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 چکیده

 از همواره که نمودندمي سرور و جشن مجالس برپايي به اقدام مختلف هایمناسبت در مغوالن
 مغولي روايانفرمان نشینيتخت بر هنگام به را که جشني. بود برخوردار خاصي تشريفات و آداب

 جلوسی هاجشن آورد. ابحس به مغوالنی هاجشن ترينمهم از توانمي يافت،مي ترتیب
 درتق افزايش و مغوالن مپراطوریا تثبیت با و شدندمي برگزار ساده بسیار ابتدا در روايانفرمان
 سادگي به هاجشن باز اام گشت افزوده هاجشن اين بر بیشتریهای آيین و آداب روايانفرمان

 بر ايراني آداب و گفرهن تأثیرگذاری وجود با و ايران در ايلخاني حکومت استقرار از پس. يیدگرا
 در .کردندمي عمل روافرمان جلوس هنگام به خود اجدادی آداب وها سنت همان به ايلخانان ها،آن

 راندو در جلوس آداب و آيین چگونگي و چیستي توصیف ضمن است شده سعي حاضر پژوهش
 ينا روش. شود رداختهپ نیز مهم مقوله اين تحوالت و تغییرات به ايلخانان، و مغوالن رواييفرمان

 .است اسنادی وای کتابخانه آن اطالعاتي منابع وها داده و است تحلیليتوصیفي پژوهش
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Abstract 

The Mongols always held celebrations and feasts with special 

customs and rituals on any occasion. The celebration that was held 

during the enthronement of the Mongol rulers can be considered one of 

the most important of festivals. The celebrations of the enthronement of 

the rulers were very simple at the beginning. By the consolidation of the 

Mongol Empire and the increase of rulers’ power, more customs and 

rituals were added to this celebration, but it gradually returned to 

simplicity. After the establishment of the Ilkhanid dynasty in Iran and 

despite the influence of Iranian culture, the Mongols followed their own 

traditional customs in case of enthroning the ruler.The present study is 

an attempt to describe the nature and circumstance of the enthronement 

ceremonies during the sovereignty of the Mongols and Ilkhanids. 

Developments of this important phenomenon is also discussed. The 

method of this research is descriptive-analytical. The sources of data and 

information are library and documents. 

Keywords: nobles, rulers, Ilkhanids, enthronement, celebration, 

Mongols. 

 

                                                           
1. Associate Professor, Alzahra University, Tehran, Iran (corresponding author)  

ze.mohammadi@alzahra.ac.ir 

2. PhD student of Iranian history after Islam, Alzahra University, Tehran, Iran 

 b.zarghamian1370@gmail.com 



 

 

 

 

  79 ايلخانان وها مغول بین در جلوس جشن آيین و آداب
 

 مقدمه

 و جشن از مجالسي مختلفهای مناسبت طي در خود اعتقادات و آداب اساس بر مغوالن
 داشتند که غرافیاييج شرايط شايد و زندگي نوع واسطه به هاآن د،دادنمي ترتیب شادی
. شدمي اقوام ايرس با آنان تمايز وجه موجب همین که کردندمي برپا نیز خاصي مراسم
 سیاسي،ی هاجشن به توانمي آن تنوع و کثرت دلیل به را مغوالنی هاجشن

 اهمیت از سیاسي هایجشن میان ناي در اما؛ کرد بندی تقسیم مذهبي و اجتماعيفرهنگي
 خوانین نشینيتخت رب به مربوط آيین و آداب آن ترينمهم از که بودند برخوردارای ويژه

 کوبيپای و دیشا مدتي طوالني به روافرمان هر جلوس هنگام به هاآن بود، مغول
 .گذراندندمي

 با بعدها اما بوده تکلف بدون و ساده ابتدا در مغول روايانفرمان جلوس جشن
 بر روايي،فرمان وزهح از خارج کشورهای و جوامع با ارتباط برقراری و مغوالن گیریقدرت

 جلوس امهنگ به که گشت، مراسمي افزوده نیز جلوس هایجشن تشريفات و تجمالت
 بسا چه شدمي آورده بجا بايستي که آدابي بودن طوالني دلیل به شدمي اجرا روافرمان

 بآدا و مغول روايانفرمان جلوس مراسم برپايي حالبااين اما بوده، طوالني و آور کسالت
 کهآن وجود اب. يافت تداوم همچنان ايران در ايلخانان سلطنت پايان تا آن به مخصوص

 ردندسپ فراموشي به را خود آباواجدادی هایجشن از برخي ايران در استقرار از پس ايلخانان
 ايران ايلخان بوسعیدا جلوس هنگام به تا سابق روال همان به ار نشینيتخت بر جشن اما

 اشراف ها واننوي گیری قدرت همچون عواملي تأثیر تحت میان اين در اما؛ دادند ادامه
 سابق شکوه هاجشن ينا گشت موجب... و  ايلخانان بر ايرانیان گذاری تأثیر و نفوذ و ايراني

 اين بررسي به شودمي سعي پژوهش اين در. بگیرند تشريفاتي حالت و داده دست از را خود
 .شود پرداخته آن در دخیل عوامل و تغییرات

 ورسومآداب دربارة چندی هایپژوهش و تحقیقات گفت، بايد تحقیق پیشینه باب در
 شود:ها اشاره ميگرفته است که به برخي از آن صورت ايلخاني و مغول روايانفرمان جلوس
از منوچهر مرتضوی، در اين کتاب گرچه به  مسائل عصر ايلخانانچون آثاری هم ازجمله

و... پرداخته شده اما از  جانبه مسائل دوره ايلخاني اعم از سیاسي، مذهبيبررسي همه
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نظر ها صرفورسومي آنروايان ايلخاني و آدابپرداختن به مسائل پیرامون جلوس فرمان
نوشته شیرين بیاني، بیشترين  خاني در ايرانمغوالن و حکومت ايلشده است. کتاب ديگر 

های اين کتاب بر ارتباط و حضور مغوالن در ايران تمرکز يافته است و هیچ گونه داده
روايان مغول پیش از آمدن به ايران وجود ندارد. های جلوس فرماناطالعاتي پیرامون جشن

های جلوس ق و مفصل به جشنطور دقیروايان ايلخاني نیز بههای مرتبط با فرماندر قسمت
 ؛ وايلخانان پرداخته نشده و بیشتر مسائل سیاسي، اجتماعي ... مورد بررسي قرار گرفته است

از اشپولر، در اين کتاب گرچه نويسنده در يک بخش جداگانه  تاريخ مغول در ايراننیز کتاب 
لخاني پرداخته اما بیشتر روايان مغول و ايلخاني از چنگیزخان تا ابوسعید ايبه هريک از فرمان

در اين میان  ؛ ودهدروا را شرح ميوقايع سیاسي از آغاز جلوس تا پايان حکومت هر فرمان
کند اما از تحلیل و بررسي روا ميای بسیار کوتاه و مختصر به جلوس هر فرماناشاره
 نظر شده است.روايان صرفورسوم هريک از فرمانآداب

 ورسومدابآ در تحقیق» زجمله:ات در اين زمینه اشاره نمود توان به مقاالهمچنین مي
 ريمم از «مغوالن ورسومآداب: اعتقادات» علمداری؛ پوراصالن نازيال از «ايلخاني دوره

 يبررس» ابراهیمي؛ سینح -معزی مريم از «ايلخانان روزگار ايران در ورسومآداب» طحان؛
 پور،حسن شکوفه زا «جانشیني مسئله در مغول یمرکز دربار و ايلخانان پیوند تأثیر تحلیلي

 از کلي صورتهب تنها مذکور تحقیقات تمامي اما کرد، اشاره گوشه بوشاسب اهللفیض
 وتحلیلتجزيه از و تهگف سخن ايلخانان و مغوالن جلوس هایجشن به مربوط ورسومآداب

 از که جامعي و ستقلم پژوهش تاکنون بنابراين؛ اندکرده نظرصرف هاآن دقیق و عمیق
 روايانفرمان لوسج جشن آيین و آداب تبیین و توصیف به جانبههمه و مختلف منظرهای

 .ندارد وجود بپردازد ايلخاني دوره پايان تا ابتدا از مغول

 ريقط از که منابعي وها داده اساس بر و تحلیلي روش طريق از حاضر پژوهش
 و چرا که ستا اساسي پرسش اين به گوييسخپا پي در است شده گردآوریای کتابخانه

 و تغییر دچار خانانايل حکومت پايان تا ابتدا از مغوالن میان در جلوس آيین و آداب چگونه
 است؟ هبود چقدر دين و مذهب چون ديگری عوامل نقش زمینه اين در و شد؟ تحوالت

 که بوده يهايجشن جدانشدنيهای خصیصه از يکي همواره دينيهای آيین و آداب
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 مغولي روايانفرمان جلوس منظوربه کهيي هاجشن. يافتمي ترتیب مغول اقوام توسط
 کاسه و 1زدن چوک آداب شامل که شدمي خاصيهای آيین و آداب دارای يافتمي ترتیب
 .شدمي رعايت آداب اين مغول روايانفرمان تمامي جلوس مورد در تقريباً و بود... و 2گرفتن
 هاآن بر ايرانیان تأثیرگذاری با و ايران در ايلخانان حکومت استقرار از پس که است بديهي
 مرسوم روايانفرمان نشینيتخت بر هنگام به اين از پیش کههايي آيین و آداب از برخي
باشند. آداب و  يافته تشريفاتي و نمادی جنبه بیشتر يا شده منسوخ زمان اين در بوده،
توان تقسیم گرديد به دو دسته ميروايان مغول اجرا ميجلوس فرمان هايي که به هنگامآيین
 نمود:

روایان مغول نتقریباً به هنگام جلوس تمامی فرما هایی کهاول: آداب و آیین

 انجام گرفته

مي ترين و اولین آدابي بود که پیش از جلوس تمااز قديميقوریلتا:  لیتشک .1
 یزخان درپیش از جلوس قوتوله قاآن و چنگ يلتایروايان مغول انجام گرفت. قورفرمان
ری روايان بعدی از تشريفات و تجمالت بیشتترين شکل برگزار شد و در جلوس فرمانساده

 است نگیزخانچ جد قاآن قوتوله جلوس به مربوط جلوس جشنترين برخوردار گرديد. قديمي
 و تاجبي روایفرمان ستیننخ را او توانمي و شودمي آغاز او با مغوالن سیاسي تاريخ که

 رود کنار در نمغوال است، نیزآمده مغوالن سری تاريخ در آن شرح که دانست مغوالن تخت
شه،  يه پي ردند )چائوک انتخاب خود قاآني به را قوتوله دادند ترتیب که اجتماعي طي در انون

1328 :32). 

 را رواييبر تخت فرمانگذار اصلي مغوالن تموچین بنیان شدن برگزيده سری تاريخ
 و نموده نقض را جاموقه با خود پیمان مغول اشراف و بزرگان که دهدمي شرح گونهبدين

 را او و دانسته رواييفرمان مقام شايسته را او القولمتفق همگي و آمدند گرد تموچین اطراف
 فردی تنها ،جاموقه با پیمان نقض از پس اشراف و . بزرگان(66همان: ) نامیدند چنگیزخان

                                                           
 گويند.. زانو زدن در مقابل سالطین مغول را به مغولي چوک مي1

نمود روا تقديم ميها بود جام شرابي را به فرماناز نويان روا بر تخت پادشاهي يکي از افراد مهم که معموالً. پس از جلوس فرمان2
 گفتند.که به آن رسم کاسه گرفتن مي
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 اصطالح به سری تاريخ هرچند. است بوده چنگیزخان داشته را آنان رهبری شايستگي که
 برگزيدن سپس و چنگیزخان مورد در بزرگان نظراتفاق اما کندنميای اشاره اينجا در قوريلتا

 جانشینان مورد در اين از پس که است قوريلتايي آداب اجرای مشابه پادشاهي به او
 چنگیزخان فرزندان از فردی هم با توافق از پس اشراف و بزرگان و شدمي برگزار نچنگیزخا

 گزيدند.برمي پادشاهي به را

 چنگیزخان اندانخ در پرتکلف سیاسيی هاجشن اولین از توانمي را اوکتای جلوس
ر ای برگزاهايي بسیاری برای نخستین بار درجلوس اوکتدر اين جشن آداب و آيین. دانست

 گرفتهنشئت شدمي اجرا بعدی روايانفرمان جلوس در که هاييآداب و آيین واقع در يد وگرد
 ي متفاوتتوان به برپايي قوريلتا به شکلازجمله اين آداب مي .است اوکتای جلوس جشن از

 به ار اوکتای مرگش از پیش که چنگیزخانبا آن های پیشین اشاره کرد.نسبت به جلوس
 رسم طبق شرافا و باز هم بزرگان بود مشخص پیش از نتیجه و بود دهبرگزي خود جانشیني

ز هرکس ا»...  نمودند. برگزار تشريفات انجام و ظاهر حفظ جهت را مشورتي مجلسي معمول
ن اردو هم بدا مامتاردوی خود در حرکت آمدند و به قوريلتای روان شدند... جماعت مذکور ت

 .(147: 1370 )جويني،« در موضع کلران جمع شدند...

نظر با مروايي برپا گرديد از دو قوريلتايي که پیش از جلوس گیوک بر تخت فرمان
اتون يکي از اکینا خکه تورقوريلتاهايي که پیش از اين برگزار گرديده بود متفاوت بود؛ اول آن
 برابر راو توانست د اشت.زنان پرنفوذ و قدرتمند مغولي در برپايي اين قوريلتا تأثیر بسزايي د

گرفت مقاومت نموده و جهت تشکیل هايي که با سلطنت گیوک صورت ميمخالفت
گیزی، اندان چنکه عالوه بر حضور اعضای خدوم اين و قوريلتای ايلچیاني به اطراف بفرستد

 سوالنر ...»: نويسدميای سفیران و ايلچیاني نیز از ساير کشورها حضور داشتند. شبانکاره
 و ختن و ختا و فرنگ و گرج و روم آن از و شام سالطین آن از و الحدهم رسوالن و خلیفه

 دنبند صورت آن رحش که هدايا و تحف چندان با آذرآبادگان و ماوراءالنهر و عراق و خراسان
 .(254: 1376 ای،شبانکاره)« بود عرصات دشت و قیامت صحرای او درگاه و آمدند جمع

 در مغوالن رسم به بنا تا برآمد قوريلتا کیلتش تدارک در همسرش گیوک وفات از پس
 عنوانبه شیرامون که بود مايل غايمیش اغول. شود گیریتصمیم گیوک جانشیني مورد
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 همسر کهاين با غايمیش اغول .(154: 1365 آشتیاني، اقبال) شود انتخاب گیوک جانشین
 تولوی زوجه قويتيسر تدبیر و زيرکي بر نتوانست اما شودمي محسوب متوفي روایفرمان

روا نشیني يک فرمانو بار ديگر رد پای يک زن قدرتمند مغول را در بر تخت کند غلبه
 همراه خود با را باتو ازجمله مغول بزرگان نمود که بخششي با سرقويتي توان ديد چراکهمي

 نبود بیگي سرقويتي زيرکي و تدابیر اگر گفت توانمي صراحتبه که حدی تا. بود ساخته
 رواييفرمان فهرست در منکو نام و خوردمي رقم ديگرای گونه به مغوالن سیاسي تاريخ

 خاندان در سلطنت رواييفرمان برتخت منکوقاآن گرفتن قرار با. شدنمي تثبیت مغوالن
 انتقال مسلماً حالبااين اما شد، منتقل تولوی فرزندان به اوکتای فرزندان از چنگیزخان

 است. شده روبروهايي مخالفت با تولوی به تایاوک نسل از سلطنت

 شاهزادگان از بود ترباابهت همه از چنگیزخان اوالد میان در که باتو گیوک، وفات از پس
 مشورت گیوک جانشین انتخاب مورد در تا آيند گرد هم قپچاق دشت در که نمود درخواست

 ديدن از پس باتو و رفته قپچاق دشت به باتو عیادت به مادرش درخواست به بنا منکو. نمايند
که ياسا و يرلیغ چنگیز خان را به چشم ديده شاهزادگان به دلیل آن ساير به نسبت را او منکو

 اين در را خود موافقت نیز بزرگان دانست، تراليق و سزاوارتر سلطنت امر به و درک نموده
 تنها مغول روايانفرمان یانم از (. منکو826: 1373اهلل همداني، فضل) نمودند ابراز خصوص

شد. گرچه در قوريلتای اول بزرگان و  برپا او جلوس منظور به قوريلتا دو که بود رواييفرمان
اشراف خاندان چنگیز به احترام و پیروی از باتو سکوت نمودند اما به سبب همان 

ورت گرفت هايي که در ابتدا در انتقال سلطنت از خاندان اوکتای به تولوی صهنجارشکني
بزرگان و اشراف حاضر در قوريلتای اول از اين انتخاب ناراضي بودند. رشیدالدين در خصوص 

گويد که اشراف و بزرگان با تهديد باتو در موضع کلوران گرد هم برپايي قوريلتای دوم مي
 آمده در التواريخجامعکه در . تیمور قاآن نیز چنان(830: 1373 همداني، اهللفضل)آمدند 

ای که با برادرش کمال در تسلط بر ياسا و قوانین چنگیزی داشت نتیجه پیروزی در مباحثه
(. 848همو: ) روايي انتخاب گرديدمورد تايید بزرگان حاضر در مجلس قرار گرفت و به فرمان

طور مستقیم به اصطالح قوريلتا در اينجا گرچه همانند جلوس قوتوله قاآن و چنگیز خان به
ها شبیه همان آداب قوريلتا روا توسط آنه است، اما حضور بزرگان و تايید فرماناشاره نشد

 است.
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گرديد در ابتدا در نهايت روايان مغول برپا ميمنظور جلوس فرمانقوريلتاهايي که به
که شاهد نانشدند و بعدها بر تجمالت و تشريفات آن افزوده گشت اما چسادگي برگزار مي

 رقاآن باز به همان سادگي اولیه گرايید.آنیم در جلوس تیمو

ها نآروايان مغول هنگامي که سلطنت به ازجمله آدابي بود که فرمان . امتناع:2
اهر از یزی در ظگرديد بنا به رسم موجود يا احترام به ساير اعضای خاندان چنگپیشنهاد مي

ترتیب د، بدينوکتای بونمودند. اولین بار اين رسم در هنگام جلوس اپذيرش آن خودداری مي
 ابن او و شد هادپیشن اوکتای به چنگیزخان وصیت طبق بر سلطنت قوريلتا، تشکیل از که پس

 در کهآن تا. نمود الهحو خود عموهای و برادران به و نموده امتناع آن پذيرش از رايج رسم به
 ابخشودنين اهيگن چنگیزخان فرمان از سرپیچي که بزرگان سخن اين با ويکمچهل روز

لوس بنا به رسم . گیوک نیز پیش از ج(147: 1370 جويني،داد ) رضا سلطنت به بود خواهد
که نانو او چ ق شدندبعد از بحث بر اجالس او متف»... رايج از پذيرش سلطنت امتناع نمود: 

کرد و به عذر معمولي و ضعف مزاج ای حواله مينمود و به هر شاهزادهرسم باشد ابا مي
 اروغ من جست. بعد از الحاح امرا گفت بدان شرط قبول کنم که بعد از من برمي تمسک

 (.804: 1373اهلل همداني، )فضل« مقرر باشد

 از پیش که بوده آدابي لهازجم مغولي شاهزادگان امتناع کنیممي مشاهده که گونههمان
 حفظ جهت به که دهبو صوری آداب يک آنان امتناع واقع در است. گرفتهمي انجام جلوس
 که دادندمي ترجیح و گرفتمي صورت چنگیز خاندان مهم اعضای ديگر به احترام و آرامش

 اصلي شرط گیوک بودمي اين از غیر اگر چراکه بپذيرند بزرگان اصرار به را سلطنت مقام
 هک آدابي مطابق نیز منکو .دادنمي قرار خاندانش در سلطنت شدن موروثي را خانیت پذيرش

 خرهباال اما نمود، متناعا خانیت پذيرش از بود معمول جلوس از پیش مغول روايانفرمان دنز
 هب نیست پسنديده مریا باتو فرمان از سرپیچي کهاين بر مبني اغول موکا برادرش اصرار به

 بودن مصلحتي يا صوری به توان. در اين مورد نیز مي(21: 1370 جويني،) داد رضا سلطنت
 در سرقويتي چراکه ،برد پي مغول روايانفرمان جلوس از پیشهای آيین و بآدا از برخي
 ردهک همراه خود با کومن انتخاب در را مغول اشراف و بزرگان زيرکي و کارداني با امر ابتدای

 اما است، دهبو هدف همین راستای در سیاستي نیز باتو عیادت به منکو فرستادن حتي و
 .دز باز سر سلطنت پذيرش از ظاهر در معمول رسم به بنا منکو حالبااين
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از  روا و پیشپس از پذيرش سلطنت از جانب فرمان . برداشتن کاله و گشودن کمر:3
احترام  روايي بزرگان و اشراف حاضر در مجلس احتماال به نشانهجلوس بر تخت فرمان

نیز اولین بار به هنگام کردند. اجرای اين رسم داشتند و کمرها را باز ميها از سر برميکاله
وش رها بر دها از سر برداشتند و کمو بر عادت قديم کاله»...جلوس اوکتای مشاهده شد: 

و اکه بزرگان بر سر انتخاب (. در جشن جلوس گیوک نیز پس از آن148همو، )« افکندند...
اهلل همداني، فضل)ها از سر برداشته و کمرها را گشودند توافق کردند تمامي شاهزادگان کاله

 منظورهب قوريلتا دو که بود رواييفرمان تنها مغول روايانفرمان میان از (. منکو804: 1370
ه و های جلوس ازجمله آيین برداشتن کالشد و بسیاری از آداب و آيین برپا او جلوس

نا به ی نخست بشدند. در قوريلتا اجرا مرتبه دو گشودن کمر توسط حاضرين در مجلس نیز
ر دشتند و ل بردادنوئینان و امرای تومان کاله از سر چون غل از »...: تاريخ وصاف تهگف

: 1269الحضره، فوصا)« اندرون اردو از بن گوش کمر را چون غاشیه بر سر دوش افکندند...
 حاضر راددين افشیدال(. در قوريلتای دوم که در موضع کلوران برپا گرديد بنا به گفته ر577

اهلل آوردند )فضل جاهب را کمر گشودن و هاکاله برداشتن آداب دوم مرتبه رایب جشن اين در
 (.830: 1370همداني، 

اين  روا به هنگام جلوس:. قرار گرفتن افرادی در سمت راست و چپ فرمان4
شد، اين آداب نیز اولین داد اجرا ميروا به امر سطنت رضا ميرسم پس از زماني که فرمان

 دست بزرگتر اوکتای بود برادر جغتای که»... جلوس اوکتای مشاهده شد: بار به هنگام 
 سلطنت تخت بر را او و گرفت را چپش دست بود عمويش که اوتچکین و گرفت را او راست

 قاآن قوتوله نشینيتخت بر هنگام به که آدابي ترينمهم (. از147: 1370)جويني، « نشاندند
 از تن دو کمک به روافرمان جلوس شد، انجام زمان ناي در اما نگرفت صورت چنگیزخان و

 در بوده برخوردار باالتری جايگاه از سايرين به نسبت که جغتای که ترتیببدين بود نزديکان
 بر را اوکتای و گرفته قرار پادشاه چپ سمت در او عموی اوتچکین سپس و راست سمت
ن چنگیزی بر سرير سلطنت قرار نشاندند. گیوک نیز به کمک دو تن از اعضای خاندا تخت

روا به کمک دوتن گرچه به جلوس اين فرمان التواريخجامعگرفت. منابعي همچون جويني و 
 افراد اين از نامي که منبعي اند و تنهاکنند اما نامي از اين افراد نبردهاز نزديکان اشاره مي

 قرار روافرمان راست سمت در تولوی پسر بدين گونه که منکوقاآن. است الصفاروضه بردمي
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نشاندند  تخت بر را او و گرفته چنگیزخاني خاندان اعضای از يکي را چپش دست گرفته و
 (.869: 1373 )میرخواند،

ما در ا؛ رديدگهای جلوس نیز دو مرتبه اجرا در جلوس منکوقاآن بسیاری از آداب و آيین
نبعي که تنها م وارد اندند، وجود ندمنابع اطالعاتي پیرامون افرادی که منکو را بر تخت نش

ای است و شبانکاره االنسابمجمعدر اين خصوص به دست آورد  توان اطالعات اندکيمي
ه ر برگزيددکند پس از اتفاق نظر همگان فقط در مورد قوريلتای اول که اشاره مي آن هم

(. اطالعات 257 :1376ای، شبانکاره) شدن منکو، باتو دست او را گرفته و بر تخت نشاند
در  ت.ک اسپیرامون اجرای اين آداب به هنگام جلوس تیمور قاآن نیز در منابع اند

 دنشاندن سفید نمدی رب را او که ترتیببدين»... : ستای کوتاه به آن شده ااشاره الصفاروضه
« گرفتند را او بازوی و دست ديگر کس دو و گرفتند را نمد طرف چهار شاهزاده چهار و

 .(882: 1373 رخواند،)می

و  ز تايیدروايان مغولي به کمک دو تن از اعضای خاندان چنگیزی نشان اجلوس فرمان
از ابتدای  تمندی کهروا نیز با تکیه بر حامیان قدرهمراهي آنان از ابتدای سلطنت بود. فرمان

که نچنا اما منکوقاآن؛ گرفتداشتند بر سرير سلطنت قرار ميامر حمايت خود را اعالم مي
گیزی اندان چنيک از اعضای خذکر آن رفت به دلیل اختالفاتي که با جلوس او رخ داد، هیچ

ری ننمودند. تخت يا س برجز باتو که خود از ابتدای امر با او موافق بود، او را در هنگام جلو
 راتخوش تغییکه به آن اشاره خواهیم نمود در زمان ايلخانان دستاين آداب و آيین چنان

 بسیاری خواهد گشت.

 وکتایاين آداب نیز نخستین بار به هنگام جلوس ا . کاسه گرفتن و چوک زدن:5
زدند  گونه که الغ نوين کاسه گرفت و سپس تمامي حاضران زانوصورت پذيرفت، بدين

 انجام( ولویت لقب) نيینو الغ توسط گرفتن کاسه (. در اينجا رسم145: 1370جويني، )
 نوشیده شاه تيسالم به احتماالً و بوده شاه به حاضرين احترام و طفل نشانه که گرفته

 و حتراما نهايت از نشان که بود مغول سالطین مقابل زدن چوک رسم سپس و شدمي
 .بود روافرمان مقابل در خشوع

روايي مغوالن بنا به گفته جويني حاضرين در پس از استقرار گیوک بر تخت فرمان
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 جشن اين (. در208همو: ) سپس در اندرون و بیرون بارگاه زانو زدندمجلس کاسه گرفتند و 
 در که تفاوت اين اجرا شده با اوکتای جلوس همانند نیز گرفتن کاسه و زدن چوک آداب
يک از هیچ .است گرفته صورت کسي چه توسط گرفتن کاسه رسم نیست مشخص اينجا

نیز نامي از فردی  الصفاروضهو  نساباالمجمع، تاريخ وصاف، التواريخجامعمنابعي همچون 
 !برندکه در اينجا رسم کاسه گرفتن را انجام داده است، نمي

 در اتوب و پذيرفته صورت نیز به هنگام جلوس منکو زدن چوک و گرفتن کاسه رسم
 از پیروی به گانشاهزاد و امرا و است داشته برعهده آداب اين اجرای در اصلي نقش اينجا
 از يکي که باتو توسط نیز نگرفت کاسه رسم و اندزده زانو و برداشته سر از را هاکاله باتو

 سجلو در است که آن ذکرقابل نکته. است شده اجرا بود، چنگیزخان خاندان نفوذ با اعضای
 و شتهبردا سر از را هاکاله القولمتفق و هم با همگي نويینان و امرا پیشین شاهزادگان

 سر از هکال باتو ابتدا که آمده التواريخجامعدر  اما زدندمي چوک سپس و کردندمي باز کمرها
اهلل ند )فضلزد چوک او با همراهي و موافقت جهت به امرا و شاهزادگان سپس و برداشت
 به معمول ابآد اجرای در گرفتن کاسه رسم اجرای بر عالوه (. باتو826: 1373همداني،

 کهای اولیه يتينارضا همان بتوان را آن دلیل شايد که است شده پیشقدم نیز جلوس هنگام
ر دآمده که  التواريخجامعدر  .دانست اند،داشته منکو انتخاب جهت به مغولي شاهزادگان

همو، )اندند ت نشقوريلتای دوم حاضرين پس از برداشتن کاله و گشودن کمر منکو را بر تخ
 .است نشده دوم بار یبرا گرفتن کاسه و زدن چوک رسم بهای و اشاره (829

اين آيین ريشه در عقايد مذهبي مغوالن داشت و اولین . زانو زدن در برابر آفتاب: 6
گونه که پس از جلوس اوکتای تمامي بار پس از جلوس اوکتای مشاهده گرديد بدين

(. بنا به 148: 1370جويني، )شاهزادگان در بیرون اردو سه نوبت در مقابل آفتاب زانو زدند 
 جلوس از ه پالن کارپن در جشن جلوس گیوک نیز اين آيین ديني اجرا گرديد و پیشگفت

 اوراد و دعا خواندن مشغول و زده زانو جنوب به رو داشتند حضور آنجا در که جمعیتي گیوک
 خواندن سپس و جنوب به رو حاضرين زدن زانو به کارپن (. اشاره100: 1363 کارپن،) شدند

 توانستهمي خورشید پرستش جهت در احتماال مغوالن، نزد جنوب اهمیت به توجه با دعا
نحوه پرستش خورشید بدين صورت بود که به حالت رکوع درمي آمدند و با چسپاندن  .باشد
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 (. 175: 1351اشپولر، )زدند های میانه به کف دست سق ميانگشت

 کاسه و زده انوز برابرش در مرتبه نه»... بنا به گفته میرخواند در جشن جلوس گیوک: 
. (869: 1373 رخواند،می) «زدند زانو آفتاب برابر در نوبت سه خرگاه بیرون در سپس و گرفتند
 سه کهنآ بر عالوه مجلس حاضرين بوده، مذهبي عقايد با توام نیز گیوک جلوس جشن
 نه زدن نواند. زازده زانو بهمرت نه نیز روافرمان برابر در نمودند سجده خورشید برابر در نوبت
 چراکه است بوده زمان اين رد مذهبي عقايد اجرای يادآور نیز روافرمان برابر در هاآن مرتبه
 اکثر هاآن همچنین و است نکرده تجاوز نه عدد از آفريده که را آنچه هر خداوند بودند معتقد
 .(10: 1367 بیاني،) کردندمي برگزار ماهها نهم در را خودی هاجشن

»... ن: شیدالديرروايي در قوريلتای دوم بنا به گفته رار منکو بر تخت فرمانپس از استق
. در منابع دوره (830: 1373 همداني، اهللفضل) «زدند زانو نوبت نه اردو بیرون در حاضرين

 و تنها ای نشده استمغول به پرستش و سجده در برابر آفتاب پس از جلوس منکو اشاره
فت بت بر صاب را هفت نوو آفت»... است:  تاريخ وصافکند منبعي که به اين مورد اشاره مي

: 1269الحضره، وصاف)« سرو پیاده صف زده چنان که سرو سهي از شمائل خم گیرد...
 نکوم جلوس هنگام به تا را روايانفرمان جلوس هنگام به مذهبي عقايد اجرای پای ( رد577
روايان مغول س فرمانپس از اين نه تنها به هنگام جلو و اين رسم نمود مالحظه توانمي

 يک از ايلخانان نیز اجرا نشد.انجام نشد بلکه به هنگام جلوس هیچ

روا اجرا نگام جلوس یک فرمانبه ههایی که تنها یک بار و دوم: آداب و آیین

 شده

روايي مغوالن برگزيده شد که قوتوله قاآن به فرمانپس از آن . رقص بر گرد درخت:1
 و کوبيپای شدت از و دادند ترتیب را شادی و جشن وبرگيپرشاخ و تنومند درختي کنار در

 درخت نزد .(32: 1328شه،  يه پي شد )چائو ايجاد شیاری درخت آن اطراف در رقص
 سرور و شادی از گرفتهنشئت نیز درخت برگرد رقص. بود وار فتیش انديشه دارای مغوالن

 اجراهای ترينقديمي از خود نوع در و بود ديني عقايد با توأم و خاصي رويداد يا واقعه يک
 آن از پس و پذيرفت صورت قاآن قوتوله نشینيتخت بر هنگام به که تنها بوده ديني آداب

 .نشد تکرار نیز
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 اشراف نسل زا همگي که زيبارو دختران از تن چهل نمودن قرباني . قربانی دختران:2
راسم جلوس م آداب ديگر از نیز چنگیزخان روح آرامش جهت به بودند مغول نويینان و

روايان يک از فرمان. اين رسم پس از اين در جلوس هیچ(149: 1370 جويني،) بود اوکتای
 د.مغول انجام نش

 که شد آن قبول به حاضر شرطي به پس از قبول سلطنت از جانب گیوک او . موچلکا:3
ه در ک امرا دادن لکاموچ به رسم رشیدالدين. باشد برقرار و مسلم فرزندانش و او بر پادشاهي

 اتفاق به همگي»: کندبود اشاره مي گیوک به خاطر اطمینان دادن يا سوگند نوعي واقع
 آن گاو و سگ یدهپیچ علف و پیه در که باشد گوشتای پاره تو نسل از تا که دادند موچلکا

. موچلکای پیش از (804: 1373 همداني، اهللفضل)« ندهیم ديگری به خانیت نکند قبول را
رگان و های جلوس صوری بود و بزجلوس گیوک نیز همانند برخي ديگر از آداب و آيین

اهي را و پادش ماندندنپیمان و سوگند با گیوک وفادار  هنگام جانشیني منکو به اين اشراف به
ب موچلکا مود آدایم نبه افرادی جز فرزندان گیوک واگذار نمودند. چنانچه به آن اشاره خواه

 نشیني احمد تکودار نیز بار ديگر تکرار شد.پیش از بر تخت

 س از جلوسکتمیشي پت نه نه نام آدابي به از الحضرهوصاف تاريخ. نه نه تکتمیشی: 4
 و يافت بسیاریهای اسلحه شیرامون لشکر در قوشچي که صورت بدين برد.نام مي منکو
 رضمتع کسي هرگز اين از بیش اند،بوده روافرمان علیه توطئه فکر درای عده که شد معلوم
 به بود برنیامده مغولي روایفرمان يک براندازی و توطئه فکر در و نشده چنگیزخاني ياسای
 و شیرامون توطئه ينا کشف با .نبود باورقابل سايرين نزد هاآن عمل اين خاطر همین

 و بندگي اظهار و کردند يتکتمیش نه نه و رفتند روافرمان نزد و شده مضطرب دستانشهم
 .(578: 1269 الحضره،وصاف) نمودند بخشش

 جهت به. دانست روافرمان از برداریفرمان و پشیماني اظهار توانمي را تکتمیشي نه نه 
 قوريلتا در شدهبرگزيده روایفرمان همگي تابع چنگیزخاني خاندان در اين از پیش کهآن

 اين خاطر همین به و است نبوده ندامت ابراز و تکتمیشي نه نه رسم ادای به نیازی بودند
اعتراض و نارضايتي اعضای خاندان چنگیز با  .شد مشاهده منکو جلوس از پس تنها رسم

جلوس منکو در واقع در چندين مرحله ابراز گرديد. بار نخست از همان ابتدای تشکیل 
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که موضع اصلي قوريلتای اول اشراف و شاهزادگان مغولي از رفتن به قپچاق به دلیل آن
چنگیز در کلوران است، خودداری کردند. بار ديگر نیز به هنگام بر تخت نشاندن منکو بنا به 

روايان مغولي او را از اعضای خاندان چنگیزی همانند جلوس ساير فرمانيک گفته منابع هیچ
ياری ننمودند. نارضايتي آنان آتش زير خاکستری بود که در شورش مسلحانه و تعرض به 

 ور شد.روای جديد شعلهفرمان

 داشتند ايراني فرهنگ از که ایپذيریتأثیر وجود با مغوالن ايلخاني، حکومت تأسیس با
 يافتمي ترتیب لخاناناي جلوس منظوربه کهيي هاجشن ازجمله خود مراسم اجرای در اما

ز اشد و درنتیجه تأثیرپذيری مي رعايت آن در مغولي -ايراني -اسالمي آداب ازای آمیزه
موشي های جلوس مغوالن در اين زمان يا به فراايراني برخي از آداب و آيینآداب اسالمي

هايي جلوس نتوان آداب و آيیتغییراتي گشتند. در اينجا نیز مي خوشسپرده شدند يا دست
 ته تقسیم کرد:گرديد را به دو دسايلخانان اجرا مي

روایان فرمان تمامی جلوس هنگام به تقریباً کههایی آیین و آداب: اول
 ایلخانی اجرا شده

هت جيي تابنا به گفته رشیدالدين، پس از وفات هالکو قوريل . تشکیل قوریلتا:1
د و در تمع شدنمرا مجاعموم خواتین و شهزادگان و دامادان و »... انتخاب اباقا برگزار شد: 

ينجا به همان (. کنکاچ در ا1059: 1373اهلل همداني، فضل)« باب جلوس او کنکاچ کردند...
 عادل باباشد که ممعنای مشورت و بحث و گفتگو پیرامون خانیت يک شاهزاده مغولي مي

مامي اباقا ت گرديده است. پس از درگذشتقوريلتايي است که پیش از اين برگزار مي معنای
همو: )انیدند گرد امرا در مورد جانشیني احمد تکودار توافق کرده و پادشاهي بر او مقرر

ن ط بزرگاجلس مشورتي توسپیش از جلوس ارغون نیز م التواريخجامع(. بنا به گفته 1126
جتمع موزآغاج يز حدود ااز حادثه احمد تمامت خواتین و امرا در آب شور بعد »... برگزار شد: 

وفصل اختالف نظری که (. پس از حل1154همو: )« شده بر پادشاهي ارغون متفق شدند...
ز اتفاق امرا پس ان و میان بزرگان و اشراف در انتخاب بايدو و گیخاتو وجود داشت، شاهزادگا

لوس ج(. جهت 260: 1269الحضره، وصاف)تخت نشاندند نظر در حدود اخالط گیخاتو بر 
برپا گرديد  يي بزرگيلتااولجايتو بر تخت پادشاهي نیز بنا به گفته تاريخ اولجايتو جشن و قور

 (.24: 1391القاشاني، )



 

 

 

 

  91 ايلخانان وها مغول بین در جلوس جشن آيین و آداب
 

سائل مت و گرچه از نحوه برپايي دقیق قوريلتاهای دوران ايلخاني با ذکر جزئیا
اهمیت  تي در دست نیست اما نکته حائزمغوالن اطالعاشده در آن همانند دوران مطرح

ا رپايي قوريلتبوران به که ايلخانان اين آيین نیاکانشان را از ياد نبردند و همه منابع اين دآن
 اند.روايان ايلخاني اشاره کردهپیش از جلوس اکثر فرمان

 باشکوه هيبارگا آقا ارغون 1پس از نزول هالکو در شفورقان . تعیین طالع سعد:2
 تخت بر گرديد پا بر که جشني طي در و سعد طالعي در و پسنديد را آن هالکو داده، ترتیب

 خواجه توسط سعد طالعي تعیین با (. اباقا را نیز980: 1373کرد )میرخواند،  جلوس سلطنت
: 1373 همداني، اهللفضل) آوردند جابه را معمول آداب و نشانده تخت بر طوسي نصیرالدين

نظر بزرگان بر پادشاهي ارغون، با اختیار منجمان به . در زمان ارغون نیز پس از اتفاق(1059
(. به هنگام جلوس گیخاتو نیز بنا به گفته 1154همو: )طالعي سعد او را بر تخت نشاندند 

تا طالع سعدی توسط منجمان اختیار نشد، گیخاتو بر تخت جلوس ننمود  تاريخ وصاف
به آذارماه »... (. اين آداب پیش از جلوس غازان نیز اجرا گرديد: 265: 1269الحضره، وصاف)

(. پیش از جلوس 137: 1380)نوری اژدری، « يکي روز کردند نیک اختیار... خجسته بهار
ترين ترين وقتي و خجستهدر مبارک»... اولجايتو آخرين بار اين رسم به جا آورده شد: 

ن و ساعت فرخنده و بخت نازنده... به عروس مملکت ساعتي به طالع میمون و اختر همايو
اسالمي تعیین (. در نتیجه تأثیرگذاری آداب و فرهنگ ايراني24: 1391)القاشاني، « داماد شد

ای که در هنگام جلوس ترين آداب پیش از جلوس گشت به گونهطالع سعد تبديل به مهم
 جا آورده شد.شش تن از ايلخانان به

اين آداب نخستین بار به هنگام جلوس ارغون اجرا  و گشودن کمر: . برداشتن کاله3
« انداختند... گردن در کمرها اتفاق به جمله و نشاندند پادشاهي تخت بر را او»... شد: 

که بزرگان روايان مغول پیش از آن(. در جشن جلوس فرمان1154: 1373اهلل همداني، فضل)
گشودند اما اين ها را ميها را بر داشته و آنگاه کمرالهروا را بر تخت بنشانند ابتدا کفرمان

اند روا اجرا شده بلکه بزرگان فقط کمرها را گشودهتنها در اينجا پس از جلوس فرمانرسم نه
ها نشده است! اين آداب و آيین در زمان غازان به همان ترتیب برداشتن کاله ای بهو اشاره

                                                           
 .قند. مرغزاری در حوالي سمر1
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« .انداخته.. گردن در کمرها و برداشته سر از هاکاله امرا و شهزادگان»: آداب نیاکان اجرا شد
نشیني ابوسعید آخرين ايلخان نیز اين آداب به . به هنگام بر تخت(456: 1348 بناکتي،)

ها را برداشته و کمر در گردن انداختند و او را همان شیوه پیشینیان اجرا گرديد و بزرگان کاله
(. بنا به گزارش منابع پیش از ايلخانان حاضرين کمرها 503: 1371بیاني، )بر تخت نشاندند 

انداختند، انداختند اما در اين زمان کمرها را بر گردن ميرا پس از گشودن به دوش مي
 شده است.احتماالً اين رسم با اندکي تغییرات نسبت به رسم سابق اجرا مي

ن اي :جلوس مهنگا به روافرمان چپ و راست سمت در افرادی گرفتن . قرار4
 قورتایقون صورت که رسم نخستین بار در هنگام جلوس احمد تکودار اجرا گرديد، بدين

 احمد دوره برجسته ایامر از شیکتورنويان و راست دست در روم روایفرمان و هالکو فرزند
 . حضور(1126 :1373اهلل همداني، فضل) نشاندند تخت بر را او و گرفته را چپش دست
 نزد روارمانف مشروعیت از نشان امراترين برجسته از يکي و چنگیزخان داوال از فردی

 نخستین برای. است سلطنت آغاز در قدرتمند حامیاني داشتن حالدرعین و اشراف و بزرگان
 از فرد يک حضور با و پیشینیان معمول رسم مطابق رسم اين که است ايلخانان زمان در بار

شد. اين آداب به هنگام جلوس مي اجرا نظامي اشراف زا يکي و سلطنتي خاندان اعضای
 رب را او و چپ دست انبارچي و بگرفت ارغون راست دست هالچو .».. ارغون نیز انجام شد:

 قرار او استر سمت در که ارغون عموی (. هالچو1154همو: )« نشاندند... پادشاهي تخت
 چیزی هر از یشب هالچو ورحض که شدهمي محسوب روافرمان اصلي نزديکان از گرفته
 هنگام به روافرمان چپ سمت در که افرادی اکثر شد،مي حکومت بقای و تداوم موجب
 اعضای از فردی هک بود باری آخرين ارغون جلوس در بودند، نويینان از داشتند قرار جلوس
 افاشر به پس اين از جايگاه اين دارد، قرار روافرمان راست سمت در چنگیزخان خاندان
ت و نفر سمروايان مغول همچون اوکتای، گیوک ... هر ددر دوره فرمان .گرفت تعلق نظامي

ر يافت ورت تغییصتدريج اين رسم بدين راست و چپ از اوالد و احفاد چنگیزخان بودند اما به
ک نگیز و يها از خاندان چنگیز با هدف مشروعیت بخشیدن به خاندان چکه يک نفر از آن

 گرفتند.ها با هدف حمايت رؤسای قبايل از خان قرار ميننفر از نويا

 و نظامي اشراف و روافرمان راست سمت در چنگیزخان خاندان جلوس، آداب مطابق
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 حدی تا آداب اين اولجايتو جلوس هنگام به. گرفتندمي قرار چپ سمت در نیز نويینان
 برين سپهر کرشمه بر ينپرو چون يمین جانب بر شهزادگان»...: گرديد دگرگوني دستخوش

 چوپان و قتلغشاه بزرگ نوينیان...  نشسته يسار طرف در کمال با خواتین و ايستاده بسته کمر
 ترتیب . در(468: 1269 الحضره،)وصاف« ...قتلغ و انس و سونج و بیگ حسین و فوالد و

 کهآن اول گرفت، صورت مهمي نسبتاً تغییرات سابق رسم به زمان اولجايتو نسبت آداب اين
 در بار نخستین برای نیز خواتین و اندگرفته قرار چنگیزخان خاندان جايگاه در نوينان و امرا
 شدن حذف با و دارند قرار نوينان پیشین جايگاه در مغولي روایفرمان يک نشینيتخت بر

 امرای پشتیباني و حمايت عوض در و شده محروم آنان حمايت از اولجايتو سلطنتي خاندان
 جايگاه شدن جابهجا با. است آورده دستبه را... و سونج امیر امیرچوپان، همچونای برجسته
 را زمان اين واقع در شدکه افزوده پیش از بیش امرا نفوذ و قدرت بر امرا و سطلنتي خاندان
 آخرين ابوسعید نشینيتخت بر شرح در میرخواند .دانست امرا گیریقدرت مقدمه بايستي

 بر گرفته سونج امیر او ديگر دست و امیرچوپان را سلطان يک دست»... : آورده مغول نايلخا
 .(954: 1373 میرخواند،) «نشانیدند دولت سرير

 اکنون و داشت قرار روافرمان راست سمت در نیز اولجايتو جلوس هنگام به امیرچوپان
 قرار با است، ودهنم حفظ را خود اعتبار و نفوذ ابوسعید راست سمت در گرفتن قرار با نیز

 برد پي توانمي ابوسعید و اولجايتو همچون ايلخاناني راست سمت در برجسته امرای گرفتن
 که جايي ات شده کاسته چشمگیری حد در چنگیزخان خاندان اعضای نفوذ و قدرت از که
 انيامیر به جايگاه اين و ددادن دست از ايلخانان حامیان عنوانبه را خود اصلي نقش هاآن

 از يکي شايد. اندفتهيا نما و نشو ايراني فرهنگ نفوذ تحت هم و مسلمانند هم که يافته تعلق
 خاندان اعتبار زا شده موجب که باشد مغولي آداب و جامعه از ايلخانان شدن دور آن داليل

 و ايتواولج کهای ونهگ به يابند افزوني روز قدرت امرا مقابل در و شود کاسته بتدريج سلطنتي
 و ينظام نیروی به نندک نیاز احساس خود خاندان از حامیاني داشتن به کهآن از بیش ابوسعید

 نمودند. تکیه امرا

بنا به گفته رشیدالدين پس از جلوس ارغون:  :زدن چوک و گرفتن کاسه .5
 ه. گرچ(1154: 1373 اهلل همداني،فضل)« گرفتند کاسه و زدند زانو است معهود کهچنان»...
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 چوک رسم دو اما شده؟ انجام کسي چه توسط گرفتن کاسه رسم که نشدهای اشاره اينجا در
 ارغون نشینيتخت بر هنگام به ايلخانان زمان در بار اولین برای گرفتن کاسه و زدن
 از هاکاله امرا و شهزادگان»: گويدمي غازان جلوس درباره بناکتي تاريخ .است مشاهدهقابل
 .(456: 1348 بناکتي،)« زدند زانو و انداخته گردن در کمرها و برداشته سر

 آداب اند،گشوده را کمرها و برداشته را هاکاله معمول آداب همانند شاهزادگان و امرا
 با اما شد هدهمشا ارغون جلوس هنگام به فقط اين از پیش تا ايلخانان بین در زدن چوک

 اجرا رفتن،گ کاسه رسم دنبال به مغولي سالطین بین در زدن چوک آداب که تفاوت اين
 از پس مراا و نشده گرفتن کاسه رسم بهای اشاره غازان جلوس هنگام به اما است شده

 .زدند چوک غازان برابر در کمر گشودن و هاکاله برداشتن

 نآ تامل لقاب تهنک اما؛ شد اين رسم در جشن جلوس اولجايتو نیز برای آخرين بار اجرا
 اما گرفت،مي تصور نويینان يا امیران از يکي توسط به گرفتن کاسه رسم ينا از پیش که
. گرفتند هکاس مقام و رتبه اساس بر هرکدام مجلس در حاضر افراد تمام جشن اين در
 و رتبتخاقان ناقاناي و نويینان و خورشیدبهجت شاهزادگان و عارضزهره خواتین تمامت»

 قورچیانِ  و پرويزبزم شاقانِ و رزمرستم امرای زا ديگر طبقات با منقبتآصف وزيران
 کاسه رتبت برحسب نوبتبه رقَدَرَقدْ قمرقرصِ ايداچیانِ و کاسمشتری اياقچیانِ و باسمريخ

 .(469همو: )« ...گرفتندمي

 نشدهای اشاره گرفت،مي صورت گرفتن کاسه از پس معموالً که زدن چوک آداب به اما
 در بلکه گرفتند کاسه مغولي روایفرمان يک جلوس در بار اولین ایبر تنهانه خواتین. است
 جايگاهي هرچند. شدند قدمپیش آداب اين انجام در که بودند گروهي اولین جزء جشن اين
 حضور بهای اشاره ابوسعید جلوس در و بوده زودگذر آوردند دست به زمان اين در خواتین که

 مجزا گروه هفت توسط اينجا در گرفتن کاسه آداب. تاس نشده ديني آداب اجرای در خواتین
 از دامهرک برتری به توانمي بندیدسته اين در است. گرفته صورت مقام و رتبه ترتیب به و

 به نسبت باالتری درجه در ايناقان کهایگونهبه برد پي طبقات ساير به نسبت هاگروه اين
 جشن. اندگرفته کاسه انايداچی از پیش نیز رانداشراب حتي و داشتند قرار قورچیان و وزيران
 سهیم نآ سرور و شادی در مجلس حاضرين و تمامي همگاني بود جشني اولجايتو جلوس
 .بودند
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روای فرمان یک جلوس هنگام به و یک بار تنها کههایی آیین و آداب: دوم

 شده اجرا ایلخانی

 اباقا ا... ام»شد:  وس اباقا مشاهدهاين آداب زمان ايلخانان تنها پیش از جل. امتناع: 1
 حواله رادرانب به و نموده امتناع خانیت قبول از مغول شاهزادگان پیشین آداب مطابق

به  ين، اباقا با اين استدالل بزرگان. طبق گفته رشیدالد(906 :1373 )میر خواند،« کردمي
و  ای قديمن ياسيوسو با وجود تو که آقای تمامت پسراني و رسوم و»... سلطنت رضا داد: 

..« نشیند. يگریدحديث نیکو داني و هالکو تو را در حال حیات ولي عهد کرده است چگونه 
 (.1059: 1373اهلل همداني، فضل)

 شاندن اواحمد و پیش از ن انتخاب از پس بزرگان التواريخجامعبنا به گفته . موچلکا: 2
 گیوک جلوس از شپی دادن موچلکا (. رسم1126همو: )دادند  موچلکا او بر تخت به پادشاهي

 روايانفرمان از يکهیچ جلوس از پیش رسم اين آن از پس و پذيرفت صورت بزرگان توسط
 بزرگان هدف الدينرشید که تفاوت اين با اما؛ نشد مشاهده تکودار جلوس هنگام به تا مغول

 و گیوک هب اطرخ اطمینان جهت به که ساخته مشخص گیوک جلوس از پیش موچلکا از را
 هدف هک نیست مشخص اينجا در اما بوده خاندانش در سلطنت شدن موروثي منظور به

 آيا که نیست روشن دقیق طوربه يا است بوده چه تکودار سلطنت از پیش موچلکا از بزرگان
 باشد. توانستهمي گیوک زمان موچلکای آداب معنای همان به تکودار زمان موچلکای آداب

 سیورمیشي شد رسم اولجايتو مشاهده جلوس در جشن که از آدابي ی:. سیورمیش3
 از بعد»: شدمي گفته شادماني ابراز يا حمله هنگام به مغوالن جمعيدسته غريو به که بوده
 امور ديگر بر ملکي مصالح اسرامیشي و کشید نهايت به سیورمیشي و عیش که روز سه

« ...برچیدند نرد مهره چون مجلس اطبس روی از مناهي و مالهي اسباب نمود مقدم
 از يکهیچ جلوس هنگام به سیورمیشي رسم به اين از پیش .(470 :1269الحضره، وصاف)

 به تنها جمعيدسته شادماني ابراز گونهاين است، نشدهای اشاره ايلخاني و مغول روايانفرمان
 و آداب رعايت و بزرگي ازنظر جشن اين که شودمي مشاهده اولجايتو جلوس هنگام
 محسوب ايلخاني روايانفرمان جلوسی هاجشنترين پرتکلف از جلوس به مربوطهای آيین
 .يافت ترتیب گیوک جلوس منظوربه که بود جشني با مقايسهقابل خاطر همین به و شدمي
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 گیرینتیجه

 بوده روايانفرمان جلوس حکومتي هر مهم رويدادهای از يکي همواره تاريخ طول در
 نشینيتخت بر. يافتمي ترتیب منظور بدين عظیميی هاجشن که است بديهي؛ و است

 و آداب ترينمهم از. پذيرفتمي صورت خاصيهای آيین و آداب با همراه مغول روايانفرمان
 کمک به روارمانف جلوس و گرفتن کاسه زدن، چوک مغولي روايانفرمان جلوسهای آيین

 بر مهنگا به نیزهايي ینآي از ديگر برخي آداب اين کنار در بود. جستهبر و مهم افراد از تن دو
 گانشاهزاد نمودن امتناع رسم قوريلتا، برپايي همچون شدمي رعايت روافرمان نشینيتخت

ريفات و روايان مغول با وجود تش. جشن جلوس فرمان ... جلوس از پیش خانیت مقام قبول از
 .رايیداما درنهايت باز به همان سادگي اولیه گتجمالتي که به آن افزوده شد 

 و آداب از هاآن گرچه ايران در ايلخانان حکومت تشکیل با نتیجه نخست اين است که
 فاصله کامل طوربه مغولي جامعه آداب وها سنت از اما پذيرفتند بسیار تأثیر ايراني فرهنگ
 اباقا و هالکو همچون يلخانيا اولیه روايانفرمان جلوس مراسم اين، در وجود با اما نگرفتند

 حکومت تثبیت با تدريجبه و هستیم پیشینیان رسم مطابق کمي بسیار آداب اجرای شاهد
 برپايي همچون دابيوآ شد رعايت جلوس هایجشن در بیشتری آداب رفتهرفته ايلخانان

 هدع پايان  تاو گشودن کمر و برداشتن کاله تقريباً گرفتن کاسه و زدن چوک و قوريلتا
نشیني ر تختبنگام هاجرا شدند اما آدابي همچون زانو زدن در برابر آفتاب که به  ايلخاني

گ و شدند و جنبه ديني داشتند، در نتیجه نفوذ فرهنروايان مغولي اجرا ميتمامي فرمان
 اسالمي حذف شدند.های ايرانيآموزه

 بر و وريلتاق برپايي ظورمنبه يمن خوش و سعد زمان تعیین کهآن نتیجه دومین
 اقوام میان در بسیاری فوذن که ساحران وها قامان توسط مغول روايانفرمان نشینيتخت

 آداب از پذيریتأثیر پي رد و ايران در ايلخانان استقرار با اما گرفتمي صورت داشتند مغولي
 طوسي یرالديننص اجهخو همچون ايراني منجماني به جايگاه اين اسالميايراني فرهنگ و

لوس های پیش از جناپذير آداب و آيینگرفت و تعیین طالع سعد تبديل به جزء جدايي تعلق
روا فرمان گزيدند و آنگاهگشت، بدين صورت که ابتدا منجمان ايراني طالعي سعد بر مي

 نمود.جلوس مي
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