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مقدمه
که حضور زنان در هر زمانی . الخلقه استحقیقت جامعه و روند آن بدون حضور زنان، مانند مولودي ناقص

اي پویاتر، تر و هر زمانی که این حضور نمود بیشتري یافته جامعهتر شده این اعوجاج ملموسرنگکم
شده، افزون بر این هرگاه حکومتی براي زنان ارج و منزلت قائل می. تري ظهور یافته استتر، و طبیعیانسانی

اما در مواقعی که حکومت . ی جسته و به زن به دیدگاه احترام نگریسته استتودة جامعه هم از حکومت تأس
صورت کاالیی جهت خدمت به مردان حد او را فراهم نساخته، به او به براي زن جایگاه ارزشمندي در 

توان پی برد که زنان روزگار با نگاهی به زندگی زنان در تاریخ باستان و دوران بعد، می. نگریسته شده است
هاي فرهنگی و همچنین با وجود پیشرفت. اندها پشت سر نهادهها و محرومیتپر مشقتی را با انواع مظلومیت

طور کامل از زندگی زنان رخت بر ها بوده، این نقایص تاکنون بهتمدنی بشر که نویدي بر کاهش محرومیت
. نبسته است

از تاریخ از یک سو نشان و بازتابی از موقعیت هاي مادر در جوامع پیش به اعتقاد پژوهشگران وجود الهه
ها از جایگاه کیهانی نیروي اجتماعی واالي زن در این اجتماعات است و از سوي دیگر داللت بر تلقی انسان

هاي بعد عوامل متعددي سبب شده تا زن جایگاه اما در آثار تاریخی دوره]. 22[مؤنث در نظام هستی است 
هاي مهم اجتماع کنار گذاشته شود و بیشتر مردان در رأس امور قرار تدریج از فعالیتخود را از دست دهد و به

شدن امکان برتري اقتصادي و اجتماعی مرد بر زن و به احتمال کنارگذاشتن او از علل این امر، فراهم. گیرند
گرش، تسلط زن در بر اساس این ن]. 22[از کارهاي تولیدي و نیز ازدیاد نیروي فعال مرد، براي کار است 

گذاشت و جامعه در مرحلۀ گردآوري ها را زیر پا میها و بیابانجامعه تا زمانی است که مرد براي شکار جنگل
در صورت ثابت اما پس از اینکه انسان تولید خوراك را از طریق کشاورزي آموخت و به. خوراك قرار داشت

رنگدر دوران تاریخی، نقش کم]. 164، ص21[تر شد جستهجا مستقر شد، نقش مرد به عنوان تولیدکننده بریک
هایی با تصویر زنان و ذکر اندك آنان در کمبود نقش برجسته(زنان در امور مختلف، با توجه به شواهد موجود 

شرایط فوق با ورود اسالم چندان تغییري نیافت و تا پیش از سدة . مشهود است) ها و متون این دورانکتیبه
ها زنان دوشادوش مردان در ادارة امور مملکتی و سیاسی و هایی دید که در آنتوان نمونهنیز میق .هفتم ه

طور رسمی در موقعیتی اما با حملۀ مغول به ایران، زن به. کردندهمراه مردان مشارکت میامر حکمرانی، به
نگاه : نظر این پژوهش عبارتند ازهاي مورد با توجه به مطالب مذکور هدف. تقریباً برابر با مرد قرار گرفت

ها، اجمالی به وضعیت زنان پیش از ورود مغوالن به ایران، بررسی نگرش مغوالن نسبت به زنان و خاتون
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ها در امور مختلف جامعه در دورة مغول و بررسی نمودهاي حضور زنان نمودن جایگاه زنان و خاتونمشخص
.در هنرهاي مختلف این دوره

وضع زن در ایران قبل از دورة مغولنظري کلی به 
اما پس . دادندهاي اولیۀ خود و با رسوم بومی خویش به زن اهمیت بسیاري میدر سرزمین) غزنویان(ترکان 

ارتباط با ایرانیان و فرهنگ آنان و نیز براثر روابط تجاري بسیار مستحکمی که نقاط مختلف از برقراري 
ساخت، وضع تمدنی و نحوة زندگی مردم آسیاي مرکزي و قبایل ترك دنیاي اسالم را با یکدیگر مرتبط می

نیز لب، وضع زنان بر این اساس، و با توجه به تسلط فرهنگ قوم مغلوب برقوم غا. هاي فراوان یافتدگرگونی
ویژه زندگی در حرمسراها، این دسته تا حدود زیادي تابع شرایط جدید گردید و پس از اسکان در شهرها و به

هاينفوذ زنان در جامعۀ روزگار سلجوقیان، تا حدي از همان سنت]. 13[هاي سابق خود را از دست دادند آزادي
طلب بوده و برخی دیگر جاه. اي بودندسلجوقی، زنان شایستهتعدادي از زنان دورة. گرفتاي مایه میقبیله
اندازي ابواب خیر و حمایت از طبقات اي دیگر، زنان با فرهنگی بودند که به دلیل راهپاره. کردندجویی میفتنه

دختران اغلب در سنین . تعدد زوجات امري طبیعی بود و ازدواج درونی، رواج داشت. مذهبی، اشتهار داشتند
در این . ها و زنانی که از مردانشان جدا افتاده بودند، امري مرسوم بودکردند و ازدواج بیوهپایین ازدواج می

کردن دوستی موجود، کم و هاي بین دو قبیله و یا محکممنظور از بین بردن خصومتدوره اهداف سیاسی به
خاتون ز زنان معروف این دوره، ترکانا]. 281-283، ص28[هاي خاندان سلجوقی مشهود بود بیش در ازدواج

ترین اقدام او مشارکت در مهم. همسر ملکشاه است که در حکومت شوهر خود دخالت مستقیم داشته است
خاتون دختر از دیگر زنان معروف این دوره پادشاه. الملک وزیر معروف سلجوقی استبرکناري خواجه نظام

مانده از شرحدربارة منابع باقی]. 533، ص30؛ 70، ص32[راند یباشد که بر کرمان فرمان مترکان میقتلغ
تاریخ بغداد خطیب بغدادي، السیاق لتاریخ نیسابور عبدالغافر فارسی، تاریخ جرجان (هاي دورة سلجوقی حال

نیز باید گفت که به زنان تحصیل کرده مانند مردان ) حمزه سهمی و ذکر اخبار اصفهان ابونعیم اصفهانی
شاید یکی از علل آن این باشد که زنان هیچ دلیلی براي ثبت و نگهداري تجارب ]. 9[شد ه نمینگریست

حلقۀ اي که بیرون از شان نداشتند و علت دیگر آن که شاید علما از زندگی زنان تحصیل کردهتحصیلی
هاين، زنانی که در حکومتپس از روي کار آمدن خوارزمشاهیا]. 9[اند اند، آگاهی اندکی داشتهخویشاوندیشان بوده

و با اختیار آمدندگذشته صاحب دژ یا  قلمرو بودند، براي تثبیت مقام و یا ثروت خود به عقد امراي خوارزمی در
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دادند و در دستگاه حکومت نفوذ زیادي یافتند قراردادن آن دژ در نزد شوهران خود، به زندگی پیشین ادامه 
551- 567(ایل ارسالن ر خاندان خوارزمی، ترکان خاتون همسر سلطان از اولین زنان مشهو]. 224، ص33[
هايدر سال. رفتشمار میهاي اول دوران فرمانروایی پسرش سلطان محمد، مشاور او بهبود که در سال) ق.ه

صورت مخالف جدي با آخر و با اتحاد با ترکان طایفۀ خود و طبقۀ اشراف نظامی قپچاقِ وابسته به خویش به
وي مانع اجراي فرامین . پرداختدرآمد و با دخالت در امور سیاسی و نظامی به کارشکنی در حکومت او

].158: 1377؛ تیموري، 149، ص6[سلطان گشت و در نتیجه باعث تضعیف قدرت سلطان شد 

نگرش مغوالن نسبت به زنان
هر چند این . خود به ارمغان آوردمغول، سنت نفوذ زن و نقش فعال وي در جامعه را براي ملل تحت تصرف 

با وجود این، به سبب قدرت و . اي تحول و دگرگونی یافتسنت مطابق با فرهنگ و نظام اجتماعی هر منطقه
هاي ترك حکومت. ایران نیز از این امر مستثنی نماند. استحکام آن تا حد بسیاري به آن جوامع تحمیل شد

اي هاي بسیار سنن و آداب قبیلهاین سرزمین، از لحاظ شباهتپیش از مغول با دو سده و نیم زندگی در
در موطن . توانستند تا حدي زمینۀ مساعدي از لحاظ جایگاه و اهمیت زن براي دورة مورد بحث فراهم آورند

]. 31[هاي روزمره شرکت داشت و تقریباً با پدر برابر بود ها، زن دوشادوش مرد و برابر با او در فعالیتمغول
گرفت و یا از طریق خواستگاري در نزد قبایل بیگانه یا جامعۀ مغولی، ازدواج در سنین پایین صورت میدر

ها به منزلۀ بزرگترین و مهمترین آنان بود گرفتند و اولین آنمغوالن همسران متعددي می. دزدي دختران بود
زنان . توانستند ازدواج کنندخود میمردان به جز مادر، خواهر، دختر و عروس با تمام خویشان ]. 34، ص36[

هنگام تأسیس امپراتوري و سپس . کردنددر نبود همسران خود رئیس خانواده بودند و کارهاي او را اداره می
در دورة حکومت ایلخانی در ایران، زن به ایفاي نقش پر اهمیت خویش در طبقات مختلف جامعه همچنان 

].312، ص28؛ 148، ص11[ادامه داد 
همان تعداد بارگاه و خانۀ اصلی؛ داراي تعداد یزخان، عالوه بر اینکه چهار زن اصلی داشت و بهچنگ

ها برترین آن]. 181، ص16[برد ها را نیز با خود میفراوانی زنان دیگر بود که هنگام رفتن به جنگ، آن
الترین جایگاه را در میان چنگیز به او با. میالدي اسیر شد1202یسوئی، از قبیلۀ تاتار بود که در سال 

چنگیزخان نیز بسیار به زنان و دختران ]. 48[عنوان مشاور و رازدار خود برگزید همسرانش داد و او را به
وي حتی از ]. 189، ص40[کرد داد و در اردوي خویش زنان بسیاري را با خود همراه میمغولی اهمیت می
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ها را داده است ورزیده و فرمان به عدم تعرض و تهاجم آنتوجه به زنان و دختران خوانین مغلوب، غفلت ن
عادت خانان مغول این بود که بعد از غلبه بر پادشاه و یا امیري و یا عقد اتحاد با او، دختر و یا ]. 136، ص24[

همین وضع رفتار آوردند؛ چنانچه چنگیزخان بهشدن امیر به ازدواج خود در میخواهر او در صورت کشته
].452- 451، ص4[اند زن نوشته500د و عدد همخوابگان و زنان او را تا کرمی

شاید ... "، در مورد فضاي ایجاد شده براي زنان ایرانی توسط مغوالن، متذکر شده؛ باستانی پاریزيدکتر 
دست سربازان مغول دانستند که مقرر است بزرگترین تحول اجتماعی در سرنوشت آنان بهزنان ما هرگز نمی

تحول جامعۀ زردشتی به جامعۀ اسالمی بعد از حملۀ عرب، مسئلۀ ازدواج با محارم و سد ازدواج . صورت بگیرد
تحول بعدي زمانی . این تحول، انقالبی بزرگ در جامعۀ بستۀ این سرزمین بود. طبقاتی را از میان برداشت

. م خاص به سرزمین ایران باز شدرخ داد که پاي خاتونان ترك و سپس غز و باالخره مغول، با آداب و رسو
هاي گستردة زنان در امور شد که اثر آن دخالتاین تحول، از نظر جامعۀ ایرانی یک انقالب محسوب می

وجود آمدن این زمینۀ مساعد براي زنان، با به]. 113، ص8["سیاسی و نفوذ در مراکز مختلف حکومتی بود
طوريتاریخ ایران بیشتر بود؛ بهدیگري درآنان از هر دورةاي ظهور یافتند که تعدادهاي برجستهشخصیت

در این طبقه،  . که قدرت و اهمیت زن بیش از همه در طبقۀ متوسط، یعنی طبقۀ مولد ثروت آشکار شد
برابري زن با مرد تا حدود زیادي محسوس بود و زنان به همان اندازة مردان، نقش مهم و مؤثري را در امور 

با این حال، هجوم مغول اگر چه آزادي زنان را در امور مختلف در پی داشت، اما منجر . کردندیمختلف ایفا م
خان، با توجه به نفرت او از فروش در عصر غازان. هاي متعددي در شهرهاي بزرگ شدخانهبه ایجاد روسپی

عمل این روند جلوگیري بهدنبال سایر اصالحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادي، از ادامۀدختران اسیر شده و به
]. 570، ص40[آمد 

ها، پی برده منظور ایجاد اتحاد مستحکم بین آنهاي بین بزرگان قبایل، بهچنگیزخان به اهمیت ازدواج
با این حال، بین قبایل خویشاوند ]107، ص46[ها صادر کرده بود بود و قوانینی مبنی بر توجه به این ازدواج

.کردندبایست الزاماً زنان خود را از قبایل بیگانه انتخاب میگرفت و پسران میورت نمیاز جانب پدر ازدواج ص
چنین اتحادي در ]. 79، ص40[معروف بود » قودا«شد، به اتحادي که از این طریق میان قبایل ایجاد می

ج دختر چنگیزخان با توان به ازدواها، میگونه وصلتارتباط با دختران خوانین نیز صادق بود؛ از نمونۀ این
گرفتند که میزان آن با وضع مغوالن زنان متعددي می]. 8، ص49[خان، خانِ قُورلوود اشاره کرد ارسالن

؛ 108، ص15[کردند که گاهی در حدود سی زن اختیار میها، رابطۀ مستقیم داشت به طورياقتصادي آن
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اده و در نتیجه تعداد افراد هر قبیله بسیار زیاد با در نظر گرفتن تعدد زوجات، فرزندان هر خانو]. 79، ص29
شد و چون همواره بین قبایل جنگ و ستیز بود، تعداد نفرات جنگی در پیشبرد کار و موفقیت هر ایل می

همچنین مطابق آداب و سنن مغولی، امراي لشکر موظف بودند که هر ساله از ]. 75، ص7[بسیار مهم بود 
این . د، زیباترین دختران را انتخاب کنند و آنان را به اردوي خان بفرستندمیان طوایف و ابواب جمعی خو

خوابگی خواست به همها را که میخان هر کدام از آن. ماندنددختران در مالزمت زنان رسمی خان باقی می
].295: 1376اي، ؛ شبانکاره118، ص18[بخشید گزید و یا به دیگري میبر می

شد هر کس بتواند با مغوالن به قدري اهمیت داشت که در قوانین آن تالش میازدواج در اعتقادات 
این امر تا حدي مهم بود که حتی مردگان را نیز به عقد یکدیگر در . شرایط گوناگون براي خود همسري بیابد

سرنوشت هر دختري این است که": عالوه برآن، در تاریخ سري مغوالن آمده است]. 93، ص29[آوردند می
وظایفی از قبیل دوشیدن گاو، تهیۀ کره، ]. 66،  بند 36["به مردي داده شود و نه اینکه در خانه پیر گردد

عهدة دختران بند بههاي چرمی و ساقپرداخت پوست حیوانات و تهیۀ نخ از آن، تهیۀ باالپوش، کفش، لباس
برخالف اقوام دیگر، ]. 20، ص39[دیدند هاي غذا را زنان و دختران تدارك میعالوه بر آن بیشتر وعده. بود

شدن نه تنها مذموم نبود بلکه با توجه به نوع و شیوة زندگی مغول که حضور و وجود زن را مفید دختردار 
هاي شدن براي هم نامهچنانچه سالطین مغول در زمان دختردار. کرده بود، دختران مقام باالیی داشتند

تش از مقام واالي زن در بطوطه در سفرنامهافزون بر این، ابن]. 442-443، صص37[نوشتند آمیز میتبریک
، 2[هاي همراه سلطان جدا است کند که اردوي هر خاتونی در مسافرتکند و عنوان مینزد مغوالن یاد می

ن این زنا. داندها را آراسته به زیور صالح و به عفاف میبطوطه مردم شیراز و خصوصاً زنان آنابن]. 280ص
ها اي که چیزي از تن آنگونهافکنند بهپوشانند و برقع و برزخ میهنگام بیرون رفتن از منزل، خود را می

]. 217، ص2[شود مشخص نمی
توانست آیینی مغایر با مذهب حدي که میدر این دوره، زن در انتخاب مذهب آزادي کامل داشت به

طرفی خارج شده و خود تحت تأثیر عقاید یج از حالت بیتدردر نتیجه خوانین به. شوهر خود داشته باشد
اند که گاهی اثرات بسیار مهمی بر تصمیمات سیاسی و مذهبی زنانشان، اقدام به صدور فرامینی کرده

این . بود) به نام مریم(چنانچه یکی از زنان آباقاخان، دختر امپراتور روم شرقی . ها نهاده استاجتماعی آن
ل ارتباط بسیار نزدیک آباقاخان با سالطین اروپایی و دربار پاپ و بستن معاهداتی با ایشان ازدواج یکی از عل
، 5[هاي این دوره بود هاي مسلمان مصر، شام و آسیاي صغیر و در نتیجه وقوع جنگبر ضد حکومت
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. زن مسیحی او نقش بسیار مهمی در حکومت داشت» دوقوز خاتون«در دوارن حکومت هالکوخان، ]. 89ص
آداب ]. 179، ص23[اش فراهم نمود او زمینۀ رشد و توسعۀ مذهب مسیحیت را در بین مردم قلمرو حکومتی

باید با مییک زن در موقع مرگ همسرش یا . کردو رسوم مغوالن، آزادي زنان خانوادة سلطنتی را محدود می
ر ازدواج کند ولی اگر فرزندان زیادي توانست با یک مرد دیگکرد و یا میبرادر جوانترِ شوهر خود ازدواج می

شاید زنان ایرانی در این دوره بیشتر از زنان ترك و مغول پایبند ]. 316، ص24[ماند داشت همچنان بیوه می
دارتر سنت و آداب و مکلفات دین، قبل از ورود ترکان و مغوالن به ایران بودند و اصوالً حجاب در ایران ریشه

موقعیت ممتازي که زنان نزد مغوالن داشتند ]. 35[رسد از ورود اعراب به ایران میو از نظر تاریخی به قبل
نقشی را که زنی چون ترکان خاتون در فارس به عهده داشت و اینکه زنی در فارس به . تأثیر نبوددر ایران بی

حدي در ایران نفوذ حجابی زنان مغول به با وجود این، بی. اتابکی رسید حاکی از بهبود وضع نسبی زنان است
ق، فرمانی مبنی بر لزوم حجاب زنان .ه700کرده بود که ملک فخرالدین کرت، فرمانروايِ هرات در سال 

فرق را از . ها ساده بودموهاي زنان بلند و طرز آرایش آن]. 698، ص20؛ 192- 200، صص2[صادر کرد 
انداختند و به این ترتیب موها از زیر کاله ها میبافتند و بر شانهکردند، گیسوان را دو تا میمیان باز می
پوشی در مقابل ها بدون هیچ پردهها نیز در بار عامخاتون]. 69، ص11؛ 390- 397، صص3[نمایان بود 

اما زنان ایرانی در دورة ایلخانی به ]. 396، ص3؛ 331، ص2[یافتند و هیچ حجابی نداشتند دیگران حضور می
اصوالً کمتر در مأل عام، رفت . افکندندمی) برزخ(منازل، در حجاب کامل بودند و برقع هنگام بیرون رفتن از 

].70، ص11؛ 303، ص29[ها در مأل عام ممنوع بود و آمد داشتند و مکالمه با آن
از نظر پوشش، لباس زنان از بسیاري جهات به لباس مردان شبیه بود؛ چنانچه مسافرانی که زنان و 

از قیمت با این حال، لباس زنان . کنندها ذکر نمیدیده بودند تفاوت چندانی را میان لباس آنمردان مغولی را
- در میان مغوالن رسم بر آن بود که کودکان توسط پدران و مادرانشان به]. 45[و ارزش باالتري برخوردار بود 

. آمدندمرگشان به عقد هم در میمردند پس ازعنوان نامزد هم معرفی شوند، اگر در زمان نامزدي یا جوانی می
و کشیدندبه این ترتیب که بر روي چند تکه کاغذ تصویر چند صورت انسانی، حیوانی، لباس و اثاثیه را می

هاي آتش، به آسمان اعتقادشان بر این بود که دود حاصل از شعله. زدندهمگی را با قبالۀ ازدواج آتش می
در نتیجه پدر و مادر و دختر . رساندعقدنامه را به همسران جوان مرده میرود و وسایل نقاشی شدة زندگی و می

]. 392- 393، صص3؛ 93، ص29[این رسم در چین شمالی هم وجود داشت . شدندمرده با هم خویشاوند می
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اي از طبقات روي هم رفته، شاید اغراق نباشد که مقام و اهمیت زن در عصر مغول در هر مرتبه و طبقه
که طورياي استثنایی و خاص دانست، بهرا باید دورهیک از ادوار دیگر نیست و آنابل قیاس با هیچجامعه ق

].189، ص40[ها را به شگفتی و اعجاب وا داشته است این وضع مردم بیگانۀ معاصر آن

حقوق زنان در عصر مغول
تا پیش از آنکه مسلمان . مساوي بودندزنان مغولی، به لحاظ حقوق مادي و تصاحب ثروت و امالك با مردان 
تنها جهیزیۀ دختر و یا ثروتی که در . شوند، رسمی تحت عنوان قانون ارث از پدر به دختر وجود نداشت

، 15[رفت شمار میشد، بهرة دختر از اموال پدري بههاي ثروتمند شامل حال زنان آن خاندان میخانواده
نواده اختیار و اقتدار زیادي داشت، تمام حقوق مزایاي شوهر در گذشته به از آنجاکه زن مغولی نیز در خا]. 95ص

و شد رسیدند، اموال موروثی بین تمام افراد تقسیم میکه فرزندانش به سن رشد میشد؛ تا زمانیاو سپرده می
ي بودند، هاي مغول، داراي مال و امالك زیادنکتۀ دیگر آنکه خاتون. بردپس از آن زن از مال مرد ارث می

همچنان که در طول حیاتشان اختصاصاً مالکیت دارایی خود و چگونگی دخل و تصرف در آن را در اختیار 
، 40؛ 390- 397، ص3[رسید ها و یا سالطین دیگري میداشتند و پس از مرگشان نیز اموال آنان به خاتون

تر بود، فرزند آن هر شخصی که بزرگمادر. اعتبار فرزندان بنا به رسم مغول، بر مادران ایشان بود]. 7ص
هاي مغول، با اینکه احترام زیادي داشتند و زنان و در واقع خاتون]. 29، ص18[مادر برتري و مزیت داشت 

انتخاب ایلخان جدید هم حضور داشتند اما در امور مملکتی بسیار با نفوذ و مقتدر ) شوراي(حتی در قوریلتاي 
همچنین، چنگیزخان در مورد ازدواج فرمانی صادر کرده بود که ]. 314- 317، ص28؛  421، ص40[بودند 

].1343، ص42[شدند بر اساس آن باید زنان توسط همسرانشان خریداري می

ها و قدرت آنان در امپراتوري مغولخاتون
سماً در ها عالوه بر مقام حکمرانی ایاالت، در کار ملک و فرمانروایی با شوهر خود سهیم بوده و رخاتون

آنان در مجازات ]. 130و88، بندهاي 36[ها سهیم بودند گیريکردند و در تصمیممجالس شرکت می
اي بسیار مؤثر بودند و به گردآوردن مشایخ خطاکاران و یا بالعکس در عفو آنان و شفاعت از کسی و یا دسته

کردند؛ به ساختن ابنیه و آثار مذهبی دور خود و تشویق و مساعدت آنان کوشش فراوانی میو علماي دین به
هر . پرداختندها و قراردادن موقوفاتی براي این مؤسسات میو خیریه از قبیل مساجد، مدارس و بیمارستان
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ها به در این دوره، بر ثروت خاتون]. 47[خاتون داراي چندین تاج بود و قلمروي با درآمد فراوان داشت 
یک به دنبال سنت ایلی داراي کاخ و خدم و حشم جداگانه شدند، بهطریقی سرسام آور افزوده شد و هر

حتی در زمان ). 89- 88، ص11[که در تقسیم امپراتوري بین شاهزادگان به آنان نیز والیتی رسید طوري
ها نیروي سپاه کاسته و خزانه تهی شد، سلطان دستور داد تا مقداري پول که بر اثر جنگخان هنگامیغازان
این موضوع چند سده ]. 538، ص40[ها به سپاه داده شود و وضع آشفتۀ آن را ترمیم کنند ین خاتوناز خزا

ها تقلید کرده باشد رود که غازان در وضع این قانون از آنپیشتر، توسط سلجوقیان اجرا شد و تصور می
].همان[

را بیگیتوان ه از آن جمله میدر دورة ایلخانان، عالوه بر عنوان خاتون عناوین دیگري هم وجود داشت ک
همچنین . شدرفت و معادل امیربانو و یا ساالربانو و یا حتی ملکه اطالق میبکار میبیگ نام برد، که در برابر 

نیز رایج الدینالدنیا و عصمتالدین، عصمتةالدنیا، صفوةالقاب و عناوین دیگري چون؛ مهداعلی، مهدعلیا، صفو

ها در نظر گرفته شده بود، در الوه بر وظایف مهم و متعددي که براي خاتونع]. 133-134، ص37[بود 
اما به علت تعداد زیادشان، در هر نبرد یک یا چند تن همراه همسر خود بودند . ها نیز شرکت داشتندجنگ

ها پس از تشکیل حکومت ایلخانی، نقش خود را در امور حکومتی خاتون]. 134-1132: 1384قدیانی، [
هایی ها از خانوادهان حفظ کردند؛ اینان همگی از همسران و دختران ایلخانان نبودند بلکه برخی از آنهمچن

هایی از ایران بودند و به هنگام اشغال ایران بودند که در زمان هجوم مغوالن داراي حکومت محلی در بخش
نکتۀ دیگر آنکه، به دلیل توجه . توسط مغوالن، به اطاعت آنان درآمده و حکومت مغوالن را پذیرفته بودند

ویژه نقش زن در امور مختلف داشتند، ادامۀ حکومت در یک محل به ها و بهخاصی که مغوالن به خاتون
بنابراین ایلخانان طبق سنت مغولی خود، ادارة برخی . شدوسیلۀ یک زن چندان وضعیتی غیرعادي تلقی نمی

کردند هاي ایلخانی و چه از بازماندگان حکومت محلی واگذار میخانوادهاز مناطق را به بانوان اشرف، چه از 
نقش مهمی را در امور مختلف حکومتی توان به چند تن از زنان برجستۀ مغولی که در کنار خوانینمی]. 26[

اتون، قتلغ خاوجین، توراکیناخاتون، برتهقوا، هوآلون اوجین، دیناآالن: از جمله. برعهده داشتند، اشاره کرد

1.خاتونخاتون و دلشادخاتون، بغدادتَرکان، پادشاه

: 1346؛ بارکهاوزن، 127- 123: 1382بیانی، : امور مختلف حکومتی و سیاسی نک بهها در در ارتباط با این خواتین و نقش آن. 1
؛  227و226: 1381گابریل، ؛1378:861خزاد، ؛ فر167و 1378:165جوینی، ؛410: 1347؛ اقبال،152و 151: 1348؛ القاشانی، 50
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زن و تصوف در عهد مغول
به شمار آورد؛ اختالفات مذهبی بهتوان معلول عوامل زیر گیري تصوف در عهد ایلخانان در ایران را میاوج

سته کرده و به گرایی خشافعی و حنفی و اشعري و معتزلی که همه را از بحث و مناظره و عقلخصوص
از علل . هاي عارفانه و صوفیانه کشانده بود، از مهمترین علل گرایش به تصوف در این دوره استاندیشه

همچنین . هاي فراوانی اشاره کرد که مردم را منزوي و به خانقاه متمایل کرده بودتوان به جنگدیگر می
تصوف وجوه توافقی نداشت، نفوذ دین بودایی در رخنۀ فرهنگ قوم غالب در بین مغلوبان که با قواعد روزمرة

، 17[توان نام برد مملکت، بازگشت به فرهنگ قبل از اسالم و سرخوردگی مردم از روحانیون متشرع را می
در این دوران، زنان در نزد شیوخ و در حیطۀ تصوف آزادي بیشتري احساس کردند و ]. 670، ص12؛ 126ص

ندرت زنانی مشاهده شده اگر در میان اهل تشرع به. دهاي اجتماعی رها دیدندخود را از بسیاري از قید و بن
شویم که مورد احترام مردان که بر مسندي تکیه کرده باشند، اما در میان صوفیان با زنان متعددي مواجه می

در نزد صوفیان . بیشترین شمار زنان صوفی نیز در این دوره وجود دارند. اندهستند و در مجالس آنان راه یافته
دورة مغول، گرایش به سمت کامجویی به اوج خود رسید و گذشته از رونق مادي کارِ آنان، به دلیل آزادمنشی 

قیدي و روابط آزاد سوق داده شده بود و صوفیان نیز از این امر مستثنی فرهنگ مغولی، جامعه به سمت بی
هاي آزادمنشانۀ احترام زن، همراه با سایر اندیشهدر طریقت موالنا نیز اهمیت و]. 676- 679، ص12[نبودند 

وي، دیده شده است؛ چنانچه در تاریخ دورة اسالمی، کمتر متفکري دیده شده که به اندازة موالنا درجۀ اعتبار 
].همان[زن را دریافته باشد 

شناسیشواهد باستان
، اندمورد اوضاع زنان این دوره منتشر شدههایی که پس از آن در متون نگاشته شده در دورة مغول و نیز نگارش

هاي حضور در ادامه، جلوه. هاي مختلف دورة مغول استحاکی از توجه زنان و حضور فعال آنان در عرصه
که حضور رسد همچناننظر میبه. شناسی دورة مغول بررسی شده استفعال زنان در آثار هنري و باستان

:  1376اي، ؛ شبانکاره533: 1387؛ مستوفی، 164: 1376؛ موحد،1269:181؛ شیرازي، 410: 1347اقبال،؛166و 165: 1383آیتی، 
.188: 1374؛ اوچوك، 52: 1368؛ ورهرام، 187: 1373؛ همدانی، 295-296
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باشد، نقش و تجلی آنان بر روي هنرهاي این دوره نیز هاي پیش میهزنان در متون این دوره بیش از دور
ها و کتب مصور این دوره مورد بر این اساس، نقش زنان بر روي سفالینه. هاي پیش باشدبیش از دوره

.بررسی و مطالعه قرار گرفته است

مینیاتور
ور بیشتر شد و در همان حال ورود با تصرف دو کشور ایران و چین توسط مغوالن، روابط تجاري بین دو کش

. وجود آورداي را براي ارتباط گستردة فرهنگی و هنري بین دو کشور بههنرمندان چینی به ایران زمینۀ تازه
کردند، توسط مغوالن به دربار ایران نقاشی می) ق. ه658(هنرمندان چینی که به شیوة دوران سونگ و یوان 

شاید این توجه به . رد توجه در دوران مغول توجه به نقوش انسانی استنکتۀ مو]. 16، ص19[راه یافتند 
نگاري و سنت بیزانس ـ مسیحی و تساهل و انسان، نتیجۀ تماس با فرهنگ چینی، توجه بیشتر به شمایل

از خصوصیات دیگر در نقوش تصویر شده در این ]. 38[تسامح فرمانروایان نسبت به سنت و دین بوده است 
ردیف قرار در سراسر صحنه به) قبل از مغول(باشد که در نقاشی بغداد ها میگیري شمایل انساندوره، جاي

، اما در نقاشی دورة مغول به)هاي کلیله و دمنه و مقامات حریري قابل مشاهده استدرکتاب(شدند داده می
حرکت بصري در اثر ایجاد ند و نوعی اگیري شدهگروه و در دو یا سه سطح بدون تقارن جايصورت گروه

با وجود این، تأثیر نقاشی و نگارگري مغولی در نقاشی ایرانی، بیشتر خود را در جزئیات ]. 41، ص43[اند کرده
این تأثیر عمیق و بنیادي نیست و پس از گذشت یک قرن در هنر نگارگري، . و صورت نشان داده است

آید که زنان اشراف آرایشی غلیظ داشتند اي این دوره بر میاز مینیاتوره]. 27[شوند نقوش کامالً ایرانی می
با ]. 70-71، صص11[کردند گذاشتند و صورت خود را به نوعی پودر سفید میکه سرمه بر چشم میطوري

هاي ایرانی در پوشمقایسه با طراحی تنتوان عناصر قابل ها و مینیاتورهاي دورة مغول، میدقت در نقاشی
].374: 1384غیبی، [کتب سلجوقی را نیز مشاهده کرد مینیاتورهاي م

التواریخجامع
این . هاي نگاشته شده و مصورِ دورة مغول به حساب آوردتوان یکی از مهمترین کتابالتواریخ را میجامع

. هاي متمادي رونویسی شده و تصاویر هر دوره بنا به اقتضاي همان دوره تصویر شده استکتاب طی سده
چینی، ق، به کمک نگارگران ایرانی و .ه700اهللا، در حدود ساللتواریخ که در زمان رشیدالدین فضلاجامع
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تعدادي از . احتماالً در دوران ایلخانی به تصویر درآمده است، تماماً بر عناصر نقاشی مکتب مغول استوار است
التواریخبرخی از تصاویر مهمِ جامع]. 48، ص43[قرار دارد 2دار فرانسوي، بلوشتتصاویر آن در اختیار مجموعه

:اند، عبارتند ازکه زنان در آن نقش مهمی داشته
18. گرددتصویر انسانی مشاهده می36پذیرد، کادرِ تصویر که در آن خان سفیران را به حضور میاکتاي. 1

موضوع و . اندتصویر دیگر در سمت چپ، در دو طرف کادر جاي گرفته18چهرة انسانی در سمت راست و 
تر از قسمت مقام اصلی، تصویر خان و خاتون است که در قسمت باالي تصویر جاي گرفته و بسیار متراکم

و در باالي ) احتماالً همسران دیگر خان(اند در سمت راست در پایین تخت دو زن نشسته. استپایین آن
از تصویر اوکتاي ). احتماالً زنان دیگر خان(ند دو زن ایستاده در میان درباریان قرار دار) سمت راست(تصویر 

ها همسر در مراسم. کندبا مقام خان برابري می) خاتون اول(توان نتیجه گرفت که مقام ملکه و سفیران می
. نشستندها، در قسمت پائین یا با فاصله از خان و ملکه میاول خان در کنار او و زنان دیگر بنا به موقعیت آن

).1تصویر(است ) پوشیبدون پرده(این پرده آشکار است، حضور زنان با روي باز آنچه که در 
، )ق.ه700اهللا، حدود التواریخ رشیدالدین فضلجامع(خان و بولقان خاتون و خواتین، مجلس مهمانی غازان. 2

تخت خان و ملکه بر روي تخت، در سمت چپ تصویر و چهار خاتون دیگر در سمت راست و در بخش پایین 
).2تصویر(اند تصویر شده

. خان، این تصویر برخالف تصاویر دیگر، فضاي بیرون جامعۀ مغول را تصویر کرده استجنازة غازانتشیع. 3
در این تصویر حضور دو دسته از زنان چشمگیر است؛ در گوشۀ سمت راست باال، زنانی با سربندهایی بدون 

در قسمت . شوندپوشاند، مشاهده میتنها بخش پایین صورت را میمانند و با روبندهایی که تزیین و مقنعه
اي سفید و بدون روبند، در حال شیون به چشم پایین کادر اصلی، گروهی دیگر از زنان با سربندهاي پارچه

نکتۀ قابل توجه در این تصویر، مرسوم نبودن پوشاك سیاه در مراسم سوگواري است، زیرا  نه . خورندمی
الزم به ذکر است که شاید پوشش صورت . کننده در پایین، لباس سیاه برتن ندارندنه زنان مویهها وخاتون
با توجه به اینکه دو . دهندة سوگواري بوده استعلت رسوم عزاداري و احترام به متوفی نشانها بهخاتون

صی براي تهیج مراسم خصوتوان گفت شاید گروه بهاند، میگروه از زنان در مراسم عزاداري شرکت کرده
).3تصویر(عزاداري وجود داشتند 

2.Blochet
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یکی دیگر از همسران او در سمت . دهدها بر تخت نشان میاین تصویر ارغون را در کنار یکی از خاتون. 4
تر از خاتون اولی دارد راست تصویر قرار دارد ولی بر روي تخت ننشسته است و احتماالً مقامی پایین

).4تصویر(
این تصویر احتماالً در تبریز و . ها تصویر شده استمغول نشسته بر تخت و در کنار یکی از خاتونحاکم . 5

هاي سه و نفر از همسران شاه در گروه17در سمت راست تصویر . ق مصور شده است.ه730در حدود سال 
اي بوده که ویژههایی مخصوص بر سر همسران شاه احتماالً نشان وجود کاله. اندچهار نفري نمایش شده

).5تصویر(کرده است ها را از سایر زنان متمایز میآن
در این تصویر که شباهت زیادي به تصویر قبلی دارد، خاتون مغولی و همسر اول شاه در کنار خان نمایش . 6

ها، اتوندو نفر از خ. اندنفر از همسران شاه تصویر شده20در سمت راست تصویر و در دو ردیف، . اندداده شده
که هاییرسد مقامی باالتر از سایر خاتوننظر میاند و بهدرست پشت سر خاتونی که بر تخت نشسته قرار گرفته

در پایین تخت نیز تعداد دیگري از همسران شاه به تصویر کشیده . اند، داشته باشندها قرار گرفتهپشت سر آن
).6تصویر(ند و مخصوصی به سر دارند این همسران، همانند تصویر قبل، کاله بل. اندشده

اکنون نسخۀ فوق در کتابخانۀ هم. ق در تبریز مصور شده است.ه714-713این تصویر در حدود سال . 7
تصویر مذکور، زنان و مردان شاعر را در حال سراییدن شعر و با کاله . شودایندیانا آفیس لندن نگهداري می

).7رتصوی(عمامه مانند، نمایش داده است 
ها، شباهت زیادي به تصویر قبل دارد و زنان و مردان را در حال گفتگو این تصویر با عنوان گلچین دیوان. 8

افراد تصویر مزبور، برخالف تصویر قبل که کاله عمامه شکل بر سر . و یا احتماالً مشاعره تصویر کرده است
). 8تصویر(اند دارند، با کاله خاص دورة مغول ظاهر شده

شاهنامۀ دموت
. هایی است که در مکتب مغول و احتماالً در شهر تبریز مصور شده استشاهنامۀ دموت از نخستین شاهنامه

علت این شاهنامه، به. هایی ترسیم شده استالتواریخ کتابت، و براي آن نگارهاین کتاب همزمان با جامع
در ادامه تصویري مرتبط با . م معروف شده استداري بنام دموت بود به همین نااینکه در اختیار مجموعه

گردد؛نقش فعال زنان در این اثر ارزشمند، معرفی می
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در مرکز تصویر، به ) بدمه(باشد که در آن انوشیروان و خاتون بد میمهۀعنوان این تصویر، انوشیروان در خان
امتداد این . اج قرار دارد، نمایش شده استملکه با تاج مرصع و پارچۀ حریري که در زیر ت. اندآمدهنمایش در

در باال و سمت راست تصویر، دو زن دیگر که یکی از بالکن بیرون . خوردها به چشم میپارچه تا روي شانه
دو نگهبان نیز در قسمت پایین . اندنگرد و دیگري در داخل قاب پنجره تصویر شده است، قابل توجهرا می

).9رتصوی(اند تصویر نمایش شده

سفال
دوران پیش در . ها هستند، سفالینهنقش شدههابر آنهاي هنري که به وفور تصویر زنان مغولیکی از زمینه

موضوع و گوناگونی، اما کردها مشاهده توان تصاویر زنان سلجوقی و خوارزمشاهی را بر سفالنیز میاز مغول
هنرمندان این دوره با تأثیرپذیري از نقوش زنان دورة نوعی نیست؛ بهها به اندازة دورة مغول گستردگی آن

این موضوعات، از . اندپردازي تصاویر زنان پرداختهخوارزمشاهی و سلجوقی و نیز تأثیرات هنر چین به نقش
10تصاویر(چند نمونه مطرح در ادامه .هاي روزمرة زنان معمولی تا زنان بلندمرتبه را شامل شده استصحنه

تصاویر . استاند، آورده شدهها تصاویر زنان این دوره نقش شدههاي ایلخانی که بر روي آنینهاز سفال) 12-
اي فرهنگی، اجتماعی مربوط به آن دورة تاریخی باشد که تواند، رسانهطور نوعی میها بهروي سفالینه

. بازگوکنندة جایگاه و مرتبۀ زنان در ساختار جامعه و حکومت است

نتیجه
هاي گوناگون اجتماعی این رسی نقش و جایگاه زن در دورة مغول، به حضور گستردة زنان در عرصهبا بر

این منابع . هاي باستانشناسی مرتبط با آن هستندشاهد این ادعا متون تاریخی و داده. شوددوره پی برده می
، بلکه موقعیت و نقش زنان را گذارندنه تنها پندارهاي رایج آن دوره را نسبت به زن تا حدودي به نمایش می

که در ادوار در صورتی. دهندها، رامشگري و کنیزي نیز نشان میدر فرمانروایی، جنگاوري، مادري، عاشقانه
هاي سیاسی، اجتماعی، تولیدي ها، حضور زنان در عرصهبعد از مغول و در نقوش ترسیم شده از زنان آن دوره

توان بنابراین می. شودتر میي عاطفی، مادرانه و عاشقانه او پررنگهارنگ شده ولی زمینهو اقتصادي کم
بودن نقش زن در این دوره را در موارد زیر خالصه کرد؛علل برجسته



53ها در عصر مغولو مطالعه جایگاه زنان و خاتونبررسی

داري شکار و شبانی استوار بوده رو و صحرانشین بر گلهزندگی اجتماعی مغول مانند تمام اقوام کوچ
اي، روابط محدود ایلی، و عدم هاي وسیع، وضع اقتصاد قبیلهدر دشتپیرایه لذا زندگی ساده، آزاد و بی. است

پیچیدگی مناسبات اجتماعی اعم از دادوستد و خریدوفروش، ازدواج، تولد، مرگ، و کلیۀ مناسبات حقوقی و 
ها با هم برابر بوده و برتري اجتماعی سبب شده تا در چنین مواردي زن و مرد در انجام وظایف و مسئولیت

اي دوشادوش هم به حل و فصل امور و زن و مرد در چنین جامعه. سی نسبت به هم نداشته باشندمحسو
-اي اشاعهاند؛ چنانچه سنن مغولی که رفتار اجتماعی مردمان تابع آن بود، به گونهمراودات فرهنگی پرداخته

ه در جامعۀ سدة هفتم ایران، توان پنداشت کعالوه بر آن می. دهنده یا به نوعی واضع این قوانین رفتاري بود
به تأثیر از الگوهاي زندگی مغول و قوانین تعریف شده در میان این اقوام، زمینۀ مساعدي براي رشد زنان در 

ها تدوین شده در این قوانین براي زن جایگاه و مسئولیتی متناسب با نوع زندگی آن. کنار مردان فراهم آمد
د جوامع دیگر خبري نبود و عنصر زن به لحاظ نیروي کاري، اجتماعی و بود و از مردساالري قاطع، به مانن

عاطفی در جامعه سهم و میراثی داشت، هر چند این دالیل شاهدي بر بازسازي جامعۀ آرمانی از دورة مغول 
رسد، که در این پژوهش بیشتر زنان نظر میذکر این نکته ضروري به. ویژه مسئلۀ حقوق زنان نیستبه

دلیل کمبود شواهد و مدارك در این زمینه، بازسازي الي جامعه مد نظراند نه عموم زنان، چرا که بهطبقات با
.وضعت عموم زنان این دوره، دشوار خواهد بود

که در میان بیشتر طورينکتۀ دیگر آنکه، در قرن هفتم و با ظهور مغوالن تصوف نیز رشد یافت، به
نان این دوره نیز به طبع در نزد شیوخ و در حیطۀ تصوف آزادي بیشتري ز. اقشار جامعه، نمود آن مشهود بود

دیدند و به عبارتی تصوف حجاب را براي زنان هاي اجتماعی رها داشتند و خود را از بسیاري از قید و بند
هاي زیادي از که در این دوره نمونهطوريبه . سهل گرفت و به مجالس تصوف، شراب، سماع و زن راه یافت

هاي مذهبی در دورة همچنین با توجه به نبود تعصبات شدید مذهبی و آزادي. خوردزنان صوفی به چشم می
اي که آزادي مذهبی توان پی برد، در جامعهگردد، میهاي این دوره محسوب میمغول که یکی از ویژگی

زمینۀ خودنمایی و حضور گیرد و وجود داشته باشد، هیچ قشري در انتخاب عقاید خود تحت فشار قرار نمی
توانند در بنابراین در چنین شرایطی است که زنان در کنار مردان می. گرددفعال همۀ اقشار جامعه فراهم می

.ها ظهور یابند و مشارکت فعال داشته باشندهاي مختلف مذهبی همانند سایر عرصهعرصه
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