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  )پژوهشي مقالة(

سير تحول مفهوم مادرساالري نزد مغوالن و ايلخانان با تحليل 
پرسيدن فريدون نسب خود را از ة آيكونوگرافيك نگار
  شاهنامة بزرگ مغوليدر  مادرش

  3و سارا صادقي 2، بهروز افخمي*1فرزاد فيضي
  چكيده

هاي هنري  ها و سبك مختلف تاريخي در هنرهاي آن دوره و ارتباط متقابل گونه هاي هبازتاب جريانات و حوادث دور
. اسـت  شـده  رفتـه يشناسي هنر امري پذ گران تاريخ و جامعه با رويدادهاي جامعة معاصر خلق اثر بين اكثر پژوهش

قراض ايلخانان پژوهش حاضر بررسي و تحليل چگونگي سير تحول مفهوم مادرساالري نزد مغوالن اوليه تا ان ةمسئل
هـا   در تحليل داده. است بزرگ مغولي مةانشاهدر  پرسيدن فريدون نسب خود را از مادرش ةنگارمطالعة موردي با 

. شـده اسـت    از مباني آيكونوگرافي ازجمله تطبيق نگاره با منابع تاريخي، روابط بينامتني و اسـتحاله بهـره گرفتـه   
اي و با استفاده از منـابع مكتـوب و ديجيتـال     عات به روش كتابخانهو اطال استـ تحليلي  رويكرد پژوهش توصيفي

 مغوالن اوليه تا ايلخـاني بـه سـه دوره قابـل     ةدهند مفهوم مادرساالري از دور نتايج نشان مي. گردآوري شده است
بر قبايـل  گرايي موجود، مادرساالري به بهترين نحو  در دوران قبل از تشكيل امپراتوري به سبب عرف. است ميتقس 

در اين . منافع سياسي و اقتصادي است همسو باهاي درباريان و شخص خان  در دوران فتوحات، ازدواج. حاكم است
نفوذ همسر اول خان بيشتر از ساير زنان است؛ ولي اين نفوذ شخصي و غيرمسـتقيم اسـت تـا اينكـه امـري       ،دوره

ــ اسـالمي،    ساالري ايرانـي  ديوان  ةوجود غلب با ،مر ايلخاناندر اواخر ع ژهيو پس از اصالحات غازان و به. نهادي باشد
صـورت اعـم و اهميـت مجـدد مادرسـاالري در نگـارة        گرايي در هنرهاي اين دوره به نمودهايي از بازگشت به عرف

 .شود صورت اخص ديده مي به) بازتاب نقش مادر ابوسعيد در سرنگون كردن اميرچوپان در نگاره( شده مطالعه
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  مقدمه
ها، زنان و مادران نزد ايشـان   اي مغول اي و نحوة زندگي قبيله به دليل سنن و رسوم سادة عشيره

در اكثر منابع مربوط به دوران مغول تا ايلخاني ايـن مسـئله بـه     كه يطور بهاحترام زيادي دارند؛ 
و  كردنـد  يمـ ي، دوران مادرساالري را طـي  شناس جامعهها به بيان  درواقع، مغول. خورد يمچشم 

در دوران اوليـه، زن  ). 167: 1385، زاده ملـك (زن كماكان از درجة اهميت بااليي برخوردار بـود  
و مقـامش  ) 185ــ 143: 1385مفتـاح،  ( كـرد  يمـ ي روزمره شـركت  ها تيفعالهمگام با مرد در 

ي كـه در  ا مسـئله ). 40ــ 39: 1397؛ بياني، 329: 1، ج1359، بطوطه ابن(با مرد برابر بود  تقريباً
ها بدان توجه نشده عدم تمييز بين نقـش مـادر و زنـان مجـرد در جامعـة ابتـدايي        اكثر پژوهش

آوردن  بنا به منابع مختلف، ازدواج و بچـه . ي مختلف استها نيسرزمها در  مغول تا امپراتوري آن
؛ پليـو،  98: 1، ج1362همـداني،   اهللا  فضـل (شـد   ول امري بسيار مهم و مقدس شمرده مينزد مغ

سرنوشت هـر دختـري ايـن    «ها  بنا به گفتة تاريخ سري مغول). 20: 1397دومنيك اوِن و پوپ، 
: 1397پليـو، دومنيـك اون و پـوپ،    (» است كه به مردي داده شود و نه اينكه در خانه پير گردد

تعـدد  ). 93: 1350مـاركوپولو،  (آوردنـد   تي مردگان را نيز به عقد يكديگر درميها ح مغول). 30
ي مدام بين قبايل و لزوم ازدياد افراد قبيله براي شـركت در  ها جنگجة ينتزوجات و فرزندان در 

ضـرورت ازدواج و  ). 75: 1346باركهـاوزن،  (اقتصـادي بـوده اسـت     نيتـأم و همچنـين   ها جنگ
آرترنبـول،  (ميليون جريب و جمعيت كمتر از يـك ميليـون    380وسعت فرزندآوري در دشتي با 

بهتـر  ) 15ــ 14: 1398هـال،  (ميالدي  13و  12تا يك و نيم ميليون نفري در قرن ) 15: 1396
وجود اين، در اكثر تحقيقات مربوط به دوران مغول و ايلخاني به نقش كلـي   با . شود مشخص مي

اخته شده و از توجه به مقولة جايگاه سياسـي و اهميـت مـادر    در اين دوره پرد ها  يا خاتون ها زن
  .پوشي شده است ها چشم در قبيله و دربار و چگونگي نفوذ آن
هاي هنري با جامعه و جريانات معاصر خلـق اثـر    ها و سبك امروزه، ارتباط متقابل بين شيوه

س، آثار هنري هماننـد  بر اين اسا. شده است نظران اين حوزه امري پذيرفته در ميان اغلب صاحب
كننـد و در اغلـب مـوارد واقعيـات را بـه صـورت        اي اتفاقات جامعه را در خود منعكس مـي  آينه

ــ تحليلـي و    اين مقاله بر شيوة توصـيفي ). 75: 1386راودراد، (دارند  نمادين و رمزگونه بيان مي
در مطالعـة تـاريخ    روشي 1آيكونوگرافي. اي مبتني است روش گردآوري اطالعات از نوع كتابخانه

: 1391عبدي، (پردازد  هاي مختلف مضامين آثار هنري مي هنر است كه به مطالعة سطوح و اليه
و معناي آثار را به ترتيب شامل معناي ابتدايي يا اوليه، ثـانوي يـا قـراردادي و معنـاي     ) 33ـ32

ر بـا نـام ارويـن    روش آيكونولوژي بيشـت  نكهيا با). 148ـ145: 1399پانوفسكي، (داند  دروني مي
يـابي بـه    هـا و چگـونگي دسـت    يابي به معنا و مفهـوم پديـده   پانوفسكي گره خورده، بحث دست

                                                        
1. iconography 
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: 1381احمـدي،  (اي طوالني در علـم هرمنوتيـك دارد    هاي مختلف معاني آثار هنري سابقه اليه
پرسيدن فريـدون نسـب   هدف پژوهش حاضر توصيف و تحليل نگارة ). 109: 1398؛ پالمر، 523
هـاي خـاص آيكونـوگرافي از     با اسـتفاده از مكـانيزم   شاهنامة بزرگ مغوليدر  را از مادرش خود

بـا   شـاهنامه از  شـده  انتخـاب دسـتيابي بـه معناسـت تـا ارتبـاط موضـوع       گانة  سهجمله مراحل 
رويدادهاي اواخر دورة ايلخاني مشخص شود و دركي درست از تحـول مقولـة مادرسـاالري نـزد     

پـژوهش   سـؤاالت بـر ايـن اسـاس،    . گيري تا سقوط ايلخانان به دست آيد مغوالن از زمان قدرت
روند مفهوم مادرساالري نزد مغوالن اوليه تا انقراض دولت ايلخاني با اسـتناد  . 1: بدين قرار است
تطبيـق  «با كاربرد مباني آيكونوگرافي از قبيـل  . 2به چه نحوي بوده است؟  شده بر نگارة مطالعه

، چـه معـاني جديـدي حاصـل     شـده  در نگـارة مطالعـه  » استحاله«و » تاريخياثر هنري با منابع 
شود؟ فرضية نگارندگان اين است كه بـا اينكـه مفهـوم مادرسـاالري اوليـة مغـوالن در دورة        مي

امپراتوري ايشان در ايران دچار تغييراتي اساسي شده، در اواخر اين دوره مجدداً اهميت و شـكل  
آورد كه مظاهر آن در هنرهاي مختلـف همچـون نگـارگري     ت ميدس سابق خود را تا حدودي به

پيرامـون   شـده  انجـام كـه اكثـر تحقيقـات     روسـت  ازآناهميت اين پژوهش . قابل بازنمايي است
گـذاري و   هاي تـاريخ هنـر از منظـر تـاريخ     ذيل كتاب) دموت( شاهنامة بزرگ ايلخانيهاي  نگاره

قـرار   توجه موردشناسي بوده و ساير ابعاد و مفاهيم آن چندان  شناسي و زيبايي هاي گونه بررسي
كاربسـت رويكـرد   . بـدان اشـاره شـده اسـت     گونـاگون در كتـب   وار خالصـه نگرفته يا به صورت 

و بـا هـدف    1ينگـار  تـك هاي اين نسخه به صورت  هآيكونوگرافيك و معناشناسي در يكي از نگار
  .دشو يمبررسي بازتاب مقولة مادرساالري در نگارگري اين دوره نوآوري اين پژوهش محسوب 

  پيشينة پژوهش
گرفته، تاكنون تحقيقي در زمينة نقش سياسي مـادر در نگـارگري دورة    هاي صورت طبق بررسي

. ي آيكونوگرافيك و معناشناسي صورت نگرفته استبا رويكردها شاهنامة بزرگ مغوليايلخاني و 
هاي خـود دربـارة    در كتاب) 1393( زاده فيشرو  )1391(نويسندگان متعددي از جمله كن باي 

ي، گـذار  خيتاركه اغلب از منظر  اند پرداختهبه بحث  شاهنامة بزرگ مغوليي مصور و ها شاهنامه
ها چندان مورد توجه  سطوح مختلف معنايي آنها بوده و  شناسي برخي از نگاره توصيف و زيبايي
موضـوع تحقيـق   نـة  يزم شيپـ عنوان  حال، تحقيقاتي صورت گرفته كه به بااين. قرار نگرفته است

به رشتة تحرير  )دموت( شاهنامة بزرگ ايلخانيحسيني كتابي با عنوان . شود حاضر محسوب مي
و اتفاقـات پيرامـون ايـن نسـخه در      ها شناسايي نقاشان اين نسخه، آسيبنة يزمدرآورده كه در 

 ابـوالعال ). 1392حسيني، (هاي نسخه مفيد است  دورة قاجار و همچنين بررسي تعدادي از نگاره

                                                        
1. monographie 
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بـه نگـارة    شاهنامة بـزرگ مغـولي  ضمن بررسي چند نگاره از » هنر دربارهاي ايران«سودآور در 
ي صحنه را توصـيف كـرده   بند بيتركاشاره و چگونگي  پرسيدن فريدون نسب خود را از مادرش

تحليـل نقـش و   ( شاهنامة بـزرگ ايلخـاني  هاي  خاتون«شهراد در مقالة ). 1380سودآور، (است 
شـاهنامة بـزرگ   هـاي   به نقش خاتون» )با رويكرد بازتاب شاهنامة بزرگ مغوليجايگاه زنان در 

ة حضـور زنـان در   با رويكرد بازتاب پرداخته و در انتها به اين نتيجه رسيده ميزان و نحـو  مغولي
حال، در اين  بااين. ايلخاني مرتبط است با جايگاه و شرايط اجتماعي زنان در جامعه  شاهنامهاين 

اسـت،   شـاهنامة بـزرگ مغـولي   هاي مهـم   در اين پژوهش كه از نگاره موردنظرپژوهش به نگارة 
زنـان نسـخة    همچنين، بايد اين نكته را مدنظر داشت كـه ). 1393شهراد، (اي نشده است  اشاره

ايلخاني وضعيت واقعـي زنـان    ها به كل جامعة  ها در نگاره ند و تعميم حضور آنا درباري شاهنامه
  .اين دوره را روشن نخواهد كرد

  مفاهيم نظري
  مراحل مختلف آيكونوگرافي در فهم معناي اثر هنري

مضـامين   شناسـايي و بـازخواني   درصـدد گـر   شپـژوه در پژوهشي آيكونوگرافي يا آيكونولـوژي،  
شخصـيت محـوري آيكونـوگرافي ارويـن     ). 16: 1391عبدي، (ضمني مكنون در اثر هنري است 

توصيف «گر در سه مرحلة  در اين رهيافت، پژوهش). 42: 1396كشميرشكن، (پانوفسكي هست 
بـه ترتيـب بـه دنبـال     » تفسير آيكونوگرافيـك «و » تحليل آيكونوگرافيك«، »پيش آيكونوگرافي

تحليلـي   مرحلـة اول شـبه  ). 36: 1391عبـدي،  (نويه و محتوايي اثر هنـري اسـت   معاني اوليه، ثا
مرحلة دوم در تالش براي دسترسي و شناخت معاني ثانوي و قراردادي مكنـون در  . صوري است

اثري هنري، آشنايي با مضامين خاص و مفاهيم از طريق مراجعه و تسلط به دانش منابع ادبي و 
آخرين مرحلـه در ايـن   . و تطبيق با ساير آثار هنري و متون است» يهاي تاريخ گونه«آشنايي با 

تمـايالت  «در اين سطح، بايد خودمان را بـا  . ي استوار استفيتألرويكرد بر پاية شهود و الهامات 
ي شخصـي قـرار   شناسـ  رواني فرهنگـي و  هـا  نـه يزم تـأثير  تحـت  كـه  چنان، »اصلي ذهن بشري

بندي پانوفسكي بـه   مرحلة اول و دوم در تقسيم). 145: 1399پانوفسكي، (، آشنا كنيم رنديگ يم
 شناســان طبــق نظــر نشــانه. شناســي نيــز مطــرح اســت شناســي و نشــانه بيــاني ديگــر در زبــان

معناهـاي  ) معاني اوليه در نظرية پانوفسكي( 1»داللت مستقيم«در  ،بارت همچون گرا، پساساخت
) معناي ثانوي و قراردادي در نظرية پانوفسـكي ( 2»داللت ضمني«ملفوظ و آشكار مدنظرند و در 

داللت مسـتقيم  يا به بياني ديگر  گيرند ها مطمح نظر قرار مي ـ فرهنگي نشانه معناهاي اجتماعي

                                                        
1. denotation 
2. connotation 
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 بـر يي را درمعنامختلف هاي  شود و داللت ضمني، اليه مربوط به معناهاي فرمي و عملكردي مي
لة سوم و كشف معناي محتـوايي آثـار، مكاتـب    ولي دربارة مرح). 210 :1397، چندلر( رديگ يم

بسياري از جمله فيلسوفان پساساختارگرا انتقاداتي تند به نظريـة پانوفسـكي وارد كـرده و آن را    
مارتين هايدگر و گادامر بزرگان مكتب هرمنوتيـك  ). 97: 1391عبدي، (اند  دانسته» دور باطل«

ي هـا  انيبني عميق بر ريتأثمكتب است كه  يي ويژگي اصلي اينگرا تينسب. ندا فلسفي در آلمان
در هرمنوتيـك فلسـفي، مـا همـواره بـا نمـودي از       . ي علوم گذارده استها جنبهفكري در همة 

: 1985، 1روديگـر ( افتـد  يمـ  ريتـأخ داريم و دريافـت معنـاي نهـايي همـواره بـه       سروكارچيزها 
معناي واحدي را بـراي متنـي   توان  خوانش معنا متكثرپذير است و نميدر اين رويكرد، ). 23ـ16

هـاي مختلـف معنـايي     در پژوهش پيش رو، اليه). 68ـ48: 1398ساكالوفسكي، ( مسلم انگاشت
  .شده مدنظرند مراحل اول و دوم رويكرد آيكونوگرافيك براي تحليل موضوع مطالعه

  
  )1401نگارندگان : منبع(مراحل مختلف معناشناسي از منظر آيكونوگرافي پانوفسكي . 1جدول 

مراحل مختلف 
آيكونوگرافي از منظر 

  پانوفسكي

  روش  معنا  مرحله

  تحليل صوري شبه  ابتدايي يا طبيعي  آيكونوگرافي توصيف پيش

هاي تاريخي  آشنايي با گونه  ثانوي يا قراردادي  تحليل آيكونوگرافي
  و تطبيق با ساير آثار

بر پاية شهود و الهامات   دروني يا محتوايي  تفسير آيكونوگرافي
  يفيتأل

  جايگاه زن نزد مغوالن ابتدايي تا ايلخانان
توان ابعـاد مختلـف زنـدگي ايشـان را      ها مي با بررسي تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي مغول

» سـاالري  امـري ديـوان  «و » گـري  نظامي«، »گرايي عرف«همانند بسياري از اقوام در سه مرحلة 
مرحلة اول نظامي است كه حالتي يكنواخت دارد و نظمي ناخودآگـاه بـر آن حـاكم    . مطالعه كرد

در مرحلة دوم، معموالً يك خودكامگي در رأس هرم قـدرت قـرار   ). 31ـ1: 1355، هيكس(است 
و نظـم خشـك    مراتـب  هلسلسـ گيرد و اعمال قدرت در چارچوبي كامالً خودكامـه و بـر پايـة     مي

. گـري امـري طبيعـي اسـت     جنگ، غارت، اغتشاش و آشفتگي در نظامي. گيرد نظامي صورت مي
تـا   615 هاي سالجوار تا سقوط بغداد بين  مله به قبايل هماين مرحله در ميان مغوالن شامل ح

هـاي عرفـي    ، حكومت به جاي روشآخردر مرحلة ). 70: 1390رضوي، (گيرد  يم برردق را 658
گيرد و اقتصـاد سياسـي جـاي     ساالري در ادارة امور بهره مي از سيستم بوروكراسي و نظام ديوان

گرايي باري ديگر به صـورت محـدود    كن است عرفيدر اين مرحله مم. گيرد جنگ و غارت را مي
                                                        

1. Rudiger 
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سـاالري تقسـيم    اين مرحله خود به دو بخش امري فئـودالي و امـري ديـوان   . خود را نشان دهد
نگارندگان معتقدند جايگـاه سياسـي   ). 70ـ69: 1390؛ رضوي، 28ـ27: 1355هيكس، (شود  مي

اي كـه در آن قـرار داشـتند، دچـار      هزنان نزد مغوالن اوليه تا انقراض ايلخانان، به فراخور مرحلـ 
هـاي مختلـف ايـن دوره     ها را در عرصه بندي كه مظاهر و نمودهاي اين تقسيم تحول شده، چنان

هاي مختلف  در پژوهش حاضر، پس از مرور كلي جايگاه مادر و زن در دوره. توان مطالعه كرد مي
 شاهنامة بـزرگ مغـولي  اي از  نگاره ، جايگاه سياسي ايشان در اواخر اين دوره با استناد بهادشدهي

  .بررسي و تحليل خواهد شد

  گرايي جايگاه مادر نزد مغوالن اوليه؛ عرف: مرحلة اول
اي داشـتند   نشين قبل از چنگيزخان بودنـد و زنـدگي سـاده    هاي اقوام استپ مغوالن وارث سنت

) خويشـاوندي آگناتيـك  (صلب بودن  هاي مغولي عالوه بر هم خانواده). 15: 1، ج1370جويني، (
نيـز داشـتند   ) كگناتيـك (خويشاوندي از طـرف مـادر   ) 113ـ20: 1ج ،1362اهللا همداني،  فضل(
اي، مقـام و   هـاي عشـيره   ي و سنتدوش به خانهدر اين دوران، بنا به زندگي ). 81: 1386تسوف، (

شـمرده   ازدواج امـري بسـيار مقـدس   ). 185ــ 143: 1385مفتـاح،  (منزلت زن با مرد برابر بـود  
. توانستند به جز مادر، خواهر، دختر و عروس با تمام زنان ديگر ازدواج كننـد  شد و مردان مي مي

بيـاني،  (به دليل اهميت فرزندآوري و افزايش جمعيت قبايـل چندهمسـري رواج كامـل داشـت     
گــري زنــدگي اجتمــاعي و  در مرحلــة ابتــدايي يــا عرفــي). 312: 1399؛ لمبتــون، 148: 1397

ي بر يك سلسله عرف، عادت و سنت است كه رئـيس يـا حـاكم قبيلـه يـا ايـل در       مبناقتصادي 
مغول در اين دوران براي عفـت و  ). 70: 1390رضوي، (تنظيم و ايجاد آن دخالت چنداني ندارد 

نقـش   نيتـر  بزرگمادر در اين دوره ). 124: 1397بياني، (قائل بود  العاده فوقنجابت زن اهميت 
هـاي مغـولي نيـز     كه جايگاهي مقدس بـدان تعلـق داشـته و در اسـطوره     چنان. را در قبيله دارد

طبق روايات مغولي آالن قوا، جدة ششـم چنگيـز، بـدون شـوهر كـردن و از      . انعكاس يافته است
؛ 20: 1397پليـو، دومنيـك اون و پـوپ،    (طريق تماس نوري بـا شـكم وي بـاردار و مـادر شـد      

همين مسئله، كه با وضـعيت مـريم مقـدس در ديـن      اًقطع). 171: 1، ج1362اهللا همداني،  فضل
ي در اتحـاد قبايـل و   مـؤثر نيسـت، از لحـاظ مـادي و معنـوي نقـش بسـيار        شـباهت  يبمسيح 

او بـود  . خان هوآلون اسـت  زن دورة مغول مادر چنگيز ترين مهم. ي حكومت داشته استگذار هيپا
مسرش يسوكاي برعهـده گرفـت و   هاي فراوان رياست قبيله را بعد از فوت ه كه با تحمل سختي

به اسارت گرفتـه  ). 61ـ59: 1386تسوف، (پرورش داد  تر بزرگتموچين را براي مقاصد سياسي 
و سـپردن خانـات   ) 31: 1398هـال،  (شدن بورته، همسر چنگيز، و بارداري او در دوران اسـارت  

: 1389ياني، ؛ اقبـال آشـت  219ــ 21: 2، ج1370جـويني،  ) (جوجي(روسيه به خاندان اين فرزند 
از . دهـد  خود اهميت مادرشدن و جايگاه باالي سياسي مادر را نزد مغوالن ابتدايي نشان مي) 12
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ة اول سيورقوقتيني بيگـي، همسـر تولـوي، اسـت كـه بعـد از مـرگمرحلزنان بسيار تأثيرگذار 
عمـالً ق نقش بسيار مهمي در سرنوشت امپراتوري ايفا كرد و 649ـ629هاي  همسرش بين سال

:3، ج1370جـويني،  (وي مادر هالكو، منگو، قوبيالي و اريغ بوكا بـود  . حكومت به دست او افتاد
هـاي تأثير سـازمان  او تحت. اند همة منابع، بدون استثنا، اهميت، هوش و لياقت وي را ستوده). 4

هاي الزم براي حكومت بر اقوام يكجانشـين را بـه پسـران آموزش) 65: 1396آرترنبول، (چيني 
اتفاق افتاد، دوران سلطنت سه پسـر از چهـار پسـر وي در بعداًطور كه  خود آموخته بود و همان

ميرخوانـد در سـتايش ايـن. اين امپراتوري است  نقاط مختلف امپراتوري مغول از دوران باشكوه
همه را ادب و فرهنگ آموخت و هرگز نگذاشت كه ميـان«: گويد زن در تربيت فرزندان خود مي

 تـاريخ جهانگشـاي  در  ).167: 4، ج1339ميرخوانـد،  (» مقدار سر مويي منازعت پديد آيدايشان 
كـه آمـد، در دوران گونـه  همـان  ).1تصـوير (ها آمـده اسـت    ذكرهاي متعددي دربارة اين خاتون
ي بود، بسياري از زنان نقـش اولدار حكومتگري سنت غالب  ابتدايي حكومت مغوالن، كه عرفي

داشتند؛ چيزي كه در دوران امپراتوري و شروع حمالت نظامي و اسـتقرار دررا در ادارة حكومت 
هاي جديد دسـتخوش تغييـر و ساالري سرزمين تأثير دين، فرهنگ و ديوان ايران و چين و تحت

.شود تحوالتي مي

، نسخة موجود در كتابخانة ملي پاريس تاريخ جهانگشاي جوينيهاي مغولي در  ذكر خاتون. 1تصوير 
)آرشيو كتابخانة ملي پاريس: منبع(
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جايگــاه مــادر در دوران شــروع فتوحــات و گســترش امپراتــوري؛ :  مرحلــة دوم
  گري نظامي

ق و همچنين به صورت 658تا  615هاي  هاي مداوم، اغتشاش و غارت بين سال اين دوره، جنگ
آسـيا شـامل   هـاي غربـي    ق را در سـرزمين 694تر تا قبل از اصـالحات غـازان در سـال     رنگ كم
يابـد و   اين وضعيت تا اشباع قوم مهاجم يا عدم توفيـق در فتوحـات بيشـتر ادامـه مـي     . شود مي

بـا بررسـي منـابع متوجـه     ). 21: 1355هيكس، (شود  سپس نظم و سازمان در جامعه حاكم مي
گونـة مـادر نسـبت بـه دوران نخسـتين       شويم با وجود اهميت زياد زنان، جايگاه واال و تقدس مي

هاي درباريان و سالطين در اين دوره بيشتر در جهت منـافع سياسـي و    ازدواج. شده است كمتر
در دورة حكومـت هالكوخـان،   . هاي ديگر بـوده اسـت   هاي سرزمين ها با حكومت اقتصادي مغول

او باعث رشد و توسـعة ديـن   . دوقوزخاتون، زن مسيحي او، نقش بسيار مهمي در حكومت داشت
زنــان مســيحي هالكــو، از جملــه ). 179: 1342ســراج، (هالكــو شــد مســيحي در ايــران دورة 

هـا رنـگ    نـوعي بـه جنـگ    ها نيز حضور داشتند كه بـه  دوقوزخاتون و اولجاي، در بعضي از جنگ
هـاي اروپـايي هـم بـه دنبـال آن بودنـد        اي كه رهبران دولـت  دادند؛ مسئله مي» جنگ مذهبي«
  ).104: 1397بياني، (

عنـوان ملكـه در ايـن     همسر داشتند، موقعيت برتر زن اول به سالطين مغول چندين هرچند
تـأثير ديـن و    در ايـن دوره، سـالطين تحـت   ). 173: 1385، زاده ملـك (شده بـود   دوران پذيرفته

انـد كـه گـاهي تـأثيرات بسـيار مهمـي بـر تصـميمات          آيين همسران خود اقداماتي انجـام داده 
امپراتور روم شرقي، و يكـي از زنـان آباقاخـان،     كه مريم، دختر چنان. نهاد سياسي و اجتماعي مي

كه نفوذ زيادي نزد وي داشت، يكي از علل ارتباط بسـيار نزديـك آباقـا بـا سـالطين اروپـايي و       
بـا  ). 89: 1348كاشـاني،  (دربار پاپ و اتحاد عليه مسلمانان مماليك مصر و آسـياي صـغير بـود    

همسـر اول خـان در ايـن دوره،     خصـوص  بـه اهميـت زنـان و    رغـم   توان گفت به اين اوصاف، مي
وضـوح در   ايـن امـر بـه   . اهميت ملكه بيشتر نفـوذ شخصـي بـود تـا اينكـه امـري نهـادي باشـد        

هـا در شـخص ايلخـان     نفوذ بعضـي از ملكـه   جهيدرنتهاي با مقاصد سياسي و اقتصادي و  ازدواج
مـد حضورشـان در   كه مغوالن ابتدايي به عفت عمومي توجـه داشـتند، پيا   درحالي. شود ديده مي

ي زيـادي  هـا  خانـه  يروسپغرب آسيا در اين دوره به ايجاد فسق و فساد و زنا و تباهي انجاميد و 
خان به دنبال اصالحات سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي    غازان. در مناطق مختلف شهرها ايجاد شد

 رآورددرا تحـت نظـم و قاعـده     هـا  خانـه  يروسـپ از فحشا و فروش دختران جلوگيري كـرد و  ... و
  ).570: 3ج ،1362اهللا همداني،  فضل(
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امرسـاالري و نمودهـاي    غلبـة جايگاه مادر در اواخر دورة ايلخـاني؛  : مرحلة سوم
  گرايي بازگشت به عرف

نزد مردم ايران، بلكـه در جهـان اسـالم و     تنها نهدر اين دوره، خوانين ايلخاني مشروعيت كاملي 
و در ) 355: 1389ي، انيآشـت اقبـال  (دست آورده بودند  به) در اواخر اين دوره(نزد مماليك مصر 

» امرسـاالري «جامعـه وارد مرحلـة   ) 315: 1397اشـپولر،  (ي ايرانـي  ساالر وانيدي ريكارگ بهپي 
هاي عرفي يا غارت مردمـان مغلـوب از    ي روشجا  بهدر مرحلة سوم، حكومت مركزي . شده بود

: 1355هـيكس،  (گيـرد   امور حكومت بهره مـي ادارة ساالري در  سيستم بوروكراسي و نظام ديوان
رضـوي  (در اين مرحله ممكن است مظاهر عرف نيز در كنار امر در جامعـه ظهـور كنـد    ). 31ـ1

. زن در دربـار ايلخانـان اسـت    تـرين  مهـم در اين دوره، همسر اول خـان همچنـان   ). 70: 1390
). 48: 1377صـفت،   رانـي اي(نيز گوياي همين مسئله است التواريخ  جامعهاي مصور كتاب  نسخه

خـان، را   خاتون، همسر اول غـازان  خان مربوط است، بولقان ها، كه به دورة غازان در يكي از نسخه
اند و چهار خاتون ديگـر در سـمت    دهد كه خان و ملكه روي تخت نشسته در كنار وي نشان مي
  ).2تصوير(ان است اند كه بيانگر درجة اهميت زنان غاز تر قرار گرفته راست در كادري پايين

  

  
  )155: 1397بياني، ( التواريخ جامعخاتون،  خان و بولقان مجلس مهماني غازان. 2تصوير

  
. و داية فرزندان نيز احتـرام خاصـي داشـتند    در دورة سوم، در كنار همسران خان، مادر خان

نخجـواني،  (شـده اسـت    ها نيز مراعات مـي  شده عيناً براي دايه هر نوع احترامي كه به مادران مي
توان بـه دايـة    ها اشاره شده مي هايي كه در منابع مختلف بدان از دايه). 362و  290: 1، ج1964

: 3، ج1362خوانـدمير،  (و داية سـلطان اويـس   ) 477: 1348فخر بناكتي، (ابوسعيد به نام مريم 
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زن دربـار در دورة سـوم نيـز، ماننـد دورة دوم، در      تـرين  مهـم با اين توصيفات، . اشاره كرد) 24
كه گفتـه شـد، در ايـن     طور همان. ها همسر اول خان ملكه است هاي سياسي مغول بندي تقسيم

هاي اجتماعي و سياسـي   در پديده دوره عنصر امر بر عنصر عرف غلبه يافت و مظاهر مختلف آن
حـال، در جامعـة امرسـاالرنه نمودهـايي از بـروز عـرف و        بااين. و اقتصادي قابل بازشناسي است

نگارندگان . شود كه در هنرهاي اين دوره بازتاب يافته است اي ديده مي بازگشت به سنن عشيره
گرايـي در   دادن بازگشت بـه عـرف   انهاي آيكونوگرافي به دنبال نش در ادامه با استفاده از مكانيزم

پرسيدن اند و در اين راه نگارة  جامعة امرساالرانه ايلخاني در دورة پاياني حكومت ايشان در ايران
شـاهنامة  مانـده از نسـخة    هـاي برجـاي   منزلة يكي از نگـاره  را به فريدون نسب خود را از مادرش

  .بررسي و تحليل خواهند كرد بزرگ مغولي

 فريدون نسب خود را از مادرش پرسيدنة نگار
كـه   طـوري  گرداننـد؛ بـه   شناسي هنر، هنرها واقعيت را به صورت رمز برمـي  هاي جامعه در بررسي

گيـرد   كـه محتـوا از جامعـه سرچشـمه مـي      شكل هنر متأثر از قواعد زيباشناختي است، درحالي
مـواره مـورد توجـه    در ادوار مختلف دورة اسـالمي ه  شاهنامة فردوسي). 12: 2033، 1الكساندر(

). 69: 1393اسـدي،   بنـي (هاي سلطنتي كتابت و مصـور شـده اسـت     سالطين بوده و در كارگاه
 شـاهنامة  هاي مكتب تبريز دورة ايلخـاني اسـت كـه بـه     يكي از شاهنامه شاهنامة بزرگ ايلخاني

آن را اي كلـي، تـاريخ    يبنـد  جمـع در . است مانده ي باقنگاره از آن  58نيز شهرت دارد و  دموت
: 1392حسـيني،  (انـد   ق و زمـان سـلطنت سـلطان ابوسـعيد ايلخـاني دانسـته      735 تا 725بين 
بـا   درآمـده رسد اغلب حوادثي كه به تصوير  شده، به نظر مي با توجه به تحقيقات انجام). 74ـ65

ابعـاد  ). 27ـ13: 1980، 2گرابار و بلير(است  شده  دهيبرگزخود  عصر همبه شباهت و وقايع  توجه
 متـر  يسـانت  8در  20و ابعاد نقاشي  5/26در  40 پرسيدن فريدون نسب خود را از مادرشگارة ن

دربـارة  يي ها پرسشساله  به تصوير درآمده كه فريدون شانزده شاهنامهاست و در آن داستاني از 
و در  كنـد  يمـ كند و پس از آن براي از ميان برداشـتن ضـحاك غاصـب حركـت      اجداد خود مي

كـردن در مـورد موضـوع هسـتند      نيز افرادي در كنار يكديگر در حال صحبت سمت چپ تصوير
هـاي   داستان فريدون و ضحاك يكـي از مشـهورترين اسـطوره   ). 3تصوير ) (42: 1380سودآور، (

از  و همـواره ) 35: 1363فردوسـي،  (بـه نقـل آن پرداختـه     شاهنامهايراني است كه فردوسي در 
در  كـه  چنان؛ )58: 1381اميني، (سيار زيادي داشته است لحاظ اجتماعي و سياسي نيز اهميت ب

  .اند هاي تصويري و خطي مبادرت ورزيده سالطين به بازنمايي آن در قالب نسخه ها دورهاكثر 

                                                        
1. Alexander 
2. Grabar and Blair 
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  )42: 1380سودآور، ( پرسيدن فريدون نسب خود را از مادرشنگارة . 3تصوير

  
ها بـا رنـگ    آجركاري. ا داردهاي مشبك ر فضا مشخصات يك ساختمان با آجركاري و پنجره

ي است كـه روي آن  ا يخنثرنگ غالب نگاره رنگ گرم . قرمز نارنجي به تصوير كشيده شده است
ي سـؤال و منتظر جـواب   كند يمفريدون مستقيم به چشمان مادرش نگاه . اند قرار گرفته ها كرهيپ

كـه   شـده  يزيـ ر طـرح ، يـك مسـتطيل    نگارهدر باالي . است كه لحظاتي قبل از او پرسيده است
هـا نگـارش شـده     تر از مركـب نوشـته   رنگ صفحه است و عنوان نگاره در آن با رنگي كم رنگ هم

  ).239: 1392حسيني، (است 
يـافتن سـيندخت از كـار     آگاهي«به غير از نگارة  شاهنامة بزرگ مغولي هاي نسخة بين نگاره

 فريـدون نسـب خـود را از مـادرش    پرسيدن ، كه مضموني غيردرباري دارد، به جز نگارة »رودابه
ها در  تر دارند و معموالً در حاشية تصوير جاي دارند يا از پنجره اهميت اي و كم زنان نقش حاشيه
شـده   ولي در نگـارة مطالعـه  . ها باشد تواند بيانگر نفوذ غيرمستقيم آن ند كه ميا حال نظارة اتفاق

شده، مادرش در حال  سخنان فريدون تمام كه  كند و درحالي مادر فريدون نقش اصلي را ايفا مي
نـد و غيـر از فريـدون و    ا هـا بسـته   هـا، پنجـره   در اين نگاره. سخنراني و راهنمايي فرزندش است

فريدون دستان خود را جلو نگه داشته كه نـوعي  . مادرش شخص ديگري در روايت دخيل نيست
در سـمت ديگـر تصـوير    . هدد حالت خضوع در برابر سخنراني و رهنمودهاي مادرش را نشان مي

در مورد موضوع هستند، ولي مضـمون تصـوير گويـاي     وگو گفتدر حال  سال انيمنيز، درباريان 
، مقايسـة  2در جـدول . بـه سـخنان مـادر فريـدون بسـتگي دارد      وگوها گفتجة ينتاين است كه 

  .آمده استشده  مطالعهها به نگارة  و نسبت آن شاهنامة مغوليجايگاه تصاوير زنان درباري در 
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پرسيدن فريدون نسب خود در مقايسه با نگارة  شاهنامة مغوليجايگاه تصاوير زنان درباري در . 2جدول
  )1401نگارندگان، : منبع( را از مادرش

  زنان در نگاره  نگاره

محل و وضعيت 
زن در نگاره

  

: 1380سودآور، ( پرسيدن فريدون نسب خود را از مادرشنگارة 
42(    

در متن تصوير
 

و داخل ساختمان 
و در حال سخنراني

  

آرشيو كتابخانة چستربيتي، ( آمدن زال نزد شاه منوچهر
www.cbl.ie(    

در حاشية تصوير و 
نظاره
گر 

  

كوركيان و سيكر، ( كند بهرام گور نرسي را حكومت نصب مي
1396:20( 

  

در حاشية متن و در حال نظاره 
از پنجره
ها 

  

  )www.asai.si.edu، گالري فرير( پادشاهي زوطهماسب
  

در حاشية متن و در حال 
نظاره از پنجره
ها 
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  زنان در نگاره  نگاره

محل و وضعيت 
زن در نگاره

  

  
  
  
  
  

  )398: 1393شهراد، ( صورت گشتاسب و آمدن اسفنديار

 

در حاشية متن و در حال نظاره از پنجره
ها 

  

  
  
  
  
  

    )286: 1392حسيني، ( انوشيروان در خانة مهبود

در حاشية متن و در حال نظاره 
از 

پنجره
ها 

  

    )www.turkotek.com( پادشاهي ضحاك

در حاشية متن و در حال 
نظاره از پنجره

  

  )292: 1392حسيني، ( اردشير و همسرش
  

يند
مه

ها
در حال نظاره و

ش را در 
اردشير كه همسر

حياط 
ب يم

ندي
 

و تعجب 
يم

كند
. 
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ايـروين، اتينگهـاوزن و    نگرهـا، هماننـد   نظران، از جملـه تـاريخي   به اعتقاد بسياري از صاحب
ند و با اتفاقات و جريانـات زمـان معاصـر ايجـاد     ا گرابار، اكثر آثار نگارگري حاوي مفاهيم تاريخي

دربارة دورة مغول، ايشان قاطعاً بـر ايـن باورنـد كـه     ). 90: 1389ايروين، (ند ا ها در ارتباط نسخه
هـاي   كه تصـاوير نسـخه   طوري ؛ بهاند پنداشته يمرا بازتاب و آينة وجود خود  شاهنامهدربار مغول 

گرابـار،  (دقيق ماجراهاي دربار مغول است  انگرينمانگارگري اين دوره، در صورت مطالعة دقيق، 
، يعنـي  شاهنامة بزرگ مغوليزمان با مصورشدن  در ادامه، با بررسي رويدادهاي هم). 52: 1384

ب مفـاهيم تـاريخي در نگـارة    بـه چگـونگي بازتـا   ) ق736ـ704(دورة سلطنت ابوسعيد ايلخاني 
  .شود پرداخته مي شده مطالعه

  با متون و حوادث تاريخي شده مطالعهة تطبيق نگار
خـاتون، دختـر سـوالميش از     مـادرش، حـاجي  . ق در اوجان زاده شد704ابوسعيد در تاريخ 

ي ا هيــداپــس از تولــد، ابوســعيد را بــه ). 477: 1348فخربنــاكتي، (اي اويــرات بــود  قبيلــه
عنوان حاكم به همراه مادرش به  و در نوجواني به) 5: همان(نيكوخلق، با نام مريم، سپردند 

ابوسعيد و مادرش وقتي خبر فوت نابهنگام اولجـايتو را شـنيدند، راهـي    . خراسان فرستادند
سـاله   ق، ابوسعيد دوازده716در زمان فوت اولجايتو، در سال ). 478: همان(سلطانيه شدند 

بودن سن اولجـايتو فرزنـدش را بـه اميرچوپـان، فرمانـده مـورد اعتمـاد و         ل كمبه دلي. بود
هاي آغازين سلطنت ابوسعيد، اميرچوپان بـه شـخص    ترتيب، در سال بدين. ، سپردمقتدرش

ــد    ــديل ش ــاني تب ــت ايلخ ــدمير، (اول حكوم ــي، 198: 3، ج1362خوان ). 341: 1383؛ آيت
هـا در ادارة   استحكام قـدرتش از همـة آن   اميرچوپان نه فرزند داشت و تصميم گرفت براي

) 612: 1362مسـتوفي،  ( ها توطئهبا دفع ). 278: 2، ج1381ي، ا شبانكاره(كشور بهره ببرد 
اميرچوپان نزد سـلطان   و احترامشوكت ) 494: 5، ج1339ميرخواند، ( ها شورشو سركوب 

ابـط ابوسـعيد و   ي، تيرگـي رو طلب استقاللبا رسيدن به سن بلوغ و حس . بيش از پيش شد
عواملي مانند شورش تيمورتاش، فرزند اميرچوپان، در سـرزمين روم  . اميرچوپان شروع شد

، خواستگاري ابوسعيد از دختر اميرچوپان، كـه همسـر   )6: 1395مقدم،  ياري و شعباني اهللا(
هـاي امـراي ايلخـاني     و توطئـه ) 222: 2، ج1359، بطوطـه  ابـن (شيخ حسن جاليري بـود،  

در تغيير عقيدة سلطان نسبت بـه اميرچوپـان بيشـترين نقـش را     ) 182: 1385مرتضوي، (
ترين تصميم دوران حكومت خـود را گرفـت و در سـال     ترتيب، ابوسعيد مهم اين به. داشتند

بطوطـه،   ابـن (ق دستور قتل اميرچوپان را، كه نزد آل كرت پناه گرفته بود، صادر كرد 728
  ).352: 1، ج1387؛ يزدي، 221: 2، ج1359

شناسـي و   منزلة انعكاس وقايع تاريخي در نظرية انعكاس جامعه رسد آنچه به به نظر مي
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پرسيدن فريدون در نگارة  شده  مطرحنگرها به مفاهيم هنر، از جمله نگارگري،  نگاه تاريخي
شـده مربـوط بـه     مطالعـه به اين صورت كه نگارة . ي باشدبررس قابل نسب خود را از مادرش

ابوسعيد جوان با سفارش مصوركردن ايـن  . براي سرنگوني اميرچوپان باشدتصميم ابوسعيد 
تـرين نسـخة    موجه جلـوه دادن اقـدام خـود در بـزرگ     درصدد شاهنامهداستان حماسي از 

هـاي   تـرين منصـب   او براي كشتن اميرچوپـان، كـه مهـم   . آرايي مغوالن ايلخاني است كتاب
 جـه يدرنتتوانـد تصـميم بگيـرد و     هـايي نمـي  تن اش بود، بـه  حكومتي در اختيار او و خانواده

نـة  يآ، ابوسـعيد خـود را در   درواقـع . طلبـد  يمخاتون راهنمايي  از مادر خود حاجي احتماالً
خـاتون مـادر ابوسـعيد     بيانگر حـاجي  شده بيند و تصوير فرانك در نگارة مطالعه فريدون مي

، مشابهت آن با تزئينات آجركاري قرمزرنگ در نگارههاي مشبك  آجركاري ةبا مقايس. است
ي امـروزه تزئينـات آجـر   ، 4طبق مطالب مندرج در جـدول . گنبد سلطانيه نيز مشهود است

بيشترين تزئينات آجـري   آجرهاي مشبك و مهري، و تلفيق آجر با كاشي ژهيو بهقرمزرنگ، 
). 3دولج( را به خود اختصاص داده است ،ها خصوص در داخل بنا و رواق به ،گنبد سلطانيه

ترين تصميم دولت ايلخاني در اواخر اين سلسله  نگارندگان تأثير مستقيم مادر خان در مهم
. دانند اي امرساالرانه مي گرايي در جامعه بازگشت به عرفمنزلة  بهرا همان بروز مادرساالري 

خاتون حتي بعد از مرگ ابوسـعيد نيـز    با مطالعة منابع تاريخي متوجه نقش سياسي حاجي
 كـرد  ينمرا تصويب  اش يمتوفعنوان جانشين پسر  كه وي انتصاب آرپاگون به چنان. يمهست

خان از قوم اويرات  خاتون با همراهي ساتي بيگ، موسي حاجي). 48: 1، ج1380ابرو،  حافظ(
خاتون هم بود، پس از آرپاگون و اميرعلي پادشاه به ايلخاني نشاند و نقش  را، كه قوم حاجي

  ).362: 1389اقبال آشتياني، (هاي حكومت ايلخانان ايفا كرد  سالمهمي در واپسين 
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: منبع(با تزئينات آجري بناي گنبد سلطانيه  شده هاي آجري در نگارة مطالعه مقايسة طرح. 3جدول
  )1401 نگارندگان،

  هاي بناي گنبد سلطانيه آجركاري شدههاي معماري در نگارة مطالعه آرايه  طرح

  
  
  
  

  
  
  

  هاي نگاره طرح آجري مشبك نامنظم در حاشيه
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
تركيب تزئينات گچي و آجري در 

  ها در نگاره رواق و سرستون قسمت
 

 
 
  
  

 
 

  جزئيات چينش آجرها در نگاره
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

در ايوان جنوب شرقي  مشبك از آجر مهري يا نمونه
  سلطانيه

  
  
  
  
  
  

  
  

و تركيب گچ و  با نقوش هندسي ها وانيتزئينات آجري ا
  آجر در گنبد سلطانيه

  
  
  
  
  
  
  

  آميزي در گنبد سلطانيه جزئيات تزئينات و رنگ
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  شده استحالة داستان نگارة مطالعه
تـوان   اشاره شـد، مـي   شده مطالعهيي كه در بازنمايي تصاوير و مفاهيم آن در نگارة ها يدگرگونبا 

بـدين صـورت   . در مطالعات آيكونوگرافيك را در اين نگاره مالحظه كرد» كلياستحالة «مصداق 
 شـاهنامة بـزرگ مغـولي   به روايتي تاريخي در نگـارة   شاهنامهاي فردوسي در  كه روايت اسطوره

بـه روايتـي    شاهنامهي ا اسطورههاي مكاني و زماني مبهم در روايت  بدل شده و به تبع آن نشانه
 ).1نمودار (تبديل شده است  اهنامة مغوليشتاريخي و مكانمند در 

: منبع( اي به تاريخي از اسطوره پرسيدن فريدون نسب خود را از مادرشاستحالة داستان  .1نمودار 
  )1401نگارندگان، 

 نتيجه
ي در ميـان مغـوالن و ايلخانـان بسـيار زيـاد بـوده       طوركل بهآمده، اهميت زن  دست طبق نتايج به

زندگي مغوالن و تشكيل امپراتوري، نقش زن نيز دچـار تحـوالت عمـده    نحوة اما با تغيير ؛ است

پرسيدن فريدون نسب «داستان 
 »خود را از مادرش

استحاله
 آيكونوگرافيك

روايت
اي اسطوره

شاهنامه (
 )فردوسي

روايت
تاريخي 

ه بزرگ شاهنام(
 )مغولي

ـ بدون زمان 
  دقيق

  ـ كوه البرز
ـ سـرزمين  

 عربستان

: ـ زمان
  ه728
 ارگ: ـ مكان
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هاي زمان و نشانه
 مكان
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دهد جايگاه سياسي زنان دربار مغـوالن ابتـدايي تـا انقـراض      نتايج پژوهش نشان مي. شده است
اي  گـري، زنـدگي قبيلـه    مرحلة اول با عنوان عرفي. توان به سه مرحله تقسيم كرد ايلخانان را مي

گيري از زمان ظهور در سرزمين مغولستان تا اتحاد قبايل توسط  و ماهي بر پاية شكار، دامپروري
در اين مرحله، مفهوم مادرساالري به معناي واقعي كلمه بين مغوالن . شود تموچين را شامل مي

و ازدواج و مادرشدن امـري   اند داشتهرايج بوده است و زن و مرد جايگاه سياسي برابري در قبيله 
تلقـي   رتشيبهمين مسئله باعث شده در مواردي ارزش زن از مرد . شد يمهم و مقدس شمرده م

ق و 658مرحلـة دوم از شـروع فتوحـات و گسـترش امپراتـوري تـا فـتح بغـداد در سـال          . شود
در ايـن دوره،  . رديـ گ يبرمـ ق را در694خـان در سـال    ي تـا قبـل از اصـالحات غـازان    طـوركل  به

. جـوار اسـت   ي هـم هـا  دولتع سياسي و اقتصادي با ها در جهت مناف ي درباريان و خانها ازدواج
كنـد و فسـادهاي اخالقـي در     دامني زنان اولية مغول در اين مرحله افول مي عزت، احترام و پاك

منابع بيانگر جايگاه برتـر همسـر اول   . دهد بطن جامعه، جايگاه زنان طبقة متوسط را كاهش مي
ر اين مرحله، نفوذ زنـان دربـار بـيش از اينكـه     د. خان در مقايسه با زنان ديگر و مادر خان است
هـايي از   همسران مسيحي هالكو و آباقاخان نمونـه . امري نهادي باشد، نتيجة نفوذ شخصي است

در مرحلة سوم، عنصر امر بر عنصر عـرف غلبـه دارد و همسـر اول خـان از جايگـاه      . اين مواردند
و همسـر اول   التـواريخ  جـامع هاي نسـخة   كه اين مسئله در نگاره طوري برتري برخوردار است؛ به

زمـان بـا سـلطنت     با وجود اين، در اواخـر ايـن دوره و هـم   . شود وضوح مشاهده مي خان به غازان
  .دهد ، عنصر عرف در كنار عنصر امر خود را نشان مي)ق736ـ704(ابوسعيد ايلخاني 

تطبيـق بـا وقـايع و    و  پرسيدن فريدون نسب خود را از مادرشآيكونوگرافي نگارة مطالعة  با
جريانات اواخر ايلخانان مشخص شد اين صحنه به احتمال زياد مربوط بـه تصـميم ابوسـعيد در    

ابوسـعيد جـوان بـا سـفارش مصـوركردن ايـن داسـتان حماسـي از         . جهت قتل اميرچوپان است
شخصـيت سياسـي و    نيقدرتمنـدتر موجه جلوه دادن اقدام خود در سـرنگوني   درصدد شاهنامه
هـاي حكـومتي در اختيـار او و     تـرين منصـب   او براي كشتن اميرچوپـان، كـه مهـم   . تنظامي اس
خـاتون،   تواند تصميم بگيرد و درنتيجه احتماالً از مادر خود، حاجي تنهايي نمي اش بود، به خانواده

خـاتون مـادر    درواقع، فريدون در اينجا همان سلطان ابوسعيد است و حـاجي . گيرد راهنمايي مي
طبق مفـاهيم اسـتحاله در مطالعـات آيكونوگرافيـك در     . فرانك بازنمايي شده استوي در قالب 

 شاهنامة بـزرگ مغـولي  به روايتي تاريخي در نگارة  شاهنامهاي فردوسي در  اينجا روايت اسطوره
، زمان و مكـان نامشـخص و مـبهم اسـت     شاهنامة فردوسياي  در روايت اسطوره. بدل شده است

ق 728حدود : زمان(زمان و مكان تقريباً به صورت دقيق  نامة مغوليشاهولي در روايت تاريخي 
  .يي استشناسا  قابل) گنبد سلطانيه: و مكان
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