
ريشه يابي آداب ورسوم  ايلخانان
درشاهنامه ابوسعيدي  با  تأکيد

برنگاره هاي سوگواري

تاجگذاریشاه زاو،پسرطهماسب، 
 carboni :شاهنامة ابوسعيدي،ماخذ

and  Komaroff, 2002: 41



شماره۲۲ تابستان۹۱
۲۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 ريشه يابي آداب و رسوم ايلخانان درشاهنامة 
ابوسعيدي باتأکيدبرنگاره هاي سوگواري
  علي اصغرشيرازي* صفوراقاسمي**

چكيده
آداب و رسوم و سنت هاي اجتماعي در بستر زمان و با تغيير حکومت ها همواره به شکلي تازه جلوه گر شده 
است. اين سنت ها در مراسم مختلف، ازجمله سوگواري، حضور داشته اند.   مغوالن نيز در ابتدا به واسطة نوع 
زندگي بدوي خود آداب و رســوم خاصي داشتند که در انواع فعاليت هاي روزمره شان ظهور داشت. ايشان 
به اين سنت ها، که در برخي موارد ريشه در اعتقاداتشان داشت، تا سال ها پس از حمله به ايران و استقرار و 
ايجاد حکومت عمل مي کردند. پس از گرويدن ايشان به دين اسالم برخي از اين سنت ها حذف و برخي دچار 
تحوالتي اساسي شد، اما برخي از آن ها از بين نرفت. ايلخانان مغول در جهت اهداف سياسي خود به تأليف کتب 
تاريخي و مصورسازي آن ها (همچون شاهنامه) پرداختند. اين کتاب ها آميزهاي از وقايع دورة ايلخانان است. 
شاهنامه ابوسعيدي از جملة اين آثار  است که در آن نگاره هايي با مضمون سوگواري وجود دارد.  هدف اين 
پژوهش بررسي آداب و رسوم ايلخانان مغول و چگونگي انعکاس آن در نگاره هاي شاهنامة مذکور با موضوع 
سوگواري است. بدين منظور، با بررسي مذهب و آداب و رسوم ايلخانان، به ويژه در سوگواري و آداب تدفين، 
و مطابقت با چهار نگاره از شاهنامة ابوسعيدي با موضوع سوگواري پاسخ به اين سؤال پي گرفته مي شود 
که آداب مورد نظر چگونه در چهار نگاره از شاهنامة ابوسعيدي با موضوع سوگواري ظهور يافته اند. بر اين 
اساس، آداب و رسوم مربوط به سوگواري در آن دوره مطرح شده و در نگاره هاي مذکور بررسي شده است. 
يافته هاي اين مقاله گوياي آن است که نگاره هاي مذکور سنت هاي ايلخانان در اجراي مراسم سوگواري را نشان 
مي دهند و با آنچه در منابع تاريخي از آداب و رسوم مردم آن زمان آمده است تطبيق پذيرند. اين مقاله به روش 

توصيفي- تحليلي انجام گرفته و اطالعات آن به شيوة کتابخانه اي گردآوري شده است.
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مقدمه
ايران در سال ۶۱۶ق/۱۲۱۶م مورد تهاجم چنگيزخان 
مغول قرار گرفت و طي چند دهه قسمت هاي زيادي از ايران 
تحت سلطه  اين قوم درآمد. حکومت مغوالن در ايران پس 
از چنگيز به نوادگان او رسيد. در اين بين، هوالکوخان در 
سال ۶۵۳ق/۱۲۵۳م حکومت ايلخانان را در ايران تأسيس 
کرد. دوران فرمانروايي ايلخانان مغول در ايران را مي توان 
يکي از شگفت انگيزترين و پرتحرک ترين ادوار تاريخي اين 

کشور به شمار آورد. 
آداب و سنن و معتقدات مغولي در کتابي به نام ياسا گردآوري 
شده بود. عطاملک جويني در تاريخ جهانگشا از اين کتاب با 
نام ياسانامة بزرگ ياد مي کند و آن را مجموعه قوانين و 
مقررات مدني و جزايي و کيفري و اصول مملکتداري چنگيز 
معرفي مي کند.  ايلخانان پس از حاکميت بر ايران رفته رفته 
مجذوب فرهنگ و مذهب اين سرزمين شدند و به همين سبب 
تغييراتي چند در برخي آداب و رسوم رايج ايشان ايجاد شد. 
ازجمله کتاب هايي که ايلخانان به تصويرگري آن پرداختند 
شاهنامه  فردوسي است. ايلخانان با انتخاب صحنه هايي از 
قهرمانان ملي ايران همواره در پي برقراري پيوندي ميان 
خود و ايشان بودند، تا بدين طريق نام و ياد اجدادي خويش 
را در تاريخ حفظ کنند. ازاين رو، در بازنمايي اين داستان ها 

به جنبه هايي از تاريخ عصر خود نيز توجه داشتند. 
آداب و رسوم ايلخانان، که بخشي از حيات اجتماعي ايشان 
به حساب مي آيد، از برخي جنبه ها مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته است که از آن جمله مي توان به مقالة مريم معزي 
و حسين ابراهيمي با عنوان «آداب و رسوم در ايران روزگار 
ايلخانان» و همچنين مقالة  نازيال اصالنپور علمداري به نام 
«تحقيق در آداب و رسوم دورة  ايلخاني براساس منابع 
تاريخي اين دوره» اشاره کرد. از ديگر مقاله ها در اين زمينه 
مقاله  مهسا خامنه اي در کتاب ماه هنر است که در آن بر 
مبناي نگاره  آوردن سر ايرج براي فريدون برخي آداب و 
رسوم سوگواري ايلخانان مغول معرفي شده است. از ديگر 
سو، شاهنامة  بزرگ ايلخاني نيز مورد مطالعه  بسياري 
محققان قرار گرفته است. جاناتان ام.بلوم و شيال بلر در 
مجموعة  زبان تصويري شاهنامه به طور خاص سرگذشت 

اين شاهنامه را معرفي کرده اند.  
مقالة  هيلن برند و شريو سيمپسون نيز در همان کتاب 
اشاره اي مختصر به شاهنامة  بزرگ ايلخاني دارد. همچنين 
شيال بلر و جاناتان بلوم در مقاله اي مشترک با عنوان «يادبود 
شاهنامه  بزرگ» در مجلة  هنرهاي تجسمي به بررسي اين 

شاهنامه پرداخته اند. 
اريک شرويدر نيز در کتاب دوازده رخ مقالة  مفصلي دربارة 
شاهنامة ابوسعيدي(دموت) دارد که در آن به موضوعاتي 
براي  جامه ها  مقايسة   و  شاهنامه  اين  نقاشان  چون 
تاريخ گذاري آن اشاره مي کند. عبدالمجيد شريف زاده در 
مقاله اي با عنوان «هنر ايلخاني و شاهنامة  مستوفي» در 

تصوير١-تاجگذاریشاه زاو،پسرطهماسب، شاهنامة ابوسعيدي ، ماخذ:
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کتاب گنجينه ضمن بررسي اين شاهنامه از ناميده شدن آن 
به دموت انتقاد مي کند و پس از ارائة  داليلي نام شاهنامه  
مستوفي را براي آن پيشنهاد مي کند. دکتر محمد خزايي، 
در کتاب ماه هنر، شاهنامة ابوسعيدي را مهم ترين شاهکار 
نگارگري دورة  ايلخاني معرفي مي کند و در مجلة  آيينة  
خيال به بررسي مجلس«تشييع جنازة  اسفنديار» در اين 

شاهنامه مي پردازد. 
در مباحث يادشده، جست وجوي آداب و رسوم ايلخانان در 
نگاره هاي به جاي مانده از اين دوران کمتر مورد توجه بوده 
است. اين تحقيق آداب و رسوم مغوالن را قبل و بعد از 
ورود به ايران بررسي مي کند و سپس به چگونگي ظهور 
آن  در آثار تصويري آن دوره مي پردازد. در اين راستا، به 

سؤال هاي زير پاسخ داده خواهد شد: 
۱. آداب و رسوم مغوالن، به ويژه آيين سوگواري ايشان، 

کدام اند؟

 Carboni and Komaroff, 2002: 107  :تصوير ۳- تشييع جنازة اسفنديار،موزة متروپوليتن نيويورک، ماخذ

۲.آيين سوگواري در نگاره هاي شاهنامه ابوسعيدي چگونه 
انعکاس يافته است؟

در اين پژوهش از شيوة  توصيفي-تحليلي استفاده شده 
و اطالعات به روش اسنادي گردآوري شده است. همچنين 
چهار نگاره با مضمون سوگواري از شاهنامةابوسعيدي 
انتخاب شده و با هدف ريشه يابي آداب و رسوم مربوط به 

اين مراسم در آن ها تحليل و بررسي شده است.

مذهب و آداب و رسوم مغوالن
«تا پيش از اتحاد مغوالن و تشکيل حکومت ايلخاني آداب 
و رسوم اين قوم به صورت طايفگي در راه و رسم زندگي 
و روابط اجتماعي بود و مغوالن به اقتضاي زندگي بدوي 
خود داراي آداب و رسوم خاصي بودند که به نوعي ريشه 
در عادت هاي آنان داشت. مقصود از آداب مغولي، رسوم و 
عاداتي است که در ميان طوايف مختلف آنان معمول بوده 



است. چنگيزخان مغول بعضي از اين عادات را رد و غالب 
آن ها را باقي گذارد و خود نيز احکام و قواعدي به آن ها 
افزود. هريک از اين احکام و قواعد به مغولي ياسا، به معني 
حکم و قاعده و قانون، است»(قدياني، ۱۳۸۴: ۸۲). به رغم 
حملة مغول به ايران، تا دو نسل بعد از چنگيزخان، آداب 

مغولي تحت تأثير آداب و رسوم ايراني بود. 
آداب و سنت هاي ايلخانان در همة زمينه ها معمول بود 
و مغوالن داراي احکامي چون، آداب جلوس بر تخت شاهي، 
آداب ازدواج، جنگ و لشکرکشي و غيره بودند. اما آنچه 
در بررسي اين نگاره ها مي بايست مورد توجه قرار گيرد 
آداب  سوگواري،  آداب  مذهب،  وضع  نظير  است  قوانيني 
تدفين و آداب پوشش در اين دوره. در ابتدا، به توضيحي 

مختصر درباب هريک از اين آداب و رسوم مي پردازيم.

مذهب مغوالن قبل از ورود به ايران و پس از آن 
«هنگامي که مغوالن بر سرزمين هاي پهناور دست يافتند، 
پيرو عقيدة  شمني بودند که در آن اصول معتقدات کامًال 
مشخص نشده بود. دين آن ها روي هم رفته از اجراي مناسک 
مخصوص، جادوگري و احضار ارواح تشکيل مي شد. آنان 
را  آسمان  مختلف  دگرگوني هاي  و  ماه  طالع،  خورشيد 
پرستش مي کردند» (اشپولر، ۱۳۵۱: ۱۷۴ و ۱۷۵). «در اين 
عهد بين مغوالن شايع بود که قومي وجود دارد که اجنه به 
آن ها غالب مي شود و اباطيلي سر هم مي بافند. اين گروه را 

قام مي گفتند. چون مغوالن علم و معرفتي نداشتند، از قديم 
پيروي از سخنان قامان مي کرده اند و شاهزادگان به سخن 
و ادعاهاي آنان اعتقاد داشته اند» (جويني، ۱۳۶۲: ۵۵). «در 
اين ميان، کساني که مي توانستند ملتفت سحر و جادو شوند 
و آن ها را کشف و دفع کنند جماعتي بودند از کشيشان 
توسط  که  بخشيان،  اين  بخشي.  به نام  بودايي  بت پرست 
مغوالن به  کار دبيري کتابت گماشته شده بودند، دسته اي 
از مغوالن را به آيين بت پرستي بودايي و احترام به آفتاب 

واداشتند» (آشتياني، ۱۳۸۰: ۸۷).
با گسترش دين بودا آيين شمني ديگر نتوانست در مقام 
دين رسمي تدوام داشته باشد. همچنين در برهه اي از زمان 
به دليل رفت وآمد بين ممالک عيسوي اروپا و دربار مغولي 
دين مسيحيت در بين مغوالن رايج شد و اهميت فراوان پيدا 
کرد، تا آنکه در ۴ شعبان ۶۹۴ق غازان خان، که پيش تر کيش 
بودايي داشت، اسالم آورد. در مجمل فصيحي چنين آمده 
است: «اسالم پادشاه غازان بر دست شيخ االسالم االعظم 
و به نصيحت و تدبير امير نوروز بود و تمامي لشکر او 
مسلمان شدند و هر کس در اين امر تهنيت ها گفتند» (فصيح 
خوافي، ۱۳۸۶: ۸۵۹). از اين زمان به بعد، شاهد اجراي قوانين 

اسالم در بين ايلخانان هستيم. 

آداب تدفين و سوگواري در نزد مغوالن
الف. آداب تدفين: مغوالن را در حالت چمپاتمه و با هداياي 

تصوير۴- تابوت رستم و زواره، موزة متروپوليتن نيويورک، ماخذ: همان: ١٠٨ 
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فراوان به خاک مي سپردند. در تاريخ وصاف درباب فوت 
هالکو آمده است: «به آيين مغول دخمه ساختند و جواهر 
وافر بر آنجا ريختند و چند دختر فروزان همخوابه گردانيدند 
تا از وحشت ظلمت و دهشت وحدت و حريق عذاب مصون 
ماند» (وصاف الحضره، ۱۳۳۸: ۵۲). بنا به قول رشيدالدين، 
«چنين بود که مدفن ايشان در موضعي باشد نامعلوم، از 
آباداني و عمارت دور، چنانچه هيچ آفريده بر آن مطلع نبود 
و حوالي آن را غروق کرده به معتمدان بسپارند تا هيچ کس 
را بدان نزديک نگذارند» (رشيدالدين فضل اهللا، ۱۳۶۲: ۳۷۸). 
همچنين قرار دادن محل تدفين در کنار درخت در ميان ايشان 
رايج بود، چنان که دربارة  چنگيز آمده است: «او روزي در 
شکارگاه درختي تنها ديده بود و گفته که اين مدفن من باشد. 
او را آنجا دفن کردند و آن موضع را قروق ساختند» (فصيح 

خوافي، ۱۳۸۶: ۷۸۰).
غازان خان پس از تشرف به اسالم سنت ديرينة  مغول 
را، که بر پاية  دين آنان استوار بود، ترک کرد. وي پس از 
مرگش در آرامگاه خود طبق سنت اسالمي به خاک سپرده 
و  م۷۱۶ق)   ،۶۷۶) اولجايتو  با  سنت  اين  او،  از  پس  شد. 
ابوسعيد (۷۰۵، م۷۳۶ق) ادامه يافت و ايشان را در مقابري 
در سلطانيه، که از پيش براي خود ساخته بودند، به خاک 

سپردند.
ب. آداب سوگواري: از نحوة  سوگواري مردم عادي آگاهي 

چنداني در دست نيست، اما برخي گزارش ها دربارة  تدفين 
بزرگان و خوانين به جاي مانده است. براي مثال، در مراسم 
تشييع جنازه  غازان خان آمده است: «مراکب جنايب را دنبال 
چون کاکل ترکان پست ببريدند و زين ها واژگونه نهادند 
و پيالن را چون فيل شطرنج گوش بشکافتند. رايت دولتي 
همچون شکل درختان در آب نگونسار ساختند. کوس ها از 
الم و ناله واحزنا و واسلطانا مکرر مي گفت. ماهرويان چون 

شب سياه پوشيدند.
ارکان  تمامت  تکفين،  و  تجهيز  مراسم  تقديم  از   پس 
سلطنت و ساير ملوک و حکام اطراف با جامه  سوگواري در 
صحبت نعش او روان شدند. مرقد او را به تبريز رسانيدند و 
در گنبد خاص دفن کردند» (وصاف الحضره، ۱۳۳۸: ۴۵۸). 
«بريدن يال اسبان نشان هاي از بيسوار ماندن و به گونه اي 
يتيم شدن  شدن اسب بدون صاحب خويش است. درواقع، با 
اين نماد اسب نيز نوعي مرگ را هم زمان با سوار خويش 

تجربه مي کند» (پورخالقي و حق پرست، ۱۳۸۹: ۶۳).
«يکي از مهم ترين منابع اطالعات دربارة  تاريخ مغوالن 
شامل تصاويري است که مراسم تدفين سلطنتي را به رسم 
تابوت حکمران  اين تصاوير،  در  نمايش مي دهد.  مغوالن 
روي تختي است که عزاداران درباري آن را احاطه کرده اند 
و با آداب و رسوم سنتي تدفين مغول ها، که خاورشناساني 
چون برتولد بيان کرده اند، تطابق دارد. طبق شواهد، پيکري 

تصوير۵- زاري برمرگ اسکندر،گالریفريرواشنگتن، ماخذ : گري، ۱۳۶۹: ۱۶۰  



که در تابوت قرار دارد با نوارهاي طاليي پيچيده شده و 
مجدداً در تابوت ديگري پوشيده با نمد سفيد قرار گرفته 

است. 
اين تابوت بعداً (يعني پس از مرگ چنگيزخان مغول)، 
روي تخت قرار مي گرفت. حتي بعد از تغيير مذهب غازان خان 
به اسالم در سال ۶۹۵ق/۱۲۹۵م، ايلخانان اصول و سنت هاي 
اولية  خود را حفظ کردند. مغوالن ورودي خيمه ها و دروازة 
اردوگاه هايشان را، هماهنگ با مراسم مذهبي شان، به سمت 
جنوب مي ساختند. اين رسم به طور آشکار در زمان اسالم 
هم ادامه داشت. براي مثال، آرامگاه اولجايتو در سلطانيه بر 
طبق آموزه هاي اسالم به سمت جنوب غربي (قبله)، واقع 
 Carboni and) «شده و دليلي بر صحت اين مطلب است

.(Komaroff, 2002:106

ج. آداب پوشش: «عناصر اصلي تن پوش مردان در زمان 
ايلخانان عبارت است از: پيراهن زير، قبا يا تن پوش، جبه، 
عبا و ردا، سروال يا شلوار، کمربند و شال. همچنين پوشش 
سر آن ها را کاله، دستار، عمامه و تاج تشکيل مي داده است. 
به طور کلي، پوشش سر در دوران ايلخانان به لحاظ ارتباط 
با دربار چين متحول شد» (غيبي، ۱۳۸۴: ۳۸۵). «اين کاله ها 
عمومًا  يا  پهن  نسبتًا  لبه هاي  با  کوتاه  تاج  داراي  معموًال 
شکافدار هستند» (شرويدر، ۱۳۷۷: ۳۱). زنان نيز در شکل 
تنپوش با مردان مشترک بودند، با اين تفاوت که پوشش سر 
آن ها اصوًال انواع کاله و تاج کاله، روسري و مقنعه بود که 
در اواخر اين دوران چادر نيز به آن  افزوده شد. «اين نوع 
پوشاک در طول اين دوران و در اثر تغييرات مذاهب دچار 
تغيير و تحول شد. به طور مثال، غازان خان که دين اسالم 
را پذيرا شد و مسلمان گشت، احتماًال تحت تأثير فرهنگ 
کرد»  صادر  را  عمامه  گذاشتن  سر  بر  دستور  اسالمي 

(کريم نيا، ۱۳۸۳: ۶۲).

شاهنامه  ابوسعيدي
و  کتاب  توليد  منسجم  و  رسمي  شکل  مي رسد  به نظر 
کتاب آرايي تحت حمايت ايلخانان حداقل از دورة  غازان خان 
به شکل هنري مورد استقبال قرار گرفت. «يکي از نمونه هاي 
برجسته سبک کامًال (ملي شده) نقاشي، شاهنامه  سترگي 
است که سابقًا در اختيار دموت قرار داشت و امروزه در 
مجموعه هاي گوناگوني پراکنده شده است» (پوپ، ۱۳۷۸: 
دموت-  به نام  سهولت  براي  صرفًا  که  نسخه  «اين   .(۴۷
داللي که صفحات آن را تکه تکه، کپي برداري، حاشيه گذاري 
مجدد و حراج کرد- شناخته مي شد بعدها توسط محققان 
به  نام هاي ديگر نيز شهرت يافت. در اين ميان، رابرت هيلن، 
بلر و گرابار اين شاهنامه را از مهم ترين نسخه هاي خطي 
ايران به شمار آورده و در مطالب خود نام شاهنامة  بزرگ 
ايلخاني را براي آن برگزيدند... همچنين ابوالعال سودآور نام 
ابوسعيدنامه را براي اين نسخه پيشنهاد مي کند، زيرا معتقد 
است که اين نسخه را براي ابوسعيد بهادرخان فرمانرواي 
ايلخاني پديد آورده اند و دوست محمد در ديباچة  معروف 
خود بر مرقع بهرام ميرزا از اين موضوع ياد کرده است» 
نظرية   مورد  دراين   و ۲۸). شريف زاده  (برند، ۱۳۸۸: ۲۷ 
ديگري را مطرح مي کند مبني بر اينکه «ابوسعيد بهادر در 
زماني که به قدرت مي رسد يک رستاخيز فرهنگي را ايجاد 
مي کند و به حمداهللا مستوفي مأموريت مي دهد که از بين 
نسخه هاي خطي موجود يک مجموعة کامل از شاهنامه را 
تهيه کند» (شريف زاده ۱۳۷۶، ۱۳۵). «بنابراين، اين نسخه با 
کوشش شش سالة  حمداهللا مستوفي گردآوري شده است 
و آن را بايد، به  نام اين اديب و دانشمند، شاهنامة مستوفي 

ناميد» (شريف زاده،۱۳۸۹: ۲۳).
هرچند مغوالن يگانه قدرت سياسي طي قرون هفتم و هشتم 
نيمه  اول قرن هشتم هجري  ايران بودند، در  هجري در 

تصوير۷- چراغ مسجدازشيشة ميناکاری،دورة مملوکی سوريه ، 
نيمة دوم قرن  هفتم ق، ديماند، ماخذ: ۱۳۸۳: ۱۰۳  
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برنگاره هاي سوگواري

تصوير۶- قنديل،جزئي  ازنگاره، ماخذ: گری ۱۳۶۹: ۱۶۰



شماره۲۲ تابستان۹۱
۳۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مکتب مشخص مغوالن در نقاشي، با نام مکتب تبريز اول، 
آشکار شد. در بيان اينکه چرا شاهنامه نگاري در حدود سال 
۷۰۰ق/۱۳۰۰م يک باره رواج يافت، نظرات هيلن برند شايان 
توجه است: «شايد اين واکنشي ديرهنگام به تهاجم قومي 
حتي بيگانه تر از اعراب (مغوالن) و در جهت احياي فرهنگ 
ايراني پس از آن ضربة  هولناک بود. البته احتمال ديگر اين 
است که شاهنامه در آن مقطع زماني از فوايد رسم و راهي 
فراگير و نيرومند برخوردار شده باشد که يکي از ابعاد آن 

رواج کتاب هاي مصور بود.
 اين رسم را غازان خان آغاز کرد و جانشينانش آن را ادامه 
دادند. اين باززايي نه تنها سرآغاز شکوفايي مجدد و مقطعي 
فرهنگ ايراني بود، بلکه پايبندي مغوالن به اين فرهنگ را 
سودآور  «همچنين   .(۲  :۱۳۸۸ (برند،  داشت»  همراه  به 
انگيزه  سلطه جويي و تملک را که مي توان در چنين نگرشي 
ايلخاني  شاهنامةبزرگ  ايجاد  اصلي  عامل  داد،  تشخيص 

مي داند» (همان: ۲).
 در اين ميان، ابوسعيد بهادرخان آخرين ايلخان مقتدر بود 
که در سال ۷۱۷ق/۱۳۱۷م بر تخت پدرانش جلوس کرد. 
وجود وزير فضل پرورش خواجه غياث الدين محمد، فرزند 
بود.  او  حکومت  براي  مهمي  اعتبار  فضل اهللا،  رشيدالدين 
غياث الدين در ادامة راه پدرش به حمايت از مصورسازي 
شاهنامه ابوسعيدي پرداخت. عبدالمجيد شريف زاده در کتاب 
تاريخ نگارگري در ايران مي نويسد: «در بيان سال استنساخ 
شاهنامة دموت ميان نويسندگان و محققان اختالف نظرهايي 
سال ۷۲۰ق  به  را  آن  خود  کتاب  در  ديماند  دارد.  وجود 
مربوط مي داند. اما عيسي بهنام اعتقاد دارد که به سال هاي 

۷۳۱ تا ۷۳۷ق مربوط است» (شريف زاده، ۱۳۷۵: ۸۸).
شاهنامة   سخنراني هاي  مجموعة  در  بلر  شيال  همچنين 
فردوسي، دربارة  شاهنامة بزرگ ايلخاني، با آوردن داليلي 

انتساب اين نسخه را به عصر جاليري مردود مي داند و 
اواخر  اين نسخه را به  اولية   مي گويد: «من تصويرگري 
دورة  سلطنت ابوسعيد منسوب کردم و همچنين اين فرضيه 
را مطرح کردم که اين نسخه در عهد قاجار ترميم و احتماًال 
در يک مجلد صحافي شد. اين نسخه  صحافي شده به دست 
ژرژ دموت دالل قطعه قطعه شد، زيرا نتوانسته بود کتاب را 
يکجا بفروشد و مي خواست آن را به صورت قطعات جداگانه 
به فروش برساند» (برند، ۱۳۸۸: ۷۵). «از آنچه از اين کتاب 
باقي مانده مي توان پي برد که تقريبًا داراي ۱۲۰ تصوير 
بوده است» (گري، ۱۳۶۹: ۳۶). «دوست محمد مي نويسد که 
شمس الدين شاهنامه را تصويرپردازي کرد، ولي روشن 
است که در تصويرگري شاهنامه چندين هنرمند دست داشته اند 
و اشاره  دوست  محمد را مي بايد به شيوه کار کتابخانه هاي 
اسالمي مربوط دانست؛ يعني شمس الدين تصاوير را طرح 
مي زده و بعضي از موضوعات را در اختيار شاگردان و 

همدستان خود قرار مي داده است. 
از جملة  اين شاگردان مي توان به احمدموسي اشاره کرد» 

(شرويدر، ۱۳۷۷: ۳۴).
 انتخاب صحنه ها در اين شاهنامه، داستان هاي شاهنامه را 
به طرز ظريفي با وضع موجود ايلخانان مرتبط ساخته است 
و به طور يقين کيفيت نگاره ها بازتابي از اعتمادبه نفس عميق 

ايلخانان در زمان فروپاشي قريب الوقوع شان است. 
در بررسي نگاره هاي شاهنامةابوسعيدي مي توان ردپاي 
باورها، مراسم، اعتقادات، اوضاع اجتماعي و آداب و رسوم 
دوراني را که هنرمند در آن مي زيسته و با توجه به آن ها 
آثاري را خلق مي کرده است، مشاهده کرد. در اين شاهنامه 
به چهار نگاره با مضمون سوگواري برمي خوريم که در 
ادامه به بررسي آن ها مي پردازيم. «به نظر مي رسد انتخاب 
صحنه هاي سوگواري در اين شاهنامه با تأکيد وزير وقت، 

تصوير۹- پاية شمعدان،برنج، ۷۰۸ق،درمالکي تاستورا، ماخذ:  پوپ، تصوير۸- پاية شمعدان،جزئي ازنگاره، گری، ماخذ: ۱۳۶۹ :۱۶۰ 
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خواجه غياث الدين محمد، براي بزرگداشت خاطره  قتل پدرش برنگاره هاي سوگواري
شيخ فضل اهللا همداني باشد» (خزايي، ۱۳۸۷: ۴۵).

تحليل نگاره ها
الف. تحليل نگاره  تشييع جنازة  اسفنديار

 اين نگاره به صحنة  تشييع جنازة  اسفنديار، پسر گشتاسب 
اختصاص دارد که به شيوه  طراحي کار شده است. «رستم 

مقدمات بازگشت پيکر اسفنديار به ايران را فراهم کرد. 
سفارش داده شده  آهنين  تابوت  جزئيات  ارائه کنندة  متن 
با  است.  قيراندود شده  آن  داخل  که  است  رستم  توسط 
پارچه  زربافت اعالي چيني پيچانده شده و با مشک و عنبر 
معطر شده است. او همچنين جنازه را با پارچة  زربافت کفن 
کرده و روي آن تاج فيروزه اي اسفنديار را قرار داده است. 
به منزلة  نشانه اي از سوگواري يال و دم اسب اسفنديار 
بريده شده و زين و گرز و تير دان و کاله خود اسفنديار از 
 Carboni and) «آن به صورت معکوس آويزان شده است

 .(Adamjee 2000

جزئيات نگاره مطابق با متن شاهنامه است:
يکي نغز تابوت کرد آهنين    

 بگسترد فرشي ز ديباي چين
بيندود يک روي آهن به قير

     پراگند بر قير مشک و عبير 
براو برنهاده نگونسار زين       

   ز زين اندرآويخته گرز کين
(فردسي، ۱۳۸۶: ۱۰۹۹ و ۱۱۰)

واضح  با چهره هاي  مغوالن  از  عزاداران شماري  «گروه 
هستند که ناله مي کنند و موهايشان را با غم و اندوه مي کنند. 
اين نگاره نمايي از مراسم تدفين سلطنتي مغول را با خطوط 
ارائه  است،  چيني  نقاشي  از  نشئت گرفته  که  مشخصه اي 
مي کند. همان گونه که ابرها در باال و سه غازي که بر فراز 
آن قرار دارند و در باورهاي بوديسم حرکت به سوي بهشت 
را بيان مي کند. اين تصوير يکي از اولين نمونه هاي بيان 
احساسي و واقع گرايانه از صحنه هاي منحصربه فرد است» 

 .(Carboni and Adamjee, 2000)

مطابق متن، پيکرة  اسفنديار در درون تابوت و درست در 
مرکز نگاره قرار داده شده است و بر روي چند قاطر همراه 
با اسب سياه اسفنديار به نزد گشتاسب حمل مي شود. در اين 
نگاره پشوتن، برادر اسفنديار، در پس تابوت ديده مي شود.

بريده َبش و ُدم اسپ سياه       
پشوتن همي برد پيش سپاه

(فردوسي، ۱۳۸۶: ۱۱۰۰) 
لباس و تجهيزات رزمي  تابوت اسفنديار، که بر فراز آن 
قرار گرفته، بر روي چند قاطر و اسبان سپاه اسفنديار، که 
به رسم مغوالن يالشان را بريد ه اند، به نزد گشتاسب حمل 
مي شود. چنين به نظر مي رسد که وسايِل روي تابوت به 
اسفنديار تعلق داشته باشد. اين وسايل بسان آيين مغوالن 

او)  با  متوفي  به شخص  مربوط  وسايل  (به خاک سپردن 
همراه جسد به خاک سپرده مي شود. 

   همچنين از ظاهر عزاداران پيداست که تنها اسب سواران، 
تابوت را تا محل تدفين همراهي مي کنند و بقية  افراد فقط در 
حال عزاداري اند. اين ويژگي مطابق با گزارش هايي است که 
از تدفين چنگيزخان آمده است: «تمامت را بکشتند و صندوق 
او را برداشته، مراجعت نمودند و در راه هر آفريننده را که 
(رشيدالدين  رسانيدند»  اردوها  به  تا  مي کشتند  مي يافتند 

فضل اهللا همداني، ۱۳۶۲: ۲۸۶).
 در اطراف تابوت، سوگواران با لباس هاي سفيد، همان گونه 
که رنگ پوشش سوگواري مغوالن سپيد بوده، به نمايش 
گذاشته شده اند. لباس افراد بسيار ساده و چيزي شبيه پالس 
است. «رسم پوشيدن پالس از رسوم ايراني بود که از دورة 
خوارزمشاهيان پابرجا مانده و به فرهنگ و آداب مغولي 
رسوخ کرده است. زنان نيز، با موهاي بريده و پريشان و 
لباس هاي ساده اي شبيه لباس مردان، بدون حجاب، ديده 
و  زنان  غازان خان،  مسلمان شدن  از  پيش  تا  مي شوند. 
(علمداري،۱۳۸۷:  بوده اند»  بدون حجاب  ايلخاني  خاتونان 

.(۲۷۰

 ب. تحليل نگاره  تابوت رستم و زواره 
در اين نگاره، نگارگر تابوت رستم و زواره را در وسط 
تصوير بر دوش افرادي که در حال حمل تابوت اند قرار داده 
است. در پشت تابوت ها، فيلي کوه پيکر اسب رستم را بر 
پشت داشته و حمل مي کند. پيشاپيش صف تشييع کنندگان 
علمداران چيني، درحالي که علم هاي عزاداري را باالي سر 

برده اند، حرکت مي کنند.
فردوسي اين صحنه را چنين بيان مي کند: 

 ببردند بسيار با هوي و تخت     
 نهادند بر تخت زيبا درخت                                 

کسي نيز نشنيد آواز کس  
    همه بوم ها مويه کردند و بس 
(فردوسي، ۱۳۸۶: ۱۱۱۵)

در اينجا نگارگر، بيش از آنکه به توصيفات فردوسي در اين 
صحنه بپردازد، عناصر تصويري را براساس آنچه پيشتر 
درباب مراسم تدفين غازان خان آمد انتخاب کرده است. براي 
مثال، مي توان به شکافتن گوش پيالن، پابرهنه شدن افراد، 
پوشيدن لباس سياه، سرنگون ساختن عَلم ها و روانه  شدن 

ارکان سلطنتي با جامة سوگواري اشاره کرد. 
همچنين، به رغم توصيفات فردوسي، در اينجا ديگر خبري از 
مويه کردن و گريبان چاک زدن نيست، بلکه فقط اثر غم افراد 
در چهره هاي ايشان ديده مي شود و چنين به نظر مي رسد که 
سوگواران بدون هيچ گونه آشفتگي فقط در حال حمل تابوت 

به مقبرهاي از پيش ساخته اند.
يکي از ويژگي هاي اين نگاره، که در نگاره  قبلي نيز وجود 
دارد، حرکت روبه جنوب تابوت هاست. اين موضوع مي تواند 
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تصوير۱۰-آوردن تابوت ايرج برایفريدون، سالکرگالری،ماخذ:  شريدر، ۱۳۷۷: ۵۶

تأکيدي بر اين باشد که «مغوالن جهت جنوب را متبرک ترين 
جهات مي دانستند» (قدياني، ۱۳۸۴: ۸۵). «از طرفي، پرستش 
براي  مغوالن  مي کرد.  جنوب  متوجه  را  آنان  خورشيد 
پرستش خورشيد به سمت جنوب سه بار به حالت رکوع 
درمي آمدند» (اشپولر، ۱۳۵۱: ۱۷۵). اهميت اين موضوع در 
نزد مغوالن در آيين تدفين شان نيز تأثيرگذار بوده است.   
نوع پوشش افراد مطابق با پوشاک رايج آن زمان، «شامل 
پيراهني بلند بوده که زير قبا مي پوشيدند و دامن آن به بلندي 
دامن قبا بوده است. اين لباس با آستين هاي بلند و چسبان 
بوده که از زير قباي آستين کوتاه مشهوداست»(غيبي،۱۳۸۴: 

 .(۲۷۴

ج. تحليل نگارة  زاري بر مرگ اسکندر 
اين نگاره که به گفتة  بازيل گري کامل ترين مجالس  در 
سوگواري در شاهنامه ابوسعيدي به حساب مي آيد، بدن 
اسکندر بر سکويي مستطيل شکل و درست در وسط تصوير 
ترسيم شده است. مادر اسکندر نيز ديوانه وار خود را بر 
روي تابوت انداخته و در حال شيون است. افراد ديگر در 
اطراف هريک به نحوي در حال عزاداري نشان داده شده اند. 
«درام تصوير با وجود چند زن در قسمت جلوي تصوير که 
تمامي آن ها از پشت بوده يا نيمرخ آن ها مشاهده مي شود، 
افزايش مي يابد» (گري، ۱۳۶۹: ۳۶). آنچه فردوسي درباب 
اين صحنه در شاهنامه بدان اشاره مي کند صحنة متفاوتي 
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برنگاره هاي سوگواري

نگارة تشييع جنازة اسفنديار

اسبان يال بريدهلباس سفيد سوگوارانوجود تجهيزات  بر روي تابوتحرکت روبه جنوب سوگواران

مغوالن جهت جنوب را متبرک ترين 
جهات مي دانستند.

به خاک  فراوان  با هداياي  و  را در حالت چمپاتمه  مغوالن 
مي سپردند.

رنگ سوگواري مغوالن سپيد بود. رسم پوشيدن پالس از رسوم ايراني 
بود که به فرهنگ و آداب مغولي رسوخ کرد.

بريدن يال اسب نشان هاي است از 
بدون  اسب  يتيم ماندن  به گونه اي  و  ماندن  سوار  بي 

صاحب خويش

جدول ۱- مطابقت عناصر موجود در چهار نگارة مورد مطالعه با آداب و رسوم ايلخانان

را با آنچه نگارگر ترسيم کرده است نشان مي دهد.
به تخت بزرگي نهادند روي                              

           جهان شد سراسر پر از گفت وگوي
زدند آتش اندر سراي نشست

                          هزار اسب را دم بريدند پست
(فردوسي، ۱۳۸۶: ۱۲۳۷ و ۱۲۳۸) 
نگارگر براي تجسم صحنة  زاري بر مرگ اسکندر، که از 
قهرمانان شاهنامه و شخصيتي بزرگ به حساب مي آيد، 
تابوت  که  است. فضايي  گرفته  نظر  در  را  داخلي  فضاي 
اسکندر در آن قرار گرفته است تصوير بسيار دقيقي از 
چگونگي مقابر ايلخاني ايجاد مي کند. همچنين تزيينات و 
اشياي به کاررفته در نگاره ما را با آداب و رسوم ايلخانان در 
آراستن مقابر پادشاهان خويش آشنا مي کند. «ترنجي هاي 
اي  نمونه  رفته،  به کار  ديوار  تزيين  در  که  جناغي شکلي 
مي باشد»  اولجايتو  مقبرة  شناخته شدة   نقشمايه هاي  از 
(بلر، ۱۳۸۷: ۳۵). در اين دوران، از انواع قنديل ها استفاده 
مي کردند. در تطابق نمونه هاي به دست آمده از اين قنديل ها 

در تصاوير۶ و ۷ شباهت هايي را مي توان دريافت. 
همچنين در اين نگاره در اطراف تخت چهار شمعدان ترسيم 
شده است (تصوير ۸). پايه  اين شمعدان ها از جمله آثار 

معروف هنر فلزکاري ايلخانان است (تصوير۹). 
افراد سوگوار بر گرد تابوت در اين صحنه با تفاوت هايي در 
نوع پوشش نشان داده شده اند. مردي که در سمت راست 
تصوير قرار گرفته با پوشاک متداول ايلخانان پس از تشرف 
ايشان به دين اسالم به نمايش درآمده است. «در اين دوره 
قباهاي بلند و تا مچ پا مرسوم شد. شلوارها در باال گشاد 
و از زير زانو به تدريج تنگ مي شد. گاهي نيز شلوارها در 
چکمه هاي ساقه بلند يا کفش هاي ساقه کوتاه فرو مي رفته 
است» (غيبي، ۱۳۸۴: ۲۸۱). همچنين کمربند يا شالي که او 
بر کمر دارد در آن دوران از اجزاي اصلي و تزييني تنپوش 

مردان و زنان بوده است. 
اسکندر،  معلم  ارسطو،  که  تابوت  پشت  ريشدار  شخص 
است نوع ديگري از پوشاک متداول اين زمان بر تن دارد 
که قبايي است با آستين هاي گشاد و بلند و يقه دار. از ديگر 

عناصر مورد توجه در اين صحنه نوع پوشش مادر اسکندر 
است. همان طورکه ذکر شد، پس از تشرف ايلخانان به دين 
اسالم نوع پوشش تغيير يافت و براي زنان که تا قبل از 
آن بي حجاب بودند پوششي چون چادر معمول شد. «اين 
چادرها پشت سر را تا پاشنة  پا دربرمي گرفته است» (همان: 
۲۹۷). چادر مادر اسکندر در اثر گريه و شيون از سرش 
افتاده است و زير آن پيراهني نازک با آستين هاي گشاد به 
تن دارد. همچنين دو تن از زناني که در جلوي تصوير قرار 
داردند سرپوشي شبيه مقنعه، که از پوشش هاي اصلي آن 
دوران بوده، به سر دارند. «در اين دوران زنان مقنعه هاي 
خود را به شکل هاي گوناگون مورد استفاده قرار مي دادند» 

(همان: ۲۹۸). 

د- تحليل نگارة  آوردن تابوت ايرج براي فريدون
حال  در  نگاره  چپ  سمت  در  فريدون  تصوير،  اين  در 
چاک دادن لباس خود در غم از دست دادن پسرش تصوير 
شده است. در قسمت راست تصوير تابوت ايرج را بر شتري 
براي فريدون مي آورند. بر روي شتر شخصي نشسته و 
تابوت را محکم در بغل گرفته است. در ديگر قسمت هاي 
نگاره افرادي در حال گريه و زاري اند. اسب فريدون نيز در 
سمت چپ تصوير نقش شده که قسمتي از آن توسط قاب 

قطع شده است.
فردوسي اين صحنه را چنين توصيف مي کند:                  

 هيوني برون آمد از تيره گرد
                نشسته بر او سوگواري به درد     

ز تابوت چون پرنيان برکشيد
                           سر ايرج آمد بريده پديد

همي سوخت باغ و همي خست روي
 همي ريخت اشک و همي کند موي
(فردوسي، ۱۳۸۶: ۹۱)

از نکات قابل توجه در تصوير وجود خورشيد در وسط 
دو  در  و شعاع هايي  دارد  مؤنث  چهره هاي  که  ابرهاست 
رديف اطراف آن به چشم مي خورد. جهت تابوت، علم ها و 
پرچم ها به خورشيد اشاره دارند. اين ويژگي توجه بيننده را 



شماره۲۲ تابستان۹۱
۳۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ادامة جدول ۱

نگارة تابوت رستم و زواره

نوع پوشش جلودار سپاه 
عزاداران

لباس سياه افراد، وجود فيل و پاي برهنه عزادارانحرکت روبه جنوب  سوگواران

پوشاک رايج آن دوران پيراهني 
بلند بود که زير قبا مي پوشيدند.اين 
لباس با آستين هاي بلند و چسبان 
بود که از زير قباي آستين کوتاه 

مشهود است. 

مغوالن جهت جنوب را متبرک ترين 
 جهات مي دانستند.

گوش  را  پيالن  پوشيدند،  سياه  خان:  غازان  تدفين  مراسم  شرح 
و  سلطنت  ارکان  شدند،  برهنه  پاي  بزرگ  و  خرد  از  بشکافتند، 

خواص با جاهه عزا روانه شدند.

نگارة زاري بر مرگ اسکندر

پوشش زنان جلوي فضاي داخلي مقبره
تصوير

نوع پوشش مرد
 سمت راست

لباس شخص ريشدار 
پشت تابوت

نوع پوشش مادر اسکندر

خود  براي  سلطانيه  در  اولجايتو 
از  پس  که  ساخت  مقبرهاي 
خاک  به  آنجا  در  را  او  مرگش 

سپردند.

پوشش سر زنان انواع کاله، 
زنان  بود،  مقنعه  و  روسري 
به  را  خود  مقنعه هاي 
شکل هاي گوناگون استفاده 

مي کردند.

گشاد  باال  در  شلوارها 
به تدريج  زانو  زير  از  و 
اين  گاهي  مي شد.  تنگ 
چکمه هاي  در  شلوارها 

ساقه بلند فرو مي رفت.

پوشاک  رايج  اين زمان 
قبايي بود بلند، با آستين هاي 
گشاد و با اين تفاوت که 

يقه دار بودند.

پس از تشرف ايلخانان به اسالم پوششي 
چون چادر معمول شد.

نگارة آوردن تابوت ايرج براي فريدون

کاله پيکره نزديک اسبوجود خورشيدلباس فريدون

پوشش اين دوران، جام هاي دوطرفه بود که در سمت راست 
با  بلند  قبايي  پوشش  اين  روي  مي شد.  بسته  چپ  گاهي  و 
بلند آويزان مي پوشيدند. چاک آرنج آن ها سبب  آستين هاي 
مي شد که دست ها در آستين ها راست باشند و کًال در آن ها 

فرو روند.

مغوالن خورشيد طالع، ماه و دگرگوني هاي مختلف 
آسمان را پرستش مي کردند.

و  بلند  لبة  با  مغولي  مرسوم  کاله 
اطراف چاکدار



نتيجه
مطابقت آداب و رسوم سوگواري ايلخانان با چهار نگاره از شاهنامة ابوسعيدي نشان مي دهد که آداب و 
رسوم ايلخانان در اين نگاره ها به طور چشمگيري در نوع پوشاک، آداب تدفين و نحوة سوگواري افراد جلوه 
کرده است. نگارگر با به کاربردن پوشاک رايج آن زمان و همچنين استفاده از رنگ هاي مخصوص عزا يکي از 
جنبه هاي آداب و رسوم ايلخانان را به نمايش گذاشته است. در اين نگاره ها نشانه هايي از نوع آيين مغوالن، از 
زمان پيروي از دين اجدادي خويش تا دورة مسلماني، ديده مي شود.  يافتة ديگر اين است که ايلخانان مغول 
براي دستيابي به هدف خويش در جهت ايجاد ارتباط بين خود و شخصيت ها و قهرمانان شاهنامه به آفرينش 
صحنه هايي پرداخته اند که به وقايع جاري در سلطنت ايشان نزديک باشد. لذا در مواردي نوع فضاهاي 
به کاررفته در نگاره ها با توصيف فردوسي اختالفاتي دارد و نگارگر صحنه هايي را که بيانگر آداب و رسوم 

و باورهاي ايلخانان است جايگزين آن کرده است.
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بيشتر به خورشيد جلب مي کند و مي تواند اشارهاي باشد به برنگاره هاي سوگواري
اهميت خورشيد در نزد مغوالن، چنان که عزالدين بن األثير 
که در ايام استيالي مغول بر ممالک شرقي مي زيست در 
کتاب خود، کامل التواريخ، مي نويسد: «اما ديانت ايشان مبني 
بر پرستش آفتاب است» (آشتياني، ۱۳۸۰: ۱۵۰) و بنا به 
گفتة  اشپولر، «مغوالن خورشيد طالع، ماه و دگرگوني هاي 
مختلف آسمان را پرستش مي کردند. آنان هنگام خسوف و 
کسوف طبل ها را به صدا درمي آوردند، تا نيروهاي شيطاني 

را تار و مار کنند» (اشپولر، ۱۳۵۱: ۱۷۵). 
دربارة  نوع پوشش افراد، به جاست به لباس فريدون اشاره 

«پوشش  است.  ايلخانان  رايج  پوشش  از  او  لباس  شود. 
معمول اين دوران، جام هاي دوطرفه بود که در سمت راست 
و گاهي چپ بسته مي شد. روي اين پوشش قبايي بلند با 
آستين هاي بلند آويزان که اغلب خزانه دار بود مي پوشيدند. 
آستين ها  در  دست ها  که  مي شد  سبب  آن ها  آرنج  چاک 
راست باشند و کًال در آن ها فرو روند» (خامنه اي، ۱۳۸۸: 
۴۶). همچنين مردي که نزديک اسب قرار دارد، کاله مرسوم 
مغولي با لبه هاي چاکدار به سر دارد. در ادامه، در جدول ۱، 
نمونه   هايي از نگاره ها به همراه اشاره هايي به آداب و رسوم 

ايلخانان جهت تطبيق آمده است. 
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Social customs and traditions have been changed in different periods of the time and with the changes 

of governments and have always manifested in new forms. These differences could be seen in the 

ceremony of mourning. Mongols in the beginning, because of their primitive life, had certain customs 

that prominently were appeared in their daily activities. They had acted based on costumes which had 

rooted in their beliefs, even years after attacking Iran and establishing government. Although after 

following Islam, some of these traditions underwent basic changes, some others remained the same. 

Having political aims, the patriarch decided to write historical books and illustrate them (such as the 

Shahnameh). These kinds of books are combinations of historical course of events of patriarchies period 

which their traditions outstandingly observed in them. Abu Saied’s Shahnameh is one of the important 

manuscripts of that period which its illustrations show the traditions of their time. This paper studies on 

illustrations with the subject of mourning. Now the main question is that:  How these illustrations reflect 

Mongolian mourning traditions?  Check the roots of these traditions in four paintings with the theme 

of mourning is the main purpose of this paper that its method is descriptive - analytical study and The 

information is compiled Through the library method. Based on this research, those customs that had 

related to mourning ceremonies of that time are mentioned and have been studied in illustrations. Also 

the most important resulting findings say, these illustrations show common traditions that patriarchies 

perform in their mourning and it is compatible with what is in the historical sources of the people’s 

customs on that time.

Key words: customs, mourning, patriarch, Mongol, Abu Saied Shahnameh, Persian painting.
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