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مصطفی لعل شاطری

بــا ســلطه مغــوالن بــر ایــران در قــرن هفتــم ،روابــط هنــری ایــران و چیــن دگرگــون
میگــردد کــه نمــو ِد بــار ِز آن را در کتــب مصــور شــده در ایــن عصــر میتــوان شــاهد
بــود .هنــر مصورســازی کتابهــا در عصــر ایلخانــان ،مملــو از تأثیــرات مختلــف هنــر
شــرق دور ،بــه ویــژه دوره «یــوان» و «ســونگ» چیــن اســت ،زیــرا حکمرانــان
ِ
هنردوســت ایلخانــی از جملــه غازانخــان ( 694-703ق) و الجایتــو ( 703-716ق) و
درباریــان هنرمندپــروری همچــون خواجــه رشــیدالدین فضـلاهلل همدانــی ،به تســهیل
رواج ســبکهای هنــری چیــن پرداختنــد .پرســش مطــرح شــده بــر ایــن قــرار دارد
کــه اوضــاع مصورســازی کتــب در ایــن عصــر چگونــه و بــه چــه میــزان هنــر چیــن
بــر آن تأثیرگــذار بــوده اســت؟ (ســؤال) بــه دنبــال اســتقبال دربــار از هنــر مصورســازی
ـرق دور ،مصورســازی و رنگآمیــزی و
کتــب و عالقــه بــه ســبکهای نگارگــری شـ ِ
ترکیــب خطــوط و ترســیم بعضــی از حیوانــات و پدیدههــای ذیروح کــه تــا پیــش از
ـری ایرانــی
آن در فرهنــگ ایرانــی و اســامی ســابقه نداشــت ،در اجــزا و عناصــر نگارگـ ِ
وارد و تصاویــری نشــأت گرفتــه از ویژگیهــای صــور مغولــی در آثــاری همچــون
مناف عالحیــوان ،شــاهنامه و جام عالتواریــخ معمــول گردیــد( .فرضیــه) ازایــنرو،
نوشــته حاضــر بــر آن اســت تــا بــا روش توصیفــی– تحلیلــی و بــا تکیــه بــه تصاویــر
بــر جــای مانــده از کتــب مصــور شــده در کارگاههــا و کتابخانههــای ســلطنتی( ،روش)
بــه بررســی تأثیــر ســبکهای هنــری چیــن بــر آثــار خلــق شــده در عصــر ایلخانــی
پرداختــه و واکنــش ایــن هنرمنــدان را نســبت بــه ایــن عنصــر جدیدالــورود مــورد مداقه
قــرار داده و بــه هــدف پیــش گفتــه دســت یابــد (هــدف) کــه حاصــل آن بررســی میزان
ـرش هنــری و تغییــر در ســبکهای نگارگــری ایرانــی
و ذکــر نمونههایــی از ایــن پذیـ ِ
اســت( .یافتــه)
واژگان کلیدی
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یــورش قــوم بیابانگــردی چــون مغــول ،باعــث ایجــاد دولتــی یکپارچــه از منتهیالیــه
شــرق آســیا تــا بخشهایــی از شــرق اروپــا گردیــد و بــرای مدتــی موانــع گذشــته را در تمــاس
ـان ایــران
شــرق و غــرب از میــان برداشــت .ایــن مســأله بــه افزایــش ارتباطهــای فرهنگــی میـ ِ
ـت هنــری ایــران بهویــژه در فــن مصورســازی کتــب تأثیــر بــه
و چیــن منجــر شــد و بــر سرنوشـ ِ
ـب ایجــا ِد یکزبــان هنــری جدیــد گردیــد .در دوره ایلخانــان ،هنرمنــدان
ســزایی نهــاد و موجـ ِ
بــه صــورت گروهــی در کارگاههــای ســلطنتی مشــغول بــه کار گردیــده و فعالیتشــان در عرصــه
مصورســازی کتــب وســعتی قابلــه مالحظــه یافــت کــه در ایــن میــان تأثیرپذیــری از ویژگیهــای
نقاشــی چینــی از جملــه قابهــای طومــاری ،ترســیم چهرههایــی از ســنخ نــژاد مغولــی -چینــی،
مصورســازی حیوانــات افســانهای و در مجمــوع طبیعتگرایــی مبتنــی بــر واقعگرایــی در ادغــام
بــا ذوق و ســلیقه هنرمنــدان ایرانــی ،در زمینــه مصورســازی کتــب بــه منصــه ظهــور رســید .بــا
ایــن حــال ،در ایــن دوره عواملــی چنــد ،از جملــه توجــه بــه ســبک اصیــل ایرانــی در قرنهــای
گذشــته ،نقشــی اساســی در ترســیم تصاویــر داشــت کــه بــا ورود ایلخانــان متعاقب ـ ًا توجــه بــه
ـران چینــی
ســبک چینــی مــورد تأکیــد قــرار گرفــت .در ایــن راســتا ،بــر اثــر نفــوذ هنــری نگارگـ ِ
ـب مخصــوص بــه خــود و شــکل و شــیوههای رنگآمیــزی و
و اســتفاده از کاغــذ ،قلــم و مرکـ ِ
ترســیم حیواناتــی همچــون اژدهــا و در محــور قــرار گرفتــن طبیعــت ،نوعــی جدیــد از نگارگــری
در ایــران مــورد ترویــج قــرار گرفــت و هنرمنــد ایرانــی نــکات بدیــع آن را جــذب و بــه وســیله
نبــوغ ذاتــی خــود آن را بــا ســبکهای ایرانــی تلفیــق نمــود.
در دهههــای اخیــر ،تحقیقاتــی در بــاب نفــوذ ســبکهای هنــری چیــن در ایــران صــورت
پذیرفتــه اســت امــا متأســفانه بســیار انــدک بــه تأثیــر آن در هنــر نگارگــری و مصورســازی کتــب
در عصــر ایلخانــان اشــاره شــده اســت و صرف ـ ًا لورنــس بینیــون ،گرابــر اولــگ ،بازیــل گــری،
رکنالدیــن همایــون فــرخ و روییــن پاکبــاز اشــاراتی گــذرا و عمومــی در ایــن بــاره داشــتهاند .در
ایــن مقالــه تــاش میگــردد از زوایــای مختلــف هنــری تاریخــی و بــا تکیــه بــر روش توصیفــی
 تحلیلــی ،ابتــدا بــه چگونگــی ورود هنــر چیــن بــه ایــران و ســپس بــه تأثیــر کتابخانههــایســلطنتی و کارگاههــای مصورســازی کتــب در رواج و گســترش ســبکهای چینــی و ســپس
ســه کتــاب تأثیــر پذیرفتــه از هنــر چینــی در ایــن عصــر  -منافــع الحیــوان ،شــاهنامه دمــوت
و جامــع التواریــخ  -را مــورد بررســی قــرار دهــد.
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نخســتین یــوروش مغــول (در حــدود  616-619ق) ،منجــر بــه ویرانــی کامــل شــهرهای
ماورالنهــر و خراســان و پراکندگــی هنرمنــدان و صنعتگــران و توقــف رشــد هنــر در ایــن
مناطــق گردیــد .هجــوم بعــدی بــه رهبــری هالکوخــان یکــی از نــوادگان چنگیزخــان صــورت
گرفــت .او بــر بخشهــای دیگــری از ایــران تســلط یافــت و متعاقبــ ًا بــا تصــرف بغــداد و
قتــل خلیفــه مســتعصم بــه حکومــت پانصدســاله عباســیان در ســال  656قمــری پایــان داد.
هالکــو ( 663-657ق) سلســله ایلخانــان ( 663-756ق) را در ایــران بنیــاد نهــاد کــه مرکــز
حکومتــی آنــان در آذربایجــان بــود .ایلخانــان از ابتــدا نخبــگان ایرانــی را بــه خدمــت گرفتــه
و بدینوســیله توانســتند موقعیــت سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی خویــش را تثبیــت نماینــد.
هالکــو نــه مســلمان بــود و نــه فارســی میدانســت ،ولــی در میــان جانشــینان او کســانی چــون
غازانخــان ( 694-703ق) و الجایتــو ( 703-716ق) بــه اســام گرویــده و بیــش از ســایر
حکومتگــران ایــن عصــر بــه حمایــت از صاحبــان هنــر پرداختــه و موجبــات رونــق فعالیتهــای
هنــری را در زمینههــای گوناگــون بهویــژه نقاشــی و مصورســازی کتــب فراهــم آوردنــد( .ابــن
فوطــی483 :1351 ،؛ کاشــانی88-89 :1348 ،؛ ابــن تغــری بــردی239/9 :1361 ،؛ ابنبطوطــه،
1337:196؛ و نیــز ر کMorgan, 1989: 199 :؛ Jackson, 2000: 199؛ Virani, 2010: 198؛
)Stewart, 2002: 7
یکــی از مهمتریــن پیامدهــای حملــه مغــول بــه ایــران و پــس از آن اســتمرار حکومــت
ایلخانــان ،اهمیــت یافتــن مجــدد هنــر نقاشــی و صورتنــگاری در میــان هنرمنــدان ایرانــی
بــود .در واقــع بــا ورود ایــن قــوم بــه ایــران و از ســویی آســانگیری نســبی آنــان نســبت
بــه هنــر و از نیــز عالیــق شــخصی آنــان ،هنرمنــدان کــه از آغــاز ورود اســام بــه ایــران تــا
آن زمــان بــه دلیــل محدودیتهــای وضــع شــده توســط حاکمــان مســلمان (مبنــی بــر اینکــه
نقاشــی و صورتگــری نوعــی اشــاعه بتپرســتی اســت) اجــازه فعالیــت در اینگونــه امــور را
نداشــتند ،بــه پیشــرفتهای چشــمگیری نائــل آمدنــد و در ایــن راســتا از روشهایــی کــه در
نقاشــی مــورد توجــه هنرمنــدان ایرانــی قــرار گرفــت ،ترســیم تصاویــری جهــت افــزودن بــه
کتــب گوناگــون بــود( .رفاعــی86 :1390 ،؛ آربــری)230 :1353 ،
در آغــاز دوره میــادی ،نقاشــی چیــن بــه اوج خــود رســید .در قرنهــای ســوم و چهــارم
میــادی ،هنگامــی کــه آییــن حضــرت مســیح فرهنــگ و هن ـ ِر کنارههــای مدیترانــه را متأثــر

₪ 82

شماره  5ـ سال سوم ـ بهار و تابستان 1394

کــرد ،آییــن بــودا در هنــر چیــن انقالبــی عظیــم را پدیــد آورد( .دورانــت)814-815 :1365 ،
ایــن تأثیــر ،بــه خلــق ســبکها و آثــار جدیــد منجــر و موجــب گردیــد کــه بــه تندیسهــا و
تصاویــر از نــو بنگرنــد و دســتاوردهای هنرمنــدان از احتــرام بیشتــری برخــوردار شــود .چیــن
نخســتین ســرزمینی بــود کــه تصویرســازی را امــری حقیــر نمیپنداشــت و نقــاش از مقامــی
هماننــد یــک شــاعر برخــوردار بــود( .گامبریــج )138 :1379 ،در کوتــاه زمانــی بــا دارا بــودن ســه
مشــخصه اختصــار ،القــا و تجریــد ســایر ســرزمینها بهویــژه ایــران را تحــت تأثیــر هنــر خــود
قــرار دادنــد( .پرغــو)31 :1390 ،
از ابتــدای ســده هشــتم هجــری ( 700ق) بــه بعــد دورهای تــازه در کتابآرایــی ایــران آغــاز
شــد .شــاید نیمــه دوم ســده هفتــم را بتــوان دوران گــذار و انتقــال بــه ایــن مقطــع جدیــد دانســت
کــه در آن هنرمنــدان بــه تدریــج از ســبک ســلجوقی منبعــث از مکتــب بغــداد فاصلــه گرفتــه و
ـی مغــوالن ،چنــان بــه گســترش حــوزه عمــل و تخیــل دســت
بــا حــل و هضــم آوردههــای چینـ ِ
زدنــد کــه بــرای خویــش بــه شــاخصههای مســتقلی دســت یافتنــد چنانکــه مضامیــن جدیــدی
بــا منشــأ چینــی روی کاش ـیهای زرینفــام بــه کار رفتــه در کاخ اباقاخــان ( 663-680ق) در
تخــت ســلیمان آذربایجــان همچــون تصاویــ ِر اژدهــا ،ققنــوس ،درنــا ،گل نیلوفــر و اشــکال
گوناگــون ابــر و نقشمایههــای گیاهــی ظاهــر شــد( .آژنــد)23 :1380 ،
در ایــن عصــر ،بــه کار بــردن رنگهــای متعــدد رواج یافــت و تأثیــر شــایانی در تکامــل هنــر
نگارگــری ایرانــی پدیــد آمــد .اســتفاده از رنگهــای شــفاف از قبیــل قرمــز ،آبــی فیــروزهای،
ســبز و ســفیدروی زمینــه طالیــی از ویژگیهــای عصــر مغولــی در نگارگــری بــود .امــا در ایــن
بیــن ،نگارگــری در آرایــش ســفال و ظــروف ســفال یــا در کاش ـیکاری لعابــی یــا در محــراب
یــا رواق مســاجد و دیگــر ابنیــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت تــا آنجــا کــه اصطــاح ســبک
مغولــی در کار تذهیــب هنرمنــدان ایرانــی مشــهور گردید(.کــن بــای )128 :1378 ،ایــن نقــوش و
رنگبنــدی بدیــع ،بــرای نگارگــران ایرانــی تــوأم بــا آموختــن و ایجــاد انگیــزه بــود .آنهــا بــا
بــاور و قــدرت خــود ،دگرگونــی ایــن نقشمایههــا و انطبــاق آن بــا بنمایههــای فرهنــگ
ایرانــی را بــر عهــده گرفتنــد ،بــه طــوری کــه گرایشهــای متفاوتــی از درون ایــن فعالیتهــا
سربرکشــید و فاصلــه مشــخص و معینــی بیــن نگارگــری چینــی و ایرانــی پدیــد آورد .البتــه
از ابتــدا و بــه ســرعت چنیــن تحولــی در عصــر ایلخانــی روی نــداد ،بلکــه در ابتــدا کاربردهــا
ناشــیانه و عجوالنــه عناصــری از منظرههــای چینــی مشــاهده میشــود( .آژنــد)24 :1380 ،

تأثیر هنر چین بر مصورسازی کتب در عصر ایلخانان ( 663-756ق) 83 ₪

اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه نفــوذ هنــر چیــن در ایــران بــه قرنهــا قبــل از دوره
ایلخانــان بازمیگــردد ،چنانچــه امیــر نصــر احمــد ســامانی بــه رودکــی دســتور میدهــد کــه
کتــاب کلیلهودمنــه را بــه نظــم درآورد ،ســپس وی نقاشــانی را از چیــن دعــوت نمــود تــا
کتــاب مذکــور را بــا نقاشـیهایی کــه بــا موضوعــات کتــاب مطابقــت دارد تزییــن کننــد( .زکــی
محمــد )43 :1328 ،همچنیــن محتمــل اســت ترکهــای ســلجوقی کــه از آســیای مرکــزی
راهــی ایــران شــده بودنــد ،برخــی از عناصــر هنــری شــرق دور را از چیــن شــمالی کــه تحــت
تأثیــر حکمــت منطقـهای لیائــو ( 294-519ق) و چیــن ( 508-631ق) بــوده اســت را بــه فــات
ایــران منتقــل کــرده باشــند)Toh, 1992: 135( .
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه نقاشــی چینــی کــه در عصــر ایلخانــی بــه
عنــوان ســبک چینــی رواج یافــت و طــرفداران زیــادی را گــرد خــود آورد ،از نقاشــی قدیــم
ایــران و عهــد هخامنشــی و ساســانی ریشــه گرفتــه بــود .چنانکــه در یــک رســاله معــروف
ـف ایرانــی»
چینــی کــه دربــاره نقاشــان شــهیر و چیــره دســت تألیــف شــده اســت بــه «تــه آلیـ ِ
(لیــه ئــی) اشــاره گردیــده کــه در زمــان ســلطنت هخامنشــیان بــه دربــار چیــن اعــزام و مــردم
ـی ایرانــی آشــنا
ایــن ســرزمین را بــرای نخســتینبار در قــرن چهــارم پیــش از میــاد بــا نقاشـ ِ
کــرده اســت( .همایــون فــرخ )23 :1353 ،عــاوه بــر ایــن ،بــر اســاس شــواهدی کــه بــر جــای
مانــده اســت گویــا هنــر ساســانی نیــز در چیــن رواج داشــته اســت بــه نحــوی کــه مغولهــا
پــس از اینکــه اویغورهــا را کــه در ترکســتان بســر میبردنــد شکســت داده و منقــرض ســاختند،
تمــدن غربــی پیشــروتر آنهــا را کــه مأخــوذ از ایــران ساســانی بــود اخــذ کردنــد و بــا آن تمــدن
ســبک نقاشــی مانــوی را نیــز اقتبــاس نمودنــد و وقتــی کشــور چیــن را گشــودند ایــن ســبک
خــاص را بــا خــود بــه آنجــا بردنــد و در آن جــا ایــن ســبک نقاشــی تحــت نفــوذ آســیای شــرقی
و چیــن قــرار گرفــت و تغییراتــی در آن بــه وجــود آمــد .آنــگاه وقتــی کــه مغولهــا بــه ایــران
تاختنــد و آن را تســخیر کردنــد و بیشتــر ســاکنین آن را بهطــور غیرقابلتصــوری نابــود
ســاختند بــا خــود بــه کشــور ایــران ،هنــری را آوردنــد کــه از همانجــا سرچشــمه گرفتــه بــود
ولــی توســط اویغورهــا و بعــداً توســط مغولهــا تحــت تأثیــر نقاشــی چیــن تغییراتــی یافتــه بــود.
(نیــر نــوری463 :1371 ،؛ و نیــز ر.ک :نوایــی)27/1 :1370 ،
امــا هرچــه بــود ،تحــت تأثیــر حملــه مغــوالن و سیاسـتهای فرهنگــی و هنــری آنــان بــر
هنرمنــدان ،تغییــر مراکــز هنــری بــه مراغــه ،ســلطانیه ،تبریــز و تبــادالت فرهنگــی بــا دیگــر
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تمدنهــا بــه ویــژه چیــن مؤثــر واقــع گردیــد ،زیــرا ایــن قــوم بیابانگــرد فاقــد فرهنــگ و
تمــدن ریشـهدار بودنــد ،ولــی بعــد از تصــرف چیــن تحــت نفــوذ فرهنــگ آنــان قــرار گرفتــه و
حتــی مــروج آن گردیدنــد 1و پــس از تســخیر ایــران و برقــراری حکومــت ،فرهنــگ و هنــر یــاد
شــده را بــه همــراه آوردنــد و پــس از آن تأثیــر فنــون نقاشــی خــاور دور بهطــور واضــح و آشــکار
در دوره ایلخانــان جلوهگــر شــد.
کتابخانهها و کارگاههای مصورسازی کتب

در عصــر ایلخانــان ،یکــی از مراکــزی کــه نقــش برجســتهای در رواج ســنتهای هنــر
ســرزمین چیــن را در ایــران داشــت ،بیشــک کتابخانههــا محســوب میگردیــد کــه در آن
فــن مصورســازی کتــب نیــز برپــا بــود .کتابخانــه مراغــه در زمــره نخســتین کتابخانههــا در ایــن
دوره بــود .هالکوخــان پــس از تســخیر بغــداد خواجهنصیرالدیــن را مأمــور نمــود تــا رصدخانــه
بزرگــی ســاخته و زیــج ایلخانــی را بنیــاد نهــد .2هالکــو ایــن امــکان را در اختیــار خواجــه نهــاد
تــا بــا بــه کار گیــری بزرگتریــن دانشــمندان ،از چیــن تــا روم ،افــکار علمــی عصــر را در
مــکان واحــد متمرکــز ســازد .عــاوه بــر گــردآوری دانشــمندان گوناگــون و بهویــژه از
یــک
ِ
ســرزمین چیــن بــه تصریــح خواجــه کتابخانــه عظیمــی در ســال  657ق .تأســیس و در آن
کارگاههــای گوناگونــی دایــر شــد( .رشــیدالدین فض ـلاهلل90/3 :1957 ،؛ همایــون فــرخ:1346 ،
 )33پــس از تکمیــل رصدخانــه مراغــه بــه همــت خواجهنصیرالدیــن طوســی شــکلگرفته و بــا
حمایتهــای گســترده هالکوخــان همــراه بــود ،چنانکــه شــمار کتابهــای ایــن کتابخانــه
را بالــغ بــر چهارصــد هــزار نســخه و خــرج ترتیــب یافتــن آن دویســت هــزار دینــار ذکــر شــده
اســت( .ابــن شــاکر کتبــی ،بیتــا151 :؛ مــدرس رضــوی48 :1370 ،؛ همایــون فــرخ ،بیتــا51 :
و نیــز ر.ک بــه :ابــن عبــری)393 :1377 ،
بــا ایــن بــاور کــه بخــش عمــدهای از کتابخانــه بغــداد پــس از تصــرف ایــن شــهر بــه
 .1درباره تأثیر فرهنگ چین بر مغوالن نک :ویلتس.201 :1349 ،
 .2بــا ورود هالکوخــان بــه ایــران گــروه بســیاری از دانشــمندان و هنرمنــدان چینــی بــه ایــران آمــده و بــه
کارهــای علمــی و هنــری پرداختــه و بــا علمــای بــزرگ ایــران از جملــه خواجهنصیرالدیــن طوســی و خواجــه
رشــیدالدین فضـلاهلل همدانــی بــه همــکاری مشــغول شــدند و چــون ایلخانــان بــه امــر ستارهشناســی عالقهمنــد
بودنــد ازای ـنرو علــم مذکــور مــورد اســتقبال آنــان بــود( .مارکوپولــو159 :1350 ،؛ دلیــن424 :1354 ،؛ بناکتــی،
338 :1348؛ و نیــز ر.ک بــه؛ )Baranovskaia, 1955, 323-337
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مراغــه منتقــل شــده اســت ،پــس ســنت کتابآرایــی آن نیــز در مراغــه ادامــه یافــت و از ایـنرو،
شــماری از کاتبــان بــا کمــک مصــوران در آن بــکار تولیــد کتــاب پرداختنــد ،بــه نحــوی کــه
یکــی از ایــن کتــب ،منافــع الحیــوان ابــن بختیشــوع بــود کــه گویــا کــه کار مصورســازی آن
پــس از مــرگ خواجهنصیرالدیــن ادامــه داشــته اســت( .بارتولــد222 :1358 ،؛ بهرامــی:1324 ،
67؛ براتــی.)47 :1391 ،
دومیــن کتابخانــه کــه در زمــان ایلخانــان از آن یــاد شــده اســت ،کتابخانــه یــا دارالکتــب
غازانیــه مجتمــع شــنب غــازان 1تبریــز اســت .غــازان خــان هفتمیــن ایلخــان مغولــی ایــران،
اگرچــه بیــش از یــک دهــه بــر ایــران فرمانروایــی نکــرد ،امــا در همیــن مــدت بــا در پیــش
گرفتــن سیاس ـتها و انجــام اقداماتــی ضمــن بــه تأخیــر انداختــن زوال ایلخانــان ،نمونههایــی
از زیرکــی یــک حکومتگــر را بــه نمایــش گذاشــت و در همیــن راســتا در ســال  697قمــری
خواجــه رشــیدالدین فضــلاهلل همدانــی ( 648-718ق) ،پزشــک ،تاریــخ نویــس و دانشــمند
نــامآور عصــر خــود را بــه «رتبــت امــور جهانبانــی و منصــب وزارت و صاحبدیوانــی» منصــوب
کــرد( .منشــی کرمانــی113 :1338 ،؛ و نیــز رک بــهAllsen, 2001: 75 :؛)Amitai,1996: 2-5
خواجــه رشــیدالدین کــه اندیشــههای فرهنگــی و هنریــش تحــت تأثیــر اعتقــادات اســامی،
ســنتهای ایرانــی و افــکار مغولــی شــکلگرفته بــود ،بــه اقدامــات مهمــی در راه ارتقــاء فرهنــگ
ایــران مبــادرت ورزیــد( .رجـبزاده )90 :1355 ،عــاوه بــر ایــن غازانخــان نیــز در ایــن امــر بــه
او کمکهــای قابلتوجهــی نمــود زیــرا ایــن حک ـمران مغولــی عالیــق شــخصی بــه صنعــت
و هنــر داشــته و در زرگــری ،آهنگــری ،نجــاری و بــه خصــوص نقاشــی صاحــب وقــوف بــوده و
بهتــر از اســتادکاران عمــل میکــرده اســت( .رشــیدالدین فضـلاهلل172 :1940 ،؛ ویلبــر:1346 ،
)19
یکــی از بناهایــی کــه در شــنب غــازان بــا صــاح دیــد خواجــه بــر پــا شــد ،کتابخانــه
و کارگاههــای وابســته بــه آن بــود )Behboodi, 2011: 140-141( .رشــیدالدین در بحــث
از دارالکتــب غازانیــه از «فــرش و طــرح و بهــای مــذاب و اصــاح و مرمــت کتــب ثمــن
کتــب ضــروری» و نیــز از «خــازن و منــاول و فــراش» آن صحبــت کــرده اســت( .رشــیدالدین
فضـلاهلل )210-211 :1940 ،از عبــارات بــاال پیداســت کــه در ایــن کتابخانــه اصــاح و مرمــت
 .1بــه مناســبت گنبــد بزرگــی کــه بــاالی قبــر غــازان خــان بــود ایــن محلــه را شــام غــازان یــا شــنب غــازان
نامیــده میشــد( .نخجوانــی)82 :1328 ،
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کتابهــا و نیــز تولیــد و کتابــت و مصورســازی کتابهــای جدیــد انجــام و بــرای ایــن کار
هزینــه خاصــی در نظــر گرفتــه میشــده اســت .منظــور از مــذاب نیــز اینگونــه بــه نظــر
میرســد کــه ذوب کــردن احجــار کریمــه همچــون طــا و الجــورد بــوده کــه در تذهیــب
کتــب و جدولکش ـیها و همچنیــن بــه صــورت ویــژه در تصویرســازی آنهــا بــکار میرفتــه
اســت .همچنیــن از قرایــن پیداســت کــه هنرمنــدان ایرانــی ،چینــی و مغولــی در آن مشــغول
بــه کار بودهانــد و از جملــه ایــن هنرمنــدان عزالدیــن ابوالفضــل الحســن بــن یوســف الموصلــی
النقــاش ،از مالزمــان بولغــان 1خاتــون همســر غــازان خــان بــوده اســت( .بناکتــی338 :1348 ،؛
اقبــال)32-34 :1324 ،
ســومین کتابخانــه دارالکتــب َربــع رشــیدی بــود .پــس از گذشــت کمتــر از دو ســال از
احــداث بنــای شــنب غــازان ،خواجــه رشــیدالدین فض ـلاهلل وزیــر ایلخانــان کــه خــود فــردی
دانشدوســت و هنرمنــد پــرور و از ســویی راغــب در علــوم و فنــون ملــل گوناگــون مــن جملــه
چیــن محســوب میگشــتJackson, 2000: 198( .؛ Khafipour, 2012: 98؛ منشــی کرمانــی،
112 :1328؛ شــبانکارهای )270-271 :1363 ،ربــع رشــیدی را در شــمال شــرقی تبریــز در دامنــه
ولیــان کــوه ،داخــل بــاروی غازانــی ســاخت کــه «شــهرچه ای بــود بــا عمــارات فــراوان و عالی»
(مســتوفی .)85-86 :1331 ،ایــن شــهرک را بــه نــام بنیانگــذار آن ربــع رشــیدی نامیدنــد .ربــع
رشــیدی مجتمعــی بــود علمــی ،تولیــدی و صنعتــی کــه  24کاروانســرای رفیــع 1500 ،حجــره،
ســی هــزار خانــه و حمــام و آســیاهای متعــدد ،کارگاههــا و کارخانههــای نســاجی ،کاغذســازی
و مصورســازی در آن قــرار داشــتHoffmann, 1995: 290-292( .؛ Khafipour, 2012: 100؛
محمدنیــا )8 :1387 ،و اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه ایــن بنــا اگرچــه نســبت بــه شــنب
غــازان فاقــد عظمــت ظاهــری بــود ،امــا کارکــرد فرهنگــی -هنــری آن بســیار بیشتــر بــود.
(خوانــد میــر188/3 :1333 ،؛ اقبــال آشــتیانی305 :1347 ،؛ بروشــکی)55 :1365 ،
در ایــن میــان بــا توجــه بــه عالقــه فــراوان رشــیدالدین بــه جمــعآوری و نســخهبرداری
از کتــب گوناگــون ،وی مبالــغ گزافــی را بــرای کتابــت و مصــور نمــودن کتــب خــود و دیگــران
اختصــاص داد .کاتبــان و مصــوران ایــن نســخهها را روی بهتریــن کاغــذ بغــدادی و بــا
خواناتریــن و مرغوبتریــن رنــگ ،نــگارش و مصــور مینمودنــد .ایــن هنرمنــدان در مکانــی
خــاص اســکان یافتــه و تحــت نظــر ریاســت کتابخانــه کار میکردنــد (کــن بــای:1387 ،
1.Bolgana.
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32؛ رشــیدالدین )290 :1358 ،و دربــاره هزینــه آنــان وصــاف الحضــره گــزارش میدهــد کــه
«زیــادت از شــصت هــزار دینــار رایــج در اجــرت نســخ و تحریــر و نقــش و تصویــر و جلــد و
ترســیس صــرف میشــد»( .وصــاف الحضــره )539 :1338 ،پــس از کشــته شــدن خواجــه
رشــیدالدین در ســال  718قمــری ربــع رشــیدی دوبــار ،یکــی پــس از قتــل او و بــار دگــر پــس
از کشــته شــدن فرزنــدش غیاثالدیــن محمــد در ســال  736قمــری مــورد غــارت قــرار گرفــت
و بســیاری از نســخ نفیــس بــه چنــگ افــراد عامــی افتــاد و ربــع رشــیدی تــا حــدودی متــروک
شــد و بــه قــول حافــظ ابــرو «زیــادت از هــزار خانــه کــه اقربــا و اتبــاع وزیــر را در تبریــز بــود
غــارت کردنــد و از ربــع رشــیدی و خانههــای وزیــران مرصعــات و نقــود و اقمشــه و امتعــه و
کتــب نفیــس [بســیار بیــرون آوردنــد]»( .حافــظ ابــرو)151 :1336 ،
یکــی از اجــزای کتابخانههــا در عصــر ایلخانــی ،صــورت خانههــا بــود کــه بخشــی
از کارگاه هنــری کتابخانــه محســوب میشــد و در آن شــماری از مصــوران و نقاشــان بــه
کار تصویرپــردازی و گاه تذهیــب کتــب مشــغول بودنــد .بــا مراجعــه بــه منابــع دوره ایلخانــی
میتــوان بــه نــام تعــدادی از آنــان پــی بــرد کــه مؤثــر از ســبکهای هنــری چینــی بــوده و آن
را نیــز در آثــار خــود جلوهگــر ســاختند .یکــی از ایــن مصــوران «عزالدیــن بــن یوســف الموصلــی
النقــاش» بــود کــه در شــوال ســال  648قمــری در موصــل متولــد شــد و در تبریــز زیســت و
در  710قمــری آنجــا درگذشــت .اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه وی از نقاشــان چیرهدســت
صورتخانــه کتابخانــه ســلطنتی شــنب غــازان بــود کــه بــه فنــون هنــری چینــی نیــز تســلط
داشــته اســت( .اقبــال)32-33 :1324 ،
عفیــف الدیــن محمــد بــن منصــور بــن محمــد موبویــه قاشــی یکــی دیگــر از نقاشــان ایــن
عصــر اســت کــه عــاوه بــر نقاشــی در تذهیــب نیــز دســتی توانــا داشــت .ابــن فوطــی در کتــاب
تلخیــص مجمــع الادب خــود از او نــام میبــرد و وی را جــزو نقاشــان کتابخانــه ربــع رشــیدی
مینویســد و او را ســرآمد نقاشــان ذکــر نمــوده کــه عــاوه بــر صنعــت نقاشــی و تصویــر
(طراحــی) ،بــه فارســی هــم شــعر میســروده اســت( .ابــن فوطــی518/4 :1936 ،؛ و نیــز ر.ک
بــه؛  )Ivanov, 2000: 147همچنیــن ابــن فوطــی او را در اران در خمیــهگاه ســلطان الجایتــو
مالقــات نمــوده کــه در ســال  705قمــری مشــغول مصورســازی کتــاب حکیــم رشــیدالدین بــوده
اســت و پیداســت کــه ایــن نســخه میبایــد همــان نســخه  706قمــری جامــع التواریــخ
محفــوظ در دانشــگاه ایدنبــرو باشــد( .کاشــانی )49-50 :1348 ،همچنیــن بــا اندکــی تأمــل
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و دقــت نظــر میتــوان «محمــد بــن عفیــف کاشــی» را نیــز در زمــره ایــن نقاشــان دانســت.
وی کــه از خانــواده هنرمنــد کاشــانیها بــود در انــدک زمانــی در تشــکیالت دیوانــی ایلخانــان
صاحبمقــام گردیــد و در نــزد رشــیدالدین فض ـلاهلل بــه کتابــت و مصورســازی کتــب مشــغول
شــدBlair, 1995: 62( .؛ مرتضــوی)472 :1358 ،
یکــی از منابعــی کــه اطالعــات نســبت ًا موثقــی دربــاره نقاشــان آشــنا بــه ســبکهای هنــری
چینــی در ایــن عصــر ارائــه میدهــد ،وقفنامــه ربــع رشــیدی میباشــد کــه در آن اســامی
تعــدادی از آنهــا ثبــت شــده اســت .از جملــه آنهــا «قتلــغ بوقــا» میباشــد کــه از قــرار معلــوم
در نقاشــی بــه اســلوب چینــی مهــارت فوقالعــادهای داشــته اســت .عــاوه بــر ایــن بعضــی از
ـخ محفــوظ در کتابخانــه
محققــان هویــت چهــار نقــاش دیگــر را بــه خصــوص در جامــع التواریـ ِ
ایدنبــرو شناســایی کردهانــد ،چنانکــه ایــن نقاشــان عبارتانــد از« :اســتاد ارم»« ،اســتاد
تهمــورث»« ،اســتاد لهراســب» و «اســتاد آلــپ ارســان» کــه اینــان در کشــیدن صحنههایــی
از جنگهــا و چهــره پیامبــر (ص) نقــش داشــتهاند .در آثــار آنــان بهرهگیــری از هنــری چینــی
فــراوان بــه چشــم میخــورد بــه نحــوی کــه اســتاد ارم در ایــن میــان در نقاشــیهای خــود
بیــش از دیگــران بــه ســبک چینــی توجــه نمــوده اســت)rice, 1976: 6-8( .
یکــی دیگــر از نقاشــان ایــن عصــر «احمــد موســی» بــود کــه از جملــه کارکنــان و هنرمندان
صورتخانــه کارگاه هنــری کتابخانــه بــه حســاب میآمــده و در مرقــع  .2153Hمحفــوظ در
توپقــای ســرای اســتانبول ،تصویــری از الجایتــو بــا رقــم موســی موجــود اســت( .حبیبــی:1355 ،
 )564ابوســعیدنامه ،کلیلهودمنــه ،معــراج نامــه و تاریــخ چنگیــزی از جملــه کتبــی بودنــد
کــه احمــد موســی در زمــان حکومــت ابوســعید ( 717-796ق) مصــور نمــود ،چنانچــه شــکل و
رنگآمیــزی و ترکیــب خطــوط و نحــوه ترســیم چهرههــا بــه ماننــد ظاهــر مــردم خــاور دور
میباشــد( .تصویــر )1 ،2:در ایــن میــان برخــی از اوراق پراکنــده آن کمــاکان باقــی اســت و
بعیــد بــه نظــر نمیرســد کــه برخــی از تصاویــر شــاهنامه دمــوت را او مصــور نمــوده باشــد.
(پاکبــاز)65-66 :1390 ،
آثاری متأثر از هنر چین

بــا حمایــت ایلخانــان و درباریــان هنردوســت ،فــن مصورســازی کتــب رواج چشــمگیری
یافــت .از ای ـنرو ،کارگاههــای تولیــد نســخههای مصــور عمدت ـ ًا در مراغــه و تبریــز (پایتخــت
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غــازان خــان) گســترش فراوانــی یافــت .در ایــن میــان ســه اثــر در ایــن دوره از جایگاهــی
ویــژه برخــوردار میباشــد .قدیمیتریــن نســخه مصــور بــر جــای مانــده از عصــر ایلخانــان
کــه تأثیــر ســبکهای چینــی در آن مشــهود اســت ترجمــه فارســی منافــع الحیــوان ابــن
بختیشــوع اســت .در همیــن زمــان خواجــه رشــیدالدین فض ـلاهلل همدانــی ،شــهرکی بــه نــام
«ربــع رشــیدی» بــا ســاختمانهای زیبــا و کارگاههــای منظــم در نزدیــک تبریــز بنــا نمــود
َ
و محققــان و هنرمنــدان ایرانــی و خارجــی را در آنجــا گــرد آورد و انگیــزه اصلــی ایــن اقــدام
تألیــف کتابــی مصــور دربــاره سرگذشــت ملــل مختلــف و از جملــه مغــوالن بــود .بدینترتیــب
بــا همــکاری گروههــای مختلــف هنــری و زیــر نظــر مســتقیم خواجــه رشــیدالدین ،مجموعــه
ســترگ جامــع التواریــخ تدویــن یافــت .از دیگــر محصــوالت کارگاههــای تبریــز ،شــاهنامهای
مصــور و بــزرگ انــدازه بــود کــه امــروزه بــه نــام کســی کــه آن را در اوایــل ســده بیســتم
تصاحــب کــرد ،بــه شــاهنامه دمــوت مشــهور شــده اســت( .پاکبــاز)60 :1390 ،

منافع الحیوان
پــس از اســام و تــا قبــل از حکومــت مغــوالن ،در ایــران نقاشــی چنــدان رایــج و متــداول
نبــود و بیشتــر اختصــاص بــه ترســیم اشــکال ســاده داشــت و بــه نقلــی موضــوع نقاشــی در
ادوار کهــن ایــران اغلــب فاقــد تنــوع بــود و بــه صــورت غالــب یــا تصویــر اسبســواری بــود
کــه در پــی شــکار جانــدار اســت و یــا پادشــاهی کــه بــر تخــت ســلطنت نشســته و ســربازان
و خنیاگــران در کنــار وی گردآمدهانــد .نظــر بــه ایــن کــه علمــای دیــن بــه لحــاظ فقهــی بــا
ترســیم صــورت جانــداران مخالــف بودنــد ،در کتابهــا و رســالهها کمتریــن صــوری از نقــش
حیوانــات و گیاهــان ذیروح دیــده نمیشــود( .رضوانیــان )3 :1356 ،البتــه ایــن ســخن منافــی
بــا نبــوغ هنــری ایرانیــان در نقاشــی نمیباشــد .بــه هــر حــال قدیمیتریــن نســخه بــه دســت
آمــده از عصــر مغــول کــه دارای نقاشـیهای منحصــر بــه فــردی اســت ،ترجمــه کتــاب منافــع
الحیــوان ابــن بختیشــوع میباشــد کــه در حــال حاضــر در کتابخانــه مــورگان در نیویــورک
محفــوط اســتGrube,1974: 522( .؛ گرابــر611/5 :1381 ،؛ قزوینــی)47 :1324 ،
بــه دســتور غازانخــان در  689قمــری نســخهای از ایــن کتــاب کــه نویســنده آن پزشــک
خلیفــه المتقــی ( 329-332ق) بــود ،بــه وســیله «عبدالهــادی» از عربــی بــه فارســی ترجمــه و
در مراغــه کتابــت شــد .ایــن کتــاب دارای  94تصویــر اســت کــه طــول و پهنــای بســیاری از
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آنهــا حــدود  3تــا  5ســانتیمتر و تصاویــر آن مســطح و دو بعــدی میباشــد .نقاش ـیهای ایــن
کتــاب را میتــوان بــه ســه گــروه تقســیم کــرد؛ گــروه اول نقاشــیهایی کــه صحنههایــی
بــزرگ از حیوانــات را نشــان میدهنــد ،همــراه بــا بوتههایــی معمولــی کــه هیــچ نشــانی از
تأثیــر هنــر خــاور دور را در آن نمیتــوان دیــد .گــروه دوم نقاشـیهایی کــه در آنهــا پیکرهایــی
دیــده میشــود و جزییــات مناظــر دورنمــا و شــکل تودههــای ابــر از تأثیــر ســبک مغولــی خبــر
میدهــد و گــروه ســوم نقاش ـیهایی کــه مســتقیم ًا از نقاشــی چیــن تأثیــر پذیرفتهانــد( .بهنــام،
20 :1345؛ عزتــی)161 ،163 :1377 ،
موضــوع کتــاب منافــع الحیــوان ،بیــان آثــار و خاصیــت اجــزاء حیوانــات اســت .در ابتــدا از
ماجــرای حضــرت آدم(ع) آغــاز و بــه داســتان هابیــل و قابیــل میرســد .ســپس جانــوران معــروف
و شــناخته شــده را تشــریح و توضیــح میدهــد .ایــن کتــاب دربــاره خلقوخــوی جانــوران و
خــواص محصوالتــی اســت کــه از آنهــا بــه دســت میآیــد .در ایــن کتــاب ،تاریــخ طبیعــی
بــه افســانههای کهــن در آمیختــه شــده و خواننــده آن اطالعــات شــگفتانگیزی بــه دســت
م ـیآورد همچــون اینکــه آهــوان شــیفته موســیقیاند و از مارهــا متنفــر ،چنانکــه بــا ایشــان
تــا دم بازپســین پیــکار میکننــد( .پرایــس)102-103 :1356 ،
از بعــد هنــری ایــن اثــر یگانــه میتــوان بیــان داشــت کــه هنرمنــد در خلــق تصاویــر در
کادر ،مقــدار ســهمی کــه بــه آســمان داده اســت بســیار بیشتــر از ســهم زمیــن و تپههاســت
و ســعی نمــوده اســت تــا کموبیــش از طبیعــت تقلیــد نمایــد کــه ایــن خصوصیــات تــا حــدودی
بــا تصویرســازی بــه ســبک ایرانــی همخوانــی نداشــته اســت (تصویــر )3 :و نیــز در بعضــی از
تصاویــر ،رنگهــای روشــن بــه شــیوه بغــداد پرداختــه گردیــده و یــا رنگهــا پریــده و کمرنــگ
بــه شــیوهای کشــیده شــدهاند کــه در شــیوه اخیــر آن رنــگ کــم بــه کار رفتــه و از نقاش ـیهای
یکرنــگ سلســله «ســونگ »1و «یــوان »2حکایــت میکنــد (تصویــر )4 :و بیانگــر تأثیرپذیــری
از ســبک و ســیاق نقاشــی چینــی اســت( .شــریفزاده71 :1383 ،؛ بینیــون118 :1367 ،؛ دیمانــد،
48 :1365؛ شــراتو )3 :1376 ،همچنیــن «در نمایــش بعضــی حیوانــات دقــت طراحــی بــا قلــم،
اســتفاده از رنــگ ســایههای سراســری متفــاوت بــرای برجستهســازی بدنهــا و حــرکات ظریــف
 :Song.1سلســله ســونگ بــه دو شــعبه شــمالی و جنوبــی تقســیم میشــد ،ســونگ شــمالی از  960-1127م .و
ســونگ جنوبــی از  1121-1179م .در چیــن فرمانروایــی کردنــدAtwood, 2004: 509( .؛ )Buell, 2003: 247-249
 :Yuan.2مغولهــا در چیــن سلســلهای بــه نــام یــوان ،از  1260-1368م .تشــکیل دادنــد کــه ایــن دوره را میتــوان
دوره عــدم ثبــات در فرهنــگ و هنــر چیــن دانســتBurgan, 2005: 99,101( .؛ لوهویــی میــن)34 :1354 :
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بــه چشــم میخــورد و ســعی شــده کموبیــش از طبیعــت تقلیــد شــود»( .گرابــر)50 :1383 ،
بــا ایــن وجــود ،دقــت در تصاویــر ایــن اثــر بیانگــر ایــن امــر اســت کــه تفاوتــی در
طراحیهــای صــورت گرفتــه وجــود دارد ،چنانکــه برخــی تمامــ ًا واقعگــرا و بــه طبیعــت
نزدیــک و برخــی دیگــر بــا صــورت طبیعــی حیــوان مغایــرت دارد .بــه نظــر میرســد حیواناتــی
کــه در محیــط زندگانــی نگارگــر وجــود داشــتهاند دقیقتــر و حیوانــات ناآشــنا بــا تغییــرات
نســبی و یــا بــا کمــک از قــوه تخیــل ،ترســیم شــدهاند .از ایــنرو ،شــاید بتــوان گفــت کــه
طراحــی حیوانــات نــه طبیعتگرایــی کامــل اســت و نــه انتزاعــی ،بلکــه نقــاش در عیــن وفــادار
بــودن بــه ســنت نگارگــری ایرانــی ،بــا تأثیراتــی کــه از ســبکهای چینــی گرفتــه اســت،
تصاویــر قابلفهمــی را بــه مصــور نمــوده اســت و بایــد دانســت ،نقــاش ایرانــی هــر چنــد در ایــن
اثــر مشــغول انجــام یــک ســفارش دیوانــی و دربــاری میباشــد ،امــا کوشــیده از ایــن فرصــت
طالیــی و بینظیــر بــرای تمریــن تلفیــق ســبک چینــی بــا ایرانــی و پــا نهــادن بــه عرصههــای
تــازه در طراحــی بهــره ببــرد و شــاید همیــن امــر ،از رضایــت کامــل و بــر آورده شــدن تمــام
خواســتههای حکمرانــان ایلخانــی جلوگیــری کــرده باشــد.

شاهنامه
بــه احتمــال فــراوان پــس از کتــاب منافــع الحیــوان نســخهای کــه پــا را فراتــر نهــاده و
از اشــکال حیوانــی و طبیعــت ،بــه تصاویــر انســانی پرداختــه اســت ،نســخه شــاهنامه فردوســی
باشــد کــه در ایــن عصــر مــورد توجــه قــرار گرفــت .شــاید ذوق ایرانــی اســت کــه در هــر بــا
و مصیبتــی و در هــر تســلط بیگانــهای بــه شــاهنامه روی مــیآورد و بــا احیــا و کتابــت آن
میخواهــد نبــرد میــان ایــران و تــوران را کــه همیشــه عنصــر ایرانــی در یکطــرف بــه صــورت
قهرمــان در مقابــل بیگانــه قــد علــم میکنــد را زنــده ســازد .ایــن بــار نیــز کــه ایرانیــان بــر
تســلط مغــول گــردن نهادنــد ،بــار دیگــر شــاهنامه از نــو احیــا میشــود و بــه تصویــر کشــیدن
وقایــع آن ،ســرلوحه کار نقاشــان و تصویرســازان قــرار میگیــرد .بــه هــر صــورت در نســخ
موجــود از شــاهنامه در ایــن زمــان ،تصاویــر منحصــر بــه فــردی کــه بیانگــر هنــر ایرانــی
در عصــر ایلخانــی اســت بــه جــا مانــده کــه تــا حــد زیــادی تأثیــر پذیرفتــه از ســبکهای و
ویژگیهــای نقاشــی چینــی میباشــد ،چنانکــه تصاویــر شــاهنامه کتابــت شــده در  720ق .در
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تبریــز ،کــه اینــک بــه «شــاهنامه دمــوت »1مشــهور اســت و اوراق آن زینتبخــش مجموعههــا
و موزههــا میباشــد ،بیانگــر ایــن امــر اســتGrabar, 2010: 96( .؛ آربــری235 :1353 ،؛
گرابــر615/5 :1381 ،؛ کیانفــر)28 :1376 ،
ایــن شــاهنامه در زمــره بزرگتریــن آثــار خلــق شــده در دوره ایلخانــی بــه شــمار م ـیرود
و شــاید بتــوان بیــان داشــت کــه ســنت هنــری ایــران بــا ایــن کتــاب پایهگــذاری شــد .آربــری
بــر ایــن بــاور اســت کــه« :کتــاب مزبــور یــک دوره تصاویــر حماســی ملــی ایــران یعنــی
شــاهنامه فردوســی اســت و معــروف بــه شــاهنامه دمــوت اســت .مشــکل اســت کــه بتــوان
بــه تفضیــل در بــاب ایــن اثــر هنــری خارقالعــاده ســخن رانــد ولــی میتــوان دیــد کــه عــاوه
بــر صفحــات تزیینیتــر ایــن کتــاب کــه از نظــر غنــای رنــگ و وقــار شــباهت بســیار بــه آثــار
هنــری قــرن بعــد دارنــد و صحنههــای بســیار مؤثــر و جالــب یکرنــگ ،ماننــد بــه خــاک ســپردن
اســفندیار در آن وجــود دارد .ایــن شــاهکار بینظیــر مقــام جداگانــهای در آثــار هنــر نقاشــی
ایــران دارد»( .آربــری)239 :1353 ،
تصاویــر ایــن کتــاب ارزشــمند ،اثــر چنــد نقــاش ایرانــی اســت و گاهــی ایــن چنیــن بــه نظــر
میرســد کــه دو نقــاش بــر ســر یــک اثــر بــا هــم کار کردهانــد .تصاویــر ایــن نســخه  55عــدد
و از شــاهکارهای بــزرگ دنیــا محســوب میشــود( .دیمانــد)51 :1365 ،
در نگارههــای شــاهنامه دمــوت ســنتهای ایرانــی و بینالنهرینــی پیــش از مغــول بــا
ســنتهای خــاور دور درآمیختــه و گاه یکــی بــر دیگــری برتــری یافتــه اســت .تأثیــر خــاور دور
را بیــش از همــه در چهرههــا ،جنگافزارهــا و جامــگان مغولــی و چینــی میتــوان دیــد .نحــوه
ترســیم درختــان ،صخرههــا و ابرهــا و کاربــرد نقشمایههایــی چــون اژدهــا و ققنــوس سرمنشــأ
چینــی دارد .همچنیــن شــیوه خطــی و رنگهــای خامــوش در تصاویــر یــادآور نقاشــی چینــی
اســت .عــاوه بــر اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه
تصویرگــران شــاهنامه دمــوت تمایلــی
ِ
بــه نمایــش حــاالت عاطفــی انســان و تجســم حجــم نشــان میدهنــد کــه در ســنت نقاشــی
تزیینــی ایرانــی ســابقه نداشــته اســت( .تصویــر)5 :
در ایــن شــاهنامه عناصــر ایرانــی و چینــی در کنــار هــم قــرار گرفتــه و تصاویــر آن بیــش از
هــر ســبک و هــر دورهای از نقاشــی ایرانــی ،متناســب بــا محتــوای حماســی آن اســت( .بینیــون،
 )95 :1367قهرمانــان عمومـ ًا در حــال نبــرد پیروزمندانــه بــا نیروهــای اهریمــن مجســم شــدهاند.
1. Demotte Shahname
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مجلســی کــه نبــرد بهــرام گــور بــا اژدهــا را مینمایانــد ،یــک نمونــه شــاخص در ایــن حــوزه
اســت .از آنجایــی کــه اژدهــا در چیــن نمایانگــر قــدرت بــاروری و نیــروی کیهانــی آشــکار
ـای نمادیــن ،الگــوی چینــی را مــورد
در طبیعــت اســت ،نقــاش ایرانــی بــدون توجــه بــه ایــن معنـ ِ
اســتفاده قــرار میدهــد و جانــور را در حالــت شکس ـتخورده بــه دســت بهــرام ترســیم نمــوده
اســت کــه شــاید بتــوان آن را تفســیری ایرانــی از دســتاوردهای چینــی بیان کــرد( .تصویــر )6 :در
ایــن میــان ،مناظــر طبیعــی ایــن نســخه کــه بــا رنگهــای کمرنــگ کشــیده شــده ،بــه ســبک
نقاشــی چینــی اســت ،در حالــی کــه تصاویــر اشــخاص و البســه و ســاختمانها پررنگتــر
ترســیم شــده و بــه ســبک ایرانــی میباشــد .بــا ایــن حــال دیمانــد معتقــد اســت کــه اســلوب
تعــداد زیــادی از ایــن نگارههــای بهویــژه مناظــر جنــگ و نبــرد ،یــادآور نقاش ـیهای دیــواری
ـتان چیــن یافــت شــده اســت.
قبایــل اویغــور تــرک میباشــد کــه در حفریــات خوچــو در ترکسـ ِ
(دیمانــد)51 :1365 ،
در مجمــوع شــاهنامه دمــوت را میتــوان نقطــه اوج پیشــرفت نقاشــی عصــر ایلخانــی
دانســت و مســلم ًا تأثیــر هنــر چینــی نقشــی غیرقابلچشمپوشــی در ایــن پیشــرفت داشــته اســت
زیــرا ایــن ســبک مؤثــر در تصویرگــری ،از چالــش میــان ســنت ذاتــی ایرانــی و مهارتهــای
کســب شــده از هنــر چینــی حاصــل گردیــده اســت)Gray, 1997: 30( .
در ایــن زمــان هــر چنــد ســبکهای چینــی در خلــق تصاویــر شــاهنامه عنصــری محســوس
محســوب میشــدند ،امــا در شــیراز جریانــی متفــاوت حاکــم بــود .از آنجایــی کــه خطــه فــارس
از یــورش ویرانگرانــه مغــول در امــان مانــد ،شــیراز مرکــز تجمــع هنرمندانــی گردیــد کــه بــا
ســنتهای هنــری پیشــا مغولــی آشــنایی کامــل داشــتند و نتیجتـ ًا ،چینــی مآبــی رایــج در تبریــز،
کمتریــن تأثیــر را در نقاشــی شــیراز نهــاد( .پاکبــاز )68 :1390 ،ازای ـنرو ،در شــاهنامه دیگــری
کــه بــه ســال  742قمــری در شــیراز کتابــت شــده اســت ،شــیوه و اســلوب نقاشــی بــه گونـهای
دیگــر اســت .در ایــن نســخهها بیشتــر از رنگهــای ســرخ و زرد ،همــراه بــا نقشهــای
روشــن و خطهــای شکســته اســتفاده گردیــده و در آن ســواران ســرگرم بــازی چــوگان کــه از
بازیهــای رایــج و متــداول ایرانــی اســت بــر زمین ـهای ســرخ ،در حــال تاختوتــاز میباشــند.
(پرایــس )100 :1356 ،عــاوه بــر ایــن عناصــر چینــی و مغولــی بــه نمایــش زره و چهرههــای
مغولــی محــدود میشــود و بــه جــای آن وجــوه اصلــی ،ترکیــب بنــدی ،رنگآمیــزی ،طــرح
پوشــاک و شــکل گیاهــان از انــواع چینــی آن کامــ ً
ا متفــاوت اســت .بدیهــی اســت کــه در

₪ 94

شماره  5ـ سال سوم ـ بهار و تابستان 1394

چنیــن مــواردی ،تصویرســازی بــرای حماســه ملــی ایجــاب میکنــد کــه قراردادهــای کهنتــر
زمانهــای طوالنیتــری تــداوم پیــدا کنــد (بینیــون )103 :1367 ،و از اینروســت کــه تصاویــر
شــاهنامه بــا اســلوب و ســبک ویــژهای بــه صــورت مکتبــی خــاص بــرای نگهــداری ســنتهای
ایرانــی در میآیــد.

جامع التواریخ
هنــر نقاشــی در دوره ایلخانــی تنهــا اختصــاص بــه شــاهنامه نداشــت و از آن فراتــر رفتــه
و در متــون تاریخــی نیــز جلوهگــر شــد .نقاشــی ایــن عصــر تــا حــد زیــادی متأثــر از وزیــر
غــازان خــان و اولجایتــو ،خواجــه رشــیدالدین فضــلاهلل همدانــی بــود .جامــع التواریــخ از
مهمتریــن آثــار خواجــه رشــیدالدین اســت و بــه دســتور خواجــه ،نســخه فارســی و عربــی آن
تهیــه و بــه کتابخانههــای سرتاســر قلمــرو حکومــت ایلخانــی و حتــی تــا مصــر فرســتاده شــد.
ایــن کتــاب در زمینــه تاریــخ عمومــی بــه ویــژه تاریــخ مغــول و بــا شــیوهای ســاده ولــی متغیــر
نــگارش یافــت .یعنــی در آنجــا کــه دربــاره تاریــخ مغــول ،تاتــار و ایلخانــان اســت ،واژههــای
مغولــی و اصطالحــات آنهــا در نثــرش زیــاد میشــود و هــرگاه از منابــع قدیمــی بهــره میبــرد،
ویژگــی نثــر آن مأخــذ در قلمــش آشــکار میشــود( .بهــار175 :1370 ،؛ خبــره زاده:1370 ،
71/2؛ کشــاورز )940/2 :1371 ،رشــیدالدین فض ـلاهلل ایــن اثــر را بــه درخواســت غــازان خــان
مــدون ســاخت و پــس از مــرگ او آن را بــه ســلطان الجایتــو تقدیــم کــرد .بــه فرمــان الجایتــو
ایــن کتــاب بــه نــام غــازان خــان ،مبــارک غازانــی نــام گرفــت .بخشهــای دیگــر ایــن اثــر
شــامل تاریــخ دوران پادشــاهی الجایتــو ،تاریــخ ادوار و اقــوام جهــان ،صوراالقالیــم و مســالک
الممالــک در دو جلــد تألیــف و بــه بخــش پیشــین افــزوده شــد کــه ایــن ســه جلــد بــا هــم
جامعالتواریــخ نامیــده شــد( .روشــن )324 :1384 ،از ایــن کتــاب هــم اکنــون چهــار نســخه
در دســت اســت:
 .1نســخهای کــه در ســال  707قمــری نوشــته و نقاشــی شــده اســت .ایــن نســخه هــم
اکنــون در کتابخانــه دانشــگاه ایدنبــرو نگهــداری میشــود.
 .2نســخهای کــه تاریــخ ســال  714قمــری را دارد و در کتابخانــه انجمــن ســلطنتی آســیایی
در لنــدن نگهــداری میشــود.
 3و  .4دو نســخه که در کتابخانه توپ قاپوســرای اســتانبول موجود اســتBloohet,1926:( .
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 76-78رفاعی)92 :1390 ،
چهــار نســخه بــه جــا مانــده از ایــن کتــاب بیانگــر ذوق و هنــر نقاشــی ایرانــی در عصــر
مغــول اســت .برخــی از ایــن نقاش ـیها در زمــان حیــات خواجــه رنگآمیــزی شــده و برخــی
در عهــد تیموریــان .در تصاویــر نســخههای جامــع التواریــخ از اســلوب هاشــور زنــی نقاشــان
چینــی «دوره تانــگ 907-618( »1م ).بســیار اســتفاده شــده اســت کــه شــاید بتــوان دلیــل آن
را حضــور نقاشــانی چینــی در مصــور ســاختن ایــن اثــر دانســت ،چنانکــه میتــوان اوج نفــوذ
نقاشــی چینــی در عصــر ایلخانــان را در ایــن اثــر شــاهد بــود( .گــری11 :1355 ،؛ اقبــال:1347 ،
 )557برخــی از تصاویــر جامــع التواریــخ شــامل موضوعهایــی از انجیــل ،داســتان حضــرت
یونــس(ع) ،قصههایــی از زندگــی حضــرت محمــد(ص) و بــه تصویــر کشــیدن چهــره ایشــان
بــرای نخســتینبار در هنــر اســامی و صحنههایــی بودایــی را در بــر میگیــرد کــه در هنــد
میگــذرد و بخــش دوم کــه اولیــن نوشــتار اســت ،بــه تاریــخ مغــول میپــردازد و در آن تأثیــر
هنــر چینــی بارزتــر مینمایــدHillenbrand, 2000: 129( .؛ گــری72 :1355 ،؛ عکاشــه:1380 ،
 )112اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه در مصورســازی ایــن کتــاب ،هنرمنــد از یکســو بــر
آن بــوده اســت تــا چهرههــای اجــداد پادشــاهان مغــول را بــا ویژگیهــای ظاهــری و حــاالت
مخصــوص نــژاد مغولــی و چینــی ترســیم نمایــد و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه وجــود تعــدادی
نقاشــان چینــی کــه خوانیــن مغولــی آنهــا را بــا خــود بــه همــراه آورده بودنــد ،احتمــال دارد بــه
ویــژه در مــورد تصاویــر ایــن بخــش از کتــاب ،از آنــان اســتفاده شــده باشــد( .تصویــر)7 ،8 :
(تجویــدی)70 :1375 ،
بــا توجــه بــه تصاویــر ،آشــکار میگــردد کــه اســلوب نقاشــی و طرحریــزی تصاویــری کــه
در آن رنــگ نقــش عمــدهای نــدارد متأثــر از ســبک چینــی اســت و اختالطــی از عناصــر ایرانــی و
چینــی در آن مشــهود اســت بــه نحــوی کــه در تصاویــری کــه مرتبــط بــا تاریــخ چیــن و مغــول
اســت ،تأثیــر نقاشــی چینــی آشــکارتر اســت( ،دیمانــد )49 :1365 ،چنانکــه «در حالــی کــه
تجربیــات بلندپروازانهتــر در خــط و ترکیببنــدی ،بیتردیــد ،بیانگــر تأثیــرات چینــی هســتند،
ترتیــب بنــدی پیکرهــا و حرکــت ایرانــی باقــی میماننــد .در صحنههــای دربــاری ،توازنــی
صــوری وجــود دارد کــه در نقاش ـیهای چینــی وجــود نــدارد؛ صالبــت عمــل در صحنههــای
1. Tang dynasty
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رزمــی ،نقاشــی ایرانــی را معــادل برخــی از بهتریــن کارهــای مکتــب یــوآن چیــن قــرار میدهــد.
اگرچــه قواعــد نقاشــی کوههــا ،ابرهــا و آبهــا از چیــن گرفتــه شــدهاند ،ولــی بــه طریقــی کامـ ً
ا
غیــر چینــی ،بــرای پرکــردن فضــای خالــی یــا قطــع کــردن صحنـهای یــا همچنیــن وســیلهای
بــرای نشــان دادن فاصلــه بــه کار رفتهانــد .تصاویــر ایــن نســخه کــه بــه صــورت نوارهایــی
در عــرض صفحــه قــرار گرفتهانــد بــا خــط کاتــب آن مناســبت دارنــد ،زیباتریــن تصاویــری
هســتند کــه تــا بــه حــال در ایــران پدیــد آمدهانــد و همــواره نــکات حســاس حــوادث توصیــف
شــده را نشــان میدهنــد»( .تصویــر( )7 ،8 :بینیــون )100-101 :1367 ،در ایــن تصاویــر ،افــزون
بــر تأثیــر هنــر چینــی در شــکلگیری نقــوش آن و نیــز اســتفاده از تصاویــر حیوانــات افســانهای
شــرق دور ،بازتابــی از ویژگیهــای ظاهــری مــردم آن عصــر بــه چشــم میخــورد ،چنانکــه
ِ
ایــن تصاویــر مــا را در شــناخت انــواع لباسهــا و اشــیای موردعالقــه و پســند مــردم در قرنــی
کــه ایــن نگارههــا متعلــق بــه آن هســتند ،یــاری مینمایــد( .رفاعــی)93 :1390 ،
بــا ایــن حــال ،میتــوان ویژگــی طبیعتگرایــی مبتنــی بــر واقعگرایــی نســبی وارد شــده
در مصورســازی کتــب در عصــر ایلخانــان کــه متأثــر از چیــن بــوده اســت را چنیــن بیــان داشــت:
عشــق بــه طبیعــت و هماهنگــی کامــل میــان تمامــی موجــودات جهــان کــه تــا حــدی متأثــر
از تعالیــم بودایــی اســت ،توجــه نســبی و هرچنــد محــدود بــه پرســپکتیو ،رنگآمیــزی طبیعــی
ـی محیــط ،رو بــه حرکــت بــودن
حیوانــات ،در نظــر گرفتــن مکانیــت و اســتفاده از نمایههــای بومـ ِ
انســانها و حیوانــات و اســتفاده از روش پــرداز کــه طــی آن رنــگ بــه شــیوه نقطهگــذاری
بــر روی ســطح قــرار میگیــرد .البتــه میبایســت ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه فضــا و
طبیعــت در هنــر ایرانــی و چینــی دارای تفاوتهایــی اســت ،زیــرا در هنــر چیــن واقعگرایــی
رکنــی اساســی بــوده و طبیعــت در آن بــا دقــت ترســیم میگــردد ،در حالــی کــه واقعگرایــی و
طبیعتگرایــی در نگارگــری ایرانــی ،آفریــده ذهــن و ادراک هنرمنــد و در حقیقــت اســتحالهای
از حقیقــت بیرونــی اســت .بــه هــر صــورت رواج ســبک نقاشــی چینــی در ایــران دوره ایلخانــی
ســبب ایجــاد تحولــی در نقاشــی ایــران و ورود آن بــه مرحلــه جدیــدی از حیــات خــود شــد بــه
نحــوی کــه دو نتیجــه مهــم را در پــی داشــت ،از یکســو انتقــال ســنتهای هنــر چینــی،
ـنت
ـروری سـ ِ
منبــع الهــام تــازه بــرای مصــوران گردیــد و از ســوی دیگــر بنیانگــذار نوعــی هنرپـ ِ
کار گروهــی هنرمنــدان در کتابخانــه و کارگاههــای ســلطنتی را پدیــد آورد.
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فرهنــگ و هنــر ایرانــی پــس از ســقوط ساســانیان طــی چنــد قــرن در تعامــل بــا دو فرهنگ
اســامی -عربــی و ترکــی -مغولــی قــرار گرفــت کــه ماحصــل آن ،پدیــداری یــک فضــای متکث ِر
فرهنگــی بــا غالبیــت عنصــر ایرانــی بــود .بــا ایجــاد یــک دولــت یکپارچــه بــه وســیله مغــوالن
روابــط گســتردهای میــان ســرزمینهای گوناگــون بهویــژه ایــران و چیــن بــه وجــود آمــد کــه
یــک بعــد آن در زمینــه هنــر و بــه خصــوص مصورســازی کتــب بــود .ارتبــاط ایلخانــان بــا اقــوام
خــود ،بــه ویــژه چیــن ،باعــث ســرایت برخــی از عوامــل نقاشــی چینــی در نقاشــی ایــران شــد.
در ایــن عصــر ،هنرمنــدان بــه صــورت گروهــی در کارگاههــای کتابخانههــای ســلطنتی مشــغول
بــه کار شــده و در همیــن جهــت فعالیــت نقاشــان در عرصــه مصــور نمــودن کتــب ،وســعتی
قابلمالحظــه یافــت و تــداوم ایــن امــر بــا توجــه بــه حمایــت ســاطینی چــون غازانخــان
و الجایتــو و همچنیــن وزیــر خردمنــد ایــن عصــر ،خواجــه رشــیدالدین فض ـلاهلل همدانــی ،بــه
خلــق یــک ســبک جدیــد در نقاشــی ایرانــی انجامیــد کــه میتــوان آن را در تصاویــر ســه کتــاب
منافــع الحیــوان ،شــاهنامه دمــوت و جامــع التواریــخ مشــاهده نمــود کــه تــا حــد فراوانــی
ـرق دور بــود ،چنانکــه ابرهــای مــواج کنگــرهدار داخــل
متأثــر از ویژگیهــای ســبک هنــری شـ ِ
در هــم ،پرتحــرک شــدن نقــوش انســانی و جانــوری ،درشــتی و نازکــی خطــوط ،چیــن و شِ ـ َ
ـکن
در لباسهــا ،بــه کارگیــری صحنههــای پرجمعیــت ،رویکــرد بــه طبیعتگرایــی در ترســیم
جزییــات ترکیببنــدی نقاشــیها و غیــره بیانگــر ایــن امــر میباشــد.
ـت جــذب و ایجــاد
یکــی از ویژگیهــای بــارز هنــر ایرانــی در عصــر ایلخانــان داشــتن ظرفیـ ِ
وفــاق و پذیــرش شــاخصههای مســتقل ســبکهای هنــری ســایر ملــل و نهایتــ ًا همرنگــی
و یکدســتی و ایجــاد تــوازن در طــول زمــان بــود .در ایــن دوره هنرمنــد ایرانــی و بهویــژه
مصــوران از ســبکهای چینــی بهرهجویــی نمــوده و آنهــا را بــا نبــوغ خــود درآمیخــت و بــه آن
رنگــی کامـ ً
ا ایرانــی داد .از ایـنرو ،بــا پذیــرش عوامــل نــو و تــازه کــه بــه آثــار آنــان جلــوهای
جدیــد مــیداد و بــدان زندگــی و تحــرک بیشتــری میبخشــید ،چنــان ایــن عوامــل را بــا
شــیوههای ســنتی ایــران تلفیــق نمــود کــه بــه ســختی میتــوان ریشــه ایــن عناصــر تــازه را در
میــان تاروپــود هنــر ســنتی تمیــز داد ،زیــرا آمیختــن ایــن واردات جدیــد را در قالــب یــک شــیوه
کام ـ ً
ا ایرانــی چنــان بــه وقــوع پیوســت کــه لطم ـهای چنــدان بــه تــداوم هنرهــای تصویــری
ایرانــی و بهویــژه در ســنت مصورســازی کتــب ،وارد نیامــد.

₪ 98

شماره  5ـ سال سوم ـ بهار و تابستان 1394

تصویر :1چهرهای از پیامبر(ص) در شب معراج (.)Gruber, 2010: 52-53

تصویر :2فرشتگان در شب معراج (.)Gruber, 2010: 52-53
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تصویر :3شیر نر و شیر ماده (براتی.)46 :1391 ،

تصویر :4فیل نر در کنار فیل ماده (عظیمی.)88 :1384 ،
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تصویر :5برگی از نسخه شاهنامه دموت :زاری بر نعش اسکندر (پاکباز.)63 :1390 ،

تصویر :6برگی از نسخه شاهنامه :نبرد بهرام گور با اژدها (پاکباز.)70 :1390 ،
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تصویر :7برگی از نسخه جامع التواریخ :تولد حضرت محمد(ص) (بهرامی.)63 :1324 ،

تصویر :8برگی از نسخه جامع التواریخ ادینبرو :معراج حضرت محمد (ص) (مهاجر.)117 :1390 ،
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آربری ،آرتور .)1353( ،میراث ایران ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
آژنــد ،یعقــوب« .)1380( ،مطالعــه ویژگــی مکتــب ایلخانــان» ،هنرهــای زیبــا ،شــماره ،9
.29-19
ابــن بطوطــه ،شــرفالدین .)1337( ،ســفرنامه ابنبطوطــه ،ترجمــه محمدعلــی موحــد،
تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
ابــن تغــری بــردی ،جمالالدیــن ابوالمحاســن یوســف ،النجــوم الزاهــره فــی ملــوک
المصــر و القاهــره ،ج  ،9قاهــره :وزارت الثقافــه و ارشــاد القومــی.
ابــن شــاکر کتبــی ،محمــد بــن شــاکر(،بیتا) ،فــوات الوفیــات ،ج  ،2مطبعــه ســعادت علــی
بیک .
ابــن فوطــی ،عبدالــرزاق بــن احمــد .)1963(،تلخیــص مجمــع الآداب فــی معجــم
الالقــاب ،بــه تصحیــح مصطفــی جــواد ،دمشــق ،دارالکتــاب ظاهریــه.
_________________ .)1351(،حــوادث الجامعــه و التجــارب النافعــه فــی
مائــه الســابقه ،بــه اهتمــام محمدرضــا الشــیبب و مصطفــی الجــواد ،بغــداد :الفــرات.
ابــن عبــری ،غریغوریــوس بــن هــارون .)1377( ،مختصرالــدول ،ترجمــه محمــد آیتــی،
تهــران ،علمــی و فرهنگــی.
اقبــال ،عبــاس« .)1324( ،نســخههای مصــور جامــع التواریــخ رشــیدی» ،یــادگار ،شــماره
.33-43 ،4
اقبال آشتیانی ،عباس .)1347(،تاریخ مغول ،تهران ،امیرکبیر.
بارتولــد ،واســیلی والدیمیروویــچ .)1358(،جغرافیــای تاریخــی ایــران ،ترجمــه حمــزه
ســردادور ،تهــران ،تــوس.
براتی ،پرویز .)1391( ،سرگذشت نقاشی در ایران ،تهران ،افق.
بروشــکی ،محمــد مهــدی .)1365( ،بررســی روش اداری و آموزشــی ربــع رشــیدی،
مشــهد ،آســتان قــدس رضــوی.
بناکتــی ،داوود بــن محمــد .)1348( ،تاریــخ بناکتــی ،بــه کوشــش جعفــر شــعار ،تهــران،
انجمــن آثــار ملــی.
بهار ،محمدتقی .)1370(،سبکشناسی ،تهران ،بیجا.
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بهرامــی ،مهــدی« .)1324( ،هنرمنــدان و آثــار هنــری :مهمتریــن جامــع التواریــخ مصــور»،
یــادگار ،شــماره .59-68 :16
بهنــام ،عیســی« .)1345(،مشــهورترین نســخه هــای خطــی مصــور ایــران در مــوزه هــای
جهــان» ،هنــر و مــردم ،شــماره .20-25 ،49
بینیــون ،لورنــس .)1367( ،ســیر تاریــخ نقاشــی ایــران ،ترجمــه محمــد ایرانمنــش،
تهــران ،امیرکبیــر.
پاکباز ،رویین .)1390( ،نقاشی ایران از دیرباز تا امروز ،تهران ،زرین و سیمین.
پرایــس ،کریســتین .)1356(،تاریــخ هنــر اســلامی ،ترجمــه مســعود رجــب نیــا ،تهــران،
علمــی و فرهنگــی.
پرغــو ،محمدعلــی« .)1390( ،تأثیــر متقابــل نقاشــی چینــی و ایرانــی در عصــر مغــول»،
تاریخنامــه ایــران بعــد اســلام ،شــماره .25-42 :2
تجویــدی ،اکبــر .)1375( ،نگاهــی بــه هنــر نقاشــی ایــران ،تهــران ،وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی.
حافــظ ابــرو ،عبــداهلل بــن لط ـفاهلل .)1336( ،ذیــل جامــع التواریــخ ،بــه اهتمــام خانبابــا
بیانــی ،تهــران ،بیجــا.
حبیبــی ،عبدالحــی .)1355(،هنــر دوره تیموریــان و متفرعــات آن ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ
ایــران.
خبــرهزاده ،علیاصغــر .)1370(،نثــر پارســی در آیینــه تاریــخ ،ج  ،2تهــران ،ســازمان
انتشــارات و آمــوزش انقــاب اســامی.
خوانــد میــر ،غیاثالدیــن بــن همــام الدیــن الحســینی .)1333(،تاریــخ حبیــب الســیر ،ج
 ،3تهــران ،خیــام.
دلین ،ژان .)1354( ،اقتصاد چین ،ترجمه سیروس سهامی ،مشهد ،دانشگاه فردوسی.
دورانــت ،ویــل .)1365(،مشــرق زمیــن گاهــواره تمــدن ،ترجمــه احمــد آرام ،تهــران :انقــاب
اســامی.
دیمانــد ،س.م .)1365(،راهنمــای صنایــع اســلامی ،ترجمــه عبــداهلل فریــار ،تهــران ،علمــی
و فرهنگــی.
رج ـبزاده ،هاشــم .)1355(،آییــن کشــورداری در عهــد وزارت رشــیدالدین فضلاللــه
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همدانــی ،تهــران ،تــوس.
رشــیدالدین فضـلاهلل همــدان .)1940( ،تاریــخ مبــارک غازانــی ،تصحیــح کارلیــان ،مطبعه
ســتفن اوســتین ،هرتفــورد انگلیس.
رشــیدالدین فضـلاهلل همدانــی .)1358(،ســوانح الافــکار رشــیدی ،بــه کوشــش محمدتقی
دانشپــژوه ،تهــران ،دانشــگاه تهــران.
رشــیدالدین فض ـلاهلل همدانــی .)1957(،جامعالتواریــخ ،بــه ســعی و اهتمــام عبدالکریــم
علــی اوغلــی علــی زاده ،باکــو ،فرهنگســتان علــوم جمهــوری سوسیالیســتی آذربایجــان.
رضوانیــان ،محمدحســن« .)1356( ،هنــر مینیاتورســازی ایــران» ،هنــر و مــردم ،شــماره
.2-6 :179
رفاعــی ،انــور .)1390(،تاریــخ هنــر در ســرزمینهای اســلامی ،ترجمــه عبدالرحیــم
قنــوات ،مشــهد ،جهــاد دانشــگاهی.
روشــن ،محمــد« .)1384( ،جامعالتواریــخ» دانشــنامة جهــان اســلام؛ تهــران ،بنیــاد دایــره
المعــارف اســامی.
زکــی محمدحســن .)1328( ،تاریــخ نقاشــی در ایــران ،ترجمــه ابوالقاســم ســحاب ،تهــران،
سحا ب .
شــبانکارهای ،محمدعلــی .)1363(،مجمعالانســاب ،بــه تصحیــح میرهاشــم محــدث،
تهــران ،امیرکبیــر.
شراتو ،امبرتو .)1376( ،هنر ایلخانی و تیموری ،ترجمه یعقویب آژند ،تهران :مولی.
شریفزاده ،عبدالمجید .)1383(،تاریخ نگارگری ،تهران ،کمال هنر.
شــیال ،بلــر« .)1387( ،الگوهــای هنرپــروری و آفرینــش هنــری در ایــران دوره ایلخانیــان
(مــورد خواجــه رشــیدالدین)» ،ترجمــه ولـیاهلل کاوســی ،گلســتان هنــر ،شــماره .32-47 ،13
قزوینی ،محمد« .)1324( ،نسخ خطی :منافع حیوان» ،یادگار ،شماره .38-53 ،11
عزتــی ،عباســعلی« .)1377( ،نقاشــی ایــران از آغــاز تــا دوره صفــوی» ،ایــران شــناخت،
شــماره .156-183 ،8
عظیمــی ،ســعید« .)1384(،پژوهشــی پیرامــون کتــاب منافعالحیــوان ابــن بختیشــوع
نســخه کتابخانــه پیرپونــت مــورگان نیویــورک» ،خیــال شــرق ،شــماره .84-105 ،2
عکاشــه ،ثــروت .)1380( ،نگارگــری اســلامی ،ترجمــه غالمرضــا تهامــی ،تهــران،
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پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر اســامی.
کاشــانی ،ابوالقاســم بــن محمــد .)1348(،تاریــخ الجایتــو ،بــه کوشــش مهیــن هامبلــی،
تهــران ،بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
گرابــر ،اولــگ .)1383( ،مــروری بــر نگارگــری ایــران ،ترجمــه مهــرداد وحدتــی دانشــمند،
تهــران ،فرهنگســتان هنــر.
کشاورز ،کریم .)1371( ،هزار سال نثر پارسی ،ج  ،2تهران ،علمی و فرهنگی.
کــن بــای ،شــیال .)1378( ،نقاشــی ایرانــی ،ترجمــه مهــدی حســینی ،تهــران ،دانشــگاه
هنــر.
کیانفــر ،جمشــید« .)1376( ،هنــر کتابآرایــی در عصــر مغــول» ،مطالعــات ملــی
کتابــداری و ســازماندهی اطلاعــات ،شــماره .23-37 ،32
گامبریج ،ارنست هانس .)1379( ،تاریخ هنر ،ترجمه علی رامین ،تهران :نشر نی.
گرابــر ،آ .)1381( ،هنرهــای تجســمی  442-751ق 1050-1350/م ،تاریــخ ایــران
کمبریــج ،ج  ،5گــردآوری بویــل ،جــی.آ ،ترجمــه حســن انوشــه ،تهــران ،امیرکبیــر.589-620 ،
گــری ،بازیــل .)1355( ،نگاهــی بــه نگارگــری ایــران ،ترجمــه فیــروز شــیروانلو ،تهــران،
تــوس.
لوهویی مین .)1354( ،تاریخ چین ،ترجمه ناهید شروقی ،تهران ،امیرکبیر.
مارکوپولــو .)1350( ،ســفرنامه مارکوپولــو ،ترجمــه حبی ـباهلل صحیحــی ،تهــران ،بنــگاه
ترجمــه و نشــر کتــاب.
مــدرس رضــوی ،محمدتقــی .)1370( ،احــوال و آثــار نصیرالدیــن طوســی ،تهــران،
اســاطیر.
مرتضوی ،منوچهر .)1358( ،مسائل عصر ایلخانان ،تبریز ،دانشگاه تبریز.
مستوفی ،حمداهلل .)1331( ،نزهه القلوب ،لسترنج ،لیدن ،بریل.
منشــی کرمانــی ،ناصرالدیــن .)1328( ،ســمط العلــی للحضــرة العلیــا ،در تاریــخ
قراختاییــان کرمــان ،بــه تصحیــح عبــاس اقبــال ،تحــت نظــر عالمــه قزوینــی ،تهــران ،مجلــه
یــادگار.
منشــی کرمانــی ،ناصرالدیــن .)1328( ،نســائم الاســحار مــن لطائــم الاخبــار ،تصحیــح
میــر جــال الدیــن حســینی ارمــوی ،تهــران ،دانشــگاه تهــران.
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مهاجــر ،شــهروز« .)1390( ،معــراج نــگاری نســخههای خطــی» ،گــزارش میــراث ،شــماره
 48و .115-117 ،47
محمدنیــا ،مرتضــی« .)1387( ،کتابخانــه ربــع رشــیدی» ،آیینــه پژوهــش ،شــماره ،109
.9-6
نخجوانــی ،حســین .)1328( ،تاریخچــه شــنب غــازان ،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی
تبریــز ،شــماره  12و .81-97 ،13
نیــر نــوری ،عبدالحمیــد .)1371( ،ســهم ایــران در تمــدن جهانــی ،تهــران ،انجمــن آثــار
و مفاخــر فرهنگــی.
نوایی ،عبدالحسین .)1370( ،ایران و جهان از مغول تا قاجاریه ،ج  ،1تهران ،هما.
وصاف الحضره ،عبداهلل بن فضلاهلل .)1338( ،تاریخ وصاف ،تهران ،ابنسینا.
ویلبــر ،دونالــدن .)1346( ،معمــاری اســلامی ایــران در دوره ایلخانــان ،ترجمــه عبــداهلل
فریــار ،تهــران ،بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
ویلتــس ،دوراکــه .)1349( ،ســفیران پــاپ بــه دربــار خانــان مغــول ،ترجمــه مســعود
رجــب نیــا ،تهــران ،خوارزمــی.
همایون فرخ ،رکنالدین( ،بیتا) .تاریخچه کتابخانه ملی ایران ،تهران ،بیجا.
_______________« .)1346( ،تاریــخ کتــاب و کتابخانــه در ایــران» ،هنــر مــردم،
شــماره .24-34 ،59
همایونفــرخ ،رکــن الدیــن« .)1353( ،ســیری در مینیاتــور ایــران» ،هنــر و مــردم ،شــماره
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