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 الملكنامه خواجه نظامجنسيت و قدرت در سياست

  ∗فاطمه پيرا
  

عـصري كـه نقطـه اوج آن را    . آغـازگر دوره سـالجقه در ايـران اسـت    .  ق431پيروزي طغرل در دندانقان در      :چكيده
.  دادتـشكيل مـي   .)  ق 465-85(و سلطنت بيست ساله پـسرش ملكـشاه         .)  ق 455-65(لپ ارسالن   آپادشاهي ده ساله    

وي رايـزن خردمنـد سـالطين       . الملـك نيـز ناميـد     بايست عصر وزير خواجه نظـام      اين دوره وحدت سي ساله را مي       البته
 بر سـنت ايرانـشهري چـون پادشـاهي مطلـق عمـل كننـد و در            كرد،رك خود را تشويق مي    نعمتان تُ سلجوقي بود، كه ولي   

ود طرح و نمونه دقيقـي ارائـه        اري پرداخت، بلكه اميدوار ب    دباره شيوه حكومت  پردازي در  نه تنها به نظريه    نامهسياستكتابش  
هـاي  مقاله حاضر قصد دارد مـسئله جنـسيت را همچـون بـسياري از پديـده                .كه امپراتوري شرقي را مطابق آن بسازد       دهد

نامـه متنـي از    در اين پژوهش تـاريخي كتـاب سياسـت   .انساني و اجتماعي در قالب نظام فرهنگي يك جامعه بررسي كند       
پـس از  . شـده اسـت  كننده نظام فرهنگي جامعه ايران در دوره مورد بحـث انتخـاب       عنوان عرضه هب. اواخر قرن پنجم ق   

وسيله نويسنده، پديـده جنـسيت و       ههاي ارائه شده ب   بندي استدالل با تشريح محتواي متن و طبقه      ، عصر  آن معرفي جامعه و  
هاي وزير بـزرگ    يابيم كه انديشه  ميطي اين تحقيق در   . ل خواهيم كرد  ليالملك تجزيه و تح   انديشه خواجه نظام   قدرت را در  

   .ثر از سنن كهن ايرانشهري است تا روح و قوانين اسالميأسالجقه در مورد زنان بيشتر مت
  

  .الملك، زن، سالجقهنامه، نظامجنسيت، قدرت، سياست: يكليد يهاواژه
  

  مقدمه
توان در الگـوي نظـري انديـشه ايرانـشهري       الملك مي جه نظام نامه خوا مسئله جنسيت و قدرت را در سياست      

 تبلـور ايـن نظـام       ،توان با تشريح سيستم حكمراني و نظام اجتماعي جامعه سلجوقي         همچنين مي . تبيين كرد 
مقاله حاضـر تـالش دارد پـس از بيـان چگـونگي      .  مورد بحث مشاهده كردة تاريخي دور در فضاي  را فكري

                                                           
                         f.pira@ihcs.ac.ir انساني و مطالعات فرهنگيوهشگاه علومپژوهشكده تاريخ پژعضو هيئت علمي  ∗
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 ايـن سياسـتمدار دوره      ةالملـك بـه بررسـي جايگـاه زن در انديـش           نظم فكري نظام  تلفيق انديشه و عمل در      
  . سلجوقي بپردازد

ي كه وقايع تاريخي هم از وجه عمومي و هم از وجه خصوصي برخوردارند؛ شايد بتـوان مـسئله                   يالبته از آنجا  
مـورخ  ن اي. بيين كرد نيز تالملك در الگوي نظري ميشل فوكو   نامه خواجه نظام  جنسيت و قدرت را در سياست     

اي كه در بخش دوم مقالـه  داند، نكته قدرت و سلطه مية اجتماعي را يك رابطةو فيلسوف فرانسوي هر رابط   
  . مورد توجه قرار گرفته استتلويحاً

  نامهانديشه ايرانشهري و سياست
  نامهمفهوم محوري حفظ قدرت در انديشه ايرانشهري و سياست) الف

ن انديشه سياسي در عالم اسالم بـوده، كـه نقطـه اوج آن در دوره              يهاي تبي ي از جريان  نويسي يك نامهسياست
هاي هاي وسيعي از عالم اسالمي كه دامنه آن از تركستان تا كرانه           پيروزي تركان بر سرزمين   . سلجوقي است 

 ميـراث   گرفت و چگونگي حكمراني بر قلمرويي چنين وسـيع بـراي كـساني كـه              درياي مديترانه را در بر مي     
رو حاكمان جديد نـاگزير از      اين از.  رو بود  هاي ايلي را با خود همراه داشتند، يكي از مسائل اساسي پيشِ           سنت

الملـك  خواجـه نظـام   . رايزني با ديوانساالراني شدند كه پاسداران سنن ديرينه ايران در آيين كشورداري بودند            
م انديشه و عمل تالش كرد الگويي براي حكمرانـي          يكي از سياستمداران برجسته اين دوران است كه در مقا         

مدل نظري وي بر اساس انديشه ايرانشهري شـكل گرفتـه اسـت كـه در                . بر قلمرويي چنين وسيع ارائه دهد     
ـ   الزم به(اي داشت آيين كشورداري ايران زمين جايگاه ويژه   لحـاظ  هذكر است كه بحث مفهـوم ايرانـشهري ب

 ايـن انديـشه نهـاد شـاهي و جايگـاه      ركن اول .)1385طباطبايي، . ك. ن.نظري وامدار آقاي طباطبايي است    
 از . ييد الهـي يـا فـره ايـزدي اوسـت      أترين مشخصه آن ت   معنوي شهريار است، كه در خرد سياسي ايران مهم        

هاي اجتمـاعي   ها يا گروه  س تمامي نهادها، سازمان   أرو در ساختار اجتماعي و مدني ايران شاه شاهان در ر          اين
با توجه بـه دامنـه شـمول ديـن و            .  انديشه ايرانشهري پيوند و آميختگي آن با دين است         ركن ديگر .  دارد قرار
توانست به نظـم كيهـاني مطلـوبي        هاي گوناگون آن بر حيات بشري، آميختگي دين با عنصر شهرياري مي           جلوه

بخـشيد  مي و مطلقه به شهريار قدرتي عظيم ،يويناز سوي ديگر همين آميختگي دو عنصر ماورايي و د    . بينجامد
 در تـاريخ انديـشه سياسـي        ركـن سـوم   رو  ايـن  توانست آن را تلطيف كند، از     كه هيچ چيز مگرعنصر عدالت نمي     

   . عدالت بود،ايرانيان
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نامه بـه   رو از همان فصول اوليه سياست     اين الملك داشت، از  اين اركان پيوندي عميق با انديشه سياسي نظام       
از نظر وي خداوند در هر عصري از ميان خلق كسي را برگزيـده              . كان تصريح شده است   ضرورت حفظ اين ار   

توصيفات خواجه  . و او را به هنرهاي پادشاهي آراسته و مصالح جهان و آرام بندگان را به او واگذار كرده است                  
 و برخوردار از تمامي از نظر وي، اين پادشاه داراي فره ايزدي    . بيشتر بيانگر شاه آرماني است تا خليفه اسالمي       

اين، او برگزيده خداوند و داراي قدرت مطلق است و سـرپيچي از او           بنابر. ايي و جمال است   مظاهر توانايي، دان  
ثير بسزايي داشته رابطه    أاز اركان ديگر انديشه خسرواني كه بر نظم فكري خواجه ت          . ست ا سرپيچي از خداوند  
اي تربيتي مذهبي و پايبند معتقدات ديني بود و از سـويي ديگـر              سو دار الملك از يك  نظام. دين و دولت است   

 ايـن عوامـل سـبب شـد در          ةمجموع.  گيري داشت مرد عمل بود و جايگاهي بلندمرتبه در سياست و تصميم         
وي حفـظ ديـن     . انديشه او ارتباطي تنگاتنگ ميان ثبات حكومت و حفظ قدرت سياسي با دين برقـرار شـود                

 هرگـاه در    در نظـر او    .همچون دو بـرادر   را  دانست و پادشاهي و دين      كوترين چيز مي  راست را براي پادشاه ني    
يكي ديگر از اركان نظم ايرانشهري در انديشه        . دوشر دين نيز تزلزل وارد مي     بد،  وشمملكت اضطرابي پديدار    

را حتـي    آن دانـد، رعايـت   الملك عدالت است و از آنجايي كه عدالت را موجب استواري ملك مي            خواجه نظام 
  .آوردهاي بسياري از پادشاهان دادگستر ميداند و در شيوه اجراي عدالت مثالمقدم بر شرع مي

الملك كه در هماهنگي با سنت ايرانـشهري نيـز بـود، مـسئله              يكي از عناصر كليدي در انديشه سياسي نظام       
پراكنـدگي قـدرت و عـدم    سـوي  هدر واقع يكي از نقاط ضعف حكومت سالجقه گرايش ب      . تمركز قدرت است  

 رهبريت به كل اعضاي خانواده تسري       در حكومت آنان،   . رهبريت تركان نهفته بود    نحوةتمركز آن بود كه در      
بـه   ، قـدرت  طور غيرمـستقيم  هبو در ساير تشكيالت اداري      طور مستقيم   هب سيستم اقطاع نظامي     در .يافتمي

غـاز از لحـاظ سياسـي       آدر واقع امپراتـوري سـلجوقي در        . شدهاي مختلف امپراتوري واگذار مي    افراد و گروه  
تنهـا در دوره    . كـرد  بود كه سلطان اسما بـر آن اعمـال قـدرت مـي             بندي از رهبران نيمه مستقل    اتحاديه نيم 

اي از  پادشاهي ملكشاه بود كه با رايزني وزير خردمندش امپراتوري وسيع سلجوقي نظـام يافـت و بـه درجـه                   
 بـا ارائـه الگـو       اي تركان كوشيد  عشيره-درستي براي خارج شدن از نظام ايلي      هملك ب النظام. وحدت نائل آمد  

دركليه سطوح لشكري و كشوري به تمركز قدرت بپردازد و يك حكومت مقتدر مركزي با پادشـاهي مطلقـه                   
  .دهدتشكيل 

  . فظ كردتوان به جامعه نظم بخشيد و مرجعيت و اقتدار را نيز حاز نظر خواجه تنها به اين شكل مي
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رو در اينجا ابتـدا بـه تـشريح نظمـي كـه             از اين .  براي تمركز قدرت بود    ،آل وزير سياستمدار  يدهادر واقع نظم    
و بـراي زنـان     اسپس جايگاهي كه    .   خواهيم پرداخت  ،خواجه در سيستم حكمراني قلمرو سلجوقي ايجاد كرد       

  .در اجتماع در نظر دارد، مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت
عـصري كـه نقطـه اوج آن را         . آغازگر دوره سـالجقه در ايـران اسـت        .  ق 431پيروزي طغرل در دندانقان در      

تشكيل .)  ق 465-485(ساله پسرش ملكشاه    و سلطنت بيست  .)  ق 455-465(لپ ارسالن   آپادشاهي ده ساله    
زير خواجه نظـام الملـك      بايست عصر و  ساله را مي  البته اين دوره وحدت سي     .)941: 1،1995ورثبس(  دادمي

 بـر سـنت    كـرد رك خود را تـشويق مـي  نعمتان تُوي رايزن خردمند سالطين سلجوقي بود، كه ولي . نيز ناميد 
بـاره شـيوه    پردازي در  نه تنها به نظريه    نامهسياستو در كتابش      چون پادشاهي مطلق عمل كنند     ،ايرانشهري
 كـه   بـود طـرح و نمونـه دقيقـي ارائـه كنـد            ميـداور   بلكه ا ) 20-21: 2005،  2ليندسي(ت  داري پرداخ حكومت

  .امپراتوري شرقي را مطابق آن بسازد
مانند بسياري از خادمان خراساني سالجقه كار خود را در مقـام  .)  ق410-485(ابوعلي حسن بن علي طوسي   

گاه چغـري   كارگزار دولتي در دستگاه غزنويان آغاز كرد و با بيرون راندن غزنويان از خراسان به خدمت دسـت                 
الملـك گرفـت و در گـردش     از وي لقب نظام   . وزيرش شد  ،وي پس از قدرت يافتن آلپ ارسالن      . بيك درآمد 

 و پاسـداري از سـنن       دانـست  خود را نماينده اهل ديوان و طبقه دهقانان مـي          احتماالًوزير  .  دستي يافت  ،امور
كـه آرمـان وي ايجـاد    يياز آنجـا . دديميرك آنها را تكليف خود نعمتان تُطبقات ايراني و متمدن ساختن ولي  

سـي از شـاهان مـستبدي نظيـر         أ به سالطين سلجوقي ت    نامهسياستحكومتي مطلق و مقتدر بود، در كتابش        
دهنـده و  وي نقش معمار، نظـام . )143: 3،1999اسكات ميثمي (كندمحمود غزنوي و عضدالدوله را توصيه مي 

  .اش اشاره به همين نقش استالملكينظام و لقب را داشتهسياستمدار دستگاه سلجوقي 
 نوجواني بود كه در همراهـي بـا         ،جانشين آلپ ارسالن  .)  ق 465-485(الدوله معزالدين ابوالفتح ملكشاه     جالل

 حدي برسـاند ههاي قلمرو سلجوقيان را بهاي پدر پيشي بگيرد و سرزمين     وزير خردمندش، توانست بر پيروزي    
رد تنها سي و هفت سـال  چنين دستاوردي براي پادشاهي جوان، كه وقتي م. بودهكه هيچگاه فراتر از آن نرفت    
الملـك  خواجه نظام. البته سهم وزير در اين دستاورد حتي بيش از شاه بود   . آور بود داشت، قابل توجه و شگفت    

                                                           
1 . Bosworth 
2 . Lindsay 
3 . Scott Meisami 
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ميـد   را خـدمت كـرده بـود، اكنـون ا          لپ ارسالن آبگ و    چون چغري  ايهاي پيش مردان با تجربه    كه در سال  
ربيـت  ساله و نفوذ و تسلطي كه بر امـور داشـت، بـه آرمـان خـويش يعنـي ت                   داشت، با وزارت نوجواني هجده    

  .  دست يابد،اسالمي -يپادشاهي به سنت ايران
     الملك سياست دولت را از طريق ديوان وزير يا سلطان كه رياستش را خود برعهده داشت، جاري نظام
هاي تابعه يعني ديوان مستوفي، ي سلطان در سفرهاي جنگي  بر كار ديوانكرد و حتي به هنگام همراهمي

   اين ديوانساالري مركزي،وزير. الجيش و ديوان مشرف، نظارت داشت يا طغرايي، ديوان عارضءديوان انشا
 خواست، ريخت و آن را ازكه تقسيمات پنجگانه آن تقليدي از ديوانساالري غزنوي بود، در قالبي كه ميرا 

راوندي شمار فرزندان ذكور خواجه را دوازده تن . كارمنداني پر كرد، كه از بستگان، نزديكان و حاميانش بودند
آنها نه تنها در ديوان مركزي  .)132: 1364 راوندي،( هر كدام شغلي و واليتي داده بودكه وزير به آورده است، 

هايش شدن فرمانعهده داشتند، كه وزير براي جاريرا نيز بر  الجيشيحضور داشتند، بلكه حكومت واليات سوق
رو جاي شگفتي نيست كه برخي از دشمنان خواجه، او و  از اين.در آنجا به اين حاميان معتمد نياز داشت

الملك همچنين نظام. كردنداش را به نخوت، تكبر و سوءاستفاده از قدرت سياسي و اجتماعي متهم ميخانواده
 كه پس ن بودند و همين خدم و حشم بودند، كه افرادي اليق و كارداكارمند تربيت كردر زيادي دبير و شما

 يقين در مرگش دست داشت، انتقام  رقيب ديرينش، كه به ظنِ،الملك ابوالغنايماز قتل خواجه از تاج
 ).70: 1993ورث،بس(كشيدند

مـذهب سـنت در ايـران و عـراق را            الملك براي نگاهداري ساختمان امپراتوري سلجوقي تـالش كـرد، تـا             نظام
بـديل    سيس كرد، تـا   أاي از مدارس موسوم به نظاميه در شهرهاي مختلف ت         وي همچنين زنجيره  . پيشرفت دهد 

كرد و آن   مي تري را نيز تعقيب    وي هدف كلي   احتماالً. در اسپانياي اموي و مصر فاطمي شوند       نهادهاي آموزشي 
اي از  ترين هدف وزير ايجاد شبكه    اما شايد مستقيم  . با پشتيباني دولت بود   باال بردن پايه تعقل در مشرق اسالمي        

  ).67-68: همان(اش را پيش ببرندنهادهاي آموزشي بود كه به شخص او وابسته باشند و مقاصد سياسي
. الملك بر دستگاه حكومتي، قدرت وي بالمنازع نبود و پاشنه آشيل او دربـار بـود                مسلط نظام  يترغم موقع هب
 وزير به قدرت و ضرورت وجودش در دستگاه سلجوقي سبب گرديد، كه وي محبوبيت خود                طمينان مغرورانة ا

الملـك بـا اشـغال ديرپـاي كرسـي وزارت، گنجانـدن حاميـان،             عالوه نظـام  هب. را نزد درباريان از دست بدهد     
هاي بسياري   به ناكامي  كارمندان و خويشانش در دستگاه اداري و حكومتي و نظارت شديد بر انتصابات اداري             
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تنها دربار از ايـن امـر   .  مقاومت كندنقّاداندامن زد، اما با نفوذ و نظارتي كه بر امور داشت، توانست در مقابل  
 كه وي پيوسته در سيرالملوك به از بين رفتن رسـوم و سـنن ديرينـه                 شايد به همين دليل است    . تثني بود مس

هاي نديمان و غالمان دربار، و خواهان آن بود كه آنهـا از             ران فعاليت ويژه نگ هوزير ب . خوردسف مي أدرباري ت 
 خوشـايند   ،همچنين نفوذ زنان در دربار    ) 113-114و91: 1340الملك،نظام(ها دور نگاه داشته شوند    امور ديوان 
  .وزير نبود

ي دانـا و مـورد      بيگ كه زن   از جمله همسر طغرل    ؛ برخي از زنان قابل توجه بود      در دوره سالجقه حضور و نفود     
  تركـان خـاتون همـسر اول ملكـشاه         .)224: 1،1968لمپتـون  ( سلطان و طرف مشورتش بود     احترام و اعتماد، 

راونـدي،  ( قراخاني كه در نوجواني به نكاح سلطان درآمده بود، بر سلطان نفوذ بسياري داشت                يشاهزاده خانم 
الملك نيز گرد تركـان     ها با نظام  ها و رقابت  فت وي حتي داراي وزير و ديواني مجزا بود، و مخال          .)133: 1364

پس از  . محور جانشيني ملكشاه بود    حول   ها  يكي از علل اين مخالفت    . زدالملك دور مي  خاتون و وزيرش تاج   
 ملكشاه پسر ديگرش ابوشجاع احمـد را جانـشين خـود             مرگ داود پسر تركان خاتون كه محبوب پدر نيز بود،         

 تركان خاتون خواهان آن شـد تـا پـسر سـومش             ؛بوشجاع نيز در سال بعد فوت كرد      هنگامي كه ا  . اعالم كرد 
الملـك و بـسياري از      نظـام . تـر بـود    نامزدهاي احتمالي جـوان    ةرغم اينكه وي از هم    همحمود وليعهد گردد، ب   

  حمايت كردنـد زيـرا وي عـالوه بـر ارشـد            ، شاهزاده خانمي سلجوقي   ،خاتونسپاهيان از بركيارق فرزند زبيده    
 اما اين دخالت وزيـر حتـي بـراي          )80: 1968لمپتون،( رسيدنظر مي هترين مدعي تاج و تخت ب      شايسته  بودن،

سرانجام به هنگامي كه بدگويان گوش سلطان را از سعايت وزير پـر كردنـد، ملكـشاه     . ملكشاه ناخوشايند بود  
صـب و واليـات بـه فرزنـدان و          نسبت به احساس قدرت و دخالت وزير در همه امور و اينكـه بـسياري از منا                

ش خطـاب بـه وزيـر       ا شاه در نامه   .)33:1332ظهيرالدين نيشابوري،    (ديكانش تفويض شده بود، هشدار داد     نز
است اين خود حكمي    ) دخيل(تو اگر در ملك شريك من هستي و دست تو با دست من در سلطنت                «: نوشت

بايستي مرز پيروي و نمايندگي نگهـداري، و        ميلكن اگر تو نماينده من و در فرمان من هستي، پس             است، و 
اند و فرمانروايي واليتي بزرگ دارند، و به اين هم قناعـت  اينها زاد رود تو هر يك بر منطقه بزرگي چيره شده      

  .)182: 17تـا، ج  بـي    ابـن اثيـر،   (»...انـد اند تا جايي كه تجاوز به كار سياست نموده و بدان طمع كـرده             نورزيده
يد اينكه ندانستي در    يبه سلطان بگو  «نفس به فرستادگان سلطان پاسخ داد       با حد اعالي اعتماد به    الملك  نظام

                                                           
1 . Lampton 
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از زبـان   ... ي مـن  ملك با تو شريك هستم، پس بدان و آگاه باش كه تو بدان نائل نشدي مگر به تـدبير و را                    
پيونـد هـر    ) موجـب (نها  وابسته به اين دوات است و همبستگي آ       ) شاهي( كه ثبات آن دستار      من به او بگوييد   

  .)همان(».آرماني و سبب هر دستاوردي و آن زمان كه آن از اين بگسليد آن نيز زوال پذيرد
داستان شـده بودنـد، از      اگر چه سخنان فخرفروشانه وزير به هنگامي كه دشمنان در دربار همه بر ضدش هم              

الملك، قلمرو  اندكي پس از بركناري نظام    . اي بود كه رخ داد    نوعي پيشگويي حادثه  هسر دورانديشي نبود، اما ب    
ـ    . سالجقه در ستيز جانشينان ملكشاه از هم تجزيه شد         خـوبي از اهميـت نقـشش در بـازي          هوزير بزرگ كه ب

كنـد، كـه    قدرت آگاه بود، پس از عزلش و اندكي پيش از مرگ به منزله آخرين هشدار به سلطان گوشزد مي                  
 و بركنار شدن او بـه       س امور آن باشد   أزاده در ر   كه وزيري كاردان و اصيل      ،تواند پا بر جا بماند    تنها دولتي مي  

    كـه در واپـسين  «ييـدي بـر آن اسـت   أاين لحـن در كـالم خواجـه ت    . منزله زوال دولت سلجوقيان خواهد بود     
طور كلي ميـان آداب كـشورداري ايرانيـان و شـيوه             ميان او و فرمانروايان ترك و به       ،هاي زندگي خواجه  سال

هاي او بـراي    هاي خواجه و كوشش   فرمانروايي تركان چنان شكافي پديد آمده بود كه حتي مصلحت انديشي          
 نـد سلجوقيان وغالمان تركمان بر قدرتي تكيه كـرده بود        . توانسته است كارساز باشد   پر كردن آن شكاف نمي    

ياستي كه آنان به تجربه دريافته      كه الزامات آن با امكانات فرهنگي آنان قابل درك نبود، زيرا ساختار آن با س              
  .)37: 1375طباطبايي، (».توانستند دريابند، تمايزي آشكار داشتبودند و يا مي

  داري بـود،  آل براي حكومت  پس از تشريح فضاي تاريخي نظم ايرانشهري كه در انديشه خواجه وضعيت ايده            
الملـك در جايگـاه و    سياسـي نظـام   انديـشه  تجربه شخصي و   ثيرأاكنون نگاهي خواهيم داشت به چگونگي ت      

   .براي زنان قائل استاي كه مرتبه
  الملكنامه خواجه نظامبررسي جايگاه زن در سياست) ب

 از اواخر قرن پنجم هجري كه سياستمدار سلجوقي با سبكي روشن و مـوجز تـالش                  است  متني ،نامهسياست
علـل نگـارش    حمد ناسخ كتابدار سـلطنتي در م.  الگويي براي كشورداري و حكمراني عرضه دارد        در آن  كرده

  الملـك، از كليه بزرگان، پيران و داناياني، چون نظام       .  ق 479كتاب در مقدمه آورده است كه ملكشاه در سال          
الملك و مانند اين طايفه خواست، كه هر يـك در معنـي مملكـت انديـشه كننـد، كـه در                       الملك، مجد شرف

 تـا    روشي عرضه دارنـد    ،شده  و براي برگردان امور به اسلوبي نيك        بارگاهش چه چيز نيك است كه متروك        
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 از ميان تراوشات ذهني ايـن بزرگـان و          و نهايتاً   بر قاعده خود بگذارند    دنيا و   مل در آن كارهاي دين    أپس از ت  
  .)3-4: 1340الملك، نظام(الملك، سلطان را خوش آمددانايان تنها نگارشات نظام

شخصي نويسنده سـبب شـد تـا چنـد سـال            يات   فصل تنظيم شد، اما تجرب     39بتدا در   ا) نامهسياست(سيرالملوك
    در همين هنگام است كه فصل چهل و دوم         . شودافزوده و يازده فصل ديگر بر آن        گيردكتاب مورد بازنگري قرار     

ـ  بنابر. استنامه به موضوع زنان اختصاص يافته     سياست سنده در طـرح  اين بحث سلبي است و نه اثباتي؛ يعني نوي
زعـم خـود بـا      هاوليه كتاب پرداختن به اين مبحث را در موضوع حكمراني دخيل ندانسته، اما بعدها كه نويسنده ب                

در  رو بحث فوكـو از اين. دخالت زنان از وزارت معزول شده، اين مبحث را در امر حكمراني به كتاب افزوده است
  . )86-106: 1990فوكو،(بيند، قابل توجه استلطه مينظريه قدرت كه هر رابطه اجتماعي را يك رابطه س

 تمركز قدرت شرط ضروري حكمراني بر قلمروي وسـيع          ،چنانكه گفته شد، از نظر سياستمدار بزرگ سلجوقي       
توانستند سبب پراكندگي   زنان از جمله عواملي بودند كه مي      . هم زننده آن   عوامل بر  بود و پراكندگي قدرت از    
حال با توجه اين نكته كليدي به تجزيه و تحليل مبحـث زنـان در              . اقتدار مردان شوند  قدرت و از دست رفتن      

  . پردازيمالملك ميانديشه خواجه نظام
  اطالق اهل ستر به زنان و ضرورت دور نگاه داشتن زنان از عرصه عمومي

ك بـراي آن برگزيـده   الملشويم، عنواني است كه نظام  ه مي  مطالعه اين فصل با آن مواج      دركه  اي  اولين نكته 
ـ     . »اندر معني اهل ستر و نگاهداشـتن مرتبـت زيردسـتان          «است، يعني           وضـوح بيـانگر نگـاه      هايـن عنـوان ب

ستر به معناي پوشش، پرده يـا       . الملك يعني مرتبه فرودستي زنان و ديگر اطالق اهل ستر به آنان است            نظام
كند، از آنجايي كه زنان مستور و از نويسنده استدالل مي. كندحائلي است كه اجتماع زنان را از مردان جدا مي       

گويـد  چنانكـه مـي   . باشند و شايسته مشورت يا فرمانـدهي نيـستند        دور هستند، فاقد عقل كامل مي     هاجتماع ب 
 و شكوه شود، خاصه     فرّنبايد كه زيردستان پادشاه زبردست شوند كه از آن خلل بزرگ تولد كند و پادشاه بي               «

هر آن گاهي كه زنان پادشـاه فرمـان ده شـوند همـه آن               ... اند و كامل عقل نباشند     يشان اهل ستر  زنان كه ا  
بيننـد  العين چنانكه مردمان احوال بيـرون پيوسـته مـي         يأرهفرمايند كه صاحب غرضان ايشان را شنوانند و ب        

قابل انكار نيست كه حكمراني و سياست عرصه عمـومي           البته اين موضوع     .)226 :همان (».ايشان نتوانند ديد  
 در آن سهمي داشته باشند زيرا حضور و مشاركت در ايـن صـحنه نيازمنـد        توانستنداست كه زنان مستور نمي    

 اما خواجه با وجود اشراف به اينكه دور بودن از اجتماع مانع رشد انساني اسـت، مـستور               ؛تربيت و تجربه است   
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 بـا نقـل    تا جايي كهداند مي»ترتر و پسنديده ستوده،هر چه مستورتر«كند و زنان را  ميماندن زنان را توصيه  
چنانكه ايشان را بـر مـال       . سخن اهل ستر همچون ايشان عورت است      « :گويد، مي  خليفه دوم  ،روايتي از عمر  

   .)234: همان(». سخن ايشان هم بر مال نشايد گفتنشايد نمود
بيـشتر زنـان    اش دغدغـه ظاهراً. دهدبندي از آنها ارائه نميبه بحث زنان هيچ طبقه   رغم پرداختن   هنويسنده ب  

 زيـرا    ها اثر بگذارند  گيريطور غيرمستقيم در عرصه قدرت و تصميم      ه كه قادر بودند ب    دربار و حرم شاهي است    
الملـك در   نظـام  فته شد،چنانكه گ . اشاره به اين گروه زنان استالملك ارائه كرده اكثراًهايي كه نظام  در مثال 

رو وي بـه    از اين . خاتون همسر ملكشاه پيدا كرده بود     هاي ناگزيري با تركان   يهاي پاياني وزارتش درگير   سال
     هـشدار   كنـد، كنايه حتي نسبت به خطري كه از ناحيه زن سلطان اساس حكومت سـلجوقيان را تهديـد مـي                  

سبب چه بود كه ": جمهر را پرسيدندربوز«: نويسدكند و مي ميرا با زوال دولت ساسانيان مقايسهدهد و آنمي
:  گفت "را در جهان نظيري نيست؟و پادشاهي آل ساسان ويران گشت و تو تدبيرگر آن پادشاه بودي و امروز ت  

كه آن رد و نادان گماشته بودند و ديگريكي آن كه ساسانيان كارهاي بزرگ به كارداران خُ     : سبب دو چيز بود   "
 و اين هر دو را خرد و دانش نباشـد    ". و خردمندان را خريداري نكردند و كار با زنان و كودكان گذاشتند            دانش

  .)230: همان(».ه پادشاهي از آن خانه بخواهد شدو هرآنگاه كه كار پادشاهي با زنان و كودكان افتد، بدان ك
  عدم صالحيت زنان براي رايزني و مشورت

هـاي نويـسنده بـر      درصد بااليي از مثـال    .  صالحيت زنان براي مشاوره است     بند فصل چهل و دو عدم     ترجيع
دادن  در نگارش اين فصل تجربـه شخـصي نويـسنده در از دسـت               چنانكه گفته شد،  . كندكيد مي أهمين امر ت  
الملك بـه دخالـت زنـان در امـر حكمرانـي اعتقـادي               نظام اما اساساً . ثر بود ؤعلت دخالت زنان م   همقام خود ب  

 مثـال   كـريم نآرو براي متقاعد كردن مخاطبان خود از اسطوره، روايات تاريخي و مذهبي و قر             از اين . تنداش
         زنـان    از  بـه انتقـاد    ، بـا تحقيـر مـستتري در لحـن         ،براين وزير ملكشاه بنا بر تجربه شخصي خود        بنا  .آوردمي
چـون  همن احوال بيرون را مـشاهده كننـد،   چون مرداهم كه به دليل اينكه قادر نيستند   دپردازنشيني مي پرده

. چون حاجبه و خادمـه فرمـان دهنـد   ... «رانند، يعنيكنند، فرمان ميپيشكاراني كه در پرده به آنها خدمت مي    
خالف راستي باشد و از آنجا فساد تولد كند و حشمت پادشاه را زيان دارد و مردمان                 ههاي ايشان ب  البد فرمان 

ـ   لف شود و بزرگان دولـت آزرده شـوند        ملك و دين آيد و خواسته مردمان ت       در رنج افتند و خلل در        همـه  ه و ب
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ـ               حاصـل  هروزگارها هر آن وقت كه زن پادشاه بر پادشاه مسلط شده است جز رسوايي و شر و فتنـه و فـساد ب
  .)226: همان(».نيامده است

اول «:  كـه   كنـد  اشـاره مـي    ،واحـ وسيله  ه يعني فريب آدم ب    ، آغاز خلقت   به سپس خواجه براي توجيه ادله خود     
السالم كه فرمان حوا كرد و      مردي كه فرمان زن برد و او را زيان داشت و در رنج و محنت افتاد آدم بود عليه                  

گريست تا خداي تعالي بـر وي ببخـشود و توبـه او    گندم خورد تا از بهشت بيرونش كردند و دويست سال مي   
 داراي عقـل    پردازد، كه اگر زنان    روايات مذهبي مي   ااع مخاطب ب   سپس به اقن   .)226-227: همان(».بپذيرفت

خـالف آن   هبا زنان مشورت كنيد، اما هر چه زنان گويند ب         «:فرمودالسالم نمي  پيغامبر اسالم عليه    كاملي بودند، 
 عايشه همسر پيـامبر و . كند سپس خبري از عايشه روايت مي».شاوروهن و خالفوهن  ... بايد كرد تا صواب آيد    

-وي بهبه  در اينجا رو طبعاًاين از.  شركت داشت»جمل«كسي بود كه در اولين جنگ داخلي ميان مسلمانان   
كه پيامبر سخت بيمار بود و قادر به        كند، به هنگامي  لف روايت مي  ؤم. عنوان يك زن نافرمان اشاره شده است      

اما عايشه به بهانه اينكه     . ي وي نماز گزارد   جاه كه ابوبكر ب   از به جماعت نبود، دستور فرمودند     ضه نم يانجام فر 
ـ           است، پيشنهاد كرد   »ضعيف و تنك دل   «ابوبكر مردي    -ه عمرالخطاب كه مردي صلب و محكم دل است، ب

مثل شـما همچـون     «: اما پيغامبر بر او خشم گرفت و فرمود       .  و بر اين نظر پافشاري كرد      جاي وي نماز گزارد   
برويد و  . آن فرمايم كه صالح مسلمانان باشد     . ود كه شما خواهيد   من آن نخواهم فرم   .  است 1يوسف و كرسف  

           .)231: همان(».ابوبكر را بگوييد تا نماز جماعت كند

                                                           
بود كه هر كس چهل سـال تـن خـويش را از    اسرائيل فرمان اين  حكايت يوسف و كرسف به اين ترتيب است، كه در ميان بني ۱

مـردي از بنـي   در آن روزگـار نيـك    . تعالي روا خواهد شد   كباير نگاه دارد و روزه و نماز به وقت خويش گزارد، سه حاجت او نزد حق               
  داتجاي آوردن عباه چون يوسف پس از چهل سال ب. نام كرسف داشته  كه همسري پارسا و مستوره ب بودنام يوسفه اسرائيل ب

كـه زن    يكرسـف نيـز گفـت، از آنجـاي        . سرش گرفـت   نتوانست تصميم بگيرد، از خداوند چه طلب كند تصميم به مشورت با همـ             
يوسف نيز آن خواست و خداونـد دعـاي وي          . تماشاگه مرد است، از خداوند بخواهد كه او را جمالي دهد كه به هيچ زن نداده است                

مرور از زيبايي خود مغـرور و درويـشي چـون           هزن ب . آمدند عالم به نظاره جمال او مي      مستجاب كرد و كرسف چندان زيبا شد كه از        
 از خداونـد خواسـت       چون دل يوسف از وي بيازرد،     . در ناسازگاري و بدخويي درآمد    از  يوسف را شايسته همسري خود نديد و با وي          

ريخت ر نكرد، زيرا زن يا خرس پيوسته اشك ميتتاما خرس شدن زن زندگي را بر يوسف راح. كه اين زن را به خرس تبديل كند    
خـدايا  «: رو از خدا خواست   اين از. داري نيز شوهر را از كار، زندگي و عبادت بازداشته بود          داري و بچه  خانه. گشتو گرد در و بام مي     

دارد تا مـن بنـده       ايشان مي  اين خرس گشته را همچنان زني گردان كه بود و دلي قانعش بده تا بر سر كودكان همي باشد و تيمار                    
 عبـادت   گويد، در نتيجه تدبير و هواي يك زن و مشورت با وي چهل سال             الملك در نهايت مي    و نظام  ».عبادت تو مشغول گردم   هب

  ! يوسف بر باد رفت
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ك براي توجيه عدم صالحيت زنان در دخالت در امر حكمراني از اساطير ايران باسـتان بهـره                  لالمخواجه نظام 
كند كه سياوش را به بهانه ديدار خـواهرانش بـه انـدرون              مي  اشاره ،وسو زن كيكا  ،گيرد و به مكر سودابه    مي

س وكشيده و چون سياوش به عشقش پاسخ منفي داد، سودابه از بيم رسوايي داستان را معكـوس بـه كيكـاو         
ميان آتش عبور كنـد     اش از   بايست براي اثبات بيگناهي   ناگزير مي هسياوش ب . ارائه كرد و سبب خشم وي شد      

س براي دور كردن سياوش بـه او        وبعد از اين آزمايش كيكاو    . پاك سياوش آسيبي نرساند    تن   هو البته آتش ب   
دل بود، در انديشه دور شدن از واليت ايران         حكم اميري بلخ داد، اما سياوش كه به جهت سودابه از پدر آزرده            

الر افراسـياب بـا بـر       سـا رو به هنگامي كه پيران ويسه سپاه      از اين . و رفتن به هندوستان يا چين و ماچين بود        
پذيرد و از بلـخ     كند نزد وي رود، سياوش اين سخن را مي        نعمتش به وي توصيه مي    هاي ولي شمردن نيكويي 
اما گرسـيوز بـرادر     . او نزد افراسياب عزت و احترام يافت و دخترش را به همسري گرفت            . رودبه تركستان مي  

پس از اينكه سياوش    . ايش نزد افراسياب گناهكار كرد    هگرفت و او را با سعايت     افراسياب بر سياوش حسد مي    
حضرت آمد و هشيون در ايران افتاد و يالن برآشفتند و رستم از سيستان ب«شود، بيگناه در تركستان كشته مي 

شمشير پـاره پـاره كـرد و        هس رفت و سودابه را گيسو بگرفت و بدر كشيد و ب           ودستوري در شبستان كيكاو   بي
 پـس جنـگ را ميـان بـستند و بـه كـين               ".بد كردي " يا   "نيك كردي "ود كه او را گفتي      كس را زهره آن نب    
كردنـد و چنـد هـزار سـر از هـر دو جانـب بريـده                 تركستان رفتند و چند سال جنگ مـي       هخواستن سياوش ب  

مكـر  اين بار در اثر اسباب چينـي و         كند، كه كشته شدن سياوش       خواجه فراموش مي   .)228-229:همان(».شد
    رسـد، چنانكـه در پايـان       اي مـي  گيـري ريـشه   چون مورد حوا به يك نتيجه     هم و    بوده است و نه سودابه     گرسيوز

     ».سبب اين همه كردار سودابه بود كه بر پادشاه مسلط بود«گويد، مي
بايـست در امـور مملكـت،        دستگاه حكمراني سالجقه، هيچ پادشاهي نمي      ةدهندرو از نظر وزير سازمان    از اين 
مون أ و در صحت مدعاي خود گريز به روايتي از مـ           ا زنان به تدبير و مشورت بپردازد      ر، خزانه و سياست ب    لشك

هرگز هيچ پادشاهي مباد كه اهل ستر را رخصت دهد كه در معني مملكت و لـشكر و                  «:زندخليفه عباسي مي  
ند كه چون اجابـت يابنـد       پادشاه سخن گويند و در آن مداخلت كنند يا كسي را حمايت كن            هخزانه و سياست ب   

. گفتار ايشان پادشاه يكي را بركشد و يكي را سياست فرمايد و يكي را عمل دهـد و يكـي را معـزول كنـد                        هب
هاي خويش بديشان بردارند از آنچه مـر ايـشان را           اجتحكبارگي روي بدرگاه ايشان نهند و       يهناچار مردمان ب  

ينند و در سراي از لشكر و رعايا انبوه بينند تمناهاي محال            چون ايشان رغبت مردم ب    . زودتر توان بدست آورد   
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نه بس روزگـار دشـمن پادشـاه        . ايشان راه يابند  هكنند و تدبيرهاي فاسد بر دست گيرند و مردم بدكيش زود ب           
بشود و حرمت و رونق درگاه و ديوان برود و پادشاه را خطر نباشـد و از اطـراف مالمـت رسـد و مملكـت در                           

  .)233-234: همان(».و وزير را تمكين و سپاه آزرده شونداضطراب افتد 
  دفاع از وضع موجود با توجيه نظم طبيعي  

كننـده همـين نظـم      نوعي تـداعي  ه ب  داند،ژه زنان را بقاي نسل مي         از همين رو به هنگامي كه وزير كاركرد وي        
تـر و    سـتوده  ، چه مستورتر باشـند    رو زنان هر  داند و از اين    مي »گوهر نسل «او هدف آفرينش را     . طبيعي است 

رسد، اين است كه حتـي اگـر وزيـر تنهـا همـين نقـش و                 البته پارادكسي كه به ذهن مي     . تر هستند پسنديده
 كـه ضـرورت تربيـت اجتمـاعي زنـان را           باز هم اين كاركرد تبعاتي دارد،       كاركرد طبيعي را براي زنان بپذيرد،     

 فرزندان به جماعتي فاقد شعور و رشد اجتماعي در اسـالم توصـيه              طور مثال سپردن تربيت   هب. كندايجاب مي 
الملك كه خود در دستگاهي كه براي حكمراني سالجقه تعريف كـرده بـود، سلـسله                ويژه نظام هب  . نشده است 

سيس كرد و ابن خلكان حتي تردد زنان در ايـن مـدارس را   أمدارسي موسوم به نظاميه در شهرهاي مختلف ت     
  ).217: 1968لمپتون، (گزارش كرده است

اي كه در اينجا طرح آن ضـروري        ي كه توجيه كاركرد و نقش طبيعي زنان نگاهي عام است، نكته           ياما از آنجا  
 به همـين كـاركرد       نقش آنها را صرفاً    ،است، اين است كه چرا كاركرد طبيعي مردان براي توليد و بقاي نسل            

  رف فاصله بسياري گرفته و انسان امروز اعم از زن و مـرد،     زيرا جهان امروز از نظم طبيعي ص      . دهدتقليل نمي 
ا بـه تمـدن عرضـه       هاي مختلف علمي، فرهنگي و هنري سازنده و خالق است و مصنوعات خود ر             در عرصه 

  . رسدنظر ميهاش، بحثي انحرافي بترين نقش طبيعياين خالصه كردن زن به ابتداييربناب. داشته است
  ضرورت حفظ اقتدار مردان

رو وزير به ستايش از     از اين .  حفظ اقتدار است     بسيار اهميت دارد،   سيرالملوكيكي از اصولي كه براي نگارنده       
و هميـشه پادشـاهان و مـردان قـوي راي           «: گويـد اند و مـي   پردازد، كه مسخر زنان نشده    مردان مقتدري مي  

ايشان خبر نبوده است و از بند هوا و فرمان          اند كه زنان را از راز دل        اند و چنان زندگاني گذاشته    طريقي سپرده 
زيرا اسكندر بـه هنگـامي كـه دارا بـن دارا را             . اند چنانكه اسكندر كرد   ايشان آزاد زيسته و مسخر ايشان نشده      

 به اين قصد كه شايد اسكندر دختر دارا را كه در زيبايي نظير نداشت به همـسري گزينـد، از وي     ،شكست داد 
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اما او نپذيرفت و به شبستان نرفت،       . دارا كه داراي ماهرويان بسياري است، ديدار كند       خواستند كه از شبستان     
  .)229: 1375الملك، نظام(»".نبايد ايشان ما را بشكنند. ما مردان ايشان را بشكستيم"با اين انديشه كه 

  ضرورت پاسداري از سنن و عادات اجتماعي
بايست به حفظ عادات و سنن اي پاسداري از نظم موجود مي    دستگاه سلجوقي، پادشاهان بر    ةدهنداز نظر نظم  

الرجـال  : و جـل فرمـود اسـت       اند و خـداي عـز     چنانكه سالطين بزرگ و قوي راي كرده      «. اجتماعي بپردازند 
خـويش را توانـستندي   ] زنـان [زيرا اگر   .  )دارندمردان را بر زنان گماشتيم تا ايشان را مي        . (قوامون علي النساء  

پس هر كه زنان را بر مردان گمارد هر خطايي و ناصوابي كـه پديـد                .  را بر سر ايشان نگماشتي     داشتن مردان 
 ،رو بـراي حفـظ عـادات   ين ا از.)234: همان(».آيد جرم آن كس را باشد كه اين رخصت داد و عادت بگردانيد           

وي اراده اسـت،  زيرا چنان كه كيخسرو پادشاهي كه از نظر وي بـزرگ و قـ   سيادت مردان بر زنان الزم است   
هر آن پادشاهي كه خواهد كه خانه او بر جاي بماند و مملكت او ويران نشود و شكوه و حرمت او بـر                       «  :گفته

زمين نيفتد اهل ستر را نگذارد و رخصت ندهد كه جز در معني زيردستان و چاكران خويش سخن گوينـد تـا                      
  .)234:همان(».ها رستهعادت قديم را نگاه داشته باشند و از همه انديشه

  ضرورت حفظ اقتدار حكومت با انگيزه ايجاد يك دولت مقتدر بزرگ 
رو الملك بر حسب سنن ايراني معتقد به ايجاد يك پادشاهي بزرگ و مطلقه است، از ايـن                 خواجه نظام  ر كل د

بـر حـسب آداب     . نامـه پيـشنهاد شـده اسـت       مدل حكمراني شاهان مقتدري چون محمود غزنوي در سياست        
نامه نيـز بيـشتر يـاد آور        عبارات سراينده سياست  . اري ايراني شاه پاسدار سنن و طبقات اجتماعي است        كشورد

. خرأانديشه كهن ايرانيان در معناي واگذاري وديعه پادشاهي از جانب خداوند به شاه است تا تعاليم اسالمي مت
 است و جهانيان زيردست او باشـند و         تعالي پادشاه را زبردست همه مردمان آفريده      خداي«: گويدكه مي چندان

نـدگي از  شناس باشند و حلقـه ب    بايد كه ايشان را چنان دارد كه هميشه خويشتن        . نان پاره و بزرگي از او دارند      
ـ   و بهر وقت ايشان را با ايـشان بـاز مـي           . ميان نگشايند  عت از گوش بيرون نكنند وكمر طا     زشـتي و   هنمايـد ب

  .)234: همان(».نند و هر چه خواهند نكنندنيكويي تا خويشتن را فراموش نك
 »در معني اهل ستر و نگاهداشتن مرتبت زيردستان       « موضوع زنان با عنوان      نامه سياست  در  چنانكه گفته شد،  

در يك . كندژه زيردستان استفاده ميالملك در كنار زنان از وابراين تصادفي نيست كه نظامبنا. استطرح شده
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- ايجاد يك حكومت مقتدر و مطلقه است و زن حلقه            دستگاه حكمراني سالجقه،   ةدهند آرمان نظام  ،نگاه كلي 
  .هاي اين نظام در برقراري مناسبات قدرت و حفظ وضع موجود استاي از حلقه

  
  گيرينتيجه

  :باره زنان را چنين ترسيم كردالملك درتوان خطوط كلي انديشه خواجه نظامنامه ميبا بررسي سياست
ر چيز وي قائل به محدود نگاه داشتن زنان به حريم خصوصي و دور نگاه داشـتن آنهـا از عرصـه                       پيش از ه  
بايست با آنها به رايزني پرداخت، زيـرا زنـان بـه           رو نمي از اين . ويژه سياست و امور حكمراني است     هعمومي، ب 

 ايـن يـك دور    طبعاً.  نيستند مندهاي اجتماعي از قوه تميز و عقلي كامل بهره        دليل دور بودن از عرصه فعاليت     
 بـراي تكامـل   اي محدودهاي اجتماعي زمينهشدن از عرصه فعاليت تسلسل است، زيرا زنان با دور نگاه داشته       

.  حفظ اين روند براي تمركز قدرت استك،المل نظاماما پيشنهاد. ختيار خواهند داشت  روحي و فكري خود در ا     
توجيـه ديگـر وي     . گيرداز روايات تاريخي و مذهبي وام مي      وي حتي براي مشروعيت بخشيدن به سخنانش        

 ،زنـان  مبنـاي آن را كـاركرد ويـژه    براي دور كردن زنان از عرصه عمومي حفظ نظم طبيعي است، نظمي كه        
هاي اصلي اين استدالل نيز حفظ نظام پدرساالرانه است كه رد پاي            يكي از پايه  . دهد تشكيل مي  ،بقاي نسل 

طور مثال در اخالق و فقه زرتشتي حفظ قـدرت در مناسـبات زن و               هب. رسديرانشهري مي نه ا يآن به سنن دير   
اين امر به تجويز آدابـي ويـژه در نحـوه برخـورد بـا               . مرد از مشروعيت و قالب انضباطي خاصي برخوردار بود        

جـنس  انجاميد كـه برآينـد آنهـا فرودسـتي     جسم و جنسيت، دروني و نهادينه شدن كاركردهاي انضباطي مي         
 اين نظام تربيتي در انديشه 1.نث، تثبيت و تحكيم نظام پدرساالر در خانواده و مناسبات اجتماعي بوده است          ؤم

ثيرات عميقي داشته، چنانكه گفته شـد، وزيـر بـزرگ سـلجوقي خـود را پاسـدار سـنن و نظـام                       أالملك ت نظام
اي برخوردار بوده، تـا     دان از ضرورت ويژه   در اين نظام پدرساالرانه حفظ اقتدار مر      . دانسته است ايرانشهري مي 

ر زنـان   الملك به صراحت به ستايش از مردان مقتدري چون اسكندر پرداخته اسـت كـه مـسخّ                كه نظام جايي

                                                           
رتشتي دوره سيت در اخالق و فقه زقدرت و جن« ؛ فاطمه صادقي،حاتم قادري: به مقاله. ك.يات بيشتر رئ براي اطالع از جز1

، صص )1382پاييز  (55ل پانزدهم، شماره نامه تاريخ، ساويژه:  پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا-فصلنامه علمي، »ساساني
166 – 137.  
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ايـن نظـام    .  مسئله حفـظ و تمركـز قـدرت از محوريـت برخـوردار بـود               ،اين در فرايند مناسبات   بنابر. اندنشده
  .ي نظام پدرشاهي و در نهايت ايجاد يك حكومت مقتدر بوده استپدرساالري مدل و الگوي مناسبي برا

 كـه مـسئله مهمـي بـراي           مالكيت زنان صحه گذاشت،     حق  بر ينكه با وجود اينكه قوانين اسالم     نكته جالب ا  
تارهـاي خـود را بـر        عرف اجتماعي ديرپاي جامعه ايراني    هاي اجتماعي آنان بود، اما سنت و        فعاليتگسترش  

ور كـردنش در    صتوليـد مثـل و محـ      د و بنا به سنن ايرانشهري كاركرد جنسيتي زن نظيـر            يي تن قوانين اسالم 
به عبارت ديگر مشروعيت بخـشيدن بـه مالكيـت          .  توانست همچنان به حيات خود ادامه دهد       ،حريم خصوصي 

ترسازي هاي اجتماعي و در نهايت نوعي بـس       ترين فعاليت خصوصي و فعاليت اقتصادي زنان در اسالم كه از مهم         
  . شد، بر بستر سنن و فرهنگ ديرينه ايران رنگ باختبراي مشاركت سياسي آتي آنان محسوب مي
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