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 1استادیار گروه تاریخ و باستانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 2دانشآموختهی کارشناسی ارشد باستانشناسی دوره اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/3/4 :تاریخ پذیرش نهایی)97/8/26 :

چکیده

نوشــتار حاضــر تالشــی اســت تا بر اســاس نگارههای برجــای مانــده از دوره ایلخانی ،فضاهای جنســیتی بازنمایی شــده در آن
نســبت حضــور زنــان و مــردان مــورد مداقــه قرار گیــرد .در این راســتا ،نگارههــای دو نســخه مهم برجــای مانده از
شناســایی و
ِ
ایــن دوره ،جامعالتواریــخ و شــاهنامه بــزرگ ایلخانی بررســی شــده اســت .نگارههــای جامعالتواریــخ ،گویای تاریــخ مغوالن و
نگارههای شــاهنامه بزرگایلخانی ،به تاریخ اســاطیری ایران اشــاره دارد .طبقهبندی نگارهها به مثابه موادفرهنگی و توجه
به فرایند زمانی ،از ویژگیهای روششناختی باستانشناسی این پژوهش به شمار میرود .با استناد به این موارد ،فضاهای
بازنمایی شــده در دو ســاحت کلی فضای غیریکجانشــینی (اردوهای مغول) و فضای شهری ،تفکیک و به موضوعات مختلف
در فضاهــای عمومــی و خصوصی در هر یک از نگارهها پرداخته شــده اســت .حاصل پژوهش اینکــه در نگارههایی که به تاریخ
مغــوالن اشــاره دارد ،نقــش زنــان در فضاهای گونا گون بســیار پررنگتر اســت و نمیتوان فضای طرد شــده جنســیتی را در آن
ً
بازشــناخت .در حالیکه زنان در نگارههایی با موضوع تاریخ ایرانی ،عموما دارای نقشــی منفعالنه و تنها در جایگاه نظارهگر در
روزنههای معماری بازنمایی شــدهاند .ایوان ،پرده و پنجرههای مشــبک ،از جمله نشــانهای فضایی اســت که یادآور حضور
زنان است .بنابراین فضاهای شهری و ساختمانی که در نگارهها بازنمایی شدهاند ،از تفکیکپذیریهای جنسیتی بیشتری
نسبت به فضاهای اردویی برخوردار است.

واژههای کلیدی

ایلخانی ،فضاهای جنسیتی ،نگارگری ،جامعالتواریخ ،شاهنامه بزرگ ایلخانی.

*مقاله حاضر برگرفته از بخشی از نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم تحت عنوان« :جنسیت و فضا در دوره ایلخانی» در رشته باستانشناسی،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09125397383 :نمابر.E-mail:maryam.kolbadi@gmail.com ،021-33347680 :
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مقدمه
مناب ــ ــع تصویری چون نقاشـ ـ ــی را ،میتوان در زمـ ـ ــرهی مدارکی
به شـ ـ ــمار آورد که عالوه بر ثبت و بازنمایی یـ ـ ــک رخداد ،اطالعات
ارزشـ ـ ــمندی را که از سـ ـ ــاختارهای فرهنگی و اجتماعـ ـ ــی دوران به
تصویر درآمده ،در خود جای داده اسـ ـ ــت .معماری ،پوشش افراد،
نشـ ـ ــانههای جنسیتی و اشیاء نقش شـ ـ ــده ،تنها بخشی از مواردی
است که در نگارهها بازنمایی شـ ـ ــدهاند و میتوانند ما را برای درک
ـورد نظر راهنمایی نمایند (برای مثال نک
اوضاع اجتماعی زمان مـ ـ ـ ِ
فروتن ،1384 ،حیدرخانـ ـ ــی .)1394 ،تحلیلهـ ـ ــای فضایی در آثار
ً
تصویری ،از رویکردهای نسـ ـ ــبتا جدیدی اسـ ـ ــت که بر اساس آن،
پژوهشگران به نسبت افراد با فضاهای تولید شده ،توجه میکنند.
بـ ـ ــه صورت کلی ،مباحث مربوط به فضـ ـ ــا و تحلیلهای فضایی ،در
بسـ ـ ــیاری از سـ ـ ــاحتهای حوزه اندیشه مورد اسـ ـ ــتفاده قرار گرفته
اسـ ـ ــت که از مهمترین آنهـ ـ ــا میتوان به تحلیلهای جنسـ ـ ــیتی در
فضاهای گونا گون اشاره نمود ( .)Spain, 1992, 48یکی از مهمترین
نظریهپردازان در حوزه تحلیلهای فضایی ،هانری لوفور اسـ ـ ــت که
مباحـ ـ ــث خود را در ذیـ ـ ــل مفاهیمی چون "تولید فضـ ـ ــا "1و "حق به
شهر "2شرح داده است (.)Lefebvre, 1991
بحث حاضر ،با درکی باستانشــــــناختی به مباحث نظری لوفور،
بازتـ ـ ــاب سیاس ـ ـ ـتهای جنسـ ـ ــیتی در فضاهای بازنمایی شـ ـ ــدهی
نگارههای دوره ایلخانی را مــــــورد مداقه قرار میدهد .توجه به فرایند
زمانی و طبقهبندی آثار مورد بررسی ،دو ویژگی روششناختی در این
پژوهش به شــــــمار میآیند .در این گفتار ،نگارههای دوره ایلخانی به
عنوان مهمترین مواد فرهنگی در نظر گرفته شده است .مواد فرهنگی
مورد بررسی براساس فرآیند زمانی و همینطور موضوعات به تصویر
درآمده تفکیک شده و اجزای بازنمایی شده آن بر اساس نشانههای

جنسیتی با یکدیگر مقایسه میگردد .دلیل پرداختن به دوره ایلخانان،
جنسیتی اعمال
بروز تناقضات آشکار در مناســــــبات و سیاستهای
ِ
شده در این دوره اســــــت .مواجههی قوم مغول با جامعه ایرانی ،در
واقع مواجه دو گفتمان ایدئولوژیک یاسای چنگیزی و شریعت اسالم
و همینطور ،مواجهی دو جامعه کوچنشین و یکجانشین بود .دو مورد
ذکر شده یعنی مذهب و شــــــیوهی زیست دو معیار مهم برای تعیین
سیاستهای جنســــــیتی به شــــــمار میآیند (کدی .)53 ،1395 ،دو
معیاری که هر دوی آن در زمان استیالی مغول با چالشهای زیادی
مواجه شد .در نگارههای برجای مانده از دوره ایلخانی ،از لحاظ شیوه
استقراری بصورت کلی با دو گونهی فضایی مواجه هستیم :نخست
فضای اردو و کوچنشینی و دوم فضای شهری و یکجانشینی (رضوی،
 .)8 ،7 ،1387الزم به ذکر است که این سنت بازنمایی تا قرون متاخر
دوره اسالمی نیز قابل ردیابی است.
آنچه که در اینجا مورد بررســــــی قرار خواهد گرفت ،دو دســــــته از
نگارهها با موضوع  -1تاریخ اســــــطورهای ایرانی و  -2موضوع تاریخ
مغوالن اس ـ ـــت .بدین جهت ،نگارههای شـ ـ ــاهنامه بزرگ ایلخانی
(ابوسـ ـ ــعیدی) که موضوع آن ،داســــــتانهای تاریخی -اسطورهای
ایران اسـ ـ ــت و همینطور نگارههای جامعالتواریخ با موضوع تاریخ
مغوالن ،بررســــــی گردید .نگارههــــــای جامعالتواریـ ـ ــخ از مجموعه
آلبومخانه دیز 3انتخاب شده اســــــت .هر یک از آثار تصویری در این
دو نسـ ـ ــخه ،از لحاظ فضایی تقسیمبندی ،و موقعیت زنان و مردان
در هر یک به بحث گذاشته و در نهایت با یکدیگر مقایسه میگردند.
هدف از این پژوهش ،شناسایی تفاوتهای سیاستهای جنسیتی
در فضاهای بازنمایی مربوط به تاریخ مغوالن با فضاهای بازنمایی
شده در نگارههایی با موضوع تاریخی -اسطورهای ایرانی است.

بحثی در باب جنسیت و فضا
جنسیت 4و فضا ،5دو مفهوم کلیدی در این گفتار به شمار میآیند
و با برقراری ارتباطی دو ســــــویه میان این دو مفهوم است که میتوان
فضاهای جنسیتی شـ ـ ــده 6را بازجست و به وضعیت زنان و مردان در
فضاهای گونا گون پرداخت .به اعتقاد هانری لوفور ،فضا یک محصول
اجتماعی اســــــت .محصولی که هر جامعهای بنابر شیوه و سنت خود
آن را تولید میکند و البته در این فرایند نمیتوان تاثیر ســــــاختهای
قدرت را نیز نادیــــــده گرفت (لوفور .)47 ،1395 ،بر طبق این خوانش،
ً
فضا (عموما فضای اجتماعی) ،محصولی است از مجموعه نیروهای
ایدئولوژیک ،اقتصادی و سیاســــــی که به دنبــــــال مرزبندی و کنترل
فعالیتهـ ـ ــای جامعه هسـ ـ ــتند .این مرزبندیهـ ـ ــا میتواند تاثیرات
بالفصلی را در تبیین سیاس ـ ـ ـتهای جنسیتی داشته باشد .در عین
حال باید توجه داشــــــت که فضا امری چندبعدی اســــــت و فضاهای

جنسیتی شده ،به واسطه جریانهای مختلف اجتماعی و فرهنگی در
طول یک فرایند زمانی تقویت میشوند که در نهایت ،مناسبات مبتنی
بر جنسـ ـ ـ�یت را برمیســـــ�ازند و بازتولید میکنند (.)Doan, 2010, 299
ً
فضا ذاتا فاقد جنســــــیت است و مکانها و فضاها تنها میتوانند
نشانههای جنسیتی را بروز دهند و جایگاههای متفاوتی برای زنان
و مردان قائل شــــــوند (کولمان)331 ،1396 ،؛ اما درک نشــــــانههای
جنسـ ـ ــیتی درون فضاها ،آن هم در بســــــتری مربوط به قرون میانه
اسالمی ،کار بسیار دشواری است؛ نخست به دلیل تغییر فضاها و از
بین رفتن بســــــترهای برجا ،و دوم به دلیل از بین رفتن و یا استحاله
معنایی بسیاری از این نشــــــانهها و نمادها به مرور زمان .به اعتقاد
لوفور ،شهرهای کهن فضای اختصاصی خاص خود را داشته است
ً
که لزوما شـ ـ ـ�بیه به فضاهای دوران متاخر نیست (Lefebvre, 1991,
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)31؛ اما مسـ ـ ــئله تنها به درک فضاهای قرون میانه اسالمی محدود
نمیش ـ ـــود ،بلکه همانطور که ذکر شـ ـ ــد ،هدف ،شناسـ ـ ــایی و درک
فضاهای تفکیک شـ ـ ــده بر مبنای جنسیت اسـ ـ ــت .بهصورت کلی
برای درک فضاهای جنسیتی شده ،بررسی مباحثی چون مذهب،
شـ ـ ــیوهی زیسـ ـ ــت و طبقات اجتماعی در روند کار بسـ ـ ــیار تاثیرگذار
است .بر همین اساس است که به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان
(کولمـ ـ ــان343 ،1396 ،؛ احمـ ـ ــد136 ،1392 ،؛Dalkesen, 2007,
 ،)7-13افراد -زن یا مرد -به واسطه طبقات اجتماعیشان ،تجربه
متفاوتی از فضا دارند.
از طرف دیگر لوفور در بحث تولید فضای خود ،ســــــهگان ه فضایی را
معرفی مینماید که عبارتند از :عملکردهای فضایی ،7بازنماییهای
فضا 8و فضاهای بازنمایی ،Lefebvre, 1991, 33( 9ترکمه و شیرخدایی،
 27 ،1394و  .)28عملکـ ـ ــرد فضایی ،مفهومی اسـ ـ ــت که وجه مادی
کنشگری و برهمکنش اجتماعی را تعیین میکند (نک ژینیچ،1393 ،
 .)103آنچیـ ـ ــزی که ا کنـ ـ ــون تحت عنوان محوطههای باسـ ـ ــتانی و
ویرانهها نمـ ـ ــود دارد ،حاصل عملکردهای فضایی جوامع گذشـ ـ ــته
ً
است .اما بازنماییهای فضایی ،عموما توصیفها و نظریههای علمی
فضا را در بر میگیرد .اطالعات مهندسی ،نقشهها و برنامهها ،در این
بخش قرار میگیرند (ترکمه و شیرخدایی )26-25 ،1394 ،و در نهایت
فضاهای بازنمایی لوفور ،که بــــــه ُبعد نمادین فضا میپردازد .در این
نوع فضا ،عناصر ذهنی (فضاهای نمادین ،نقاشــــــیها و  )...هستند
که معناهای گونا گونی را برای عملکردهای فضایی تصور میکنند .در
واقع فضاهای بازنمایی ،به سیســــــتمهای کم و بیش همبستهای از
نمادها و نشانههای غیر کالمی گرایش دارند(.)Lefebvre, 1991, 13
پژوهشگران در بررسـ ـ ــی فضاهای جنسیتی شده در آثار نقاشی،
ً
عموما سه رویکرد را دنبال میکنند :نخست ،جنسیتی کردن مکان
ی که مکان بازنمایی شـ ـ ــده در منابع تصویری
مجسمشـ ـ ــده ،طور 
با رویکردهای جنسـ ـ ــیتی بررسـ ـ ــی شـ ـ ــود ،دوم ،خوانش جنسیتی
نشانههایی که در منابع تصویری به صورت خودآ گاه و یا ناخودآ گاه
بازنمایی شـ ـ ــده اسـ ـ ــت و در نهایت ،پرداختن به زمینه ایدئولوژیک
تصاویـ ـ ـ�ر( .)Rendell, 2003,105بـ ـ ــه صـ ـ ــورت کلـ ـ ــی ،در نگارگری با
فضاهای معماری زیادی مواجه هسـ ـ ــتیم :فضای کاخ ،کوشـ ـ ــک،
نماهای دورنی و بیرونی ،اجزای مختلفـ ـ ــی چون ایوان ،حیاط و از
این قبیـ ـ ــل که نحوه قرارگیری این اجزا ،در ترکیببندی کلی تصاویر
بسـ ـ ــیار حائز اهمیت است موقعیت افراد در نگارهها و چشماندازها،
ازجمله مواردی است که میتواند ما را در تحلیلهای فضایی یاری
رساند .در قالب همین نگارهها میتوان به این مسئله پرداخت که
چگونه فضاها در قالب تصویر ،جنسـ ـ ــیتی میشوند و مردان و زنان
چگونه در فضاهای مختلف بازنمایی میشوند.

نگاهی تاریخی به سیاســــــتهای جنسیتی در
دورهی مغول
امپراطوری مغول از سـ ـ ــال  616ه.ق (1219م) آغاز و به سال 756
ً
زمانی حدودا 140سـ ـ ــاله
ه.ق( 1355م) خاتمه مییابد .در این بازه
ِ

(بویل ،)289 ،3951 ،بســــــیاری از مهمترین رخدادهای تاریخ اسالم
رقم میخورد .فروپاشــــــی خالفت پانصدســــــاله عباسی ،قدرتگیری
تصوف ،نابودی اســــــماعیلیان و قدرت گرفتن سلسله ممالیک مصر
از جمله آنان اســــــت (بیانی197 ،1389 ،و 323؛ لین.)330 ،1390 ،
یورش مغوالن به ایران ،در دو مرحله صورت پذیرفت (پطروشفسکی،
 )457،1395و در دور دوم یورشهــــــا بــــــود که هال کوخان سلســــــله
ایلخانان را بنیان نهاد .مغوالن را میتوان بهعنوان نخســــــتین قوم
غیرمسلمانی معرفی نمود که توانستند به رهبری چنگیزخان بسیاری
از ممالک اســــــامی از جمله ایران را تســــــخیر کننــــــد (بیران،1394 ،
ً
 .)123 -122پژوهشــــــگران عموما در هنگام بررسی باستانشناسی و
تاریخ دوره اســــــامی ،شاهد انطباق گسترده اسالم با اوضاع محلی و
فضاهای تحت سلطه درآمدهی خود هستند (اینسل.)209 ،1394 ،
اما در طی هجوم مغوالن ،این رخداد چهرهای دیگر به خود میگیرد
و اینبار به نوعی میتوان شــــــاهد انطباق معیارهای مغولی -چه از
منظر اجتماعی و چه از ُبعد فرهنگی -با یک فضای مســــــلمان بود.
هرچند که این تناقضات با اسالم آوردن ایلخانان در زمان غازانخان
کمرنگ شد اما هیچگاه از بین نرفت (اللهیاری و دیگران.)5 ،1392 ،
مغوالن از دو ویژگی مهم برخوردار بودهاند ،نخست پیروی از قوانین
یاسـ ـ ــا و دوم زندگی به شــــــیوه کوچنشــــــینی .همانطور که میدانیم
ضربآهنگ زندگی روزمره در جامعه مغول ،برپایه شیوه کوچ و ایالتی
بوده است (والدیمیرتســــــف .)63 ،1386 ،به اعتقاد پطروشفسکی،
میتوان دو گونــــــه گرایش را در سیاســــــتهای فتوحات مغوالن در
نظر گرفت :نخســــــت ستایندگان روش زندگی صحرا گردی به شیوه و
ً
سـ ـ ــنت مغوالن ،و گروه دوم که عمدتا متکی بود بر اشرافیت ایرانی و
روحانیون مسلمان و البته شمار وسیعی از بازرگانان (پطروشفسکی،
.)465 ،1395
یاسا ،مجموعهای از قوانین مغول با افکار و تجربیات چنگیزخان
را شامل میشــــ��ود ( .)Atwood, 2004, 264یاســــــا مبتنی بر زندگی
کوچروی مغوالن تدوین شده و چندان همخوانی با زندگی شهری،
آن هم در جامعهای مســــــلمان نداشته اســــــت .از مجموعه قوانین
یاسا که تا کنون گردآوری شده (لمب ،)198 -195 ،1388 ،تنها چند
مورد آن به طور صریح به مســــــائل جنسیتی اشاره دارد .تا کید بر کار
و حضور زنان در محیطهای کاری و نقش آنان در نبود شــــــوهر و به
رسمیت شناختن فرزندان نامشروع ،از جمله این موارد است( (�Dal
 .)kesen, 2007, 121در طرف مقابل یاسا ،شریعت اسالم قرار دارد.
شـ ـ ــریعتی که در تمامی زوایای زندگی جوامع مســــــلمان وارد و برای
هر مسئلهای قانونی تدوین شده است .به عنوان مثال میتوان به
حسبههای ِابن ِا َ
خوه در سده  7ه.ق ( 13میالدی) نگاهی انداخت
ِ(ابن ِا َ
خوه 74 ،1394 ،و  75و  174و  192و  196و  ،)222تا به قوانین
سـ ـ ــخت جنســــــیتی آن پیبرد .هرچند که این قوانین همیشه اجرا
نمیشد ،اما دست شــــــارعان برای اجرای آن باز بوده است .تقابل
ساختار شهری و کوچنشین نیز ،خود یکی دیگر از تعارضات موجود
است (محمد مرادی و جعفرپور ناصر .)94 ،1392 ،جامعه ایرانی با
شیوه کوچنشینی غریبه نبوده ،اما هیچگاه به اندازهی دوره مغول،
شیوه زیست به عنوان مسئلهای مهم مطرح نشده است (کنارودی
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ً
و نعیمی .)1395 ،ساختارهای شهری ،عموما با تفکیکپذیریهای
ً
زیاد فضایی مواجه است ،خصوصا در جامعهای مسلمان که بحث
محرمیت و در کل سنت حقوق اسالمی ،از اولویتهای آن به شمار
میرود ( .)Abu-Lughod, 1971در مجموع ،ترجیح قوانین اسالمی
بر خانهنشـ ـ ــینی زنان و حضور مسـ ـ ــتمر آنان در فضاهای خصوصی
اسـ ـ ــت تا فضاهای عمومی (احمد .)28 ،1392 ،جدایی بین عرصه
فعالیت زنان و مردان ،از خصایص مشترک جوامع اسالمی است که
این موارد ،منجر به شکلگیری فضاهای جنسیتیشده چون حمام
و حرمسـ ـ ــرا میشـ ـ ــود .اما در مقابل فضای شـ ـ ــهری و یکجانشینی،
میتوان به فضای کوچنشینی و ایالتی اشاره نمود .فضایی که بنا به
ماهیت آن ،بسـ ـ ــیاری از مرزبندیهای فضاهای شهری دیگر وجود
ندارد .فضای اردوها ،بیشتر شامل فضاهای عمومی است و فضای
خصوصی را شـ ـ ــاید بتوان تنها در داخل یورتها مشـ ـ ــاهده نمود.
ً
چادرهـ ـ ــای مغوالن ،عموما به صورت مـ ـ ــدور ،دارای مرزبندیهای
مشخصی نسبت به دیگر یورتها بوده است .سنت اردویی مغول،
جزو موارد بکر و دسـ ـ ــت نخوردهای است که همچنان در مغولستان
قابل مش ـ ـ��اهده اس ـ ـ��ت ( .)Evans & Humphrey, 2002, 191یکی از
بهترین منابع برای بررسـ ـ ــی تفکیکهـ ـ ــای فضایی در جوامع مغول
سدههایمیانه ،عالوه بر مطالعات قومباستانشناسی ،نقاشیهای
برجای مانده لیدی ونجی ۱۰مربوط به قرن هشتم ه.ق(14میالدی)
است (تصویر .)1آن طور که از این تصاویر برمیآید ،چادرهای مدور،
آالچیق ،حصارکش ـ ـ ـیهای یورت از ویژگیهای اردوی مغول است.
همچنین ،چنانچه مشـ ـ ــخص اسـ ـ ــت فضای پخت و پز در فضایی
بیرونی قرار داشته است.
بهصورت کلی ،فضای اجتماعی شـ ـ ــامل دو چیز است .نخست
مناسبات زیسـ ـ ــت فیزیولوژیکی در بین جنسیتها و گروههایسنی
همراه با نهاد خانواده و دوم ،مناسـ ـ ــبات تولید و به عبارتی تقسیم
کار در ش ـ ـ��کل وظایف اجتماعی سلس ـ ـ��له مراتبی (Lefebvre, 1991,
 .)32این دو در دو جامعه ایرانی -اسـ ـ ــامی و مغولی با یکدیگر بسیار
متفاوت بوده اسـ ـ ــت .به عنوان مثال تقسیم کار و وظایف اجتماعی
در جامعه مغـ ـ ــول ،بر عکس جامعه ایرانی ،بر حضور آشـ ـ ــکار زنان و
فعالیت آنان در فضاهای عمومی تا کید میکند (بیانی105 ،1388 ،؛
پلیو .)107 ،1382 ،در عین حال نهاد خانواده در جامعه اسـ ـ ــامی با
تا کید بر فضاهای خصوصی بسیار نمود دارد.

نگارههای دوره ایلخانی
در زمان غازانخان ،تبریز مهد فرهنگ و هنر میشود و نگارههای
زیادی در این دوران تولید میشود (آژند .)139 ،1389 ،در نقاشی این
دوره اشخاص بلند قامت در جامههای بلند با سرهای اندکی خمیده
تصویر شدهاند که این پیکرهای بلند قامت ،الگوهای بیزانسی را به
یاد میآورند (یزدان پناه و دیگــــــران .)5 ،1388 ،چهرهها ،جامهها و
جنگافزارها مغولی است .ابرهای پیچدار ،کوههای مخروطی شکل،
درختان گرهدار و انسانهای ترسیم شده که به نژاد حا کم (مغول) تعلق
دارند نفوذ هنر چینی را در این آثار بهوضوح نشان میدهند (مظاهری
و دیگران .)9 ،1389 ،همانطور که ذکر شد ،در این گفتار دو نسخه
مهم دوره ایلخانی بررســــــی خواهد شد .نخســــــت نگارههای موجود
در جامعالتواریخ که در آلبومخانه دیز موجود اســــــت و موضوعات آن
مربوط به تاریخ مغول اســــــت .نســــــخه دوم که متاخرتر از نسخه اول
است ،نگارههای شاهنامه بزرگ ایلخانی (ابوسعیدی) یا دموت است
که در آن فضاهای ایرانی بازنمایی شده است .از جامعالتواریخ نسخ
متعددی موجود است که در مجموعههای مختلفی چون آلبومخانه
دیز ،کتابخانه موزه توپقاپیســــــرای و همینطور نسخ عربی آن که در
دانشــــــگاه ادینبورگ و مجموعه خلیلی نگهداری میشود .نگارههای
ً
موجود در مجموعههای خلیلی و ادینبورگ ،عموما شامل موضوعات
مذهبی و تاریخ غیرمغول است .بنابراین منبع اصلی این نوشتار ،آثار
تصویری موجود در آلبومخانه دیز اســــــت .در این آلبوم ،برگهایی از
نسخه فارسی جامعالتواریخ (شامل  24نگاره) گردآوری شده است و
ً
از لحــــــاظ موضوعی عموما تاریخ مغوالن را چه پیش از فتوحات و چه
بعد از آن در بر گرفته اســــــت .فضاهایی که در نگارههای دیز بازنمایی
شدهاند ،شامل فضای اردوی خان و خاتون (فضای درباری) ،فضای
دش ـ ـ ـتهای باز و شــــــکار ،فضای مرگ و ســــــوگواری ،فضای شهری و
ابوابالبر ۱۱است .در این گفتار به دلیل محدودیت ،به هفت تصویر با
مضمون فضاهای اردو و فضای شهری و ابوابالبر پرداخته شده است.
شـ ـ ــاهنامه ابوســــــعیدی نیز در اواخر حکومت ســــــلطان ابوسعید
ایلخانی و وزیر او خواجهغیاثالدینمحمد فرزند وزیر مقتول ،خواجه
رشـ ـ ــیدالدین در بین ســــــالهای  731الــــــی  736ه.ق (1336-1331
ً
م) در تبریز ،احتماال زیر نظر احمد موســــــی و شا گردانش مصور شده
است .این شــــــاهنامه دارای  58مجلس است که در اینجا به  8پرده
اشــــــاره خواهد شد .این نسخه را حد اعالی هنر نگارگری مکتب تبریز
مینامند و چون دیگر آثار این مکتب ،میتوان در آن عناصر هنر چینی،
هند ،روم شــــــرقی و ایرانی را مشاهده نمود (خزایی.)16 -15 ،1387 ،
فضاهای بازنمایی شده در این نگاره نیز شامل فضاهای درباری کاخ و
سرای ،فضای شکار ،فضای رزم و جنگ ،فضای مرگ و سوگواری است
که در این گفتار به فضاهای درباری و شــــــهری پرداخته شده است.

نگارههای جامعالتواریخ
تصویر -1نقاشــــــیهای لیــــــدی ونجــــــی از اردوهای مغــــــول ،فضاهای آالچیــــــق ،یورتها،
حصارکشیها ،فضای پخت و پز در محیط بیرونی قابل توجه است.
مأخذ)Rorex and Fong, 1974, 35( :

فضاهایی که ذیل موضوع تاریخ مغوالن و ایلخانان در نســــــخه
آلبومخانه دیز بازنمایی شده است ،شامل موارد زیر است:
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فضای اردوها و یورتها
ً
در بازنماییهایـ ـ ــی از ایـ ـ ــن دسـ ـ ــت ،عمومـ ـ ــا موضوعاتی چون
قوریلتایها و مراسمی چون کاسهگیری ،سیورغامیش ایلخانان به
تصویر درآمدهاند .آنچه که در این دسـ ـ ــته باید بدان پرداخته شود،
توجه به فضاهای عمومی و خصوصی و بررسـ ـ ــی حضور و جایگیری
زنان و مردان نسبت به یکدیگر درون فضاهای بازنمایی شده است.
مراسـ ـ ــم درباری :شـ ـ ــش تصویر در آلبومخانه دیـ ـ ــز ،مربوط به
ً
بازنمایی فضای حا کم بر قوریلتایها و مراسم درباری است .عموما
موضوعات اینچنینی از یک سـ ـ ــاختار کلی پیروی میکنند .رخداد
در یک فضـ ـ ــای باز (اردوی خان) اتفاق میافتـ ـ ــد .خان و خاتون بر
تخت سـ ـ ــلطنت نشستهاند و اطراف آنان افراد درباری و لشگری قرار
ً
دارند .خان و خاتون با لباسهایی نسـ ـ ــبتا یکشکل که تنها تفاوت
آنها را میتوان در یقهها و نوع دوخت قسمت سینه مشاهده نمود،
در حال گفتگو و یا نوشـ ـ ــیدن به تصویر کشیده شدهاند .در سمت
راست تصویر (سمت چپ خاتون اصلی) ،خاتونانی که بغتای بر سر
دارند در ردیفهای چندتایی نشستهاند .بغتای ،کاله رسمی زنان
خاتونان خان به شـ ـ ــمار میآمده و از این روی،
بلندمرتبـ ـ ــه مغول و
ِ
بازنمایی آنان در این تصویر گویای جایگاه باالی طبقاتی آنان است.
در کنار خاتون بلندمرتبه ،زنان و درباریان مرد نیز تصویر شدهاند که
در حـ ـ ــال گفت و گو با یکدیگرند .در مرکـ ـ ــز تصویر و در جلوی خان و
خاتون ،میزی قرار دارد که روی آن تنگهای گردن باریک به چشم
میخورد .در سـ ـ ــمت چپ تصویر (راسـ ـ ــت خان) ،گروههای نظامی
و لشگری را میتوان مشـ ـ ــاهده نمود .در پایین تصویر نیز گروههای
موسیقی ،در حال نواختن هستند.
در تصویر ،2تا سـ ـ ــه ردیف خاتونان بلندپایه را میتوان مشاهده
کرد که ُبغتای بر سـ ـ ــردارند و تعدادشـ ـ ــان به دوازده تن میرسد که
نشـ ـ ــان میدهد که خان عالوه بر خاتون اصلی ،دوازده خاتون دیگر
نیز داشـ ـ ــته اسـ ـ ــت .در کنار خاتونان بهاحتمال مقامات کشوری و
دیوانی قرار دارند و این موضـ ـ ــوع را میتوان با کاغذ(طومار) بلندی
که بر دست یکی از آنان است ،مشاهده نمود .در تصویر 3نیز ،تا سه
ردیف خاتونان بغتای بر سـ ـ ــر نمایش دادهشدهاند که در ردیف باال،
خاتونان بر روی نیمکت نشستهاند و در ردیفهای پایینتر بر روی
ً
کوسن نشسـ ـ ــتهاند .در این تصویر ،خاتونان عموما دستهایشان را

درون آستین کردهاند .در ردیف سوم و در کنار سه خاتونی که بغتای
بر سردارند ،سه زن دیگر وجود دارند که با توجه بهجایگاهشان که
در ردیف سوم هستند و اینکه بغتای بر سر ندارند ،میتوان احتمال
داد که آنان قومای (زن صیغهای) خان هستند.
بهصورت کلی طبقــــــات اجتماعی که در ایــــــن فضاها بازنمایی
شدهاند ،شامل موارد زیر است:
 خـ ـ ــان و خاتون بــــــزرگ :خان و خاتــــــون در این ســــــاختار درحالتهای مختلفی تصویر شدهاند :دست بر شانه یکدیگر ،در حال
نوشـ ـ ــیدن و مراسم کاسهگیری ،یا یکی پارچهای را در دست گرفته و
دیگری یک شی مدور قرمز رنگ را.
 خاتونان و دیوانیان :زنان به دو گروه کلی تقســــــیم میشوند،خاتونان بغتای بر سر و زنانی که به احتمال نقش قوما را داشتهاند.
ً
 افراد نظامی :نظامیان عموما دارای ســــــاحهای مختلف و بالباسهایی فاخر به تصویر کشیده شدهاند.
ً
 گروه موسیقی و اجرایی و هدیهدهندگان :که عموما در مرکز وپایین صحنه قرار دارند و جنسیت آنان به درستی مشخص نیست.
چنانچه مشاهده شــــــد مراسم درباری ایلخانان نه در کاخ که در
فضایی باز و در یک اردو برگزار میشــــــده اســــــت .در بیشتر تصاویر،
کاس ـ ـ ـهای در دســــــت افراد اســــــت و ب ه احتمال ،بازنمایی مراســــــم
کاس ـ ـ ـهگیری است که مربوط به ســــــنتی مغولی است (نک :عابدی،
 .)1374در واقــــــع در این تصاویر ،بیشــــــتر از اینکــــــه بتوان تفکیک
فضاهای جنســــــیتی را مشــــــخص نمود ،میتــــــوان تفکیک طبقات
درباری و قرارگیری آنان را در یک مراســــــم درباری درک نمود .بدین
شـ ـ ــرح که افراد بلندمرتبه از باالی تصویر بــــــه پایین و در ردیفهای
ً
مشخص نشان دادهشدهاند .حتی ردیفهای خاتونان نیز احتماال
بر اسـ ـ ــاس اهمیت آنان است .تمامی خاتونان در قسمتی قرار دارند
که مقامات دیوانی قرارگرفتهاند و در برخی موارد با یکدیگر مشغول
گفتگو هس ـ ـــتند که این ،نقش خاتونان را در مناســــــبات سیاسی و
دیوانی بهخوبی آشکار میسازد .همچنین با توجه به نوع قرارگیری
آنها در این فضاها ،نمیتوان هیچگونه فضاهای جنسیتی شدهای را
مشخص نمود که تنها معطوف به یک جنس خاص باشد .به غیر از
مراسم سیورغامیشی ،دو تصویر دیگر در مجموعه دیز موجود است
که مربوط به مراســــــمی درباری است .نخســــــت مراسم قرآنخوانی

تصویر -2جامعالتواریخ ،مراسم کاسهگیری قاآن در فضای باز اردو.
مأخذ( :آلبومخانه دیز ،برلین)Diez A, Fol. 70, P. 20, 23 ،

تصویــــــر -3ســــــمت راســــــت ،جامعالتواریخ ،مراســــــم کاســــــهگیری قـ ـ ــاآن در فضـ ـ ــای باز.
مأخذ(:آلبومخانه دیز ،برلین)Diez A, Fol. 70, p. 25- 26،
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غازانخان که فضایی شـ ـ ــبه مذهبی دارد ،یورتها شبیه مساجد
بازنمایی شده و بازنماییها گویای حضور مردانه است .دوم مراسم
برپایی جشـ ـ ــنی توسط یک خاتون .در گوشـ ـ ــه سمت راست تصویر
برپایی جشـ ـ ــن (تصویر ،)4خاتونی که بغتای بر سر دارد با همراهان
خود ،نظارهگر تدارک مراسم اسـ ـ ــت .خاتون و همچنین همراهان،
دامن بلند او را گرفتهانـ ـ ــد .این فرم همراهی کردن خاتون که دامن
بلند خود را در دست گرفته و دو فرد در اطراف که یکی از آنان کیف
رودوشی را حمل میکند در دیگر نگارهها نیز نمایان است (تصویر .)5
در گوشه دیگر ،تصویر چادری با طر حهای زیبایی به رنگ الجوردی
در حال برپایی اسـ ـ ــت .در قسـ ـ ــمت مرکزی و نزدیک به سمت چپ
تصویر ،دربـ ـ ــی چوبی قرار دارد و به نظر میآید ،برخی مشـ ـ ــغول کار
روی آنها هسـ ـ ــتند .این تصویر ،سرشار از حرکت و بههیچوجه ایستا
نیسـ ـ ــت .درمجموع در این تصویر میتوان خاتون بزرگ ،خاتونان
همراه ،مأمـ ـ ــور نظارت و کارگران را تشـ ـ ــخیص داد که در آن خاتون
اصلی محوریت اصلی و نقش اصلـ ـ ــی در تولید فضا را بر عهده دارد.
تهـ ـ ــا :تنها اثری که نشـ ـ ــان از
بازنمایی فضـ ـ ــای داخلی یور 
فضای درونـ ـ ــی یورتها میدهد ،لحظه به دنیـ ـ ــا آمدن غازانخان
اسـ ـ ــت (تصویر .)6زیرانداز زیگزا گ مانند ،حاشیههای دیوار و رنگ
پیشزمینه ،تا کیدی اسـ ـ ــت بر بازنمایی فضای درونی .تمامی افراد
در یک فضای مشـ ـ ــترک و بدون هیچگونـ ـ ــه تفکیکپذیری فضایی
ترسیم شـ ـ ــدهاند .قولتاق خاتون مادر غازان و غازان نوزاد در سمت
چپ به تصویر کشیده شدهاند .سه خاتون که بغتای بر سردارند ،در
ً
مرکز تصویر قرار دارند که یکی از آنها احتماال ُبلغان خاتون -همسـ ـ ــر
آباقاخان -اسـ ـ ــت .کنیزی که بخوردانی در دست دارد و در نزدیکی
مادر غازان خان به تصویر کشیده شـ ـ ــده ،دارای حجاب است .اما
این فضا نیز فضایی تکجنسیتی نیست و در سمت راست میتوان
سه مرد را مشاهده کرد که در دستانشـ ـ ــان اسطرالب قرار دارد و به

ً
احتمال ،در حال رصد طالع ایلخان کوچک هستند .سه مرد دقیقا
در مقابل و روبروی مادر غازانخان به تصویر کشیده شدهاند .این
ً
بازنمایی کامال قرینه متنی نسخه جامعالتواریخ است که لحظه به
دنیا آمدن غازان خان را شرح می دهد (فضلاهلل همدانی،1358 ،
.)4032 -4028
ساختارهای شهری و معماری
بیشـ ـ ــتر نگارههای با این مضمون مربوط به جنگهای مغوالن
اسـ ـ ــت و لحظاتی را به تصویر میکشــــــد که به فتح یک شهر یا قلعه
ً
میانجامد .در این صحنههــــــا ،عموما دیوارهای قلعه و حصارها به
نمایش درآمده اســــــت .در آلبومخانه دیز ،دو تصویر منعکسکننده
فضاهای شهری اســــــت ،یکی مربوط به فتح بغداد است و دیگری
مقبره غازانخان در شنب غازان.
نگارهی فتح بغداد ،آلبومخانه دیز :این نگاره که در دو صفحه
به تصویر کشیده شده ،محاصره شــــــهر بغداد توسط ُهال کو نمایش
داده شـ ـ ــده اســــــت (تصویر .)7مغوالن با منجنیق و تیر و کمان و با
ضرب نظامی در حال حمله به شــــــهر هستند و ارتش عباسیان نیز از
برج و باروهای حصار شــــــهر در حال دفاع هستند .در سه جای این
تصویر ،زنان قرار دارند .دو قســــــمت باالی چپ و راســــــت ،در طبقه
باال در هر ایوان دو زن باحجاب قــــــرار دارند که نظارهگر صحنه نبرد
هسـ ـ ــتند .در بخش مرکزی تصویر ســــــمت چپ نیز ،زنی از گوشهی
درب شـ ـ ــاهد جنگ اســــــت .از طرف دیگر در تصویر سمت راست،

تصویر -5فرم ایستادن خاتون مغول و همراهان وی ،قابل مقایسه  با تصویر.4
مأخذ( :آلبومخانه دیز ،برلین)

تصویر  -4جامعالتواریخ ،برپایی جشن تحت نظارت خاتون.
مأخذ( :آلبومخانه دیز ،برلین)Diez A, Fol. 70, p.18 ،

تصویر – 6جامعالتواریخ ،بازنمایی فضای درونی ،صحنه به دنیا آمدن غازانخان.
مأخذ( :آلبومخانه دیز ،برلین)Diez A, Fol. 70, P. 8 ،

63
تحلیل بازنمایی فضاهای جنسیتی در نگارگری دوره ایلخانی

قایقی مشـ ـ ــاهده میشود که در آن ،سـ ـ ــه نفر از مقامات بلندپایه در
حال فرار هستند .نکتهای که از شهر مشخص است ،ساختارهای به
هم پیوستهای است که زنان تنها در بخشهای حاشیهای آن نمود
دارند .در اینجا زنان تنها شاهدان رخداد هستند.
ً
مقبره غازانخان :چنانچه مشـ ـ ــخص اسـ ـ ــت ،فرم مقبره کامال
متناس ـ ـــب با فرمهای مقبرهای دوران پیش از مغول در ایران است
(تصوی ـ ـــر  ،8چپ) .بنایی آجری و بلند کـ ـ ــه در رأس آن گنبدی قرار
دارد .اطراف مقبره را با حصاری پوشـ ـ ــاندهاند (مـ ـ ــرادی و دیگران،
 .)1395در این تصویر ،سـ ـ ــه فرد حضور دارند که دو تن از آنان ،دم
یکی از دربهای مقبره نشسـ ـ ــتهاند و دیگری از درون مقبره ،درب
را به روی آنان بازکرده اسـ ـ ــت .اما برای درک فضا بهتر است به نگاره
شـ ـ ــنب غازان جامعالتواریخ نسـ ـ ــخه دوره تیموری نیز توجه شـ ـ ــود
(تصویر  ،8راست) .در نگاره دوره تیموری نیز ،مقبره غازان را در مرکز
با گنبدی مدور ترسـ ـ ــیم کرده اسـ ـ ــت .در پنجرههای این فضا ،تنها
حضور مذکر را میتوان دید.

تصویر -7جامعالتواریخ ،فتح بغداد.
مأخذ( آلبومخانه دیز ،برلین)Diez A, Fol.70, P.7 – P.4 ،

تصویر -8جامعالتواریخ ،بازنمایی فضای شنب غازان.
تصویر چپ :مقبره غازانخان .مأخذ( :آلبومخانه دیز ،برلین) Diez A, Fol. 70, P.13 ،
تصویر راست :شنب غازان ،جامعالتواریخ دوره تیموری .مأخذ( :کتابخانه ملی پاریس)

نگارههای شاهنامه بزرگ ایلخانی
در این مجموعه نیز ،فضای کاخ و معماری شهری بهخوبی نمود
دارد .همچنین دشتهای باز از دیگری فضاهایی است که میتوان
به آن اشـ ـ ــاره نمود .همچنین در شـ ـ ــاهنامه ابوسـ ـ ــعیدی ،تصاویر
بسیاری از فضای داخلی کاخها بازنمایی شدهاند که میتوان آنها را
به موارد زیر تقسیم نمود:
بازنمایی مجالس بار عام شــــــاهی /زنان پردهنشین :مراسم
درباری و بارعام در شـ ـ ــاهنامه ایلخانی ،برخــــــاف بازنمایی فضای
ایلخانی در نســــــخه جامعالتواریخ ،سرشــــــار از عناصــــــر معماری و
تفکیکپذیریهای فضایی اســــــت .در این بخــــــش ،با دو نوع فضا
ً
روبرو هستیم ،نخســــــت صحنههای صرفا مذکر که در آن هیچ زنی
حضور ندارد و دیگری ،صحنههایی کــــــه حضور زنان تنها معطوف
به پنجرهها اســــــت و مصداق بارز پردهنشــــــینی زنان است .از لحاظ
ً
ساختاری ،عموما در دو طرف تصاویر و فضاهای باالیی آن ،درگاه و
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پنجرههایی قرار دارد .حضور زنان در این تصاویر ،محدود به حضور
مخفیانه در پنجرههاسـ ـ ــت که تنها صورت آنان مشخص است .در
برخـ ـ ــی تصاویر ،زنان دارای حجاب و در برخـ ـ ــی دیگر ،فاقد حجاب
دارای گیسـ ـ ــوان بلند و موجدار تصویر شـ ـ ــدهاند .فرم معمول بارگاه
پادشاهان ایرانی ،صحنی است مرکزی در دو طبقه که اطراف آن را
دربهای کلوندار پوشانده است که به طبقه باال راه دارد .روزنه و
یا ایوانهایی در دو گوشه تصویر قرار دارند که جایگاه زنان در نقش
ناظران همیشـ ـ ــگی رخدادها را بازنمایی میکند .در صحن مرکزی،
تخت پادشاهی قرار دارد که مختص شخص شاه است و اطراف آن

را افراد مختلف احاطه کردهاند .این ساختار را میتوان در پردههای
گفتگوی بهرام با نرســــــی ،پادشــــــاهی َزو ،صورت گشتاسب و آمدن
اسفندیار به نزدیک او مشــــــاهده نمود (تصویر  .)9نکته قابل تأمل
در این نگارهها ،زاویه نگاه زنان اســــــت که در حاشیه تصاویر نقش
شدهاند .تمامی زنان ،نگاه مستقیمی به صحنه رخداد دارند .این
مردان در صحنه ،هیچگونه توجهی به حضور آنان
در حالی است که
ِ
ندارند و هیچ نگاهی از افراد به آنان دوخته نشده است که به نوعی
حضور در حاشیهی زنان را در این فضا نشان میدهد .همانطور که
ِ
میدانیم ،نگاه از طریق ســــــاختهای معماری هدایت میشــــــود تا

زنان در حاشیه.
تصویر -9شاهنامه ابوسعیدی ،بازنمایی مراسم درباری(فضای درونی کاخ) و بازنمایی ِ
تصویر سمت راست:صورت گشتاسب و آمدن اسفندیار نزد او .مأخذ( :موزه هنر دانشگاه هاروارد ،شماره موزهای)1960.195:
تصویر وسط :پادشاهی زو  .مأخذ( :گالری سکلر ،موزه اسمیتسونیان ،واشنگتن ،شماره موزهای)S1986.107 :
تصویر چپ :سخن گفتن بهرام با نرسی .مأخذ ( :مجموعه خلیلی  ،شماره موزهای)MSS 004 :

تصویر -10شاهنامه ابوسعیدی ،حضور مهران ستاد در چین.
مأخذ ( :موزه مترو پولیتن ،نیویورک ،شماره موزهای)S1986.121c :

تصویر -11شاهنامه ابوسعیدی ،آمدن گلنار به بالین اردشیر.
مأخذ ( :موزه تاریخ و هنر ژنو ،شماره موزهای)104-55 :
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برخی ساختارهای اجتماعی و جنسیتی مشخص را تولید و بازتولید
نماید ( )Colomina, 1992, 73و در اینجا ،جایگیری پنجره ها نیز در
راستای همین امر است.
بازنمایی فضاهای داخلی با حضـ ـ ــور زنان و مردان :از جمله
فضاهای جالبتوجه در این نسـ ـ ــخه ،بازنمایی فضاهایی است که
در آن زنان و مـ ـ ــردان در کنار یکدیگر در فضای داخلی قرار دارند .به
عنوان مثال میتوان به تصویری مربوط به روایت زیبای شـ ـ ــاهنامه
اشـ ـ ــاره کرد که در آن ،خاقان چین برای جلب رضایت انوشیروان،
پیشنهاد ازدواجی سیاسـ ـ ــی میدهد و در همین راستا انوشیروان،
مهران ستاد را به چین میفرستد تا از میان پنج دختر خاقان ،یکی
را به همسـ ـ ــری برگزیند (تصویر  .)10در این تصویر ،با اینکه مردان و
زنان در فضای داخلی به تصویر کشـ ـ ــیده شـ ـ ــدهاند ،اما با این حال
فضای به تصویر درآمده ،دارای تفکیکهای جنسیتی است .گروه
مردان در فضای سمت چپ بر جای راهرو مانندی قرار دارند و گروه
زنان نیز در فضای ایوان مانندی که با دو ستون قرمز رنگ و سقفی
شاخص و پردهای سرخ رنگ از باقی فضا منفک شده است .در این
صحنه ،تالش شـ ـ ــده تا به واسطهی تغییر لباس زنان ،آرایش موها و
فرم صورت ،به هر دختر شـ ـ ــخصیتی جدا گانه داده شود .یکی دیگر
از فضاهای درونی که حضـ ـ ــور زن و مرد را بازنمایی کرده ،مربوط به

ً
فضاهایی کامال خصوصی اســــــت .برای نمونــــــه میتوان به پردهی
آمدن گلنار بر بالین اردشیر و در کنار او خفتن اشاره نمود (تصویر.)11
در این تصویر ،دو عنصر درب کلوندار که بسته است و پرده ،تا کیدی
است بر خصوصی بودن این فضا که در اینجا نگارگر با کنار زدن پرده،
مخاطب را به تماشــــــای این صحنه دعوت میکند .در این تصویر،
اردشیر با تاجی بر سر ،گلنار را که گردنبندی طالیی به دور گردن دارد،
ً
در آغوش گرفته اســــــت .رخدادهای اینچنینی ،کامال در فضاهای
خصوصی و درونی بازنمایی شــــــدهاند و هیچ وجــــــه بیرونی ندارد.
بازنمایـ ــــی فضای بیرونی ســــــاختمانها :برخــــــاف فضاهای
بازنمایی شــــــده در نســــــخه جامعالتواریخ که فضاهای ساختمانی
بواسـ ـ ــطه فتح و کشورگشایی بازنمایی شــــــده ،در نسخه شاهنامه
بواسـ ـ ــطه موضوعات مختلف عاشــــــقانه ،صحنه مرگ ،و  ....تصویر
ً
شدهاند .بناها عموما در چند طبقه آجری ساخته شدهاند که ایوان
و پنجره در باالی آن به چشــــــم میخــــــورد .در این فضاها نیز حضور
ً
زنان عموما در روزنهها نمــــــود دارد (تصویر .)12از جمله این فضاها
میتوان به نگارههای کشــــــتن مانی و رفتن زال پیش رودابه اشاره
نمـ ـ ــود .در مجموع حضور زنان در فضاهــــــای بیرونی بنا از دو طریق
نمود دارد :نخســــــت پنجرهها و دیگری حضــــــور فیزیکی در حیاط یا
محوطه باز درونی خانهها.

تصویر  -۱۲بازنمای فضای بیرونی در شاهنامه ابوسعیدی.
سمت راست :مرگ مانی .مأخذ ( :موزه رضا عباسی ،تهران)
سمت چپ :انوشیروان در خانه مهبد  .مأخذ ( :موزه متروپولیتن ،نیویورک ،شماره موزهای 52 :و  20و )2

نتیجه
با اسـ ـ ــتناد به نگارههای دوره ایلخانی ،دو گونه فضای مغولی-
ً
ایلخانی و ایرانی -اسطورهای به بحث گذاشته شد که عموما شامل
صحنههایی با موضوعات درباری و طبقات باالی اجتماعی است.

هرچند که هر دو نسخه جامعالتواریخ و شاهنامه در دوره ایلخانان
تولید شـ ـ ــدهاند ،اما با این وجود ،تفاوتهای جنسیتی آشکاری در
فضاهای بازنمایی شدهی نگارهها به چشم میخورد.
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در فضاهای بازنمایی شـ ـ ــده مربوط به تاریـ ـ ــخ مغول ،رخدادها
ً
عمومـ ـ ــا در فضاهای باز و اردو جریان داشـ ـ ــته اسـ ـ ــت و تنها عناصر
معماری کـ ـ ــه میتوان مشـ ـ ــاهده نمود ،چادر ،خیمه ،سـ ـ ــراپرده و
آالچیق است .مراسم گونا گونی چون قوریلتایها و مراسم عزاداری
در فضاهای عمومی و اردوها برگزار میشـ ـ ــده است .زنان و مردان در
دل رخداد به صورت پایاپای حضـ ـ ــور دارند و تفکیک نمایش آنان،
بیش از آنکه تفکیکی جنسـ ـ ــیتی باشـ ـ ــد ،تفکیکی بر مبنای طبقات
اجتماعی است .بازنمایی طبقات ،رویهای از باال به پایین دارد .در
مرکز و باالی تصاویـ ـ ــر ،خان و خاتون قرار گرفتهاند و هرچه به پایین
تصویر میآییم ،طبقات افرادی که تصویر شـ ـ ــدهاند پایینتر میآید
که شامل خدمتکاران و نوازندگان اسـ ـ ــت .به صورت کلی ،طبقات
اجتماعی کـ ـ ــه در این نگارهها بازنمایی شـ ـ ــدهاند شـ ـ ــامل :طبقه
درباریان (خان ،خاتونان و شاهزادگان) ،گروه نظامیان (که از مردان
تشکیل شده اسـ ـ ــت) ،گروه دیوانیان(که شامل مردانی هستند که
در کنار دیگر خاتونان قرار دارند) و در نهایت مستخدمان ،کنیزان و
قوماها میشود که هم زنان را دربرمیگیرند و هم مردان را.
در نگارههای جامعالتواریـ ـ ــخ ،فضای خصوصی چندان معنایی
ندارد و هر رخدادی در یک فضای عمومی در جریان اسـ ـ ــت و زنان
و مردان برحسب وظایف خود در فضا حضور دارند .نکته مهمتر در
این زمینه ،بازنمایی ابوابالبرهای ایلخانی است .چنانچه مشخص
است ،اینگونه فضای بازنمایی شده از ساختارهای شهری منسجم
برخوردار است و به همان میزان ،دارای تفکیکهای فضایی خاص
خود است .مجموعه بناهایی محصور با دربهای ورودی مشخص
و کتیبههای سردر و ساختمانهای چند طبقه .آنچه که مشخص
اسـ ـ ــت این اسـ ـ ــت که در اینگونه فضاها ،هیچ جنس مونثی تصویر
ً
نشـ ـ ــده است و فضای بازنمایی شده ،کامال مردانه است .نگاره فتح
بغداد نیز از این قاعده مسـ ـ ــتثنی نیسـ ـ ــت با ایـ ـ ــن تفاوت که حضور
زنان در آن ،به شـ ـ ــاهدین رخداد در کنج روزنه و پستوهای خانه و
در قالب نمایش مخفیانهی صورت ،تقلیل مییابد .به طور کلی در
نگارههایی که مربوط به موضوع تاریخ مغول بوده ،تنها در دو گونه
زنان در کنار مردان بازنمایی نشدهاند ،نخست فضایی شبه مذهبی
است مانند قرآن خواندن غازانخان و دوم ،فضای ابوابالبرها که
ذکر آن رفت .با این حال در نگارههای مربوط به تاریخ مغوالن ،زنان
بخش مهمـ ـ ــی از عملکردهای فضایی را بر عهده دارند .آنان در مرکز
تصویر قرار دارند و به لحاظ تعداد با مردان به تصویر درآمده برابری

میکنند .جایگاه طبقاتــــــی آنان نیز متنوع اســــــت چنانچه جایگاه
طبقاتی مردان نیز مشخص است.
اما مناسبات جنسیتی بازنمایی شــــــده در نگارههای شاهنامه
بزرگ ایلخانی ،بســــــیار متفاوت با فضاهای مربوط به تاریخ ایلخانی
در جامعالتواریخ اســــــت .در ســــــطح طبقه حا کم ،به جای فضای
اردوها و یورتها ،فضاهای کاخ و ســــــرای و تاالر بــــــار عام به تصویر
کشیده شده اســــــت .نگارهها گویای حضور مردانه در صحن اصلی
هسـ ـ ــتند و حضور زنان تنها در پنجرهها و بالکنهای طرفین تصویر
شـ ـ ــدهاند .بر خالف فضاهایی مربــــــوط به تاریخ مغولــــــی ،زنان در
فضاهای درباری ،هیچگونــــــه حضور پررنگی ندارند و حضور در مرکز
ً
تصاویر ،حضوری کامال مذکر اســــــت .تخت شاهی تنها برای شخص
شاه (جنس مرد) جای دارد و در صحن نیز هیچگونه زنی دیده نمی
شود .دو عنصر درب و پنجره ،ارتباط بالفصلی با جایگاه زنان دارند،
ً
زنانی که عموما در طبقات باال و در مکانهای غیرقابل دسترس که
تنها راه ارتباطی آن ،همان دربهای بســــــته است ،نقش شدهاند.
ً
فضایی درونی و کامال تک جنســــــیتی .حضور زنــــــان در تصاویر ،به
نگاه آنان خالصه میشــــــود ،نگاههایی کنجکاو ،آرزومند و نظارهگر.
به نوعی حضور آنان حضوری است نمادین؛ در تصویر حضور دارند
ً
ولی ظاهرا حضور آنان ،فاقد هرگونه عاملیتی اســــــت .سیاستهای
جنسـ ـ ــیتی در بازنمایی فضاها ،در راستای حضور زنان بهمثابه یک
تماشا گر رخداد است.
بخشـ ـ ــی دیگر از نگارههای این دســــــته ،فضاهایــــــی را بازنمایی
کردهاند که در آن ،زنان و مردان حضــــــور دارند ،حضور زن و مرد در
ً
کنار یکدیگر ،عموما در فضاهای درونی تصویر شده است و نه فضای
بیرونی .هرگونه حضور زن و مرد منوط اســــــت به فضای خصوصی،
آن هـ ـ ــم با حضــــــور دو فرد و نه گروههای انســــــانی .داســــــتانهای
ً
عاشقانهی شاهنامه ،از جمله آنان است .تماما در محیطی درونی
و به غایت خصوصی تصویر شده است ،تا جایی که تمام نشانهای
سـ ـ ــاختارهای فضای خصوصی چون پــــــرده ،درب و فرش در آن به
تصویر درآمدهاند .آن طور که مشخص است ،بحث حجاب چندان
مورد توجه نگارگران قرار نداشــــــته است و در فضاهای گونا گون زنان
با پوششهای متفاوتی به تصویر درآمدهاند .به هر ترتیب ،فضاهای
بازنمایی ش ـــــده در این دســــــته ،منجر به خلق فضاهای نمادینی با
حضور زنان شده اســــــت ،حضوری که در متن تصویر بسیار کمرنگ
است اما حقیقت وجودی آنها ،قابل کتمان نیست.

سپاسگزاری
از سرکار خانم دکتر لیال پاپلی یزدی در زمینه مباحث تئوریک صمیمانه سپاسگزاریم.

پینوشتها
1 Production of Space.

2 Right to the City.
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 3آلبوم خانه دیز ( ،) The Diez Albumsمجموعه  5جلدی است که توسط
هنریــش فردریــک ون دیــز در ســال  1789بــا بیــش از  400نــگاره دوره اســامی
گردآوری شده است و هما کنون در دانشگاه برلین نگهداری میشود.
4 Gender.
5 Space.
6 Gendered Spaces.
7 Spatial Practices.
8 Representation of Space.
9 Representation Space.
10 Lady Wenji.
 ۱۱ابوابالبر ،به مجموعههای معماری و فضاهای مســتقل شــهری اطالق
میشود که در دوره ایلخانی با الهام از اما کن مقدس اسالمی ساخته شده و در
مجموع ترکیبی از مجموعههای علمی و مذهبی بودهاند.

فهرست منابع
ِابــن ِا َ
خوه ،)1394( ،آیین شــهرداری در قرن هفتــم هجری(معالم القربه فی
احکام الحسبه) ،ترجمه جعفر شعار ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
احمد ،لیال ( ،)1392زنان و جنسیت در اسالم ،ریشه های تاریخی در جدال
امروزی ،ترجمه فاطمه صادقی ،نگاه معاصر ،تهران.
آژند ،یعقوب ( ،)1389نگارگری ایرانی(پژوهشــی در تاریخ نقاشــی و نگارگری
ایرانی) ،جلد اول ،انتشارات سمت ،تهران.
اللهیــاری ،فریــدون؛ حســین میرجعفــری و روحاهلل رنجبــر ( ،)1392بازتــاب
تغییر معیشت مغول در معماری عصر ایلخانان ،تاریخ نامه ایران بعد از اسالم،
سال سوم ،شماره پنجم ،صص .19 -1
اینســل ،تیموتــی ( ،)1394باستانشناســی و ادیــان جهانــی ،ترجمه مجید
خانلری ،انتشارات پارسه ،تهران.
بویــل ،جان انــدرو ( ،)1395تاریخ دودمانی و سیاســی ایلخانــان ،در :تاریخ
ایــران کمبریــج (جلــد -)5از آمــدن ســلجوقیان تــا فروپاشــی دولــت ایلخانــان،
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any written documents and illustrations left
from Ilkhanid period (medieval era) which
called Tabriz school in art history studies. Tabriz
school was flourished in the reign of Qazan Khan.
Ilkhanid illustration covered various subjects like:
historical, religious narrations, scientific and mythical issues. Main reason of historiography in Ilkhanid
period could be, their interest in recording the conquests and tribal honors. These material considered
as an important tools or medium for cultural and
social studies of special period. One of interesting
aspect of these studies is gender analysis. Pictures
are full of symbols and signs which indicate to gender issue, specially placement or position of men
or women in architectural elements. This position
can show social level or importance of each gender in the society. This paper attempts to find out
new ways of understanding relations among gendered spaces in Ilkhanid period through analyzing
the illustrations regarding to historical manuscripts.
To this aim, Henry Lefebvre theories in Production
of space considered as a base of study. Production of space is a concept which introduced by him
means that space is a social product that defines
all social and political relationships. From his point
of view visual products or works can set in the “representation space” class which point to the symbolic aspect of space. Two different class of written
documents will consider: The Great Mongol Shahnameh included national epics and mythical history
of ancient Iran and Jāmi’ al-tawārīkh is a narration
of Mongol history. Methodology is based on two
points: chronologically and classification of the objects. After Mongol invasion two ideological conversations happened in Iran between two different no-

mad and urban societies, Islamic rules alongside of
Yasa. Lifestyle of Mongol was based on Yasa rules
and nomadic method. Presence of man and woman
in this society was equal. Unlike urban lifestyle with
Islamic rules and urban spaces of social activities
like Bazar or even in private spaces like palaces
emphasized on limitations of presence of woman.
Through this research, the conflictions and difference of gendered relations in Ilkhans era will come
to the light. Illustrations of Mongol history selected
from Jāmi’ al-tawārīkh manuscript from The Diez
Albums. The Great Mongol Shahnameh miniatures
scattered in different museums. Through analyzing
the illustrations, two main spaces distinguished:
Mongolian yurts and urban space. Moreover, other
various public and private spaces depicted in these
miniatures. As a result of the survey on representations of space and gender: on the illustrations of
history of the Mongols, the role of women in various places is much more notable and bold. It shows
women roles as a same level with men in all social
activities. Whereas in the illustrations of Iranian history women depicted mostly as an observers of a
scene and just looking out from the window frames.
Also some other architectural elements like porch
(Ivan), curtain and attic windows shows the presence of women. Indeed, the urban spaces and constructions represent gender segregation more than
camp spaces or yurts.
Keywords
Ilkhanid, Gendered Spaces, Illustration, Jāmi’ altawārīkh, the Great Mongol Shahnameh.
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