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و نقش آنان در سیاست  ملکه های تیموری

 و فرهنگ
 

تاریخ تمدن جهان، به ویژه به تاریخ اسالم و دولتهاا  

امپراتاور   اگر نگاهی افگنده شود، باه انادا   شرقی

باه  -امیرتیمور کوره گان و دولتها  تیمور  و باابر 

را  دولت و سالله یای کمتر ،عنوان ادامۀ آن امپراتور 

حرمت کرده و در اماور  به  نان می توان سراغ کرد که،

 ند.شاب سهم داده کشور  و لشكري، فرهنگي و آباداني

گفتنی است که پیش ا  امیر تیمور و تیموریها هام 

سالطین و سالله ها  بزرگی بوده اند؛ به عنوان نموناه  

ی رشاد در  مان غزنویها و سلجوقیها دانش و فرهنگ خیل

یافت؛ ولی گستره ها  سیاست، فرهنگ و تاریخ آن دور و 

به  دورها  دیگر عمومًا دور ویژ  مردان شمرده می شود.

ویژه در گستره ها  ساختمانی، داناش، هنار و ادبیاا  

جایگاه  نان بسیار کمرنگ و حتای مای تاوان گفات کاه 

 ست.خالی

به نظر ما، این امر دو دلیل می تواند داشته  

  باشد 

یکی، دولتها  مزباور در امار اشاترا  و فیالیات  

  نان در عرصه ها  سیاسی و فرهنگی ممانیت کرده اند؛

دوم، جایگاه و نقش  ناان در تارکره هاا و آ اار  

 قید نگردیده است.تاریخی 

ر  مان خوار مشااهان در اگر ملکه تورکان خاتون د 

دارا  شهر  و فیالیت چشمگیر  بوده باشد،  عرصۀ سیاست

 آن شهر  و فیالیت بیشتر سلبی و منفای اسات.با تأسف 

همچنان، راضیه سلطانه دختر دانا  شمس الدین ایلتمیش 

حکمادار یکای ا  ساالله هاا  تاور  در  -یا ایلتتمایش

ر  ا  خود به جا مانده ماندگاهندوستان در تاریخ نام 

میادود و و هاا ا  شامار  ناان مشاهور است؛ ولای این

در  مان تیمور  ند. در حالی که، استثنایی همان دور ا

  ناان رابرجساته ش ها و بابر  ها در همه سااحا  نقا

آن  دوشادوش مردان مای بینایم. تماام مناابر تاااریخی
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در گستره هاا    مان، در گسترده بودن سهم و نقش  نان

 گواهی روشنی دارند.دانش، هنر، فرهنگ و ساختمان 

ه هاارا  مؤرخ مشهور ابن بطوطه در سده نهم هجر  ب 

بویژه نقش  ناان را  فر نموده، محیط علمی و فرهنگی،س

در رشد و شگوفایی گستره هاا  کساو و هنار ا  نزدیا  

چشامگیر نقاش و ساهم  ناان  دیده باود. او ا  فزونای

 1در امور دولتی و فرهنگی یادآور شده است. تیمور 

ناام  شگفتی انگیز این که، اگر برا  پیادا کاردن 

 دن چنادین  رور  به تجساس و ور خانمی در دوره قبل ض

تنها در کتاب ار شمند "بابرنامه"  کتاب و منبر باشد؛

تان ا   ناان باا  74ظهیرالدین محماد بابرشااه ناام 

احترام  یاد یادآور  گردیده است! نام این  نان فقاط 

ی  بار نی؛ بلکه بار باار و در پیوناد باا حاواد  و 

 74ام ایان رویدادها  گوناگون ذکر می شود. چنانکه نا

 بار ذکر شده است. 230بانو حدود 

مؤرخان و نویسنده گان پس ا  بابر نیز نام شاامار  

 یاد  ا  بانوان را که در دولت بابریان نقاش و جاا  

ر اند، با احترام یاد کرده اند. ا  پا  مناسبی داشته

تاریخی گلبدن بیگم به ناام "هماایون ناماه" ا  ایان 

 توجه است.دیدگاه سزاوار 

میاان دوران    این نقطۀ نظر، وجود تفاو  بازر ا 

تیمور  و بابر  با دوران قبل و بید ا  آنان، به نظر 

ما مربوط به فرهنگ و جهان بینی ویژه امیار تیماور و 

بخااش عماار  هرچنااد بیشااترین فر ناادانش خواهااد بااود.

امیرتیمور در جنگها سپر  گردید؛ ولی او در  مان ها  

، افزون بر آمااده گاای بارا  فراغت ا  دغدغه ها  جنگ

همیش با  د ، به گواهی تواریخ آن رو گار،یورش ها  بی

دانشمندان و عالمان مجاالس صااحبت برپاا داشااته، رو  

بار مسایل گوناگون علمی بحا  و منااظره مای نمااود و 

 می افزود. میلوما  و تجربیا  خود

باا  ناو، با آنکه فر ندان و نوه هااایش را اکثار 

می برد؛ ولی در امار تیلایم و آماو ش خود به جنگ ها 

آنها نیز اهتمام داشت. دانشامندان، مدرساان و کتااب 

 داد.مو شی را در اختیار آنهاا قارار میاها  مختلف آ

میلوما  آنها افزایش یافته، جهاان  ه، دانش وونبدینگ

بینی شان نسبت به جهان،  نده گی و  ناان در راساتا  

 ایجابی آن راه اعتال را می پیمود.

در دوره تیمور ،  نان نه تنها در گستره سیاست و  

مل  دار ، بل حتی در جنگهاا نیاز همادوش باا ماردان 

در کتاابش باه  فیالیت داشته اند. چنانکه ابن عربشاه

در ایان ماورد  «ماورېعجایو المقدور فی اخبار  »نام 

 چنین میلوما  جالو را می نویسد 
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آنهاا شکر امیر تیماور  ناان  یااد  باود. "در ل 

  سربا ان جنگاور را دوست غوغاها  میدان جنگ و هیاهو

جنگااوران مارد هایم کمای نداشاتند. در داشتند و ا  

میدان جنگ، همانند مردان شمشیر و نیزه باه کاار مای 

حاملاه مای باود، در  ماان  کسی ا  آناانبردند. اگر 

باه گوشاه یای متوجه ساختن کسی حمل، بدون وضر رسیدن 

ر دیگاران می شاد و دور ا  نظااده برآمده، ا  اسپ پی

فر ندش را به دنیا می آورد، پس ا  پیچیدن نو اد باه 

 2سوار بر اسپ، به لشکر می پیوست." قندا ،

 مانی که امیر تیمور در سفر می باود،  ناان او،  

به ویژه سرا  مل  خانم  ادار  اماور مملکات، تربیاۀ 

 در فر ندان و کارها  سااختمانی را رهبار  مای کارد.

   نان امیر تیماور مورد هری  ا  بانوان تیمور ؛ چون

سرا  مل  خانم و تومان آغا،  ن شاهرخ میر ا گوهرشاد 

بازر  باابر آغا،  ن خلیل سلطان شادمل  آغاا، ماادر 

بیگم، مادرش قوتلو  نگار خاانم، خاواهرش  ایسان دولت

بیگم، دخترش گلبدن  ی اش ماهیمخانزاده بیگم،  ن سوگل

امران میار ا گلاارخ بایگم،  ن جهاانگیر بیگم، دختر ک

حیاا  النساا  )سلیم شاه( نورجهان بیگم و  نان دیگرش

،  ن شاه جهاان ارجمناد رام بیگمبیگم، فنا بیگم و دآل

بانو )ممتا  محال( و دختارش جهاان آرا بایگم، دختار 

نام بانوان  ،اورنگزیو  یو النسا بیگم و امثال اینان

آنهاا در گساتره را می تااوان ردیاف کارد، کاه   یاد 

فرهنگ، دانش و دولتدار  ساهم و نقاش درخاور  داشاته 

اند. صحبت به تفصیل در مورد هری  ا  آنان ا  حوصالۀ 

ما در این جا فقط در مورد تنای  این مقال بیرون است.

چند ا  آنها، که سهم و نقش مستقیم و  یاد  در اماور 

 دولتدار ، رشد و اعتال  فرهنگ و هنر و ادبیا  داشاته

 اند به اختصار سخن می  نیم.

در باره ملکه سرا  مل  خانم و نقش او در دستگاه  

؛ مانند مساجد تیمور  و کارها  ساختمانی عام المنفیه

، حضور باشکوه او در هنگام باریابی نمایناده و مدرسه

ها و سفرا  خاارجی، سافیر اساپانیا کالویخاو و ساایر 

 مؤرخان گزارش ها  جالبی داده اند.

باود. پاس  مل  آغا نخست  وجه امیر سیف الدینشاد 

خلیال سالطان او را باه  -ا  وفا  او پسر امیر تیمور

نکاح خود گرفت.  یبایی و دلربایی او چناان باود کاه 

خلیل سلطان به جز او به چیز دیگر  نظار نداشات. باه 

نوشته ابن عربشاه، اماور مملکات باه شاادمل  آغاا و 

آنها در تمام  ده بود.خدمتکارش "باباتورموش" سپرده ش

امور، حتی تقرر یا عزل و را و والیهاا، مکافاا  یاا 

 مجا ا  افراد نیز صاحو اختیار بودند.
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همسرش واقیًا بای به عشق و وفا  شادمل  آغا نسبت  

انها چنان همادیگر را دوسات داشاتند، کاه  مثال بود.

ی توانستند.  مانی کاه یی دور  ا  هم را تحمل نملحظه

ن ا  ا ار اباتال باه بیماار  وفاا  نماود، خلیل سلطا

شادمل  خانیم تحمل فرا  نتواست و خنجر  را چنان بار 

سینه خود فرو برد که ا  پشتش برامد. آنها را یکجا و 

 4در ی  گور دفن کردند.

یکی ا  یینی گوهرشاد بیگم عروس دیگر امیر تیمور  

 نان کم نظیر بود. او  نی بود که فرهنگ، هنر و دانش 

این  دوست داشت و مشو  هنرمندان و دانشمندان بود. را

بانو  فاضل در امور مملکت شاوهرش، شااهرخ میار ا را 

مشوره میداد. او عالقه  یاد باه سااختن بناهاا  عاام 

المنفیه مانند مدرسه، مساجد، رباطهاا وغیاره داشات. 

به گوناه  مدرسه و مصال  شهر هرا  به توجه و همات او 

ی ا  آن بناهاا هناو  هام در برخا یبایی ساخته شاد. 

 شهرها  هرا  و مشهد پابرجاست.

  بیست ساال، باا مجتمر مدرسه و مصال  هرا  در مد 

صرف هزینۀ  یاد و  حمت صدها تن هنرمند میمار، نقاش، 

کاشی سا  و خوشنویس ساخته شد. ولی همین بنا در  مان 

امیر عبدالرحمن جاهالنه به توپ بسته شد و در ی  لحظه 

 آن مجتمر  یبا با خا  یکسان گردید. 

تااریخ هنرهاا  »ویلسن کریستی در کتابش به ناام 

ی بناهایی را کاه گوهرشااد آغاا سااخته  یبای« ایران

ستوده است. چنانکه مدرسه گوهرشااد آغاا در مشاهد را 

 یکی ا  دوا ده بنا  تاریخی  یبا  جهان کفته است.

افزون برآن، گوهرشاد آغا دوستدار کتاب بود. باه  

کوشش و توجه او در هرا  کتابخانه بزرگی سااخته شادو 

یس و ار شمند ا  در این کتابخانه نه تنها کتابها  نف

هرجااا جماار آور  شااد، بلکااه شاامار  یاااد نساااخان و 

کتابها   یاد  را کتابت و با نویسی کرده، خوشنویسان 

 به گنجینۀ کتابخانه می افزودند.

در مدرسه ها  این بانو  دانشپرور دهها داشامند،  

مورخ، شاعر و ادیو، نقاش و مرهو و صحاف مشاوول کاار 

ا خود گوهرشااد خاانم شخصاًا ا  تمام این کاره بودند.

 خبرگیر  و مدیریت میکرد.

امرو  ا  درگرشت آن بانو  فرهنگدوست اگرچه بایش  

ا  شش سده میگررد، ولی نام و کارنامه هایش پایاست و 

چنان  در حلقا  ادار  و فرهنگی به نیکویی یاد میشود.

م. سایمینار 2004( ماه اگست سال 23-22که در رو  ها  )

سیمینار بین المللی ملکاه »تحت نام مللی علمی بین ال

در کابل دایر شد. در این محفل باشکوه پیام « گوهرشاد

رئیس جمهور کشورمان، ادارا  فرهنگای و علمای و ملال 

 متحد خوانده شد.
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در سیمینار فیصله شد کاه بقایاا  مصاال  هارا  و  

آ ار تاریخی مربوط گوهرشاد آغا و  مانش در شهر هرا  

ولت افوانستان و ادار  یونساکو تارمیم و با اهتمام د

 با سا   گردد.

« ایسان دولت بیگم»یکی ا   نان نامبردار تیمور   

مادرکالن ظهیرالدین محمد بابرشااه اسات. او در تماام 

لحظا  دشوار فرمانروایی بابرشاه با او همکار باوده، 

دشواریها را رفر میکرده است.  با رأ  و تدبیر عاقالنه

 د بابر در مورد او چنین مینویسد چنان که خو

ن دولات ادر رأ  و تدبیر میان  نان مانناد ایسا» 

بیگم مادرکالن من کم پیدا میشود. بسیار عاقله و مدبر 

 7«بود. بیشتر امور با مشور  ایشان میشد.

 ن بابرشاه ماهیم بیگم فر ندانش همایون میار ا،  

هندال میار ا و گلبادن بایگم را تربیاه نماود و باا 

میلوما  عالی به کمال رسانید. گلبدن بیگم ناه تنهاا 

است، بلکاه « همایون نامه»مورخ و مؤلف کتاب ار شمند 

این بیت را « مجمر الورایو»شاعر خوبی هم بود. ترکر  

 ا  او نقل کرده است 

 هر پریرویی که او با عاشق خود یار نیست  

تو یقین میدان کاه هایم ا  عمار برخاوردار   

 نیست

کامران میر ا به نام گلرخ بیگم هام مانناد  دختر 

 پدر و نیایش شاعر بوده است. این بیت ا  طبر اوست 

 هیچگه آن سرو گلرخسار بی اغیار نیست  

در عاالم گال بیخاار  راست بوده ست این کاه  

 نیست

نورجهان بیگم )مهرالنساء بیگم( باا هاوش فهاام و  

سااخته بدیهه گوییش جهانگیر )سلیم شاه( را چنان رام 

بود، که او هیم کارش را بدون مشور  و نظار نورجهاان 

جهانگیر حتی ناام او را باه یا   بیگم انجام نمیداد.

هر سالطنتی، ناام او در  رو  سکه ضرب  ده بود و در م

پهلو  نام جهانگیر دیده میشد. افزون برآن، نورجهاان 

در بیشترینه رویدادها  سیاسی دولت جهانگیر نقش داشت 

ا  آن ها را مال کامی سبزوار  در ا ارش باه و بسیار  

 8 بت کرده است.« فتحنامۀ نورجهان بیگم»نام 

نورجهان قریحۀ شیر  داشت و چند بیت او ا  را با  

 هم میخوانیم 

 گشاد غنچه اگر ا  نسیم گلزار است  

 کلید قفل دل ما تبسم یار است

 نه گل شناسد و نی رنگ و بو و عارض و  لف

 حسن و ادا گرفتار استدل کسی که به 

تخلص میکرد و با جهاانگیر « مخفی»او در شیرهایش 

میر ا مشاعره ها  بدیهه مینمااود. چنکاه جهاانگیر در 



 

 
6 

ماه رمضان با دیدن ماه ناو در آسامان ایان مصار  را 

 میگوید 

 هالل عید بر اوج فل  هویدا شد  

 نورجهان فورًا مصر  دوم را چنین میگوید 

 ته بود، پیدا شدکلید میخانه گم گش  

این گونه،  نان دیگر جهانگیر نیز شیردوست بااوده  

اند و خود نیز گاهی شیر میگفتاه اناد. چنانکاه رو   

جهانگیر با قلندر  با   شطرنج میکند. پادشاه که باه 

مهار  خود در با   اطمینان داشت، شرط قلنادر را کاه 

در صور  باخت، یکی ا  باغها  متیلق به  نان جهانگیر 

به نام جهاان آرا، حیاا  آرا، دل آرا و فناا آرا را 

برا  قلندر بدهد، می پریرد. جهاانگیر حتای باا دادن 

دانه سفید به قلنادر، نوبات آغاا  باا   را هام باه 

 میدهد.

با   آغا  میشود و جهانگیر در حالات نزدیا  باه  

در  قرار میگیرد، ولی نوبت حرکت ا  جهانگیر است. ما 

انو  جهانگیر ا  پشات پارده نااظر این وقت هر چهار ب

جریان با   بودند. در صاور  باخات پادشااه، یکای ا  

 ملکه ها باغش را ا  دست میداد.

خظاب به شاه « جهان آرا»نورجهان بیگم برا  حفظ باغش 

 چنین میگوید 

 تو پادشاه جهانی، جهان  دست مده  

 که پادشاه جهان را جهان به کار اید  

 م با نا  چنین میگوید ملکه حیا  النساء ه

 جهان خوش است، ولیکن حیا  میباید  

 اگر حیا  نباشد، جهان چه کار آید؟  

ملکه فناء النساا هام ا  آنهاا عقاو نماناده، چناین 

 میگوید 

 جهان و حیا  چون همه بیوفاست  

 فنا را طلو کن که آخر فناست  

اما ملکه دالرام با این بیت خود، هم باغها و هم شااه 

  ما  شدن نجا  میدهد را ا

 شاها، دو رخ بده و دالرام را مده  

 9فیل و پیاده پیش کنی، کشت اسپ و ما   

)ممتا  محل( نیز در  ناده « ارجمندبانو» ن شاه جهان 

گیش در امور کشور  و لشکر  مشاور نزدیا  شااه باود. 

باه « تاج محل»بنا   یبا و باشکوه یادبود او به نام 

وفا در میان  ناان تاا امارو  ا  عنوان سمبول عشق و 

 شهر  بینظیر  برخوردار است.

شاه جهان ا  ممتا  محل صاحو چهارده فر ناد شاد.  

در میان آنان داراشکوه، اورنگزیو و جهاان آرا بایگم 

در داشاان و تصااوف و فرهنگدوسااتی باایش ا  دیگااران 

جهان آرا بیگم بانو  فاضل و داشامند باود.  مشهورند.
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ت چشاتیه باود، بیادًا باا همفکار  او نخست پیرو طریق

برادرش داراشکوه طریقت قادریه را برگزیاد و باه ماال 

شاه مرید شد. جان آرا بیگم مؤلف کتابی دراین طریقات 

او ایاان جریااان را چنااین  اساات.« صاااحبیه»بااه نااام 

 مینویسد 

من در مورد اخالص و عقید  خود نامه نوشتم و باه » 

ا دستان خود ناان و او )مال شاه( فرستادم. حتی بار  ب

باا پادشااهان »سبز  پخته فرستادم؛ ولی او با گفتن  

، جاواب رد داد. مان باا هم جساار  «سرو کار  نادارم

 نموده این شیر را فرستادم 

 گر میسر شود آن رو  چو خورشید مرا  

 پادشاهی چه که دعوا  خدایی بکنم  

یکی ا  بانوانی که در آسمان پرساتار  تیموریاان 

،  یو النساء بیگم دختر دانشامند و سخنسارا  میدرخشد

عرفانی، عقل -اورنگزیو است. شیرها   یبا، آ ار فلسفی

و تدبیر و راه پااکیزه و راساات ایان باانو  نامادار 

پژوهش  سرمشق خوبی بارا  هار  ن میتواناد باشاد. در 

گای و فیالیات ادبای و علمای ایان باانو، بار   ناده

و بررسی هاا  علمای  دانشمندان  یاد  در منطقه پژوهش

ا   یو النساااء ساروده هاا  نااب و  انجام داده اند.

  یبایی در دست است.

ا   -به عنوان سخن پایانی بایاد گفات کاه، تیموریاان

امیر تیمور تا آخرین پادشاه ساللۀ بابر  در هندوستان 

سداران و مشوقان بزر  دانش، هنار و فرهناگ اهمه ا  پ

ن نیاز شااعر، عاالم و نابوده اند. افزون برآن خود آ

هنرمند بودند و شیر میسروده اند. چنانکه گفته آماد، 

ملکه ها، شاهدختها و باانوان ایان ساالله نیاز اکثار 

شدوست و ادیو و شااعر باوده اناد. برخای ا  ایان ندا

بانوان دانشور و فرهنگدوسات در اعماار بناهااا  عاام 

المنفیه و آمو شی بسیار مشتا  بوده اند. بسایار  ا  

ار مینو  و یا بناها  تاریخی آن باانوان فرهیختاه آ 

کشورها  منطقه تا هنو   و در کشور عزیز ما افوانستان

  بازر  اموجود است. آنها همراه با سالطین تیمور  خدم

و غنامناد  فرهناگ سار مینها   و درخور  در امر اعتال

 خود انجام دادند. 

 

 پایان


