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چکیده

به زعم بسیاری از محققین ،نگارش شاهنامه بزرگ ایلخانی یکی از روشهایی بوده که ایلخانان با هدف مشروعیت بخشی به
حکومت خود از طریق برقراری پیوند میان ایلخانان و شاهان اساطیری ایران در نگارخانههای دربار از تولید آن حمایت کردند.

● هدف

چگونگی بازتاب و نحوة بیان قدرت و مشروعیت در نگارههای شاهنامة بزرگ ایلخانی.
● روش

تحقیق به شیوه کتابخانهای و تحلیل موردی برخی از نگارههای مهم انجام پذیرفته است.

● بیان مسئله

پژوهش حاضر در صدد آن است تا بررسی کند که چگونه مشروعیت ایلخانان در نگارههای شاهنامه بزرگ ایلخانی بازتاب
یافته و به پیوند آنان با فرهنگ ایرانی کمک کرده و به چه نحو در نگارهها به نمایش درآمده است.
● نتیجهگیری

نتایج حاکی از آن است که بر خالف گفتمان اولیه مغوالن که مبتنی بر یاسای چنگیز و با ورود چنگیز و فتوحات اولیه او بر
پایه وحشت و ارعاب بنا شده بود ،در دومین حمله مغوالن که به فتح سراسری و تشکیل حکومت ایلخانی توسط هوالکوخان
منجرشد ،به گفتمان تسلط و اقتدار بدلشد و در نهایت در اواخر دورة ایلخانی و با مسلمانشدن سه حاکم آخر ایلخان،
حاکمان در برابر فرهنگ ایرانی نرمش و انعطاف نشانداده و زمینههای ایرانیگرایی را فراهمکردند .مغوالن از شاهنامه در
راستای جایگزینی خود با شاهان اساطیری ایران بهره گرفته و به انتخابی گزینشی از صحنهنگاری شاهنامه روی آوردند؛ البته
نه در راستای انطباق با نقاط عطف داستانی شاهنامه ،آنگونه که در دیگر نسخ دیده میشود ،بلکه در رابطه با صحنههایی
که در آن با توازی میان صفات شاهان ایرانی و ایلخانان و جایگزینی بصری خود و آنان قادر بوده تا توازی منطقی میان آنان
و شاخصههای مشروعیت حکومت ایرانی را فراهم سازند تا راهی برای کسب مشروعیت و پذیرش هویت ایرانی برای خود به
وجود آورند .امری که نشانگر قرارگیری شاهانه بزرگ در بطن گفتمان مشروعیت خواهی ایلخانی در راستای ایرانیگرایی به
منظور کاهش فاصله با جامعه ایرانی بوده است.
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مقدمه

زندگی مغوالن بر معیشت چادرنشینی و شیوه خانه بهدوشی
استوار بود ،اما با تسلط آنها بر بزرگترین تمدنهای روزگار
خود ،رفتهرفته شیوه زندگی آنها به تمدن شهری و یکجانشینی
تغییر یافت .بالطبع این تغییر با توجه به فقدان پیشینه این
شیوه زندگی در میان آنها ،وابستگی تام و تمامی را میان آنها
و حیات اجتماعی قوم مغلوب پدید آورد .از این رو مغوالن با
فرهنگ چین و ایلخانان ایران به مظاهر تمدنی ،فرهنگ و دین
ایرانیان روی آوردند .مغوالن پس از دوران چنگیزی-هوالکویی
( 618 -663ق ،).اقتدار خود را در پردهای از مشروعیت
مبتنی بر باورهای ایرانی عرضه داشتند .بر خالف خشونت
و سلطه اولیه ناشی از اجرای قوانین یاسا ،2با اسالمآوردن
ایلخانان ،قدرت مفهومی تازه یافت .دورة غازانخان (-694
670ق ).اوج تفرقة لشکر مغول و فروپاشی نظام قبیلهای آنها
و شرایط آماده وداع با سنن ناکارآمد بود« .اختالف بر سر
جانشینی قوبیالیقاآن 3به وابستگی سیاسی ایلخانان و چین
پایان داد و آنها نیازمند ابتکار عمل در مقابل ایرانیان شدند
که آنها را به دیده تحقیر مینگریستند» (جوزجانی:1363،
 .)164در این راستا ،حکومت ایلخانی تغییرات زیادی کرد،
تغییر نظام اداری ،تغییر در شیوه حکومتداری و تالش برای
توسعه تجارت و تقویت مراکز تولید ایران ،توسعه سیاست
برون مرزی و تجارت با اروپا ،تأسیس دارالتجارههای ونیزیان
در تبریز و حمایت از هنرمندان و صنعتگران ایرانی که تا
پیش از این به دربار ممالیک مصر پناهنده میشدند و در
نهایت معاهده صلح میان ایلخانیان و مملوکان مصر را باید
در راستای این تغییرات ارزیابی کرد .اما یک تغییر عمده
مغوالن در سیاستهای فرهنگی آنها در قبال فرهنگ ایرانی
بود .حمایت از فرهنگ ایرانی از بعد مذهبی ،توجه به سنن
اجتماعی و اندیشه مشروعیت از منظر ایرانیان و تالش برای
حمایت از ارباب هنر در انتهای حکومت آنها ،منجر به پدید
آمدن عصر فرهنگی درخشانی شد که امروزه با عنوان هنر
ایلخانی شناخته میشود و در قالب هنر نگارگری ،معماری و
صنایع دستی این دوران قابل رهگیری و مشاهده است.

...........................................................

بیان مسأله

بخشی از این فرآیند تطبیق با تمدن ایرانی ،به واسطه نیاز به
راهبردی بود تا حکومت ایلخانان را در چشم مردم مشروعیت
بخشد و هم تقابل الزم را میان آنها و حکومت خلفای عباسی
که توسط آنها شکست خورده و به مملوکان پناهنده شده
بودند را فراهم آورد« .بنابراین آنان با انتساب خود به پادشاهان
کهن و زندهسازی سنن دربارهای آنان ،در صدد تجدید حیات
ایران پیش از اسالم برآمدند» (حسنزاده .)435 :1379،در
این مورد یکی از ابزاری که با هدف مشروعیت بخشی توسط
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مغوالن صورت گرفت ،نگارش شاهنامه بزرگ ایلخانی بود
که به زعم برخی محققین از جمله ابوالعال سودآور ،شیال
بلر ،جاناتان بلوم ،هیلنبراند ،شیالر کنبای و سیمپسون
در راستای کسب مشروعیت از طریق برقراری پیوند میان
ایلخانان و شاهان اساطیری ایران صورت گرفته است .اما این
مقوله نه در تغییر متن شاهنامه که در افزودن نگارههایی
به آن رخ داده که ضمن اهمیت در شکلدادن به نگارگری
ایرانی ،ابزاری برای مشروعیتطلبی مغوالن بوده است .در
این دوره حمایت از هنر و به ویژه تدوین کتب خطی مصور
در زمینة شعر و داستانهای حماسی ایرانی آغاز شد« .در
دورة سلطان ابوسعید ( 716- 736هجری) آخرین حاکم
ایلخانی ،فصلی جدید در نقاشی ایرانی« ،مکتب اول تبریز»
 ،مرکب از خصوصیات نگارگری ایرانی و نقاشی چینی
پدید آمد» (دیماند .)51: 1336،که «مهمترین شاهکارش،
شاهنامة بزرگ ایلخانی ( 731 -736ق ).زیر نظر احمد
موسی و شاگردانش مصور شد» (خزائی .)17 : 1387،فراتر از
جنبههای هنری ،انتخاب این اثر برای نگارش و مصورسازی
را نمیتوان فاقد اهداف سیاسی دانست و همآنگونه که
در ادامه خواهیم گفت ،بسیاری از پژوهشگران پیشین بر
نقش این شاهنامه در فرآیند مشروعیت بخشی به مغوالن
و جای دادن حکومت آنان در بطن فرهنگی اساطیری ایران
نقش مهمی ایفاکردهاند .اما به جز اشاراتی چند به برخی از
ویژگیهای نگارهها ،کمتر محققی در صدد برآمده تا انطباقی
میان نظام مشروعیت مد نظر مغوالن ،مفاهیمی که آنها در
صدد انتقال آن بودهاند و ویژگیهای نگارهها از بعد انتخاب
مضمون نگاره ،صحنه ،نشانههای نهفته در بطن آن و پیوند
آن با نیازهای مغوالن و مفاهیمی که آنها در صدد القای آن
بودهاند برآید .بنابراین آنچه در پژوهش حاضر به ایرانیگرایی
مغوالن تعبیر شده و جایگزین هویت ایرانی به جای مغولی
به منظور دستیابی به مشروعیت معنا مییابد مساله محوری
این مقاله است.
پیشینة تحقیق

در کاوش نگارههای شاهنامة بزرگ ،فراتر از تصویرسازی
پیرو متن ،ابوالعال سودآور با نامعمول خواندن فضای تصویری
آن ،عقیده دارد این نسخه از الگوی مشخصی در انتخاب
حوادث نگارهها پیروی نکرده و بر خالف تمرکز دیگر
شاهنامهها بر ترسیم حوادث آغازین ،اغلب نگارهها مربوط
به رویدادهای دست دوم است و تدبیر خاصی در پشتیبانی
از مشروعیت مغول را نشان میدهد(.)Soudavar,1992:34
هیلنبرند4مضامین نگارهها را عدالتخواهی ،میهنپرستی،
جدال و جریان پرتالطمی از سربلندی تا حقارت و آرزوهای
خودخواهانة انسان میداند که در آنها شاهان بیش از همه
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ستایش شدهاند و در مواردی همچون اسکندر به شدت
مبالغه شدهاست (« .)Hillenbrand, 2002: 61نگارهها در
انطباق با شرایط ناآرام سیاسی و با تأکید بر مضامینی مانند
جلوس خردهشاهان و  ...انتخاب شدهاند تا به یک سلسله در
حال زوال جانی دوباره ببخشند و آن را با عظمت تاریخی
ایران مربوط سازند» (بلر و بلوم .)62 :1381 ،شیال کنبی
نیز کیفیت نگارههای شاهنامه و تأثی ِر پایداری که به جای
میگذارند را بازتابی از اعتماد به نفس عمیق ایلخانان در
زمان فروپاشی قریب الوقوعشان میداند (کنبی.)36 :1382،
سیمپسون نیز با اشاره به تنوع سبکهای گوناگونی که در
نگارش این شاهنامة بزرگ به کار رفته ،معتقد است :این اثر
به منزلة اندیشهای شخصی و پیامی سیاسی دربارة یکی از
تصورات ایلخان (سلطان ابوسعید) از هویت مغول و رویدادهای
خاص تاریخ ایلخانی است (سیمپسون. 5)27 : 1388 ،
ّ
مبانی نظری تحقیق

روش تحقیق

پژوهش حاضر به شیوه تحلیل گفتمان انجام گرفته است .از

تحوالت گفتمانی حکومت ایلخانی

حکومت ایلخانان ( 654 -750ق ).را میتوان به سه دوره
گفتمانی تقسیم کرد .هجوم چنگیز تا زمامداری هوالکو 7که
با عدم تصرف کامل ایران و تثبیت تدریجی حکومت ،دورة
زوال فرهنگی و رعب و وحشت است .دورة دوم با قصد فتح
کامل ایران و ایلیکردن مناطق تصرف نشده ،با حمله هالکو
آغاز و تا سلطنت باید و (694ق ).ادامه یافت را دوران فطرت
فرهنگی و بالتکلیفی مذهبی و دینی بود که حکمت با استناد
به قوانین یاسا به ادارة امور مملکتی میپرداخت و سومین
دوره از سلطنت غازانخان تا پایان عصر ایلخانان (716 -736
ق ).را باید دورة غلبة فرهنگ ایرانی اسالمی دانست که تالش
ایلخانان برای سازگاری با فرهنگ ایرانی را در پی داشت.
«این فرآیند تدریجی مغلوب بر غالب ،با سیطره مغول بر
ممالک متمدن چین و ایران ،اقامت در شهر و تغییر آداب
مغولی و با تقلید ظواهر آداب بالد تحت سلطه آغاز شد و به
مرور به مغلوب شدن آنان و دست برداشتن از عقاید و آیین
و مراسم اجدادی انجامید .وزرا و ارباب هنر چینی و ایرانی
انتقام خود را به قوة تدبیر گرفتند و زبان و مذهب و اصول
حکومت خود را بر ایشان تحمیل کردند» (اقبال.)81 :1380،
این فرآیند ناخوشایندی نبود زیرا «آنان میتوانستند از این
سنن برای زمینه مشروعیت و فرمانبرداری مردم بهرهبرداری
کنند» (آبویل .)9 : 1371 ،آنها «خود را در قالب اخالف
پادشاهان افسانهای ،پهلوانان اساطیری و قهرمانان حماسی
ایرانیان عرضه کردند و داستانهای حماسی ایران را با
تاریخ مغول پیوند دادند» (آداموا و گیوزلیان.)12 : 1383،
بخشی از این فرایند را باید راهبردی داخلی و بخشی را
راهبردی خارجی در تقابل با «خلفای مغلوب عباسی به
دست هوالکو در 656ق .پناهنده به مملوکیان و طرد
قاآن بزرگ چین دانست» (باثورث .)481 : 1381،از اینرو
«جلوس غازانخان آغاز تجدید حیات و استقالل ایران
شد»(مرتضوی )111385: ،و «پذیرش سنت قدرت در
تمدن اسالمیبه جای سنت رایج مغوالن ،راهبردهای تازهای
پیش روی غازانخان قرار داد .همچنین فاصله میان حکام
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پژوهش با تحلیل گفتمانی شاهنامه بزرگ ایلخانی انجام
شده و سعی در برقراری ارتباط گفتمان ایلخانی و گفتمان
شاه آرمانی در فرهنگ ایران در درون این شاهنامه را دارد.
همچنین در این پژوهش بنیانهایی که ایلخانان در زمینة
مشروعیت استفاده کردند ،مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
این بنیانها که شامل گفتمانهای اشرافیت و در قالب دو
مولفة ملی و مذهبی بوده و حاکم ایلخان آنان را به عنوان
ابزار مشروعیتساز مورد بهره برداری قرار داده نیز بررسی
خواهند شد .پژوهش حاضر توضیح میدهد که ،حاکم
ایلخان نیز مانند دولتهای دیگر تالش میکند که سلطه و
اقتدار خود را از طریق مشروعیت حفظ کند .آنان برای آنکه
نظام سیاسیشان تداوم داشته باشد ،در عرصههای مختلف،
مشروعیتسازی کردند .دغدغه مشروعیت و روشهای نهادینه
کردن آن ،ایلخانان را وادار کرد تا از مورخان و هنرمندان
برای اثبات مشروعیت خویش بهره گیرند .در تحلیل گفتمانی
مؤلفههایی که ما را به اپیسمتة 6آن دوره نزدیک خواهدکرد
شامل دستیابی به اهدافی که در آن حاکم ایلخانی سعی
کرده با جانمایی خود در قالب اساطیر شاهنامه ،عالوه بر
مشروعیت بخشی به یک دگردیسی هویتی نیز نائل شود.
این پژوهش بر کاربست گفتمان و بهرهبرداری از آن به عنوان
ابزاری برای اعمال قدرت تأکید دارد و با نگاهی به نگارههای
شاهنامة بزرگ ،سعی دارد ساز و کار گفتمانی ایلخانان به
منظور کسب مشروعیت از طریق رقم زدن هویت ایرانی برای
خود را تبیین کند.

اینرو در ابتدا با اتکا به منابع کتابخانهای سعی در شناسایی
گفتمان قدرت و مشروعت در اندیشه ایلخانی و تحوالت آن
و همچنین رابطه آن با باورهای قوم ایرانی به منظور ساختن
اپیستمه جدید و شکل دادن به مشروعیت ایلخانیکرده و در
ادامه با استناد به منابع کتابخانهای به ویژه آثار پژوهشگران
پیشین و تحلیل موردی برخی از نگارهها که این مقوله در
آنها بازتاب یافته ،در صدد نشان دادن رابطه میان گفتمان
مشروعیت در عصر ایلخانی و شاهنامه بزرگ بر آمده و در
نهایت به ارایه نتایج در این زمینه پرداخته است.

..............................................................................
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مغول و مردم نیز برداشته و مشروعیت حکومت تأمین
شد» (راسل« .)109 :1371،الجایتو عنوان ایلخان را وسعت
بخشید تا معادل قاآنشود» (رشیدالدین ،ج.)243 :13621،
«و در تبدیل ایلخانی به مرکز امپراطوری جهان ،رشیدالدین
وزیر ایلخان را وارث مشروع امپراطوری اسالمی ایرانی
معرفی و سلطة دیگر سلسلههای مغولی بر ایلخانان ایران
را نفی کرد .الجایتو «السلطان االعظم» نامیده شد و تالش
برای نمایش این امر ،اجرای پروژه تاریخ مغول در شاهنامه را
سهولت بخشید» ( .)Soudavar,1996: 27بنابراین استفاده
از مذهب ،ابراز عالقه به هنر و تجارت و بهبود زندگی مردم
به راهبردی برای نفوذ در قلب مردم بدل شد و شاهنامه
میتوانست کارآمدترین وسیله برای کمکردن این فاصله
باشد.
تحلیل گفتمانی نگارههای شاهنامه بزرگ

...........................................................

«در جامعه ایرانی ،شاه باید دارای فره و هنر و نژاد و خرد
باشد .فره نیرویی ایزدی اهورایی است که با فرد همراه
شده و او را توانا ،شکوهمند و شکست ناپذیر میسازد»
(دوستخواه« .)2901389: ،فره زبان خرد و دلیری،
پادشاهی بر اقلیمهای گوناگون ،پناهدهندگی به ایرانیان و
الزمه برتری او به شیوه دین سخن گفتن و عمل به آن
است .فره که تنها به شاه ایران (به معنای جهان) تعلق
میگرفت نیازمند نژاد ،اصالت دودمانی ،تربیت مبتنی بر
آرمانها ،آشنایی به شکار و سوارکاری ،پرهیزگاری ،آزادگی
و دلیری ،اقتدار ،زهد ،عدالت ،راستگویی و خردمندی بود و
نظر به این پیوند دین و سیاست ،ایرانیان ،بدیلی برای این
نظام نمیپذیرفتند» (زمانی .)125 -134 :1386،بنابراین
گفتمان ایلخانی باید آن را بکار گرفته و خود را در قالب آنها
عرضه میکرد .برخی از این موارد به وضوح در بطن شاهنامه
ایلخانی دیده میشود ،جایگزینی چهرههای مغولی به جای
چهرههای ایرانی که بر پیوند نژادی میان مغوالن و ایرانیان
تأکید دارد و در شجرهنامهسازی مغوالن نیز دنبال شده و
تأکید بر شکوه دربار ،صحنههای شکار و جنگ را باید بخشی
از این راهبرد دانست .اما نکته دیگر در گزینش صحنهها و
عناصر آنها نهفته است .انتخاب اسکندر به عنوان شاهی غالب

نتیجهگیری

بحث

با توجه به تحلیل نگارههای موجود ،میتوان مباحث گفتمانی
حکومت ایلخانی در نگارههای مزبور به منظور کسب
مشروعیت را به صورت زیر بیانکرد :
یکی از موارد مهم در انتخاب نگارهها ،مضمون نگاره بوده
است .در تمامی موارد مضامین و حتی در برخی موارد عنوان
نگارهها به گونهای انتخاب شدهاند تا بتوانند تبادر معانی
میان رخدادهای حکومت ایلخانی و تاریخی اساطیری آنها را
نشان داده و آنها را بازتاب و تداوم پادشاهان اساطیری ایران
معرفیکنند.
در مورد نگارهها باید دو گفتمان درونی حکومت ایلخان و
گفتمان میان حکومت و مردم را مورد توجه قرار داد .بخشی
از نگارهها به مواردی اختصاص دارد که پیروزی سالطین
ایلخانی در منازعات درون قومی و سیاستهای درونی آنها را
بازتاب دهد و بخشی که نشانگر شخصیت آنان در قالب شاه
آرمانی است.
در نگارهها سعی شده تا در قالب شاهان خوب و بد شاهنامه
و شاهان خوب و بد ایلخانی تطبیق ایجاد شود .هوشمندی
دولت ایلخانی در انطباقی میان شاهان ایلخانی و شاهان خوب
و بد شاهنامه راهبرد دقیقی برای پوشش دادن ضعفهای
حکومت و بیرون راندن این افراد از گفتمان شاه آرمانی و
نشان دادن تعهد خود به مبانی مشروعیت ایرانی بوده است.
ساختار بصری نگارهها ،عالوه بر جانمایی نژادی ایلخانان به
جای اقوام ایرانی ،ترکیب تصویری که عناصر نامتجانسی از
تاریخ ایلخانی و تاریخ اساطیری را با هم ترکیب کردهاند
و همچنین تبدیل فضای پسزمینه به فضای عصر ایلخانی
سعی در باور پذیرکردن گفتمان برای بینندهکرده است.

با توجه به تحلیل نگارهها میتوان گفت که نشانههای موجود در تصاویر و پیام هر یک از آنها در جهت القای یک پیام واحد
تالش میکند و آن اقتدار و مشروعیت حاکمان ایلخان به عنوان شاهان مقتدر و عدلگستر ایران باستان است .غازانخان ،به
عنوان سرسلسلة ایلخان مسلمان شده و مشروعیتخواه ،وارد دنیای مستقلی از محدودة تحت انقیاد قاآن بزرگ به لحاظ سیاسی
شد .سپس با رسمیت یافتن اسالم در عهد این ایلخان مغول ،مشروعیت دینی مبتنی بر شریعت اسالمی نیز به عنوان گفتمان

..............................................................................
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که میان ایرانیان مشروعیت یافت و توازی میان وی و قوم
مغول را باید راهبردی برای توازیسازی مشروعیت دانست
و دیگر صحنهها نیز به پیوند ایلخانان با رویدادهای تاریخی
یا اساطیری با هدف شکل دادن به پیوند میان قوم مغول و
ایرانی و جایگزینی مغوالن در قالب شاهان آرمانی ایران به
انجام رسیده است .در جدول  ،1میتوان یافتههای حاصل از
تحلیل گفتمانی را در شکل دادن به اپیستمه مشاهدهکرد.
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اسکندر

نگاره

wikipedia.org,1396/01/12

Kamaroff & Carboni. 2002, 163

Grabar & Blair, 1980, 15

Kamaroff & Carboni. 2002, 40

Kamaroff & Carboni. 2002, 156

harvardmuseum.org,1395/10/09

Kamaroff & Carboni. 2002, 107

گفتمان ایلخانی برای تولید اپیستمه قدرت

اپیستمه و دانش بنیادین قوم ایرانی

برای مغوالن درخت عاملی برای پیوند با آسمان و تزیین آن مترادف تبدیلش به زیارتگاه است ()Pelliot,1963: 348

اطالع اسکندر از مرگ توسط درخت سخنگو به واقعه زیارت مجدد غازانخان از درختی که در مجاور آن تجربه غیب داشته و آراستن درخت اشاره دارد (رشیدالدین :1362،ج.)950 -951 :2

سد یأجوج و مأجوج به داستان درخواست از اسکندر برای کشیدن سدی میان مسلمانان و قومی فسادگر اشاره دارد که ساخت آن توسط اسکندر رحمتی از سوی خداوند تلقی شده
(جزایری )327 -330 : 1381،و در نگاره به بازدید الجایتو از ابنیه در اونکور الونگ به همراه دو فرزند خود میداند ). (Soudavar,1996:30

نارضایتی سپاهیان از لشکرکشی در معبری سخت آغاز و با تدبیر جنگی شاه برای استفاده از اسبهای حامل آتش و سوارکاران آهنپوش ادامه مییابد (فردوسی .)386 :1384 ،با حمله الجایتو به
گیالن با «سپاهی مجهز به اره و چخماق برای سوزاندن جنگل و حمله سپاهیان زرهپوش به آنجا یکسان انگاشته میشود» (کاشانی.)59-63 :1348 ،

نبرد تن به تن اسکندر و فور و از پای درآوردن او در زمان وزش گرد و خاک (فردوسی )388 :1384 ،با شورش امیر اینجین (برادر اورکخاتون ،مادر الجایتو) و ورود شخص ابوسعید به میدان نبرد
همسانی یافته و در هر دو داستان وزش گرد و خاک عامل پیروزی است.

شهرت بهرام گور در شکار موجب شد تا با غازان که شهرت وی نیز در شکار ،سوارکاری و قوشبازی در هشت سالگی مورد تحسین قرار گرفت و جشنی به مدت سه روز به همین مناسبت برای
وی برگزار شد (رشیدالدین ،ج )844 :1362 ،2جایگزین شود.

آزاده کنیز محبوب بهرام بواسطه گستاخی و انتساب خوی اهریمنی به وی محکوم به لگدکوب شدن در زیر پای شتر میشود .نگاره یادآور همراهی کونجاک ،10همسر ایرنجین ،در میدان نبرد و
شورش علیه ابوسعید و محکومیت به لگدمالشدن زیر پای چارپایان است
).(Soudavar, 1966:38

بر خالف دفن مخفیانه ایلخانان ،با تغییر دین ،آنان مقابری به شیوه حاکمان مسلمان ایرانی ساختند .تشییع پیکر اسفندیار  ،معادل تشییع غازان تصویر شده که در طول راه با سوگواری مردم
همراه بوده (رشیدالدین،ج .) 963 :1،1362دو رسم ایرانی شاهنامه در مورد یال و دم بریدن اسب و وارونه گذاردن زین در این نگاره دیده میشود.

کشتن شغاد توسط رستم
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کشتن برادر خائن توسط رستم ،قبل از مرگ و ترسیم وی با سربند مشابه قوبیالی در نسخههای دورة مینگ است ) (Soudavar,1993:395و یادآور «قوبیالی و اریقبوکا» برادر کوچکتر اوست
که وی را به درون چاهی پر ازتیغ انداخت تا بمیرد(خواندمیر.)64 :1353،

ترسیم یک فرد مغولی ولی غیر ایلخان(رستم) ،به معنای بیرون راندن او از گفتمان شاهی ایرانی و دادن تنها
مورد قهرمانی به وی است که نشانگر تقابل با مغوالن چین دارد.

این صحنه ،هم مشروعیت شاه ایرانی در قالب تصویر و هم مشروعیت اسالمی در قالب تدفین را در درون خود
دارد.

اعمال قدرت سبعانه نسبت به خویشان بخشی از گفتمان درونی قوم مغول در سرکوب مخالفان و همچنین
عواقب شک در عادل و فرمانبر نفس نبودن پادشاه را بیان میکند.

شهرت شاه در مهارتهای شکار و سوارکاری که درایران سرنمون آن بهرام است ،همواره در زمره نقوش اساطیری
مورد توجه ایران باستان و به ویژه ساسانی بوده است.

داستان به شجاعت ایلخان و همراهی امدادهای غیبی با وی اشاره دارد .وزش باد در نگاره مورد تأکید قرار گرفته
است.

گفتمان مغول مبنی بر کشورگشایی و به انقیاد در آوردن نافرمانان و تدبیر شاهانه در امور

محافظت از مسلمانان در مقابل قوم مهاجم ،جانشینی قوم مغول به جای ایرانیانی است که خود مغوالن به آنها
حمله کردهاند .ایلخان حامی ایرانیان در مقابل قومی نامتمدن (که خود مغوالن هستند) و تبادر معانی میان این
دیوار و دیوار چین و گرگان قابل توجه است.

درخت سخنگو در اندیشه ایرانی به معنای خرد و اطالع از غیب است .پیوند شاه و درخت و آراستن آن توسط
خشایارشا ،بخشی از اندیشه مشروعیت ایرانی محسوب میشده است.

جدول  .1تحلیل گفتمانی نگارههای شاهنامه بزرگ ایلخانی .مأخذ  :نگارندگان.

اسکندر و درخت سخنگو

ساختن سد آهنین توسط

رزم اسکندر با فور هندی

کشته شدن فور به دست اسکندر

شکار گور توسط بهرام

بهرام گور و آزاده

آوردن تابوت اسفندیار

Kamaroff & Carboni. 2002, 165

رضا افهمی،اصغر جوانی،سید محمد مهرنیا /باغنظر57-64 : )54( 14 ،

61

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

Kamaroff & Carboni. 2002, 208

Hillenbrand,2002, 186

wikipedia.org,1396/01/12

Kamaroff & Carboni. 2002, 226

Grabar & Blair, 1980, 13

Grabar & Blair, 1980, 65

این نگاره به داستان اردشیر و آگاه شدن او از دسیسه همسرش برای مسموم کردن او اشاره دارد .در عنوان نگاره نیز لغت خاتون که مختص زنان حکام مغول است برای اولین بار در شاهنامه به
کار برده شده و تداعیگر « تعلق خاطر ابوسعید به بغدادخاتون میباشد که در  732ق .متهم به مکاتبه با امیر حسن جالیر و چیدن نقشة قتل ابوسعید میشود»(حافظ ابرو.)186 :1350،

بهرام سوم به مدت چند ماه ،ششمین پادشاه ساسانی بود که مخالفانش وی را از سلطنت برکنار و به وی پادشاهی کوچکی در شرق ایران دادند (زرین کوب .)445 :1364،نگاره در قالب بایدوخان(
مدت سلطنت :هشت ماه) ترسیم شده و این نگاره را میتوان توازی میان مدت کوتاه زمامداری بهرام سوم و حاکم ایلخان یعنی بایدوخان دانست.

«پادشاهی زو ،دوران فقدان اتحاد ایران و قحطی بود»(شهیدی مازندرانی .)71 :1377،هرج و مرج دوره گیخاتو و افراط وی در عشرت و مباشرت که در نهایت به قتل وی منجر شده (مستوفی،
 )600 :1362او را در قالب زو طهماسب جای داده که فردی شراب را به رسم مغولی به او تعارف میکند و تنها نگاره نوشیدن شراب توسط سلطان در شاهنامه بزرگ است.

در اندیشه ایرانی خسرو انوشیروان ،شاه ساسانی ،نمونه دادگستری و جوانمردی و رحمت است و مؤلفان عرب و ایرانی حکایات بسیار در وصف جد و جهد او برای برقراری و حفظ عدالت نقل
کردهاند .تصویر بر غازان منطبق شده که اصالحات اجتماعی ،ابنیه و تجارت ،آرامش و رفاه را به کشور باز میگرداند.

دسیسه پیشکار برای مسموم کردن غذای فرزندان وزیر برای انوشیروان ،که موجب مرگ فرزندان و اعدام وزیر میشود ،با مرگ ارغون بواسطه خوردن آب حیات راهبان بودایی و تهمت سحر و
جادو به طوغانجوقخاتون( 9رشیدالدین ،ج )821 :1362 ،2و کشتن وی در نگاره به صورت زنی تاجدار که در حال آمادهکردن میز غذا راهیافته است نشان داده شده است.

نگاره رستم و اسفندیار با نبرد آباقا و نوقای ،شاهزاده مغول ناحیه رود دن که «در حین جنگ بواسطه برخورد تیر به چشمش از پای درآمد» (رشیدالدین ،ج )744 :1362 ،2مشابهت یافته است.

حبس ضحاک به امر الهی و علیرغم میل فریدون «،8با انعطاف هوالکو در پیشنهاد تسلیم و تبعید رکنالدین به جای مرگ وی»(بیانی )239 -248 :1381،در قالب ترسیم ضحاک با «ریش سفید،
مشخصه اسماعیلیه» (دفتری )468 :1370،و هوالکو در کسوت فریدون است ،که شاه جهان است ،این لقب از جانب« خواجه نصیر به او» ) (Soudavar,1996:27داده شده است.
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حبس ضحاک توسط فریدون

تیر زدن رستم بر چشم اسفندیار

خوردن غذای فرزندان مهبد

نگاره انوشیروان عادل

Grabar & Blair, 1980, 143

ت مرکز بر عدالت شاهانه و مروت او در برخورد با مخالفان و جای دادن اسماعیلیه در گفتمان مقابل و مخالف ،از
گفتمانهای حاکم بر این نگاه است.

در یکی از مهمترین تصاویر شاهنامه تصویر آباقا به جای رستم قرار داده شده تا متعرض به سرزمین خود را نابود
سازد و تأکید بر شهریار شجاعی دارد که از سرزمین خود دفاع میکند.

تبادر معنایی میان یک واقعه مغولی و تاریخ ساسانی ،گفتمانی است که در راستای مبری دانستن شاه از خطا و
نسبت دادن آن به اطرافیان و تأکید بر گفتمان قدرت درون ایل مغول میباشد.

دادن لقب «عادل» به غازان توسط کاشانی بواسطه اصالحات ،خردمندی و دادگری او
( )Soudavar,1996:24و کاربر د کلمه عادل در عنوان نگاره ،وی را با فر و شوکت شاهان ایران در جلوس
متجلی میسازد

دو نگاره از شاهنامه با قید زمان کوتاه به پادشاهان ضعیف این سلسله(پادشاهی زو طهماسب) تعلق دارند .تالش
بر حفظ حاکمان مغول در گفتمان و تأکید بر محدود بودن زمامداری پادشاه بد را باید تالشی در راستای
مشروعیتبخشی به دیگر ایلخانان دانست.

گفتمان قومی مغول به رغم اختالفات در درون خودشان ،به شاهنامه راه نمییابد و همه پادشاهان مغول به تواتر
در درون بافت شاهنامه حاضر میشوند

دانش الهی پادشاه و همراهی امدادهای غیبی با وی و همچینی سعوبت وی در رابطه با خویشاوندانش در زمره
نشانههای مشروعیت طلبی و نمایش اقتدار در گفتمان درونی قوم مغول است.

رضا افهمی،اصغر جوانی،سید محمد مهرنیا /باغنظر57-64 : )54( 14 ،

پادشاهی پنج ساله زوطهماسب پادشاهی چهار ماهه بهرام بهرامیان اردشیر و انداختن کاسه زهر خاتونش
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مذهبی اهمیت یافت .بنابراین حاکمان بعدی مغول نیز به تبعیت از غازانخان برای حفظ استقالل مذهبی از خلفای عباسی ،نیاز
به اثبات خویش به عنوان حاکم و جانشین سیاسی -مذهبی و در عین حال ایرانی شده داشتند .آنان برای تثبیت گفتمان ملی
و مذهبی خود ،نیازمند به ابزاری جهت مشروعیت بخشی به این اهداف تازه بودند .شاهنامه زمینههای توجیه این مشروعیت
حاکمان را فراهم آورد .حاکمان در این دگرگونی شیوة حکومتی ،به دنبال یک واژگونی ظریف در ساختار قدرت بودند بنابراین
قدرت مشروعهطلب مناسبات پیشین را واژگون کرد و گامهای مستحکم خود را با تکیه بر عقاید ملی و ایرانیگرایی و توسل به
شاهنامه برداشت .چراکه شوکت عالمگیر شاهان اسطورهای و شاهان ساسانی در اشعار شاهنامه میتوانست اقتدار ریشهدار این
شاهان را در قالب تصویر به این حاکمان انتقال دهد .در این راستا و به قول فوکو قدرت از دانش به عنوان ابزاری برای ایجاد
باور سود جسته است .برگهای شاهنامه به ابزار ظریفی بدل شدند تا جلوههای مختلف مشروعیت آنان را به نمایش گذارند و
ابزاری جدید برای شناخت پدید آورند که در بطن آن با ایجاد مشروعیت افراد جامعه را مطیع خواست خودکنند و فاصله خود
با جامعه ایرانی را کاهش دهند.
پینوشتها

 .1در این مقاله مقصود از گفتمان همان تولید زبانی است که دارای موضع و جهت است.
 .2یاسا مجموعهای از دستورها و احکام دربارة سازمان زندگی مغوالن بود (براون.)137 :1327 ،
 .3مرگ قوبیالی در  693ق .و اسالم آوردن غازان در 695ق.است.
Hillenbrand Robert .4
 .5تحقیقات مربوط به جنبه هنری نگارهها در تحقیق حاضر آورده نشده است.
 .6البته الزم به توضیح است که میشل فوکو (فیلسوف و جامعهشناس فرانسوی) در مباحث «گفتمان قدرت» نیز جهت رسیدن به اپیستمة مورد نظر به دو مقولة
قدرت گفتمانی و مشروعیت اشاره داشته و از طریق «شناسایی و تفکیک ابزارها ،روابط و فنون قدرت و نیز مشروعیتی که از طریق بهرهبرداری از بینش درون جامعه
به نفع گفتمان قدرت و شکل دادن به یک اپیستمه جدید وجود دارد ،قدرت را به باور عمومی بدل میسازد» ( .)Focult, 2012: 98-114همچنین در اندیشه قدرت
و اپیستمه« ،فوکو قدرت را یک راهبرد مداوم با دو کارکرد اعمال مستقیم یا زور و اعمال از طریق کسب مشروعیت میداند که از طریق گفتمان با دانش ،و ذهنیت
فردی تالقی پیدا میکند و گسترش مییابد» (ضیمران.)32 :1378 ،
 .7بنیانگذار حکومت ایلخانی ایران
 .8دختر ایلخان ،احمد تکودار ،که در جنگ میان همسرش و ابوسعید ،وارد میدان شد (رشیدالدین،ج.)91 :1362 ،1
 .9سهرودی فر الهی همراه فریدون را عامل پیروزی او میداند (سودآور.)415 :1380،
 .10طوغانجوق از نوادگان هوالکو بود (بناکتی.)412 :1348 ،
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