مکتوبات زنان در دوره تیموریان
آمنه

شاهمرادی1

چکیده
مکاتبات از منابع با ارزش در پژوهشهای تاریخی و از انواع مهم نثر فارسی محسوب می
شوند  .به لحاظ تاریخی و انعکاس اوضاع اجتماعی و تاریخ مردم اهمیت شایانی دارند .از یک
سو افقهای تاریک و زوایای پنهان تاریخی را به روشنی باز مینماید و از سوی دیگر با استفاده
از این منابع میتوان به بررسی شیوه نگارش مکاتبات دیوانی که در دربارها رایج بوده و تغییر و
تحوالت نثر فارسی در طول تاریخ پرداخت .مکتوبات به ناگفتههای میپردازد که ممکن است
در کتب تاریخی و دیگر منابع به آن پرداخته نشده است .برای بازسازی نظام دیوانی و
دیوانساالری و روابط خارجی حکومتها از مراجعه به این منابع ناگزیریم .بررسی مکاتبات زنان
اهمیت دو چندان دارد؛ چرا که اصوالً تاریخ نگاری ایرانیان ،سیاسی و نظامی بوده و نقش زنان
مورد بررسی واقع نشده است .با استفاده از این منابع میتوان بر حوادث پشت پرده تاریخ که
زنان در آن نقش داشته و رد پای در متون تاریخی نمیتوان برای آن یافت ،دست پیدا کرد،
همچنین وضعیت خانوادگی ،میزان سواد ادبی و سیاسی زنان در طول تاریخ ،دخالت و نقش آنها
در حوادث مهم تاریخی ،را بررسی کرد .دوره تیموریان یکی از ادوار مهم در زمینه کتابت و انشاء
نویسی است .در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی و تحقیق
تاریخی ،مکاتبات زنان دردوره تیموریان را بررسی کنیم.
واژههای کلیدی :مکاتبات ،زنان ،منشآت ،مکتوبات ،نامه.
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مقدمه
زن به عنوان بخش اصلی در گزارشهای تاریخی به فراموشی سپرده شده است ،در منشآت
دوره تیموری نیز نقش آنان بسیار کمرنگ است .از مکتوبات موجود و قابل توجه ،میتوان به
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نامههای رقیه خاتون به دولت عثمانی برای رهایی فرزندان خود از اسارت و نامهی مادر بایسنغر
بن یعقوب به سلطان بایزید عثمانی برای تحکیم روابط با این دولت اشاره کرد .به این مکتوبات
در کتاب اسناد و مکاتبات تاریخی از تیمور تا شاه اسماعیل از دکتر عبدالحسین نوایی اشاره شده
است ،نویسنده این مکاتبات را از کتاب منشآت فریدون بیگ گرفته است .دو مکتوب مربوط به
زنان در کتاب منشآت شرف الدین علی یزدی میباشد.
دیوان رسایل یا داراالنشاء از مهمترین بخشهای دیوانساالری محسوب میشده که برای نامه
نگاری و مکاتبات ماهرترین دبیران را استخدام میکردند .پژوهش و بررسی در این زمینه برخی
از موقعیتهای فرهنگی را در هر دوره شناسایی میکند و در نهایت بخشی از تاریخ کشورمان
را روشن میکند .بسیاری از مکاتبات خانوادگی میباشد و میتوانیم با کمک آنها وضعیت
زندگی نویسندگان و مخاطبان را بررسی کنیم .و از بسیاری مسائل خصوصی بین نویسندگان و
مخاطبان پرده برداریم.
شیوه مکاتبات
شیوه نگارش مکاتبات و نامه ها در طول تاریخ ایران یکسان نبوده برای بررسی شیوه مکاتبات
هر دوره باید مکتوبات آن دوره را مورد بررسی قرار داد .با توجه به اینکه موضوع این بحث
مکاتبات زنان میباشد در این جا کلیاتی درباره شیوه مکاتبات زنان ذکر میکنیم .در مکاتبات
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معموالً این مراحل ذیل رعایت میشد:
صدر نامه یا ابتدای نامه :بعد از تسمیه آغاز میشود و ادب آن بوده که آغاز سخن با بزرگان
با دعا و ثنا باشد و اگر نوشته نمیشد به معنای سبک شمردن صاحب نامه بود .به آن دعای صدر
مکتوب گفته میشد .در دعا برای زنان به ها و الف نوشته میشد .مانند «عزها و تاییدها» و دو

زن را «عزهما» و جمع زنان را «عزهن» زن را «اعزک اهلل» دو زن «اعزکما اهلل» میگفتند .گروهی
از زنان را «اعز کن اهلل» خطاب میکردند( .عبدالخالق میهنی)13 :1375 ،
مراتب خطاب و القاب :رعایت این مرحله از ضروریات بود .مثالً خطاب به سلطان «زندگانی
خدایگان جهان سلطان عالم پادشاه روی زمین» زنان را معمو ًال اجل و سیده مینویسند( .همان:
 ) 18در این مرحله اطناب ،مبالغه ،تکلفات لفظی و فنی کاربرد داشته است.
عرضه کردن اعتقاد :در این مرحله احساسات و عواطف نویسنده نامه بیان میشد .این بخش

او روز نیک ندارد»( .همان )20:این مرحله در اخوانیات رکن شرح اشتیاق و آرزومندی و ارادت
به مخاطب نامه محسوب می شود .مرحله اشتیاق زیباترین رکن اخوانیات و از برجستهترین
جنبه های ادبی مکاتبات بود که با نثری زیبا و شاعرانه و اشعاری سرشار از عاطفه در صدر یا
متن نامه بیان شده است( .مهدی زاده :1378،ص )66
حاجت خواستن :این مرحله باید برای مخاطب خوشایند باشد و دل او را به دست آورد .در
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با اغراق و مبالغه همراه بود .مثالً «بی سایه اقبال او روزگار برخوردار نیست»« ،بی سعادت خدمت

سلطانیات پادشاه را به ثواب و آبادانی ،دعای خیر مسلمانان و نیکوحالی رعیت وعده دهد و
برای بزرگان ،نام نیکو و ثنای خوب و دعای خیر و ثواب آخرت یا به خدمت کاری خود و
فاداری نیکو و  .....باشد( .میهنی ،همان)
ال «آنچه را او بیند میفرماید»،
بیرون شدن از نامه :مقطع و مطلع هر دو باید نیکو باشد .مث ً
«دل خواست من این بود کی این مقصود باز نمایم»« ،آنچه از کرم عهد او آید میکند»( .همان)21:
تاریخ :گویا تاریخ نوشتن از ضروریات مکاتبه و در حکم ادب بوده است؛ اما بسیاری از
نامهها تاریخ ندارند.
خاتمه نامه :این مرحله جمله دعایی کوتاه است .مثالً «هر سخن به مستقبل تعلق دارد»« ،چشم
دارم کی چنین کند»« ،تا به موقع افتد ان شاء اهلل»( .همان)22:
 زمان و مکان کتابت :مکان کتابت نباید سرد و گرم باشد یا تنگ و تاریک نباشد از مشغلهدورتر باشد ،در حضور بزرگتر از خود کتابت جایز نبود .زمان کتابت هم اهمیت زیادی داشت.
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اینکه بعد از نماز دیگر نباشد در وقت سرمای زیاد و اوج گرما نباشد .در و وقت گرسنگی و
تشنگی ،خشم ،غلبه خواب ،اعراض نفسانی چیزی ننویسند که اعراض غالب ًا در کتابت ظاهر می
شود( .نخجوانی)87 :1976،
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ابتداى کتابت از هرباب

چون کنى اختیار چیست صواب

ماه در برج منقلب باید

ور بتیرست متصل شاید

ور کنى نامه سوى حضرت شاه

ناظر آفتاب باید ماه

ور فرستى بخانه دهقان

نیک باشد نظر سوى کیوان

ور فرستى بسوى دانشمند

جز نظر سوى مشترى مپسند

ور فرستى سوى سپهساالر

سوى مریخ بایدش دیدار

ور فرستى همى بنزد دبیر

نظر ماه سوى تیر پذیر

ور فرستى سوى زنان بنگر

تا که ناظر بود بزهره قمر

وین نظرها بدان کى بىتلبیس

همه تثلیت باشد و تسدیس

ور نخواهى کى باشدت تصدیع

از مقابل حذر کن و تربیع

در این ابیات اختیارات نجومی زنان مورد توجه قرار گرفته است .آالت و ادوات و صفات
قلم مورد استفاده و خط خوش در مکاتبات اهمیت زیادی داشته است.
نخجوانی در مورد مکاتبات در تهنیت والدت دختر میگوید« :اگر مولود دختر باشد اگرچه
ذکر عورات روا نیست امّا میان سالطین تفاوتى نکند و برین موجب باید نوشت بر مساند
عظمت و جالل و موافقت قبول و اقبال پوشیده نماند کى سالطین روزگار همچنانک بوالدت
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ذکور اوالد بشاشت و بهجت مىباشد بوالدت اناث اوالد نیز مىباید همان حالت ملحوظ نظر
باشد اعاظم ملوک و سالطین بمواصلت ایشان رغبت نمایند و از عالم غیب فرزندى بسببى کى
در مطالب حضرت ببذل نفس و مال مسامحت واجب داند ظاهر شود پس حضرت سلطنت خلد
ملکه را بوجود کریمه که از عطایاى نامتناهى حضرت الهی است و مصطفى صلى اهلل علیه و

سلم فرموده ابو البنات مرزوق شکر فراوان الزم است و اجتناب از ماخذ ماللت و سآمت بالکلیه
واجب و درین معنى بر خاطر گذشت»( .همان )442:شعر:
اى پایه رفعتت ز گردون بهتر

چون صد پسرست این مبارک دختر

در مرتبت فیض چه دریا و چه کان

در تربیت فضل چه دختر چه پسر

در لطائفا النشاء برای مکتوب والدت بین دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد( .نسفی ،نسخه
خطی )72 :خواندمیر در نامه نامی مادران اینگونه خطاب میشوند« :علیاجناب ،عصمتمآب،

مشفقه» و برای خواهران مرتبه صدر نامه و القاب این گونه بود« :عصمتمآب ،عفتآلب ،نتیجه
اماجده المکرمات اسوۃ اکارمه المخدرات اعنی همشیره مستوره صالحه محترمه مشفقه» (خواند
میر ،بی تا )156:از دیگر کتبی که بین مکتوب مادر و دختر تفاوت قائل شده است ترسل مروارید
کرمانی است .در این کتاب شیو ه کتابت دختر عمه و عمو و دختر دایی و خاله اگر خود مادر
باشند ،به شیوه کتابت مادر و اگر کوچک باشند به شیوه کتابت دختر نوشته میشود( .مروارید
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عطوفتشعار ،رأفتمدار ،عمدۃالنساء الطاهرات مخدومه المؤمنات ماجدۀ مخدومه مکرمه

کرمانی ،ص  )105-111در ترسل شیوه مکتوب تهنیت نکاح ،طالق و تهنیت والدت دختر نیز
ذکر شده است .این مطالب ضمن اینکه آموزشی است ،می توان از آن برای بررسی ساختار
خانواده کاربرد داشته باشد .کتابت ترسل به خط رقاع است و خواندن آن بسیار مشکل میباشد.
در منشآت نامه نامی زنان به دو گروه معظمه و متوسطه تقسیم میشوند ،هر چند در نامه
نگاری بین این گروه تفاوت قائل میشود؛ ولی در صدر نامه و مرتبه خطاب و القاب برای هر
دو گروه ،حمد و ثنا و القاب بسیار متکلف و مبالغهآمیز است .برای خواتین معظمه محترم این
گونه نوشته میشد « :دعوات وافیات محبت آغاز و تحیات زاکیات مودت طراز بجانب علیا
حضرت عظمی منقبت ثریا منزلت حوا طینت هاجر خصلت مریم سیرت خدیجه عصمت فاطمه
رطبت رضیته الخصال مرضیته الفعال زبدۃ العفایف و المخدرات صفوۃ النساء »...و ذکر خواتین
متوسطه به این صورت بود« :علیاحضرت عظمی منقبت و عفت پناه صفت و رأفت دستگاه قدوۃ
المخدرات المکرمات و زبده الطاهرات و( »...خواندمیر )150-151 :خطاب کردن بانوان به صفت
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و القاب زنان بزرگ عالم نشان از ارزش و مقام و موقعیت و اعتبار اجتماعی زنان در این دوره
میباشد .با توجه به این موارد نامه نگاری خود یک فن ادبی و هنر محسوب میشود و برای
مکاتبات مهارت ادبی و به کارگیری فنون ادبی الزم بود.
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ریاضاالنشاء از دیگر منشآت مهم این دوره است .جنبه ادبی و فنی شیوه کتابت محمود
گاوان در این کتاب مهمتر از سایر جنبههای آن است .هر چند این کتاب در خارج از قلمرو
تیموریان نگارش یافت .اما با این حال مجموعه نامههای به بزرگان عصر چون ابوسعید تیموری،
جامی و خواجه عبیداهلل دارد که بر اهمیت تاریخی آن میافزاید .در ریاضاالنشاء در جواب زنان
سالطین مکتوبی به عنوان الگو ذکر شده است .که نثر آن بسیار متکلف و فنی است .صدر نامه
و ثنا و دعای آن بسیار مبالغه آمیز در عین حال نشان از عظمت و منزلت واالی زن در آن دوره
میباشد .به علت طوالنی بودن این مکتوب در اینجا بخش کوتاهی از آن را ذکر میکنیم« :عذرای
کتاب فصاحت صباحت بالغت مالحت ،که حضرت شاهزاده سحاب سماحت ،خورشید اضاءت
مخدومه زهرا صفت ،زهره صفت ،همای دارا ولد بلقیس شوکت ،مهر صبح آسمان ملکت ،آیت
رحمت مصحف دولت ،فرهامهی چادر سپر ملک و ملت ،درۀ یکتای دریای وجود ،جوهر بهمتای
کان معدلت وجود ...و خبر صفوت فوادش در دارالحدیث دهان موصوله االسناد باالسناد ،در
سودا دیده و سویدای دل نازل شد( .»...محمود گاوان 1938 ،م)360-359 :.
مکتوب مهد علیا
در مجمع االنشاء میبدی مکتوبی از یکی از نواب به موالی خانم و جواب مهد علیا به ایشان
ذکر شده است .این مکتوبات به این شرح است:
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یکی از نواب به عرض رسانید در وقتی که حضرت موالی خانم را تفرقه رسیده بود:
« سایه مرحمت و رأفت بر سر زهره بندگان و جمله عالمیان مخلد باد و از حوادث زمان و مکاره
دوران که تفرقه کرد و سرادقات جاه و ساحت دولت پناه نکرد و اگر اندک عنادی به دامن حریم
عزت و عظمت رسد سبب روشنایی آینه جمال و کمال آن دولت گردد و بر دیده مشهود اهل

عالم محنتی قاطع و برهانی واضح الیح شود ذکر خاطر و زنگ کدورت ایمن باد ضمیر پاک تو
کاینه خدا نماست( ».میبدی ،نسخه خطی)36 :
از جانب مهد علیا خانم خلد اهلل ظاللها« :همواره خلل اشفاق بر مفارق آفاق مستدام باد و
سراپرده عزت را از نوایب زمان حفظ الهی نگهبان دست عنایت بازوی کامکاری را قوی دارد و
روح القدسی نفوس بشری مسخر و امر و نواهی گرداند( .میبدی ،نسخه خطی )36 :بیت:
بار غمی که خاطر خسته کرده بود

عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت»

توجه به شواهد و منابع از زنان نامدار عصر تیمور کسی به اسم موالی خانم وجود ندارد .لقب
مهدعلیا معموالً برای مادر شاه بود؛ اما شواهد نشان میدهد در دوره تیموریان گاهی این لقب به
کسی غیر از مادر شاه هم داده می شد .در منابع چهار تن از بانوان عصر تیموریان لقب مهدعلیا
داشتند .یکی گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ بود .ایشان از نفوذ و احترام زیادی برخورار بود و از
نفوذ خود برای شفاعت خطاکاران استفاده میکرد .فخر الدین احمد وزیر ،با شفاعت گوهرشاد
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با توجه به متن نامه میتوان گفت ،این مکتوب مربوط به زنان بزرگ آن دوره میباشد؛ اما با

از خشم بایسنقر رها شد( .خواند میر )349 :2535،بارتولد معتقد است که در زمان شاهرخ،
گوهرشاد و پسرانش امور کشور را اداره میکردند( .بارتولد ،بیتا )136:یکی از اقدامات گوهرشاد
تالش برای به تخت نشاندن نوهاش عالءالدوله بود که نارضایتی دیگر شاهزادگان تیموری را در
پی داشت .چنین زن صاحب نفوذی بیشک مکتوباتی هم داشته است ،که در منابع ثبت نشده
است .دیگر بانوی این دوره که لقب مهدعلیا داشت ،بیگه سلطان بیگم همسر سلطان حسین
بایقرا و دختر میرزا معزالدین سنجر از امیران تیموری بود( .خواندمیر )115 :1380 ،وی زنی
بداخالق و تندخو بود و به علت اینکه خود را دارای نسب عالی میدانست نسبت به سایر بانوان
دربار برتر میدانست .هرگاه سلطان به بانوی دیگر توجه بیشتر میکرد ،دچار خشم میشد .چون
خشم را به حد اعال رساند ،سلطان حسین بایقرا وی را طالق داد .او از نهایت ناتوانی و یأس
بیمار گردید و در سال  893ه.ق .در هرات جان سپرد .این بانو در هرات مدرسهای به نام بدیعیه
منسوب به پسر خویش بدیع الزمان ساخت و در آنجا دفن شد( .میرخواند 1274،ق :.ص )179
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دیگری زنی که لقب مهد علیا داشت فیروزه بیگم مادر سلطان حسین بایقرا بود.
(اسفزاری )1338:331،بنا به گزارش حافظ ابرو در تاریخ  14محرم  774ه.ق .از دنیا رفت و در
هرات دفن شد( .حافظ ابرو ) 981 :1380،بدیع الجمال بیگم خواهر سلطان حسین بایقرا از دیگر
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زنانی است که لقب مهد علیا داشت .وی همسر احمد خان از جمله بزرگان دشت قبچاق بود.
دختر وی خانزادهخانم همسر مظفرحسین میرزا پسر سلطان حسین بایقرا بود( .میرخواند ،همان،
ص )177
با یقین نمیتوان مشخص کرد که این مکتوب متعلق به کدام یک از بانوان دوره مذکور است.
یا باید بپذیریم که این نامه برای موالی خانم است .یا اینکه چون مکتوب دلجویی بعد از تفرقه
نوشته شده ،با توجه به اخالق و روحیات ذکر شده برای بیگه سلطان بیگم میتوان پذیرفت این
مکتوب برای ایشان میباشد .تاریخ کتابت این کتاب سال  905هـ .ق .بوده است و به زمان این
بانو نزدیکتر است .در این مکتوب کوتاه صدر نامه که با دعا آغاز میشود رعایت شده است.
در هر دو مکتوب سادهنویسی ،ایجاز ،اختصار و پرهیز از عبارت پردازی و لفاظیهای بیمورد و
القاب رعایت شده است .عرضه اعتقاد قلبی و عواطف و احساسات که از ویژگیهای نامه نگاری
میباشد ،در آن به خوبی مشهود است .این نامه از نوع دلجویی یک مقام پایین تر نسبت به بانوی
دربار می باشد ،اظهار اخالص و دولتخواهى بسیار و عرض مودت و ثنای خوب و دعایی خیر
از جمله ویژگی های این مکتوب است .ختام نامه با شعر به پایان رسانده است .از ویژگیهای
عمومی مکاتبات این دوره اختتام نامه با شعر میباشد.
مکاتبات رقیهخاتون
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حسن بیک روملو در احسن التواریخ ،در طى جنگ اوزون حسن با سلطان عثمانى ،سه نفر
از نوادگان میرزا میران شاه بن تیمور با سامى میرزا محمد باقر و میرزا زینل و میرزا مظفر دستگیر
و بحکم سلطان ترک در آماسیه محبوس گردیدند( .روملو )1384:587،این سه نفر فرزندان
رقیهخاتون بودند .وی برای نجات آنها نامههای به احمد پاشا و محمد دوم مینویسد .احمد

پاشا بیگلربیگى آناطولى و همان کسى است که در تحت امر مصطفى پسر سلطان محمد فاتح،
با همکارى محمد پاشا بیگلربیگى روم سپاه اوزون حسن را شکست داد( .نوایی)58 :2536،
مکاتباتى که در اینجا نقل شده در باب تقاضاى رقیه خاتون بوسیله احمد پاشا از سلطان
عثمانى در مورد نجات فرزندان خود مىباشد و چنانکه از نامهها استنباط مىشود ،دربار عثمانى
نخواسته است که آنان را برایگان آزاد کند تا مبادا این امر حمل بر ضعف یا تمایل بمصالحه
جلوه کند هرچند که گرفتن فدیه براى آزادى اسراء در آن روزگار امر شایعى بوده است( .همان)

العالم ،ناظم امور جمهور بنى آدم ،مقوى الضعفاء و الملهوفین ،مربى ارباب االستحقاق بعنایة رب
العالمین ،المستغنى عن االطناب فى االلقاب ،المنحصر اقواله فى الصدق و الصواب ،فخر الدولة
و االقبال و الدین احمد پاشا ،اعلى اللّه تعالى شأنه و رفع مکانه ،ادعیه منبعثه از محض اخالص
ابالغ گردانیده ،بعز اصغاء رسیده مىشود که چون روایح آثار اشفاق و الطاف و احسان خسروانه
و اعطاف و امتنان پادشاهانه بمشام جان مهجورین از مهب عنایت رسید ،چند کلمه عرضه داشت
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نامه رقیه خاتون به احمد پاشا« :عالى جناب دولت مآب امارت انتساب ،افتخار االمراء فى

بپایه سریر اعالى حضرت خان خاقانى سلیمان مکانى گیتى ستانى ارسال رفت .توقع از مکارم
اخالق آن جناب معالى مآب على االطالق آنکه چنانچه از کمال بزرگى و مروت و احسان ذات
عدیام المثال سزد ،التفات و امداد و معاونت بقدر الوسع و االمکان دریغ نفرمایند.

دولت دو جهانى قرین باد بالنبى و آله االمجاد مخلصة رقیة »
جواب نامه رقیه خاتون« :بجناب عصمت مآب عفت ایاب خاتون عظمى و بانوى کبرى،
صاحبة العصمة و الطهارات ،ذات الطاعات و السعادات ،المعتصمة بالطاف الملک الرحمن ،رقیه
سل طان ،دامت فى سرادقات العز و الجالل باستحصال االمانى و استکمال اآلمال ،تسلیمات طیبة
النسمات که از مهب ان لربکم فى ایام دهرکم نفحات انبعاث یافته باشد ،از فرط شفقت و کمال
اعتناء ابالغ داشته ،اعالم مىرود که مکتوب شریف که بعتبه علیه سمت ارسال یافته بود ،مشتمل
بر التماس و استدعاء اطالق فرزندان ارجمندش ،بشرف عرض و عز اصغاء مقرون گشت .حال
آنکه قبل ازین ما فى الضمیر که در وضوح حقیقت مانند بدر منیر است ،اعالم آن جناب عصمت
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مآب و عفت پناه رفته بود .خالصه کالم آنکه ایشان را از قید تقید مجانا خالص دادن و خلعت
رخصت ارزانى داشتن ،خصوصاً که متکفل دعاء خیر آن خاتون آخرت تواند بود ،نسبت بمراحم
پادشاهانه سمت تیسر دارد .اما چون احتمال هست که بمحامل آخر محمول شود ،در امور
مملکت و احوال سلطنت سلطنت ،تحمل آن از دائره امکان متجاوز مىنماید.
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هر چند فرمودهاند که فى الحقیقة محمل غیر از عین مرحمت و محض شفقت نخواهد بود،
اما گاه مىباشد که صورت حقایق احوال در اقطار [و در هر دیار پرده] استتار مىماند و در بیشتر
اقطاع و اکثر بقاع ماده نفاق هم انقطاع نمىیاید .بنا بر آن ،براى هر کدام ازیشان ،بیست بار صد
هزار آقچه تبریزى که جمله شصت بار صد هزار آقچه باشد تعیین رفته که بخزانه عامره واصل
گردانند .اکنون بصورت پیشکش تحف و تبرکاتى بدرگاه گیتى پناه فرستاده بودند ،بمبلغ چهارصد
و پنجاه هزار تبریزى حساب کرده شد ،بنا بر التماس آن جناب ،یک فرزندش را ،امیر زاده زینل
میرزا ،رأفت و مرحمت فرموده ،رخصت توجه دادیم .مقرر آنکه بزودى برود و تتمه مبلغ مذکور
را گه پنجاه و پنج بار صد هزار آقچه تبریزى است ،سرانجام نموده واصل خزانه عامره گردانند
تا دیگران نیز مرخص شوند و اگر چنانچه در تحصیل وجه مذکور توقفى روى نماید ،باید که
مشار الیه را بسده گردون رفعت باز فرستند که تحف مذکوره بعینها یا قیمت آنها فرستاده شود
و اگر بعد از مدتى که با فرستاده آن جناب عفت قباب معهود شده ،وجه مذکور نرسد ،یا مشار
الیه باز نیاید ،یقین دانند که به برادران او درین جانب ضرر میرسد .درین باب آنچه مقتضاى
مروت پادشاهى است ،با حفظ ناموس سلطنت ،مرعى شده مادانند و از جمله تبرکات کتب که
فرستاده بودند ،اکثر درین طرف متداول است و کمیاب نیست؛ از کتب غریبه و تبرکات بدیعه
مثل رقعات و غیره را طالب باشند که مطلوب است .دیگر احوال یوسف بک و عمر بک بر همین
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منوال است که مذکور گشت .جهت یوسف بک دویست تومان تبریزى و جهت عمر بک ،یکصد
و پنجاه تومان تبریزى مقرر است ،بیقصور و انکسار ،تا معلوم باشد .چون مقصود مبسوط شد
بساط انبساط مبسوط گشت .سالها در پرده عصمت بماناد!
تحریرا فی یوم العاشر من شهر شوال سنه ثمانین و ثمانمائه

جواب دیگرى از سلطان محمد خان ثانى برقیه خاتون« :جناب عفت مآب عصمت ایاب
خاتون عظمى و مخدره کبرى ملکة الملکات ،ذى العصمة و الطهارات ،رقیه سلطان خاتون ،دامت
عصمتها  ،بصنوف مراحم و اشفاق ملحوظ گشته ،معلوم فرماید که مکتوب آن جناب که بسده
عالم مآب فرستاده بود ،عز عرض یافت و مضمون آن بوقوف همایون رسید .صورت واقعه
مرحوم مبرور ،امیر زاده محمد باقر ،تغمده اللّه لغفرانه ،چون بر حسب تقدیر قدر بود ،در دفع
آن اختیار و تدبیر نبود .امید که دیگر فرزندان وارث [اعمار] او باشند .چون قبل ازین ،در باب
مذکور گشته بود بهمان دستور مقرر است .وظیفه آنکه مبلغى که ،جهت هر کدام از زینل بک و
مظفر بک ،مقدور شده ،بفرستند که امیر زاده مظفر خالصى یافته متوجه شود و از هدایا و تحف
که فرستاده اند ،در حین حساب ،بموجبى که تراضى جانبین باشد محسوب خواهد افتاد و اال

[بعین؟] باز داده خواهد شد».
غرض که حکم بر نهج سابق مقرر است و اگر در فرستادن وجه مذکور تعللى باشد ،امیر زاده
زینل را بازفرستند و اال ضرر الحق برادرش که درین جانب است خواهد گشت .تا دانند .چون
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استخالص ایشان التماسى فرموده بود و در جواب کیفیت حصول خالصى و سبب طلب خونبها

عاقله زمانه است بر حسب قول همایون عمل خواهد نمود تا موجب خالصى ایشان شود ،بعنایة
اللّه تعالى».
نامه دیگر رقیه خاتون بسلطان عثمانى « :همیشه نهال آمال و اغصان اقبال حضرت خالفت
دستگاهى ظل اللهى ،صاحب قران سلیمان مکان گیتىستان ،در ریاض سلطنت و کامرانى و جنان
معدلت و قهرمانى بمیاه مرحمت و مرادبخشى تازه و سرسبز باد بحق محمد و آله االمجاد.
بعده معروض نواب کامیاب مىرود که خطاب مستطاب که بیوسف گم کردگان بوادى هجران
و اشارت با بشارتى که بمحزونان مأیوس در أیادى احزان ،کالوحى النازل من سماء المراحم و
االحسان «فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره» از کمال التفات پادشاهانه و عاطفت خسروانه شده
بود ،چون فواتح آن فوایح روحپرور و خواتم آن روایح روحگستر را متضمن بود ،موجب امید
واثق و رجاء صادق شد .بر ضمیر منیر خورشید آسا روشن و هویدا است که بعد مضى ما مضى
بین -الحضرنین  ،نسبت اتحاد و مودت بتأکد پیوسته و در اکناف و اطراف آفاق صیت مصافات
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و انعقاد م واالت و وداد و اتفاق بر طبق سابق انتشار یافته و اظهر من الشمس و ابین من االمس
گشته بنوعى که تصور غیر آن بعداً او قربا مستبعد و غیر متصور است ،چنانچه در خطاب اعلى
اشارت بدان رفته است .فعلى هذا اطالق بعضى از مقیدان که بالنسبة الى االتحاد و المحبة
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المذکورۀ از متعلقان و مالزمان آن آستان فلک آشیاناند بغیر مرحمت و عاطفت و مروت و
اشفاق محملى دیگر ندارد که توهم حمل آن تواند کرد .هر آینه جز همت بلند و نهمت ارجمند
که امثال این عوارف و احسان بالنسبة الیهما سهل و آسانست موقوف علیه دارد و ذلک امر فیه
موجود،
له همم ال منتهى لکبارها

و همته الصغرى اجل من الدهر

و لقیت هدیة و تحفة الفقیر عیب نفرمایند که مناسب حال مرسل است نه مرسل الیه ،چه
بدین مقال عذرخواهى میرود:
جاءت سلیمان یوم العرض قبرۀ

بنصف رجل جراد کان نى فیها

ترنمت بفصیح القول و اعتذرت

ان الهدایا على مقدار مهدیها

فى الجمله حصول مقصود موقوف بالطاف بىنهایت و اعطاف بىغایت ،محلى بتجلى جمال
و جالل الهى است .ظل ظلیل حضرت خالفت مکان بر مفارق اسالمیان ممدود باد.
بالنبى و آله و صحبه االمجاد فهو المراد ضعیفه رقیه سلطان »(همان)592-587:
واکاوی نامههای رقیه خاتون
اوزون حسن برای جنگ با عثمانی با طرابوزان و گرجستان متحد شد؛ اما در جنگ با محمد
دوم شکست خورد و در این جنگ بود که فرزندان رقیه خاتون به اسارت درآمدند ،عثمانی ها
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که در برابر تیمور تلفاتی سخت متحمل شده بودند و فرمانروایشان بایزید به اسارت درآمده بود،
در این زمان هشیارتر عمل می کردند .اوزون حسن که از وخیم تر شدن اوضاع ترسیده بود،
مادرش را نزد محمد دوم فرستاد و سلطان مقدم او را گرامی داشت و حتی او را مادر خطاب
کرد؛ اما وقتی از سلطان خواست طرابوزان را به عروسش دسپینا به عنوان جهیزیهاش بدهد به

حرف او گوش ندا د .این موضوع نشان از اقتدار و مقام و موقعیت مناسب زنان در آن دوره دارد.
آنان در نزد ترکان در این دوره از احترام خاصی برخوردار بوده و همین موضوع زمینه را برای
حضور زنان در عرصه ی فرهنگی و سیاسی فراهم کرد و ما شاهد اقدامات متعدد زنان از جمله
گوهرشاد خاتون و دیگر زنان این دوره در عرصه فرهنگی هستیم .همانگونه که ذکر شد احترام
و اعتبار زنان نزد سالطین باعث پذیرش شفاعت آنان میشد .گاهی زنان در امور کشوری دخالت
نداشتند و بارها با شفاعت و میانجی گری خود از شدت خشم حاکمان میکاستند.

نامه بسیار مبالغه کرده است .مدح او به شیوه اغراق آمیز برای نشان دادن بزرگواری مخاطب
است و این کامالً طبیعی است ،چون نوع در خواست اهمیت زیادی دارد .وی را به این طرز
نگارش مجبور کرده است .در مکاتبات القاب باید به تناسب و موقعیت مخاطب باشد .در این
نامه بعد از دعای نامه که با «اعلی اهلل تعالی شانه» آغاز شده و معموالً به زبان عربی میباشد،
اعتقاد خود را بیان داشته و بعد درخواست خود را ارائه داده و نامه خود را با دعای کوتاه به
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رقیه خاتون در این نامه شیوه نامه نگاری که ذکر شد ،را رعایت کرده است .در بخش صدر

پایان رسانده است .بخش پایانی نامه یا همان ختام نامه بسیار زیبا و دلنشین میباشد و در آخر
عنوان و لقب مخلصه را برای خود ذکر کرده است .این نامه تاریخ ندارد .طرز بیان رقیه خاتون
حاکی از تسلط به زبان و ادبیات عربی و فارسی میباشد .با فرض این که این نوشته خود او می
باشد بیانگر سطح سواد و شناخت کامل و جامع از مخاطب (احمد پاشا) میباشد .این نامه با
این مضمون بیانگر موقعیت خوب زنان در آن دوره میباشد .در عین حال که بیانگر یک مطلب
سیاسی -نظامی میباشد  ،در درجه اول اوج شفقت و دلسوزی و محبت یک مادر در غم فرزند
را نشان میدهد.
در جواب نامه نیز مراحل نامه نگاری رعایت شده و این حاکی از شیوه خوب مکاتبات و
فنون دیوانی در دربار عثمانی میباشد و تسلط بر زبان فارسی که زبان معیار بوده است .در عین
حال بیانگرشناخت خوب از مخاطب نامه میباشد .القابی که به زبان عربی در مرتبه خطاب برای
این بانوی عصر تیموری ذکر شده است ،بسیار قابل توجه میباشد« .عصمت ایاب خاتون عظمى
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و مخدره کبرى ملکة الملکات ،ذى العصمة و الطهارات» این مطلب حاکی از مقام و موقعیت
واالی رقیه خاتون در نزد دولت عثمانی میباشد .دولت عثمانی با درخواست وی به شرط فدیه
که در آن زمان رایج بوده و برای آنکه این موضوع حمل بر ضعف یا تمایل بمصالحه دولت
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عثمانی نباشد ،موافقت میکند .فدیه بیست بار صد هزار آقچه تبریز برای هر کدام و در مجموع
شصت بار صدهزار آقچه تعیین میکند .زینل میرزا را به شرط تهیه وجه آزاد میکند در غیر این
صورت برادرانش ضرر خواهند دید .این جواب تاریخ (روز دهم ماه شوال سال  880ه.ق) دارد.
تاریخ در آخر مکتوب ذکر شده است .جواب محمد خان ثانی به رقیه خاتون نیز دارای همین
مضمون میباشد.
در نامه دوم احساسات مادر دلسوخته و حزن و اندوه او در غم فرزندان که با تعبیر «یوسف
گم کردگان» همراه است بیشتر حس میشود .آغاز نامه را با مدح به زبان عربی آغاز کرده است،
رعایت احترام مخاطب خود را در حد باال نگه داشته است و با توجه به شان و مرتبه مخاطب
القاب و عناوین او را ذکر کرده است ،مالحظه سیاسی در آن دیده میشود ،از آیات قرآن برای
راضی کردن مخاطب خود و برانگیختن احساسات او استفاده کرده است .وی اشعار عربی در
نامه دوم ذکر کرده که متناسب مضمون نامه میباشد .در نامه دوم لقب و عنوان «ضعیفه رقیه
سلطان» را برای خود ذکر کرده است که میتوان گفت این عنوان را از مواضع ضعف برای رهایی
فرزندان از دست سلطان عثمانی ذکر کرده است .یا اینکه زنان در آن زمان در باالترین موقعیت
اجتماعی خود را افرادی ضعیف میدانستند و الگوی جامعه مرد ساالری بر آنها تسلط داشته
است .هر چند که این واژه ها و عناوین در بعضی دورههای تاریخی در مورد زنان ایران رایج
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بوده است.
مکتوب مادر بایسنغر
نامه مادر بایسنغر بن یعقوب به سلطان بایزید« :عالى جناب سلطنت مآب عدالت ایاب
جاللت قباب ،سلطان اعظم و خاقان معظم ،مالک رقاب االمم ،مولى ملوک الروم و الترک و

الدیلم ،ناشر مناشیر اللطف و الکرم ،المنتشر صیت مفاخره فى العالم ،المشهور بین الجمهور
بمکارم الشیّم و معالى الهمم ،ظل اللّه فى االرضین ،ممهد بنیان الملک و الدین ،مبدّد شمل الکفرۀ
و المتمردین ،سید الغزاۀ و المجاهدین ،المؤید بتأییدات ربّ العالمین ،غیاث -السلطنة و الدنیا و
الدین ،الواثق باللّه الحمید المجید ،ابو النصر سلطان بایزید ،اعلى اللّه تعالى اعالم سلطنته بعلو
شانه و ادام ایام بقائه بسمومکانه فى شهور االیام و اعوامه ،تحیّت و سالمى که دولت دارین و
سعادت منزلین آیین اجابت و آذین استجابت آن تواند بود ،مرفوع مىگردد و همیشه انتظام امور

مالئکه مقربین مشفوع باد ،بالنبى و آله االمجاد .و بعد انهاى رأى صوابنماى حضرت
خداوندگارى ،عظمت پناهى ،ظل اللهى ،الزال محفوفا بالعون األلهى ،آنکه یادگار فرزند کامکارم،
قرۀ عیون السلطنة غرۀ جبهة الخالفة ،عضد الدین و الدنیا ،ابو الفتح بایسنغر میرزا ،ادام اللّه و
ابقاه ،نسبت [به] عالى جن اب سلطنت مآب خالفت قباب ،آتاه الحکمة و فصل الخطاب ،محبت
و اتحاد هر چه تمامتر دارد و امید چنان است که یوما فیوما این معنى در ترقى و تزاید بوده،
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دولت و التیام اسباب شوکت آن عالى رتبت جمشید منقبت از واهب المواهب مسموع و بتأمین

همیشه متضمن انواع بهجت و مسّرت و دائماً متوسل اصناف دولت و سعادت گشته ،احبا را
سبب حصول امنیت و فراغت و اعدا را باعث شمول کلفت و مضرت گردد و رعایاى جانبین
که فى الحقیقة ودایع اللّه فى االرضند بآسایش و بهروزى اوقات [گذرانده] لحظهاى اهمال و
اغفال ننمایند و لهذا بعض علماء ،از اشهر حکما ،نقل فرمودهاند که محبت سالطین از عدالت
اشرف است و عدالت با آن چون مهر در برج شرف .زیرا محبت مقتضى است که فى ما بین
ابواب مکاتبات و اسباب مراسالت مفتوح و مهیا شده و اعالم و استعالم حاالت برفع مطالب و
مهمات و اشعار و ایما بملتمسات سائر و دائر گردیده ،فقرا و ضعفاى مملکتین در مهد امن
غنوده ،از روى جمعیت [خاطر] بزراعت و عمارت در کوشند و چون پریشانى روزگار و روزگار
پریشانى از ساکنان حوزه حمایت والیتین مرتفع شود ،بعد از آن نتیجه عدالت بظهور آمده ترتیب
مقدماتش بدالئل عقلیه و قیاسات نقلیه دست میدهد و الّا بىمحبت امنیت محال و تصور عدالت
بعید االحتمال است و بنا بر آنکه تحریک سلسله محبت قدیمى از آن سلطان عالیشان حفظه
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اللّه و ادامه الى انقراض الزمان واقع گشته ،درین وقت نیز طریقه الفضل للمتقدم را مسلوک داشته،
شرایط ابوت و بزرگوارى بجاى آوردند و مذکور نیز بپایه سریر خالفت مسیر رسل و رسائل
مرۀ بعد اخرى ارسال و اصدار نموده ،نوازش نامهاى پى در پى از آن طرف در -رسیدن و ازین
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جانب در فرستادناند و در تزاید و تضاعف شبهه و شائبهاى نیست ،الجرم بجهت تأکید مبانى
اتحاد و تأسیس جدران وداد و بسط اصالح ذات البین و نظم مصالح مملکتین و کفایت مهمات
دنیویه و رعایت حقوق اخرویه این چند کلمه نوشته توضیح نمود که بزیادتى حبور و یکجهتى
و فزونى حضور و یگانگى پادشاهان کامکار و سالطین اسالممدار مؤکد گردد .و اللّه نسئل ان
یؤتیه بمیامن عدلیه و سلطانه تأییدا و یؤیده بفضله و امتنانه تأبیدا ،فیتمتع به االسالم و المسلمین
و یصلح بمساعیه کل امور الدولة و الدین بمحمد و آله و صحبه اجمعین»
جواب « :مکتوب مرغوب بالغت شعار فصاحت آثار آن مهد علیا ،ادامها اللّه تعالى فى حریم
العفة و سرادقات العصمة ،النتظام الدین و الدنیا ،در اشرف ساعات و ایمن اوقات سعادت
وصول یافت و چون متضمن بود بانواع کلمات خیراندیشانه و سخنهای حکیمانه از ورودش
بسى محظوط گشت و هر چه در باب حب البین و مصافات این جانب با یادگار فرزند کامکار
نوشته اعالم کرده بودند و آن را سبب آبادانى و فراغ بال رعایا و فزونى امنیت و موقوف علیه
عدالت انگاشته ،بالجمله در جاى خود بود .ان شاء اللّه بعد ازین نظر باول یکى درصد خواهیم
افزود و تا ابد االباد این رابطه را فى مابین مستحکم و غیر منقطع تصور نموده ،بعنایت [اللّه]
دست تطاول آسیب صورى از پیرامونش دور و مهجور مانده ،رشته حب حقیقى مشدّد خواهد
بود ،درین خصوص اصالً و قطعاً دغدغه اى نکشیده خاطر همایون را در آسایش تام و راحت
خاص و عام که ودایع اللّه العالم اند بیش از قیاس عقلى شمرده ،این شیوه مرضیه را از محض
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دیندارى و مسلمانى محقّق دانند که حکما گفته اند الملک و الدین تؤامان و نیز مشهور است
که « ال یرحم اللّه من ال یرحم الناس» .چه از سلطنت غرض امنیت فقرا و فراغ بال ضعفاست
و آنچه در زمان پیشینه شده ب ود و دفع آن را نیز باز آن خیرخواه سبب گشته ،در اصل قصور
از مسارعان طرق فتن ،امراء پر آشوب آن انجمن بودند و حکام غزا انجام این جوانب را هرگز
میل آنچنان شور و غوغا نبوده و نخواهد بود و على الدوام غذاى صمصام اژدر فام ایشان دماى

اعداى بىدین اولئک کاالنعام است و تا بى ادبى در آن حدود واقع نشود ،بهیچ وجه ازین طرف
تغییرى نخواهد شد و هر خدمتى که بوده باشد اعالم نمایند که در تقدیم تأخیر نرود .باقى
همیشه سراپرده عظمت و کامرانى و [ناموسیه ] عصمت و جهانبانى رشک سرادقات آسمان باد،
برب العباد و الحمد للّه وحده الذى صدقنا وعده»
واکاوی نامه مادر بایسنغر بن یعقوب به سلطان بایزید
بایسنغر ،از سالطین آق قویونلو در  886ه.ق .در تبریز به دنیا آمد و پدرش سلطان یعقوب،
شد در وصیت خود بایسنغر را به جانشینی برگزید .صوفی خلیل بیگ ،پس از مرگ سلطان
یعقوب در  2صفر  896ه.ق .این شاهزاده را که هنوز کودکی بیش نبود با جلب موافقت
شاهزادگان منسوب به خاندان آق قوینلو و امرای دولت ،رسماً سلطان خواند و به نام او ادارۀ
امور حکومت را به دست گرفت .بایسنقر خردسال و بازیچه سرداران نیرومند بود ،سرپرست و
مربی بایسنقر میرزا صفی خلیل بر او تسلط داشت( .روملو ،همان 883:و حسن زاده)123 :1388،
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ملک االمرا صوفی خلیل بیگ موصلی را با عنوان امیراعظم به اتابکی او برگماشت و چون بیمار

مادر بایسنغر گوهر سلطان خانم نام داشت( .قزوینی )114:24،وی نامه ای را برای بایزید
سلطان عثمانی مبنی بر تحکیم روابط و حمایت از فرزندش مینویسد .که بسیار قابل توجه
می باشد و نشان از دخالت زنان در امور خارجی بین دو کشور و مقام و موقعیت سیاسی زنان
در نزد دیگر سالطین دارد .وی نیز همان مراتب و مراحل نامه نگاری را به خوبی رعایت کرده
است مدح را به درجهی اعالی اغراق رسانده است ،البته با توجه به مخاطب نامه و نوع
درخواست این امر کامالً طبیعی است .مقدمه نامه عربی است و این امر نشان از تسلط نگارنده
بر ادبیات عربی و استفاده از تعابیر و القاب عربی میباشد .عرضه اعتقاد او اوج احساسات و
ابراز عالقه یک مقام پایین تر نسبت به سلطان میباشد« .محبت سالطین از عدالت اشرف است
و عدالت با آن چون مهر در برج شرف» .البته برای اثر گذاشتن بر مخاطب خود و اینکه این نامه
نیز از موضع ضعف و از زبان یک زن برای حمایت از فرزندش نوشته شده است ،ناگزیر از
چنین امری است .ختام نامه را با یک جمله عربی زیبا به پایان رسانده است.
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در جواب ،سلطان با اشاره به بالغت و فصاحت نامه این زن وی را «مهد علیا» خطاب کرده
است .به درخواست ایشان پاسخ مثبت داده است .این مطلب بیانگر این موضوع است که شیوه
نامه نگاری و یبان نوع درخواست در مخاطب تأثیر گذار گذاشته است .در این نامه ،نگارنده
کمال احترام را برای مخاطب خود قائل بوده و نامه را با آیات قرآن و احادیث و اصطالحات
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زیبا متناسب با متن به زبان عربی و فارسی مزین کرده است .لحن و خطاب این نامه از قطعیت
و اطمینان خاطر سلطان عثمانی نسبت به گوهر سلطان خانم مادر بایسنغر دارد و این نکته خیلی
حائز اهمیت است.
نامهها و مکاتبات دوستانه و خانوادگی )اخوانیات (که روشن کننده وضعیت زندگانی
نویسندگان و گاه مخاطبان نامههاست .میتواند برای تدوین تاریخ زندگی رجال و شرح
حالنگاری بسیارمفید و سودمندباشد( .اورجی)73 :19،
در مجموع چند نکته دربارهی نامههای رقیه خاتون و گوهر سلطان خانم قابل توجه میباشد،
یکی جنبه سیاسی -نظامی مکتوبات است .برای آزادی فرزندان و تحکیم روابط سیاسی میباشد
و دیگری عالقه به فرزندان و مهر و محبت مادری و عالقه به خانواده در این نامه ها به خوبی
لمس میشود و ارزش ،اعتبار ،مقام و موقعیت برتر زنان در این دوره نسبتاً پر آشوب بعد از
مرگ تیمور و کشاکشهای قدرتهای محلی و تأثیر زنان در بعضی رویدادها که رد پای در
تاریخ بجای نگذاشته است .تسلط نگارندههای نامه ها بر ادبیات عربی و فارسی و همچنین
بالغت و فصاحت و آگاهی از فنون مکاتبات این دوره ،قابل توجه میباشد.
مکتوب س ید قوام الدین اشرف یزدی در جواب استاد شروانیش موالنا یعقوب شروانی
به اسم خواهرانش
ارج النسیم سری عن الزوراء سحرا فاحیا میت الحیا

102

نوکل نوازش مرحمتی که به استرواح تنسم بهاری از گلستان امانی و آمال شکفیده و شمام
تفقد و مکرمتی که به افتراح عطوفت زلیخایی از صوب مصر جمعیت و کمال وزیده اعنی سواد
خامهی عنبیرین عمامه و نگاشتهی قلم مشکین رقم معلی فضایل قباب حقایق ایاب اسالم مالذی
استادی استظهاری ˚ آدم اهلل ظالل اشفاقه و ارشاده -که به دل ها نگرانی همشیرگان خاکسپار

صمت اصرار پذیرفته بود و در ایمن اوقات و اسعد حاالت سر تفسیر «القاء علی وجهه فارتد
بصیرا» به گوش جان ،واسفا گوی کوی و ابیضت عیناه رسانیده.
مگر که پیرهن یوسف است نامهی دوست که نور دیدهی یعقوب جان ز نکهت اوست
نسایم اخبار سالمتی ذات بزرگوار که از نکهت ازهار آن روضهی بدایع اطوار میوزد در
احیاء گلبن بهجت و استبشار مصدوقه «فانظر الی آثار رحمته اهلل کیف یحیی االرض بعد موتها»
در نظر اعتبار و استبصار جلوه داد ،و بلبل ناطقه بر شاخصار سپاس پروردگار زبان بیان به فحوای
«الحمداهلل الذی بعد موتها» در نظر اعتبار و استبصار جلوه داد ،و بلبل ناطقه بر شاخصار سپاس
اشاراتی که از کمال اعتنا و اشفا به معودت این سرگشته فراق ارزانی رفته بود حقا که شعف
و نیاز به احراز سعات و دولت تالفی به مرتبه است
که وصفش نگنجد در بیان شرحش نیاید در قلم
شوق ماهی به آب چون باشد

آنچنانم به خاکسار پای شما

اما به مقتضای در «االمور مرهونه» چون هر حکمی موقوف امری و هر کاری رهین وقتی
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پروردگار زبان بیان به فحوای «الحمداهلل الذی اذهب عنا احزن» برگشود .فحمدا له ثم حمدا له.

است به اشارت ملهم صواب مترصد اقبال وقت خجسته فال است.
کارها در بند وقت وقت باشد کز لب او مرحبای بشنوید
هر چه قضیه باغها و تفویض امر آن است چون علم کریم محیط است بر آن که بیچاره را
در هیچ باب مالذی و استهظاری غیر از آن کعبهی امانی و قبله آمال نیست.
چون تو دارم ،دگرم هیچ مباد
بنابراین اگر چه نه در این خاکسار و نه پایه این بی مقدار بود اما به حکم «الضرورات تبیح
المحظورات» پای جسارت بر ح اشیه بساط اتحاد و یگانگی نهاده و اشهاد فالن و فالن توکیل
آن قضیه به حسن اهتمام و کمال اشفاق کرده میامن فحوای نص «و هو حسبی و نعم الوکیل» به
ادا پیوست تا به موجبی که صوابدید رأی صائب آن ذات ملکی ملکات باشد سامان پذیرد.
همت همیشه بوده و بسیار سال باد اشفقاق تو غم خوار مخلصان
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اسظهارا به حکم قهرمان یک چندی مرکز عصا دارالملک شیراز است .اگر تا هنگام استسعاد
به شرف حضور مرفور السرور گاه گاه مخلص بی اشتباه را به نوازش تهیتی سرافراز گرداند،
ضمیمهی سایر اعطاف و بنده پروری تواند بود شاید که مهر لطف توأم پرورش دهدکابین آفتاب
بود ذره پروری نقوش این فراغت فالن وقت بود از مقام معلوم نگاشتهی کلک جسارت گشت
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ذره پروری و الصلوه و السلم علی سیدنا و موالنا محمد و آله اجمعین( .یزدی)667 :1388،
این نامه دوستانه سید قوام الدین اشرف یزدی به استادش از زبان خواهرانش برای عرض
ارادت به استاد میباشد .این نامه جنبه ادبی دارد و در زمرهی اخوانیات جای میگیرد و برای
بررسی تحول نثر فارسی مفید است .نویسنده از تعابیر و اصطالحات عربی و فارسی ،آیات قران
و اشعار دلنشین برای زیبایی متن استفاده کرده است.
در منشآت این دوره از بانوان که کارهای عامالمنفعه انجام دادند به بزرگی یاد میشود .برای
مثال در منشأاالنشاء حکم واگذاری ادارهی امور دارالشفا ملکت آغا به حکیم مسیح الدین حبیب
اهلل آمده است؛ اما از مکتوبات ایشان سخنی به میان نمیاید( .خوافی )283-282 :1357،موقوفات
این بانو در هرات خانقاه ،دارالحدیث ،دراالشفا ،حمام و رباط بود( .خواند میر)629 :1380 ،
نتیجهگیری
در جمع بندی نهایی میتوان گفت زنان در دوره تیموریان مقام و موقعیت اجتماعی واالی
داشتند .هر چند این دوران سرآمد کتابت و انشاء نویسی میباشد؛ اما مکتوبات زنان در این دوره
اندک است و تنها با کمک این منابع نمی توانیم به شناخت جامعی از وضعیت زنان دست پیدا
کنیم .این منابع میتوانند مکمل منابع دیگر باشند .در مورد زنان بزرگ و تاثیرگذار در رویدادهای
تاریخی این دوره این گونه نوشته ها به ندرت در دست است؛ اما همین تعداد کم هم بیانگر
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نقش مؤثر آنان در فضای سیاسی آن روزگار است .با استفاده از این مکتوبات میتوانیم اطالعات
بسیاری دربارهی زنان ،روابط آنها با امیران و سالطین کشورهای همسایه ،قدرت و نفوذ آنها
در دربار و ماجراهای پشت پرده بدست آوریم .این مکتوبات بیانگر سواد ادبی و سیاسی زنان و
قدرت تأثیر گذاری آنان بر رویدادهای تاریخی میباشد .همچنین آیینه وضعیت ساختار خانواده
و زندگی اجتماعی مردم در طول تاریخ میباشد .یک جنبه استفاده مکتوبات برای بررسی شیوه

نامه نگاری و تحول نثر فارسی در طول تاریخ و بازسازی ساختار اداری و دیوانی میباشد .در
دوره تیموریان در منشآتی که جنبه آموزشی نامهنگاری دارند به بررسی الگوی کتابت برای زنان
پرداخته شده است و حتی در این زمینه بین مادر ،دختر و خواهر تفاوت قائل شده است .نثر
الگوی کتابت برای زنان بسیار متکلف ،فنی و مصنوع است و خود یک هنر محسوب میشود.

مکتوبات زنان در دوره تیموریان
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