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جايگاه زنان در سياستنامه خواجه نظامالملك براساس نظرية
تحليل گفتمان انتقادي فركﻼف

منصوره شهرياري ،*١غﻼمرضا جمشيديها ،٢اكرم جودي نعمتي

٣

چكيده

امروزه وضعيت زنان در هر كشوري شاخصي مهـم جهـت بررسـي رشـد و توسـعة انسـاني در آن كشـور محسـوب
ميشود .درواقع ،بررسي پيشينة تاريخي جايگاه زنان تاريخچة فراز و فرود حيات فردي و اجتماعي آنان را روشـن و
مسير ايشان را در راه رسيدن به توسعه آشكار ميكند .اما آنچه چنين مطالعاتي را كاملتر ميكند ،بررسي واكـنش
مردان سياستمدار در هر دورة تاريخي نسبت به حضور و فعاليتهاي اجتماعي زنان آن دوره است .بـه ايـن منظـور،
در اين مقاله كتاب سياستنامة خواجه نظامالملك طوسي ،وزيـر مقتـدر سـلجوقيان در قـرن پـنجم هجـري ،بـراي
مطالعة وضعيت زنان اين دورة تاريخي و همچنين شناخت ديدگاههاي نظامالملك دربارة ايشان برگزيده شده اسـت.
اين پژوهش با روش توصيفيـ تحليلي و براساس نظرية تحليل گفتمان انتقادي فـركﻼف و در سـه سـطح واژگـان،
تفسير و تبيين صورت گرفته است .سؤالهايي كه اين پژوهش در پي پاسخ گفتن به آنهاست عبارتانـد از :حضـور
زنان در سياستنامه چگونه است؟ خواجه نظـامالملـك چـه واكنشـي بـه حضـور ايشـان نشـان مـيدهـد؟ و علـت
واكنشهاي وي چيست؟ نتايج پژوهش حاكي از آن است كه برخﻼف نظر برخي پژوهشگران ،خواجـه نظـامالملـك
بهطوركلي نگاه منفي به نوع زنان ندارد ،اما دخالتهاي بعضي زنان دربـار ،بـهويـژه تركـانخـاتون ،همسـر ملكشـاه
سلجوقي ،در امر سلطنت و حوزة اقتدار وزير سبب ميشده وي براي حفـظ قـدرت و سـلطة سياسـي خـود و طـرد
مخالفان و رقباي سياسي ،به انتقادهاي كوبنده از زنان و برحذر داشتن سلطان از نفوذ ايشان بپردازد.
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مقدمه و بيان مسئله

زنان در تاريخ تمدن بشري در عرصههاي مختلـف سياسـي ،اجتمـاعي ،فرهنگـي و ...بـه شـكل
مثبت يا منفي ،كم يا بيش ،اثرگذار بودهاند .آنان بازيگران بيشتر پنهان و گـاه آشـكاري هسـتند
كه در جامعه نقش خود را بهخوبي بازي كردهاند .ايشان ،به طور متوسط ،نيمي از جمعيـت هـر
جامعهاي را به خود اختصاص ميدهند .اما در بيشـتر جوامـع ،سـهم آنهـا در عرصـة قـدرت و
سياست همپاي مردان نبوده است؛ درحاليكه بسياري از نظريـهپـردازان يكـي از اركـان اصـلي
پيشرفت را توجه به نقش زنان ميدانند .زنان ايران نيز براي رسيدن به حقـوق انسـاني خـود از
ديرباز تﻼشهاي گوناگوني را انجام دادهاند كه در آثار پيشينيان منعكس شده است؛ بهطوركلـي
ميتوان گفت فعاليت زنان در جوامع نخستين محدود به نظام قبيله و خويشاوندان بـود ،امـا در
تمدن عيﻼميان ،هخامنشيان ،اشكانيان و ساسانيان ،با فـراز و فرودهـايي در هـر دوره ،مجموعـاً
زنان به جايگاه اجتماعي باﻻتري دست يافتند .اين بازنمايي را ميتوان در آثار بهجـامانـده از آن
دورهها ،نام مؤنث خدايان ،اكتشافات باستانشناسي ،كتـب تـاريخي و ...مشـاهده كـرد .در دورة
اسﻼمي نيز زنان نامداري ديده ميشوند؛ مثﻼً در سلسلة ديلميان سيده ملكخاتون زنـي مقتـدر
بود كه مانع از فروپاشي زودهنگام حكومت آلبويه شد .او اولين زن فرمانرواي شـيعيمـذهب در
تاريخ ايران است .آلبويه ) ٣٧٨ه.ق( به مذهب تشيع گرايش داشتند و همين امر مايـة گـرايش
بيشتر ايرانيان به مذهب شيعه شد .سيده ملكخاتون از زنان شيعة ايراني به دليل اينكه پسرش
خردسال بود ،پس از فوت همسرش ،در ناحية ري نائبالسلطنه شد و با اقتدار حكومت كـرد .در
دورة وي ،سلطان محمود غزنوي ،كه بر اريكة قدرت تكيه زده بود ،به وي نوشت ...» :حقتعـالي
مرا برگزيد و تاج و اقبال كامراني بر تارك دولت قاهر من نهاد و بيشتر اهل ايران و هند مطيع و
منقاد من شدند .تو نيز فرزندت را روانه كن تا در ركاب همايون من باشد و بـاج و خـراج قبـول
كن؛ وگرنه دو هزار فيل سرآمد جنگي به ديار تو فرستم تا خاك ري را بـه غـزنين نقـل كنـد«.
سيده ملكخاتون با ذكاوت در پاسخ نوشت ...» :سلطان پادشاهي بزرگ و صاحب ناموس اسـت.
لشكر بر سر پيرزني نخواهد كشيد و اگر كشد و جنگ كند ،مقرر است كه من نيز جنگ خواهم
كرد .اگر ظفر مرا باشد ،تا دامن قيامت مرا شكوه است و اگر ظفر او را باشـد ،مـردم گوينـد كـه
پيرزني را شكست .[١٣] «...سلطان محمود از پاسخ سيدة ملكخاتون در شگفت شد و تا زماني
كه اين زن مقتدر زنده بود ،فكر حمله به جبال و ري را از سر بيرون كرد .پـس از اينكـه سـيده
ملكخاتون پس از سي و دو سال حكومت به مرگ طبيعي درگذشت ،سـلطان محمـود بـه ري
لشكر كشيد و سلسلة ديلميان آلبويه را منقرض كرد .درمجموع ميتوان گفـت از آنجـا كـه در
دوران صفاريان ،سامانيان و آلبويه آرامش و امنيت نسبي در ايران برقرار بود و علم و دانـش در
وضعيت مطلوبي قرار داشت ،به تبع آن زنان جايگاه نسبتاً خوبي داشـتند .در خانـدان غزنويـان
نيز ،زنان نقش سياسي ايفا كردند .از زنان برجستة اين زمان حره ختلي ،خواهر سلطان محمـود
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غزنوي ،است كه كمك كرد سلطان مسعود جانشين سلطان محمـود شـود و از شخصـيتهـاي
پشت صحنهاي بود كه در جهت دادن شخصيتهاي داخـل صـحنه نقشـي چشـمگير داشـت و
عامل بسياري از اقدامات سلطان مسعود بود .اصليتـرين منبعـي كـه در مـورد وضـعيت زنـان،
هرچند به صورت ناچيز ،در دوران غزنوي سخن گفته ،كتاب تاريخ بيهقـي اسـت كـه محمـدبن
حسين بيهقي در سال  ٣٤٤ه.ق آن را تأليف كرده است .البته در اين كتـاب از زنـان ديگـر نيـز
سخن به ميان رفته است كه با لياقت و درايتي كه از خود نشان دادهاند نام خود را در صـفحات
تاريخ به يادگار گذاشتهاند؛ مانند مادر حسنك وزير و مادر سلطان مسعود غزنوي .فردوسـي نيـز
در اثر سترگ خود از نقش زنان در امور مختلف سخن به ميان آورده است.
با روي كار آمدن سلجوقيان و تسلط اين قوم تركنژاد بـر ايـران ،حضـور زنـان در اجتمـاع
پررنگتر شد و آنان توانستند در فعاليتهاي سياسي مختلفي دخالت كنند؛ تا جايي كه در ايـن
دوران تجمع زنان در مساجد يكي از راههاي معمول و پذيرفتهشدة جامعه بـود .ايـن مسـئله تـا
حدودي به جايگاه زنان ترك در نظام ايلي و عشيرهاي برميگشت.
قبايل ترك براي زن اهميت فراوان و احترامي فوقالعاده قائل بودند .زنـان در كـار خـانواده،
گردش چرخ اقتصادي ،امور جنگ و موارد ديگر ،همراه همسران خود ،مشـغول فعاليـت بودنـد.
آنان ثروت خاص خود را داشتند .به مقاماتي نائل ميشدند و در مواقع لزوم زمام امـور قبيلـه يـا
ايل را در دست ميگرفتند ] ،٨ص .[١ميتوان گفت دورة حكومـتهـاي غزنويـان و سـلجوقيان
آغازي براي فعاليت و تأثيرگذاري زنان دورة اسﻼمي بود ] ،٥ص.[٤١
تركانخاتون نيز از زنان دورة سلجوقي است .وي نهتنها موجب عزل خواجه نظامالملك شد،
بلكه به رواج تشيع نيز كمك شاياني كرد .او با پيوستن به دشـمنان خواجـه نظـامالملـك پـاي
شيعيان را به دربار سلجوقيان باز كرد .البته از شيعهشدن خود وي مداركي در دست نيست ،امـا
اقدام سياسي او نتيجه را به نفع شيعيان پيش برد ] [١٠و موجب رونق مـذهب تشـيع و تـرويج
تفكر شيعه و بازسازي بقاع متبركه امامان بزرگوار شد و از محدوديتهايي كه در زمـان خواجـه
براي شيعيان در نظر گرفته بودند كاست.
بهعبارتي ،با روي كار آمـدن سـلجوقيان )٥٩٠ــ٤٤٧ق( بـا توجـه بـه افـزايش نفـوذ سـنن
قبيلهاي ،بهتدريج زمينة حضور و تكاپوي زنان بيش از پيش در جريانهاي سياسي و اجتمـاعي
مهيا شد كه اين معنا در سياستنامة خواجه نظامالملك هويداست.
سياستنامه از منابع مهم انديشة سياسي عصـر سـلجوقيان و درواقـع طـرح عملـي خواجـه
نظامالملك براي حكومتداري است كه پادشاهان سلجوقي براسـاس آن رفتـار و كشـور را اداره
ميكردند .اين كتاب بهمنزلة دستورالعملي بود كه به فرمـان ملكشـاه سـلجوقي نگاشـته شـد و
تجربيات سيسالة وزارت خواجه نظامالملك را در خود مـنعكس كـرد ،زيـرا سـﻼجقه در اصـل
قومي بيابانگرد بودند و از حكومتداري به دور .حال آنكه سياست و درايت خواجه نظـامالملـك
موجب قوام حكومت ايشان شد.
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خواجه نظامالملك با تحرير سياستنامه بر پاية وزارت خود و انديشة سياسي ايرانشهري نظرية
نظام سياسي متمركزي را تدوين كرد كه نزديك به هزار سـال ،يعنـي تـا فـراهم آمـدن مقـدمات
جنبش مشروطيت ،شالودة هرگونه نظرية حكومت در ايرانزمين به شمار ميآمد ] ،٢١ص .[٥٩
بهصورتكلي ،در سياستنامهها شيوههاي حفظ اقتدار و مشروعيت سياسي بيـان مـيشـود.
جريان سياستنامهنويسي به دوران ايران باستان باز ميگردد .كتبـي كـه در دورة ساسـانيان بـا
نامهاي اندرزنامه نوشته ميشد ،همين موضوع را دنبال ميكردنـد .شـريعتنامـههـا نيـز چنـين
اهدافي را داشتند؛ با ايـن تفـاوت كـه در آنهـا شـريعت و امـور الهـي محوريـت داشـتند و در
سياستنامهها پادشـاه و امـور مملكـت .در ايـن ميـان ،سياسـتنامـه يـا سـيرالملـوك خواجـه
نظام الملك به دليل ثبت نكات تاريخي ،اجتماعي ،سياسي و ...جايگـاهي ويـژه دارد .در اهميـت
اين كتاب ،همين بس كه خاورشناسي مثل ادوارد براون از آن بهعنوان كتابي بهغايت سودمند و
گرانبها ياد ميكند و ميگويد در خطابههاي خود از هيچ كتابي به اندازة اين كتاب بهـره نبـرده
است و واسيلي وﻻديميرويچ بارتولد ،خاورشناس روسي ،اين اثر را يك منبع اصلي براي بررسـي
سازمان سياسي دولتهاي مسلمان شرق ميداند ] ،٦ص .[٨٠همين امـر اهميـت بررسـي ايـن
كتاب را دوچندان ميكند .به اين كتاب ارزشـمند از زوايـاي بسـيار نگريسـته شـده اسـت ،امـا
بررسي و تحليل گفتمان انتقادي با نگاه جنسيتي به اين كتاب يا مغفول واقـع شـده يـا نگـرش
خواجه به زنان تحقيرآميز تلقي شده است .در اين پژوهش ،قصد داريم با نگرش تحليل گفتمان
انتقادي نگاه جنسيتي خواجه را به زنان تحليل و جايگـاه و جنسـيت زنـان را در وراي عبـارات
خواجه تحليل كنيم.

اهداف و پرسشهاي پژوهش

هدف از نگارش اين مقاله آشنايي با ديدگاه خواجه نظامالملك دربارة زنان است .بـراي نيـل بـه
اين هدف پرسشهاي ذيل مطرح ميشود:
چرا خواجه نظامالملك ،كه بزرگترين سياستنامهنويس عصر سلجوقي است ،در فصل چهل
و سوم كتاب با عنوان »اندر معناي اهل ستر و نگاه داشتن مرتبـت سـران سـپاه و زيردسـتان«،
زنان را آنگونه كه از فحواي مطالب برميآيد مورد سرزنش خويش قرار داده است؟ حـال آنكـه
در ديگر فصلها چنين خوارداشت و تحقيري مشاهده نميشود؟
آيا انگشت اتهام خواجه به سـوي همـة زنـان اشـاره رفتـه اسـت و آيـا همـة زنـان را دربـر
ميگيرد؟!
چه دليلي در كنه سخنان بهظاهر تند وي وجود دارد؟!
آيا ميتوان با استفاده از رويكرد فركﻼف از وراي متن به نكات ديگـري نيـز دسـت يافـت و
تحليل ديگري از اين متن ارائه داد؟
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زنان چه جايگاهي در اين عصر و در اين كتاب دارند؟
در اين مقاله ،قصد داريم پاسخ به سؤاﻻت فوق را بسط دهيم و وراي متن تحليل ديگري بـه
دست آوريم .درواقع با وجود اينكه تحقير و خوارداشت زنان در متن سياستنامه هست ،با توجه
به رويكرد فركﻼف وراي متن و زبان هيچ نشانهاي از خوارداشت و تحقير وجود ندارد.

پيشينة پژوهش

به دليل توجهي كه در دهة اخير به بحث تحليل گفتمان شده ،بـراسـاس ايـن رويكـرد كتـب و
مقاﻻت بسياري در حوزههاي مختلف نگاشته شده است كه به دليل پرهيز از زيادهگويي از ذكـر
همگي آنها چشمپوشي ميكنيم و فقط به چند اثري كه ارتباط بيشتري با بحث مورد نظـر مـا
دارد اشاره ميكنيم.
» .١تحليل انتقادي گفتمان قدرت در دو فصل از سياستنامه خواجة نظامالملـك طوسـي«؛
نويسندگان اين مقاله محمدعلي خزانه دارلو و مجيد جﻼلهونـد الكـامي هسـتند .ايـن مقالـه در
نشرية سياست جهاني ،پاييز  ،١٣٩٢منتشر شده است .نويسندگان به تحليل گفتمان خواجه در
دو فصل از اين كتاب پرداختهاند و موضع تندزباني و گفتماني خواجه را عليـه مخالفـان فكـري
وي نشان دادهاند ].[١٧
 .٢مقالة »جنسيت و قدرت در سياستنامة خواجه نظامالملك« كه فاطمه پيـرا نوشـته و در
نشرية زن در توسعه و سياست )پژوهش زنان( منتشر شده است .وي پديدة جنسيت و قدرت را
در سياستنامه بررسي كرده و درنهايت به اين نتيجه رسيده است كه انديشة خواجه نظامالملك
در مورد زنان بيشتر متأثر از سنن كهن ايرانشهري است تا روح قوانين اسﻼمي ].[٩
 .٣كتاب تحليل گفتمان انتقادي و مقالة تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات نوشتة فردوس آقا
گلزاده كه وي در اين دو اثر به بررسي تحليل گفتمان پرداخته و رويكردهاي مختلفي را كه در
اين حوزه وجود دارد واكاوي كرده است ]١؛ .[٢
 .٤سياستنامهنويسي و چرخش گفتماني انديشة سياسـي ايـران كـه بـه كوشـش حمدالـه
اكواني در نشرية پژوهش سياست نظري به چاپ رسيده است .وي در ايـن مقالـه در پـي نشـان
دادن سه گفتمان خﻼفت ،شاهي و مذهبي است و در تأييد مطالب خود شواهدي از متن را نقل
ميكند ].[٤
» .٥بررسي مقايسهاي ’ويژة زبان قدرت‘ در سياستنامه و نصـيحةالملـوك« .ايـن مقالـه در

نشرية متنشناسي ادب فارسي به كوشش ليﻼ درويش عليپور آستانه و علياكبر بـاقري خليلـي
منتشر شده است .نويسندگان به بررسي سبكي اين دو اثر پرداختهاند ].[١٩
» .٦دگرانديشي در سياستنامـه؛ تحليـل گفتمـان برخـورد بـا مخـالف در انديشـة خواجـه
نظامالملك« .نويسندگان اين مقاله عباس قديمي قيداري و علي قانعي زوارق هستند .اين مقالـه
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در نشرية انديشة سياسي در اسﻼم منتشر شده است .نويسندگان نگرش خواجه نظـامالملـك را
در برخورد با مخالفان بررسي كردهاند و درنهايت به اين نتيجه رسـيدهانـد كـه انديشـة خواجـه
نظامالملك مبتني بر تفوق مذاهب شافعي و حنفي و حـذف مخالفـان مـذهبي اسـت تـا بـدين
وسيله با حذف مخالفان تداوم حكومت سلجوقيان را ممكن كند ].[٢٥
» .٧نقش زنان دربار در سياسـت مـذهبي )دوران سـلجوقي ،خوارزمشـاهي و ايلخـاني(«.
نويسندگان اين مقاله حميده دانشجو ،جواد عباسي و بشري دلـريش هسـتند .ايـن مقالـه در
نشرية تاريخ دانشگاه آزاد اسﻼمي منتشر شده كه بـه صـورت كلـي بـه موضـوع مـورد بحـث
پرداخته است ].[١٨
و آثار ديگري كه ارتباط كمتري با بحث مورد نظر ما دارند .در هيچيك از منابع بحث زن در
سياستنامه از منظر تحليل گفتمان انتقادي مورد مداقه واقع نشده است.

مباني نظري و روششناختي پژوهش

تحليل گفتمان از بسترهايي است كه زمينة مطالعات بـينرشـتهاي را فـراهم مـيآورد ،زيـرا در
دنياي امروز ،با كمرنگ شدن مرزهاي قطعـي بـين علـوم ،شـاهد بـه وجـود آمـدن حـوزههـا و
رشتههاي تلفيقي هستيم كه امكان بررسي چندجانبـة موضـوع مطالعـهشـده را بـيش از پـيش
فراهم ميكند .گفتمان يكي از اين اصطﻼحات است كه نقش پلي ارتبـاطي را بـين رشـتههـاي
زبانشناسي ،جامعهشناسي ،تاريخ ،ادبيات و فلسفه بازي ميكند.
هدف از انجامدادن تحليل گفتمـان ،فهـم عملكـرد زبـان اسـت و اينكـه معـاني چگونـه در
زمينههاي مختلف اجتماعي خلق ميشوند .در تحليل گفتمان ،ساختار يك متن از آن جهت كه
روايتي را ميسازد يا بر چيزي تأكيد ميكند ،مورد توجه واقع ميشود و هر جمله و مفهـومي از
ديدگاه معنايي ،محتوايي ،ارتباطي ،اتصال به ايدئولوژي خاص و وجه استعاري آن مـورد تحليـل
قرار ميگيرد .محقق ميتواند تفاسير خود را هم بر جزئيات دادهها و هم بر دانش زمينـهاي بنـا
كند ] ،٢٢ص.[٥٥
آنچه در اين ميان نقشي مهم ايفا ميكند زبان اسـت .زبـان واسـطهاي اسـت كـه فرهنـگ،
سياست ،جنسيت و ...را منتقل ميكند و موجب انقياد برخي و سلطة برخي ديگر ميشود و اگر
زبان نبود ،چه بسا مفاهيم مربوط به جنسيت ،اعـم از مردسـاﻻري ،زنسـاﻻري ،قـدرت و طـرد
اجتماعي و ...شكل نميگرفت .اينها همه در زبان نضج يافته است و برخي را بـر اريكـة قـدرت
مينشاند و برخي را سرنگون ميكند .زبان ميتواند خوب را بد ،بد را خوب ،زشت را زيبا و زيبـا
را زشت نشان دهد .زبان ميتواند بهعنوان ابزار سركوب در روابط قدرت به كـار رود ] .[٢٠يكـي
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از رويكردهايي كه به اين جنبه از زبان توجه نشان داده رويكرد تحليل گفتمان انتقادي ١اسـت.
هدف از كاربرد اين نظريه افزايش هوشياري نسبت به زبان و قدرت است.
در اين رويكرد ،زبان آينة شفافي نيست كه حقايق را بنماياند ،بلكه شيشة مـاتي اسـت كـه
حقايق را تحريف ميكند و چگونگي تحريف آن در ارادة قدرتهـاي پنهـان و آشـكار حاضـر در
نهادهاي اجتماعي نهفته است .تحليلگر گفتمان انتقادي خود را موظـف مـيدانـد كـه پـرده از
صورت ظاهر متون به كمك فنون موجود در اين رويكـرد بـردارد و آنچـه را كـه طبيعـي جلـوه
دادهاند طبيعيزدايي كند ].[١
گفتمان در لغت به معناي گفتوگو ،محاوره و مكالمه است و به زبان وراي جملـه و عبـارات
اشاره دارد .گفتمان در مطالعات جامعهشناسي ،علوم سياسي ،فلسفه و زبـانشناسـي بـه اعتبـار
استفادهاي كه از آن ميشود معاني متفاوتي دارد ] ،١٥ص.[١٣
خاستگاه نظري تحليل گفتمان علم زبانشناسي است .اين نظريه متـأثر از نظريـات ميشـل
فوكو ،٢از متفكران قرن بيستم ،است و زليگ هريس ٣اولين زبانشناس ساختگرايي بود كه اين
اصطﻼح را براي تحليل متن در سطحي فراتر از متن به كار برد.
اين نظريه متن را منفك از جامعه نميداند و خواهـان برقـراري پيونـد ميـان آن دو اسـت.
درواقع هر تعاملي ،اعم از گفتاري يا نوشـتاري ،از تـأثيرات گفتمـان زمانـة خـود متـأثر اسـت و
نميتواند خارج از تأثيرات دايرة گفتمان عصر خود باشد.
بدين ترتيب ،گفتمان از يكسو مطالعة زبانشناختي نظام اجتماعي و از سوي ديگر مطالعـة
جامعهشناختي زبان است ].[١٤
معتقدان به تحليل گفتمان انتقادي بر اين باورند كه اگر بتـوان تغييـري در گفتمـان ايجـاد
كرد ،ميتوان در ساختارهاي اجتماعي نيز دگرگوني پديد آورد و اين نكته نقطـة تمـايز تحليـل
گفتمان با تحليل گفتمان انتقادي است.
در اين حوزه ،نظريههايي چند مطرح شده است كه همة آنها از نظريههـاي ميشـل فوكـو،
٤
انديشمند پستمدرنيسم سدة بيستم ،متـأثر اسـت .از جملـه رويكـرد فرهنگـي ﻻكـﻼ و موفـه
) ١٩٣٥و  ،(١٩٤٣گفتمــان اجتمــاعي فــركﻼف ،(١٩٨٩) ٥گفتمــان تــاريخي وداك ٦و رويكــرد
شــناختيـ اجتمــاعي ون دايــك .(١٩٨٠) ٧در ايــن ميــان ،نظري ـة فــركﻼف از مــدونتــرين و
منسجمترين نظريهها به شمار ميآيد .متنمحور بودن رويكرد تحليل گفتمان انتقادي فـركﻼف،
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استفاده از تحليل كاربرد زبان در بررسي تحوﻻت اجتماعي و به رسميت شناختن نقش مسـتقل
ساختارهاي اجتماعي در شكلگيري كنشهاي اجتماعي روش تحليل گفتمان انتقادي فـركﻼف
را براي تفسير و تحليل كتاب سياستنامه مناسب ميكند و بر همين اساس مبناي اين پژوهش
واقع شده است.
نورمن فركﻼف ،زبانشناس و پژوهشگر بريتانيايي ،به گفتمان بهمثابة بخشي از يـك فراينـد
اجتماعي مينگرد و بر اين اساس آن را ميكاود و تجزيه و تحليل ميكند.
درحقيقت ،تحليل گفتمان انتقادي درصدد كشف اين موضوع است كـه زبـان چگونـه بـراي
ايجاد و حفظ روابط قدرت و ايدئولوژي به كـار گرفتـه مـيشـود ]» .[١٦فـركﻼف نقطـة عطـف
تحليل گفتمان را توجه به نقش روابـط قـدرت و نـابرابريهـا در ايجـاد كـژيهـاي اجتمـاعي و
نابرابريها ميداند و چون ايدئولوژي در خدمت قدرت است نيز بايد مورد تحليل واقع شود ،زيرا
روابط قدرت به وسيلة ايدئولوژيها شكل ميگيرد« ].[١٩
فركﻼف براي رسيدن به اين هدف ،يعني بررسي قـدرت و ايـدئولوژي ،و بـراي نشـان دادن
بيعدالتيها سه سطح را در نظر ميگيرد .١ :سطح توصيف) ١مـتن(؛  .٢سـطح تفسـير) ٢كـردار
گفتماني(؛  .٣سطح تبيين) ٣كردار اجتماعي( .او به وسيلة بررسي اين سـه سـطح در گفتـار يـا
نوشتار كژرويها را كه ناشي از گفتمان قدرت در جامعه است نشان ميدهد.
در پژوهش حاضر ،در ابتدا مباني نظري تحليـل گفتمـان انتقـادي فـركﻼف بررسـي شـده،
سپس در متن كتاب سياستنامه ،فارغ از نگاه جنسـيتي ،تجزيـه و تحليـل شـده اسـت .بعـد از
منظر جنسيتي بدانها نگريستهايم و درنهايت استنباط خود را ارائه كردهايم.

سطح توصيف در سياستنامه

در توصيف ،متن جدا از زمينه و اوضاع اجتمـاعي بررسـي مـيشـود و در آن واژگـان و سـاختار
نحوي و تركيبات در بافت متن ٤مورد بررسي قرار ميگيرد .هدف از توصيف آن است كه ببينيم
ببينيم نويسنده چگونه اقتدار و نفوذ خود را از راه كاربرد ساختارهاي زبـاني تحقـق مـيبخشـد،
زيرا نويسنده با گروهي از كلمات روبهروست و اينكه يك واژه را از ميان دهها واژة ديگر انتخـاب
ميكند متأثر از جهانبيني و ايدئولوژي نويسنده متناسب با هدفي است كه برگزيده است.
بر اين اساس ،ميتوان گفت نثر كتاب سياستنامه فصيح و بليغ و ساده و خوشآهنگ است.
هر موضوعي درنهايت وضـوح و در كوتـاهتـرين جمـﻼت بيـان شـده و از اطنـاب و پرگـويي يـا
محافظهكاري و پنهانكاري اجتناب ورزيده تا بتواند بر سلجوقيان ،كه قومي بيابانگرد بودند ،اثر
1. description
2. interpretation
3. explanation
4. texture text
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بگذارد .در بيشتر فصلها ،مؤلف ابتدا مسئله را بيان ميكند ،سپس حكاياتي را در تأييد سخنان
خويش ميآورد .حكايات وسيلة مناسبي براي بيان حكمتها هستند.
حكايات با زاوية ديد سومشخص روايت شدهاند و سپس با زاوية ديد اولشـخص ادامـه پيـدا
كردهاند و راوي نظر خود را در ضمن آن گنجانده و نتيجة مورد نظر را اخذ كرده است ].[٢٠
اين كتاب به سبب رواني و لطافت عبارات دستبهدست شده و دستخوش بيدقتـي كاتبـان
بيانصاف قرار گرفته و بيشك در عبارات و اصطﻼحات آن دست برده شـده و از صـورت اصـلي
دور شده؛ معذلك با دقت زياد ميتوان تا حدي شيوة اصلي تحرير آن را به دست آورد ].[٧
خواجه در تبيين انديشة سياسي خود ،عﻼوه بر ميراث ايـران باسـتان ،بـه آيـات و احاديـث
اسﻼمي نيز استناد كرده است تا به اين كتاب صبغة اسﻼمي نيز ببخشد ].[١٢
در تبيين مطالب يادشده ،شاهدمثالي از متن كتاب ميآوريم .خواجه نظـامالملـك در فصـل
دهم ،با عنوان »اندر صاحبخبران و منهيان و تدبير كارهاي ملك كردن« ،يكي از ويژگـيهـاي
مهم پادشاه را آگاهي وي از احوال رعيت و لشكر و دور و نزديك خويش برميشمارد »و گوينـد
فسادي و دستدرازي كه در مملكت ميرود پادشاه ميداند يا نمـيدانـد ،اگـر مـيدانـد و آن را
تدارك و منع نميكند ،آن است كه همچون ايشان ظالم است و به ظلم رضـا داده اسـت و اگـر
نميداند ،پس غافل است و كمدان و ايـن هـر دو معنـاي نـه نيـك اسـت و همـة پادشـاهان در
جاهليت و اسﻼم به صاحب بريد خبر تازه داشتهاند؛ چنانكه اگر كسي توبرة كاهي يـا مرغـي بـه
ناحق ستدي از كسي به مسافت پانصد فرسنگ راه ،پادشاه را خبر بوده است و آن كس را مالش
فرموده است تا ديگران بدانستهاند كه پادشاه بيدار است و بـه همـهجـاي كارآگهـان گماشـته و
ظالمان را دست ظلم كوتاه كرده و مردمان در ساية عدل او به كسب معـاش و عمـارت مشـغول
باشند « ...سپس در تأييد آن حكايتي ميآورد:
١
چون سلطان محمود وﻻيت عراق بگرفت ،مگر زني با جملة كاروان به رباط دير گچين بـود.
دزدان كاﻻي او بردند و اين دزدان كوچ و بلوچ بودند و آن وﻻيت جايگـاهي پيوسـته بـه وﻻيـت
كرمان است .اين زن پيش سلطان محمود رفت و تظلم كرد كه دزدان كاﻻي من ببردند .كـاﻻي
من بازستان يا تاوان بده .سلطان محمود گفت دير گچين كجا باشد؟ زن گفـت وﻻيـت چنـدان
گير كه بداني كه چه داري و به حق آن برسي و نگاه تواني داشت .گفت راست ميگويي .وليكن
داني كه دزدان از چه جنس بودند و از كجا آمدند؟ گفت از كوچ و بلوچ بودند از نزديكي كرمان.
گفت آن جايگاه دور است و از وﻻيت من بيرون ،من بديشان هيچ نتوانم كردن .زن گفت تو چه
كدخداي جهان باشي كه در كدخدايي خويش تصرف نتواني كرد و چه شـباني كـه مـيش را از
گرگ نتواني نگه داشت .پس چه من در ضعيفي و تنهايي و چه تو با اين قوت و لشـكر .محمـود
را آب در چشم آمد و گفت راست گويي همچنين است .تاوان كاﻻي تو بدهم و تـدبير ايـن كـار
چنانكه توانم بكنم. ...
 .١دير گچين منزلي بوده است بين اصفهان و ري.
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همانگونه كه در اين متن كوتاه مشاهده ميشود ،واژگان مورد استفادة خواجـه سـادهانـد و
اغلب ميتوان بدون مراجعه به فرهنگ لغات فارسي معاني كلمات و واژگان را درك كرد .خواجه
از زاوية ديد سومشخص يا داناي كل بهره برده .وي از لغات ايدئولوژيك بهره برده است تا بتواند
جهانبيني خويش را در پرتو اين واژگان اشاعه دهد .از نظر نحوي ،جمـﻼت كوتـاهانـد و جهـت
اثرگذاري بيشتر از پرگويي و اطناب پرهيز شده ،زيرا جمﻼت كوتاه از صراحت و قطعيت باﻻتري
برخوردارند .او اعتقادات خود را بدون محافظهكاري صريح و آشكار بيان كرده و اين شـيوه را در
سرتاسر سياستنامه استفاده كرده است.
بنابراين در قسمت توصيف واژگان ،ساختار نحوي و تركيبـات بـدون در نظـر گـرفتن بافـت
موقعيت ،چنانكه مشاهده شد ،بررسي ميشوند.

سطح تفسير در سياستنامه

از آنجا كه ويژگيهاي صوري بهتنهايي نميتوانند در تحليل متن راهگشا باشد ،مفسر بايد بـراي
كشف ﻻيههاي زيرين و پنهاني متن از تفسير كمك بگيرد و براي تفسير ناگزير بايـد بـه سـراغ
بافت موقعيت ١برود؛ يعني هر آنچه را پيرامون نويسـنده قـرار دارد كـاوش كنـد و ويژگـيهـاي
صوري را در بافت اجتماعي ٢عصر مورد نظر فارغ از هر گونـه تحليلـي قـرار دهـد تـا بتوانـد در
مرحلة بعد به نتايج مورد نظر خويش دست يابد.
درواقع ،در سطح تفسير بايد به بافت موقعيت توجه كـرد .پـس نـاگزيريم نگـاهي گـذرا بـه
شرايط تاريخي و اجتماعي دورة سـلجوقي و خواجـه نظـامالملـك داشـته باشـيم ،سـپس دورة
سلجوقيان و وضعيت خواجه نظامالملك را تحليل كنيم.
ابوعلي حسن ،ملقب به خواجه نظامالملك ،در سال  ٤٠٨يا ) ٤١٠ه.ق( در نوغـان تـوس بـه
دنيا آمد و پرورش يافت ] .[٢٣وي در بيست و يك سالگي با انحطاط سلطنت غزنوي به خدمت
سلجوقيان درآمد .ابتدا دبير آلب ارسﻼن شـد و سـپس وزيـر وي گشـت و پـس از مـرگ آلـب
ارسﻼن ،وزير ملكشاه هجدهساله شد و ناگزير ادارة امور را به دست گرفـت .ايـن كتـاب نيـز بـه
فرمان ملكشاه نگاشته شد؛ چنانكه خود گويد» :بنده را فرمود كه بعضي از سـير نيكـو از آنچـه
پادشاهان را از آن چاره نباشد بنويسد ...آنچه بنده را از ديده و شنوده دانسته و خوانده فراز آمد
ياد كرده شد و بر حكم فرمان عالي رفته آمد.[٢٧] «...
خواجه هفتاد و هفت سال عمر كرد و عمدة عمر خـود را در كـار سياسـت سـپري كـرد .او
كتاب سياستنامه را براساس تجربيات سيسالة خود ،كه از وزارت و كشورداري به دسـت آورد،
نگاشته است .او نهتنها در سياست و كشورداري توانا بود ،بلكه اهل قلم نيز بود و به بيشتر علـوم
1. texture position
2. social context
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زمان خود تسلط داشت .در زمان وي ،قلمرو ايران آنچنان وسـعت يافـت كـه در تـاريخ اسـﻼم
نظير نداشت ،زيرا تمام قلمرو اسﻼمي تحت لواي حكومت واحد درآمدند .همچنين ،وي مـدارس
نظاميه را تأسيس كرد كه يكي از رويدادهاي مهم علمي و مـذهبي در تـاريخ اسـﻼم بـه شـمار
ميرود .اين مدارس اولين مدارس ساختارمند اسﻼمي بودند كه با بودجة دولتـي سـاخته و اداره
شد و سرفصل و محتواي دروس را نيز دولت تعيين ميكرد و در نوع خود الگـوي بسـيار خـوبي
در تأسيس مدارس در بﻼد اسﻼمي شد .تعيين مقرري ماهيانه براي طـﻼب و اسـتادان و تـأمين
خوراك و مسكن تا پيش از آن بينظير بود ].[١١
ابن اثير خواجه نظامالملك را مردي دانشمند و متدين و پايبنـد بـه معتقـدات دينـي معرفـي
ميكند ] ،٣ص .[١٨٥وي در فقه پيرو شافعي بود و در اصول از اشعريان حمايت ميكـرد و غيـر از
عقايد شافعي و حنفي )مذهب اميران سلجوقي( بقيه عقايد را بهسختي رد و دفع ميكـرد ،زيـرا در
عصر وي دين نقشي عمده در تثبيت قدرت حاكم و كارآمدي ميتوانست ايفا كند ] ،٢٥ص.[٥٥

سطح تبيين در سياستنامه

در اين سطح ،تحليلگر به متن بهعنوان كردار اجتماعي در ظرف مناسـبات قـدرت مـينگـرد و
ايدئولوژي و جهانبيني نويسنده را ،كه موجب پيدايش يا تداوم روابط نـابرابر قـدرت مـيشـود،
واكاوي ميكند.
در اينجا ،تحليلگر بايد دﻻيل روابط نابرابر قدرت را با توجه به دو سـطح عوامـل درونزبـاني و
برونزباني در متن واكاوي كند .در اين مرحله ،به گفتمان بهمنزلة بخشي از يك فراينـد اجتمـاعي
نگريسته ميشود و متن با توجه به شرايط و تحوﻻت تاريخي و اجتماعي بررسي ميشود.
پس اينكه خواجه در عباراتي كه در سطح توصـيف از كتـاب سياسـت نقـل شـد از واژگـان
ايدئولوژيك بهره ميبرد معلول عصري نيـز هسـت كـه وي در آن مـيزيسـته اسـت .مطالعـات
تاريخي نشان ميدهد دولتهاي اسﻼمي همواره براي كسب مشـروعيت بـه ابزارهـاي مختلفـي
متوسل ميشدند .در اين ميان ،سلجوقيان بيشتر از سازوكارهاي ايـدئولوژيك بهـره جسـتهانـد.
ازاينرو ،تبيين ايدئولوژي اين دولت و ابزار اشاعة آن ضروري به نظر ميرسد .جهانبيني خواجه
در چنين محيطي شكل گرفته است .به همين دليل ،واژگاني كه بار مذهبي دارند ابـزاري بـراي
حفظ قدرت در چنين فضايي هستند.
خواجه با توجه به جايگاه وزارتش و گستردگي قلمرو حكومتي ،سعي در اعمال قـدرت دارد.
مؤثرترين و كارآمدترين روية تداوم قدرت سياسي و مذهبي كنتـرل اذهـان و افكـار عمـومي از
طريق غيرمستقيم ،يعني طراحي گفتمان عقيـدتي ،اسـت ] ،١٧ص .[١٠٥پـس خواجـه بـدين
وسيله قصد دارد بر افكار عمومي تأثير بگذارد.
اما از آنجا كه موضوع پژوهش بررسي جايگاه زنان در سياستنامه از اين منظر اسـت ،مـوارد
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يادشده را با نگاه جنسيتي در كتاب سياستنامه با استناد بـه شـواهد از خـود مـتن در قسـمت
يافتههاي پژوهش بررسي ميكنيم.

يافتههاي پژوهش

در اين بخش از پژوهش به تحليل سؤاﻻت ذيل ميپردازيم و براساس شواهد و قـراين برآمـده از
متن نتيجهگيري ميكنيم:
آيا انگشت اتهام خواجه به سـوي همـة زنـان اشـاره رفتـه اسـت و آيـا همـة زنـان را دربـر
ميگيرد؟!
چه دليلي در كنه سخنان بهظاهر تند وي وجود دارد؟!
خواجه نظامالملك خواستار تداوم سلطة سياسي خود و همكيشـانش در مقابـل زنـان دربـار
سلجوقي است و از ديگر زنان واهمهاي ندارد .وي در قسمتهاي مختلف كتاب از زنان ياد كرده
و در ضمن داستانها شخصيتهايي از زنان ارائه داده است ،اما بههـيچوجـه تحقيـري در لحـن
كﻼم وي وجود ندارد .فقط فصل چهل و سوم كتاب ،كه مختص زنان است ،به خوارداشـت آنـان
پرداخته .درواقع چون قدرت خود را به واسـطة گروهـي از زنـان در خطـر نـابودي و اضـمحﻼل
ميديد ،آنان را در اين قسمت تحقير كرده است.
آيا ميتوان با استفاده از رويكرد فركﻼف وراي متن بـه نكـات ديگـري نيـز دسـت يافـت؟ و
تحليل ديگري از اين متن ارائه داد؟
به اين سؤال در ادامه ،كه جايگاه زنان در سياستنامه از منظـر فـركﻼف بررسـي مـيشـود،
پرداخته خواهد شد.

جايگاه زنان در سياستنامه در سطح توصيف

در اين كتاب ،به فراخور موضوع ،چندينجا به بحث زنان پرداخته ميشود كـه بيشـتر آنهـا در
ميان حكايات است .براي تبيين بيشتر به جايگاه زنان در ﻻبهﻻي حكايات در متن سياستنامـه،
غير از فصل چهل و سوم كتاب ،ميپردازيم؛ زيرا:
تنها فصلي كه مختص زنان است فصل چهل و سوم كتاب است كـه البتـه ممكـن اسـت در
٢
چاپها يا تصحيحهاي متفاوتي كه از اين كتاب وجود دارد ١اين فصل متغير باشد.
 .١خواجه نظامالملك طوسي ،سياست نامه ،به تصحيح آقاي عباس اقبال ،نشر اساطير.١٣٩٤ ،
 .٢كتاب سياستنامه در برخي تصحيحها ،مانند تصحيحي كه دكتر جعفر شـعار انجـام دادهانـد و هيـوبرت دارك و
عباس اقبال ٥٠ ،فصل دارد ،ولي در نسخة قزويني ،شفر و ٥١ ...فصل دارد .سـبب اخـتﻼف فصـل چهلـم ايـن
كتاب است ،زيرا قزويني و كساني كه نسخة وي را اساس قرار دادهاند فصل چهلم كتاب را به دو بخش تقسـيم
كردهاند.
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براي پاسخ به سؤال يادشده ،به فصل چهل و سوم كتاب ميپردازيم:
عنوان فصل» :اندر معناي اهل ستر و نگاه داشتن مرتبت سران سپاه و زيـردسـتان« :نويسـنده
با استفاده از واژه اهل ستر به جاي واژة زنان يا واژههاي جايگزين در ابتداي فصل ديـدگاه خـود را
بيان كرده است و از همان ابتدا با انتخاب اين واژه نشان داده است كه وي معتقد به مشاركت زنان
در مسائل اجتماعي نيست كه البته مقصـود وي برخـي از زنـان دربـار اسـت .وي سـپس مـتن را
اينگونه آغاز ميكند» :نبايد كه زيردستان پادشاه زبردست گردند كه از آن خللهاي بزرگ متولـد
شود و پادشاه بي قدر و شكوه گردد خاصه زنان« ] .[٢٧متن از همان ابتدا در مقام تنبيه و تحـذير
به مخاطب است؛ يعني ميخواهد خطر زنان را به پادشاه گوشزد كند و از همان ابتـدا نويسـنده بـا
آن موضع سلبي خود را دربارة زنان آشكار ميكند .سپس خواجه دﻻيلي را براي اين موضـعگيـري
بيان ميكند .١» :ايشان اهل سترند .٢ ،ايشان را كمال عقل نيست .٣ ،غرض از ايشان گـوهر نسـل
است كـه بـه جـاي مانـد .٤ ،هـر وقتـي كـه زنـان پادشـاه فرمـان دهنـد ،همـه آن فرماينـد كـه
صاحبغرضان ايشان را شنوانند و  .٥چنانكه مردان احوال بيرون پيوسته به رأيالعين مـيبيننـد،
ايشان نتوانند ديد .پس بر موجب گويندگان ،كه در پيش كار ايشاناند ،فرمـان دهنـد ﻻبـد فرمـان
ايشان برخﻼف راستي باشد و از آنجا فساد تولد كند و حشمت پادشـاه را زيـان دارد و مردمـان در
رنج افتند و خلل در ملك و دين آيـد و [٢٧] « ...كـه وي بـراي نشـان دادن وخامـت موضـوع بـه
پادشاه ،مردم ،ملك و دين يا به تعبيري دنيا و آخـرت اشـاره مـيكنـد .سـپس در تأييـد سـخنان
خويش قريب به ده حكايت را ميآورد كه از آن ميان پـنج حكايـت صـبغة مـذهبي دارنـد و پـنج
حكايت ميراثبر فرهنگ ايران باستان است و بعضاً با اسطوره آميخته هستند.
در ادامه ،مؤلف ابتدا به بيگناه كشته شدن سياوش بر اثر دسيسة سودابه اشاره ميكند كـه
اول حكايت را آورده و در نتيجهگيري از داستان ميگويد» :هميشه پادشاهان و مردان قويرأي،
طريق نيكو سپردهاند كه زنان و ضعيفان از راز دل ايشان خبـر نداشـتند و پنـد و هـوا و فرمـان
ايشان را دربستهاند« ] .[٢٧شايان ذكر است كه در سطرهاي باﻻ ﻻزمة طريق نيكو را مؤلف ايـن
دانسته كه زنان و ضعيفان از راز دل پادشـاهان آگـاه نشـوند و بـراي تحقيـر زنـان ،آنـان را بـه
ضعيفان معطوف كرده است و در ادامه پند و هوا را به فرمان زنان عطف كرده و فرمـان زنـان را
بهمثابة پند و هوا دانسته است و در تأييد آن حكايت اسكندر را آورده كـه مقهـور زنـان نشـد و
سپس حكايت خسرو و شيرين را بيان ميكند و پس از آن دليل نـابودي آل ساسـان را از زبـان
بوذرجمهر ميگويد و براي آن دو دليل ذكر ميكند .١ :واگذاشتن كارهـاي بـزرگ بـه كـارداران
خرد .٢ ،واگذاشتن امور به زنان و كودكان كه بـازهـم زنـان را در رديـف كودكـان آورده اسـت.
سپس حديث جعلي شاوِرهن و خالفوهن ١را ميآورد و ميگويد» :اگر زنان تمـامعقـل بودنـدي،
 .١اين حديث را حتي عالمان سنت نيز بدون اصل و ريشه ميدانند؛ بلكه برخي از آنان گفتهاند ايـن سـخن مخـالف
قرآن است ،زيرا قرآن در سورة بقره آية  ٢٣٢پدر و مادر را مأمور به مشورت نسبت به از شـير گـرفتن كـودك
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پيغامبر )ص( اين نگفتي« ] [٢٧و در تأييد ،حكايتي از پيامبر را نقل ميكند كـه بـرخـﻼف رأي
حفصه و عايشه عمل نمود و بعد از آن حكايـت يوسـف و كرسـف ١را مـيآورد و دوبـاره تأكيـد
ل قَوامونَ
ميكند »تا در جهان هيچكس به فرمان زن نباشد« ] .[٢٧بعد از آن اشاره به آية الرِجا ُ
علي النساء نموده و ميگويد »اگر زنان خويشتن را بتوانستند نگاه داشت ]خداوند[ ،مردان را بـر
ايشان مسلط نكردي و تفضيل ننهادي« ] .[٢٧سپس جملهاي از كيخسرو نقل ميكند كه »هـر
پادشاهي كه خواهد كه خانه او بر جاي بماند و مملكت او ويـران نشـود ،اهـل سـتر را رخصـت
ندهد كه جز در معناي زيردستان سخن گويند« ] [٢٧و. ...
چنانكه مشاهده شد ،همة حكايتهاي ذكرشده بر موضوع واحـدي توافـق دارنـد و آن هـم
بيتوجهي به سخن زنان و عدم مشاركت آنان در فعاليتهاي اجتماعي است.

جايگاه زنان در سياستنامه در سطح تفسير

از آنجا كه در اين قسمت فقط بايد به بافت موقعيت توجه كنيم ،بنابراين جايگاه زنان را در ايـن
زمان فارغ از هرگونه تحليلي بررسي ميكنيم:
ملكشاه سلجوقي سه زن به نامهاي تركانخاتون مادر محمود؛ زبيدهخاتون مـادر بركيـارق و
خاتون سفريه مادر سنجر و محمد داشت كه نقشي مهم را در دربار سلجوقي ايفا كردنـد .شـايد
بتوان گفت تركانخاتون از زنان بانفوذ و قدرتمند دورة سـلجوقي بـود و از ملكشـاه پسـراني بـه
نامهاي احمد و محمود و ابوالقاسم داشت كه فقط محمود تا زمان مرگ ملكشاه در قيـد حيـات
بود .وي مانند ديگر زنان سلجوقي وزيري به نام تاجالملك ابوالغنائم داشت كه مايل بود او را بـه
جاي نظـام الملـك بنشـاند و سـلطان را عليـه خواجـه تحريـك مـيكـرد .علـت اصـلي مقابلـة
تركانخاتون با نظامالملك مخالفت خواجه با جانشيني محمود ،پسر تركانخـاتون ،و تمايـل بـه
سلطنت بركيارق ،پسر زبيدهخاتون ،بود و چون خواجه نظامالملك با وي مخالف بود و بركيـارق
را شايسته نائبالسلطنگي ملكشاه ميدانست ،تركانخاتون مدام ملكشاه را عليه خواجه تحريـك
ميكرد و از ملكشاه ميخواست كه خواجه را بركنار كند و به ملكشاه ميگفت :خواجه با تقسـيم
كشور و منافع آن بين دوازده پسر خويش بيش از حد اقتدار يافته و بايد اقـدامي انجـام داد كـه
زيادهخواهي را كنار بگذارد .البته از آن جهت كه خواجه نبض مملكت را دست داشـت ،سـعايت
ميكند ] .[٢٦علماي حديث از جمله سيوطي در كتاب اللؤلؤ المرصوع اصل و اساسـي بـراي ايـن سـخن قائـل
نشدهاند .برخي نيز احتمال دادهاند كه اصل آن جملهاي از عمر خليفة دوم باشد كه عسكري در اﻻمثـال آورده
است» :خالفواالنساء فان في خﻼفهن البركه« .سيرة عملي پيامبر )ص( نيز خﻼف اين سخن را نشـام مـيدهـد
] ،٢٨ص.[١٤٦
 .١يوسف و كرسف در زمان بنياسرائيل ميزيستند و خداوند به دليل عبادتها و رياضتهاي يوسف سـه حاجـت او
را اجابت ميكرد ،ولي به دليل توجه به سخنان همسرش چهل سال عبادتش هباً منثور ًا گشت و از بين رفت.
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برخي بدخواهان ضد او بديهي به نظر ميرسيد .مخالفان ،همچـون تركـانخـاتون ،سـلطان را از
خواجه برحذر ميداشتند كه وي كسان و اطرافيان خود را بر كارها گماشـته و سـلطان از خـود
اختياري ندارد .اندكانـدك عنايـت ملكشـاه نسـبت بـه نظـام الملـك كـاهش يافـت .سـرانجام
تركانخاتون سلطان را واداشت نامهاي تهديدآميز بنويسد .در آن نامه ،ملكشاه خطاب به خواجه
گفت ...» :در ملك هر تصرف كه خواهي بيمشورت من ميكني .مـيخـواهي كـه بفرمـايم كـه
دوات وزارت از پيش و دستار از سرت بردارند؟ نظامالملك با مشاهدة نامه آزردهخـاطر گشـت و
در پاسخ نوشت داد كه دوات من و تاج تو به هم توأمان متصلانـد و [٢٤] «...امـا وسوسـههـا و
تحريكهاي تركان خـاتون عليـه خواجـه نظـام الملـك بـاﻻخره كـارگر شـد و ملكشـاه خواجـه
نظامالملك را عزل كرد و تاجالملـك را جـايگزين او نمـود .از آنجـا كـه تـاجالملـك بـا فـداييان
اسماعيلي و مﻼحده در نهان آشنايي داشت ،با آنان هماهنگ كرد و يكي از آنان )ابوطاهر اراني(
خواجه را به ضرب چاقو كشت و اوضاع ،چنانكه خواجه پيشبيني كرده بـود ،پـيش رفـت و بـا
برچيده شدن بساط دوات خواجه ،دولت ملكشاه نيز دستخوش زوال شد و بعد از خواجه ،مـاهي
برنيامد كه ملكشاه به شكل مرموزي در سن سي و هشت سالگي درگذشت ]همان[.
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خواجه نظامالملك در فصل چهل و سوم كتاب سياستنامه ،با ديدة تحقير بـه زنـان نگريسـته و
مردان را از مشورت با زنان باز داشته است و زنان را متهم به بيخردي و بيدانشي كرده است و
براساس مطالب مطروحه در اين فصل ،مخاطب گمان ميكند كـه خواجـه نظـامالملـك فـردي
زنستيز است كه زنان را آماج سرزنشها و اتهامات بياساس قرار داده اسـت .امـا ايـن قضـاوت
زودهنگام زماني شكل ميگيرد كه اين فصل را بهتنهايي بررسي كنيم و ديدي جامع و كـلنگـر
نداشته باشيم ،اما زماني كه با ديد تحليل گفتمان انتقـادي بـه ايـن مـتن نگـاه كنـيم و كتـاب
سياستنامه را در بستر تحوﻻت تاريخي و اجتماعي بررسي كنيم ،نتيجه قدري متفاوت خواهـد
بود .در اين قسمت ،با توجه به شواهد و قراين به پرسشهاي مقاله پاسخ خواهيم گفت.
خواجه نظام الملك در ص  ٢١٧ ،١٠٨ ،٩٥ ،٧٨ ،٦٧و ...در ميان حكايات از زنان ياد كرده
است و نگاهي توأم با تحقير يا اهانت در نوشتههاي او نيست ،زيـرا او خواسـتار تـداوم سـلطة
خود و همكيشانش در عرصة سياسي كشور است و از ديگر زنـان واهمـهاي نـدارد .بنـابراين،
لزومي نميبيند كه همة زنان را در تيررس انتقادهاي كوبندة خود قرار دهد .دليل اين مطلب
را ميتوانيم از دل متن درآوريم؛ زماني كه خواجه نظامالملك در فصـل چهـل و سـوم كتـاب
مي گويد» :هر وقتي كه زنان پادشاه فرمان دهند ،همه آن فرمايند كه صاحبغرضان ايشان را
شنوانند« ] .[٢٧اين جمله نگراني خواجه را از زنان دربار نشان ميدهد و همچنـين نمايـانگر
اين موضوع است كه ديگر زنان هدف انتقادها و سرزنشهاي وي نيستند؛ مـثﻼً بـه برخـي از
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حكاياتي كه در سرتاسر كتاب ،غير از فصل چهل و سوم ،در ارتباط با زنان آورده شـده اسـت
اشاره ميكنيم:
خواجه در فصل پنجم كتاب با عنوان »اندر مقطعان و بررسيدن كه با رعايا چون ميرونـد و
احوال ايشان« در باب اقطاعداران و زمينداران سخن گفته و حكايتي را در اين رابطه نقل كرده
است كه در آن زني نقش ايفا ميكند:
نوشروان سپاهساﻻري را والي آذربايجان كرد و در همة مملكت اميري از او بزرگتـر نبـود و
هيچكس را آن عدت و آلت و خيل و تجمل نبود .او را آرزو چنان افتاد كـه در آن شـهر بـاغي و
نشستنگاهي سازد و در آن بقعـت پـارهزمينـي از آن پيرزنـي بـود ...كـه در مشـقت و نيـاز روز
ميگذاشتي ،مگر اين سپاهساﻻر را آن پارهزمين درخورد بود ...كس بدان پيرزن فرستاد كه ايـن
پارهزمين بفروش كه مرا در خورد است .گندهپير گفت نفروشم ...اگر دست از اين بـداري ،تـو را
بهتر .سپاهساﻻر سخن پيرزن نشنيد و به ظلم و به زور زمين از او بگرفـت .گنـدهپيـر درمانـد و
كارش به ضرورت رسيد ،بدان راضي شد كه بهاي زمين يا عوض بدهد خود را پـيش او افگنـد و
گفت يا بها بده يا عوض .والي در او ننگريست و او را به هيچ نداشت .گندهپير نوميـد از پـيش او
بيرون آمد و هرگاه كه اين سپاهساﻻر برنشستي و به تماشا و شكار شدي ،گندهپير بر سـر راه او
نشستي ،چون او فراز رسيدي ،بانگ برداشتي و بهـاي زمـين خواسـتي جـواب نـدادي و از دور
گذشتي ...بر اين حديث دو سال برآمد .گندهپير سخت بماند و هـيچ انصـاف نيافـت .طمـع از او
ببريد و گفت آهن سرد چند كوبم .خداي تعالي زبر هر دستي دستي آفريده است .آخـر بـا ايـن
همه جباري چاكر و بندة نوشروان است ،پس با هيچكس از اين معنا نگفت و ناگاه برخاست و به
رنج و دشواري از آذربايجان به مدائن شد و چون در و درگاه نوشيروان بديد ،با خـود گفـت مـرا
نگذارند كه در اين سرا شوم .آنكـه والـي او در آذربايجـان اسـت و چـاكر اوسـت ،مـرا در سـرا
نگذاشتي پس آنكه خداوند جهان است ،كي گذارند مرا كه در سـراي او روم و او را تـوانم ديـد.
تدبير من آن است كه هم در اين نزديكي سرا جايگاهي به دست آورم و مـيپرسـم تـا كـي بـه
تماشا خواهد شد ...گندهپير خبر يافت كه نوشيروان به فﻼن شكارگاه به شكار خواهـد شـد .بـه
فﻼن روز برخاست و پرسان و پرسان بهسختي و رنج تمام بدان شكارگاه شد و در پس خاشـاكي
بنشست و آن شب آنجا بخفت .ديگر روز نوشروان در رسيد و بزرگان و لشكر او بپراگندنـد و بـه
شكار كردن مشغول شدند؛ چنانكه نوشروان با سﻼحداري بماند و در شكارگاه ميراند ،گندهپير
چون ملك را چنان تنها يافت از پس خاربن برخاست و پيش ملك آمد و قصه برداشـت و گفـت
اي ملك اگر جهانداري ،داد اين ضعيفه بده و قصة او بخـوان و حـال او بـدان .نوشـروان چـون
گندهپير را بديد و سخن او بشنيد ،آب در ديده بگرديد و گفت دل هـيچ مشـغول مـدار كـه تـا
اكنون كار تو را افتاده بود اكنون كه معلوم ما گشت ما را افتاده است مـراد تـو حاصـل كـنم و...
] ،٢٧ص.[٣٨
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و يا در فصل يازدهم كتاب »اندر تعظيم داشتن فرمانهاي عالي اعـﻼه اﷲ و مثـالهـا كـه از
درگاه نويسند« نيز شبيه قصة يادشده رخ ميدهد:
گويند زني از نشابور به تظلم با غزنين رفت و پيش محمود گله كـرد و گفـت عامـل نشـابور
ضياعي از من بستده است و در تصرف خويش آورده ،نامهاي داد كه اين زن را ضياع وي بـازده.
اين عامل مگر آن ضياع را حجتي داشت .گفت اين ضياع او نيست .حالش به درگاه بازنمايم .بـار
ديگر اين زن به تظلم رفت .غﻼمي را فرستادند و عامل را از نشابور به غـزنين بردنـد؛ چـون بـه
درگاه سلطان رسيد ،بفرمود كه او را هزار چوب بر در سراي بزنند ،٢٧] ...ص.[٨٦
و يا در فصل چهل و يكم »اندر بخشودن پادشاه بر خلق خداي عزوجل و هركاري و رسـمي
را بر قاعده آوردن« نويسندة كتاب حكايتي از هارونالرشيد را نقل كرده است:
گويند كه جماعتي از مستحقان قصه به هـارونالرشـيد برداشـتند كـه مـا بنـدگان خـداييم و
فرزندان بزرگانيم ...و همه مسلمان و پاكدينيم .نصيب ما در بيتالمال است و بيتالمال به دسـت
توست ...اگر مال مؤمنان است ،بر ما هزينه كن .ما مسـتحقان آنـيم و تـو را بـه حكـم پادشـاهي و
حافظ بيتالمالي بيش از ده يك نميرسد .بدان قـدر كـه كفـاف تـو باشـد و ايـن عجيـبتـر كـه
ميپنداري كه هرچه در بيتالمال است مال توست ...اگر نصيب ما بيرون كني ،و اﻻ به خداي عـزو
جل گريزيم و بدو ناليم و درخواهيم تا بيتالمال از دست تو بيرون كند و به كسـي سـپارد كـه بـر
مسلمانان مشفق باشد .چون هارونالرشيد قصه بخواند ،متغير گشت و در سـراي خـاص شـد و در
خود ميپيچيد .زبيده ١چون او را نه به طبع ديد ،پرسيد كه چه بوده است؟ با زبيده گفت كه قصـه
چنين نبشتهاند و اگر نه آنستي كه مرا به خدا ترسانيدندي ،ايشان را مالش فرمودمي .زبيده گفـت
نيك كردي كه ايشان را نيازردي؛ چنانكه خليفتي تو را از پدر ميراث رسيده است ،سيرت و نهـاد
و كردار و عادت ايشان نيز تو را موروث است .بنگر تا خلفا و بزرگان با بندگان خداي عزوجـل چـه
كردهاند پيش از تو .همان كن كه پادشاهي به داد و دهش نيكو باشد و در اين هـيچ شـكي نيسـت
كه بيتالمال مسلمانان راست و تو از آنجا خرج بسيار ميكني؛ با مال مسلمانان چنـدان گسـتاخي
كن كه مسلمانان با مال تو ميكنند ،٢٧] ...ص.[١٧٦
و در ادامه حكايتي ديگر نقل ميكند:
زيدبن اسلم  ٢گفت شبي عمر به تن خويش به عسس ميگشت و من با وي بودم .از مدينـه
بيرون رفتيم و در صحرا ديواربستي بود ويران و از آنجا روشنايي ميتافـت .عمـربن خطـاب مـرا
گفت يا زيد بيا تا آنجا شويم و بنگريم تا كيست كه در نيمهشبان آتش افروختـه اسـت .بـرفتيم
چون به نزديك رسيديم ،پيرزني را ديديم كه ديگي بر آتـش نهـاده بـود و دو كـودك طفـل در
پيش او خفته و ميگفت خداي تعالي داد مـن از عمـر بسـتاند كـه او سـير خـورده اسـت و مـا
 .١زبيده دختر جعفربن منصور همسر هارونالرشيد است.
 .٢از فقها و مفسران مدينه و غﻼم عمر است.
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گرسنهايم .عمر زيد را گفت .چون سخن زن بشنيد يا زيد اين زن باري از همة خلق مرا به خـدا
ميسپارد .تو اينجا باش تا به نزديك او روم و بپرسم .رفت تا پيش زن و گفت بدين نيمشب چه
ميپزي در اين صحرا؟ گفت زني درويشم و در مدينه جايي ندارم و بر هيچچيـز قـادر نـيم و از
شرم آنكه دو طفل من از گرسنگي ميگريند و بانگ ميدارند و من چيزي نـدارم كـه ايشـان را
بدهم ،بدين صحرا بيرون آمدم تا همسايگان ندانند كه از جهت چه ميگرينـد و هـر زمـاني كـه
ايشان از گرسنگي بگريند و طعام خواهند ،من اين ديگ را بر سر آتش نهم و گويم شما خوابكي
بكنيد تا وقت بيدار شدن شما اين ديگ رسيده باشد .دل ايشان را بدين خرسند كـنم .پندارنـد
كه من چيزي ميپزم؛ بـدان اميـد بخسـبند و چـون بيـدار شـوند و چيـزي نبيننـد بـاز بانـگ
برميدارند و هم اين زمان بدين بهانـه خوابانيـدهام و امـروز دو روز اسـت تـا جـز از آب چيـزي
نخوردهاند؛ نه من و نه ايشان .عمر را دل بسوخت و گفت حق توست اگر بر عمر نفـرين كنـي و
به خدايش بسپاري .يك زمان صبر كن هم اينجا تا من بيايم ،٢٧] ...ص.[١٨٠
همچنين باز در ادامه ميگويد:
زني بود تركزاده و نويسنده و زباندان و شيرينسخن و پيوسته در حرم محمود آمدي و بـا
محمود سخن گفتي و طيبت و بازي كردي و پيش او دفترهـا و حكايـتهـا خوانـدي و سـخت
گستاخ بود .روزي پيش محمود نشسته بود و طيبـت همـيكـرد .محمـود گفـت هرچنـد جهـد
ميكنم تا خليفه لقب من بيفزايد ،فايده نميدهد و خاقان كه مسخر و مطيع من است ،چنـدين
لقب دارد .مرا كسي بايد كه عهدنامة خليفه ،كه به خاقان فرستاده است ،از خزانة او دزديـدي و
به من آوردي تا هرچه بر من حكم كردي ،من بدو دادمي .اين زن گفت اي خداوند مـن بـروم و
آن نامه بيارم؛ وليكن هرچه درخواهم ،بايد كه وفا كني و دريغ نداري ،٢٧] ...ص.[١٨٨
يا:
زن مزدك بگريخته بود .از مدائن با دو كس و مردم را به مذهب شـوهر مـيخوانـد و،٢٧] ...
ص.[٢١٧
و موارد ديگر كه در آنها زنان نقش كمتري را برعهده داشتند كه به دليل عدم اطالة كـﻼم
از ذكر همگي آنها چشمپوشي ميشود .در موارد يادشده ،چنانكه پيداست ،گاهي ممكن است
خواجه بنابر مقتضيات زمـان از كلمـاتي ماننـد گنـدهپيـر اسـتفاده كـرده باشـد ،ولـي هـدف او
بههيچوجه توهين به زنان نيست .زنان در اجتماع حضور دارند و نقـش ايفـا مـيكننـد و مـورد
مشورت واقع ميشوند و حق خود را مطالبه ميكنند و برخﻼف آنچه وي در فصل چهل و سـوم
كتاب بيان كرده »غرض از ايشان گوهر نسل است كه به جاي ماند و يـا شـاورهن و خـالفوهن«
] [٢٧عمل ميكنند .پس فقط وقتي پاي مصالح سياسي خواجه و حكومت سلجوقيان بـه ميـان
آيد ،او شروع به سركوب و طرد و عقبراندن زنان ميكند .درواقع ،قدرت ايـن امكـان را بـه وي
ميدهد كه از هيچچيزي رويگردان نباشد.
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خواجه نظامالملك وقتي ميبيند تركانخاتون با ايجاد بدبيني در ملكشاه و با سـعايت قصـد
دارد جايگاهي را كه قريب به سي سال خواجه بر آن تكيه زده است از او بگيرد ،خشـم و نفـرت
جاي درايت و لياقت را ميگيرد و براي تغيير نگاه ملكشاه از هيچ كوششـي فروگـذار نمـيكنـد.
وي ميخواهد ملكشاه سخنان همسرش را به كار نبندد .بنابراين ،در فصل چهـل و سـوم كتـاب
زنان دربار را به حاشيه ميراند؛ نه همة زنان را .همچنين يكي از امكاناتي كه خواجه از آن بهـره
ميگيرد استفاده از ايدئولوژي است .او بـه آيـات و احاديـث اسـﻼمي و اسـطوره و تـاريخ ايـران
باستان و ...دست مييازد تا بر انديشة ملكشاه اثر بگذارد.
خواجه به سبب رنجشي كه از مخالفان دولت داشت و افزون بر آن به دنبـال اخـتﻼفهـايي
كه ميان او و ملكشاه از سويي و تركانخاتون از سوي ديگر پديد آمده بـود در شـرايطي سـخت
نامناسب قرار داشت و عاقبت ناميمون وزارت و دورة چيرگي تركان را بهخوبي درمييافت ].[٢٤
لحن تند كﻼم خواجه در اين فصل خلجان رواني او را براي حفظ قدرت نشان ميدهـد ،امـا
سرانجام تﻼشهاي وي در اين عرصه ناكـام مانـد و تركـانخـاتون ،كـه نمونـة يـك زن مقتـدر
سياستمدار است ،توانست به خواستة خويش دست يابد و خواجه نظـامالملـك را عـزل كـرده،
تاجالملك را به جاي او بر سرير وزارت بنشاند و محمود پسرش را وليعهد شاه بگرداند .هـرچنـد
كه اجل مقدر محمود را بركنار كرد و بركيارق وليعهد شاه شد ،كوشش تركانخـاتون بـهعنـوان
زني بانفوذ در تاريخ باقي ماند.

نتيجهگيري

سياستنامه تبلور انديشههاي وزير بزرگ سلجوقي است .زنان در فصل چهل و سوم ايـن كتـاب
مورد انتقادهاي كوبندة خواجه قرار گرفتهاند و مورد تحقير و اهانت واقع شدهاند .حـال آنكـه در
بقية قسمتهاي كتاب اثري از لحن شماتتآميز خواجه نميبينيم .اين مقالـه در پـي پاسـخ بـه
چنين تضاد و تعارضي در مقاله است .ما با استفاده از رويكرد تحليل گفتمـان انتقـادي فـركﻼف
در سه سطح توصيف ،تفسير ،تبيين به سؤال و پرسش اصلي پژوهش »زنـان چـه جايگـاهي در
سياستنامة خواجه نظامالملك دارند؟« پاسخ دادهايم و از منظر جنسيت سياسـتنامـه خواجـه
نظام الملك را بررسي كردهايم ،زيرا مقولة جنسيت در تحليل گفتمان يكي از مقولههاي زاياست
كه خود ميتواند مقوم بسياري از بررسيها در اين زمينه قرار بگيرد .شواهد و قـراين برآمـده از
متن نشان داد كه آنچه موجب شده است زنان در تيررس سرزنشهاي خواجه قرار بگيرند بحث
قدرت است .درواقع ،تحليل ما نشان داد خواجه زماني كه از زنان بهصـورتكلـي يـاد مـيكنـد،
شايد بنا بر مقتضيات زمان از كلماتي پسنديدهاي بهره نبرد ،ولي قصد او تحقير زنان يا اهانت به
آنان نيست .چنانكه از شواهد در صفحات  ٢١٧ ،١٨٨ ،١٨٠ ،١٧٦ ،٨٦ ،٣٨پيداست و در مـتن
به آنها پرداختهايم ،هنگامي كه از زنان دربار ميگويـد آنـان را آمـاج سـخنان تنـد خـود قـرار
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ميدهد .درواقع ،هدف او از اين كار منصرف كردن ملكشاه از گوش فرادادن به سخنان همسرش
است ،زيرا خواجه ميخواست خود همچنان بر سرير وزارت تكيه بزند و روي سخن وي بهويژه با
تركانخاتون بود .او درواقع تركانخاتون و زنان دربار را مورد هجمة سرزنشهاي تند خـود قـرار
ميدهد؛ نه همة زنان را .وي براي اين كار از ايـدئولوژي بهـره مـيگيـرد و سـخنان خـود را بـا
اسطوره ،روايات تاريخي ايران باستان ،احاديث اسﻼمي و قرآن و ...گره مـيزنـد تـا بـر مخاطـب
خاص خود )ملكشاه( اثر بگذارد؛ اما كوشش وي راه به جايي نميبرد و تركـانخـاتون بـهعنـوان
يك زن سياستمدار مقتدر در تاريخ ايران و در عرصة سياست ميتواند خواجه را مقهور خويش
كند و زمام امور را در دست بگيرد.
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