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در  يو مغول يرانيغالب و مغلوب زنان ا تيتقابل گفتمان هو
 جهانگشا خيتار

  *2فرشته ميالدي، 1مرزبان نسرين فقيه ملك

  چكيده
هاي گفتماني نيـز اثـري درخـور تأمـل      عالوه بر اهميت تاريخي و اجتماعي، از منظر تحليل نظام تاريخ جهانگشاي

، يكي از رويكردهاي گفتماني متمايز آن را بايـد  »گفتمان جنگ«در غلبة نظام گفتماني مسلط بر اثر، يعني . است
ايي هاليدي است؛ رويكردي كه گر تمركز پژوهش حاضر بر رويكرد نقش. در شيوة حضور اجتماعي زنان بررسي كرد

با تمركز بر اين فرانقش . كند الگوهاي تجربه را در قالب فرايندها و از طريق فرانقش انديشگاني در زبان بازنمايي مي
آوري همة جمالت مربوط  هايي كه هريك از زنان ايراني و مغولي حضور داشتند توجه شده و با جمع به همة بخش

هدف اين پژوهش ذكر وقـايع تـاريخي و بيـان    . هاي هريك از اين دو گروه ارائه شده است به اين مشاركان، ويژگي
نگاري، شيوة بيان نويسنده و رابطـة   جايگاه اجتماعي زنان در دورة مغول نيست، بلكه آنچه اهميت دارد، نوع تاريخ
ها كه از طريق آن ديـدگاه   ري آنگذا آن با ديدگاه وي است؛ يعني شيوة بازنمايي حضور زنان در فرايندها و نوع نام

  .ترين نويسندة عهد مغول در ايران مشخص خواهد شد منزلة شاخص ذهني متن يا نويسنده و نوع نگرش وي به
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  مقدمه
قطبـي بـا    در قالـب گفتمـاني دو   جهانگشايتاريخ اي فردي و اجتماعي در  منزلة مقوله بههويت، 

كـاري كـه عطاملـك     سازو. اسالمي و مغولي به تصوير كشيده شده است ـ محوريت هويت ايراني
گيـري گفتمـاني    اسـت كـه بـه شـكل    » سـازي  راني و برجسته حاشيه«جويني از آن بهره جسته 

ابـل مـاهوي زنـان    تق. منجـر شـده اسـت   » هاـ ديگران آن«و » ما«قطبي با مشاركت دو قطب  دو
زنان غالب و مغلوب گفتمان، . گفتمان جنگ در ساية دو قدرت نظامي و ديني شكل گرفته است

در ايـن  . انـد  ها، توصيفات و گفتار خويش خود را تعريف و بازنمايي كـرده  هريك از طريق كنش
 بـا رويكـرد   جهانگشـاي پژوهش، سعي شده از طريق مطالعة شيوة بازنمـايي زنـان در گفتمـان    

تحليل انتقادي گفتمان، ابتدا بـه بررسـي تقابـل مـاهوي دو قطـب غالـب و مغلـوب گفتمـان و         
  .نهايت شناخت ايدئولوژي و باورهاي مسلط بر گفتمان جنگ پرداخته شود در

  زبان رخدادي در بستر جامعه: 1تحليل انتقادي گفتمان
CDA، د اسـت تحليـل چنـين    كند و معتقـ  گفتمان را رخدادي زباني در بستر جامعه تعريف مي

رخدادي بايد عالوه بر توصيف عناصر زباني موجود در گفتمان به صورت مجزا، به ارتباط اين اجزا 
بـدين  . تر خود، يعني در كل گفتمان و درنهايت در بستر اجتماعي آن، بپردازد در زمينة گسترده
پردازد، بلكه به اين  مي» چه خصوصياتي دارد؟ شده گفتمان بررسي«تنها به سؤال  ترتيب، محقق نه

نگارانة حاكم بر گفتمان  شناسانه و انديشه هاي جامعه اين خصوصيات چگونه با حوزه«سؤال كه 
 ].32، ص10[دهد  نيز پاسخ مي »كند و چه پيامدي به همراه دارند؟ ارتباط پيدا مي

تـه شـود، هـيچ معنـاي مشـخص و      طور مجـزا در نظـر گرف   در اين رويكرد، هر شكل زباني كه به
نتيجه، مجموعـة مشـخص و محـدودي از     در. معين و هيچ نقش يا اهميت ايدئولوژيكي نخواهد داشت

تـأثير   دهند، خودشان بيانگر يك نوع ايدئولوژي هسـتند و تحـت   ها، كه يك گفتمان را شكل مي گزاره
ها باورهاي بنيـادين هـر گـروه و     از نظر وندايك، ايدئولوژي ].21، ص2[گيرند  آن ايدئولوژي شكل مي

توانـد مثبـت يـا     دهد كـه مـي   طرفانه و خنثي از ايدئولوژي ارائه مي وي تعريفي بي. اعضاي آن هستند
رود و در  شـمار مـي   بخشـي بـه سـلطه بـه     كار مشـروعيت  و ايدئولوژي در حالت منفي ساز. منفي باشد

كـار   هـاي اجتمـاعي بـه    ه و نـابرابري بخشيدن به مقاومـت در برابـر سـلط    حالت مثبت براي مشروعيت
  .]113، ص9[ اند رود كه ايدئولوژهاي فمنيستي و نژادپرستي از اين جمله مي

فرض بنيادي در اين نظريه اين است كه رابطة بين صورت و محتـواي گفتمـان قـراردادي    
قـدرت   هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نهادهاي صاحب نيست، بلكه اين رابطه را محدوديت

  .كنند يين ميتع
                                                        

1. critical discourse analysis  
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ها هسـت   منزلة چيزي است كه در دست بعضي قدرت، در تحليل انتقادي گفتمان، عموماً به
رو، در ايـن نگـرش بسـيار صـحبت از روابـط نـابرابر قـدرت و         ايـن  از. ها نيست و در دست بعضي

اساس  گران انتقادي گفتمان برداشتي از قدرت دارند كه بر تحليل. شود هاي اجتماعي مي نابرابري
انـد و بـر ديگـران حكـم      اي صـاحب قـدرت   شود كه در آن عده آن جامعه به طبقاتي تقسيم مي

رو، قـدرت بـا    ايـن  از. شـود  رانند؛ وضعيتي كه به وجود ظلم و نابرابري در جامعه منتهـي مـي   مي
. كار مشروعيت به قدرت و توليـد اجمـاع اسـت    و خورد، زيرا ايدئولوژي ساز ايدئولوژي نيز گره مي

اسـاس آن سـير تحـول     گونه به جامعه، مشخصاً نگرشي نوماركسيستي است كـه بـر   گرشي اينن
گران انتقادي نيـز در راسـتاي    شود و همة تحقيقات اين تحليل تاريخ منتهي به رهايي انسان مي

  ].33، ص7[گيرد  ها انجام مي بخشي انسان رهايي
طـور غيرمسـتقيم    اسـاس آن بـه  اگر گفتماني بتواند در مـردم باورهـايي ايجـاد كنـد كـه بر     

  اعمالشان را چنان كنترل كند كه به بهترين وجه منافعش را تأمين كنند، بـا موفقيـت توانسـته   
بـه كـار    1هژمـوني  در ايـن حالـت، اغلـب اصـطالح    . ها را از طريق گفتار و نوشتار فريب دهد آن
ر، سلطه و نفوذ يك گـروه  اين اصطالح بر رهبري، اقتدا. رود؛ تا به قدرت اجتماعي اشاره كند مي
 .هاي سياسي، اجتمـاعي و ايـدئولوژيكي داللـت دارد    فقط از جنبة اقتصادي، بلكه از همة جنبه نه

كند كه گويي اين اعمال طبيعـي، عـادي    اعمالي وادار مي دادن قدرت هژمونيك مردم را به انجام
ا حتي پيشـنهادي نيـز الزم   هيچ فرمان، درخواست ي. يا صرفاً مبتني بر توافق و اجماع بوده است

  ].100، ص8[نيست 

  گراي هليدي فرانقش انديشگاني در دستور نقش
از . گيـرد  از نظر هليدي، زبان نظامي از معناهاست و معناست كه اساس تعامل اجتماعي قرار مي

: نظر وي، سه نوع معناي متمايز در زبان وجود دارد كه بر سه نوع فرانقش زباني متفاوت ناظرنـد 
  .نقش انديشگاني، فرانقش بينافردي، فرانقش متنيفرا

به واسـطة ايـن   . آيد به كار ميبراي بيان محتوا اولين نقش زبان، نقشي انديشگاني است كه 
بخشـد و ايـن امـر     نقش است كه گوينده يا نويسنده به تجربياتش از جهان واقعـي تجسـم مـي   

هـاي   هايش، كـنش  شناختش، دريافتهايش،  اش از جهان دروني خودآگاه گوينده، واكنش تجربه
بازتاب درك و دريافت مـا  فرانقش انديشگاني . گيرد بر مي كردن و فهميدنش را در زباني صحبت

كند و چگـونگي نگـرش مـا را بـه      بندي مي ، تجربة ما را از دنياي واقعي سازماناز واقعيت است
هاي بنيادي زبان اين است كه انسان را قادر  ويژگي يكي از  ،از ديدگاه هليدي. زند جهان رقم مي

سازد تصـويري ذهنـي از واقعيـت بسـازد و تجربيـاتش را از آنچـه در پيرامـونش و درونـش          مي

                                                        
1. hegemony  
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ابزاري كه هليدي براي تحليل بنـد در قالـب فـرانقش انديشـگاني بـه كـار        .گذرد، درك كند مي
ايي وظيفة بازنمـايي واقعيـت در   گذر  از نظر هليدي، نظام. است )گذرايي( نظام تعديگيرد،  مي

تواند همة اين فرايندها  قالب فرايندهاي مختلف در بند را برعهده دارد و قطعاً دستور سنتي نمي
مادي، ذهنـي، ربطـي،   (گانـة   گذرايي واقعيت را به صورت فرايندهاي شش نظام . را توضيح دهد

شـرايط زمـاني و مكـاني و    ايـن فراينـدها همـراه    . نمايـد  بـازمي  )رفتاري، گفتـاري و وجـودي  
گيرند، به كاربران زبان اين امكان  هاي معنايي مختلفي را برعهده مي هايي كه نقش كننده شركت
  .هاي خاصي بازنمايي كنند دهند كه واقعيت را آگاهانه يا ناخودآگاهانه به شيوه را مي

  هويت ملي و ابعاد آن
هاي مادي، زيستي، فرهنگي و  حوزة مؤلفهها و عاليم در  اي از شاخص اصطالح مجموعه هويت در

هويـت  . شـود  رواني است كه موجب شناسايي فرد از فرد، گروه از گروه و فرهنگ از فرهنگ مـي 
ها و احساساتي كه فرد در  است كه عبارت است از جامعيت انديشه» خود«همان برداشت فرد از 

نظـر گروهـي از متفكـران،     بـه . دارد» مـن مفعـولي  «عنوان يك شناختة عينـي   ارجاع خودش به
مطالعـه  » روانـي «شـناختي   و روان» ذهنـي «هاي شناختي  توان در حوزه هاي هويت را مي مؤلفه
نـد و در حـوزة   ا ها، اعتقادات، هنجارها، نمادها يا رويكردها مطـرح  در حوزة شناختي، ارزش. كرد

ها سيال،  هويت. گيرند شناختي مسائلي از قبيل احساسات، نيازها و تمايالت در مركزيت قرار مي
هـاي   هاي فردي و چه در حوزه توانيم چه در حوزه اند؛ به اين معنا كه ما نمي چندوجهي و مركب

هاي منبعث از يك منبع فكري و تمدني واحد پيدا كنيم؛ مثالً،  اجتماعي، هويتي مركب از مؤلفه
ايرانـي و غيرايرانـي بنـاميم،    توان هويت يك فرد يا جامعه را صرفاً اسالمي يا غيراسالمي يـا   نمي

. هويت ملـي در حـوزة هويـت جمعـي قـرار دارد     . بلكه هويت در يك زمان مركب و نسبي است
متمـايز  ) هـا  گـروه (هـا   را از ديگر جمـع ) گروه(هويت جمعي، هويت گروهي است كه يك جمع 

رد، افـراد  در ايـن رويكـ  . شـود  مـي » ما«هايي كه باعث ايجاد  اي از ويژگي كند؛ يعني مجموعه مي
  .شوند بندي مي هايي دسته هم در مقوله هايشان با ها و همساني براساس شباهت

اي شناختي، اعتقادي و رواني اسـت كـه بـا تأثيرگـذاري بـر       كلي، هويت ملي مجموعه طور به
هاي هويـت ملـي    مؤلفه. شود هاي اجتماعي موجب همبستگي و انسجام در سطح ملت مي كنش

  :اند  مطالعهدر دو دستة كلي قابل 
بعد اجتماعي هويت ملي در ارتباط با كيفيت روابط اجتماعي فـرد بـا نظـام     :بعد اجتماعي .1

در صورت تقويت مناسبات و روابط فرد با جامعه، هويت جمعـي فـرد   . كالن اجتماعي است
  .يابد تحقق مي» ماي ملي«گيرد و در اصطالح  در سطح ملي شكل مي

از آگاهي مشترك افراد يك جامعه از گذشـتة تـاريخي و    اين بعد عبارت است :بعد تاريخي .2
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در اين زمينه، وجود اشتراك تاريخي مهم نيست، بلكه احساس و . احساس دلبستگي به آن
  .تفسير مشترك تاريخي تأثيرگذار است

در رويكـرد  . گيرنـد  كلي در دو رويكرد مدرن و پسـامدرن جـاي مـي    طور هاي هويت به نظريه
. شـود  ه وسيلة عواملي از قبيل موجود طبيعي، رواني يا اجتماعي انجام ميمدرن، تعريف هويت ب

  :ها شامل دو مقولة كلي است اين نظريه
 ها، هويت ساخته و پرداختة زمان و مكان است؛ شناسان كه در اين نظريه هاي جامعه ـ نظريه

  .شناساني مانند گيدنز گرايان نمادين و جامعه ـ ديدگاه تعامل
گيري و تعريف هويـت بـه دور از دخالـت     پسامدرن، اين باور وجود دارد كه شكلدر رويكرد 

ايـن رويكـرد، كـه بـا     . گيـرد  هرگونه عاملي از قبيل موجود طبيعي، رواني يا اجتماعي انجام مـي 
، 6[شناسـي و معناشناسـي اسـت     شود، متـأثر از ادبيـات، زبـان    هاي گفتماني شناخته مي نظريه

  ].136 ص

  »عامل جنسيت«نان و هويت اجتماعي ز
يكي از . شود ها تشكيل مي هاي اجتماعي و هويت شخصي آن هويت فردي زنان از مجموع هويت

تـرين   گيري اين هويت نقـش دارد، عامـل جنسـيت اسـت، زيـرا مهـم       عوامل مهمي كه در شكل
و، ر ايـن  از. كنـد  دهـد و آن را در خويشـتن ادغـام مـي     اي است كه به تجربة فرد سامان مي مؤلفه

هـاي زنـدگي اسـت و     ترين وجه هويت فردي است دربرگيرندة خود و تجربـه  خويشتني كه مهم
  .هاي مهم خويشتني است جنسيت از مؤلفه

هـاي جنسـيتي    تأثير تفـاوت  شدت تحت ساختار اجتماعي و فرهنگي اغلب جوامع انساني، به
با توجه به اينكه محور اين پـژوهش بـر   . يابد طور علمي يا طبيعي تبلور مي قرار دارد كه اغلب به

هـاي   گيـري هويـت   متمركز است، در كنار عوامل مشتركي كه به شـكل » هويت اجتماعي زنان«
بندي اجتماعي  شود، عامل جنسيت، كه يكي از مبناهاي اصلي رده شخصي و اجتماعي منجر مي

كننـده دارد، مـورد    هاي فردي و اجتماعي زنـان نقشـي تعيـين    است و در توليد و بازتوليد هويت
 ].84 ، ص3[توجه و تأكيد بيشتري قرار گرفته است 

آيينة اوضاع اجتمـاعي و فرهنگـي ايـران در دوران    : تاريخ جهانگشاي
  حملة مغوالن

ترين مأخـذ تـاريخي در زمينـة بيـان      منزلة اصلي به تاريخ جهانگشايبدون ترديد، بايد به كتاب 
نويسنده در اين اثر . وقايع حملة مغول به ايران و ذكر اوضاع سياسي و اجتماعي آن دوره بنگريم

بسياري از زواياي واقعة حملة هولناك مغول را با نثري مزين و آراسته با سبكي منشيانه و نثري 
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وع اصلي اين كتـاب ذكـر علـل حقيقـي شكسـت      موض. متكلف و مصنوع به تصوير كشيده است
هـاي واقعـي پيشـرفت كـار      خوارزمشاهيان و انقراض مدنيت ايرانيان در برابر حملة تاتار و علـت 

از  تـاريخ جهانگشـاي  عطاملـك جـويني، مصـنف    . چنگيز و لشكريان غارتگر و خونريز وي اسـت 
اهيان و مغوالن شغل و مناصـب  ساالر بود كه در دربارهاي سلجوقيان، خوارزمش اي ديوان خانواده

بيسـت و  سال دبير خاص اميـر ارغـون و    پانزدهو مدت  ديوان مغولصاحب  وي. ديواني داشتند
رفتـه و  ) قراقورم(سال حاكم بغداد و سراسر عراق عرب بود و چندين بار به پايتخت مغول  چهار

رز تفكـر و احـوال   طـ  زندگي، از عميقي شناخت سفرها اين در وي. ه بودبه خدمت خانان رسيد
 يتاريخ جهانگشاآنچه در رو،  اين از. مشاهده كردچشم خويش  او وقايع را ب دست آورد بهمغوالن 

  .آمده، همه از مشهودات وي سرچشمه گرفته است
» تخليد مĤثر گزيده و تأييد مفاخر پسنديدة پادشاه وقـت «وي هدف خود را از تأليف كتاب، 

با توجه به جايگـاه ويـژة عطاملـك    . »و ماحي روايات اكاسره شودناسخ آيات قياصره «داند تا  مي
دهندة سرسپردگي و حمايت از حاكمان ايـن قـوم    دربار مغوالن بديهي است كه اثر وي نشان در

تا آنجا كه گاهي ترس و جانبداري از سردمداران مغول، جويني را بر آن داشته تـا حقـايق   . باشد
  :الشعراي بهار اد ملكاما به اعتق. را دگرگون جلوه دهد

عطاملك با اينكه در صدد مدح مخدومان خـود بـوده اسـت، امـا از ذكـر حقـايق تـاريخي        
جا به وقايع عمده برخورده است، حـق مطلـب را ادا كـرده و از چاپلوسـي      خودداري نكرده و هر
  .خودداري كرده است

و توجـه مخـدومان   ظاهر مطابق خواست  كلي، عطاملك با تأليف اين اثر اگرچه به طور به
حقيقت گزارشي زيركانه از حوادث ناگواري ارائه داده كه به دست قومي  خود عمل كرده، در

ستمگر بر مرز و بوم ايران تحميل شده و امنيت و علم و ديـن و فرهنـگ ايرانيـان را مـورد     
  .تعرض قرار داده است

  هاي عطاملك و نمود آن در گفتمان محدوديت
هاي بسـيار مواجـه    با محدوديت تاريخ جهانگشايتدوين و بيان  عطاملك جويني در زمينة

منصب و جايگاه » مغوالن«سو در دربار و دستگاه گروه مهاجم و غالب  است، زيرا وي از يك
رو،  ايـن  از. قـرار دارد » ايرانيـان «دارد و از سوي ديگـر نيـز خـود در جرگـة گـروه مغلـوب       

  :هاي خاصي دارد محدوديت
 ها بپردازد؛ گرانة آن مغوالن سخن بگويد و به بدگويي و تقبيح اعمال وحشيتواند عليه  ـ نمي
 ها خالف واقع را بيان كند؛ تواند در مورد اعمال و فجايع آن ـ نمي
  تواند اندوه فراوان و آثار ناخوشايند حملة مغول به جامعة خود را در كالم جاري كند؛ ـ نمي
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توانـد توصـيفات    ي و اوضاع فرهنگـي و اجتمـاعي نمـي   اسالم ـ ـ با توجه به ايدئولوژي ايراني
  .برانگيز نسبت به زنان داشته باشد جزئي، جسماني و شهوت

  هاي مختلف بازنمايي زنان در گفتمان جنگ در قالب هويت
از لحاظ نوع گفتمان، توصيفي است كـه نويسـنده قصـد دارد بـا بيـان حملـة        تاريخ جهانگشاي

آن، گفتماني دوقطبي بـا حضـور مشـاركان غالـب و مغلـوب را بـه       مغول، روند، پيامدها و نتايج 
اسـت؛ جنگـي كـه    » گفتمـان جنـگ  « تاريخ جهانگشـاي رو، گفتمان مسلط  اين از. تصوير بكشد

  :مختصرترين گزارش آن در اين بند كوتاه آمده است
يكي از بخارا پس از واقعه گريخته بود و به خراسان آمده، حال بخارا از او پرسـيدند، گفـت   

  ].189 ، ص4[آمدند و كندند و بردند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند 
ها يكي از منـابع مهـم و متمـايز     در زمينة حضور زنان و شيوة بازنمايي آن تاريخ جهانگشاي

پيش از جـويني نيـز افـرادي چـون نصـراهللا منشـي در       . و ادبي است نسبت به ساير آثار تاريخي
هاي مختلـف   در موارد محدودي به زنان و نقش تاريخ بيهقيو ابوالفضل بيهقي در  كليله و دمنه

هم از لحاظ بسامد حضور زنان، هم از  تاريخ جهانگشاياند؛ اما  ها در اجتماع عصر اشاره كرده آن
اين امر بيش از هر چيز ناشـي از  . با آثار پيشينيان تفاوتي مشهود داردها،  نظر شيوة بازنمايي آن

  .اوضاع خاص سياسي، اجتماعي و فرهنگي دوره و جايگاه خاص عطاملك در دربار مغوالن است

  در گفتمان جنگ جهانگشايبندي زنان  دسته
منزلـة   بـه  »رانـي  سازي و حاشيه برجسته« كـار  و عطاملك جويني در قالب گفتمان جنگ، از ساز

. يكي از ابزارهاي مهم زباني، به منظور تبلور ايدئولوژي خـود در گفتمـان اسـتفاده كـرده اسـت     
راني به كمك گزينش واژگاني در سطح فراتر از بنـد يـا جملـه، انسـجام      سازي و حاشيه برجسته

 ايـن قطبيتـي كـه در مـتن    . كننـد  مـي » قطبي«گيرند و آن را  معنايي كل متن را در اختيار مي
همـواره  . بخشـند  به كل متن انسـجام مـي   مثبت و منفيگيرد، در حد فاصل دو قطب  شكل مي

. ي مـتن اسـت  »هـا  آن«ي مـتن و قطـب منفـي در راسـتاي     »ما«قطب مثبت متن در راسـتاي  
 »مـا «كنند و به همان ترتيب  تر از بند نيز عمل مي سازي در سطح كوچك راني و برجسته حاشيه

 ].19 ، ص7[دهنـد   را در قطب منفـيِ بنـد قـرار مـي     »ديگران ـ ها آن«را در قطب مثبت بند و 

  :كنند آفريني مي در قالب سه گروه نقش تاريخ جهانگشايكلي، زنان در  طور به
هـاي مختلفـي    هستند كـه در چـارچوب نقـش   » زنان مغول«گروه نخست  :زنان مغول .1

 مانند همسر، مادر، دختر، خواهر، حاكم و مشاور حضور دارند؛
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گروه دوم زنان ايراني هستند كه نسـبت بـه زنـان مغـول هـم از       :اسالمي ـ نان ايرانيز .2
  لحاظ بسامدي و هم از لحاظ شيوة بازنمايي تفاوت بسياري دارند؛

گروه سوم زناني هستند كه هويت مشخصي ندارند و بيشتر  :زنان بدون هويت مشخص .3
  .اند هدر قالب زنان معشوق و مالزم دربار و پادشاهان مطرح شد

  »مشاركان غالب گفتمان جنگ«بازنمايي زنان مغول 
هـا   با توجه به اينكه عطاملك جويني در دربار مغوالن حضور مستمر داشته، با آداب و رسـوم آن 

گـري و   هايي چـون خشـونت، وحشـي    قوم مغول كه در سراسر تاريخ با ويژگي. خوبي آشنا بود به
كنند كه نبايد در ميـان ايـن قـوم جايگـاهي      متبادر مياند، اين فكر را به اذهان  رحمي مطرح بي

كـرد،   بنابر سنت مغول، زن در قبيله دوشادوش مرد كار مـي «اما . براي طبقة زنان در نظر گرفت
از حقوق تقريباً مساوي با او برخوردار بود و هـيچ فعـاليتي حتـي رياسـت ايـل، شـكار و جنـگ        

 ].1، ص1[» شغل مرد محدود بود، ولي كار زن نامحدود. تنهايي به مرد اختصاص نداشت به
هـا و   بـه صـورت   عهـده دارنـد،   را بر» فاعل«اين زنان كه اغلب در فرايندهاي مادي نقش 

  :اند هاي مختلفي در گفتمان مطرح شده نقش

 زنان زيبارو و مالزم امرا در شكار و بزم
صـفات و  . بسـامد، بـدون كـنش و بـدون كـالم دارنـد       ن حضوري كماين گروه از زنان در گفتما

تـأثير   چيـز تحـت   انـد، بـيش از هـر    ها در گفتمان مطرح شـده  هايي كه اين زنان به وسيلة آن نام
يـك از   نـد، هـيچ   ا اين زنـان بـا اينكـه مـالزم مـردان     . است »زنانگي محض«و  »مؤلفة جنسيت«

رديف شـراب و سـاير    هم »ابزار جنسي«و  »معشوقه«ن عنوا ها را ندارند و فقط به هاي آن ويژگي
هـا قـرار    ملزومات شكار و بزم، در كنار مردان، امـراي مغـول و در خـدمت اهـداف جسـماني آن     

 :ها عمدتاً جسماني و شهواني هستند توصيفات آن. اند گرفته

ن هـا و چيزهـاي ديگـر تعيـي     و فراخور هر موضعي كه شكار خواهند كرد، آالت آن از سالح
 ].130 ، ص4[و با خواتين و سريات و مأكوالت و مشروبات روان شوند ... كنند

يك با ماية حسن و مالحت ذات يسار، از فرط طراوت و نضارت چـون   و خواتين بر يسار، هر
  ].250 ، ص4[ازهار و از لطافت و نظافت مانند سبزة بهار 

 زنان مادر، دايه، همسر، دختر، خواهر

هـا بـود، زنـاني كـه      در آداب و رسوم مغول، اعتبار فرزندان به نسبت مـادري آن با توجه با اينكه 
كننـد، بسـيار پربسـامد و تأثيرگذارنـد، زيـرا در       آفريني مي عنوان مادر در گفتمان جنگ نقش به

عهده داشـتند و از سـوي ديگـر     عنوان اركان حكومت مغوالن بر وهلة نخست، تربيت پسران را به
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ا بودن خصوصياتي از قبيل درايت، كفايت و سياسـت، در جامعـة عهـد مغـول     نيز با توجه به دار
مؤلفة جنسيت در رابطـه بـا ايـن زنـان جايگـاهي نـدارد و همـة        . فتند ر افرادي مهم به شمار مي

ها به صورت مردانه و در چارچوب مفـاهيم حكـومتي مطـرح شـده      هاي آن ها، گفتار و نام كنش
هـاي   ر كنار مردان، نفوذ درخـور تـوجهي بـر اعمـال و تصـميم     اين زنان عالوه بر حضور د. است

  .اند آنان داشته
تر يسونجين بيكي بود و در رسم مغول اعتبار فرزندان يك پدري، به نسـبت   ـ خاتون بزرگ

  ].139 ، ص4[تر به نسبت آن فرزندان را مزيت و رجحان باشد  كدام بزرگ مادران باشد، مادر هر
ايشان را به راضعات تسليم كردند و مراسم خدمت و اعزاز تقديم نمودنـد، چنـدانك از حـد    

 ].150 ، ص4[رضاع ترقي كردند 

ايـن  . هسـتند » همسران امرا و سربازان مغول«گيرند،  زنان ديگري كه در اين گروه جاي مي
كـردن   كفايت«قبيل هاي مهمي از  اند و كنش ها و عناوين كلي در گفتمان مطرح شده زنان با نام

در رابطـه بـا ايـن زنـان نقشـي      » مؤلفـة جنسـيت  «. عهـده دارنـد   را بـر » امور در غيـاب مـردان  
انـد و حتـي پسـر بـر زن پـدر       كه كامالً تحت سلطه و تصرف مـردان  طوري كننده دارد؛ به تعيين

  :تصرف دارد
سان ايشان كـه در  و ك زنانهرچه به كار آيد، از انواع اخراجات هم از ايشان ترتيب سازند و 

داده باشند برقرار باشد تا به حدي كه اگر  بنه و خانه مانده باشند، مؤونتي كه به وقت حضور مي
بـه نفـس خـود     زنكاري اوفتد كه نصيب آن يك نفس بيكار نفسي باشد و مـرد حاضـر نـه آن    

 ].113 ، ص4[بيرون آيد و آن مصلحت كفايت كند 

ه پسر بر زن پدر حاكم باشد و به زوجيت تصرف نمايد رسم مغوالن و ايغوران بر آن است ك
 ].150، ص4[

انـد،   در رابطه با زناني كه در قالب دختر و خواهر امراي مغول مطرح شـده » مؤلفة جنسيت«
كه اين زنان بـدون در نظـر گـرفتن تبعـيض جنسـيتي در       طوري وضعيتي كامالً متفاوت دارد؛ به

  :برند بهره و نصيب مي  ...ها از ارث و تقسيم ممالك و همچون آناند و  كنار مردان قرار داده شده
بخشـش   اخوات و اخوان و بناتتمام ممالك را تحصيص فرمود و همة انساب را از بنين و 

 ].140 ، ص4[داد 

از سوي ديگر نيز، با توصيفات جسماني و شهواني كـه از ايـن گـروه زنـان در گفتمـان      
هـا در رابطـه بـا امـراي مغـول       د جسمانيت و جنسـيتي آن چيز بع انجام گرفته، بيش از هر

  :برجسته شده است
حركـات،   دالل، ظريـف  جمـال، ملـيح   مخبـر، شـيرين   منظـر، خـوش   پيكر، لطيف و از ابكار ماه

المتقونَ چهل دختر را از نسل امرا و نوينان كه مالزم خـدمت بودنـد اختيـار     سكنات كه وعد نغز
 ].252ـ251 ، ص4[كردند 
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  ريز گاور و خونزنان جن
 جهانگشـاي خاتون تغاجار، دختر چنگيز خان مغول، سـرآمد زنـان جنگـاور در گفتمـان جنـگ      

هـاي   ها و ويژگـي  هاي زنانه، از طريق كنش جويني است كه بدون توجه به جنسيت و محدوديت
ور مثابة فرماندهان مرد، خيل و لشـكر دارد و جنگـا   او به. كند آفريني مي مردانه در گفتمان نقش

  :ريز است و خون
كس را كه بـاقي   و دختر چنگيزخان كه خاتون تغاجار بود با خيل خويش در شهر آمد و هر

 ].242، ص4[مانده بود تمامت را بكشتند مگر چهارصد نفر را 

  مدار زنان حاكم و سياست
هـاي   اين گروه از زنان كه اغلب در قالب نقش مادر در گفتمـان حضـور دارنـد، در قالـب نقـش     

هـايي   ها و ويژگـي  ها، با كنش حكومتي و نظامي، به موازات و دوشادوش مردان و گاه فراتر از آن
راني، ضبط تمام امور، مشاركت در ادارة ملك، تنفيذ احكـام حكـومتي بـه     حكم«مردانه از قبيل 
  :اند معرفي شده» كردن ايلچيان به جوانب مختلف كردن افراد، روان افراد، محبوس

خاتون بعد از تسكين سوز واقعه ايلچيان به نزديك سرقويتي بيكي و بـاتو بـه   اغول غايمش 
  ].317، ص4[اعالم اين حالت روان كرد 

و امور اغول غايمش خاتون و پسران او سبب مخالفت بـا يكـديگر و مجاذبـت بـا خويشـان      
 ].319، ص4[تر از ضبط بيرون شد  بزرگ

كودك بود، مقاليد حكم در دسـت خـاتون او   جاي او بر پسر او مقرر فرمود و چون او هنوز 
  ].329، ص4[اورقينه نهاد 

كند و پسر سرتاق اوالغچـي   تر خوانين باتو است، تنفيذ احكام مي براقچين خاتون، كه بزرگ
 ].323، ص4[كند  را تربيت مي

به لطايف حيل و كياست . نيك داهيه و كافيه بود... تر بود توراكينا خاتون مادر پسران بزرگ
مام امور ملك را در ضبط آورد و دل خويشان را به انواع اصـطناع و عـوارف و ارسـال هـدايا و     ت

 ].298، ص4[تحف صيد كرد 

توراكينا خاتون به شرق و غرب عالم و جنوب و شـمال آن رسـل بـه استحضـار سـالطين و      
 ].301، ص4[بزرگان و ملوك به هر طرف روانه كرد 

الح ملك و تدبير آن به رأي خاتون او سـرقويتي بيكـي   قاآن فرمود كه در حال حيات او مص
 ].638، ص4[بود 

و لشكر و واليت و مهتر و كهتر در تحت تصرف امر و نهي و حل و عقـد او باشـند و از آنـچ    
بيكي در ترتيب و تربيت تمام پسران و ضبط امور دولت و اقامت جاه و . فرمان اوست سرنپيچند

 ].639، ص4[و درايت اساسي نهاد  حرمت و كفايت مهمات به حسن رأي

موكا خاتون پيش او حاضر بود، دو دانه مرواريد مانند فرقدين به مقارنت قمر منيـر مسـعود   
 ].271، ص4[باشد در گوش داشت فرمود كه اين مرواريدها بدو بايد بدو داد 
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  شيوة بازنمايي زنان مغول. 1جدول 
  شيوة بازنمايي  فرايند كنش نامدهي  هويت

  مغول

  توراكينا خاتون
  در ضبط آوردن امور ملك

  ارسال رسل به استحضار سالطين
  ارسال هدايا و تحف براي خويشان

  مستقيم  مادي

  مستقيم  مادي  كردن ايلچيانتنفيذ احكام، روان اغول غايمش خاتون
  مستقيم  مادي  تنفيذ احكام ملك، تربيت پسران براقچين خاتون
  مستقيم  مادي  كشتن تمام افرادبه شهر درآمدن و خاتون تغاجار

  مستقيم  مادي  انجام مصالح ملك، تدبير امور سرقويتي بيكي خاتون
  مستقيم  مادي تربيت پسران يسونجين بيكي خاتون

  مستقيم  مادي  به دست گرفتن امور حكومت اورقينه خاتون
  مستقيم  مادي انجام مصالح ملك موكا خاتون

  مستقيم  مادي مصلحت اموركفايت ها، خواتينملكه
  مستقيم  مادي تربيت پسران والده، دايه

  مستقيم  مادي ____ خواهران و دختران
  تشبيهي  مادي  مالزمت امرا در شكار و مجالس بزم زنان معشوقه

  »زنان مغلوب گفتمان جنگ«اسالمي  ـ زنان ايراني
، )پـيش از اسـالم  (هويـت ايرانـي   . هويت ايراني، هويتي تركيبي متشكل از سه الية هويتي است

بودن هويـت ايرانـي،    آنچه در زمينة تركيبي). غربي(، هويت مدرن )پس از اسالم(هويت اسالمي 
در هويت ايرانيـان   )مليت و مذهب(طور خاص اهميت دارد، تركيب و تلفيق دو عنصر هويتي  به

توانـد آن دو را از   يرويي نمـي اند كه هيچ ن هم تنيده است و اين دو عنصر در تاريخ ايران چنان در
  .هم مجزا يا دور كند

عنصـرالمعالي و   نامـة  قـابوس زنان ايراني كه بنابر سنتي ادبي در بسياري از منـابع از جملـه   
دسـت و كـدبانو    دين، پاكيزه، پارسا، شرمناك، كوتـاه  هايي از قبيل پاك سعدي با ويژگي بوستان

ي چندبعدي و تركيبـي نمـود دارنـد و بـرخالف زنـان      اند، در اين گفتمان، با هويت بازنمايي شده
گاه در قالب يـك زن آريـايي و ايـران    اين افراد . اند مغول به صورت محدود و كلي مطرح شده

معرفي شده و گاه نيز در قالب زني مسلمان » وش سرو، آزاد و پري«هايي از قبيل  باستان با نام
  .بازنمايي شده است» ندگان خماراهل ستر، عورات و پوش«هايي از قبيل  با ويژگي

بسامد، مفعـول و بـدون    اي كم كلي در قالب چهره طور ماهيت زن ايراني در گفتمان جنگ به
زدة عهد مغـول و   تأثير اوضاع جامعة جنگ ها تحت اين ويژگي. كالم به تصوير كشيده شده است

اي كـه اكنـون اسـير، بـرده و      زنـان آزاده . انـد  هاي مغوالن تبلور يافتـه  گري گري و نظامي وحشي
اند؛ امري كه در پي سقوط قـدرت و سـلطة مـردان ايرانـي و تسـليم و       پذير شده ضعيف و آسيب
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، آينـة  تـاريخ جهانگشـاي  زنـان   سـكوت و عجـز  . وجود آمده است ها در مقابل مغوالن به عجز آن
  .نماي جامعة ايران در عهد مغول است تمام

 زن حاكم ايراني
اي  آفريني زن ايراني در قالـب چهـره   ، فقط در يك مورد حضور و نقشتاريخ جهانگشادر سراسر 

  :خورد سياسي و حكومتي به چشم مي
 خاتون تركانسلطان در آن جواب به خير و شر لب نگشاد و مصلحت آن را براي مادر خود 

خاتون فرمود تا رسل كورخان را تبجيل و احترام كردند و جانب ايشـان   تركان... مفوض گردانيد
 ].433، ص4[... مرعي فرموده

دي و مع هذا را درگاه و حضرت و اركان دولت و مواجب و اقطاعات جدا بو خاتون تركانو 
 ].532، ص4[حكم او بر سلطان و اموال و اعيان و اركان او نافذ 

ها فرستاد و ملك  از نفايس جواهر و اجناس ذخاير به ملك مؤيد هديه شاه والدة سلطان و
 ].370، ص4[خوارزم و عرصة آن بر او عرضه كرد 

 »اسير در دستگاه مغوالن«مدار  زن ايراني زيرك و سياست

ن دالله بود در فنون زكا و زيركي داللة محتاله شاگردي او را شايسـتي و بـه هـر    در بازار آ
، 4[) خـاتون  فاطمه( وقت در عهد دولت قاآن او را در اردوي توراكينا خاتون آمد شدي بـودي 

 ].302ص

 گر و جادوگر زن ايراني افسون

 گـويي در ايـران   و غيـب اقوام خرافاتي جهان بودند، اعتقـاد بـه جـادوگري     از عهد مغوالن، كه از 
كه افراد بسياري از جمله زنان با جن و پري در ارتباط بودند و  طوري رواجي عجيب يافته بود؛ به
اين افراد در ارتباط بـا اجنـه بـه شـفاي     . كردند مي »داري دعوي پري«به گفتة عطاملك جويني 

و جادوگران نيز    ازار جادودر اين عهد، ب. پرداختند بيماران، غلبه بر دشمن و حل ساير مسائل مي
كنندگان سحر  كه يكي از اشتغاالت مغوالن مراجعه به باطل سابقه پيدا كرده بود؛ چنان رونقي بي

گرد در امور مهمي مانند زمان نشستن خان  همچنين، اين قوم بيابان. براي دفع شر شياطين بود
  ].22، ص1[كردند  مشورت مي بر تخت، شروع يا پايان جنگ و اموري از اين دست با جادوگران

با توجه به اين اوضاع و نگرش مثبت مغوالن به جادو و جادوگري، زنـاني كـه در ايـن گـروه     
توانسـتند در امـور    سـهولت مـي   گرفتند، از زنان قدرتمند اجتماع عهد مغول بودند كه به قرار مي

  :مهم حكومتي و سياسي دخالت داشته باشند
داري كننـد و   دعـوي پـري   عورتينـه ركستان بسيار كسان بيشتر النهر و ت و در بالد ماوراء

  ].191، ص4[خوان را بخوانند  كس را كه رنجي باشد يا بيمار شود ضيافت كنند و پري هر
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  تسليم، اسير، برده: زنان ايراني
زنان اين گروه بيشترين ميزان حضور را در فرايندهاي مادي دارند، اما برخالف زنان مغـول، كـه   

  .ندا »مفعول«بودند، » اعلف«اغلب 
اين شـيوة بازنمـايي مـانع از     :تأثير باورهاي ديني و قدرت مذهبي بازنمايي تحت .1

هاي جسماني و ظاهري زنان ايراني شده اسـت و   اشارة مستقيم عطاملك به ويژگي
باعث بياني غيرمستقيم از طريق واژگاني مانند اهل ستر، عورات و پوشندگان خمار 

 شده است؛
در اين زمينه، اسارت و بردگي جنسيتي  :»مؤلفة جنسيتي«يي از طريق تأكيد بر بازنما .2

نتيجـه توصـيفات جسـماني از زنـان      زنان ايراني از طريق مغوالن مطرح شده است و در
  .»پيكر و غيره وشان، زنان جوان، دختر ماه ابكار، پري«

و متقلنسان به كاله و دستار چون رمـة   پوشندگان خمارو تمامت فجار و ابرار و اترار را از 
 ].172، ص4[گوسفند از شهر بيرون راندند 

از قنقليان از مردينه به باالي تازيانه زنده نگذاشتند و زيادت از سي هـزار آدمـي در شـمار    
زنان چـون سـرو آزاد آن قـوم بـرده     آمدند كه كشته بودند از صغار و اوالد و اوالد كبار و 

 ].189، ص4[ كردند

را صدصد بـه شـمار در صـحبت     عوراتبيشتر مغوالن به اندرون شهر درآمدند و مردان و 
 ].199، ص4[راندند  مغوالن به صحرا مي

خاليق را به صحرا راندند آنچ ارباب حرفت و صناعت بود زيادت از صدهزار را جدا كردنـد و  
 ].205، ص4[بود برده كرده و به اسيري برد  زنان جوانآنچ كودكان و 

به صحرا راندنـد و بـر عـادت     زنبفرمود تا اهالي بلخ صغير و كبير قليل و كثير را از مرد و 
مألوف بر مئين و الوف قسمت كردند تا ايشان را بـر شمشـير گذرانيدنـد و از تـر و خشـك اثـر       

 ].208، ص4[نگذاشتند 

نگيرند و تا بچه  آدم تا انواع بهايم تمامت را بكشتند و از ايشان كس را اسير و از اصناف بني
 ].210، ص4[نگذارند مادر در شكم 

كشـيدند و   را از كنار شـوهران بيـرون مـي    وشان پرياي بسا  را از مردان جدا كردند  زنان
 غصب ابكارسـتدند و از   مي مادرانكردند و فرزندان را از كنار  را از برادران جدا مي خواهران

كـس از   و فرزندان ايشان بكشتند و بر هـيچ  زنانا با تمامت خلق ر... افگار پدران و مادران را دل
 ].230، ص4[و مرد ابقا نكردند  زن

او را بگرفتند و لشكر او را ناچيز كردند و در يك ساعت بعضي را در آب انداختند و جمعـي  
، 4[... و فرزندان ايشان را به اسيري براندند و نعمت و مال بسيار بيرون آوردند زنانرا بكشتند و 

 ].644ص

تر بودند  را كه جوان زنانيساله تيرباال مگر  را به صحرا راندند و از ده زنانو تمامت مردان و 
 ].716، ص4[نگذاشتند 
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رسـانند و   باشد جمع كنند و از دهه بـه صـده مـي   پيكر  دختري ماه كجا ديگر در لشكر هر
 ].134، ص4[... كند تا اميرتومان كس اختياري ديگر مي هر

آنچ اليق چشم او اوفتد بر ايشان خوانند و مالزم خواتين باشند تا هرگاه  لشكردختران از 
  ].135، ص4[كه خواهند ببخشند يا با او بخسبند 

  شيوة بازنمايي زنان ايراني. 2جدول 
  شيوة بازنمايي  فرايند كنش نامدهي  هويت

  ـ اسالمي ايراني

  مستقيم مادي  تنفيذ احكام انجام مصلحت امور خاتونملكه تركان
  مستقيم مادي  آمد و شد در اردوي توراكينا خاتون خاتونفاطمه

  مستقيم مادي  داري و جادودعوي پري »گرزنان افسون«عورتينه
  مستقيم مادي  )مفعول(بدون كنش زنان
  مستقيم مادي  )مفعول(بدون كنش مادران

  مستقيم مادي  )مفعول(بدون كنش )پيكرماه(،)ابكار(دختران
  مستقيم مادي  )مفعول(بدون كنش پوشندگان خمار

  غيرمستقيم مادي  )مفعول(بدون كنش سرو آزاد
  غيرمستقيم مادي  )مفعول(بدون كنش عورات
  غيرمستقيم مادي  )مفعول(بدون كنش اهل ستر

  غيرمستقيم مادي  )مفعول(بدون كنش وشانپري
  مستقيم مادي  )مفعول(بدون كنش اسير، كشته، برده

  »زنان بدون هويت مشخص«زن ايراني يا مغول؟ 
اين افـراد بـدون كـنش و    . ترين مؤلفه است مهم» عامل جنسيت«در بازنمايي اين گروه از زنان، 

اين گروه از زنان نيـز همچـون   . ها قرار دارند كالم در خدمت امراي مغول و اهداف جسماني آن
  .دارند» مفعول«فرايندهاي مادي در قالب نقش زنان ايراني، بيشترين حضور را در 

خلوت ساخت و عيش  وش و نگاران دلكش بتان پريچون شب درآمد، سلطان ناگهان با 
 ].194، ص4[خوش براند و بامداد را در حوض آب غسل براند 

 چهرگان زيباانـدام  پريقاآن دائماً بساط نشاط گستره بود و در مداومت مدام و منادمت 
  ].236، ص4[سپرده  طريق افراط

كردنـد از   و ولدان و غزارت خمور و البان مشاهده مي حوران كس آن مجلس را از كثرت هر
 ].251، ص4[گفتند  غايت اعجاب مي

اشـتغال   طلعـت  چهرگـان خـوش   پريانبارهاي اطعمه و اشربه ترتيب داده و او دائماً بـا  
 ].326، ص4[داشتي 

و مداومت شـراب ازغـواني بهـرة تمـام      اعي با غوانياجتمو به استمتاع از استماع اغاني و 
 ].261، ص4[يافت 
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  شيوة بازنمايي زنان بدون هويت مشخص. 3جدول 
  شيوة بازنمايي فرايند  كنش نامدهي  هويت

مغول يا ايراني؟
بدون هويت «

 »مشخص

،حوران، غوانينگاران دلكش،وش،بتان پري
چهرگان  پري طلعت، چهرگان خوش پري

 زيبااندام

بدون كنش 
  غيرمستقيم  مادي  )مفعول(

  گيري نتيجه
طور آشـكار، بيـانگر اوضـاع اجتمـاعي،      ، بهتاريخ جهانگشايتقابل ماهوي زنان ايراني و مغول در 

، در ميـان سـاير ابعـاد    »مؤلفـة جنسـيت  «. سياسي و فرهنگي جامعة ايران در عهد مغول اسـت 
ترين عامل در ايجاد تمـايز   نمود بيشتري يافته و مهم تاريخ جهانگشايهويت، در گفتمان جنگ 
  .ميان زنان گفتمان است

هاي اجتمـاعي، از طريـق    عنوان مشاركان مغلوب گفتمان در قالب ويژگي زنان ايراني به
. انـد  هـا نسـبت داده معرفـي شـده     ها، گفتار و صـفاتي كـه عطاملـك جـويني بـه آن      كنش
صورت كلي هستند و هـيچ نشـاني از    ي و مذهبي بهتأثير باورهاي دين هايي كه تحت ويژگي

اين امر در رابطه با زنان مغول كامالً متفاوت اسـت و ايـن   . هويت فردي زنان ايراني ندارند
تـأثير قـدرت    هاي فردي و تحـت  عنوان مشاركان غالب گفتمان، در چارچوب ويژگي افراد به

  .اند حكومتي و نظامي بازنمايي شده
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