طبقــه همچنــان بــا همیــن نــام خوانــده می شــدند. 
ــرفراز و  ــان زاده ای آزاده و س ــی، دهق ــام جوان ــی در ای »فردوس
پایبنــد بــه ارزش هــای دینــی و اخالقــی و مدافــع فرهنــگ ایرانــی 
بــوده اســت. در دیــن و مذهــب او شــک و تردیــدی نیســت. همــة 
ــته اند و  ــیعه دانس ــب ش ــرو مذه ــلمان و پی ــگران او را مس پژوهش
ــد  ــی اش تاکی ــی و مذهب ــای دین ــر باوره ــاهنامه ب ــود او در ش خ

نمــوده اســت.« 
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البتــه بــا وجــود تأکیــد بــر شــیعه بــودن وی بایــد اشــاره کــرد 
ــتان  ــن او را در قبرس ــازة دف ــی، اج ــوت فردوس ــان ف ــه در زم ک
مســلمانان ندادنــد و او را قرمطــی و کافــر خواندنــد. »دهقــان 
ــه  ــت ک ــتان هایی اس ــت داس ــی، راوی اکثری ــاهنامه فردوس در ش
ــناخت  ــت ش ــم در جه ــاره ای ه ــم درآورده و اش ــه نظ ــی ب فردوس
ــی  ــوم و معن ــه مفه ــان ب ــن دهق ــق آن نکــرده اســت. همچنی دقی
ــوان گفــت  کشــاورز و زارع در شــاهنامه آمــده اســت.« پــس می ت
ــون  ــا مت ــینه اش ب ــه پیش ــه ب ــا توج ــوده و ب ــان ب ــه او از دهقان ک

ــت. ــته اس ــل داش ــنایی کام ــفاهی آش ــتان های ش ــن و داس که

منابع شاهنامه

طبیعــی اســت کــه انســان بــا اختــراع خــط آثــار زیــادی را بــه 
نــگارش درآورده اســت. امــا ســوال اینجاســت کــه پیــش از پیدایش 
خــط چــه می کــرد؟ انســان قبــل از اختــراع خــط از طریــق نقاشــی 
و اصــوات بــا هم نــوع خــود ارتبــاط برقــرار می کــرد و بــا اســتفاده 
ــرایی  ــاط، ترانه س ــراری ارتب ــه برق ــق ب ــوات موف ــا و اص از آواه
و داستان ســرایی شــد و واســطة همیــن امــور از مولفه هــا و 
ــی  ــال زندگ ــزاران س ــی ه ــه در ط ــی ای ک ــاخصه های فرهنگ ش
ــه  ــداع خــط ب ــا اب ــرد. ســپس ب ــظ و نگهــداری ک ــد، حف ــد آم پدی
ــان  ــودی در ام ــر ناب ــا از خط ــه ت ــا پرداخت ــط آن ه ــت و ضب ثب
باشــند. »آدمــی پیــش از آن کــه راه و رســم حروف نــگاری را 
ــرده،  ــرایی ها ک ــرد، داستان س ــش گی ــد در پی ــان مقاص ــرای بی ب
ترانه هــا خوانــده و شــنیده و ... آنــگاه کــه ادبیــات در میــان ملتــی 
ــی و  ــات زبان ــه آرام آرام روای ــش از آن ک ــی پی ــت یعن شــکل گرف
ــارور و  افســانه ها از میــان مــردم رخــت بربنــدد، چــه بســا نبــوغ ب
اســتعداد درخشــان و سرشــت خــالق و آفریننــده ای پیــدا می شــود 
ــد و  ــت آی ــوق و رغب ــر ش ــر س ــردم ب ــی م ــای زبان ــه از ترانه ه ک
ــر ســر زبان هــا را  ــی و دالوری هــای موجــود ب افســانه های قهرمان
تدویــن کنــد و از مجمــوع آن هــا بــه ســرودن منظومه هــای ملــی 

ــردازد.«  و حماســی بپ

ایــران بــه ســبب موقعیــت جغرافیایــی ویــژه ای کــه دارد 
همــواره تحــت تهاجــم اقــوام بیگانــه بــوده اســت و البتــه پهلوانــان 
و قهرمانانــی از آن ســر برآوردنــد تــا بــه دفــاع در مقابــل مهاجمــان 
ــا قدرت هــای ماورایــی چــون رســتم، آرش،  ــی ب ــد. پهلوانان بپردازن
گیــو، گــودرز و... کــه در هنگامــة تهاجــم دشــمن بــه خــاک ایــران، 
ــن  ــته اند. ای ــن گذاش ــام وط ــظ تم ــرای حف ــود را ب ــوان خ ــام ت تم
ــا و  ــده و ترانه ه ــدل ش ــطوره ب ــه اس ــان ب ــذر زم ــان در گ قهرمان
داســتان های زیــادی پیرامــون دالوری هایشــان پدیــد آمــده اســت. 
ــده  ــته ش ــا از آن کاس ــه ی ــه آن اضاف ــری ب ــان عناص ــن می در ای
ــا به دســت  ــه ت ــراد تحــول یافت ــع و ســلیقة اف ــه طب ــا توجــه ب و ب
ــه مقتضــای زندگانــی  مــا رســیده اســت. »اقــوام دیرینــة گیتــی ب
نظامــی بــا طوایــف و امــم مجــاور همــواره در ســتیز و پیــکار بودند. 
ــار  ــا افتخ ــمرده و بدان ه ــی ش ــود را گرام ــان و دالوران خ پهلوان
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ــع  ــه از منب ــوری ک ــای پرش ــذر ترانه ه ــن رهگ ــد. از ای می کرده ان
ــر  ــر مآث ــر و ذک ــف مفاخ ــد در وص ــده می ش ــی زایی ــب قوم تعص
ــواه جــاری گشــت و بی گمــان  ــر الســنه  و اف ــده ب ــد آم ــان پدی آن
ــادت و  ــل و زی ــا در طــی روزگار طــول و تفصی ــه ترانه ه ــن گون ای
نقصــان پذیرفتــه در اوقــات و نقــاط مختلــف بــه اختــالف انشــاد و 

ــد.«  ــت می گردی روای
فردوســی در منظومــة خــود اســطوره، حماســه و تاریــخ را پیونــد 
داده و بیــن آن هــا حلقه هــای اتصــال بــه وجــود آورده اســت. 

کــه  گفــت  بایــد  واقــع  در 
چیــزی  حماســه  و  اســطوره 
جــز تاریــخ زندگانــی بشــر و 
ــظ و  ــرای حف ــا ب ــات آن ه اقدام
ــد  ــه متول ــی ک ــت مکان پاسداش
شــده و زندگــی می کرده انــد، 
ــکان و  ــون م ــن چ ــتند. لک نیس
زمــان دقیــق آن هــا نامشــخص 
تلقــی  غیرواقعــی  اســت، 
می شــود و حــال آنکــه، ایــن 
دو تشــریح هــزاران ســال تاریــخ 
بشــریت هســتند کــه بــه ســبب 
مــکان  و  زمــان   ( بی تاریــخ 
نامشــخص( بــودن، آن هــا را 
از واقعیــت می داننــد.  جــدای 
»حماســه از چهــار اصــل ریشــه 
زندگــی  تاریــخ،  می گیــرد، 

فــردی، تخیــل محــض و روایــات جــاری شــفاهی و کتبــی شــامل 
ــه زا گاه در  ــی حماس ــة تاریخ ــه. واقع ــطوره از هرگون ــه و اس قص
حماســه زمــان و مــکان و اشــخاص اصلــی خــود را حفــظ می کنــد 
و گاه بــر زمــان و مــکان و اشــخاص دیگــری منتقــل می گــردد.« 
ــی  ــت پیدای ــای  سرگذش ــی و زیب ــود حماس ــاهنامه نم ــع ش در واق

انســان و زندگــی او در ادوار مختلــف تاریخــی اســت. گاهــی یــک 
ــد و گاه  ــا اســطوره، همانطــور کــه هســت باقــی می مان حماســه ی

در حماســه یــا اســطوره ای دیگــر تلفیــق می شــود.
ــرای  ــیم بندی ای را ب ــن تقس ــس چنی ــناس روس، برتل شرق ش

ــد: ــه می ده ــاهنامه ارائ ش
قسمت افسانه: از آغاز کتاب تا ظهور رستم.. ۱
قسمت پهلوانی: تا مرگ رستم.. 2
ــرگ . ۳ ــا م ــی ت ــکندر روم ــگاری(: از اس ــمت تاریخی)وقایع ن قس

یزدگــرد ســوم.
فردوســی، خــود در شــاهنامه 
ایــن  کــه  می کنــد  ذکــر 
افســانه  و  دروغ  داســتان ها 
نیســت. »تــو ایــن را دروغ و 
فســانه مــدان: نخســت ایــن کــه 
ــا افســانه و  داســتان های ملــی ب
ــه  ــن ک ــرق دارد. دوم، ای دروغ ف
صحــت ایــن داســتان ها را در 
ــد  ــکان بای ــت و ام ــره حقیق دای
جســت وجو کــرد نــه در عرصــة 
ــن  ــوم ای ــی. س ــت تاریخ واقعی
ــز و  ــاهنامه رم ــب ش ــه مطال ک
تمثیــل اســت و قابــل حمــل بــر 
ــخ  ــی.« چــون تاری ــق کل مصادی
ــدت  ــرده و م ــان ک ــا دورش از م
ــل  ــان بســیاری گذشــته، دلی زم
بــر دروغ و کــذب بــودن آنــان نیســت. شــاید در جزئیــات تفــاوت 
وجــود داشــته باشــد ولــی در کلیــت حقیقــت دارنــد کــه گــذر زمــان 

ــت. ــده اس ــا ش ــات آن ه ــی جزئی ــبب فراموش س
ــز  ــاهنانه نی ــم ش ــرای نظ ــی ب ــع فردوس ــا مناب ــه ب در رابط
ــع  ــاب مناب ــه در ب ــه نظری ــود دارد. »س ــی وج ــای متفاوت دیدگاه ه

فردوســی در منظومــة خــود اســطوره، حماســه و 
ــای  ــا حلقه ه ــن آن ه ــد داده و بی ــخ را پیون تاری
ــد  ــع بای ــت. در واق ــود آورده اس ــه وج ــال ب اتص
ــز  ــزی ج ــه چی ــطوره و حماس ــه اس ــت ک گف
تاریــخ زندگانــی بشــر و اقدامــات آن هــا بــرای 
ــده  ــد ش ــه متول ــی ک ــت مکان ــظ و پاسداش حف
ــون  ــن چ ــتند. لک ــد، نیس ــی می کرده ان و زندگ
مــکان و زمــان دقیــق آن هــا نامشــخص اســت، 
ــن  ــی می شــود و حــال آنکــه، ای غیرواقعــی تلق
ــریت  ــخ بش ــال تاری ــزاران س ــریح ه دو تش
ــان و  ــخ ) زم ــبب بی تاری ــه س ــه ب ــتند ک هس
ــدای از  ــا را ج ــودن، آن ه ــخص( ب ــکان نامش م

ــد. ــت می دانن واقعی
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ــادل از  ــی متع ــا ترکیب ــی و ی ــفاهی، کتب ــود دارد: ش ــی وج فردوس
هــر دو.« در این جــا بایــد اشــاره داشــت کــه صرفــا فردوســی بــه 
ــت  ــادی در ثب ــراد زی ــش از او اف ــه و پی ــرایی نپرداخت شاهنامه س
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــالش کرده ان ــن ت ــای که ــتان ها و قصه ه داس
ــده  ــد آم ــم پدی ــادی ه ــوم زی ــور و منظ ــاهنامه های منث ــز ش نی
ــب  ــی را کس ــت فردوس ــهرت و موفقی ــدام ش ــن هیچ ک ــت، لک اس
نکرده انــد. »مأخــذ اصلــی شــاهنامه کتابــی بــوده کــه بــه دســتور 
منصــور عبدالــرزاق والــی خراســان مقتــول در ۳50 هجــری فراهــم 
ــوده  ــورد فرم ــن م ــی در ای ــه فردوس ــده و آنچ ــن ش ــده و تدوی آم

ــم شــاهنامه.«  ــه قدی ــا مقدم ــق اســت ب مطاب
امــا بایــد گفــت کــه منابــع اصلــی وی همــان خدای نامه هــای 
عصــر ساســانی و داســتان های شــفاهی بــوده کــه ســینه بــه ســینه 
ــت.  ــده اس ــت ش ــع آوری و ثب ــی جم ــط فردوس ــده و توس ــل ش نق
ــی  ــت بعض ــاهنامه اس ــی ش ــذ اصل ــه مأخ ــه ک ــز از خدای نام »ج
ــان  ــام دهق ــه ن ــتر ب ــت و بیش ــران اس ــل از دیگ ــتان ها نق از داس
ــزرگان باشــد.« ــژاد و تخمــة ب و دهقــان را مــردی اســت کــه از ن

آغاز به نظم کشیدن شاهنامه

ــی  ــای متفاوت ــاهنامه دیدگاه ه ــان ســرودن ش ــا زم در رابطــه ب
وجــود دارد.

بسی یاد نام نکو رانده شد
بسی دفتر باستان خوانده شد  

ز هرگونه رایی فکندند بن
پس آنگه گشادند بند سخن
که فردوسی طوسی پاک مغز
بدادست داد سخن های نغز
به شهنامه گیتی بیاراستست
بدان نامه نام نکو خواستست

ــود داشــت،  ــه در آن دوره وج ــوب هایی ک ــه و آش ــرایط زمان ش
ــود محافظــت  ــن خ ــراث که ــا از می ــر آن داشــت ت ــی را ب فردوس
کنــد و همیــن الــزام اســت کــه ســرایش شــاهنامه را رقــم می زنــد. 
»آغــاز نظــم شــاهنامه در حــدود ســال ۳۶۷ بــوده و در ایــن هنــگام 
ــمتی،  ــت.«	او در قس ــته اس ــال داش ــد س ــی و چن ــی س فردوس
ــد  ــت می کردن ــل و روای ــان نق ــه دهقان ــتان هایی ک ــات و داس روای
را جمــع آوری کــرد و بــا شــور حماســی خــود بــه نظــم درآورد. »در 
ــل و  ــان راوی و ناق ــات دهق ــوز طبق ــد فردوســی هن ــان عه خراس

جامــع قســمتی از اخبــار و روایــات گذشــته بودنــد.«
ــگارش  ــی از ن ــدف فردوس ــه ه ــرد ک ــان ک ــد بی ــع بای درواق
ــوده  ــتان ها نب ــات و داس ــاختن روای ــوب س ــا مکت ــاهنامه تنه ش
چراکــه او درصــدد حفــظ میــراث ملــی و کهنــی بــوده اســت تــا بــا 
توجــه بــه شــرایط پرآشــوب آن دوره از خطــر نابــودی ایــن میــراث 
جلوگیــری کنــد و آنهــا را از ایــن طریــق بــه دوره هــای بعــد منتقــل 

کنــد. 
ــی  ــود نوع ــرای خ ــاهنامه را ب ــم ش ــااًل نظ ــی... احتم »فردوس
ــه  ــالت ن ــن رس ــرد. ای ــی می ک ــی تلق ــی و تاریخ ــالت اجتماع رس
فقــط شــامل الــزام وی بــه نظــم یــک تاریــخ باســتانی ایــران بــود 
بلکــه در عیــن حــال متضمــن تعهــد وی بــه حفــظ و توســعه زبانــی 
بــود کــه وی آن را میــراث ایــران قدیــم تلقــی کــرده بــود و خــود 
آن را »فارســی دری« می خوانــد و احتمــااًل گــه گاه از بــاب انتســاب 
ــب  ــن مطل ــرد.« ای ــر می ک ــز تعبی ــوی نی ــی و پهل ــه پهلوان آن ب
همچنیــن گویــای آن اســت کــه فردوســی بــا زبــان ملــی کــه بــه 
ــز آشــنایی داشــته اســت. وی  ــه نی ــوی می گفت ــا پهل آن »دری« ی
از ایــن طریــق هــم تاریــخ و هــم زبــان را کــه رابطــة تنگاتنگــی در 

ــظ کــرده اســت. ــز حف ــد را نی فرهنگ ســازی دارن
امــا آنچــه کــه باعــث شــهرت و جاودانگــی شــاهنامه پــس از 
قرن هــا شــد بی شــک غیــرت ملــی  نســبت بــه تاریــخ، ســرزمین، 
قهرمانــان و پهلوانــان، روحیــات و افــکار آنــان اســت کــه بــه خوبی 
ــان حماســی و پرشــور فردوســی  در شــاهنامه نمــودار شــد کــه بی
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ــرش  ــت و پذی ــد. »مقبولی ــان برمی انگیزان ــس را در انس ــن ح ای
ــی  ــه فردوس ــت ک ــت اس ــان از آن جه ــان ایرانی ــاهنامه در می ش
ــش  ــه های خوی ــکار و اندیش ــات، اف ــة روحی ــاهنامه اش را آین و ش
ــان  ــه ایرانی ــد ک ــت دار آن بوده ان ــواه و دوس ــخیص داده، هواخ تش
از ویژگی هــا، شــمایل، مــکارم و فضایلــی برخــوردار باشــند و 
ــه در  ــند ک ــته باش ــی داش ــوب و مثبت ــال مطل ــه خص ــتگی ب آراس
منظومــة حماســی فردوســی بــه اصالــت و صحــت آن مهــر قبــول 

خــورده.«

پایان یافتن سرایش شاهنامه

در مــورد بــه پایــان رســیدن ســرایش شــاهنامه ســه تاریــخ بیان 
ــان بیشــتر دســتنویس های کامــل شــاهنامه،  شــده اســت. »در پای
ــاد  ــان پادشــاهی یزدگــرد ســوم، روز »ارد« از اســفندارمذ ی روز پای
ــال  ــخ س ــرای تاری ــاهنامه ب ــت نویس های ش ــت. در دس ــده اس ش
ــری  ــال ۳84 هج ــی س ــده، یک ــخ آم ــاب دو تاری ــم کت ــان نظ پای

ــه نوعــی  و دیگــر ســال 400 هجــری.«  البتــه هــر ســه تاریــخ ب
ــق  ــاهنامه تعل ــی از ش ــای متفاوت ــه تحریر ه ــت و ب ــد درس می توان
ــخ  ــه تاری ــک از س ــر ی ــه ه ــت ک ــوان دریاف ــد. »می ت ــته باش داش
ــاهنامه  ــف ش ــخه های مختل ــان نس ــه در پای ۳84، ۳89 و 400 ک
ثبــت شــده بــه اعتبــاری، درســت و مربــوط بــه یکــی از تحریرهای 

ــت.« ــاهنامه اس ــخ دار ش ــه گانة تاری س
ــان  ــخ و زم ــرد، تاری ــتان یزدگ ــان داس ــس از پای ــی پ فردوس
ــتان، روز »ارد«  ــران باس ــم ای ــاهنامه را در تقوی ــن ش ــان یافت پای

ــد.  ــان می کن ــفند بی ــا 25 اس ــادف ب مص

سرآمد کنون قصة یزدگرد
به ماه سفندارمذ روز ارد

ز هجرت شده پنج هشتاد بار
به نام جهان داور کردگار

چو این نامور نامه آمد به بن
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ز من روی کشور شود پر سخن       
 از آن پس نمیرم که من زنده ام
که تخم سخن من پراگنده ام

 هرآن کس که دارد هش و رای دین
پس از مرگ بر من کند آفرین

ــات  ــتان ها، حی ــن داس ــه ای ــت ک ــاره داش ــد اش ــا بای در انته
ــا  ــد، ب ــت می کنن ــا روای ــی هزاره ه ــان آن را در ط ــران و مردم ای
ــدن آن در  ــوش ش ــان از فرام ــی ایرانی ــی و قوم ــت مل ــظ هوی حف

ــش  ــران در آت ــه ای ــد ک ادوار بع
ــوخت  ــگان می س ــوم بیگان هج
جلوگیــری کردنــد. »کســانی 
مجموعــة  را  شــاهنامه  کــه 
داســتان های  و  افســانه ها 
پهلوانــی بپندارنــد، قطعــًا اشــتباه 
می کننــد. شــاهنامه مجموعــة 
ــتانی  ــاطیر باس ــجمی از اس منس
ســنتی  تاریخــی  روایــات  و 
پهلوانــی  داســتان های  و 
اســت کــه سرگذشــت اقــوام 
ــان  ــوب آرم ــی را در چارچ ایران

ــه  ــیدن ب ــا رس ــی ب ــع فردوس ــازد.« درواق ــس می س ــی منعک مل
ــدی  ــه ناامی ــی ک ــی را در زمان ــة ملی گرای ــی، اندیش ــن هدف چنی
ــه  ــت و ب ــی زد، تقوی ــوج م ــود م ــت موج ــرخوردگی از وضعی و س
دوره هــای بعــد نیــز منتقــل ســاخت. »فردوســی امیــدوار بــود کــه 

بتوانــد اندیشــه ملی گرایــی را احیــا و تقویــت نمایــد.«
ــه  ــی جاودان ــر ایران ــان ه ــاهنامه را در دل و ج ــر ش ــن ام همی
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــز ش ــان نی ــه در جه ــه ای ک ــه گون ــرده، ب ک
ــال  ــه دنب ــت ب ــک مل ــت ی ــا و سرگذش ــاهنامه از دل رخداده »ش
ــدة  ــوام دهن ــازنده و ق ــه س ــت ک ــز هس ــری نی ــای دیگ هدف ه

ــت.« ــت اس ــش آن مل ــگ و من ــت، فرهن هوی

نتیجه گیری

در یــک جمع بنــدی کلــی می تــوان گفــت کــه جامعــة بشــری 
ــا اســتفاده از ترانه هــا و ســرودها بــه  پیــش از ابــداع خــط، ابتــدا ب
حفــظ روایــات و وقایعــی کــه رخ داده بــود، می پرداختنــد و ســپس 
بــا ابــداع خــط آن را مکتــوب و بــه دوره هــای بعــد منتقــل ســاخت. 
بــه تدریــج ایــن وقایــع از واقعیــت اصلــی خــود فاصلــه گرفتــه و بــا 
شــاخ و بــرگ گرفتــن بــه افســانه و اســطوره مبــدل گشــتند. ذکــر 
ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت 
ــانه ها  ــاطیر و افس ــن اس ــه ای ک
ــودن  ــم ب ــبب مبه ــه س ــا ب تنه
ــا،  ــداد آن ه ــان رخ ــکان و زم م
ــور  ــه ط ــس ب ــد، پ ــر یافتن تغیی

ــد. کلــی حقیقــت دارن
ــفاهی  ــتان های ش ــن داس ای
ــرود  ــه و س ــب تران ــه در قال ک
بــر زبــان اجــداد مــا جــاری 
بوده انــد، پایه هــای هویتــی و 
ــف  ــه موظ ــتند ک ــا هس ــی م مل
ــتیم.  ــا هس ــت آن ه ــه پاسداش ب
ــن  ــه ای ــت ک ــرادی اس ــی از اف ــی، یک ــم فردوس ــم ابوالقاس حکی
وظیفــه را احســاس کــرده و بــا منظــوم ســاختن اســطوره ها، 
ــخ،  ــه تاری ــده بلک ــی آفری ــری ادب ــا اث ــه تنه ــخ ن حماســه ها و تاری
زبــان و هویــت ایرانیــان را از گزنــد آســیب و فراموشــی دور کــرده 
ــه  ــی از س ــاهنامة فردوس ــد، ش ــر ش ــه ذک ــور ک ــت. همان ط اس
ــخ تشــکیل شــده اســت و وی از  بخــش اســطوره، حماســه و تاری
ــای ۳84  ــال ه ــروع و در س ــاهنامه را ش ــرایش ش ــال ۳۶۷ س س
ــن راه از  ــی در ای ــاند. فردوس ــان رس ــه پای ــا 400 آن را ب ، ۳89 ی
صــرف دارایــی خــود دریــغ نکــرد و حتــی دچــار فقــر و تنگدســتی 

»مقبولیــت و پذیرش شــاهنامه در میــان ایرانیان 
از آن جهــت اســت که فردوســی و شــاهنامه اش 
را آینــة روحیــات، افــکار و اندیشــه های خویــش 
آن  دوســت دار  و  هواخــواه  داده،  تشــخیص 
ــمایل،  ــا، ش ــان از ویژگی ه ــه ایرانی ــد ک بوده ان
مــکارم و فضایلــی برخــوردار باشــند و آراســتگی 
ــند  ــته باش ــی داش ــوب و مثبت ــال مطل ــه خص ب
کــه در منظومــة حماســی فردوســی بــه اصالــت 

و صحــت آن مهــر قبــول خــورده.«
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ــع  ــاهنامه از دو منب ــاختن ش ــوم س ــرای منظ ــن ب ــد و همچنی ش
اصلــی، یعنــی داســتان های شــفاهی و خدای نامه هــای عصــر 
ساســانی بهــره بــرد و پــس از گذشــت ســی ســال موفــق بــه شــد 
ــیم،  ــاهنامه می شناس ــه ش ــروزه آن را ب ــه ام ــر را ک ــن اث ــا کار ای ت

ــرد.  ــان بب پای

یادداشت ها
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مقدمه

ــراد  ــه اف ــت ک ــی اس ــتان ها و روایت های ــو از داس ــخ ممل تاری
مختلــف آن هــا را شــکل داده انــد. برخــی از آن هــا در گــرد و غبــار 
ــر  ــه فراموشــی ســپرده شــدند امــا برخــی دیگــر ماندگارت تاریــخ ب
ــد  ــر محم ــم، همس ــا بیگ ــراد خیرالنس ــن اف ــی از ای ــدند. یک ش
ــی  ــرای دلجوی ــه ب ــی ک ــوی، بوده اســت. بانوی ــاه صف ــده، ش خدابن
بابــت قتــل پــدرش، از دربــار صفویــه ســر بــرآورد. خیرالنســا بیگــم 
بــه واســطة ضعــف و بی کفایتــی همســرش در شــرایطی کــه ایــران 
عصــر صفــوی هــم در داخــل و هــم از خــارج در معــرض خطــر بود، 
زمــام حکومــت را در دســت گرفــت و اقدامــات زیــادی در جهــت 
ــوان  ــد نمی ت ــام داد. بی تردی ــور انج ــود و کش ــدرت خ ــت ق تثبی
نقــش ایــن بانــوی پرنفــوذ را در تاریــخ ایــران نادیــده انگاشــت. 

چگونگی سر برآوردن خیرالنسا بیگم از طبرستان 
به میان صفویان

در زمــان زمامــداری شــاه تهماســب اول، ســرزمین طبرســتان 
ــک از  ــه هری ــد، ک ــراد اداره می ش ــداهلل و میرم ــت میرعب ــه دس ب
آن هــا بــر بخشــی از ایــن والیــت حکومــت می کردنــد. میرعبــداهلل 
ــدرت و  ــه ق ــل ب ــی می ــد ول ــراد، پســرعموی یکدیگــر بودن و میرم
ــه  ــرای ب ــود و آن دو ب ــره ب ــان چی ــب خونی ش ــر نس ــیادت، ب س
ــزاع و درگیــری  چنــگ آوردن سراســر طبرســتان مــدام در حــال ن

ــد.  بودن

ــی  ــه تیرگ ــداهلل ب ــا میرعب ــب ب ــاه تهماس ــة ش ــی، رابط از طرف
ــت و  ــوی نداش ــاه صف ــا ش ــبی ب ــار مناس ــرا او رفت ــد زی می گرایی
ــن  ــرد. در ای ــت می ک ــر پرداخ ــا تأخی ــود را ب ــراج معه ــاج و خ ب
ــه از  ــمرد؛ او ک ــم ش ــت را مغتن ــب او، فرص ــراد، رقی ــان، میرم می
ــا  ــد، ب ــاز کن ــا ب ــا در دل شــاه ج ــی بهــره می جســت ت هــر فرصت
پرداخــت خــراج معیــن در هــر ســال، موفــق شــد تــا مهــر خــود را 
بــر دل شــاه صفــوی بنشــاند. میرعبــداهلل از ایــن قضیــه مشــوش 
شــده و تــالش می کــرد تــا خــود را بــه شــاه نزدیــک کنــد امــا بــا 
ایــن شــرایط بــه تدریــج اختــالف میــان دو پســرعمو شــدت گرفــت 
و شــاه صفــوی بــرای آرام کــردن آن هــا، هــر قســمت از طبرســتان 
ــخص  ــدود مش ــاک و ح ــه خ ــت اندازی ب ــدم دس ــرط ع ــه ش را ب
ــه تهماســب اول  ــا صلحــی ک ــن دو داد. ام ــه ای ــر، ب شــدة یکدیگ
ــا از  ــی زود نزاع ه ــید و خیل ــه درازا نکش ــرد، ب ــرار ک ــان برق میانش
ــای  ــا تحریک ه ــتان ب ــردم طبرس ــت، م ــه در نهای ــد ک سرگرفته ش
ــده و او در  ــرون ران ــدرت بی ــة ق ــداهلل را از صحن ــراد، میرعب میرم

ــل رســید.  ــه قت ــات مذکــور ب ــان اتفاق جری
شــاه تهماســب پــس از ایــن واقعــه، بــرای جلــب رضایــت خاندان 
ــوادگان امــام  میرعبــداهلل، کــه از مرعشــیان طبرســتان و در زمــرة ن
ســجاد بودنــد، دســت بــه اقداماتــی زد. یکــی از فعالیت هــای مهــم 
او در ایــن زمینــه کــه بــر سرنوشــت حکومــت و بنیــاد صفویــه تأثیــر 
بســزایی داشــت، ایــن بــود کــه خیرالنســا بیگم، دختــر حاکــم مقتول، 

را بــه نــکاح پســر ارشــد خویــش، محمــد خدابنــده، درآورد.  

مریم رشیدی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

بانوی دربار
بررسی حیات خیرالنسا بیگم ملقب به مهدعلیا
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مرگ شاه تهماسب اول، زمینه ای برای 
قدرت گیری خیرالنسا بیگم 

طبــق روال، پــس از مــرگ شــاه تهماســب، محمــد میــرزا، 
ــاهی  ــت ش ــر تخ ــدر ب ــای پ ــه ج ــد ب ــد او، بای ــد ارش فرزن
می نشســت، امــا بــرادر کوچک تــر او، اســماعیل میــرزا، کــه در 
آن زمــان نــوزده ســال از حبســش در قلعــة قهقهــه می گذشــت، 
ــة  ــت همه جانب ــرش، و حمای ــم، خواه ــان  خان ــاری پریخ ــا ی ب
قزلباش هــا، بــر تخــت ســلطنت شــاه تهماســب اول تکیــه زد. 
پــس از گذشــت کمتــر از دو ســال، شــاه تازه آزادشــدة 
ــدا  ــون پی ــه افی ــدان ب ــه در زن ــادی ک ــل اعتی ــه دلی ــوی ب صف
کــرده بــود، بــه صــورت کامــاًل ناگهانــی درگذشــت. امــا حــال 

پــس از درگذشــت اســماعیل میــرزا چــه کســی بایــد جــای او را 
ــرد؟ ــر می ک پ

ــر ســلطنت، عــده ای از  ــه محــض تکیــه  ب اســماعیل دوم ب
ــه  ــرد، ب ــه از جانبشــان إحســاس خطــر می ک شــاهزادگان را ک
قتــل رســاند. در ایــن میــان، محمــد خدابنــده، بــرادر او، و چهــار 
ــه در  ــان ب ــگاه اســماعیل، ج ــن از پســرانش توانســتند از قتل ت

برنــد. 
ــان  ــان قزلباش ــماعیل دوم، در می ــاه اس ــرگ ش ــد از م بع
ــجاع،  ــاه ش ــد و ش ــام ش ــین انج ــورد جانش ــی در م مذاکرات
فرزنــد تــازه متولــد شــدة اســماعیل، حمــزه میــرزا، پســر محمــد 
ــرای جانشــینی مطــرح شــدند. پریخــان  ــده، و خــود او ب خدابن
ــه  ــده ب ــد خدابن ــت محم ــد، می خواس ــاه فقی ــر ش ــم، خواه خان
پادشــاهی برســد تــا از ایــن راه قــدرت را بــه صــورت نیابتــی از 

آن خــود ســازد. 
قزلباشــان هیــچ گاه محمــد میــرزا را فــردی مناســب 
حکمرانــی بــر قلمــرو صفــوی نمی دانســتند چــرا کــه او 
ــا  ــر آن ه ــی اش از نظ ــف بینای ــروری و ضع ــة تن پ ــا روحی ب
صالحیــت پادشــاهی را نداشــت امــا ســرانجام بــا صحبت هــای 
پریخــان  خانــم بــا قزلباشــان، آنــان بــه حمایــت از قدرت گیــری 
محمــد میــرزا در ازای در دســت گرفتــن زمــام امــور بــه دســت 
پریخان خانــم، رضایــت دادنــد. بدیــن ترتیــب محمــد میــرزا بــه 
ــن نقطــة آغــاز یکه تازی هــای خیرالنســا  پادشــاهی رســید و ای

ــود.  ــوی ب بیگــم در عرصــة حکومــت صف
محمــد میــرزا، فرزنــد ارشــد شــاه تهماســب بــود کــه ضعــف 
بینایــی  داشــت. او در ســال 9۳8 ه. ق در تبریــز بــه دنیــا آمــد. 
ــان در  ــرور زم ــه م ــف شــخصیت و شــوخ طبعی ب ــی، ضع کاهل
ــه شــده  بود و صالحیــت پادشــاهی را از او می گرفــت.  او نهادین
او در طــول حکومــت بیســت ســاله اش بــر هــرات، تمــام مــدت 
را صــرف عیــش و نــوش می کــرد و روزهــا و شــب ها را بدیــن 
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منــوال می گذرانــد.
امــا برخــالف تن آســایی های شــاه محمــد خدابنــده، خیرالنســا 
ــار می کــرد. خیرالنســا  بیگــم، همســر او،  در جهــت مخالفــش رفت
کــه مهدعلیــا لقــب داشــت و فرزنــد میــرزا عبــداهلل مرعشــی بــوده 
ــود. او  ــوی ب ــت، کاردان و ق ــا درای ــرک، ب ــیار زی ــن بس و همچنی
ــع  ــاًل مطل ــای او کام ــر ضعف ه ــب و ب ــود غال ــر خ ــر همس ــه ب ک
بــود، خــود زمــام امــور را بــه دســت گرفتــه و بــه نوعــی پادشــاهی 

می کــرد. 

توطئه قتل پریخان  خانم و دایی او توسط خیرالنسا 
بیگم

ــی  ــا زمان ــد ت ــاه ش ــرش پادش ــه همس ــی ک ــا از زمان مهدعلی
ــات  ــید، اقدام ــل رس ــه قت ــان ب ــیلة قزلباش ــه وس ــودش ب ــه خ ک
قابل توجهــی انجــام داد کــه غالــب آنهــا در جهــت تثبیــت قــدرت 
ــر  ــه خط ــش را ب ــه جایگاه ــود ک ــانی ب ــدازی کس ــود و بران خ
ــم  ــان  خان ــل پریخ ــة قت ــوارد توطئ ــن م ــی از ای ــد. یک می انداختن

بوده اســت. 
ــم، دختــر محبــوب شــاه تهماســب اول و خواهــر  پریخــان  خان

محمدمیــرزا بــود؛ او از صفاتــی چــون هوشــمندی، درایــت و 
ــاوری  ــور همچــون مش ــة ام ــود و در هم ــوردار ب ــی برخ قدرت طلب
ــب  ــاه تهماس ــه ش ــده ک ــرد. گفته ش ــک می ک ــدر کم ــه پ ــم ب فهی
ــرد  ــو کاری نمی ک ــن بان ــت ای ــوش و درای ــری از ه ــدون بهره گی ب
ــوان  ــة ویژگی هــای او می ت ــدم برنمی داشــت. از جمل ــی از ق و قدم
ــاره  ــا از  او اش ــنوی آن ه ــا و حرف ش ــر قزلباش ه ــلطش ب ــه تس ب
ــة  ــرزا در قلع ــماعیل می ــدن اس ــی ش ــن در زندان ــرد. او همچنی ک
قهقــه و روی کار آمــدن محمــد میــرزا بــه عنــوان پادشــاه صفــوی 
ــاد و  دســت داشــت و بدیهــی اســت چنیــن شــخصی دشــمنان زی

ویــژة خــود را داشــته باشــد. 
در فاصلــة مــرگ شــاه اســماعیل دوم و عزیمت محمــد خدابنده، 
پریخــان  خانــم در قزویــن افســار حکومــت را بــه دســت گرفــت و 
ــر روز  ــه ه ــوری ک ــه ط ــده بودند ب ــع او ش ــان مطی ــام قزلباش تم
ــا از هــر گــروه، ریش ســفیدی  ــرار شــد ت ــد و ق گــرد هــم می آمدن
انتخــاب شــده و ضروریــات را توســط شــمخال ســلطان چرکــس، 
ــم  ــم، توضیــح دهنــد و همچنیــن فرامیــن خان دایــی پریخــان  خان
ــانی  ــز کس ــس ج ــی، هیچک ــر فرمان ــد. بناب ــرا کنن ــی و اج را عمل
ــازه،  ــی اج ــد، ب ــه شــیراز رفتن ــان ب ــن فرم ــل از صــدور ای ــه قب ک
حــق رفتــن بــه شــیراز نداشــته و زمانــی کــه محمــد خدابنــده بــا 
ــت  ــرا می بایس ــة ام ــت، هم ــا می گذاش ــن پ ــه قزوی ــش ب همراهان

ــا پریخــان خانــم و تحــت رکاب او بــه پیشــواز ایشــان برونــد. ب
 میــرزا ســلمان کــه توســط شــاه اســماعیل دوم بــه مقــام وزارت 
ــر  ــه اوام ــد، ب ــش ده ــاه را پوش ــای ش ــا ناتوانی ه ــیده بود ت رس
پریخــان  خانــم توجهــی نداشــت کــه همیــن امــر، آتــش خشــم این 
بانــو را برانگیخــت و تمــام بدرفتاری هــای شــاه نســبت بــه خــود را 
ــارج  ــگام و خ ــرگ زودهن ــس از م ــلمان می دانســت. پ ــرزا س از می
از انتظــار شــاه اســماعیل، میــرزا ســلمان از تــرس غضــب پریخــان 
 خانــم بــه ســمت شــیراز فــرار کــرد و فرســتاده های پریخــان  خانــم 
موفــق بــه دســتگیری او نشــدند زیــرا میــرزا ســلمان از راه بیابــان 

ــود.  ــیراز گریخته ب ــه ش ب
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میــرزا ســلمان در شــیراز با مالقــات با محمــد میرزا و خیرالنســا، 
متوجــه ضعــف او و درایــت همســرش شــد. او بــر خــالف پیمانــش 
ــه ای  ــاختن رابط ــرار س ــرای برق ــش ب ــر کوش ــی ب ــن مبن در قزوی
خــوب و محکــم میــان خواهــر و بــرادر، بــه محــض رســیدن نــزد 
شــاه شــروع بــه مشــوش ســاختن ذهــن او و  مهدعلیــا بــر علیــه 
پریخــان خانــم کــرد و گفت:»مــادام وی، بانــوی دولتخانــه و راتــق 
ــی از  ــز نام ــرف را ج ــواب اش ــد، ن ــلطنت باش ــات س ــق مهم و فات

پادشــاهی نخواهــد بــود و نــواب 
ــا در ســلک ســایر اهــل  مهدعلی
حــرم منتظــم خواهــد شــد.« 
ــرار را از  ــا آرام و ق ــن گفته ه ای
شــاه جدیــد و بــه ویــژه همســر 
زیــرک او یعنــی مهدعلیــا گرفت 
و ناآرامــی آن هــا زمانــی شــدت 
بیشــتری یافــت کــه افــرادی که 
از قزویــن بــه شــیراز مــی آمدند، 
را  ســلمان  میــرزا  گفته هــای 
ــد کــه ایــن امــر  تاییــد می کردن
ــل  ــة قت ــرای توطئ ــه ای ب مقدم
پریخــان خانــم شــد و از ســویی 
ــر روز در  ــز ه ــرزا نی ــلمان می س
می شــد.  قدرتمندتــر  دولــت 

پــس از گذشــت قریــب بــه یــک مــاه و مهیــا شــدن همــه چیــز، 
شــاه همــراه بــا خــدم و حشــم خــود بــه ســوی پایتخــت حرکــت 

کــرد. 
ــه  ــد و در آنجــا شــخصی ب ــه اصفهــان رفتن ــا از شــیراز ب آن ه
ــه  ــام حســینقلی ســلطان ایشــیک آقاسی باشــی شــاملو خــود را ب ن
ــاق،  ــر، ات ــا چت ــن ب ــاند. او از قزوی ــش رس ــاه و همراهان حضــور ش
ــه  ــارگاه و تمــام متعلقــات پادشــاهی ب خیمــه، خــرگاه، ســراپرده، ب
خدمتشــان آمــد. ســپس آن هــا از اصفهــان بــه ســوی قــم رفتنــد 

ــد. در  ــه استقبالشــان آمدن ــه همــراه عــده ای ب و حکمــران آنجــا ب
قــم، محمــد خدابنــده بــه دیــدار مــادرش، کــه حــدود چهــل ســال 
ــد  ــه محم ــی داد ک ــاه حکم ــت. ش ــرد، رف ــی می ک ــا زندگ در آنج
خــان اســتاجلو بــا لشــکریانش، گنجینــة قزویــن را از هــر گزنــدی 
ــا را از آن  ــا و چرکس ه ــت ترکمان ه ــد و دس ــگاه دارن ــان ن در ام
کوتــاه کننــد. همیــن دســتور بــود کــه باعــث شــد تــا آتــش زیــر 

ــد.  ــه بکش ــر زبان ــار دیگ ــا ب ــی قزلباش ه ــتر دوگانگ خاکس
ــام امیرخــان  ــه ن شــخصی ب
ــه پشــتیبانی  ــو ب ترکمــان موصل
لشــکری  خانــم،  پریخــان  از 
مرکــب از ترکمان هــا و تکلوهــا 
ــود  ــن ب ــی ای ــرد آورد و در پ گ
ــد  ــه محم ــه ب ــی را ک ــا حکم ت
خــان اســتاجلو داده شــد، نقــض 
کنــد و مانــع او شــود. در مقابــل، 
نیــز  اســتاجلو  خــان  محمــد 
ســپاهی مهیــا ســاخت و شــروع 
ــه  ــرد ک ــتار ک ــزاع و کش ــه ن ب
ایــن درگیــری چنــد روز بــه 

ــد. ــول انجامی ط
وســاطت  بــا  ســرانجام 
ریش ســفیدان مقــرر شــد تــا 
هــر یــک از دو طــرف نماینــده ای انتخــاب کننــد و نماینــدگان آنهــا 
بــه حفاظــت خزانــه بپردازنــد؛ بــا ایــن حــال، ایــن فرمــان نوعــی 
ــن  ــد و همی ــی می ش ــم تلق ــان خان ــه پریخ ــبت ب ــری نس بی مه
ــت و  ــلطان را برانگیخ ــمخال س ــی ش ــیت و نگران ــل، حساس عام
عــده ای را در قزویــن بــه حفــظ و حراســت از نــواب خانــم گماشــت.

عــالوه بــر ایــن، امیــران و بلندپایــگان حکومــت کــه تــا پیــش 
ــد  ــاه جدی ــتقبال پادش ــه اس ــازه ب ــدون اج ــتند ب ــن نمی توانس از ای
برونــد، متوجــه خشــم شــاه و مهدعلیــا نســبت بــه پریخــان خانــم 

مهدعلیــا از زمانــی کــه همســرش پادشــاه شــد 
ــه وســیلة قزلباشــان  ــا زمانــی کــه خــودش ب ت
بــه قتــل رســید، اقدامــات قابل توجهــی انجــام 
ــدرت  ــت ق ــت تثبی ــا در جه ــب آنه ــه غال داد ک
خــود و برانــدازی کســانی بــود کــه جایگاهــش 
ــد. یکــی از ایــن مــوارد  ــه خطــر می انداختن را ب

ــت.  ــم بوده اس ــان  خان ــل پریخ ــة قت توطئ
پریخــان  خانــم، دختــر محبــوب شــاه تهماســب 
ــی  ــود؛ او از صفات ــرزا ب ــر محمدمی اول و خواه
قدرت طلبــی  و  درایــت  هوشــمندی،  چــون 
برخــوردار بــود و در همــة امــور همچــون 
ــرد.  ــک می ک ــدر کم ــه پ ــم ب ــاوری فهی مش
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شــده بودند و رفته رفتــه بــدون اجــازه، ایــن کار را انجــام می دادنــد. 
اتفاقاتــی کــه در قزویــن بــه وقــوع می پیوســت توســط 
ــا  ــه ســمع مهدعلی ــا موافقانــش ب ــرزا ســلمان و هم پیمانانــش ی می
ــرد،  ــی می ک ــی تلق ــت و سرکش ــع را مخالف ــید و آن وقای می رس
بــه گونــه ای کــه حساســیت مهدعلیــا را بــا ایــن فــرض کــه مبــادا 
پریخــان  خانــم قــدرت مطلــق شــود، بیــش از پیــش برمی انگیختنــد 
و نســبت بــه قــدرت قزلباشــان و تعهــدی کــه نســبت بــه آن بانــو 
ــرزا و  ــلمان می ــن، س ــد. بنابرای ــم می دادن ــدار و بی ــتند، هش داش

ــم متحــد شــدند. ــه پریخــان خان ــا علی مهدعلی
ــگ  ــاوه و کاروانســرای دان ــاه از س ــال، کاروان ش ــن ح در همی
ــراه  ــه هم ــم ب ــان  خان ــکرود، پریخ ــود. در خش ــن ب ــازم قزوی ع
ــره  ــة انصــار، پی ــی ســلطان، خلیف ــان، قل ــده ای همچــون امیرخ ع
محمــد خــان، خلیــل خــان و محمــدی خــان تخمــاق و مــردم بــه 

ــد. ــاه رفتن پیشــواز موکــب ش
ــمخال  ــب ش ــری از جان ــال خط ــه احتم ــت ک ــن موقعی در ای
خــان چرکــس می رفــت، بــرای ممانعــت از ایــن واقعــة احتمالــی، 
چــاره ای اندیشیده شــد و امیــر اصــالن خــان ارشــلو افشــار، مأمــور 
ــی  ــع ســازد و فرمان ــی و دف ــان را خنث ــا خطــر شــمخال خ شــد ت
صــادر شــد کــه مطابــق آن ســرزمین شــکی بــه او اعطــا شــده و 
ــا  ــن بدانج ــش از قزوی ــة مردم ــراه هم ــه هم ــت ب ــز می بایس او نی
روانــه شــوند و قبــل از آن نیــز تنهــا و بــدون قشــون بــه  خدمــت و 

اســتقبال شــاه بــرود و ســپس راه شــکی را در پیــش بگیــرد. 
ــم  ــدور حک ــن کار و ص ــام ای ــور انج ــه مام ــالن ک ــر اص امی
شــده بود و بــا شــمخال همــدل بــود، بــه قزویــن رفــت و از 
ــه  ــازد؛ شــمخال ک ــی س ــتور را عمل ــا آن دس شــمخال خواســت ت
متوجــه باطــن امــر شــده بــود تنهــا راه چــاره را اطاعــت و رفتــن و 

ــام داد.  ــن کار را انج ــس ای ــد، پ ــزاع دی دوری از ن
وقتــی کاروان شــاه بــه یــک فرســخی قزویــن رســید، پریخــان 
خانــم بــه همــراه چهارصــد یــا پانصــد قورچــی و همراهــان 
ــی  ــر اصل ــه مق ــت شــاه ب ــد و در نهای ــه اســتقبال رفتن ــژه اش ب وی

ــه  ــه در دولتخان ــروه ب ــروه گ ــردم گ ــید و م ــن رس ــود در قزوی خ
آمــده و بــدو تبریــک گفتنــد و از آن پــس محمــد خدابنــده بــدون 

ــه زد.  ــاهی تکی ــت ش ــه تخ ــدی ب ــری ج ــزی و درگی خونری
در ایــن میــان دســتوری مبنــی بــر قتــل پریخــان خانــم صــادر 
شــد و بنــا شــد کــه خلیــل خــان افشــار، ایــن کار را انجــام دهــد. 
در همــان حــال نیــز شــمخال خــان کشــته شــد و اصــالن خــان 
ــت  ــن راه توانس ــرد و از ای ــکش ک ــاه پیش ــه پادش ــر او را ب ــز س نی

خــود را عزیــز کنــد. 
ــار،  ــان افش ــل خ ــان خلی ــن از همراه ــد ت ــب، چن ــان ش هم
ــه  ــود، ب ــة او ب ــه لل ــان، ک ــل خ ــة خلی ــم را  در خان پریخــان خان
ــان  ــزار توم ــغ ده ه ــب مبل ــان صاح ــل خ ــاندند و خلی ــل رس قت
ــا  ــان تنه ــه بی ــاز ب ــر نی ــد. اگ ــم ش ــان خان ــوال پریخ ــام ام و تم
ــا  ــکاری مهدعلی ــه و هم ــا دسیس ــم ب ــاق آن ه ــن اتف ــل ای دلی
ــکار  ــراد فریب ــه اف ــد ب ــت نبای ــه حکوم ــت ک ــوان گف ــد، می ت باش
ــوان  ــه نمی ت ــچ وج ــه هی ــم ب ــاز ه ــد. ب ــال ده ــن پروب و فتنه چی
ایــن خواهرکشــی را در قالــب حرکتــی سیاســی از جانــب محمــد 
خدابنــده توجیــه کــرد. بیشــتر می تــوان دلیــل ایــن قتــل مخفــی 
را کینــة خیرالنســا بیگــم دانســت زیــرا او عــالوه  بــر ترســی کــه 
ــار  هــم مــورد  ــم داشــت، یــک ب ــق پریخــان خان از قــدرت مطل
ــم او  ــود و پریخــان خان ــرار گرفته ب ــی خواهرشــوهرش ق بی اعتنای

را خــوار ســاخته بود. 
خیرالنســا بیگــم، در قتــل شــمخال خــان چرکســی نیــز نقــش 
داشــت. او دایــی پریخــان خانــم بود و بــه همین واســطه در دوران 
ــار  ــی در درب ــران چرکس ــی از س ــوان یک ــه عن ــب ب ــاه تهماس ش
ــب  ــه از جان ــه هایی ک ــات و دسیس ــام اقدام ــت. تم ــور داش حض
ــورت  ــکاری و مش ــا هم ــت ب ــورت می پذیرف ــم ص ــان خان پریخ
شــمخال خــان انجــام می شــد. بــرای مثــال او در روی کار آمــدن 
اســماعیل دوم نقــش مهمــی ایفــا کــرد و حتــی بــرای ایــن کــه 
ــا خواهــرزادة خــود،  صداقــت خــود را نشــان دهــد حاضــر شــد ت
ــا روی کار آمــدن محمــد  ســلیمان میــرزا، را مســموم کنــد امــا ب
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خدابنــده دســت او کوتــاه شــد و بــه قتــل رســید زیــرا خیرالنســا 
ــد. ــود می دی ــد راه خ ــم او را س بیگ

جنگ با عثمانیان

بــه طــور کلــی تغییراتــی کــه در دســتگاه قــدرت صفــوی بــه 
ــم  ــت را مغتن ــا فرص ــا عثمانی ه ــد ت ــث ش ــود، باع ــود آمده ب وج
ــه  ــماعیل دوم ب ــاه اس ــرگ ش ــر م ــه خب ــی ک ــمارند. در زمان بش
ــه  ــرد ک ــام ک ــاه قلی قی ــام ش ــه ن ــرد ب ــری ک ــید، امی ــوش رس گ
تابــع صفویــان بــود. او بــا مشــاهدة درگیــری ســران قزلبــاش بــه 
وان رفــت و اوضــاع را بــرای حاکــم آن منطقــه شــرح داد. خســرو 
ــازه  ــب اج ــا کس ــا ب ــالع ی ــدون اط ــة وان، ب ــم منطق ــا، حاک پاش

ــه همــراه  ــا نقــض صلــح آماســیه ب از ســلطان عثمانــی، ب
ــلماس  ــوی و س ــمت خ ــه س ــکری را ب ــرد، لش ــپاه ک س
ــه  ــه ب ــد ک ــرای جدی ــان، ام ــن زم ــاخت. در ای ــه س روان
حاکمیــت ایــن مناطــق منصــوب گشــتند، در جایــگاه خــود 
ــه آن  ــی ب ــکر کردی_عثمان ــه لش ــد ک ــرار نگرفته بودن ق
نواحــی رســید. بدیــن ترتیــب مــردم و ســران ایــن نواحــی 
ــاع  ــور دف ــق مذک ــود و مناط ــا از خ ــدند ام ــر ش غافلگی
کردنــد و تنهــا حاکــم ارومیــه، خــان ســلطان خنوســلو، بــا 
ــه منجــر  ــد ک ــاور کردن ــا را ب ــش، قســم دروغ کرده یاران
ــز  ــه تبری ــان ب ــر خ ــه کشــته شــدن خودشــان شــد. امی ب
ــرار داد.  ــه ق ــورد توج ــغالی را م ــق اش ــد و مناط وارد ش
ــد و عــده ای  ــاه بردن ــه درون قلعــه پن عــده ای از کردهــا ب
نیــز بازگشــتند. در ایــن هنــگام همه جــا از قتــل و غــارت 
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ــی  ــتادگی در آن نواح ــی ایس ــان توانای ــده بود و قزلباش ــده ش آکن
ــه  ــش ب ــان و همراهان ــر خ ــن امی ــتند. بنابرای ــظ آن را نداش و حف
ــل و غارت هــا  ــن نواحــی از قت ــد. مــردم ای ــز مراجعــت کردن تبری
و رفت وآمدهــا بــه ســتوه آمده بودنــد و در نتیجــه بــه ناچــار 
ــه ای  ــر قلع ــه تعمی ــا ب ــپس عثمانی ه ــدند. س ــا ش ــع عثمانی ه تاب
کــه در دورة شــاه تهماســب بــه عنــوان مــرز بــود و بایــد خــراب 

ــوش. ــگ خام ــالن جن ــی اع ــن یعن ــد و ای ــد، پرداختن می مان
شــروانیان  دوره،  ایــن  در 
نیــز بــا عثمانیــان متحــد شــدند. 
ــر  ــری ابوبک ــه رهب ــروانیان ب ش
ــاش در  ــپاه قزلب ــه س ــرزا ب می
ــداد  ــد و تع ــه بردن ــد حمل دربن
ــل  ــه قت ــا را ب ــری از آن ه کثی
ــا پیوســتن  رســاندند و ســپس ب
ــس و  ــی، تفلی ــپاه عثمان ــه س ب
را تســخیر کردنــد.  قلعــه اش 
بــه  گرجســتان  شــاهزادگان 
و  درونــی  اختالفــات  دلیــل 
ــوی، از  ــار صف ــدی از درب ناامی
کردنــد.  اســتقبال  عثمانیــان 
ــلطان  ــز س ــر نی ــرف دیگ از ط
گــرای،  محمــد  از  عثمانــی 
ــرد  ــت ک ــار، درخواس ــان تات خ

ــان  ــد و آن ــروان برون ــة ش ــه منطق ــزر ب ــت خ ــق دش ــه از طری ک
ــد.  ــز بپذیرفتن نی

در قزوین چه می گذشت؟ 

ــه نوشــتند  ــی نام ــار عثمان ــه درب ــا بســیار مســالمت آمیز ب آن ه
و خواهــان جوابــی نســبت بــه نقــض قــرداد صلــح آماســیه شــدند. 
ایــن نامــه را شــخصی بــه نــام ولــی بیــک اســتاجلو فرســتاد کــه 

ــز،  ــی نی ــی شــد. از طرف ــی زندان توســط حاکمــان مرزهــای عثمان
عــده ای لشــکری را در مناطــق مــرزی ایــران آمــاده  کردنــد تــا بــه 
دفــاع از مناطــق بپردازنــد. عــده ای از امــرا در درون دربــار و مجلس 
پیشــنهاد دادنــد کــه خود شــاه شــخصا بــه همراه امــرا و ســپاهیانش 
بــه جنــگ بــا عثمانیــان بــرود و از مناطــق ســرحدی ایــران دفــاع 
ــود و  ــت ب ــد صالحی ــه فاق ــران ک ــاه ای ــای پادش ــه ج ــا ب ــد. ام کن
ــه او  ــت ک ــت نداش ــکل درس ش
وارد ماجــرا شــود، حمــزه میرزا و 
مهدعلیــا بــر آن شــدند در ســال 
ــی،  ــپاهی عراق ــا س 98۶ ه. ق ب
ــاغ و  ــی از قره ب ــی و کرمان فارس
ــد.  ــان برون ــه آذربایج ــروان ب ش
آن هــا وارد اردبیــل و ســپس 
قزلباشــان  شــدند.  قره بــاغ 
نواحــی  در  می بایســت  نیــز 
مــرزی ایــران، حمــالت دشــمن 
درگیــر  می کردنــد،  دفــع  را 
و  شــدند  درونــی  مشــکالت 
گروه هــای  هماهنگــی  عــدم 
ــر  ــا یکدیگ ــاش ب ــف قزلب مختل
ــع  ــرای دف ــاد ب ــر در اتح و تأخی
را  دشــمن  عثمانیــان،  خطــر 
خشــمگین تر و تندتــر از قبــل 

ــرد. ک
در ایــن زمــان، حمــزه میــرزا و مهدعلیــا بــه همــراه لشکرشــان 
بــه آغــاج قرابــاغ رســیدند و بــا رســیدن آنهــا قــرار شــد تا شــاهزاده 
و مهدعلیــا در آنجــا بماننــد و ســپاهیان کــه قریــب بــه پنجــاه هــزار 
نفــر بودنــد، بــه رهبــری میــرزا ســلمان وزیــر بــه شــروان برونــد اما 
ارس خــان قبــل رســیدن بــه شــروان از ســمت خــود کناره گیــری 
ــرای  ــید. او ب ــا می ترس ــا عثمانی ه ــدن ب ــه ش ــرا از مواج ــرد زی ک

خیرالنســا بیگــم، در قتــل شــمخال خــان 
چرکســی نیــز نقــش داشــت. او دایــی پریخــان 
خانــم بــود و بــه همیــن واســطه در دوران شــاه 
تهماســب بــه عنــوان یکــی از ســران چرکســی 
ــات و  ــام اقدام ــت. تم ــور داش ــار حض در درب
ــم  ــان خان ــب پریخ ــه از جان ــه هایی ک دسیس
ــورت  ــکاری و مش ــا هم ــت ب ــورت می پذیرف ص
ــال  ــرای مث ــد. ب ــام می ش ــان انج ــمخال خ ش
آمــدن اســماعیل دوم نقــش  او در روی کار 
ــه  ــن ک ــرای ای ــی ب ــرد و حت ــا ک ــی ایف مهم
صداقــت خــود را نشــان دهــد حاضــر شــد تــا 
ــرزا، را مســموم  خواهــرزادة خــود، ســلیمان می

ــد. کن
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ــه  ــا ب ــد ت ــر آن ش ــود، ب ــای خ ــر کوتاهی ه ــتن ب ــرپوش گذاش س
شــماخی بــرود و قلعــه را تحــت ســیطرة خــود در آورد. در همیــن 
اثنــا، لشــکریان تاتــار بــه رهبــری عــادل گــرای خــان، بــرادر محمد 
گــرای خــان، پدیــدار شــده و همــة بخش هــا را  نوردیــد. ارس خــان 
و ســپاهیانش نیــز بــه وســیلة عثمانــی هــا و تاتارهــا کشــته شــدند. 
تاتارهــا بســیاری از قزلباشــان را کشــتند. باقــی قزلباشــان در جنــگ 
ــا تاتارهــا نیــز بــه هــر شــکل ممکــن فــرار کردنــد و بــه پیــش  ب
حمــزه میــرزا و مــادرش رفتنــد. میــرزا ســلمان بــا آگاهــی یافتــن از 
وضــع موجــود توســط شــخصی چوپان نمــا، تصمیــم گرفته بــود بــا 
ــه  ــد و بعــد از تســخیر و مغلوب ســازی آن هــا ب ــه کن تاتارهــا مقابل
ــه  ــد ک ــه بودن ــش نرفت ــی پی ــا خیل ــد. آن ه ــت کن ــماخی مراجع ش
لشــکر عــادل گــرای را در مقابــل خــود دیدنــد. طــی نبــرد، عــادل 
ــه  ــم ب ــا ه ــان پاش ــد و عثم ــپاهیانش شکســت خوردن ــرای و س گ
ــر  ــن خب ــرد.  بنابرای ــینی ک ــت، عقب نش ــالع از هزیم ــض اط مح
پیــروزی بــه حمــزه میــرزا و مهدعلیــا رســید. گــزارش پیــروزی بــه 

سراســر دولــت صفــوی و بــه قزویــن ابــالغ شــد. 

پس از پیروزی

بــر اســاس منابــع، پــس از ایــن پیــروزی، میــان امــرای قزلباش 
و مهدعلیــا اختالفــی در گرفــت کــه مهدعلیــا بــا دلخــوری و قهــر 
ــخ آمده اســت  ــد. در خالصه التواری ــن ش ــازم قزوی ــرعت ع ــه س و ب
کــه: »نظــر میــرزا ســلمان ایــن بــود کــه اردوی ولیعهــد در همــان 
جــای خــود اســتقرار داشته باشــد تــا وزیــر و امــرا بــا نیروهایشــان 
بــه دربنــد برونــد و بــه کار عثمــان پاشــا پایــان دهند و پــای عثمانی 
ــت و  ــا نپذیرف ــا مهدعلی ــد، ام ــه قطــع کنن ــه منطق را از آمدوشــد ب
ــرا  ــب ام ــرم را از عق ــی ح ــیک آقاس ــان ایش ــک ترکم ــد بی محم
فرســتاد کــه بــه هیــچ وجــه توقــف نکــرده، در ســاعت متوجــه اردو 
شــوند. میــرزا ســلمان و امــرا نیــز عــادل گــرای خــان را برداشــتند 
و مهمــات شــروان ناســاخته در شــوال وارد اردوی عالــی شــدند.« 
ــت  ــا باب ــلمان تنه ــرزا س ــرا و می ــا ام ــا ب ــالف مهدعلی ــا اخت ام

ــر  ــر س ــا ب ــه آن ه ــود بلک ــا نب ــان پاش ــرار عثم ــس از ف ــدام پ اق
متصــدی امــور شــروان نیــز باهــم متفــق نبودنــد و در نهایــت کار 
بــه جایــی رســید کــه مهدعلیــا بــا وجــود ســرمای ســخت و ســوزان 

ــن رســاند. ــه قزوی و طــی چهــاره روز خــود را ب

به قتل رسیدن مهدعلیا توسط قزلباشان

ــان  ــا و قزلباش ــان مهدعلی ــالف می ــان، اخت ــت زم ــا گذش ب
ــر  ــت، ه ــت بازگش ــه پایتخ ــه او ب ــی ک ــت و وقت ــش یاف افزای
ــا  ــتری ب ــری بیش ــه درگی ــر ب ــرد منج ــادر می ک ــه ص ــی ک فرمان
ــان  ــرزا خ ــم، می ــه گفتی ــور ک ــد. همانط ــاش می ش ــرای قزلب ام
ــت  ــدای دول ــا از ابت ــد علی ــاند و مه ــل رس ــه قت ــم را ب ــدر بیگ پ
خدابنــده نســبت بــه او خشــم داشــت. بعــد از ازدواج مهــد علیــا و 
محمــد خدابنــده و بعــد از متولــد شــدن ســلطان حســن میــرزا کــه 
ــتیالی  ــت اس ــدران تح ــی از مازن ــود، نیم ــن ازدواج ب ــل ای حاص
ایــن شــاهزاده و نیمــی از آن نیــز بــه ســلطان محمــود، کــه بــه 
ــود،  ــراد ب ــلطان م ــر س ــر می ــت و پس ــهرت داش ــان ش ــرزا خ می
ــدران  ــرزا، مازن ــن می ــماعیل دوم، حس ــاه اس ــان ش ــید. در زم رس
را تــرک کــرد و باقــی مناطــق تحــت تصــرف او نیــز بــا تــالش 
ــد  ــلط او درآم ــت تس ــان، تح ــرزا خ ــر می ــو، وزی ــمس الدین دی ش
ــد  ــدس زده می ش ــد، ح ــه ش ــا، ملک ــه مهدعلی ــن ک ــد از ای و بع
ــدر  ــات پ ــد و از اقدام ــا بیای ــزد مهدعلی ــه ن ــان ب ــرزا خ ــه می ک
ــه کار  ــرده و ب ــیمانی ک ــت و پش ــار ندام ــا اظه ــه آن ه ــبت ب نس
خــود یعنــی حکمرانــی مازنــدران بپــردازد. امــا اختالفــات و 
ــد  ــی ش ــان، دلیل ــرزا خ ــو و می ــمس الدین دی ــازگاری های ش ناس
کــه او بــه دربــار شــاهی واقــع در قزویــن نــرود. همیــن امــر مزیــد 
ــا  ــد. مهدعلی ــر بیای ــام ب ــا درصــدد انتق ــا مهدعلی ــت شــد ت ــر عل ب
ــان او  ــه از خویش ــان ک ــی خ ــه میرعل ــدران را ب ــی مازن حکمران
ــه جــای میرعلــی خــان در  ــود ســپرد، ولــی خــان ترکمــان را ب ب
مازنــدران گماشــت. میــرزا خــان نیــز از وحشــت بــه قلعــة اســتوار 
فیروزجــاه پنــاه بــرد و قلعــه بــه راحتــی فتــح نشــد و همیــن امــر 
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ــا را نســبت  لحظه به لحظــه خشــم مهدعلی
ــد  ــرد. بع ــتر می ک ــان بیش ــرزا خ ــه می ب
از بازگشــت مهدعلیــا بــه قزویــن، بــه 
ــته  ــا در بس ــراوان، ب ــای ف ــم تالش ه رغ
مواجــه شــد تــا ایــن کــه شــاهرخ، خلیفــة 
ذوالقــدر مهــردار، را بــه ســوی میــرزا 
خــان فرســتاد و طــی مذاکراتــی کــه 
ــد،  ــام دادن ــم انج ــا ه ــخص ب ــن دو ش ای
ــه راه  ــت ک ــی دریاف ــان مازندران ــرزا خ می
چــاره ای جــز تســلیم نــدارد و بهتــر اســت 
راه ســازش و مالطفــت را در پیــش گیــرد 
ــاری امــرا مــورد رحمــت  ــا ی کــه شــاید ب
ــا واقــع شــود. شــاهرخ خــان نیــز  مهدعلی
تضمیــن کــرد کــه جــان او در امــان اســت 
ــد.  ــد نمی کن ــری او را تهدی ــچ خط و هی
بدیــن ترتیــب، میــرزا خــان بــا اعتمــاد بــه 
قســم شــاهرخ، راهــی دربــار شــاه و ملکــه 
شــد کــه تــا شــاید مــورد بخشــش آن هــا 
ــه  ــن ک ــه محــض ای ــی ب ــرد. ول ــرار گی ق
مذاکــرات و پیمان هــای صورت گرفتــه، 
بــا  او  رســید،  مهدعلیــا  گــوش  بــه 
نارضایتــی از ایــن امــر، هنگامــی کــه 
ــه نزدیکــی قزویــن  ــرزا خــان ب امــرا و می
ــان را فرســتاد  رســیدند، عــده ای از قورچی
و میــرزا خــان را  بــه بهانــة مراقبــت از او 
ــد،  ــدا کردن ــرا ج ــش، از ام ــن امنیت و تامی
ــه  ــرا، ب ــم ام ــبانگاه و دور از چش ــی ش ول
امــر، خشــم  ایــن  رســاندندش.  قتــل 
ــه  ــبت ب ــش نس ــش  از  پی ــان را بی قزلباش
ملکــة ســرکش برانگیخــت و حتــی بعــد از 
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ــه دلجویــی  ــه درگاه شــاهی رفتنــد، مهدعلیــا هیچ گون ایــن کــه ب
ــش  ــر آت ــر، ب ــن ام ــا روا نکــرد و ای ــه آن ه ــی نســبت ب و مرحمت

ــد.  ــان دمی خشمش
ــاال  ــطور ب ــه در س ــز ک ــار، نی ــیر تات ــان، اس ــرای خ ــادل گ ع
از او ســخن بــه میــان آمده بــود، بــر ایــن دشــمنی و کینــه 
افــزود. دســتگاه ســلطنت می خواســت تــا نگهــداری از او در 
کمــال احتــرام باشــد تــا بــه گونــه ای بتوانــد تاتارهــا و عثمانیــان 

را از اتحــاد بــا یکدیگــر بــاز 
ــارت  ــن اس ــرا، ای ــا ام دارد. ام
مصلحــت  را  گــرای  عــادل 
می خواســتند  و  نمی دیدنــد 
قلعه هــای  از  یکــی  بــه  را  او 
مناســب بفرســتند. ایــن امــر 
نیــز خشــم آن هــا را نســبت 
نهایــت  بــه  مهدعلیــا،  بــه 
ــه  ــوری ک ــه ط ــاند، ب ــود رس خ
شــایع شــد خیانتــی صــورت 
خیانــت  شــایعة  گرفته اســت. 
مهدعلیــا و رابطــة نامشــروع 
ــد  ــث ش ــرای باع ــادل گ ــا ع ب
دولتخانــه  از  را  او  امــرا  کــه 
عــادل  ولــی  کننــد  خــارج 
ــه  ــرد و ب ــتادگی ک ــرای ایس گ
تعــدادی از قزلباشــان ضربــه 

زد. قزلباشــان نیــز عــادل گــرای و همراهانــش را بــه تیــر بســتند. 
ــده،  ــد خدابن ــلطنت محم ــدای س ــان ابت ــالوه، از هم ــه ع ب
مهدعلیــا قصــد داشــت تــا عبــاس میــرزا را از هــرات بــه قزویــن 
ــور  ــدم حض ــه ع ــه ک ــن بهان ــه ای ــاملو ب ــان ش ــا خ ــاورد ام بی
ــن  ــفتگی در ای ــری و آش ــه درگی ــر ب ــرات، منج ــاهزاده در ه ش
ــاز  ــر ب ــن س ــه قزوی ــرزا ب ــاس می ــود، از آوردن عب ــه می ش منطق

زد. بــار دیگــر نیــز، بعــد از تمــام شــدن جنــگ عثمانــی و جمــع 
شــدن قزلباشــان در دربــار، نــواب بیگــم خواســتار آمــدن عبــاس 
میــرزا شــد امــا بــاز هــم خــان شــاملو عــذر خواســت و از آوردن 
او ســر بــاز زد. مهدعلیــا نیــز بــه خشــم آمــد. پــدر علیقلــی خــان 
ــازه  ــه اج ــراوان از ملک ــرس ف ــا ت ــود، ب ــن ب ــه در قزوی ــاملو ک ش

ــه پایتخــت آورد.  ــرزا را ب ــاس می ــود، عب ــا خ ــت ت گرف
اینگونــه بــه نظــر می رســد کــه در میانــة ســفر، حســین خــان 
شــاملو، پــدر علیقلــی خــان، بــا 
نزدیکــی  در  خــان  شــاهرخ 
مازنــدران دیــداری داشــت و 
آن هــا  میــان  صحبت هایــی 
ــین  ــی حس ــد. وقت ــدل ش ردوب
رســید،  هــرات  بــه  خــان 
پســرش  بــا  صحبت هایــی 
قزلباشــان  تمــام  داد.  انجــام 
مشــوش  منطقــه،  در  حاضــر 
و هراســان شــدند و بیــم آن 
ــی  ــی قل ــادا عل ــه مب داشــتند ک
خــان تحــت تأثیــر ســخنان 
پــدر، شــاهزاده را راهــی قزویــن 
زیــادی  تالش هــای  و  کنــد 
ــن  ــع ای ــا مان ــد ت ــام دادن انج
کار شــوند. بنابرایــن حســین 
خــان، درمانــده در راه بازگشــت 
فهمیــد کــه مهدعلیــا کشته شــده و ماجــرای انتقــال شــاهزاده بــه 

یافته اســت.  خاتمــه  قزویــن، 

چگونگی به قتل رسیدن نواب عالیه

ــه ســتوه  ــا ب ــدرت و ســلطة مهدعلی قزلباشــان کــه از حجــم ق
ــه شــاه نوشــتند: ــد، نامــه ای ب آمــده بودن

ــروزی،  ــن پی ــس از ای ــع، پ ــاس مناب ــر اس ب
ــا اختالفــی در  ــاش و مهدعلی ــرای قزلب ــان ام می
گرفــت کــه مهدعلیــا بــا دلخــوری و قهــر و بــه 
ســرعت عــازم قزویــن شــد. در خالصه التواریــخ 
ــن  ــلمان ای ــرزا س ــر می ــه: »نظ ــت ک آمده اس
ــان جــای خــود  ــه اردوی ولیعهــد در هم ــود ک ب
اســتقرار داشته باشــد تــا وزیــر و امــرا بــا 
نیروهایشــان بــه دربنــد برونــد و بــه کار عثمــان 
پاشــا پایــان دهنــد و پــای عثمانی را از آمدوشــد 
بــه منطقــه قطــع کننــد، امــا مهدعلیــا نپذیرفــت 
و محمــد بیــک ترکمــان ایشــیک آقاســی حــرم 
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــتاد ک ــرا فرس ــب ام را از عق
توقــف نکرده، در ســاعت متوجــه اردو شــوند...« 
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بــر ضمیــر منیــر اشــرف ظاهــر اســت کــه نســوان بــه مقتضــای 
ــواب  ــد و ن ــام منســوب و معروفن عقــل و ضعــف رای و لجاجــت ت
علیــا همیشــه نقیض گــری بــا دولتخواهــان نمــوده آنچــه در 
ــر  ــداده ب ــه آن ن ــم رضــا ب ــت مصلحــت می دانی ــور دول انتظــام ام
خــالف صواب دیــد ســفید ریشــان دولــت قاهــره عمــل می نمایــد 
ــال  ــا ح ــد و ت ــا در می آی ــواری و ســبکی م ــت و خ ــام خف و در مق
کــه از مــا بی آدابــی و امــری کــه موجــب خــوف باشــد بــه ظهــور 
ــن  ــه از جانبیی ــاال ک ــتیم، ح ــوده و نیس ــن نب ــود ازو ایم نیامده ب
ــته ازو  ــان برخاس ــاب از می ــردة حج ــده پ ــان آم ــه می ــت ب نقاض
ســخنان عتــاب آمیــز بــه ریش ســفیدان طوایــف ســر می زنــد و مــا 
ــه ایمــن  از اهــل نفــاق شــمرده تهدیــدات عظیــم می نمایــد چگون
توانیــم بــود و کلیــه آن اســت کــه مناســب دولــت نمی دانیــم کــه 
ــان  ــاش از دودم ــة قزلب ــه در میان ــد ک ــهرت یاب ــالطین ش بین الس
ــل و  ــت دخ ــور دول ــورات در ام ــه ع ــده، ک ــی نمان ــلطنت کس س
ــدار او  ــلط و اقت ــه تس ــل کالم آن ک ــا حص ــلطنه اند. م مختار الس
در امــور ســلطنت و پادشــاهی مکــروه خاطــر کل طوایــف قزلبــاش 
ــر  ــا او تعیــش ممکــن نیســت و اگ ــه هیچ وجــه ب ــا را ب اســت و م
دفــع او نشــود متحمــل اســت کــه فســادی چنــد روی دهــد کــه 

ــت باشــد.  موجــب نقصــان دیــن و دول
ــا  ــا ی ــت ت ــان خواس ــود، از قزلباش ــردی آرام ب ــه م ــاه ک ش
ــی خــودش  ــا حت ــدران بفرســتد و ی ــا مازن ــم ی ــه ق همســرش را ب
ــق او  ــان مواف ــه قزلباش ــینی ک ــه جانش ــاهی را ب ــت و پادش حکوم
باشــند، بســپارد. امــا مهدعلیــا بــا فهمیــدن ماجــرا بســیار خشــمگین 
ــت  ــماجت گف ــا س ــه ب ــود بلک ــق نب ــاه مواف ــا ش ــا ب ــد و نه تنه ش
کــه ذره ای از رویــه اش دســت نمی کشــد. در ســال 98۷ ه. ق، 
قزلباشــان بــه محــض اطــالع از گفته هــای ملکــه بــه حرمســرای 
ــادرش و  ــه و م ــواب عالی ــاه، ن ــزد ش ــد و در ن ــوم بردن ــاه هج ش
ــه قتــل رســاندند. شــاه چنــان  ــی را ب ــزرگان مازندران بســیاری از ب
ــد. روز  ــت کاری کن ــه نتوانس ــود ک ــس ب ــار و ضعیف النف بی اختی
ــورد  ــاه در م ــد و ش ــرد آمدن ــه گ ــان در دولتخان ــة قزلباش ــد هم بع

مــرگ همســرش ســکوت کــرد و آن را قضــا و قــدر الهــی خوانــد 
ــرد  ــوب نک ــان خ ــر کاش ــاب تغیی ــم در ب ــد بیگ ــت:» فرمودن و گف
ــت  ــی حکوم ــود.« او  حت ــول نفرم ــاب قب ــرا در آن ب ــاس م و التم
ــه یکــی از عاملیــن قتــل ملکــه، یعنــی محمــد خــان  کاشــان را ب

ــان داد. ترکم

نتیجه گیری

مهدعلیــا کــه بــه واســطة قتــل پــدرش، توســط شــاه تهماســب 
اول بــه عقــد محمــد خدابنــده در آمــد، توانســت از ضعــف و 
ــه  ــلطنت ب ــه س ــی ک ــد و زمان ــتفاده کن ــرش اس ــی همس بی کفایت
ــا  ــمرد. خیرالنس ــت ش ــید، او فرصــت را غنیم ــده رس ــد خدابن محم
تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفــت تــا موانعــی را کــه بــر ســر راه 
خــود می دیــد از بیــن ببــرد و در ایــن راســتا و بــا تــوطئة او بــود 
ــی او، شــمخال خــان چرکســی، کشــته  ــم و دای کــه پریخــان  خان
شــدند. مهدعلیــا کــه می تــوان او را بــه نوعــی پادشــاه صفــوی بــه 
ــا عثمانی هــا شــرکت کــرد  ــگ ب ــه شــخصه در جن حســاب آورد ب
و مانــع دســت اندازی آن هــا شــد، امــا طولــی نکشــید کــه قــدرت 
فــراوان و اقدامــات خودســرانة او، خشــم قزلباشــان را برانگیخــت و 

در نهایــت او را در حرمســرا، در نــزد شــاه بــه قتــل رســاندند. 
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مقدمه

ــه  ــیبری ب ــه ۱8۶9 در س ــپوتین در 2۱ ژانوی ــوری راس گریگ
ــه  ــود ک ــی ب ــا مدع ــت ام ــی نداش ــچ تحصیالت ــد. او هی ــا آم دنی
ــی راه و  ــدان ب ــای او چن ــه ادع ــی دارد و البت ــای فراطبیع نیروه
کاذب نبــود. در آن زمــان، روســیه تــزاری شــرایط خوبــی نداشــت، 
جنگ هــای پــی در پــی و بــار مالــی ناشــی از آن، ایــن کشــور را 
بــه ورطــة ورشکســتگی کشــاند و تــزار نیکــوالی دوم بــه دلیــل 
ــده   ــار ش ــه  گرفت ــیا در مخمص ــا و آس ــش در اروپ زیاده طلبی های

بــود.
ــاری  ــکالی دوم از بیم ــر نی ــا پس ــه آلکســی، تنه ــی ک هنگام
ــود و پزشــکان نمی توانســتند  ــاده ب هموفیلــی در بســتر مــرگ افت
او را مــداوا کننــد، راســپوتین کــه پیــش از آن بــا رفتــارش یکــی 
ــان  ــطة هم ــه واس ــود، ب ــه ب ــاری را فریفت ــیش های درب از کش
ــا  ــندة او را ب ــزی کش ــت و خونری ــی رف ــزد آلکس ــه ن ــیش ب کش

ــرد. ــان ک ــد ِورد، درم ــدن چن خوان
ــیه  ــی روس ــع تاریخ ــی مناب ــه حت ــت ک ــی اس ــا واقعیت این ه
نیــز دلیلــی بــر کتمــان آن ندیدنــد. راســپوتین دائم الخمــر و 
ــه  ــرد ک ــا می ک ــود ادع ــن وج ــا ای ــود، ب ــی ب ــرانی افراط هوس
ــرو  ــن نی ــا همی ــود ب ــی ب ــد و مدع ــس کرده ان ــین او را لم قدیس

ــد.  ــان کن ــی را درم ــاری آلکس ــد بیم می توان
ــدرت  ــپوتین از ق ــه راس ــتند ک ــاور داش ــردم ب ــیاری از م بس
ــز  ــن راه نی ــت و از ای ــوردار اس ــی برخ ــل توجه ــزم قاب هیپنوتی

بیمــاری هموفیلــی پســر پادشــاه روســیه را درمــان کــرده و 
ــه  ــت آورد، ب ــه دس ــاری را ب ــان درب ــته دل زن ــن توانس همچنی
ــد و  ــار او کنن ــا جانشــان را نث ــد ت ــا حاضــر بودن ــه آنه طــوری ک

حتــی جشــن هایی را بــرای او برگــزار  می کردنــد.
ــزاری برخــالف گذشــته  راســپوتین پــس از درمــان ولیعهــد ت
ــه ای  ــه خان ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــت یاف ــی دس ــگاه رفیع ــه جای ب
ــه  ــژه ک ــن وی ــط تلف ــراه خ ــه هم ــن پترزبورگ ب ــل در س مجل
ــت. او  ــرار گرف ــارش ق ــود در اختی ــاده ب ــیه راه افت ــازه در روس ت
بــه تمــام خانم هــای اشــرافی وقــت مالقــات مــی داد و آن هــا در 
ــول  ــد، پ ــت می کردن ــود دریاف ــان خ ــه گم ــه ب ــی ک ــر خدمات براب
ــی  ــان مقام ــه چن ــپوتین ب ــیدند. راس ــه وی می بخش ــر ب و جواه
رســید کــه تــزار حتــی بــرای امــور جنگــی هــم بــه مشــاوره بــا 

می پرداخــت. او 
کلیســای  راســپوتین  غیراخالقــی  و  عجیــب  رفتارهــای 
بــه عنــوان  را  او  تــا  داشــت  آن  بــر  را  ارتدوکــس روســیه 
ــال،  ــن  ح ــا ای ــد. ب ــی کنن ــیطان زده معرف ــن و ش ــردی بی دی م
ــت از آب  ــدان درس ــگ چن ــارة جن ــپوتین درب ــگویی راس کار پیش
ــیه  ــربازان روس ــه س ــی داد ک ــتورهایی م ــًا دس ــد، او دقیق در نیام

می رســیدند. هالکــت  بــه  بی شــک، 
بــه تنــگ آمــده بودنــد  از اعمــال راســپوتین  ژنرال هــا 
ــا  ــت. روس ه ــری نمی گذاش ــزار اث ــر ت ــم ب ــا ه ــح آن ه و نصای
ــا  ــی آلمان ه ــرویس های اطالعات ــا س ــپوتین ب ــد راس ــد بودن معتق

یاسمن میرزایی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

شیطان مقدس
بررسی حیات گریگوری راسپوتین
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ــار  ــیه در کن ــی اول، روس ــگ جهان ــت. در جن ــته اس ــاط داش ارتب
ــن  ــه همی ــد، ب ــا آلمــان و اتریــش می جنگی انگلیــس و فرانســه ب
ــی ها در  ــتن انگلیس ــت داش ــی از دس ــع تاریخ ــی مناب ــل برخ دلی
ــات  ــر«، دیپلم ــد و »اســوالد رین ــت می کنن ــل راســپوتین حکای قت
ــدادی از  ــد. تع ــر می دانن ــپوتین مقص ــرور راس ــی را در ت انگلیس
ــة  ــه جمجم ــده ب ــلیک ش ــة ش ــه گلول ــد ک ــان دارن ــان اذع مورخ
راســپوتین کــه احتمــاال تیــر خــالص بــوده  از اســلحة رینــر بــه او 
اصابــت کــرد. ادعایــی کــه البتــه چنــدان دور از ذهــن نیســت امــا 
دولــت بریتانیــا بــا گذشــت بیــش از۱00 ســال از مــرگ راســپوتین 

ــار ایــن اتهــام نمــی رود. ــر ب زی
برخــی از مورخــان و بیشــتر مــردم روســیه »راســپوتین« 
را محــرک اصلــی تــزار بــرای ورود بــه جنــگ جهانــی اول 
می داننــد، رویــدادی کــه پیامــدش بــرای مــردم، بدبختــی، 
ــد  ــزار مانن ــان ت ــل اطرافی ــن دلی ــه همی ــود. ب فالکــت و نکبــت ب
ــر  ــه کم ــی می دانســتند ک ــپوتین« را اهریمن ــردم، »راس ــوم م عم

ــت. ــته اس ــیه بس ــزار و روس ــودی ت ــه ناب ب

تولد و خانواده

گریگــوری یفیموویــچ راســپوتین در ژوئــن  ســال ۱8۷2 
پوکروفســکویه ســیبری متولــد شــد کــه چهــرة ظاهــری الغــر، بــا 
ــه  ــود کــه هــر بیننــده ای را ب ــی ب موهــای قهــوه ای و چشــمان آب
ــوان قدیســی  ــه عن ــن عــده ای ب خــود مجــذوب می کــرد. او در بی
شــفا بخــش و در بیــن عــده ای دیگــر بــه عنــوان موجودی شــیطان 
ــاکاری  ــای زن ــه معن ــب راســپوتین ب ــت شــناخته می شــد و لق صف

ــه او داده شــد. ــوده اســت کــه ب ب
ــا آمــد بســیار بــزرگ و  ــه دنی ــه ای کــه گریگــوری در آن ب خان
جــادار بــود. پــدر وی یفیــم آندرئــی یویــچ راســپوتین نــام داشــت 
ــرای  ــود و ب ــی ب ــیار مذهب ــردی بس ــده و ف ــدای دهک ــه کدخ ک
ــوری،  ــادر گریگ ــام م ــد. ن ــدس می خوان ــاب مق ــود کت ــوادة خ خان
آنایگوروونــا بــود کــه قــد بلنــدی داشــت و الغــر بــود کــه اجدادش 

ــد. اهــل مغولســتان بودن
گریگــوری کــه نزدیکانــش او را بــه اســم گریشــا صــدا 
می کردنــد آخریــن و  ســوم فرزنــد خانــواده بــود. وی بــرادری بــه 

ــت. ــام وارا داش ــه ن ــری ب ــل و خواه ــام میخائی ن

دوران کودکی

گریشــا را بــه مدرســه ای در دهکــده فرســتادند امــا او عالقه ای 
بــه درس و تحصیــل نداشــت ولــی پــدرش اصــرار داشــت کتــاب 
ــت و  ــوی داش ــه ای ق ــه او حافظ ــوزد چراک ــه او بیام ــدس را ب مق
ــو  ــظ و بازگ ــدس را حف ــاب مق ــه از کت ــد صفح ــت چن می توانس
ــه  ــه مزرع ــرای کار ب ــه او را ب ــت ک ــتر نداش ــال بیش ــد. ده س کن
فرســتادند. گریشــا بــا قــوة تخیلیــش گاهــی می نشســت و ســعی 

ــد. ــدس را بفهم ــاب مق ــات کت ــی آی ــه معان ــرد ک می ک
گریگــوری بــا ســایر همســاالنش و حتــی بــا خواهــر و برادرش 
ــبی  ــد. ش ــخص ش ــیار زود مش ــاوت بس ــن تف ــت و ای ــرق داش ف
ــدرش کــه کدخــدای ده  ــدن پ ــه دی ــن از ریش ســفیدان ب ــد ت چن
ــراد ده  ــده شــدن اســب یکــی از اف ــاب دزدی ــد و در ب ــود، آمدن ب
صحبــت کردنــد. در آن روز گریشــا کــه تنهــا دوازده ســال داشــت 
و در بســتر افتــاده و از تــب می ســوخت، زمانــی کــه گفت وگــوی 
آنهــا را شــنید ناگهــان از تخــت خــود برخاســت و رو بــه یکــی از 

مــردان دهکــده کــرد و گفت:»تــو اســب را دزدیــده ای.«  
ــاکت  ــتور داد س ــم دس ــدرش ه ــد و پ ــی ش ــرد عصبان آن م
ــان  ــه مهمان ــس از آن ک ــردد. پ ــش بازگ ــه رختخواب ــود و ب ش
ــود را  ــده ب ــم ش ــب مته ــدن اس ــه دزدی ــه ب ــردی ک ــد ف رفتن
ــان  ــز هم ــدند دزد کســی نیســت ج ــه ش ــد و متوج ــب کردن تعقی
شــخص کــه گریگــوری گفتــه بــود. ایــن رویــداد حواشــی زیــادی 
در دهکــده داشــت امــا گریشــای دوازده ســاله حتــی خــودش هــم 
ــدون اینکــه از  ــرد را ب ــن ف ــه توانســت ای نمی دانســت کــه چگون
ــرد  ــاس می ک ــط احس ــد، فق ــایی کن ــد شناس ــرون بیای ــتر بی بس

ــده اســت. ــدن اســب را دی ــود دزدی ــی در بســتر ب وقت
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دوران جوانی

ــم  ــم ک ــید ک ــی رس ــنین جوان ــه س ــوری ب ــه گریگ ــی ک زمان
ــری  ــا دوســتش دیمیت ــاز شــد. وی ب ــه مراکــز دهکــده ب پایــش ب
ــد  ــو می کردن ــدس گفت وگ ــاب مق ــارة کت ــاعت ها درب ــن س پچرکی
و از طرفــی در مجالــس رقــص و آوازهــای شــبانه شــرکت می کــرد 

ــوش می پرداخــت. ــش و ن ــه عی ــان ب ــا زن و ب
ــا  ــن را تحســین می کــرد ام ــه دی ــة گریگــوری ب ــدرش عالق پ
به خاطــر تنبلــی، رقــص و آواز سرزنشــش می کــرد، در نتیجــه 
ــل  ــه دلی ــد ب ــدی بع ــا چن ــرد ام او را مســئول رانــدن گاری ک
ســوتفاهم هایی کــه پیــش آمــد، تصمیــم گرفــت بــه ورخوتــور کــه 
معروف تریــن دیرهــای ســیبری در آنجــا بــود بــرود. درســت یــک 
ــدر  ــه آنجــا رســید و پــس از شــناخت پ ــا ب ــه طــول کشــید ت هفت
ــی متوجــه  ــس از مدت ــور شــد. پ ــاکاری بیشــتر مجــذوب ورخوت م
ــف  ــاط مختل ــه از نق ــدینی ک ــر از مفس ــی از دی ــد در بخش های ش

ــه فرســتاده شــده اند، نگهــداری می شــود کــه  ــرای تنبی ســیبری ب
بعضــی از آن هــا بــه فرقــة خلیســتی تعلــق دارنــد و در رســوم خــود 
بــرای ایــن کــه آنهــا را مجــازات کننــد از شــالق اســتفاده می کننــد 
ــه  ــد. ب ــه راه می اندازن ــس اعمــال جنســی دســته جمعــی ب و مجال
هــر صورتــی کــه بــود پــس از چهــار مــاه آنجــا را تــرک کــرد  و 
بــه پــدر مــاکاری قــول داد کــه خوانــدن و نوشــتن را فــرا بگیــرد.

و  داد  رخ  گریگــوری  در  تغییــر  بزرگ تریــن  دوره  ایــن  در 
رفتــار و افــکارش عــوض شــد، دیگــر شــب ها بــه مرکــز دهکــده 
نمی رفــت و بــه رقــص و آواز نمی پرداخــت، تنهــا گاهــی بــه 
مزرعــه می رفــت و بــه پــدرش کمــک می کــرد. او حتــی از 
ــه  ــاعت ها ب ــب، س ــرد و اغل ــاع می ک ــم امتن ــت ه ــوردن گوش خ

تفکــر، دعــا و روزه می پرداخــت.
در همیــن دوران بــود کــه مــادرش بــه طــور ناگهانــی بــه دلیــل 
ــردن  ــه گ ــه ب ــور خان ــام ام ــس از آن تم ــت و پ ــاری درگذش بیم
ــده  ــم ش ــار رود خ ــرش در کن ــه خواه ــاد. روزی ک ــرش افت خواه
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ــاد و جســدش  ــل رود افت ــه داخ ــود ب ــاس ب ــتن لب ــغول شس و مش
ــاد  ــاق افت ــد اتف ــدا نشــد. مصیبــت ســوم کــه اندکــی بع هرگــز پی
ــود.  ــود کــه از چــوب ســاخته شــده ب ــة آنهــا ب ــن خان آتــش گرفت
ــا  ــد کــه ب در ایــن شــرایط تنهــا گریگــوری و پــدرش باقــی ماندن
ــاختند.  ــل س ــر از قب ــو و بزرگ ت ــه را از ن ــر خان ــک یک دیگ کم
زن هــای قبیلــه گاهــی می آمدنــد و در امــور خانــه بــه آنهــا 
ــه  ــد خان ــر ش ــه اوضــاع بهت ــی ک ــس از مدت ــد. پ کمــک می کردن
ــام  ــه ن ــری ب ــا دخت ــرک کــرد، در آنجــا ب ــاالک ت ــه ســوی آب را ب
پراســکوویا آشــنا شــد و بــا او ازدواج کــرد و بــه نــزد پــدرش بــرد.

ــه دلیــل قولــی  گریگــوری ب
ــه  ــاکاری داد ب ــدر م ــه پ ــه ک ک
ــت و  ــتن پرداخ ــدن و نوش خوان
ــیش  ــدرش و کش ــن راه پ در ای
ــد،  ــک کردن ــه او کم ــده ب دهک
ــظ  ــدس را حف ــاب مق ــون کت چ

ــد. ــان تر ش ــن کار آس ــود ای ب

ازدواج راسپوتین و 
خانوادة او

در ســال ۱88۶ راســپوتین 
ــان  ــری دهق ــا دخت ــا ب ــرد و در آنج ــفر ک ــیه س ــاالک روس ــه اب ب
بــه نــام پراســکوویا مالقــات کــرد و ســپس در فوریــه ســال ۱88۷ 
بــا او ازدواج کردنــد. پراســکوویا در ســفرهای بعــدی راســپوتین در 
پوروســکوئه مانــد و تــا زمــان مــرگ بــه او وفــادار بــود. ایــن زوج 
صاحــب هفــت فرزنــد شــدندکه تنهــا ســه تــن از آنهــا بــا نام هــای 

ــد. ــده ماندن ــا، واروارا زن ــری، ماری دیمیت
ــد و  ــه دســت آم ــی ب ــپوتین اطــالع کم ــوادة راس ــورد خان درم
ــی در دســت  ــا  اطالعات ــا گریگوریون ــش ماری ــر بزرگ ــا از دخت تنه
اســت کــه بــا افســر ســفید روســی ازدواج کــرد و هنــگام انقــالب 
ــی  ــرش در رومان ــرگ  همس ــس از م ــت. او پ ــه گریخ ــه فرانس ب

ــوان در ســیرک  ــدة حی ــوان رام کنن ــه عن ــده شــد و ســپس ب رقصن
برنامــه اجــرا می کــرد و بــه  دختــر »راهــب دیوانــه« مشــهور بــود. 
ــی  ــل توجه ــب قاب ــد و مطال ــکا ش ــهروند آمری ــا در ۱945 ش ماری
کــه از روســیة ســلطنتی بــه یــاد داشــت، نوشــت. در ۱9۷۷ کتــاب 

ــرد.  ــردی ورای افســانه را چــاپ ک راســپوتین: م

دیدن مریم مقدس

در اوایــل بهــار هنگامــی کــه گریگــوری در مزرعــه کار می کرد، 
ناگهــان اتفــاق عجیبــی افتــاد و در آســمان نــور تابانــی را مشــاهده 
ــدس  ــم مق ــپس مری ــرد و س ک
ــه  ــی ک ــد گوی ــمان دی را در آس
ــاره ای  ــده و اش ــره ش ــه او خی ب
ــزی  ــه او دارد و می خواهــد چی ب
بــه  بگویــد. گریگــوری کــه 
فکــر  و  بــود  آمــده  هیجــان 
ــی  ــاق رویای ــن اتف ــرد ای می ک
بیــش نیســت چشــمان خــود را 
ــاز  ــه ب ــی ک ــی هنگام بســت ول
ــوز  ــدس را هن ــم مق ــرد، مری ک
نتیجــه  در  دیــد.  همان جــا 
ــو زد و دعــا کــرد، ســپس در همــان نقطــه ای کــه  همــان جــا زان

ــرد. ــب ک ــی نص ــود صلیب ــده ب ــدس را دی ــم مق مری
ــن  ــارة ای ــدرش درب ــه همســر و پ ــه ب ــدون آن ک گریگــوری ب
واقعــه چیــزی بگویــد بــه مالقــات دوســتش، دیمیتــری پچرکیــن 
رفــت و ایــن اتفــاق را بــرای او بازگــو کــرد. هــر دو آنهــا حیــرت 
زده شــده و تصمیــم گرفتنــد کــه بــه ورخوتــور نــزد پــدر مــاکاری 
ــزی را  ــه چی ــته چ ــعی داش ــدس س ــم مق ــد مری ــا بدانن ــد ت برون
بگویــد. زمانــی کــه نــزد مــاکاری رفتنــد، گفــت:»آن حرکــت دســت 
مریــم مقــدس بــه ســمت جلــو بــه ایــن معنــی اســت کــه تــو بایــد 
بــه زیارتــی طوالنــی بــروی و ظاهــرا خداونــد تــو را بــرای انجــام 

ــیه  ــردم روس ــتر م ــان و بیش ــی از مورخ برخ
»راســپوتین« را محــرک اصلــی تــزار بــرای ورود 
ــدادی  ــد، روی ــی اول می دانن ــگ جهان ــه جن ب
ــی، فالکــت  ــرای مــردم، بدبخت کــه پیامــدش ب
و نکبــت بــود. بــه همیــن دلیــل اطرافیــان تــزار 
ماننــد عمــوم مــردم، »راســپوتین« را اهریمنــی 
می دانســتند کــه کمــر بــه نابــودی تــزار و 

ــت. ــته اس ــیه بس روس
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ــی  ــه بتوان ــرای اینک ــت. ب ــرده اس ــاب ک ــی انتخ ــة مهم وظیف
ــه  ــد ب ــی خــود را گســترش دهــی بای ــوی و روحان ــدرت معن ق

ــان بــروی و در آنجــا دعــا کنــی.« ــه آتــوس در یون قل
ــر و  ــه همس ــور ب ــت از ورخوت ــس از بازگش ــوری پ گریگ
ــان  ــة آتــوس در یون ــه قل پــدرش اطــالع داد کــه می خواهــد ب
بــرود و تنهــا چیــزی کــه پــدرش بــه زبــان آورد ایــن بــود کــه 

ــر شــده.« ــه زائ ــی رفت »گریگــوری از روی تنبل
ــزارع  ــه م ــری در طــول راه ب گریگــوری و دوســتش دیمیت
می رفتنــد و بــه دهقانــان کمــک می کردنــد یــا بــه اصــرار مــردم 

ــد.  ــا می خواندن ــش دع ــد و برای ــزد مریضــی می رفتن ن
آنهــا همچنیــن بــه ماهیگیــران کمــک می کردنــد 
تــا تورهایشــان را جمــع کننــد، در خیابان هــا 
ــز  ــوری نی ــد، گریگ ــه می زدن ــردم دور او حلق م
ــراه  ــرد. هم ــه می ک ــا را موعظ ــت آه ــا مالیم ب

می خوانــد  مذهبــی  ســرودهای  مــردم 
دربــارة  دیرهــا  راهبــان  بــا  و 

ــو  ــه گفت وگ ــدس ب ــاب مق کت
می پرداخــت.

حــدود ده مــاه طــول 
کشــید تــا بــا پــای پیــاده به 
قلــه آتــوس برســند، پــس 
ــة  ــدن هفت ــپری ش از س
چنــان  دیمیتــری  اول 
زندگــی  تحت تأثیــر 

آنــان قــرار گرفــت کــه 
ــی  ــد ول ــا مان در همانج

بــاور  گریگــوری 
داشــت کــه در آن 
ــپش  ــز ش ــکان ج م

ــود زن،  ــدون وج ــدارد و ب ــود ن ــزی وج ــی چی ــاد اخالق و فس
تنهــا راه خــارج کــردن فشــار نیازهــای طبیعــی همجنس بــازی 
اســت و پــس از چنــد روز گریگــوری بــا دیمیتــری خداحافظــی 

ــدند. ــدا ش ــم ج ــرد و از ه ک
ــدس  ــرزمین های مق ــه س ــت ب ــگام بازگش ــوری هن گریگ
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــد او را تح ــا دی ــه را آن مکان ه ــت و آنچ رف
ــه ســمت  ــم گریگــوری ب ــس از گذشــت دو ســال و نی داد و پ

ــاد. ــه راه افت خان
ایــن ســفر کــه حــدود دو ســال و نیــم بــه طــول انجامیــد، 
گویــی او را پانــزده ســال پیرتــر ســاخته بــود. خبــر 
بازگشــت گریگــوری در دهکــده پیچیــد و اهالــی آنجــا 
ــات  ــا او را مالق ــد ت ــه اش می رفتن ــه خان گروه گــروه ب
کننــد و دربــارة مســافرتش بپرســند امــا قبــل از هــر 
ــا  ــرد ت ــع می ک ــاط جم ــا را در حی ــوری آنه ــز گریگ چی
ــدود دو ســاعت  ــد. ســپس ح ــا کنن ــد و دع ــو بزنن زان
ســرود مذهبــی می خواندنــد، دعــا می کردنــد 
و بعــد بــه داخــل خانــه می رفتنــد و دور او 
ــس از آن  ــدند. پ ــع می ش جم
ــرای  ــردم ب هــر شــب م
شــنیدن داســتان های 
مســافرت بــه منــزل او 

می آمدنــد.
گریگوری همیشــه 
ســخنان  ابتــدای  در 
ــم دعاخوانی  خود مراس
می داشــت  برپــا  را 
ــد  ــث ش ــن باع و همی
بــه همــراه  کــه وی 
اهالــی دهکــده عبادتگاه 
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کوچیکــی را بســازد تــا مراســم دعــا هــر شــب در آن مــکان برگــزار 
ــد.  ــاب کردن ــوری خط ــدر گریگ ــان او را پ ــرور زم ــه م ــود و ب ش
طولــی نکشــید کــه شــهرت و آوازة او تــا دوردســت ها پیچیــد، 
در نتیجــه مــردم از راه هــای دور و نزدیــک برای شــنیدن ســخنانش 
ــد.  ــزد او می آوردن ــرای شفابخشــی ن ــا مریضــی را ب ــد و ی می آمدن
همچنیــن گاهــی نیــز از او دعــوت می شــد تــا بــه منزلشــان بــرود 
ــن  ــز ای ــی او هرگ ــد ول ــی می آوردن ــا مرغ ــاز ی ــرای غ ــردم ب و م

ــه فقــرا مــی داد. ــا را قبــول نمی کــرد و آن هــا را ب هدای
در مقابــل بــه گفتــة پــدر مقــدس، پیوتــر کــه کشــیش 
پوکرووســکویه بــود بســیاری او را دیوانــه ای جنســی خطــاب 
ــالق زدن  ــا ش ــد و ب ــاوز می کن ــران تج ــه دخت ــه ب ــد ک می کردن
ــر  ــا را ب ــی آنه ــات جنس ــا احساس ــدن آنه ــاس ب ــاط حس ــه نق ب
ــود  ــاره موج ــن ب ــی در ای ــه مدرک ــچ گون ــه هی ــزد. البت می انگی
نیســت ولــی ایــن شــایعات وجــود داشــته اند بــه طــوری کــه نــام 
او را گریگــوری راســپوتین بــه معنــای شــیاد و خــورة اعمال جنســی 
گذاشــتند کــه بــه واســطة همیــن امــر فریــب دادن، کام گرفتــن از 
ــش  ــا نق ــی او در ذهن ه ــدازة جنس ــدرت بی ان ــوان و ق ــران ج دخت

بســت.

درمان تنها وارث تاج و تخت روسیه

در دربــار تــزار نیکــوالس دوم، امپراتــور روســیة کبیــر از خانــدان 
رومانف هــا تنهــا شــاهزادة پســر کــه قــرار بــود پــس از پــدر قــدرت 
بــه وی انتقــال پیــدا کنــد بــه بیمــاری هموفیلــی مبتــال بــود کــه از 

مــادر آلمانــی تبــارش بــه ارث بــرده بــود. 
ــری  ــد میلی مت ــک چن ــراش کوچ ــک خ ــا ی ــاد تنه بــا ایج
می توانســت مقــدار زیــادی خــون از دســت بدهــد، بــه طــوری کــه 
او را از پــای درآورد. در آن زمــان پزشــکان دربــار و بهترین پزشــکان 
کشــور از درمــان وی عاجــز مانــده بودنــد و شــاه نیــز از تــرس ایــن 
کــه مــردم از قطــع شــدن رشــتة ســلطنتی  اش بــا مــرگ احتمالــی 
تنهــا وارث تــاج و تخــت روســیه کبیــر باخبــر شــوند ایــن موضــوع 

ــت. ــه می داش ــی نگ ــدت مخف ــی به ش ــکار عموم را از اف
از ســویی، راســپوتین ســفری طوالنــی را بــه مقصــد ناکجاآبــاد 
ــزرگ و کوچــک  ــود و از دیرهــای ب ــاده آغــاز کــرده ب ــای پی ــا پ ب
پراکنــده درسراســر روســیه دیــدن می کــرد. او کــه به خاطــر 
ــرات  ــود در خاط ــده ب ــرد ش ــتا ط ــی روس ــرف اهال ــدش از ط عقای
ــم مقــدس او را لمــس کــرده اســت و  خــود ادعــا می کردکــه مری
ــور  ــد امپرات ــرود و فرزن ــورگ ب ــه ســنت پترزب ــه وی گفتــه کــه ب ب

را شــفا دهــد.
ــاری  ــز از بیم ــاه نی ــکان ش ــی نزدی ــان حت ــه در آن زم ــن ک ای
الکســی اطالعــی نداشــتند خــود می توانــد گواهــی بــر ایــن باشــد 
کــه ایــن موضــوع بــه راســپوتین وحــی شــده اســت چراکــه پــس 
ــه  ــرد ک ــا ک ــت و ادع ــار رف ــه درب ــورگ ب ــه ســنت پترزب از ورود ب
ــر  ــه غی ــال آن ک ــد، ح ــان کن ــی را درم ــاری الکس ــد بیم می توان
ممکــن بــود، وقتــی نزدیــکان شــاه از آن بیمــاری بی اطــالع 
بودنــد، کســی از فرســنگ ها دورتــر مدعــی شــفای بیمــاری پســر 
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پادشــاه شــود. 
ــخ ثبــت شــده  برطبــق اظهــارات شــاهدان عینــی کــه در تاری
ــورگ در  ــه ســنت پترزب ــن روز ورودش ب اســت، راســپوتین در اولی
کلیســایی حاضــر و ادعــا کــرد کــه مریــم مقــدس او را لمــس کــرده 

اســت.
پــدر روحانــی آن کلیســا پــس از لمــس وی ناگهــان در مقابلــش 
ــا از او  ــت ت ــا خواس ــر در آن کلیس ــراد حاض ــة اف ــو زد و از هم زان
ــد.  ــروی کردن ــر پی ــن ام ــز از ای ــن نی ــد و حاضری ــفاعت بطلبن ش
ــرد،  ــزم ک ــپوتین کشــیش را هیپنوتی ــد آن روز راس ــده ای معتقدن ع
کشــیش آن کلیســا کــه از معــدود افــرادی بــود کــه دربــار بیمــاری 
پســر پادشــاه را بــه وی خبــر داد و مــدام در بالیــن او حاضــر مــی 
ــار  ــه درب ــدس ب ــردی مق ــوان ف ــپوتین را به عن ــیش راس ــد. کش ش
ــع  ــاهزاده مطل ــاری ش ــه او را از بیم ــن ک ــدون ای ــرد ب ــی ک معرف

ســازد. 
 درواقــع ملکــة روســیه از راســپوتین دعــوت کــرد تــا بــه دربــار 
ــاق الکســی کــه در خــواب  ــه ســمت ات ــرود و درآنجــا ناگهــان ب ب
ــگان  ــه لنگان لن ــد دقیق ــس از چن ــتافت. پ ــت، ش از او خــون می رف
ــه  ــی درد را از وی گرفت ــه گوی ــی ک ــد به صورت ــرون آم ــاق بی از ات
اســت. تزارینــا، ملکــة روســیه بــه اتــاق الکســی رفــت و بــا دیــدن 
ــدرت راســپوتین  ــه ق ــزی شــاهزاده ب ــة قطــع شــدن خون ری صحن
ایمــان آورد و از آن پــس، راســپوتین جایــگاه تمــام پزشــکان دربــار 

را گرفــت.
ــار رفت و آمــد داشــت  ــه درب ــدا وی تنهــا هــر ازگاهــی ب  در ابت
و درباریــان او را بــه هنــگام نیــاز از کنــار خیابــان پیــدا می کردنــد 
امــا پــس از چنــدی راســپوتین جــای خــود را در دربــار بــاز کــرد و 
از آنجــا کــه درباریــان بــه ویــژه ملکــه، آینــدة تــاج و تخــت روســیه 
ــا راســپوتین می دانســت،  ــان رومانف هــا را در گــرو همــکاری ب می

راه را بــرای نفــوذ بیشــتر وی در سرنوشــت روســیه بــاز کــرد. 
ــچ  ــا هی ــود تقریب ــه ب ــه از قشــر تهی دســت جامع راســپوتین ک
یــک از آداب و رســوم دربــار را رعایــت نمی کــرد، بــه طــوری کــه 

ــردن،  ــت ک ــن و صحب ــیدن، راه رفت ــاس پوش ــوردن، لب ــذا خ در غ
شــاه بــا فشــار و بــه اصــرار ملکــه حضــور وی را در دربــار تحمــل 

می کــرد.
 راســپوتین یــک کولــی دائم الخمــر بــود کــه همیشــه از 
ــرد. ــذت می ب ــی و از موســیقی کولی هــا ل مصــرف مشــروبات الکل

 ملکــه پــس از چنــدی خانــه ای مجلــل و زیبــا در اختیــار او قرار 
داد، خانــه ای کــه ســپس بــه شــفاعت خانه ای بــرای زنــان روســیه 
تبدیــل شــد. زنــان بســیاری از هــر ســطح و قشــری چــه از درباریان 
ــا در  ــد ت ــد می کردن ــة وی رفت و آم ــه خان و چــه از اقشــار دیگــر ب
مــورد مســائلی ماننــد خیانــت همسرانشــان پیش بینی هایــی کنــد.

جنگ جهانی اول

ــو در  ــی ن ــکل گیری جهان ــه ش ــود ک ــون ۱9۱4 روزی ب 28 ج
ــای  ــان جنگ ه ــه از زم ــی ک ــتم های جهان ــورد. سیس ــم خ آن رق
ناپلئونــی پــا بــر جــا مانــده بودنــد، تغییــر یافتنــد. مبــدأ ایــن اتفاقات 
در همــان روز بــا تــرور دوک اعظــم، فرانــد فردینانــد، وارث تــاج و 
تخــت اتریــش و لهســتان توســط دانش آمــوزی بوســنیایی صــرب 
بــه نــام گاوریلــو پرینســیپ رقــم خــورد. اتریــش و لهســتان برعلیــه 
صربیــا اعــالم جنــگ کردنــد. قدرت هــای دیگــر اروپایــی نیــز بــه 
ــه از متحــدان  ــه صربســتان ک ــر علی ــش و لهســتان ب ــراه اتری هم
ــش  ــیه و اتری ــتند. دربار روس ــا خواس ــه پ ــود ب ــیه ب ــمی روس رس
علی رغــم داشــتن نســبت فامیلــی بــا یکدیگــر نتوانســتند یکدیگر را 
قانــع کننــد و ایــن ســرآغازی بــرای وقــوع جنــگ جهانــی اول بــود، 
جنگــی کــه در آن بیــش از نــه میلیــون ســرباز کشــته و میلیون هــا 
ــت و در  ــی داش ــش خوب ــیه ارت ــدند. روس ــان ش ــز بی خانم ــن نی ت
ــالف  ــا وجــود اخت ــت ام ــش می رف ــگ خــوب پی روزهــای اول جن
بیــن فرماندهــان ایــن رونــد ادامــه نیافــت تــا جایــی کــه نگرانــی 
ــا  ــت ت ــر آن داش ــگ، او را ب ــی جن ــش در ط ــقوط دولت ــاه از س ش
خــود شــخصا در جبهه هــای جنــگ حضــور یابــد. شــاه از ایــن کــه 
ــقوطش را  ــای س ــی زمینه ه ــای داخل ــگ نارضایتی ه ــش از جن پی
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ــود. ــالع ب ــود، بی اط ــم آورده ب فراه
البتــه نقــش راســپوتین را در جنــگ نمی تــوان نادیــده گرفــت، از 
ــار حضــور نداشــت و همســرش ادارة  آنجــا کــه خــود شــاه در درب
امــور جنــگ را برعهــده داشــت. همچنیــن بــه علــت درســت از آب 
ــه  ــپوتین ملک ــای راس ــگویی ها و پیش بینی ه ــام پیش ــدن تم درآم
ــه  مســتقیما از طریــق پیش بینی هــای او تاکتیک هــای جنگــی را ب
فرماندهــان جنــگ ابــالغ و آنهــا را موظــف بــه تبعیــت می کــرد. 

ــود  ــده ب ــر رنجدی ــود از قش ــه خ ــپوتین ک ــود راس ــه می ش گفت
عمــدا پیش بینی هــای غلطــی انجــام مــی داد تــا زمینه هــای 
ســقوط حکومــت خون خــوار رومانف هــا را فراهــم آورد. پــس 

ــردم و  ــگ، م ــیه در جن ــش روس ــی ارت ــی در پ ــت های پ از شکس
ــار  ــپوتین در درب ــد راس ــش از ح ــوذ بی ــه نف ــان ب ــن درباری همچنی
اعتــراض کردنــد و خواســتار اعمــال راه حــل اساســی دربــارة ایــن 
مســئله شــدند، آنهــا حتــی در نامــه ای بــه ملکــه انزجــار خــود را از 
ــه رو شــدند. ــا بی توجهــی او روب ــد کــه ب ــراز کردن ایــن موضــوع اب

توطئه علیه راسپوتین

ــود و  ــل ب ــرض قت ــف در مع ــراد مختل ــب اف ــپوتین از جان راس
ــی،  ــا مذهب ــی از آنه ــد، بعض ــرای آن می کردن ــادی ب ــالش  زی ت
بعضــی سیاســی_نظامی و بعضــی از جانــب کســانی بودنــد کــه او 
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ــد. ــلطنت می دیدن ــتگاه  س ــرای دس ــری ب را خط
ــوان  ــا عن  ایلیــدور، خطیــب پیشــرو آن عصــر، در رســاله ای ب
ــام  ــز ابه ــرد و ج ــه ک ــپوتین حمل ــه راس ــدس« ب ــیطان  مق »ش
وجــود رابطــة نامشــروع بیــن او و تزارینــا همــه  چیــز را دربــارة آن 

راهــب روســتایی گفــت.
راســپوتین فکــر کــرد خوب اســت بــرای مدتــی ســن پترزبورگ 
را تــرک کنــد. او در ســفری کوتــاه بــه زادگاه خــود هــدف تــروری 
بــه وســیلة یــک روســپی روان پریــش  قــرار گرفــت. آن زن، خــود 
را در لبــاس زائــری درآورد کــه خواهــان صدقــه از راهــب اســت. 

هنگامی کــه راســپوتین قصــد 
او  بــه  ســکه  چنــد  داشــت 
بدهــد آن زن یــک کارد پنجــاه 
او  شــکم  بــه  ســانتی متری  
ــن  ــاد زد:»م ــرد و فری ــرو ک ف
ــب  ــتم!« جال ــت را کش آنارشیس
ــن   ــپوتین از ای ــه راس ــت ک اس
ــه زمیــن  زخــم مهلــک حتــی ب
ــود را روی  ــت خ ــاد و دس نیفت
ــرده  ــاز ک ــان ب ــه ده ــی ک زخم

ــت. ــود گذاش ب
توجیــه  در  »گوســوا« 

ــل  ــرد و  قت ــه ک ــی ارائ ــپوتین دلیل های ــل راس ــی قت ــش یعن هدف
ــاندن  ــه فسادکش ــر ب ــه خاط ــپوتین ب ــام از راس ــپوتین را انتق راس
ــان کــرد کــه  ــن او بی ــه کــرد و همچنی ــران ســیبریایی توجی دخت
ــا را از  ــزار و تزارین ــا ت ــب را احی ــار مذه ــا اعتب ــت ت ــد داش قص

نفــوذش برهانــد.
ــرگ  ــن م ــه ای بی ــد هفت ــل، چن ــک عم ــد از ی ــپوتین بع راس
ــرای  ــود را ب ــزار خ ــن  دوره ت ــی ای ــا زد. ط ــت  و پ ــی دس و زندگ
جنــگ جهانــی اول آمــاده می کــرد. راســپوتین، نیــکال تــزار 
ــا  ــود ام ــرده ب ــذر ک ــکان در ۱9۱2 برح ــگ بال ــه جن را از ورود ب

ــگ  ــه جن ــیه ب ــع  ورود روس ــت مان ــاری نمی توانس ــتر بیم از بس
ــه پایتخــت،  ــزرگ شــود. طــی دو ســال اول بعــد از بازگشــت ب ب
او کابینــة وزیــران را بــه میــل خــود تغییــر داد و کســانی کــه بــا 
ــار  ــدند دچ ــد نمی ش ــا تبعی ــراج ی ــر  اخ ــد اگ ــت می کردن او مخالف

ــدند. ــوایی می ش ــت و رس خف
دلیل هــای قابل توجهــی بــرای  ایــن بــاور وجــود داشــت 
کــه در ۱9۱5-۱9۱۶ راســپوتین هــوادار آلمــان و بــه دنبــال 
ــه  ــود ک ــن دوره ب ــوده اســت. در ای ــح ب ــرای  ایجــاد صل راهــی ب
ــالص  ــب  خ ــر راه ــد از ش ــم گرفتن ــت گرا تصمی ــای راس عنصره
ــت  ــان نیس ــد آس ــوند. هرچن ش
همــة کارهــای آن هــا را بــه 
نســبت   انگیزه هــای سیاســی 

داد. 
کــه  اســت  واضــح 
بســیاری احســاس می کردنــد 
ــن  ــیلة ای ــه وس ــان ب موقعیت ش
فــرد قدرتمنــد مــورد تهدیــد 
قــرار گرفتــه و بــه احتمــال 
ــر  ــون رهب ــرادی چ ــاد از اف زی
فلیکــس   توطئة پرنــس 
کــه  می ترســیدند  یوســوپف  
برنامــة گنــاه و رســتگاری راســپوتین، همســر و دختــران آن هــا را 

نیــز بــه دام بیانــدازد.

پرنس یوسوپف، قاتل راسپوتین

ســه شــخص سرشــناس بــه نام هــای شــاهزاده فلیکــس 
ــم  ــکوویچ و دوک اعظ ــچ پوریش ــر میتروفانووی ــوپف، والدیمی یوس
دیمیتــر پاولووییــچ، در طــی جلســه ای رســمی راســپوتین را خطــری 
ــه  ــا در آن جلس ــد. آنه ــی کردن ــیه تلق ــت روس ــرای امنی ــدی ب ج
نقشــه تــرور وی را طراحــی کردنــد و قــرار شــد، شــاهزاده فلیکــس 

ــار  ــه درب ــی ب ــر ازگاه ــا ه ــدا وی تنه  در ابت
ــگام  ــه هن ــان او را ب ــد داشــت و درباری رفت و آم
نیــاز از کنــار خیابــان پیــدا می کردنــد امــا پــس 
از چنــدی راســپوتین جــای خــود را در دربــار باز 
کــرد و از آنجــا کــه درباریــان بــه ویــژه ملکــه، 
ــا  ــان رومانف ه ــیه می ــت روس ــاج و تخ ــدة ت آین
را در گــرو همــکاری بــا راســپوتین می دانســت، 
راه را بــرای نفــوذ بیشــتر وی در سرنوشــت 

روســیه بــاز کــرد. 
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ــة  ــه بهان ــا ب ــه زن ه ــة راســپوتین ب ــا اســتفاده از عالق یوســوپف ب
ــزل بکشــاند و او  ــه من ــا آشــنایی ب مــداوای همســر مریضــش و ی
را بــا خورانــدن ســیانور در الی کیــک، کلوچــه و شــراب بــه قتــل 

برســاند.
ــی وی  ــتر از زندگ ــی بیش ــپوتین حت ــرگ راس ــت م ــی اس گفتن
معــروف اســت. در ۳0 دســامبر ۱9۱۶ تلفــن منــزل راســپوتین بــه 
صــدا درآمــد و شــاهزاده فلیکــس از او خواســت تــا بــرای مــداوای 
همســرش بــه خانــه اش بــرود. راســپوتین پــس از چندبــار امتنــاع از 
قبــول ایــن درخواســت، باالخــره بــا اصــرار فــراوان پذیرفــت. پــس 
ــون در  از قطــع تلفــن او نامــة معروفــش را نویشــت کــه هــم اکن
ــود.  ــداری می ش ــیه از آن نگه ــورگ روس ــنت پترزب ــی س ــوزة مل م

قســمتی از متــن نامــه مذکــور بــه شــرح زیــر اســت:
ــروز  ــت. ام ــک اس ــن نزدی ــرگ م ــه م ــم ک ــادر، می دان  »م
ــید.  ــا آگاه باش ــم. ام ــپری می کن ــی ام را س ــات زندگ ــن لحظ آخری

ــل  ــه قت ــم ب ــا و هم قطاران ــتاییان و کولی ه ــط روس ــن توس ــر م اگ
رســیدم بدانیــد کــه هیــچ خطــری شــما و مــردم روســیه را تهدیــد 
نمی کنــد، امــا اگــر مــن توســط یکــی از افــراد دربــار یــا فامیل هــای 
شــما بــه قتــل رســیدم، بدانیــد کــه شــما و خانواده تــان و کل اهــل 
دربــار بیــش از دو ســال زنــده نخواهیــد مانــد و بــه دســت مــردم 

روســیه کشــته خواهیــد شــد. 
دوستتان دارم، پدر گریگوری راسپوتین.«

ــل  ــت مث ــه درس ــود ک ــپوتین ب ــی راس ــن پیش بین ــن آخری  ای
ســایر پیش بینــی هــای وی کامــال درســت از آب درآمــد. راســپوتین 
بــه خانــة شــاهزاده فلیکــس رفــت و درزیــر زمیــن خانــة او در حیــن 
ــا کیک هــای  ــه ظاهــر مریضــش ب ــدن همســر ب ــرای دی انتظــار ب
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چــای و شــراب مســموم شــده بــه ســیانور، پذیرایــی می شــود. 
ــپوتین و  ــه راس ــراب ب ــک و ش ــارف کی ــس از تع ــاهزاده پ ش
ــا مرگــش  ــاال ت ــه ب ــدن ایــن کــه او همــة آنهــا را خــورد ب دی
را انتظــار بکشــد. از آنجــا کــه ســیانور تنهــا در کمتــر از چنــد 
دقیقــه انســان را از پــای در مــی آورد، شــاهزاده فلیکــس پــس 
از چنــد دقیقــه بــه پاییــن آمــد امــا در کمــال تعجــب دیــد کــه 
راســپوتین تقاضــای کیــک و شــراب بیشــتری کــرد. وی بــا باال 
ــودر  ــة پ ــود هم ــا ب ــه در آنج ــکی ک ــک پزش ــا کم ــت و ب رف
ــا  ــرد و آنه ــی ک ــراب خال ــالس ش ــا و گی ــیانور را در کیک ه س

ــه پاییــن آورد. را ب
ــرای  ــت ب ــار درخواس ــد ب ــس از چن ــب، پ ــال تعج در کم
ــود. شــاهزاده  ــده ب ــوز زن کیــک شــراب مجــدد، راســپوتین هن
فلیکــس دیگــر تحملــش تمــام شــد و بــا کلــت کمــری اش بــه 

ــرد. ــت و شــلیک ک ــب راســپوتین نشــانه گرف قل
ــر  ــه ظاه ــاد و ب ــن افت ــه زمی ــگام راســپوتین ب ــن هن  در ای
ــی  ــا طناب ــاال رفــت ت ــه ب ــای درآمــد. شــاهزاده فلیکــس ب از پ
ــی  ــه جای ــته و ب ــپوتین را بس ــدن راس ــا آن ب ــد و ب ــر کن حاض
دیگــر انتقــال دهــد. پــس از ایــن کــه بــه پاییــن آمــد تــا طنــاب 
را دور بــدن راســپوتین ببنــدد، ناگهــان راســپوتین بلنــد شــد تــا 

او را خفــه کنــد. 
ــاره دو  ــی، شــاهزاده فلیکــس دوب ــر زحمت ــه ه ب

ــاال  ــه ب ــرد و ب ــلیک ک ــپوتین ش ــه راس ــه ب گلول
رفــت تــا دوســتانش را صــدا کنــد، امــا 

هنــگام بازگشــت بــه همــراه دوســتانش 
ــته و  ــال برخاس ــپوتین قب ــه راس ــد ک دی
ــر  ــمت دیگ ــری در س ــای دیگ از پله ه
زیرزمیــن بــه بــاال فــرار کــرد. آنهــا او را 
تــا دروازة قصــر در آن شــب ســرد برفــی 
ــای  ــاالی میله ه ــد و در ب ــال کردن دنب

ــا را در  ــادن از میله ه ــد افت ــه قص ــی ک ــر در حال ــی قص آهن
ســمت دیگــر قصــر بــرای فــرار داشــته، مجــددا هــدف گلولــه 
قــرار دادنــد کــه ایــن بــار از میله هــا بــه زمیــن افتــاده و دوبــاره 

بــه ظاهــر مــرد.
شــاهزاده فلیکــس و دوســتانش او را بــا طنابــی بســته و بــه 
بــاالی پلــی بردنــد تــا در آب هــای نیمــه منجمــد رودخانــه ای 
ــا  ــز ب ــا در راه نی ــد. آنه ــا کنن ــرد ره ــور می ک ــهر عب ــه از ش ک
مقاومــت راســپوتین مواجــه می شــدند تا باالخــره موفــق 

ــد. ــدند او را در آب بیندازن ش
در حالــی کــه بــا تعجــب شــاهد دســت و پــا زدن راســپوتین 
در آب هــا بودنــد، از تــرس رســیدن مأمــوران بــه همــراه 
دوســتانش آنجــا را تــرک کردنــد و منتظــر دیــدن کامــل مــرگ 
واقعــی راســپوتین نشــدند. فــردای آن روز ملکــه در حالــی کــه 
نامــة راســپوتین را کــه روز قبلــش ارســال شــده بــود خوانــد و 
ــس فلیکــس  ــز پرین ــپوتین کســی ج ــل راس ــه قات ــت ک دریاف

ــار نیســت. ــدان درب یوســوپف، از خان
درســت همانگونــه کــه راســپوتین در 
نامــه اش پیش بینــی کــرده بــود، وقــوع 
ــال های  ــیه در س ــر روس ــالب کبی انق
۱9۱۶ و ۱9۱۷ بــه نابــودی خانــدان 

انجامیــد. رومانوف هــا 

پس از مرگ راسپوتین

ــواده اش  ــزار و خان در آگوســت ۱9۱۷ ت
حبــس خانگــی در منزلــی واقــع در ۱5 
ــراد  ــوب پتروگ ــرف جن ــر از ط ــل دورت مای
شــدند، جایــی کــه بــرای مدتــی از آنهــا در 
ــد  ــت می ش ــردم محافظ ــالب م ــر انق براب
ــا  ــتند. ام ــا داش ــبی در آنج ــرایط مناس و ش
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بــا قــدرت گرفتــن بلشــویک ها در اکتبــر ۱9۱۷، نیکــوالس، 
همســرش و همچنیــن یکــی از دخترانــش مجبــور بــه انتقــال بــه 

ــدند. ــورگ ش ــع در یکاترینب ــر واق ــه ای دیگ خان
الکســی بــه دلیــل بیمــاری اش نتوانســت آنهــا را در ایــن ســفر 
همراهــی کنــد و بــا خواهرانــش الــگا، تاتیانــا و آناســتازیا تــا مــی 
ــه ایپاتیــف در  ــزار در خان ــوادة ت ــد. خان ۱9۱8 آنجــا را تــرک نکردن

یکاترینبــورگ، قلعــه نظامــی بلشــویکی، حبــس شــدند.
در شــبی مابیــن ۱۶ و ۱۷ جــوالی، نیکــوالس، الکســاندرا، 
ــاعت 2:۳۳  ــکار راس س ــه خدمت ــار و س ــک درب ــش، پزش فرزندان
دقیقــه صبــح بــا گلولــه قتــل عــام شــدند. گفتــه می شــود فرمــان 
ــویک  ــای بلش ــس نیروه ــرف رئی ــتقیما از ط ــام مس ــل ع ــن قت ای

ــود. صــادر شــده ب
مأمــوران اجــرای قتــل عــام، بــه گریــة تــزار در آخریــن لحظــة 
ــزار و  ــوام دیگــر ت ــر، اق ــن خواه ــد و همچنی عمــرش اشــاره کردن
تزارینــا نیــز پیــش از آنهــا هــر یــک در زمــان و مــکان خاصــی بــه 
ــدان  ــی مــدت خان ــان ســلطة طوالن ــد. ایــن پای قتــل رســیده بودن

ــود.  ــیه ب ــر روس ــا ب رومانف ه
در  پیش بینی هــا  معروف تریــن  از  راســپوتین  پیش بینــی 
ــیه  ــخصی در روس ــال  ۱920ش ــد. در س ــاب می آی ــه حس ــخ ب تاری
مدعــی دیــدن راســپوتین شــد و حتــی از او عکــس نیــز گرفــت )بــا 
توجــه بــه اینکــه امــکان مونتــاژ عکــس در آن زمــان تقریبــا صفــر 
بــوده اســت.( عکس هــای او نیــز در مــوزة ملــی روســیه در ســنت 

ــود. ــداری می ش ــورگ نگه پترزب
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ســید حســین فاطمــی در ظهــر عاشــورا ســال ۱29۶ ه. ش بــه 
ــر او گذاشــتند. وی ابتــدا  ــام حســین را ب دنیــا آمــد. از همیــن رو ن
مدیریــت »روزنامــة ســتاره« و ســپس »باختــر« را عهــده دار شــد. 
ــا  ــد و ب ــل کن ــود را تکمی ــالت خ ــا تحصی ــت ت ــه فرانســه رف او ب
ــران  ــه ته ــس ب ــی از پاری ــوق سیاس ــتة حق ــرا در رش ــدرک دکت م
بازگشــت. در ایــن مرحلــه، در مســیر سیاســت قــرار داشــت کــه از 
یــک ســو روزنامــة »باختــر امــروز« را راه انــدازی کــرد و از ســوی 
ــنهاد  ــی پیش ــت مداران مل ــل سیاس ــری در محاف ــا قرارگی ــر، ب دیگ
تشــکیل جبهــة ملــی را داد. در آســتانة برگــزاری انتخابــات مجلــس 
ــر کاخ  ــی در براب ــردان مل ــود کــه م ــاه ۱۳28 ب شــانزدهم در مهرم

ــد. ــات آزاد را طلــب کردن شــاه تحصــن و انتخاب
ــان آن و  ــدق میزب ــد مص ــه محم ــه ای ک ــس از آن در جلس پ
ســران متحصــن مهمــان بودنــد، حســین فاطمــی بــود کــه گفــت: 
»کنــون کــه فوائــد کار دســته جمعی بــر عمــوم رفقــا روشــن شــد 
و قــدرت نفــوذ و اتحــاد وحــدت بــر همــه معلــوم شــد، چــه خــوب 
اســت ایــن عــده بــرای انجــام کارهــای علــم سیاســی و مملکتــی 
ــی تحــت نظــم  ــام جبهــة مل ــه ن ــه دســت هــم داده و ب دســت ب
ــرای پیشــرفت اهــداف  ــارزه ب ــه مب و دیســیپلین خاصــی شــروع ب

مختلــف بنماییــم.«
در آن زمــان بــود کــه فاطمــی کامــال در سیاســت قــرار گرفــت 
ــال در  ــن ح ــا ای ــد و ب ــانزدهم ش ــس ش ــردم در مجل ــدة م و نماین
ــه  ــلطنتی ادام ــتبداد س ــح از اس ــاد صری ــه انتق ــش ب ــة خوی روزنام

داد تــا آن کــه محمــد مصــدق بــه نخســت وزیــری رســید و او بــه 
ــر انتخــاب شــد. ــاون سیاســی_پارلمانی نخســت وزی ــوان مع عن

ــود  ــه خ ــق و واقع بینان ــی عمی ــش سیاس ــا بین ــی ب ــر فاطم دکت
ــا حضــور و  ــه درســتی می دانســت کــه حفــظ اســتقالل کشــور ب ب
نفــوذ اســتعمار انگلیــس در بســیاری از نهادهــای حکومتــی ممکــن 
ــت  ــدن نف ــی ش ــش مل ــدی در جنب ــور ج ــن او به ط ــت. بنابرای نیس
ــدق،  ــر مص ــزارش دکت ــاس گ ــرد و براس ــدا ک ــری پی ــور موث حض
دکتــر فاطمــی پیشــنهاد اصلــی و اولیــة طــرح ملــی شــدن صنعــت 
ــران کــه  ــر ای ــا در کشــوری نظی ــران را مطــرح کــرد ام نفــت در ای
ــود  ــا خ ــود و ی ــتعمار خارجــی ب ــا دروازة ورود اس ــی ی ــتبداد داخل اس
بــه دســت اســتعمار خارجــی تأســیس می شــد، موفقیــت در مبــارزه 
بــا شــاه و دربــار امکان پذیــر نبــود. در دورة کوتاهــی دکتــر مصــدق 
ســعی کــرد تــا بــا اســتفاده از روحیــات شــاه و عقــده ای کــه نســبت 
ــه  ــت، او را ب ــدرش داش ــود و پ ــلطنت خ ــس در س ــش انگلی ــه نق ب
ــار  ــس در درب ــوذ انگلی ــا نف ــازد ام ــی وادار س ــش مل ــت از جنب حمای
شــاه بــه قــدری عمیــق بــود کــه مصــدق موفــق بــه دســتیابی هدف 
خــود نشــد. بنابرایــن بخشــی از خــط مشــی سیاســی دکتــر فاطمــی 
مبــارزه بــا دربــار شــاه بــود، بــه همیــن دلیــل شــاه و ایــادی دربــار 
کینــة عمیقــی از او بــه دل گرفتنــد، به طــوری کــه قبــل از کودتــای 
28 مــرداد ۱۳۳2 فاطمــی بیــش از ســایر همــکاران مصــدق مــورد 
بغــض درباریــان و آمــاج جنــگ سیاســی_روانی و شایعه ســازی برای 
محقــق شــدن هــدف آن هــا یعنــی، تــرور شــخصیت قــرار داشــت.

خشایار رضوی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوران اسالمی دانشگاه شهید بهشتی

حسین فاطمی؛ زبان سرخ نهضت ملی ایران
بررسی حیات حسین فاطمی
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تیرخطای ارتجاع

مــردم  نماینــدة  کــه  دکتر فاطمــی   ۱۳۳0 بهمــن  در 25 
ــن ســخنرانی در مراســم ســالگرد محمــد  ــود در حی ــز ب تهــران نی
مســعود )واقع در گورســتان ظهیرالدولــه( هــدف تیــر محمــد 
ــه  ــه ب ــت ک ــرار گرف ــاله ای ق ــوان ۱5 س ــی، نوج ــدی عبدخدای مه
ــد  ــود. محم ــده ب ــالم« درآم ــان اس ــت »فدائی ــه عضوی ــی ب تازگ
ــت،  ــت داش ــه در دس ــی ک ــت آمریکای ــا کل ــی ب ــدی عبدخدای مه
فاطمــی را هــدف خویــش قــرار داد و پــس از آن اســلحة خویــش را 

ــت. ــر گف ــت تکبی ــم خاتم ــه رس ــت و ب ــن انداخ زمی
ــه  ــت ک ــا در شــرایطی صــورت گرف ــرور حســین فاطمــی ام ت
ــرد  ــه ســر می ب ــدان ب ــواب صفــوی، رهبــر جــوان فدائیــان در زن ن
ــرور  ــا ت ــود. ام ــدی ب ــین واح ــدة عبدالحس ــا برعه ــت آن ه و هدای
ــه تنهــا ســید  ــود کــه او ن سیدحســین فاطمــی از آن رو عجیــب ب

ــه  ــرآن هــم بســیار جــدی ب ــود، عالوه ب ــی ب ــواده ای روحان و از خان
ــواه  ــک جمهوری خ ــز ی ــت و نی ــگان می پرداخ ــا بیگان ــت ب مخالف

ــد. ــمرده می ش ــلطنت ش ــد س ض
توجیــه واحــدی آمــر عبدخدایــی امــا چنــان بــود کــه فاطمــی 
ــا زدن اوســت کــه  نقطــة اتصــال مصــدق و شــاه اســت و تنهــا ب
ــت  ــه دور از واقعی ــه البت ــری ک ــد. ام ــم می پاش ــور از ه ــاکلة ام ش
بــود و از همیــن روی نــواب صفــوی در زنــدان نــه تنهــا موافقــت 
خویــش بــا تــرور فاطمــی را اعــالم نکــرد بلکــه بعدهــا بــه نوعــی 

ناآگاهــی خویــش را نیــز از ایــن تصمیــم عیــان ســاخت.
ــدی  ــا محمدمه ــت ت ــرا می گذش ــرن از آن ماج ــم ق ــد نی بای
ــن  ــد: »م ــالگی بگوی ــود در ۱5 س ــدام خ ــة اق ــی در توجی عبدخدای
ــش را  ــات خوی ــودم.« و توجیه ــیده ب ــه رس ــن نتیج ــه ای ــودم ب خ
چنیــن برشــمارد: عمــل نکــردن مصــدق بــه وعده هایــش، تهمــت 
بــه نــواب صفــوی، جلوگیــری از میتینگ فدائیــان، ادعای وابســتگی 
نــواب صفــوی و طرفدارانــش بــه خــارج ، بی اعتنایــی حکومــت بــه 
ــی  ــت خارج ــور، سیاس ــی در کش ــود عرق فروش ــی و وج بی حجاب
مصــدق کــه آمریــکا را جایگزیــن انگلیــس کــرده بــود و پوشــش 
غیراســالمی همســر دکتــر فاطمــی. گویــی در میــان ایــن اتهامــات، 
تنهــا پوشــش غیراســالمی همســر فاطمــی بــود کــه ربطــی بــه او 

ــرور فاطمــی باشــد. ــرای ت داشــت و می توانســت توجیهــی ب
فاطمــی امــا بــا تــرور خــود نیــز تأثیرگــذار شــد، چراکــه پــس 
ــد و  ــل ش ــان حاص ــة فدائی ــه در جبه ــة تفرق ــه زمین ــود ک از آن ب
ــد.  ــاره گرفتن ــان کن ــل طهماســبی از فدائی بســیاری همچــون خلی
ــن  ــز در نقــل خاطــرات ای ــان کــه حــاج مهــدی عراقــی نی همچن
دوران تعجــب خویــش و یــاران نــواب در زنــدان را از شــنیدن خبــر 
تــرور فاطمــی بازگــو می کنــد و شــرح حــال فدائیــان زندانــی پــس 
از شــنیدن خبــر تــرور را چنیــن روایــت می کنــد: »ایــن بــرای خــود 
مــا یــک مقــدار ســوال بــود، چطــور شــده کــه این هــا فاطمــی را 

زده انــد، چــون مالقــات هــم تــا آن روز نداشــتیم.« 
مخالفــت پنهانــی و در پــردة نــواب بــا تــرور فاطمــی بــه دســتور 
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واحــدی بدان جــا انجامیــد کــه نــواب پیام هــای یــار ســابق خویــش 
ــا عصبانیــت خــود از تــک روی او را نشــان  را بی پاســخ گذاشــت ت
داده باشــد. خلیــل طهماســبی نیــز کــه زمانــی رزم آرا را هــدف تیــر 
ــان  ــی از فدائی ــرور فاطم ــطة ت ــه واس ــود، ب ــرار داده ب ــش ق خوی
فاصلــه گرفــت و در تحلیــل ماجــرا تــا بدان جــا رفــت که فدائیــان را 

ناخواســته، آلــت اجــرای مقاصــد 
ــی  ــد و نارضایات ــگان خوان بیگان
خویــش از ایــن تــرور بی حاصــل 
را عیــان ســاخت. در ایــن میــان 
ــت  ــه دس ــز ب ــه ای نی ــا نام ام
ــتان  ــی در بیمارس ــین فاطم حس
ــم  ــه قل ــه ب ــید ک ــه رس نجمی
ــده و  ــته ش ــارب نگاش ــدر ض پ
ــوب  ــه خ ــود: »چ ــده ب در آن آم
اســت کــه محرکیــن ایــن بچــه 
ــی  ــود ... بدیه ــوم ش ــادان معل ن
اســت کــه ایــن بدبخــت، ســالح 
را از کجــا بــه دســت آورده و 
ــی  ــت او داده و ک ــه دس ــی ب ک
داده،  یــادش  بــه  تیرانــدازی 
ــاند  ــان برس ــه جزایش ــد ب خداون
ــن  ــه ای ــت را ب ــن بدبخ ــه ای ک

ــد.«  ــنیع وادار کردن ــردار ش ک

ائتالف جمهوری خواهی و مشروطه خواهی در 
برابر سلطنت استبدادی

ــه کام مــرگ نرفــت  ــد و او ب ــاکام مان تــرور حســین فاطمــی ن
ــروطه خواهی  ــار مش ــش را در کن ــی خوی ــیر جمهوری خواه ــا مس ت
مصــدق ادامــه دهــد و ایــن چنیــن بــود کــه او بــه عنــوان 
ــز انتخــاب شــد  ــس هفدهــم نی ــات مجل ــردم در انتخاب ــدة م نماین

ــن  ــی در ای ــه داد. فاطم ــش را ادام ــه خوی ــت ورزی صادقان و سیاس
مــدت اگرچــه یــک جمهوری خــواه ضدســلطنت بــود امــا از محمــد 
مصــدق فاصلــه نگرفــت و بــا وجــود برخــی تفاوت هــا در نظــر نــه 
بــه ماننــد مظفــر بقایــی و نــه همچــون حســین مکــی راه خویــش 
را از رهبــر ملــی ایــران جــدا نکــرد. اگرچــه در ایــن میــان، محمــد 
مصــدق نیــز تــا حــدوث کودتــا، 
مشــروطه خواهی خویــش را در 
جمهوری خواهــی  بــا  تبایــن 
حســین فاطمــی ندیــد و نــه 
خویــش  فاصلــة  بــر  تنهــا 
از  را  او  بلکــه  نیفــزود  او  بــا 
پســت معاونــت بــه صندلــی 
ــب  ــن ترتی ــاند و بدی وزارت رس
و  مشــروطه خواهان  ائتــالف 
برابــر  در  جمهوری خواهــان 
ــات  ــه اثب ــوی را ب ــلطنت پهل س
کودتــای  از  پــس  رســاند. 
خویــش  دادگاه  در  مــرداد   28
نظــر  تفــاوت  تــا  نگذاشــت 
حســین  دولــت،  ســخنگوی 
دیدگاه هــای  بــا  فاطمــی 
مــورد  او  مشــروطه خواهانة 
ــن رو  ــرد و از همی ــرار گی سواســتفادة ســلطنت گرایان اســتبدادی ق
ــه در  ــه را ک ــت آنچ ــخنگوی دول ــت: »س ــی گف ــاع از فاطم در دف
ــن  ــد. ای ــت باش ــق سیاســت دول ــد مطاب ــت بای ــخنگویی می گف س
ــت  ــح مملک ــالف مصال ــه برخ ــت ک ــخنگویی اس ــه س ــوط ب مرب
ــن کار، ســخنگوی  ــا خــارج از ای ــد. ام در ســخنگویی ســخن نگوی
دولــت بنــده و بــردة دولــت نیســت. روزنامــه داشــته و حرف هایــی 

زده اســت.«
حســین فاطمــی تنهــا در روزهــای 25 تــا 28 مــرداد ۱۳۳2 بــود 

ــذار  ــز تأثیرگ ــود نی ــرور خ ــا ت ــا ب ــی ام فاطم
شــد، چراکــه پــس از آن بــود کــه زمینــة تفرقــه 
ــیاری  ــد و بس ــل ش ــان حاص ــة فدائی در جبه
ــاره  ــان کن ــبی از فدائی ــل طهماس ــون خلی همچ
گرفتنــد. همچنــان کــه حــاج مهــدی عراقــی نیز 
در نقــل خاطــرات ایــن دوران تعجــب خویــش و 
یــاران نــواب در زنــدان را از شــنیدن خبــر تــرور 
فاطمــی بازگــو می کنــد و شــرح حــال فدائیــان 
ــن  ــرور را چنی ــر ت ــس از شــنیدن خب ــی پ زندان
ــک  ــا ی ــود م ــرای خ ــن ب ــد: »ای ــت می کن روای
ــا  ــه این ه ــده ک ــور ش ــود، چط ــوال ب ــدار س مق
ــا آن  ــم ت ــات ه ــون مالق ــد، چ ــی را زده ان فاطم

ــتیم.«  روز نداش
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کــه در مســیری متفــاوت از نخســت وزیــر پــای گذاشــت، آنگاهــی 
ــرداد  مصــدق راه ســکوت را  ــای نافرجــام 25 م ــی کودت کــه در پ
انتخــاب کــرد امــا او فرصــت را غنیمــت شــمرد و در فــرار شــاه از 
ــش  ــل جمهوری خواهــی خوی ــا برطب کشــور و حــادث شــدن کودت
کوبیــد و در میانــة مــردم بــه ســخنرانی پرداخــت و فریــاد بــرآورد 
کــه: »دربــار پهلــوی... منقــرض شــد... ایــن کابــوس مــرگ نابــود 
ــی  ــد یعن ــه معرفــی کن ــه را رفت ــد رفت ــا بای ــی م ــت فعل شــد... دول
شــاه را مســتعفی بشناســد و شــورای ســلطنتی را تشــکیل دهــد.« 
ایــن چنیــن بــود کــه در همــان میتینــگ 25 مــرداد، شــعارهای 
ــار  ــن درب ــاط ننگی ــاد بس ــود ب ــن« و »ناب ــاه خائ ــر ش ــرگ ب »م
ــوری  ــاد جمه ــرار ب ــاد »برق ــاد و فری ــا افت ــر زبان ه ــوی« برس پهل
ــا در  ــی ام ــت . فاطم ــن انداخ ــا طنی ــز در گوش ه ــک« نی دموکراتی
ــدق  ــروطه خواهی مص ــا در مش ــش از کودت ــا پی ــدت و ت ــن م ای

ــا آنهــا طعــام از یــک ســفره برمی داشــت،  ســهیم بــود و همــراه ب
ــود.  ــان او نب ــاوت از آرم ــز متف ــان مشــروطه خواهان نی ــه آرم چراک
بدیــن ترتیــب تنهــا فــرار شــاه از ایــران بــود کــه قفــل از دهــان 
ــی  ــا بنویســد: »خائن ــت ت ــذ رف ــر کاغ ــم او ب فاطمــی گشــود و قل
کــه می خواســت وطــن را بــه خــاک و خــون بکشــد فــرار کــرد.« 
وگرنــه پیــش از آن، ایــن همــان فاطمــی جمهوری خــواه بــود کــه 
ــت:  ــی می گف ــه ای مطبوعات ــت در مصاحب ــام ســخنگوی دول در مق
»در مــورد تغییــر رژیــم و برقــراری جمهــوری بایــد عــرض کنــم 

کــه چنیــن فکــری در بیــن نیســت.«

غروب غریبانۀ پدر جمهوری خواهی ملی

بــه هــر حــال مصــدق مشــروطه خواه در فاصلــة دو کودتــای 25 
و 28 مــرداد ۱۳۳2 بــر محافظــه کاری خویــش افــزود و راهــی بــر 
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مقابلــه بــا کودتــا نجســت. کودتــا حــادث شــد و نوبــت بــه حســین 
ــاد  ــر ب ــان ســرخ او ســر ســبزش را ب ــود کــه زب فاطمــی رســیده ب
ــرار گرفــت و در 22 اســفند ۱۳۳2  دهــد. فاطمــی مــورد تعقیــب ق
ــان انگلیســی  ــر اســناد منتشــر شــده، کودتاچی بازداشــت شــد. بناب
ــرای  ــل ب ــن راه ح ــه را بهتری ــدام بی رحمان ــش اع ــا پی از مدت ه

ــام »فاطمــی« می دانســتند. ــه ن ــا شــخصی ب ــه ب مقابل
دکتــر حســین فاطمــی پــس از کودتــای 28 مــرداد ۱۳۳2 

ــدا در  ــد. ابت ــتگیر ش ــی دس ــی مخف ــاه از زندگ ــی دوره ای کوت ط
ــی  ــران در حال ــی ته ــداری نظام ــه ســاختمان فرمان ــگام ورود ب هن
ــوم  ــورد هج ــد، م ــرده بودن ــه ک ــی او را احاط ــن نظام ــه مأموری ک
چاقوکشــان رژیــم قــرار گرفــت و بــه شــدت مجــروح شــد. امــا بــه 
جــای انتقــال بــه بیمارســتان و درمــان، او را بــه بازداشــتگاه بردنــد، 
در فاصلــة کوتاهــی پــس از آن بــدون محاکمــه و وکیــل در حالــی 
ــد و  ــرده ش ــر ب ــدان تی ــه می ــکارد ب ــر روی بران ــود ب ــار ب ــه بیم ک
تیربــاران گردیــد. برخــورد او بــا نظامیــان و مأمــور دربــار، در حالــی 
ــج  ــان رن ــة چاقوکش ــی از حم ــای ناش ــود و از زخم ه ــار ب ــه بیم ک
ــچ نشــانی  ــود. هی ــب داشــت شــجاعانه و باشــهامت ب ــرد و ت می ب
از تــرس و وحشــت در رفتــار و ســخنانش دیــده نشــد. بــه هنــگام 
اجــرای حکــم تیربارانــش در آخریــن دم، ســخنرانی ای ایــراد کــرد 
کــه خــود حاکــی از روحیــة توکل  کننــده و ایمــان سرشــار او بــود. 
او خطــاب بــه افســرانی کــه او را احاطــه کــرده بودنــد، گفــت مــرگ 
انــواع و اقســامی دارد و او بــه پیــروی از جــدش، حســین بــن علــی 
ــن  ــب ای ــن ترتی ــرده اســت. بدی ــرافت را انتخــاب ک ــا ش ــرگ ب م
فرزنــد آزادی خــواه وطــن در بامــداد ۱9 آبــان ۱۳۳۳ در حالــی کــه 
ــداران  ــای غ ــدف گلوله ه ــدان ه ــود، در زن ــار ب ــب داشــت و بیم ت

ــا زندگــی وداع گفــت. روزگار قــرار گرفــت و ب
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ــت  ــهر( اس ــاد آرمانش ــتوپیا )پ ــراژدی و دیس ــر ت ــه اي در ژان ــه« )Tale	Handmaid’s	The(،  مجموع ــت ندیم »سرگذش
ــای  ــت حکومت ه ــا محوری ــریال ب ــت. س ــاخته شده اس ــی، س ــندة کانادای ــوود، نویس ــارگارت ات ــروف م ــان مع ــاس رم ــر اس ــه ب ک
توتالیتر)تمامیت خواهــی( نگاهــي بــه مســئلۀ نابرابــری زنــان در جامعــه دارد. از ابتــدا، ســریال بــا نمایــان ســاختن زنــان در جایــگاه 
»ندیمــه« بــا ســرپوش و روپوش هــای قرمــز کــه نمــاد بــاروری اســت، کارکــرد اصلــی زن در نظــام مردســاالری را نشــان می دهــد. 
ــر می کشــد و  ــه تصوی ــان را ب ــا خلــق صحنه هــای خشــونت آمیز، مســئلۀ ســلطه، اســتثمار جنســی و خشــونت علیــه زن ســریال ب
ــا  ــان ِفرماندهــان، ب ــد و اقلیتــي ماننــد زن ــه در نظــام دیســتوپیا، اغلــب جامعــه از نابرابــری رنــج می برن نشــان مي دهــد کــه چگون
توجــه بــه موقعیــت اجتماعــی و قــدرت وابســته بــه همسرانشــان، از اجتمــاع متمایــز هســتند و »سرگذشــت ندیمــه« ایــن تمایــز را 

ــا رنــگ آبــی، کــه نمــاد مریــم مقــدس اســت، بــه تصویــر مي کشــد. ب
ایــن مجموعــه در هــر قســمت بــا ظرافــت و ســنجیدگی در عین خشــونت دلخــراش، ناگوار بــودن زندگــی در نظام هــای اجتماعی، 
ــلطه و عمیق ترشــدن  ــش س ــان، افزای ــا گذشــت زم ــه ب ــد ک ــد و نشــان مي ده ــف می کن ــرکوبگر را توصی سیاســی و پیشــرفتۀ س
معضــات جامعــه، وضعیــت بــه فاجعــه ای غیرقابــل  تحــول هماننــد جامعــه ای مسخ شــده تبدیــل می گــردد. بــا اســتمرار ســرکوب و 
پیشــروی نظریــات افراطــی جمهــوری گیلیــاد )رژیــم توتالیتــر( می بینیــم زنــان کــه هســتۀ اصلــی ایــن جامعــه را تشــکیل می دهند، 
بــا اتحــاد دســت بــه اقداماتــي بنیادیــن و ثمر بخــش مي زننــد. ارتبــاط دیســتوپیا بــا حــوزة تاریــخ از حیــث مســئلۀ نابرابــری زنــان 

در جامعــه و چالش هایــی کــه زنــان در ادوار گوناگــون همــواره بــا آن تعامــل داشــتند، قابلیــت بررســی بیشــتري را دارد.

دیستوپیا و زنان 

سوزان گرک یراق / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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 مارجــی آدام  )Margie Adam( موزیســین و فعال اجتماعی در 
ســال ۱94۷ م در لمپــوک، ایالــت کالیفرنیــا متولد شــد. بــزرگ شــدن 
در خانــواده ای کــه پــدر و مــادر روزنامه نــگار و معلــم پیانــو بودنــد، او 
را از مســائل سیاســی و فرهنگــی دور نکرد. نخســتین اجــرای مارجــی 
در یــک جلســة »میکروفــن آزاد« کــه متعلــق بــه جشــنواره موســیقی 
) Kate Millett «)sacramento« در  افســانه ای ســاکرامنتو 
ســال ۱9۷۳ م بــود، برگــزار شــد. او همزمــان بــا برگــزاری تــور خــود 
در پنجــاه شــهر بــرای تبلیــغ اولیــن آلبومــش، در یــک کنفرانــس ملی 
زنــان در هوســتون کــه در ســال ۱9۷۷ م برگــزار شــد، شــرکت کــرد و 
آهنــگ  »We Shall Go Forth« را اجــرا کــرد و بــه اوج شــهرت 
رســید. اکنــون ایــن آهنــگ در بایگانــی بخــش تاریــخ سیاســی مــوزة 

»اسمیتســونیان )smithsonia(« نگهــداری می شــود.  
در ســال ۱980 م مجمــع سیاســی ملــی زنــان از مارجــی در 
برگــزاری یــک تــور ملــی، حمایــت مالــی کــرد تــا بودجــة الزم را برای 
نامزدهــای مدافــع حقــوق زنــان جمــع کنــد. ایــن رویــداد نیــز مصادف 
بــا ضرب االجــل تصویــب اصالحیــة حقــوق برابــر در اول ژوئیــه ۱982 

م شــد. 
 »Here is a love song « ــوم ــار آلب ــس از انتش ــی پ مارج
ــود، از  ــقانه  ب ــای عاش ــه ای از آهنگ ه ــه مجموع ــال ۱984 م ک در س
دنیــای موســیقی خداحافظــی کــرد؛ امــا ایــن پایــان کار او نبــود و چنــد 
 Olivia« ســال بعــد در ســال ۱990 م، بــا قبول دعوتنامــه ای از ســوی
Records« بــرای انتشــار بخشــی از مجموعــة »بهترین هــای 
موســیقی زنــان«، دوبــاره شــروع بــه نوشــتن ترانــه کــرد و در عیــن 

حــال تصمیــم بــه اجــرای مجــدد گرفــت. 
تــور ملــی مارجــی آدام در ســال ۱992 م موجــب شــد کــه گروهی 
ــوم او دور هــم  ــط ششــمین آلب ــرای ضب ــای موســیقی ب ــان دنی از زن

جمــع شــوند. هشــتمین آلبــوم او نیز بــا عنــوان »Avalon« در ســال 
200۱ م منتشــر شــد. در ایــن آلبــوم او تــالش بســیاری کــرد تــا اثری 
متفــاوت بــا ترکیــب پیچیــده ای از نوازنــدگان موســیقی جــاز، پــاپ و 
فولکلــور و خواننــدگان خلــق کنــد. ایــن مجموعــه از موســیقی آوازی 
ــروز  ــه ام ــا ب ــر او ت ــن اث ــکارترین و تأمل برانگیزتری ــتگاهی، آش و دس
بــه شــمار مــی رود کــه عالقــه اش بــه جامعــه در مرکــز آن قــرار دارد. 
ــث  ــان، باع ــخ زن ــازی در موضــوع تاری ــه مستندس ــة مارجــی ب عالق
ــوان  ــه عن ــه »Woman Vision Films« شــد و ب پیوســتن او ب
تهیه کننــده در مســتند »تاریخچــه موســیقی زنــان« کــه در تابســتان 

2002 م بــه نمایــش درآمــد، همــکاری کــرد.
 تعهــد مارجــی بــه صلــح و عدالــت در موســیقی  و اجرا ، مشــارکت 
همیشــگی او در مســائل مربــوط به پیشــرفت زنــان و اجــرای همزمان 
پیانو و آواز، غزل و ملودی، همگی بخش درخشــان کار او بود. داســتان 
ــر  ــال ها در خاط ــان، س ــرای زن ــش ب ــی و فعالیت های ــی مارج زندگ
مدافعــان حقــوق زن و تاریــخ موســیقی  زنــان باقــی می ماند. مارجــی 
آدام را می تــوان از مشــهورترین خواننــدگان و ترانه ســرایان فمینیســت 
ــه  ــاز را ب ــا پاپ-ج ــوازی ی ــو و تک ن ــژة پیان ــه موســیقی وی ــد ک نامی
مخاطبــان معرفــی کــرد و بــه اســتقرار موســیقی زنــان به عنــوان یک 

نیــروی فرهنگــی و اجتماعــی کمــک نمــود.

افسون مارجی آدام 

دالرام حسینی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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ــن  ــون مقــدس بشــریت اســت.« بی ــری، قان پوســتر »براب
ســال  هاي ۱۹0۳ تــا ۱۹۱۵ م. توســط اگبــرت ژاکوبســن 
طراحــی شــد. او مدیــر طراحــی و تبلیغــات شــرکت کانتینــر 
آمریــکا و همســر فرانــس دلــزل ژاکوبســن از فعــاالن جنبــش 
حــق رای زنــان در آمریــکا بــود و ایــن پوســتر نیــز بــه منظــور 
ــۀ  ــت همه جانب ــام حمای ــش و اع ــان جنب ــتفاده در هم اس
ــرش  ــان و همس ــق راي زن ــش ح ــن از جنب ــاي ژاکوبس آق

طراحــی شــد.
ــان  ــمبل هاي یون ــتفاده از س ــا اس ــراح ب ــگاه اول، ط در ن
و روم باســتان، احتــرام خــود را بــه ریشــه هاي تمــدن 
ــد  ــان  مي ده ــي نش ــۀ آمریکای ــد محافظه کاران ــي و عقای غرب
و از همیــن طریــق، محتــرم بــودن خواســتۀ حــق رای 
زنــان را نیــز یــادآوري مي کنــد. تصویــر کــردن صــورت 
ــر  ــانه هایی از هن ــدار نش ــم رخ و کاهخــود بال ــه صــورت نی ب
کاســیک هســتند. در حاشــیۀ بــاالي پوســتر شــعار معــروف 
	VOTES	FOR( »جنبــش زنــان یعنــی »رای بــرای زنــان
WOMEN)		بــا رنــگ طایــي نوشــته  شده اســت. در مرکــز 

ــودی  ــا کاهخ ــی ب ــرخ زن ــي، نیم ــه اي طای آن در پس زمین
ــوق  ــي حق ــی زن یعن ــتۀ اله ــان دهندة خواس ــه نش ــدار ک بال
ــي نقــش شده اســت و در  ــگ آب ــا طیفــي از رن ــر اســت ب براب
پشــت ســر زن، تصویــر یــک تبــر کــه بــا بــه هــم پیوســتن 
تکه هــای کوچــک چــوب درســت شده اســت بــا رنــگ 
تیره تــري نســبت بــه نیــم رخ، طراحــي شده اســت؛ ایــن تبــر 
ســمبل قدرتــی اســت کــه اتحــاد آن را بــه وجــود مــی آورد. 
مهم تریــن پیــام ایــن پوســتر در نیمــۀ پایینــی آن بــا حروفــي 
ــته   ــي نوش ــگ طای ــا رن ــکي ب ــه اي مش ــزرگ در پس زمین ب

	EQUALITY	IS	THE	SACRED	LAW( شده اســت؛
بشــریت  مقــدس  قانــون  »برابــری،   )OF	HUMANIT
ــق راي  ــش ح ــراي جنب ــط ب ــه فق ــه ن ــه اي ک ــت.« جمل اس
ــخ  ــۀ انســان ها در طــول تاری ــي هم ــراي زندگ ــه ب ــان بلک زن

ــکار نشــدني دارد. ــرد ان کارک

قانون مقدس بشریت 

زهرا هاشمی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید بهشتی
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روزالینــد فرانکلیــن در 25 ژوئیــه  ۱920 م در لنــدن بــه دنیــا 
ــة   ــل، عالق ــی تحصی ــال های ابتدای ــان س ــد از هم ــد. روزالین آم
ــای  ــری زبان ه ــی و یادگی ــوم تجرب ــات و عل ــه ریاضی ــود را ب خ
ــر  ــان منج ــری زب ــه یادگی ــة وی ب ــی داد. عالق ــان م ــر نش دیگ
شــد کــه او زبان هــای فرانســوی، ایتالیایــی و آلمانــی را در 
ــال ۱9۳8 م، وارد  ــد در س ــوزد. روزالین ــی بیام ــال های جوان س
کالــج نیونهــام )Newnham(، یکــی از دو دانشــکدة دخترانــة 
دانشــگاه کمبریــج در آن ســال ها شــد. شــیمی  و فیزیــک 
ــن در  ــرد. فرانکلی ــخص ک ــش را مش ــعة مهارت های ــیر توس مس
ــی  ــورس تحقیقات ــود، ب ــی خ ــدرک کارشناس ــال ۱94۱ م، م س
ــی  ــات صنعت ــی »دپارتمــان تحقیق ــورس تحقیقات دانشــگاهی و ب

ــرد. ــت ک ــتان را دریاف ــی« انگلس و علم
ــی.  ــگاه آر. ج ــی او در آزمایش ــای تحقیقات ــن فعالیت ه اولی
ــو نوریــش انجــام شــد کــه یکــی از پیشــگامان فتوشــیمی  دابلی
در جهــان بــود. در ســال ۱942 م، هنــوز ســایة جنــگ بــر 
ــط  ــی مرتب ــد فعالیت های ــد بای ــود و روزالین انگلســتان گســترده ب
بــا آن را انتخــاب می کــرد کــه در راســتای خدمــات ســاد  ة 
ــی  ــتاوردهای جنگ ــدف دس ــا ه ــی ب ــات علم ــا تحقیق ــی ی جنگ
ــگ  ــا جن ــط  ب ــات مرتب ــار تحقیق ــن به ناچ ــود و فرانکلی را می ب
ــال  ــرد. او در س ــاب ک ــری انتخ ــدرک دکت ــذ م ــدف اخ ــا ه را ب
ــو آر ای )BCURA( رفــت  ــه مؤسســة بــی ســی ی ۱942 م، ب
کــه در حــوزة کاربردی ســازی زغال ســنگ و مــواد مشــابه 

ــرد. ــت می ک ــف فعالی ــداف مختل ــرای اه ب
ــنگ  ــن و زغال س ــواع کرب ــارة ان ــد، درب ــال بع ــن س فرانکلی
ــی و  ــش گرماده ــارة نق ــم درب ــی ه ــرد. او ایده های ــق ک تحقی
زغال ســنگ  و  کربــن  نفوذپذیــری  بهبــود  در  کربن دهــی 

مطــرح کــرد. ایــن شــیمی دان انگلیســی بــرای تحقیقاتــش 
جمــع آوری  بریتانیــا  جزایــر  از  را  متنــوع  زغال ســنگ های 
ســاختار  دربــارة  فرانکلیــن  ســاختاری  مطالعــات  می کــرد. 
خصوصیــات  مولکولــی  ســطح  در  داد  نشــان  زغال ســنگ 
کــه  بــود  فــردی  اولیــن  فرانکلیــن  دارد.  منحصربه فــردی 

ســاختارهای مولکولــی را کشــف کــرد.
در  را  کربــن  فیبــر  ســاخت  پایه هــای  او  تحقیقــات 
ســال های بعــد شــکل داد و باعــث شــد کــه بــه ســاخت 
ــان  ــود. در جری ــر ش ــا منج ــر گرم ــاوم در براب ــیار مق ــواد بس م

بانوی مکتشف دنیای تاریک علم 

زینب درویشی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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ــا،  فرانکلیــن  ــر گرم ــاوم در براب ــارة کربن هــای مق تحقیقــات درب
 X بلورنــگاری  بخــش  در  نیــز  چشــمگیری  پیشــرفت های 
ثبــت کــرد کــه به ویــژه در تصویربــرداری از مولکول هــای 
بــزرگ و پیچیــده کاربــرد داشــت. همچنیــن فرانکلیــن در 
کشــف مولکول هــای DNA پیشــرفت های زیــادی را رقــم 
بــه  از تحقیقاتــش،  ۶ مــاه  از گذشــت  باالخــره پــس  زد و 
دســتاوردهای اولیــه در تحقیقــات DNA رســید و بــا ثبــت 
ــوع مولکــول آن را کشــف  ــاوت دو ن ــت، تف ــر باکیفی ــد تصوی چن
فرانکلیــن می تــوان  از دیگــر مطالعــات و تحقیقــات  کــرد. 
ــام  ــه ن ــی ب ــای گیاه ــاختار ویروس ه ــة وی روی س ــه مطالع ب
ویــروس موزاییکــی تنباکــو )TMV( اشــاره کــرد کــه توانســت 
ــارة مــادة ژنتیکــی آن بــه نتایــج مهمــی دســت یابــد. اکثــر  درب
تاریخ نــگاران و دانشــمندان اتفاق نظــر دارنــد کــه مطالعــات 

ــرن  ــم ق ــی مه ــای علم ــیر یافته ه ــن در مس ــد فرانکلی روزالین
بیســتم، تأثیــر زیــادی داشته اســت.

در تصاویــر می توانیــم بخشــی از آزمایش هــا و مطالعــات 
ــاهده  ــا را مش ــواد و مولکول ه ــورد م ــن در م ــد فرانکلی روزالین
ــخص  ــکاس آن نامش ــا و ع ــخ عکس ه ــه تاری ــه البت ــم ک کنی

اســت.
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حــق رای زنــان از موضوعاتی اســت کــه حاصــل دوران مدرنیته 
ــه  ــک جامع ــعة ی ــه توس ــایانی ب ــک ش ــد و کم ــران می باش در ای
می کنــد. حــال در ایــن یادداشــت اشــارة کوتاهــی بــه مســئلة حــق 

رای زنــان در ایــران از منظــر تاریخــی و حقوقــی داریــم. 
ــران  ــروطة ای ــی مش ــون اساس ــان در قان ــق رای زن ــدا، ح ابت
ــان  ــارکت زن ــدم مش ــارة ع ــی درب ــه صراحت ــود ک ــرح می ش مط
ــه  ــر جامع ــم ب ــه فضــای فرهنگــی حاک ــه ب ــا توج ــا ب نداشــت، ام
ــه صــورت طبیعــی مشــارکت  ــی، ب ــة ایران و موقعیــت زن در جامع
ــد  ــای بع ــروطه و دهه ه ــان مش ــان در جری ــق رأی آن ــان و ح زن

ــرح نشــد. مط
بعــد از مشــروطه در دورة دوم مجلــس شــورای ملــی، محمــد تقی 
وکیل الرعایــا، نماینــدة همــدان، بحــث حــق رأی زنــان را مطــرح کرد 
امــا هیــچ زمینــه ای بــرای پذیــرش نداشــت و ســید حســن مــدرس 
ــا شــرایط خــاص  ــدرس منبطــق ب ــار م ــرد. گفت ــا آن مخالفــت ک ب
فکــری، دینــی، فرهنگــی و موقعیــت خــاص زن در آن محیــط بــود. 
ــ . ش  جدی تریــن تحــول در ایــن زمینــه در اردیبهشــت ۱۳۳0 ه
ــادی  ــوان زی ــر مصــدق روی داد. بان ــت دکت ــدن دول ــا روی کار آم ب
ــار  ــا انتش ــوان( ب ــون بان ــس کان ــادی )رئی ــه دولت آب ــد صدیق مانن
مقــاالت بســیاری و ارســال نامــه بــه دکتــر مصــدق درصــدد تحقــق 
برابــری حقــوق زن و مــرد بودنــد و دکتــر مصــدق در دی مــاه همــان 
ســال درصــدد تدویــن قانونــی جدیــد بــرای انتخابــات بــود کــه در 
آن صراحتــاً حــق رای بــه بانــوان نیــز اعطــا شــود. هرچنــد، ایــن امــر 
ــا مخالفت هــای بســیاری روبــه رو شــد و حتــی منجــر بــه صــدور  ب
ــی و  ــال سیاس ــی رج ــمت برخ ــف از س ــاوی مختل ــا و فت بیانیه ه
روحانیــون مبنــی بــر مشکل ســاز شــدن دخالــت بانــوان در انتخابــات 

شــد. 

ــی،  ــی و والیت ــای ایالت ــة انجمن ه ــان الیح ــرانجام، در جری س
ــ . ش بــه زنــان  بــر اســاس مصوبــة دولــت در ۱۶ مهرمــاه ۱۳4۱ه
ــة  ــه عرص ــان ب ــد ورود زن ــأله س ــن مس ــد. ای ــق رأی داده ش ح
انتخابــات را  شکســت و زمینــه را بــرای اصــالح قانــون انتخابــات 
ــون،  ــالب تاکن ــس از انق ــ . ش و پ ــال ۱۳4۱ه ــرد. از س ــم  ک فراه
ــان به شــمار مــی رود و در  ــی آن ــان جــزو حقــوق اصل حــق رای زن

ــده: ــران آم ــون اساســی جمهــوری اســالمی ای اصــل  شــش قان
ــکاء  ــه ات ــد ب ــور بای ــور کش ــران ام ــوری اســالمی ای »در جمه
آراء عمومــی اداره شــود، از راه انتخابــات: انتخــاب رئیــس جمهــور، 
ــر  نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، اعضــای شــوراها و نظای
ــر  ــول دیگ ــه در اص ــواردی ک ــی در م ــا از راه همه پرس ــا، ی این ه

ــردد.« ــن می گ ــون معی ــن قان ای

نخستین رهاورد حق برابری 

فاطمه افضالن / دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد تهران غرب
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وقتــی تصمیــم می گیریــم کتابــی را بخوانیــم کــه تحــت عنــوان 
ــت  ــی و نصیح ــار درس زندگ ــا انتظ ــرد نه تنه ــرار می گی ــان ق رم
ــات  ــردن اوق ــر ک ــال پ ــه دنب ــوارد ب ــتر م ــه در بیش ــم بلک نداری
ــا  ــد و لذت بخــش هســتیم؛ ام ــا یــک ســرگرمی مفی فراغت مــان ب
ــده  ــکات	(Alcott	May	Louisa)	خوانن ــزا می آل شــاهکار لویی
را در شــرایط گرفتــن درس زندگــی، بــدون آن کــه او متوجــه شــود، 

ــد. ــرار می ده ق
ــوادة  ــک خان ــه از ی ــی ک ــتان های جذاب ــا داس ــاب ب ــن کت ای
ــا  ــه ب ــد ک ــا می ده ــه م ــی ب ــد، درس های ــف می کن ــی تعری صمیم
ــن  ــران ممک ــان دیگ ــت از زب ــرف و نصیح ــنیدن ح ــاعت ها ش س
ــت  ــق و محب ــک، عش ــان کوچ ــیم. زن ــا برس ــت بــه آن ه نیس
ــت  ــن حال ــت را در بهتری ــر و دوس ــدر، خواه ــادر، پ ــگاه م از جای
ممکــن ترســیم کرده اســت؛ در ایــن داســتان، مــا قدم به قــدم 
بــا شــخصیت های داســتان بــا چالــش روبــرو می شــویم، در 
ــت  ــم، ناراح ــا می بافی ــم، روی ــرار می گیری ــخت ق ــای س موقعیت ه
ــن  ــا شــخصیت های ای ــا ب ــه م ــه ک می شــویم و می بخشــیم و البت

ــیم. ــی می رس ــه تعال ــم و ب ــد می کنی ــتان رش داس
ــورد  ــم می خ ــه چش ــتان ب ــن داس ــه در ای ــی ک ــة مهم دو نکت
محوریــت  بــا  داســتان  آن  در  کــه  اســت  جنگــی  شــرایط 
ــل  ــه داخ ــی ب ــرایط جنگ ــد. ش ــث رخ می ده ــخصیت های مؤن ش
ــت  ــز اهمی ــة حائ ــا نکت ــدا نکرده اســت ام ــدان ورود پی داســتان چن
ــتگی،  ــی، همبس ــرایط جنگ ــن ش ــود ای ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــد داســتان  ــر در رون ــی و کمــک کــردن عنصــر جدایی ناپذی مهربان
ــان دهندة  ــتان نش ــن داس ــان ای ــا و زن ــت دختره ــت و محوری اس
قدرتــی اســت کــه نــوع بشــر ســوای جنســیت در خــود دارد؛ تــالش 
بــرای مفیــد بــودن و بهتریــن خــود بــودن کامــاًل بــا مقولــة قــدرت 

و توانایــی ذاتــی انســان قابــل فهــم اســت کــه در ایــن داســتان، 
ــر تمــام  ــر عــالوه ب ــن اث ــان اســت. ای ــر زن ــی ب ــن توانای ــة ای تکی
ــکل  ــیرین ترین ش ــه ش ــه دارد، ب ــی ک ــی و تاریخ ــای ادب ارزش ه
ممکــن و بــا نرم تریــن زبــان موجــود، قلــب خواننــده اش را سرشــار 
از عشــق و محبــت می کنــد و یــادآور تمــام توانایی هــای وجــودی 
ــگاه و  ــن، جای ــه س ــرد در چ ــر ف ــت ه ــم نیس ــت. مه ــان اس انس

ــت هســت. ــودن وق ــر ب ــرای بهت ــرار دارد، همیشــه ب جنســیتی ق

زنان کوچک؛ انسان  های قوی 

فاطمه بهزادپور / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید بهشتی
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ــه  ــه و چ ــژاد و طبق ــای ن ــر مبن ــه ب ــازی ها چ ــة جداس »هم
بــر مبنــای مذهــب یــا جنســیت، غیرانســانی اســت و بایــد بــر آن 

غلبــه شــود.« کیــت شــپارد
ــارزه  ــوق خــود مب ــرای حق ــخ ب ــان در طــول تاری ــواره، زن هم
ــی  ــور خاص ــا کش ــوم ی ــه ق ــدود ب ــارزه مح ــن مب ــد و ای کردن
نیســت. یکــی ازمبــارزات ابتدایــي زنــان بــراي احقــاق حقوقشــان، 
ــی  ــازمان بین الملل ــال ۱904 م.، س ــود. در س ــق رای ب ــتن ح داش
ــی  ــازمان غیردولت ــک س ــه ی ــان( ک ــی زن ــاد بین الملل ــان )اتح زن
ــته هایش  ــی از خواس ــه یک ــد ک ــکیل ش ــت، تش ــی اس بین الملل

ــود. ــان ب ــرای زن ــن حــق رأی ب گرفت
می تــوان گفــت کــه جنگ هــای جهانــی بــا اینکــه بــه 
مــردم جهــان و تاریــخ بشــریت لطمــه ای انکارناپذیــر زدنــد، امــا 

ــه  ــان در جامع ــی زن ــدن ارزش واقع ــکار ش ــث آش ــی باع از طرف
شــدند؛ زنانــی کــه در طــول جنــگ وارد فعالیــت اقتصــادی شــدند 
و بــرای تامیــن معیشــت خــود و خانواده شــان، بــه عنصــري فعــال 
ــگ  ــن دو جن ــة بی ــدند. در فاصل ــل ش ــادي تبدی ــة اقتص در چرخ
جهانــی، زنــان 2۱ کشــور جهــان حــق رأی را بــه دســت آوردنــد. 
ــاز هــم مقاومــت علیــه حقــوق زنــان ادامــه پیــدا کــرد و  البتــه ب
ــود را  ــای خ ــی، قابلیت ه ــای جهان ــول جنگ ه ــه در ط ــی ک زنان
ــه فرســتاده شــدند؛ درســت اســت  ــه خان ــاره ب ــد، دوب نشــان دادن
کــه ایــن اتفــاق عقب گــردی بــرای زنــان محســوب می شــد امــا 
همــان حضــور کوتــاه زنــان در جامعــه، تاثیــری عمیــق بــر روی 

افــکار و عقایــد مــردم دنیــا گذاشــت. 
نیوزیلنــد نخســتین کشــور مســتقلی بــود کــه حــق رای زنــان 

مبارزه ای در امتداد تاریخ 

سرمه گودرزی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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را بــه رســمیت شــناخت. در ســال ۱89۳ م، قانــون انتخابــات بــه 
ــال ۱89۳ م  ــرد و در س ــر ک ــان تغیی ــی زن ــارکت سیاس ــع مش نف
ــات ملــی ایــن کشــور شــرکت  ــار در انتخاب ــرای اولیــن ب ــان ب زن
کردنــد. ایــن اتفــاق بــزرگ، راه را بــرای زنــان در گرفتــن دیگــر 
حقــوق انســانی خــود همــوار کــرد و قدمــی بــزرگ بــرای تاریــخ 

حقــوق زنــان اســت.
ــران هواخــواه حــق  ــن رهب ــت شــپارد، از یکــی از مهم تری کی
رأی زنــان در نیوزیلنــد بــود. وی در لیورپــول انگلیــس متولــد شــد 
ــرت  ــد مهاج ــه نیوزیلن ــواده ب ــراه خان ــه هم ــال ۱8۶8م. ب و در س
ــی و  ــف مذهب ــازمان های مختل ــال س ــو فع ــا عض ــرد. در آنج ک
ــد  ــان نیوزیلن ــدال مســیحیان زن ــة اعت ــه اتحادی ــی از جمل اجتماع
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــال ۱88۷م.، ب ــد. در س )WCTUNZ( ش
ــوب  ــذاری منص ــق رای و قانون گ ــرای ح ــه  ب ــن اتحادی ــی ای مل
شــد، موقعیتــی کــه وی از آن بــرای پیشــبرد حــق رأی زنــان در 

ــرد. ــتفاده می ک ــد اس نیوزیلن
ــات  ــکیل جلس ــت ها و تش ــتن دادخواس ــا نوش ــپارد ب ــت ش کی
عمومــی، نوشــتن نامــه بــه مطبوعــات و ایجــاد ارتبــاط بــا 

ــان  ــا داد. او ســردبیر »روب ــان را ارتق سیاســتمداران، حــق رای زن
ســفید« )Ribbon	White	The(، اولیــن روزنامــة تحــت 
و  نوشــتن  طریــق  از  او  بــود.  نیوزیلنــد  در  زنــان  مدیریــت 
ســخنرانی های اقناعــی در جمــع، بــا موفقیــت از حــق رأی 
ــل چــرا  ــرد. دو جــزوة بســیار مهــم او، »ده دلی ــت ک ــان حمای زن
زنــان نیوزلنــد بایــد رای دهنــد« و »آیــا زنــان بایــد رای دهنــد؟« 
ــا  ــت ب ــک دادخواس ــا ی ــن کار ب ــد. ای ــهیم بودن ــر س ــن ام در ای
۳0،000 امضــا خواســتار رأی دادن زنــان بــه مجلــس و گســترش 
ــه  ــان در ســال ۱89۳ م ب ــه زن ــز اعطــای حــق رای ب موفقیت آمی
ــود کــه  ــن کشــوری ب ــد اولی اوج خــود رســید. در نتیجــه، نیوزیلن

ــرد. ــاد ک ــی را ایج ــری جهان رأی گی
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ــت  ــی دانس ــة راهنمایان ــه مثاب ــوان ب ــا را می ت ــاری بناه معم
کــه بــا عبــور دادن انســان از ظــرف زمــان او را بــه جســت و جو 
ــه  ــا مطالع ــازد. ب ــون می س ــخ رهنم ــه ای از تاری ــفر در بره و س
ــا،  ــر آن ه ــبک ها و عناص ــاری، س ــار معم ــک از آث ــر روی هری ب
ــردان  ــان و م ــی از زندگــی اجتماعــی زن ــه ناگفته های ــوان ب می ت
عصــر مــورد نظــر کــه در پــس آن هــا نهفتــه اســت، پــی بــرد. 

ــواد  ــل م ــی از قبی ــر متفاوت ــی عناص ــر بنای ــاری ه در معم
ســازنده، الگوهــا و ســبک ها وجــود دارد کــه بــا کنــار هــم قــرار 
ــد.  ــدا می کن ــود را پی ــی خ ــکل اصل ــازه، ش ــا، س ــن آن ه گرفت
ــیوة  ــن ش ــی کاری پنجمی ــز کاش ــران نی ــاری ای ــخ معم در تاری

ــت  ــه قدم ــوده ک ــاختمان ها ب ــات س ــادی در تزئین ــی و بنی اساس
آن بــه ایــران پیــش از اســالم بازمی گــردد و رفته رفتــه در 
ــت. در  ــه اس ــل یافت ــرات، تکام ــا تغیی ــراه ب ــان هم ــتر زم بس
عصــر قاجــار، کاشــی کاری دیگــر بــه مســاجد و خانقاه هــا 
ــز  ــا و... نی ــا، کاخ ه ــات خانه ه ــه در تزئین ــد بلک ــر نمی ش منحص
ــار  ــاهان قاج ــد پادش ــراودات و رفت وآم ــرد داشــت. طــی م کارب
و بازرگانــان، هنــر و نقاشــی غربــی بــه معمــاری ایرانــی و 
ــا  ــت و طرح ه ــی یاف ــوذ قابل توجه ــی کاری نف ــوص کاش به خص
ــر  ــن هن ــة ای ــه عرص ــا ب ــن دوره پ ــد در ای ــای جدی و رنگ ه
ــه از  ــتر برگرفت ــن دوره بیش ــی ها در ای ــوش کاش ــتند. نق گذاش

زنان قاجاری بر کاشی نگاره ها 

مریم رشیدی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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ــراد  ــان و اف ــرة درباری ــی از زندگــی روزم ــا طرح های طبیعــت و ی
ــکال  ــان در اش ــز زن ــا نی ــی از آن ه ــن در برخ ــد؛ همچنی بودن
ــن  ــه از ای ــد نمون ــه چن ــدند ک ــش ش ــوع نق ــای متن و رنگ ه
ــرافی  ــای اش ــوان در خانه ه ــاری را می ت ــی نگاره های قاج کاش

ــرد. ــاهده ک ــیراز مش در ش
ــباهتی  ــه ش ــاری هیچ گون ــان قاج ــی نگاره ها، زن ــن کاش در ای
بــا گذشــته ندارنــد؛ آن هــا بــه شــخصیت مســتقلی مبــدل 
گشــته اند کــه عکاســی می کننــد و در حــال نوشــتن اند. زن 
قاجــاری در ایــن کاشــی نگاره ها بــه تنهایــی کار می کنــد و 
غالبــا در حــال کار بــا یــک وســیله یــا ابزارهــای مــدرن اســت. 
او در فضایــی غربــی بــا اســباب و اثاثیــة غربــی قــرار دارد و بــه 

ــدان مشــغول اســت. ــاری گل هــای گل آبی
ــی  ــای متفاوت ــه از خانه ه ــی نگاره ها ک ــن کاش ــی در ای حت
خــود  بــه  جدیــدی  شــکل  زنــان  پوشــش  شــده،  یافــت 
ــن دارد  ــر ت ــی ب ــبک غرب ــوب و س ــای خ ــت؛ لباس ه گرفته اس
ــته را  ــته داش ــه در گذش ــی ک ــیوة پوشش ــاب و ش ــر حج و دیگ

ــور  ــردان در آن متبل ــان و م ــری زن ــه ای براب ــه گون ــدارد و ب ن
ســت. شده ا

در  به  کاررفتــه  ســبک  ایــن  کــه  دریافــت  می تــوان 
ــی  ــای نقاش ــتال ها، تابلوه ــا، کارت پس ــی کاری، از عکس ه کاش
ــدند  ــران می ش ــه وارد ای ــی ک ــدة غرب ــیای تصویرپردازی ش و اش
و همچنیــن زنــان فرنگــی ای کــه در آن دوره، خــود شــخصا بــه 

ــت.   ــه  اس ــام گرفت ــد، اله ــران آمده بودن ای
اشــکال  و  مضامیــن  تحــوالت  پــس  در  کــه  چیــزی 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــاری وج ــران قاج ــی کاری ای کاش
ــدرن،  ــان م ــا جه ــران ب ــورد ای ــی و برخ ــرایط جهان ــر ش تغیی
باورهــا و ســبک زندگــی ایرانیــان تغییــر یافــت و زنــان در ایــن 
ــه  ــا ورود ب ــد و ب ــه ارزش خــود بیــش از پیــش پــی بردن دوره ب
ــوق  ــاق حق ــردان و احق ــا م ــری ب ــاع، خواســتار آزادی، براب اجتم
ــی  ــه حت ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــری ب ــن مطالبه گ ــدند. ای ــود ش خ

در عناصــر معمــاری نیــز تبلــور یافته اســت. 
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