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Abstract 
Ideology is the essential belief of a group with special political, social 
and religious opinions. This study follows Van Dijk’s discourse analysis 
approach which introduces the distancing strategy to explain the ways 
in which writers promote the positive characteristics of “us” by 
marginalizing the positive characteristics of “them”. Historical accounts 
in educational textbooks are, likewise, a place for the representation of 
such ideological constructs which are hidden in the accounts and 
narratives of the realities of the past. The present paper studies Persian 
and translated history textbooks (on the Samanid, Ghaznavid, Saljuqid, 
and Qarakhanid periods) in which the gender differences between men 
as “us” and women as “them” can be detected. The findings of the 
paper indicate that, firstly, both Iranian and foreign authors have 
mentioned few names of or roles for women, and, secondly, both 
groups of writers only emphasize the role of women in connection to 
marriage, and, thus, ignore the important part women played in Iranian 
history. This biased representation of women in history textbooks, 
which, ultimately, favours men, affects the students’ perception of 
gender roles. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Van Dijk (2004) believes that ideologies, as a system of the ideas of 
social movements and groups, not only reflect different groups’ 
understanding of the world but are also a basis for the social action of 
all members of the group. Jaan Mikk (2000) holds that textbooks shape 
the destiny of a nation. They reflect ideological, gender and social 
policies of a country. The present study adopts Van Dijk’s approach to 
comparing gender representations in four textbooks written by the 
Iranian historian Abolqasem Forouzani on Iranian history and two other 
history books in The Cambridge History of Iran series on the same period 
translated by Hassan Anousheh. 
 
2. Theoretical Framework 
Van Dijk’s approach is adopted in the present article to study the 
representations of gender in some Iranian history textbooks written by 
Iranian and Western historians. In this study men are referred to as “us” 
and women as “them” and the ideology of gender is investigated in both 
groups of textbooks. 
 
3. Methodology 
All the words used in both groups of books were counted and the ones 
related to men and women were identified in order to be compared in 
both groups. The t-test was conducted to see whether the differences 
were significant or not. 
 
4. Discussion and Analysis 
Compared to non-Iranian historians, Iranian historians, influenced by 
the scholars of Iranian medieval period, have used men’s names more 
than the women’s in their accounts of historical events. According to 
Van Dijk, power and dominion can be expressed by marginalizing some 
members of the group, which is usually carried out by ignoring them or 
not accepting them. In the textbooks by Iranian historians, women are 
depicted as submissive and unimportant, resulting in underestimating 
their role throughout history.  
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5. Conclusion 
The findings of the present study indicate that the ideology of gender 
inequality in university history textbooks in Iran underestimates the role 
of women in the history of the country by non-critical reconstruction of 
gender roles in Iranian medieval history. Moreover, it plays a great part 
in shaping the worldview of university students toward gender roles. 
Given the significant role of school and university textbooks in 
institutionalizing different ideologies in students at schools and in 
universities, the findings of this study can help us understand the ways 
in which ideologies are reproduced in the history books by Iranian 
authors and the translated history books written by non-Iranian 
historians and scholars. 
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های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد های جنسیتی در کتاببازنمایی نقش
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 چکیده
های اجتماعی و سیاسی سروکار های باورهای بنیادین یک گروه و اعضایش هستند که با ایدهها نظامژیایدئولو

های نابرابر اجتماعی فرهنگی بندیدهد و صورتدارند و به سلسله مراتب اجتماعی و مناسبات قدرت معنا می
متن را عرصه تجلی ایدئولوژی  سازند. رویکردهای تحلیل گفتمان،مانند جنسیت را طبیعی کرده و حقیقی می

گیرند که طبق رویکرد وندایک در راهبرد ایدئولوژیکی فاصله، نویسندگان با تاکید بر پنهان در زبان در نظر می
رانند. روایت گذشته در متون آموزشی تاریخ نیز را به حاشیه می «هاآن»های مثبت ، ویژگی«ما»نکات مثبت 

های روایتت و گتزارو و بیتان واقعیتت های ایدئولوژیک است که در شیوهختهمجالی برای بازنمایی این برسا
هتای کند. مساله مقاله حاضر آشکارستازی ننتین راهبردهتایی در بازنمتایی نقتشگذشته خود را پنهان می

ت های دانشگاهی تاریخ ایران در دوره میانه از سامانیان تا قراخانیان در انتشارات سازمان سمجنسیتی در کتاب
های احتمالی در نگاه نویستندگان ایرانتی و منظور آشکار ساختن تفاوتبهو ترجمه تاریخ ایران کمبریج است. 

خارجی به نقش زنان در تاریخ ایران دوره میانه، نهارکتاب درسی بومی و دو کتاب مرجت  ییربتومی مترتب  
در این تحقیق مشخص  ار گرفته است.صورت کمی، کیفی و تطبیقی مورد بررسی قرها بهعنوان پیکره دادهبه

های تاریخ بومی و ییربومی مورد مطالعه قرار گرفته، از جتن  متذکر که نویسندگان کتابشد با توجه به این
کنتد، از متردان هستند و ایدئولوژی های معاصر، نابرابری جنسیتی در تاریخ را بتدیهی و طبیعتی تلقتی متی

 است. یاد شده «هاآن»وان گروه عنو از زنان به «ما»عنوان گروه به
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 مقدمه -1

هتای اجتمتاعی، توانتد ارزوکند و میزبان نقش مهمی در ایجاد ارتباط اعضاء یک جامعه ایفا می

ننین زبتان نته در شتکل گفتتاری و نته در شتکل . همازدجنسیتی و نظایر آن را نیز منتقل س

تتوان رو متیهای مخاطبین ختود تاییرگتذار باشتد، از ایتنها و نگروتواند بر ارزونوشتاری می

هتای جنستیتی برختوردار نقتش ای برای آمتوزوهای درسی از جایگاه ویژهاذعان کرد که کتاب

کننتد های درسی میود را صرف مطالعه کتابزیرا محصلین و دانشجویان بیشترین زمان خ ؛است

گیتری های فراگیران را تحت تاییر قرار دهند. پژوهش حاضر با بهرهتوانند ارزوها میو این کتاب

از دکتتر ستید ابوالقاستم  لیفیأهای نهار کتاب تتمتن (،2004)از رویکرد تحلیل گفتمان وندایک 

تتاریخ تحتو ت ؛ 1333ناپ سال  ،صفحه323با  رجامسلجوقیان از آیاز تا فهای فروزانی با عنوان
؛ 1331صفحه و ناپ ستال 181با  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان

قراخانیان بنیانگتذاران نخستتین ؛ 1331صفحه و ناپ سال 331با  یزنویان از پیدایش تا فروپاشی
و دو کتتاب ییتر  1383صفحه و ناپ ستال118با  سلسله ترک مسلمان در فرارود )آسیای میانه(

 از ر.ن. فترای تاریخ ایران از فروپاشی دولت سامانیان تا آمدن سلجوقیانهای بومی مرج  با عنوان

صتفحه سلستله  121بتا  -استتهتای ستامانیان و یزنویتان را توصتید کتردهکه سلسله- (1381)

یج از آمتدن ستلجوقیان تتا فروپاشتی تاریخ ایران کیمبرسلسله یزنویان؛ و صفحه 232سامانیان و 
 هتای ستلجوقیان و قراخانیتان را توصتید کتردهکه سلستله- (1381)از جی.آ. بویل  دولت ایلخان

صفحه سلسله سلجوقیان؛ از لحاظ جایگتاه جنستیت 281صفحه سلسله قراخانیان و 111با  -است

طبیقتی، متورد بررستی در گفتمان آموزشی تاریخ ایران در دوره کنونی، به شکل کمی، کیفتی و ت

متردان و نقتش  به نقتشنسبت دهد تا مشخص کند دیدگاه نویسندگان ایرانی و خارجی قرار می

زنان در روایت رویدادهای تاریخی ایران دوره میانه نگونه است. همچنین تفتاوت احتمتالی بتین 

های تتاریخی، روایتهای زنان در ها یا فعالیتذکر تعداد نامنویسندگان بومی و ییر بومی از لحاظ 

با بازیابی و بازخوانی همه مواردی که از زنان در این متون یاد شده است مورد مقایسه و تجزیته و 

طتور تصتادفی بتا متتن اصتلی مقایسته ذکر است که متن ترجمه بهگیرد.  زم بهتحلیل  قرار می

استت. بنتابراین متتن اللفظی انجام گرفتهگردید که مشخص شد، ترجمه متن تقریبا دقیق و تحت

های احتمالی بین متن اصتلی و گیریم و از تفاوتترجمه را نسبت به متن اصلی وفادار در نظر می

 .کنیمعنوان متن ییربومی یاد میپوشی و از آن بهایی نشمترجمه
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در عین حال ممکن است گفته شود که نقش زنان در جامعته ایتران دوره میانته، بته شتکلی 

های متون تاریخی آن دوران، در این تحقیقات انعکتاس یافتته استت بر اساس گزارونمایانه واق 

ایتن مولتد واجتد »گوید: استوار است که می 1نگارانه مقاله بر اساس دیدگاه مانزلواما مبنای تاریخ

 «کنتدای از دانش دربتاره گذشتته را خلتق متیسازمان داده شده است که روایتموض  فرهنگی

های ارزشتی و ایتدئولوژی مولفتان متتون گیریبنابراین تنوع مناب  تاریخی و جهت .(111: 1331)

هتای جنستیتی ارائته تاریخی و تحقیقات معاصر بر نوع روایتی که از جایگاه زنان و بازنمایی نقش

 ت.اساند، تاییرگذار بودهکرده

 

 پیشینه تحقیق -1-1

ستس  پیشتینه مربتوط بته بحت  در این بخش ابتدا پیشینه مربوط بته موضتوع جنستیت و 

بتا بررستی نقتش زنتان در  (2018) 2کتاردوزوگتردد. های درستی ارائته متیجنسیت در کتاب

دهتد کته هتی  رسند علیریم اینکه شواهد نشتان متیبه این نتیجه می های اجتماعیموقعیت

در بسیاری تفاوتی بین زنان و مردان در توانایی ارتباط برقرار کردن وجود ندارد ولی زنان هنوز 

های اداره امور در جامعه، یایب هستند و برخی از تحقیقتات نشتان دهنتده از موارد از موقعیت

رستند کته آنان در انتها به ایتن نتیجته متی وجود رابطه بین نقش رهبری امور و جنسیت است.

رای هایی بتیوس کننده است و راهأهای مهم و راهبردی مهنوز هم استفاده از نقش زنان در پست

هتای متدیریتی اصالح این مسئله مانند تغییر فرهنگ، با  بردن سطح تحصیالت و آموزو روو

 کند. را پیشنهاد می

پتردازیم. هتای درستی متیاینک به معرفتی پیشتینه مربتوط بته بحت  جنستیت در کتتاب

در های واقعتی که نگونه در موقعیتکند و اینسازی زبان توجه میبه نقش معنی (2014)3کافین

در امر تدری  تتاریخ اشتاره  3ننین به ظرفیت معنایی زبانگردد. او همجامعه از زبان استفاده می

کند و بر این باور است که زبان یک سیستم انتخاب است کته گوینتدگان و نویستندگان از آن می

گیرنتد و ستعی دارنتد افکتار ختویش را بتا استتفاده از هتای تتاریخی بهتره متیبرای بیان روایت

بته  (1383) حستینی و حیتدریانهای متفتاوت زبتانی، بته خواننتدگان منتقتل ستازند. استراتژی

                                                           
1. Manslow 

2 . Cardozo 
3 . Caroline Coffin 
4. Language meaning potential 
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اند و به این نکته رسیدند کته های دبیرستان پرداختهنگونگی بازنمایی تساوی جنسیتی در کتاب

نمایش درآمده است و زنتان در جایگتاه تر از نقش زنان بهها بسیار پرنگنقش مردان در این کتاب

هتای با مطالعاتی بر روی کتاب (2018) 1اند. نیشومتر نسبت به مردان قرار گرفتهماعی پاییناجت

میتزان  به این نتیجه رسید که در دوران تحصیلی ابتتدایی درسی ایران و آفریقای یربی انجام داد

 یابد و مردان تبدیل به نهتره اصتلیهای بعد کم کم، کاهش میعرضه نهره زنان زیاد و در سال

 شوند.می

 

 قیتحق ینظر چارچوب -1-2

ها، از رویکرد تحلیل گفتمتان انتقتادی بهتره گرفتته برای آشکار سازی نقش زبان در انتقال ارزو

گتر شود که رویکردی نوین در حوزه تحلیل گفتمان است. در این حوزه دیدیه اصتلی تحلیتلمی

عنتوان گردد. وندایک بهن تولید میهایی است که از طریق گفتماها و تبعیضآشکارسازی نابرابری

عنتوان پردازان برجسته تحلیل گفتمان انتقادی، به بس  مدلی پرداخته که از آن بتهیکی از نظریه

هتا در مقتام ایتدئولوژیاو معتقتد استت  (.Van Dijk, 2004) شودشناختی یاد می -مدل اجتماعی

جهتان از )منظتر گتروه(  معنتای درک تنهتا بتههای اجتماعی، نهها و گروههای جنبشنظام ایده

شتوند. های اجتماعی تتک تتک اعضتای گتروه هتم قلمتداد متیهستند، بلکه مبنایی برای کنش

هتا از تنها مولود این ساختارهای اجتماعی هستند، بلکه تا حتد زیتادی آنها نهبنابراین ایدئولوژی

گتروه هتم تقویتت و هتم های اجتماعی هتر یتک از اعضتای ها و دیگر کنشطریق رصد گفتمان

. از ستازندشوند که در سطح خرد، ساختارهای نابرابری، سلطه و مقاومت را محقق میبازتولید می

عنوان عقایتد، ارتبتاط ها بهاست از ماهیت ایدئولوژیها، عبارتنظر وندایک بعد شناختی ایدئولوژی

تماعی مشترک. اما از بعد اجتمتاعی، عنوان بازنمودهای اجها بهها با عقاید و دانش و جایگاه آنآن

ها و نهادها، در تولید و بازتولیتد دهند که نه نوع ارتباطی بین اعضای گروهها نشان میایدئولوژی

ها به واسطه همین متون شتناخته ها مویر هستند. در نهایت از بعد گفتمانی، ایدئولوژیایدئولوژی

هتا و اهتدافی کته دارنتد، ختود را از ستایر ها، کتنشها با هنجاربه باور وی اعضای گروه شوند.می

بودن افتراد، بستتگی  «ییرخودی»یا  «خودی»کنند و عضویت در هر گروه، به ها متمایز میگروه

آیتد.  بتدین منتوال کته در بین افراد و جامعته پدیتد متی «هاآن»و  «ما»و در همین راستا  دارد

                                                           
1 . Linda Chisholm 
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دشان یا اعضای گروه خود را بتا عنتاوین مثبتت گویان یک گروه معمو  گرایش دارند تا خوسخن

 (.Van Dijk, 2004: 217-218)ها را با عناوین منفی معرفی نمایند معرفی کنند و سایر گروه

ر ننین بر ایتن باوراستت کته بستیاری از کردارهتای اجتمتاعی روزمتره از رهگتذوندایک هم

هتای اند، ممکتن استت ایتدئولوژیتعامل شود. زنان و مردانی که با هم درما القاء میایدئولوژی به

نمتایش گذارنتد. افتراد در مقتام اعضتای باوری را بتهجنسیتی مختلفی مثل تبعیض جنسی یا زن

کتار ببرنتد. هایشان بهکنشها و برهمهای خود را در کنشتوانند ایدئولوژیهای اجتماعی میگروه

ننین بتا انتواعی از ها توق  دارند و همآنشان از ای که همسرانزنان ممکن است با وظاید روزانه

شتان و هتم توست  هتم توست  همستران ،هتاها و سوءاستفادههای جنسی، خشونتآزار و اذیت

های پیچیتده و های روزمره زنان سرشار از روودیگران، مورد تبعیض قرار گیرند. بنابراین زندگی

دئولوژی تبعتیض جنستیتی، در عمتل شتود. ایتتری از عدم تساوی زنان و مردان میییر مستقیم

 .(97-96 :1998)آمیزد تمام ابعاد تعامالت روزمره بین زنان و مردان را با هم درمی

عنوان بخش ذاتتی حیتات اجتمتاعی، پدیتدار، استتفاده و ها بهوندایک معتقد است ایدئولوژی

اجتمتاعی پیونتد  هتایهتا و جنتبششوند و از رهگذر قدرت، سلطه و مبارزه به گتروهبازتولید می

هتا در گستتره بافتت های فمنیستتی صتادا استت، ایتن جنتبش. این مسئله در جنبشیابندیم

دهنتد کته از وضتعیت ای رخ متیشدههای نهادینهاجتماعی مردسا رانه، نابرابری جنسیتی و نظم

ل هتا دقیقتا بتدیانتد؛ یعنتی ایتدئولوژیزیردستی زنان حمایتت کترده و آن را زنتده نگتاه داشتته

 .(Ibid: 101)نابرابری و مبارزه اجتماعی هستند  «شناختی»

بر این بتاور استت کته جنستیت بته آن جنبته از  (572000 :) 1در باب تعرید جنسیت فراید

شتناختی، فرهنگتی و اجتمتاعی شود که منشتاء روانهای زن و مرد مربوط میها و ویژگیتفاوت

شتناختی و طبیعتی اشتاره هتای زیستتتفاوت که به 2دارند. بدین معنا جنسیت از مفهوم جن 

هایی از تفتاوت میتان زن و مترد بتاز جنسیت به آن جنبه»گوید: می 3گردد. ریلیدارد، متمایز می

حکیم نیز معتقد است جنستیت . (126 :2000) «شوندگردد که به لحاظ اجتماعی برساخته میمی

شتود. جنستیت مردان و زنان مربوط می های روانشناختی، اجتماعی و فرهنگیدر حقیقت به تفاوت

بر نوعی تقسیم سلسله مراتبی میان زنان و مردان اشاره دارد که هم در نهادهای اجتمتاعی و هتم در 

 .(321 :1996) ای ساختاری اجتماعی استگیرد. بنابراین جنسیت پدیدهاعمال اجتماعی جای می

                                                           
1. Fried 

2. Sex 

3. Riley 
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هتا، از جملته ابزارهتای رس و دانشتگاههتای متداکار رفته در کتابمعتقد است زبان به 1وریوم

هتای اجتمتاعی و جنستیتی بته توانند در انتقتال و القتای ارزوقدرتمند و مویری هستند که می

 2هتای جنستیتی، کتامرون. در بتاب القتاء ارزو(1322011 :) فراگیران نقش بسزایی داشته باشد

هتای درستی ود در کتتابمعتقد است که هی  زبانی عاری از تعصب نیست و زبان جنسیتی موج

آمیتز استت در دارد و رفتارو با جن  مون  تبعتیضهمواره به نف  جن  مذکر تعصب ابراز می

 صورت مساوی باید به تصویر کشتیده شتودکه تعداد مردان و زنان در جامعه برابر است و بهحالی

خ آمریکتا، کنتار هتای اصتلی در تتاریبر این باور است که زنتان از روایتت 3نیشوم. (1972003 :)

توانتد اند که این مسئله میاند، زنان سفید طبقه متوس  بودهاند و اگر هم ظاهر شدهگذاشته شده

وندایک معتقتد استت انتقتال . (28 :2018) نف  زنان داشته باشدتاییرات منفی بر روی اعتماد به

 -و تعامتل معلتم های درسی، برنامه درسیهای جنسیتی در کتابها و آموزو نقشایدئولوژی

 . (146 :2004) گیرندآموز شکل میدانش

هتای توانند یک منب  مهم در ایجاد درک و نقتشهای درسی مینیز اعتقاد دارد که کتاب 3جونز

شتود کته حتتی کودکتان و جوانتان نیتز مبتنتی بتر جنسیتی باشند که در نهایت منجر به این می

یتان  .(192 :2008) هتای جنستیتی، قترار بگیرنتدنقشای از تفکرات قالبی و سنتی درباره مجموعه

هتای درستی آیینته کند. کتتابهای درسی سرنوشت یک ملت را تعیین میگوید: کتابمیک می

هتای باشند و هماهنگ بتا سیاستتهای ایدئولوژیکی، جنسیتی و اجتماعی مینمای سیاستتمام

است که زنان هنوز در تتاریخ یایتب  ننین معتقداو هم گردد.بومی و محلی هر کشوری تالید می

معتقد است دانشجویان در فراینتد تعمیتق فهتم ختود در درس  1آلن بوث. (111: 1333) هستند

هتای متنتوع و شده و با در نظتر گترفتن دیتدگاههای تثبیتتاریخ، با طرح پرسش درباره مقوله

شتان شتناخت متوناظهار نظرهای مستقل، نسبت به موضوعات مورد بررسی خود و جهان پیرا

 .(239 :2003) یابندمی

ای در تتداوم های درسی دانشگاهی نقش تعیین کننتدهنیز معتقد است کتاب 1پیتا و اسمیت

های درسی باید طوری طراحی و تتدری  شتوند کته نته های اجتماعی دارد، لذا کتابارزو
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های نگرو و تفکتر و های ایدئولوژیکی و جنسیتی جامعه باشند، بلکه شیوهتنها بیانگر ارزو

خصتو  در ستطح های درستی بتهزندگی کنونی را نیز منعک  نماید. به عبارت دیگر کتاب

ای هتای کلیشتهدهنده واقعیت کنونی جامعه باشند و از هرگونه دیتدگاهها باید نشاندانشگاه

هتا و تعصتبات خاصتی کار رفته درسی مقتاط  مختلتد نگتروپرهیز نمایند. اگر در زبان به

جانده شود، تاییرات بسیاری بر فراگیران خواهد داشتت. بترای کتم کتردن ایتن تتاییرات، گن

هتای درستی را داشتته فراگیران باید توانایی انتقاد کردن از مطالب گنجانده شتده در کتتاب

 .(47-46 :2012)ورزی آنان نیز تقویت گردد ننین ح  استد لباشند و هم

متفاوت از نقش مذکر و نقش مونت  را اصتطالحا کتدهای انتظارات و استانداردهای  1تایلور

نامد و معتقد است ایدئولوژی جنسیتی جامعه از طریق همین کدهای جنستیتی می 2جنسیتی

عنتوان  هتا بتهشود و مدارس و دانشگاهها( درونی میای منظم از عالئم و نشانه)یعنی مجموعه

 کننتد.ها ایفا میپذیری آنده در جامعهکننمراکز رسمی آموزو کودکان و جوانان نقشی تعیین

هتای اجتمتاعی ها و ارزوها یک تجربه اجتماعی هستند که در آن نگرودر واق  مدارس و دانشگاه

طور عام از مهمترین ابزارهایی هستند کته ایتن کتار انتقتال را های درسی بهشوند و کتابمنتقل می

هتای جنستیتی بته هتم بترای آمتوزو نقتشطور ختا  نیتز یتک مکانیستم مبر عهده دارند و به

 .(169-168 :2003)شوند موزان و دانشجویان محسوب میآشدان

هتای های ابراز ایدئولوژیننین در مورد انتقال ایدئولوژی جنسیت، وندایک یکی از راههم

داند کته ممکتن استت از طترا راندن اعضای گروه برتر دیگر میقدرت و سلطه را به حاشیه

توجهی به آنان، عدم پذیرو یا نتدادن ترفیت  بته مانند بی-این کار دست بزنند  مختلفی به

که مصتداا  -دلیل، آزار و اذیت و خشونت فیزیکیهایشان یا انتقاد بیریم شایستگیها بهآن

  .(96 :1998) توان دیدباور، میدر برابر زن 3های مرد سا رآن را در ایدئولوژی

ستطح کتالن در  استت. 1و ستطح خترد 3شامل دو سطح کالن (2004)الگوی نظری وندایک 

گتران در حقیقت سطح انتزاعی است که با استتفاده از آن، بته توصتید و تحلیتل ارتبتاط کتنش

، قدرت، سیاستت و ستلطه در سو، و لحاظ کردن مفاهیم فرازبانی از قبیل ایدئولوژیجامعه، از یک

عنتوان ستطح ملمتوس و عینتی طح خرد نیتز بتهشود. در سگفتمان از سویی دیگر، پرداخته می
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گیرنتد. ها و ساختارهای زبانی در بافت موقعیتی مورد بررسی و تحلیتل قترار متیگفتمان، صورت

نندین محور و راهبرد ایدئولوژیکی در سطح خرد، بترای شناستایی ستاختارهای  (2004)وندایک 

راهبترد ایتدئولوژیکی فاصتله در  گفتمانی ایدئولوژیکی معرفی کرده است که در ایتن پتژوهش، از

های نویسندگان بتومی و ییربتومی بته های احتمالی بین دیدگاهتفاوتمحور معنی، برای بررسی 

 است.های جنسیتی، استفاده گردیدهنقش

 

 محور معنی -1-2-1

تواند در تمام سطوح گفتمان نمود پیتدا کنتد، امتا معنتای وندایک  معتقد است که ایدئولوژی می

توانتد در آن بیتان ترین شکل ممکتن مین، جایی است که محتوای ایدئولوژیک به مستقیمگفتما

 نمتایی، قطبتیمحورِ معنی، دارای راهبردهای ایدئولوژیکی متعتددی از قبیتل: مثتال، گتواهشود. 

های نگارنتدگان بترای پیتدا که با توجه به بررسی ؛(232-231 :2004) شدگی، ابهام و فاصله است

هتای تتاریخ د مناسب، راهبرد ایدئولوژیکی فاصله، برای تحلیل بعد جنسیت در کتتابکردن راهبر

 پردازیم.شرح راهبرد فاصله از دیدگاه وندایک میبومی و ییربومی، انتخاب گردید. اینک به

 

 راهبرد ایدئولوژیکی فاصله  -1-2-2

به معرفتی آن (، 2004)یکی از ابزارهای استراتژیک مربوط به حوزه معنایی است که وندایک 

هتای زبتانی و کتارگیری صتورتاست. فاصله راهبردی است که گوینده/نویسنده با بهپرداخته

متا »آیتد. ماننتد جملته: ها، در صدد نشان دادن دو گروه مقابل هم، برمتیمرزبندی میان آن

. در واق  راهبترد فاصتله بستیار «حزب راستیم و مدافعان مهاجرین حزب نپ دیوانه هستند

نزدیک است زیرا در راهبترد فاصتله  نویستندگان   -در محور معنی-شدگی به راهبرد قطبی

های مقابل هم، نظرات مثبت یا منفی خود را در مورد رویداد یتا کنند با ایجاد قطبسعی می

نویسنده یتا »گوید: در توصید راهبرد قطبی شدگی می اشخا  خاصی، نشان دهد. وندایک

 کشد و بتا ایتنتصویر میها و عبارات متفاوت، دو قطب مخالد را بهز واژهگوینده با استفاده ا

کند. مانند جمله: مردی از رومتانی بته بریتانیتا کار تفکرات خویش را به مخاطبان منتقل می

 .(235 :1998) «آمد و دیگر به کشورو بازنگشت

ا زمانی که یک نتزاع ها ایلب زمانی که دو یا نند گروه مناف  متضادی دارند، یایدئولوژی

لحتاظ آیند. بتهوجود میهای سلطه بهباشد، و نیز در موقعیتیا رقابت اجتماعی وجود داشته
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ستازی، های مختلفتی قطبتیوسیله صورتتواند بهشناختی و گفتمانی، ننین تضادهایی می

کیتد أمتان تگفت ، تحقق یابند. راهبرد کلی ایدئولوژی«هاما و آن»شده مثال با ضمایر شناخته

کیتد بتر نکتات مثبتت متا و أهتا استت، در واقت  تروی نیزهای خوب ما و نیزهای بتد آن

لحتاظ معناشتناختی ستازی بتههاست، و این صورت از قطبتیراندن نکات مثبت آنحاشیهبه

هتای زیربنتایی را بتا اصتطالحاتی ایتدئولوژیهتا و ها نگتروسازد. فاصلهفاصله را محقق می

   کنند.ها را مشخص میگروهها و برونکنند که درون گروهایی میشده بازنمقطبی

نون )ما، کشور ما، ماهتا(، در برابتر کار بردن ضمایر و نشانگرهایی همبه دیگر سخن با به

هتا در دو قطتب رقیتب، ها(، بر فاصله ایدئولوژیک بتین گتروهها، آن کشورها و آن دولت)آن

هتای تتاریخ بتومی و کته نویستندگان کتتابا توجه به اینکند.  زم به ذکر است بتاکید می

عنتوان بته «مردان»ییربومی مورد مطالعه قرار گرفته، از مردان هستند، در پژوهش حاضر از 

یتاد شتده و از راهبترد فاصتله بترای نشتان دادن بعتد  «هتاآن»عنتوان بته «زنان»و از  «ما»

 ومی، استفاده گردیده است. های بومی و ییربایدئولوژیکی جنسیت در متون کتاب

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -2

هتای تتاریخ بتومی و منظتور نشتان دادن دیتدگاه نویستندگان کتتابروشی که در این تحقیق به

کار گرفته شده، روو کمی و کیفی و تطبیقی بتا استتفاده بههای جنسیتی، ییربومی درباره نقش

 .از الگوی تحلیل گفتمان وندایک است

ذکر است که در پژوهش حاضر تمرکز و بحت  اصتلی بتر روی رویتدادهای نهتار  زم به

هتای بتومی در نهتار است کته در کتتاب -سامانیان، یزنویان، سلجوقیان و قراخانیان–دوره 

های بومی با نویسندگان مختلد در دو کتتاب مطترح کتاب با یک مولد مشترک و در کتاب

دیتدگاه  هتای بتومی و ییربتومی او ًبررستی کتتاباند. در این تحقیق سعی شده تا بتا شده

نویسندگان بومی و ییربومی به نقش جن  مون  در تاریخ ایران با بررسی تمام نمونه هتایی 

هتای احتمتالی که درباره زنان در این آیار گزارشی انجام گرفته مشخص گردد و یانیا تفتاوت

های زنان مورد مقایسه و بررستی قترار بین نویسندگان ایرانی و خارجی در ذکر نام یا فعالیت

ننین با توجه به حجم کمتر کتاب خارجی و بترای ایجتاد تناستب، ابتتدا تمتام همگیرد. می

 (1)های بومی و ییربومی )از ابتدا تا انتها (، به شرح زیر شمارو گردید.های هر دو کتابواژه
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 یهای بومی و ییر بومهای کتابتعداد واژه (1)جدول شماره 

 

 کتاب غیربومی کتاب بومی های تاریخیسلسله

تاریخ تحو ت سیاسی، اجتماعی،  سامانیان

اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره 

 سامانیان

 واژه112321

تاریخ ایران از فروپاشی دولت سامانیان 

 تا آمدن سلجوقیان

 واژه 83318

 یزنویان از پیدایش تا فروپاشی غزنویان

 واژه 111121

ران از فروپاشی دولت سامانیان تاریخ ای

 تا آمدن سلجوقیان

 واژه 121311

 سلجوقیان از آیاز تا فرجام سلجوقیان

 واژه 111113

تاریخ ایران کیمبریج از آمدن 

 سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخان

 واژه 111811

قراخانیان بنیانگذاران نخستین سلسله  قراخانیان

 ترک مسلمان در فرارود

 واژه 31123

تاریخ ایران کیمبریج از آمدن 

 سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخان

 واژه 12112

 

ها، نسبت آماری گرفته شد تتا ارزیتابی از گاه از تعداد راهبردها نسبت به کلمات کتابآن

لحاظ متفاوت بودن تعداد تر برای مقایسه آمارها، بهبه بیانی دقیق اعتبار  زم برخوردار باشد.

هتا یتا های بومی و ییربومی، درصتد تعتداد ذکتر نتامکتاب کار رفته درهای بهژه)بیشینه( وا

بترای  -کنیمعنوان راهبرد فاصله یاد میکه ما از آن به–ها های مردان یا زنان به واژهفعالیت

          ترتیتب استت:کته بته ایتن ها با استفاده از تناسب محاستبه شتدهتمام کتاب

m داد راهبردها  و  : تعn ها     : تعداد واژه 

برای مشخص کردن معنادار بتودن -شامل آزمون تی  spss های ننین از سری آزمونهم

و  -ها بین تعداد استفاده از راهبترد فاصتله در نویستنده بتومی و ییتر بتومییا نبودن تفاوت

ی مربتوط بته هتاادهدبرای بیان نرمال یتا عتدم نرمتال بتودن - کلوموگراف اسمیرند آزمون

شود تتا زاویته دیتد نویستندگان ها و نمودارها، بهره گرفته میهمراه با ارائه جدول -رهایمتغ

هتای آنتان، در تتاریخ ایتران بومی و ییربومی نسبت به نقش زنان و تفاوت احتمالی دیتدگاه
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هتای بهای استخراج شتده در کتتاگردد. اینک به شرح و تجزیه و تحلیل داده میانه، آشکار

 پردازیم:بومی و ییربومی تاریخ دانشگاهی می

محور معنی یکتی از مهمتترین محورهتا بترای ابتراز  ،گونه که ذکر شد از نظر وندایکهمان

شتود. ایدئولوژی به شکل مستقیم به مخاطبان انتقال داده میایدئولوژی است و در  این محور، 

استت کته در ایتن پتژوهش از راهبترد محور معنی دارای راهبردهتای ایتدئولوژیکی متعتددی 

ایدئولوژیکی فاصله، برای آشکارسازی عقاید و نظترات نویستندگان ختارجی و ایرانتی، استتفاده 

 شده است.

هتای بر اساس رویکرد وندایک فاصله راهبردی است که گوینده یا نویسنده با کاربرد صورت

باشد که مناف  آنان با ابل هم، میها، در صدد نشان دادن دو گروه مقزبانی و مرزبندی میان آن

های اجتماعی هستند. راهبترد ایتدئولوژیکی فاصتله هم در تضاد است و ایلب درگیر کشمکش

شدگی دارد که هر دو راهبرد در محتور معنتی قترار رابطه نزدیکی با راهبرد ایدئولوژیکی قطبی

هتای تتاریخ نت  در کتتابهایی از کاربرد نقش جن  مو. حال با ذکر نمونه(236 :2004) دارند

پردازیم با ذکر ایتن نکتته ها میبومی و ییربومی، به بررسی دیدگاه نویسندگان درباره این نقش

 :  (2)مورد است 221ها در کل مناب  مورد بررسی که مجموع تعداد این نمونه

 

 های بومی و غیر بومی غزنویانهای جنسیتی در کتابنقش -2-1

گردد هر دو نویسندگان بومی و ییتر بتومی درصتد مشاهده می (2) با توجه به جدول شماره

اند ولی نویسنده بومی با اینکه از نقش های زنان اختصا  دادهاندکی را به ذکر نام یا فعالیت

است اما راهبردهای ایدئولوژیک در روایت جن  مون  بیشتر در روایت تاریخی خود نام برده

هتای جنستیتی زنتان ی منفی بترای خواننتده از نقتشگذشته به نحوی است که ارزو داور

هایی ذکر مثالهای جنسیتی، بههای آنان به نقشد لت شود. حال برای بررسی بهتر دیدگاه

 پردازیم:های بومی و ییربومی یرنویان میدر کتاب -ذکر نقش زنان–از راهبرد فاصله 

های تترک دستت از استتیال بتر نایلک، خا دختران ریم ازدواج محمود با یکی ازبه -2-1-1
 .(111: 1331فروزانی، ) هرات برنداشتند

هتتا بتته مصتتالح سیاستتی بتته ازدواج داشتتت کتته بعضتتی از آن دخترانتتی ستتبکتگین -2-1-2
 .(31همان: ) فرمانروایان نواحی مجاور درآمدند
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یکتی از محتشتمان زابلستتان،  دختتر زنی گترفتنسبکتگین کوشید تا از طریق به -2-1-3
 .(131: 1381فرای، ) اسات مردم را بسوی خود بکشانداحس

)همان:  افتاد مادرو سیدهمجدالدوله نهارسال داشت بنابراین اداره قلمرو به دست  -2-1-3

121). 
هتای تتاریخ یزنویتان، عمل آمده نویسندگان بومی و ییربومی کتتابهای بهبا توجه به بررسی

 اند و ضمن استفاده ابزاری از نقتش زنتان، ازدواجدهنقش جن  مون  را در امر ازدواج خالصه کر

انتد. در عتین حتال ها و طواید گوناگون، برشمردهآنان را نیز به مثابه ابزاری سیاسی بین حکومت

در ایدئولوژی نویسندگان بومی و ییربومی دربتاره نقتش  2-1-2 و 1-1-2 های شمارهطبق نمونه

بتدین ترتیتب کته  ره یزنویان، نوعی تضتاد وجتود دارد،ها در دوزنان در ایجاد صلح بین حکومت

یبتات »مولد ایرانی، ازدواج دختران سبکتگین بتا فرمانروایتان نتواحی مجتاور را بترای ایجتاد 

که نویسنده ییربتومی ازدواج است، در حالیمعرفی کرده «آمیزموفقیت» بین طرفین، «سیاسی

دلیل ایجاد صلح بین یزنویتان و قراخانیتان سلطان محمود یزنوی با دختر ایلک قراخانی، که به

داند و بر این عقیده است که حتتی ازدواج نیتز نتوانستته می «نافرجام»صورت گرفته را، امری 

طتور کته طم  سلطان محمود را برای در دست گرفتن هترات، از بتین ببترد. بنتابراین همتان

دواج زنان درباری و نقش آنتان آمیز بودن ازگردد نویسنده خارجی حتی به موفقیتمالحظه می

 3-1-2نگرد. در مثال شتماره های همسایه، با دیده تردید میوجود آمدن صلح بین دولتدر به

ایتی بترای فریتب اذهتان متردم رسد نویسنده بومی، امتر ازدواج زنتان را وستیلهنظر مینیز به

ایت مردم آن منتاطق را است تا حمگیرد که به این نحو سبکتگین کوشیدهزابلستان در نظر می

های تاریخ دانشگاهی های کتابجزو اندک مثال3-1-2سوی خود جذب نماید. نمونه شماره به

آورد که این قدرت هتم در شترایطی یزنویان است که از قدرت و نفوذ زنان صحبت به میان می

شایند بتوده دلیل صغر سن شاه، به وی اعطاء گردیده است با این همه پیامد آن ناخوخا  و به

توان اذعان کرد که هرنند نویستنده ییربتومی از استامی یتا عملکترد زنتان است. بنابراین می

کارگیری راهبرد فاصتله اندکی بیشتر از نویسنده بومی یاد کرده است، ولی هر دو نویسنده با به

متتایر از اند با محدود کردن نقش زنان در امر ازدواج و تقلیل آن به امری سیاسی و سعی کرده

را در رویدادهای  «هاآن»ن  یا ؤایدئولوژی مردسا رانه در نگرو های جنسیتی، نقش جن  م

تر شدن نقش جن  مذکر تاریخی یزنویان کم اهمیت جلوه دهند و همین امر موجب برجسته

گردد در حالی که می توان این رویدادها را از زاویه نظام اجتماعی و حقتوقی تتاریخ می «ما»یا 
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یران دوره میانه بررسی کرد یا بر فراتر از روایت تاریخ مردان نخبه در سیاست و سساه به تتاریخ ا

اجتماعی فرهنگی مردمان ییرنخبه بر اساس اسناد مادی و ییرنوشتتاری زنتدگی روزمتره نیتز 

هتای زنتان، ها یتا فعالیتتعبارت دیگر نویسندگان ایرانی و خارجی با ذکر اندک نامپرداخت. به

اند و در بیشتر متوارد، علیتریم نقتش خطیتری کته یی اهمیت نندانی برای آنان قائل نشدهگو

هتا را پررنتگ اند، فق  نقش همسری و متادری آنبرخی از زنان در دربار حکومت ایران داشته

اند بتا اینکته منتاب  و تحقیقتات نوعی نقش زنان را به حاشیه راندهو با این عمل خود، به نموده

درباره حیات اجتماعی فرهنگی جامعه ایران قرون میانه از جمله زنان بته خصتو  در مختلفی 

مناب  ادبی و هنری فراتر از تاریخ سیاسی وجود دارد نویسندگان ایتن آیتار بتا عتدم اشتاره بته 

 رویکردها و تنوع مناب  تالشی برای تغییر نگرو خوانندگان درباره زنان ارایه نکرده اند.
 

 های بومی وییر بومی یزنویانراهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب (2)جدول شماره 

 کتاب غیربومی)درصد( کتاب بومی)درصد( راهبرد ایدئولوژیکی

 فاصله

) درصد ذکر اسامی یا 

 های مونث (فعالیت

121/1 111/1 

 

 های بومی و غیر بومی سلجوقیانهای جنسیتی در کتابنقش -2-2

فاصتله، نویستندگان  ایتدئولوژیکیشتود در راهبترد اهده میمش (3)نه در جدول شماره ننان

انتد کته ایتن امتر هتای ستلجوقیان، از استامی مونت  استتفاده کتردهبومی و ییربتومی کتتاب

ایدئولوژی خود درباب دهنده بهره بردن هر دو نویسنده از این راهبرد، برای آشکار نمودن نشان

مشخص است کته  نویستنده  (3)شماره  ننین با مالحظه جدولهم های جنسیتی است.نقش

استت. حتال بتا ارائته ییربومی از لحاظ نام بردن اسامی مون ، از نویسنده ایرانی پیشی گرفتته

هاب بومی و ییربومی بته تجزیته و تحلیتل دیتدگاه هایی از کاربرد راهبرد فاصله در کتابنمونه

 پردازیم: خ دوره سلجوقیان میهای جنسیتی در تارینویسندگان ایرانی و خارجی در مورد نقش

فروزانتی، ). در حکومت ملکشاه از نفتوذ فتراوان برختوردار بتود ترکان خاتوناحتما   -2-2-1

1333 :138). 
به اسارت درآمد.  ترکان خاتونسنجر در دشت قطوان از قراخانیان شکست خورد و  -2-2-2
 .(213همان: )
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 .(312: 1381بویل، ) بودزبیده خاتون  یآفرین در امور حکومتیکی از زنان نقش -2-2-3

همتان: )خواستگاری کرد ولی با پاسخ رد مواجه شتد  دختر گورخانعثمان خان از   -2-2-3

132). 
ایتی با توجه به مطالعاتی که توس  نگارندگان انجام گرفتته، دوره ستلجوقیان، تنهتا دوره

ده خاتون، توس  نویسندگان نون ترکان خاتون و زبیاست که نقش زنان، با حضور زنانی هم

نمایش درآمتده استت کته آن هتم در ستایه متردان و در تر بهایرانی و خارجی، کمی پررنگ

ننین بتا توجته بته قلمرو سیاست و قدرت که حوزه ای متعلق به مردان تصور می شود. هم

هرنند نویسنده ییربومی از ذکتر نتام یتا عملکترد زنتان بیشتتر استتفاده  (3)جدول شماره 

است ولی نگونگی توجه به نقش زنان در این دوره، نزد نویستندگان ایرانتی و ختارجی کرده

 «نفوذ فراوان»نویسنده بومی با آوردن عبارت  1-2-2شماره  یکسان نیست. با توجه به مثال

ترکان خاتون در حکومت ملکشاه دارد، در حالی کته نویستنده  «بزرگنمایی قدرت»سعی در 

از شکست ستلجوقیان از قراخانیتان و بته استارت درآمتدن  2-2-2ماره ییربومی در مثال ش

، «ضتعد»آورد و کوشیده است ترکتان ختاتون را در موضت  میان میترکان خاتون سخن به

عبارت دیگر نویسنده بومی در روایت شکست سلطان سنجر از قراخانیتان، از بازنمایی کند. به

عنتوان یتک نویستنده ایرانتی، و بته ان نیتاوردهمیبه اسارت درآمدن ترکان خاتون، سخنی به

 3-2-2ترکتان ختاتون را پنهتان ستازد. در نمونته شتماره  «ضتعد»است طریقی خواستهبه

کند و در تالو استت تتا نویسنده ایرانی به قدرت زبیده خاتون در دربار سلجوقیان اشاره می

نویستنده ییتر  3-2-2ماره نقش او را مانند ترکان خاتون پر اهمیت جلوه دهد و در مثال ش

بومی به رد درخواست خواستگاری حاکم سلجوقی از یکی از دختران سران طواید سلجوقی 

توانتد نته بته خواستت توان ادعا کرد که رد درخواست خواستگاری متیکند که میاشاره می

دختر گورکان، بلکه به خواست خود گورکان اتفاا افتاده باشد و در این میتان نقتش دختتر 

تتوان هتای ذکتر شتده متیعنوان یک زن، مهم و پر رنگ نباشد. با توجه به نمونهگورکان به

هتای زنتان، دلیل ذکر درصد اندکی از نام یا فعالیتگفت هر دو نویسنده ایرانی و خارجی، به

اند و توجهی قرار داده و یا به دیده ایماض نگریستهنقش آنان را در دوره سلجوقیان مورد کم

ن اینکه به تاریخ مناسبات و نظام های اجتماعی فرهنگی این دوران اشاره کنند و ایتن یا بدو

رویدادها را مورد تبیین ییرجنسیتی قرار دهند، روایتت متردان سیاستت از حضتور زنتان را 

در راس هترم  های تاریخی، این مردان هستتند کتهبازتکرار کرده اند. در واق  در اکثر روایت
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های آنان مورد ستایش قرار گرفته است در حالی کته ها و رشادتد وری قدرت قرار دارند و

زنان شخصیت مستقلی ندارند و ایلب نیاز استت کته از از نظر نویسندگان بومی و ییربومی، 

 جانب مردان مورد حمایت قرار گیرند. 
 

 های بومی وییر بومی سلجوقیانراهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب (3) جدول شماره

 کتاب غیربومی)درصد( کتاب بومی)درصد( هبرد ایدئولوژیکیرا

 فاصله

) درصد ذکر اسامی یا 

 های مونث (فعالیت
13/1 11/1 

 
 های بومی و غیر بومی سامانیانهای جنسیتی در کتابنقش -2-3

های بومی و ییربومی سامانیان، نویسنده ییربتومی بتا در کتاب (3)با توجه به جدول شماره 

عنوان قطب نقتش جتن  مونت  در نظتر های زنان، هی  قطبی را بهنام یا عملکردعدم ذکر 

تتر از پوشی از حضور زنان در دوره سامانیان، تاریخ این دوره را بسیار مردانهو با نشمنگرفته 

. نویسنده بومی نیز درصد بسیار کمی را بته ذکتر نقتش استتصویر کشیدهنویسنده بومی، به

است که با ارائه مثالی بته بررستی دیتدگاه وی در بتاب یان اختصا  دادهزنان در دوره سامان

 پردازیم:  نقش زنان در این دوره می
وی را  دخترتر با ابوالحسن سیمجوری، بن منصور برای ایجاد رواب  نزدیکامیر نوح -2-3-1

 .(111: 1331فروزانی، ) خواستگاری کرد
می تنها نقشی را کته بترای جتن  مونت  در نویسنده بو 1-3-2با توجه به مثال شماره 

هتا، بین حکومت «یبات و آرامش»نظر گرفته، فق  در امر ازدواج بوده، که بیشتر برای ایجاد 

توان اذعان نمود که نویستندگان بتومی و ییربتومی بتا کتم است. بنابراین میگرفتهانجام می

اند حضور مردان و نقش آنتان را دادن نقش زنان در تاریخ سامانیان، سعی کرده اهمیت جلوه

هتا را های تاریخی برجسته سازند و در این میان قدرت، اقتدار و شتجاعت آندر تمام صحنه

عنتوان بیش از بیش به خوانندگان نشان دهند تا از این طریق بتوانند ذهنیات ختویش را بته

 شده اند. یک نویسنده مرد، به خوانندگان انتقال دهند و زنان از صحنه تاریخ حذف
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 های بومی وییر بومی سامانیانراهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب (3)جدول شماره 

 کتاب غیربومی)درصد( کتاب بومی)درصد( راهبرد ایدئولوژیکی

 فاصله

) درصد ذکر اسامی یا 

 های مونث (فعالیت
111/1 1 

 

 های بومی و غیر بومی قراخانیانهای جنسیتی در کتابنقش -2-4

های بومی و ییربومی قراخانیان، نویسنده ییربومی هتی  در کتاب (1)ا توجه به جدول شماره ب

عنوان قطب نقش جتن  هی  قطبی را بهو در حقیقت  های زنان، نکردهذکری از نام یا عملکرد

نویسنده بتومی از لحتاظ ذکتر  (1)مون  در نظر نگرفته است، بنابراین بر اساس جدول شماره 

ایتی از کتاربرد های زنان، از نویسنده بومی پیشی گرفته است. اینک با ذکر نمونتهالیتنام یا فع

نقش زنان در کتاب تاریخ بومی قراخانیان، به بررسی دیدگاه نویسنده ایرانی به نقتش زنتان در 

 پردازیم:تاریخ این دوره می

 .(121: 1383فروزانی، ) یوسد ازدواج کرد بیوه قدرخانارسالن با سلطان آلب -2-3-1

 .(82)همان:  ارسالن خان به دربار وی رفتند دختر جمعی از بزرگان دربار برای آوردن 2-3-2

است و بتدین ترتیتب ارستالن دختر ملکشاه، مادر محمد ارسالن شود که گفته می -2-3-3
 .(131همان: ) خان خواهرزاده ملک سنجر است

گتردد  نویستنده بتومی مالحظه می 2-3-2و  1-3-2های شماره طور که در مثالهمان

فق  در امر نکاح از نقش جن  مون  یاد کرده، بدین ترتیب که ستلطان ستلجوقی بتا زنتی 

وجود آمدن پیوندهای امر احتما  باع  به است، که اینبیوه از طایفه قراخانیان ازدواج نموده

هتم نویستنده 3-3-2  است. در نمونه شتمارهگردیدهخاندانی بین سلجوقیان و قراخانیان می

بومی برای نشان دادن منزلت زنان در تاریخ قراخانیان، از انتساب آنتان بته متردان استتفاده 

شتود کته وی کند، بدین ترتیب که اهمیت نقش دختر ملکشاه فق  در این خالصته متیمی

خواهر ملک سنجر و مادر محمد ارسالن است. به عبارت دیگر نویسنده ایرانی نقش زنتان را 

 گذرد.  ابسته به نقش مردان قرار داده و از کنار نقش زنان به راحتی میو

هتای جنستیتی در مجموع درباره نگونگی استفاده نویسندگان ایرانی و خارجی از نقتش

های تاریخ قراخانیان، نند نکته قابل توجه دارد: او  نویسنده ییر بومی عتدم ذکتر در کتاب

تر کردن نقتش جتن  متذکر یتا خی، سعی در پر رنگهای تارینقش جن  مون  در روایت
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استت ولتی های زنان یتاد کتردهدارد، یانیا نویسنده بومی هرنند اندک، از نام و فعالیت «ما»

بترای اشتاره بته زنتی کته از طایفته قراخانیتان بتا  1-3-2عنوان نمونته در مثتال شتماره به

به وی امتنتاع ورزیتده  «ویتی مستقله»ارسالن ازدواج کرده، از آوردن نام زن و یا دادن آلب

عبارتی دیگر نویسنده بومی نقتش زنتان را یاد کرده است. به «بیوه قدرخان»عنوان و از او به

و با نانیز پنداشتن نقش آنان در رویدادهای تتاریخی،  نقش مردان ذکر نموده «تحت سایه»

نویسندگان ایرانی و ختارجی  است. در واق نقش زنان در این دوره تاریخی را به حاشیه رانده

اند و با ذکر اندک و یتا عتدم ذکتر توجهی قرار دادهدر تاریخ قراخانیان، نقش زنان را مورد بی

 اهمیت جلوه دهند.  عملکردها و اسامی زنان، در تالو هستند که نقش زنان را نانیز و کم
 

 ومی قراخانیانهای بومی وییر براهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب (1)جدول شماره 

 کتاب غیربومی)درصد( کتاب بومی)درصد( راهبرد ایدئولوژیکی

 فاصله

) درصد ذکر اسامی یا 

 های مونث (فعالیت
113/1 1 

 

هتای بتومی و ییربتومی های جنستیتی زنتان در کتتاببا توجه به نگونگی بازنمایی نقش
وایت آنان از تحتو ت ایتن دوره در ر توان این برداشت را ارائه کرد که زنان مستقالًیادشده می
شوند زیرا آنان در کانون روایت رویدادهایی قرار دارند که مردان نقش اصلی را ایفتاء مطرح نمی

های جنسیتی زنتان در ایتن روایتت، همستو بتا کنند. در عین حال بازنمایی مولفان از نقشمی
بتار بترای حتوزه قتدرت جعههای جهان پیشامدرن به شکلی منفی و با پیامدهایی فانظام ارزو

له جانشتینی و أالملتک و آشتفتگی سیاستی در مستسیاسی مردسا ر، مانند قتل خواجه نظتام
هتای ایتن زنتان را در راستتای شود کنشتصویر کشیده شده است؛ در حالی که میسلطنت به

ن هتای سیاستی متورد توجته قترار داد. همتانطور کته نویستندگاتغییر موازنه قوا و رف  بحران
توانستند با استفاده از تنوع مناب  تاریخی فراتر از منتاب  تتاریخ هتای دودمتانی، بته روایتت می

های فرهنگی، هنری، معماری و موقوفات در عصتر ستلجوقی و بته طتور اقدامات زنان در حوزه
کلی بازسازی تاریخ اجتماعی فرهنگتی متردم طبقتات ییرنخبته بتا تکیته بتر منتاب  متادی و 

رانه بسردازند تا تاریخ ایران به تاریخ دودمان های حاکم و همان به تاریخ سیاستی و ییرتاریخ نگا
همان به تاریخ مردان قدرت و سساه تقلیل پیدا نکند و زنان به مثابته دیگتران از صتحنه تتاریخ 

 ایران حذف نشوند و به حاشیه رانده نشوند.
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نویستنده بتومی، از امتر نکتاح نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که در ایتن دوره، 
گاه از نگتونگی ایفتای ایتن نقتش زنان برای ایجاد صلح، مطالبی را مطرح کرده است ولی هی 

میان نیامده استت. درستی بهای اجتماعی فرهنگی حقوقی سخنی بهتوس  زنان به مثابه پدیده
کمتان و بزرگتان هتای حاسوال اصلی این است که ننین جایگاهی برای ازدواج زنتانِ ختانواده

دهنده نه مناسبات حقوقی و اجتماعی در جامعه آن دوران است. آیا امکتان ایتن وجتود نشان
های متعدد اما محدودشده بته ازدواج نداشت که نویسندگان بومی و ییربومی با تامل در روایت

اج را نام و نشان مردان حاکم و بزرگان محلی، نقش و کتارکرد میتانجی و مصتالحه ازدوزنان بی
گرایانه به زنتان و مقولته ازدواج و تری مورد بررسی قرار داده و از نگرو تقلیلبه شکل تفصیلی

صرف اشاره گذرا به آنها عبور کنند. این ستوالی استت کته نویستندگان بتومی و ییربتومی، بتا 
انتد و بتا به نقش زنان در دوره ستامانیان، از پاستخ دادن بته آن طفتره رفتته «تنزل بخشیدن»

هتا، بته نحتوی نکتات و درنظر نگرفتن نقش مهم زنان در حفظ مناسبات حقوقی بین حکومت
انتد و حتتی بته رنگ جلوه داده و به حاشتیه رانتدهیا زنان را کم «ییرخودی»های گروه ویژگی

هتا و پیامتدهای حقتوقی و انتد و بته زمینتهبه مثابه ابزار نگریسته ازدواج و جایگاه آن نیز صرفاً
شتان از جایگتاه اند. در عین حال که در روایتتوجه بودهفرهنگی و عاطفی ازدواج بیاجتماعی 

هتای ناشتی از ایتن را با میزان دخالت منفی آنان در امور سیاسی و آشفتگیمند زنان آنقدرت
 اند. هم مرتب  دانستهنقش به

هتایی صورت انستانها، معمو  مردان بهبر این باور است که در روایت واقعیت 1ریچاردسون
هتا های متنوع و مهمی را که موفقیت در آناند و نقشتصویر درآمدهمسل ، مهاجم و مقتدر به

کننتد. در مقابتل زنتان معمتو  ای، کفایت، منطق و قدرت است، ایفا متیمستلزم مهارت حرفه
شان، تای که جنسیکنندهتاب ، منفعل، تسلیم و کم اهمیت هستند و در مشایل فرعی و کسل

 .(87 :2005)  شوندها تحمیل کرده است، ظاهر میشان به آنشان و عدم پیچیدگیعواطد
هتای نتوع تقابتل نقتش جنستیتی در روایتتنیز معتقد است یتک 2در همین رابطه لوئی 

توان مالحظه کرد کته متردان در بیترون و دارای صتفات مهمتی ماننتد شتجاعت، مختلد می
هتای فرعتی ماننتد کته زنتان در درون خانته و دارای شتغلحالی استقالل و قدرت هستند، در

داری و ییره هستند. زنتان در ستکون و متردان در حرکتنتد. زنتان وابستته و شو و بچهوشست
ها، ولی زنان محکوم به مردان مستقل هستند. مردان در سفر برای جنگ یا مراودات بین دولت

                                                           
1 . Richardson 

2 . Luise 
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هتا، د است زنان در جامعه ستنتی حتافظ ستنتننین معتقوی هم (:2004 78) دماندن هستن
ها و رفتارهای کهن جامعه به نسل جدید است. او به خاطره پیوند خورده و انتقال دهنده ارزو

ختواه، تغییتر طلتب و در شتکن و نتوآور استت و دگرگتونیادآور گذشته است. اما مترد ستنت
 .(:Ibid 79)جستجوی آینده 

 

 غیرهامشخصات دموگرافیک مربوط به مت -3

بترای تبیتین بهتتر ارتبتاط بتین آمارهتا و  (1)و  (1)های شتماره حال در این بخش در جدول
های تحقیق، و متغییرها، از آزمون کلوموگراف اسمیرند برای بررسی نرمال بودن یا نبودن داده

رو بترای بیتان معنتاداری و عتدم معنتاداری اختتالف میتانگین از ایتن از آزمون تتی دو نمونته
 .کنیماستفاده می هاشاخص

 هاکلوموگراف اسمیرند برای بررسی وضعیت نرمالیته داده آزمون( 1)جدول شماره 

 میانگین راهبرد
انحراف 
 استاندارد

 سطح معناداری اماره آزمون
وضعیت نرمال 

 بودن

راهبرد 
ایدئولوژیکی 
فاصله در محور 

 معنی

 نرمال /.181 /.333 3331/11 1113/1

 
کته  میکنتیم مشاهده (1)کلوموگراف اسمیرند و با کمک جدول شماره  نآزموبا توجه به 

 1برای راهبترد فاصتله بیشتتر از  آزمونی این معنادار سطح درصد، 1در سطح خطای کمتر از 
بنتابر  .استت  رهتایمتغی مربوط به تمامی هادادهدرصد است که این خود نشان از نرمال بودن 

یتوان از آزمون پارامتریک تی با دو نمونته مستتقل استتفاده این در تحلیل استنباطی داده ها م
 کرد.
 

 آزمون تی دو نمونه مستقل )دو جامعه( -3-1

هتا )راهبردهتا( در برای بیان معناداری و عدم معناداری اختالف میانگین هتر کتدام از شتاخص
 کنیم.یمت بین دو گروه کتاب های بومی و ییر بومی از آزمون تی با دو نمونه مستقل استتفاده

HO:  فرض تحقیق مبنی بر عدم معنا داری تفاوت میانگین متغیرها در بین کتاب های بتومی و
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فرض تحقیق مبنتی بتر معنتا داری تفتاوت میتانگین  :H1و  (معناداری سطح≥1011) ییر بومی
 .(11<)سطح معنا داری متغیرها در بین کتاب های بومی و ییر بومی 

 و نمونه مستقلآزمون تی با د -1جدول شماره 

 
کته  میکنتیاهده متمش (1)ل شماره دو نمونه مستقل و با کمک جدو یتوجه به آزمون ت اب

 1از هتا بیشتتربترای شتاخصآزمون لتون  یسطح معنا دار، درصد 1کمتر از  یدر سطح خطا
 .میکنتیاستتفاده م کند،یم جابیرا ا ان یوار یشرط برابر کهی جیاز نتا نیبنابرا .باشدیدرصد م

ح که در ستط میکنیمشاهده م ،شرط برابری واریان در  یتآزمون  یبا توجه به سطح معنا دار
کتابهتای بتومی و در دو گتروه فاصله،  ایدئولوژیکی راهبرد نیانگیمدر  درصد 1کمتر از  یخطا

دو گتروه قابتل  انیم نیانگیاختالف م جهیدر نت. داردی اختالف معنا دار گردییکبا  ییر بومی،
 /.112ی بته آزمتون تت یاختالف بتا توجته بته ستطح معنتا دار نیکه ا یاگونه به ست،اتوجه 
مبنی بر عدم معنا داری تفتاوت میتانگین  H0پ  فرض  .استاختالف معنادار  ککه یرسد می

مبنتی بتر  1Hو در مقابتل فترض  رد شده کتابهای بومی و ییر بومیدو گروه این متغیر ها در 
 پذیرفتته ،کتابهتای بتومی و ییتر بتومیدو گتروه در  هتامعنا داری تفاوت میانگین این متغیتر

هتا، های توصتیفی مربتوط بته آنهای انجام گرفته و تحلیلجه به آزمونود. بنابراین با توشیم
هتای کارگیری راهبرد ایدئولوژیکی فاصله توس  مولفین، از نوع تفتاوتهای موجود در بهتفاوت

تواند در انتقال افکار نویسندگان به خوانندگان، بیشتر بته نفت  نویستنده باشند و میمعنادار می
 اشد. بومی، تاییر داشته ب

 
 گیرینتیجه -4

های تاریخی مورد  مطالعه، مشخص شد که نویسندگان بتومی و ییتر بتومی بتا با بررسی کتاب
انتد. های زنان، نسبت به نقش آنان در تاریخ ایران کتم توجته بتودهیادآوری اندک نام یا فعالیت

 راهبردهای ایدئولوژیکی

 آزمون تی تست آزمون لون

F  سطح
 معناداری

T ح طس آزادی
 معناداری

اختالف 
 میانگین

راهبرد ایدئولوژیکی فاصله 
 در محور معنی

831/8 11./ 338/3 1 112./ 11311/18 
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ه در قالتب های درسی تاریخ دانشتگاهی وجتود دارد کتگویی نوعی نابرابری جنسیتی در کتاب
گیرد. از طرفی با توجه بته آمارهتای ارائته شده، در ذهن دانشجویان قرار میامری کامال طبیعی
گردد که نویسنده بومی از نقش زنان، اندکی بیشتر در روایتت تتاریخی ختود شده، مالحظه می

توجه به در حقیقت با  است اما آنها نیز با پیامدهای منفی به تصویر کشیده شده است.یاد کرده
توان گفت که او با طفتره رفتتن ذکر کمتر اسامی یا عملکرد زنان توس  نویسنده ییربومی، می

های مورد مطالعه قرار گرفته، در تالو استت از ذکر نقش زنان در رویدادهای تاریخی در دوران
 بکشد. ن یشان، بیشتر به رخ خوانندگاهانمایی فعالیتسلطه مردان در تاریخ ایران را، با بزرگ

بتر استاس آمتار و  هر دو نویسنده ایرانتی و ختارجی (1998)بنابراین طبق رویکرد وندایک 
 راندن اعضای گروه دیگتر، بتهاز حاشیههای زنان، با ذکر کمتر اسامی و فعالیت ارقام ارائه شده،
توان گفتت یاند. بنابراین مهای قدرت و سلطه استفاده کردههای ابراز ایدئولوژیعنوان یکی راه

توجهی به آنان و عتدم )زنان( سعی در بی «هاآن»)مردان( و «ما»که مردان با ایجاد فاصله بین 
هایشان، دارند و درواق  با این عمل بته نکتات ریم شایستگیها بهپذیرو یا ندادن ترفی  به آن

متل أقابتل ت راننتد. نکتتهرا بته حاشتیه متی« هاآن»ورزند و نکات مثبت کید میأت «ما»مثبت 
دیگری که وجود دارد این است که ییر از سلسله سلجوقیان، هر دو نویسنده بومی و ییر بومی 

های ارائه شده، از ذکر نام زنان بدون اشاره به حضور یتا فقتدان آن در منتاب  تتاریخی در مثال
انتد کته اند و در واق  هویتی مستقل یا قابل توجه برای جن  مون  قائل نشدهخودداری کرده
اهمیت جلوه دادن نقش زنان، توس  نویستندگان بتومی و ییربتومی، دهنده بیهمین امر نشان

 در تاریخ ایران است. 
هتای تتاریخ دانشتگاهی بتومی و دست آمتده در بررستی کتتاببنابراین با توجه به نتایج به

هتای متفتاوت کتوان ادعا کرد نویسندگان ایرانی و خارجی، بتا استتفاده از تکنیتییربومی، می
مانند راهبرد ایدئولوژیکی فاصله، در تالشند این ایدئولوژی را به ذهن خوانندگان منتقل ستازند 

اهمیتت ظتاهر های فرعی و کمکه در نقشجز اینکه در یک جامعه مرد سا ر، سرنوشت زنان 
نظتر زنتان  هتا درشود تا ایتن نقتشها، باع  میایدئولوژیکی این نقش شوند، نیست و بازتولید

تتر بیانی روشنبه تر بسذیرند.فروغ را راحتهای کمطبیعی جلوه کند و در نتیجه آنان این نقش
ختاتون کته های تاریخی مورد بح ، ییر از ترکان خاتون و تتا حتدی زبیتدهدر بررسی سلسله

ا گیری نسبی قدرت در زمان خود، نقتش مهمتی ردستشکنند و با بهها و هنجارها را میسنت
زنند، در بقیه موارد بدون اشاره به نقتش مهتم زنتان دربتاری در تاریخ ایران برای خود رقم می
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میان آمده، و درحقیقت بترای ها، فق  از نکاح آنان سخن بهبرای ایجاد و حفظ صلح بین دولت
 است.زنان نقش و هنجاری جز ازدواج و فرزندآوری، نیز دیگری در نظر گرفته نشده

های ختود، بتا ذکتر توان گفت که هر دو نویسنده بومی و ییربومی در کتابمیطور کلی به
هتای رابطه میان زن و مرد در روایتاند که نحوی یابت کردههای زنان، بهاندک اسامی و فعالیت

هتای تتاریخی آشتکار تاریخی بر رواب  قدرت استوار است و حاکمیت مردان در سراسر روایتت
های درستی، نگتاهی تحقیرآمیتز وم معتقدند که نگاه به زنان در کتابدر این رابطه نیش است.

. (117 :2018) انتدتر نسبت به مردان ظاهر شتدهتر و منفعالنههای ضعیداست و آنان در نقش
های قتدرت های ابراز ایدئولوژیکه یکی از راه (142 :1998)ننین با توجه به نظریه وندایک هم

دانتد، نویستندگان بتومی و ییربتومی زنتان را اعضای گروه دیگر می راندنو سلطه را به حاشیه
های قدرت و ستلطه، گیری از ابزار ایدئولوژیاند و با بهرهمعمو  تاب ، منفعل، تسلیم نشان داده

 اند.جلوه داده فرد زنان ایرانی را در تاریخ، کم اهمیتبدیل و منحصربهنقش بی
ویتژه نویستنده ایرانتی( یت کته توست  نویستندگان )بتهایدئولوژی نابرابری جنستدر واق  

هتای در آمتوزو نقتشطتورحتم گتردد، بتههای تاریخ دانشگاه به دانشجویان القتاء متیکتاب
تتاییر قترار یر خواهد بتود و افکتار دانشتجویان را تحتتؤجنسیتی، به نف  نقش جن  مذکر، م

جویان را بته نگتونگی مواجهته بتا توانتد دانشتولی در این میان دیدگاه مهمی که می دهد؛می
 است.  1«تفکر نقادانه»ها رهنمون سازد، همانا بازنمایی واقعیت

 
 نوشتپی
تواننتد در است و خوانندگان محترم متیشناختی هر سلسله در این جدول آمدهاطالعات کتاب -1

 ارجاعات بعدی به این جدول مراجعه کنند.
مورد از نقش های جنسیتی زنتان یتاد  32زنویان به تعداد .به طور مثال در کتاب بومی تاریخ ی -2

ازدواج دختتر ستلطان مستعود »  ،«131ازدواج دختتر ستلطان محمتود  »شده، به طور مثتال: 
 1در کتاب ییربتومی یزنویتان نیتز بته تعتداد «. 131نیابت سیده برای زمامداری  »و « 311 

 ،«112کتاح ختواهر ستلطان محمتود  ن»مورد از نقش های جنسیتی زنان یاد شده است مانند: 
هتا تنهتا در که در این مثال« 131ازدواج دختر محتشم  »و  «111ازدواج دختر علی تکین  »

 مورد ازدواج زنان سخن به میان آمده است.
مورد از نقش جنسیتی یاد شده و ازاین  11 همینطور در کتاب بومی تاریخ سلجوقیان به تعداد

تتالو ترکتان ختاتون بترای بته ستلطنت »ز زنان استفاده کترده استت: عبارت ها برای نام بردن ا
                                                           
1. critical thinking 
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ازدواج بتا دختتر ستابق »، «211  مبارزات تَرکان با برکیتارا« »112و  111  رساندن محمود
آفرینتی نقتش»، «231   مند زناننقش قدرت» ،«213  تحریک همسر خویش»، «الدین علی

رد بتا پیامتدهای منفتی بازنمتایی شتده استت. در ، که در تمام موا«311   دار زنان نام»و « زنان
های زنان یاد شده که مانند کتتاب بتومی بار از نقش و فعالیت 31نیز ، 1381بویل، کتاب ییربومی 

ازدواج دختتر » ،«138نفوذ فتراوان ترکتان ختاتون  »از نتایج مثبت برخوردار نبوده است مانند: 
 «.131ه خاتون برای سرکوب مخالفانتالو زبید»و « 131ملکشاه سلجوقی با خلیفه   

استارت ختاتون »بار از نقش زنان یاد شده است ماننتد:  2نیز  ، 1331فروزانی، در کتاب بومی 
خواستگاری امیرنوح از دختر ستیمجوری   »و « 13همسر پادشاه ترک توس  امیر اسماعیل   

اهمیت و تقلیتل ا کونک و بیها، نقش زنان ر، که نویسنده بومی با به میان آوردن این مثال«111
یافته به ازدواج نمایان ساخته است. نویسنده ییر بتومی نیتز هتی  ذکتری از نقتش جتن  مونت  

 نداشته است.
مورد از نقش جنسیتی یتاد شتده استت  11 ، به تعداد1383فروزانی، ننین در کتاب بومی هم
و  32ازدواج حتره زینتب  »و « 82ازدواج دختر ارستالن ختان   »توان به طور مثال میکه به

ها فقت  بته ذکتر ازدواج زنتان بستنده اشاره نمود که در تمام نمونه« 33ازدواج دختر قدرخان  
 است. نویسنده ییربومی هی  ذکری از نقش یا فعالیت جن  مون  نداشته است.شده
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