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چکیده
بــا ســلطه مغــوالن بــر ایــران در قــرن هفتــم، روابــط هنــری ایــران و چیــن دگرگــون 
می گــردد کــه نمــوِد بــارزِ آن را در کتــب مصــور شــده در ایــن عصــر می تــوان شــاهد 
بــود. هنــر مصورســازی کتاب هــا در عصــر ایلخانــان، مملــو از تأثیــرات مختلــف هنــر 
ــان  ــرا حکم ران ــت، زی ــن اس ــونگ« چی ــوان« و »س ــژه دوره »ی ــه وی ــرِق دور، ب ش
ــو )716-703 ق( و  ــان )703-694 ق( و الجایت ــه غازان خ ــی از جمل هنردوســت ایلخان
درباریــان هنرمندپــروری هم چــون خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل همدانــی، به تســهیل 
ــرار دارد  ــن ق ــر ای ــد. پرســش مطــرح شــده ب ــن پرداختن ــری چی رواج ســبک های هن
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 
ــه ســبک های نگارگــری شــرِق دور، مصورســازی و رنگ آمیــزی و  کتــب و عالقــه ب
ترکیــب خطــوط و ترســیم بعضــی از حیوانــات و پدیده هــای ذی روح کــه تــا پیــش از 
آن در فرهنــگ ایرانــی و اســالمی ســابقه نداشــت، در اجــزا و عناصــر نگارگــرِی ایرانــی 
ــون  ــاری هم چ ــی در آث ــور مغول ــای ص ــه از ویژگی ه ــأت گرفت ــری نش وارد و تصاوی
ــن رو،  ــه( ازای ــد. )فرضی ــول گردی ــخ معم ــاهنامه و جامع التواری ــوان، ش منافع الحی
نوشــته حاضــر بــر آن اســت تــا بــا روش توصیفــی– تحلیلــی و بــا تکیــه بــه تصاویــر 
بــر جــای مانــده از کتــب مصــور شــده در کارگاه هــا و کتابخانه هــای ســلطنتی، )روش( 
بــه بررســی تأثیــر ســبک های 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 
و ذکــر نمونه هایــی از ایــن پذیــرِش هنــری و تغییــر در ســبک های نگارگــری ایرانــی 
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مقدمه
ــه  ــه از منتهی الی ــی یک پارچ ــاد دولت ــث ایج ــول، باع ــون مغ ــردی چ ــوم بیابان گ ــورش ق ی
شــرق آســیا تــا بخش هایــی از شــرق اروپــا گردیــد و بــرای مدتــی موانــع گذشــته را در تمــاس 
شــرق و غــرب از میــان برداشــت. ایــن مســأله بــه افزایــش ارتباط هــای فرهنگــی میــاِن ایــران 
و چیــن منجــر شــد و بــر سرنوشــِت هنــری ایــران به ویــژه در فــن مصورســازی کتــب تأثیــر بــه 
ــان، هنرمنــدان  ــد. در دوره ایلخان ــد گردی ــان هنــری جدی ســزایی نهــاد و موجــِب ایجــاِد یک زب
بــه صــورت گروهــی در کارگاه هــای ســلطنتی مشــغول بــه کار گردیــده و فعالیتشــان در عرصــه 
مصورســازی کتــب وســعتی قابلــه مالحظــه یافــت کــه در ایــن میــان تأثیرپذیــری از ویژگی هــای 
نقاشــی چینــی از جملــه قاب هــای طومــاری، ترســیم چهره هایــی از ســنخ نــژاد مغولــی- چینــی، 
مصورســازی حیوانــات افســانه ای و در مجمــوع طبیعت گرایــی مبتنــی بــر واقع گرایــی 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 قرن هــای 
گذشــته، نقشــی اساســی در ترســیم تصاویــر داشــت کــه بــا ورود ایلخانــان متعاقبــًا توجــه بــه 
ســبک چینــی مــورد تأکیــد قــرار گرفــت. در ایــن راســتا، بــر اثــر نفــوذ هنــری نگارگــراِن چینــی 
و اســتفاده از کاغــذ، قلــم و مرکــِب مخصــوص بــه خــود و شــکل و شــیوه های رنگ آمیــزی و 
ترســیم حیواناتــی هم چــون 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 ســبک های ایرانــی تلفیــق نمــود.
 در دهه هــای اخیــر، تحقیقاتــی در بــاب نفــوذ ســبک های 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 صرفــًا لورنــس بینیــون، گرابــر اولــگ، بازیــل گــری، 
رکن الدیــن همایــون فــرخ و روییــن پاکبــاز اشــاراتی گــذرا و عمومــی در ایــن بــاره داشــته اند. در 
ایــن مقالــه تــالش می گــردد از زوایــای مختلــف هنــری تاریخــی و بــا تکیــه بــر روش توصیفــی 
ــه ایــران و ســپس بــه تأثیــر کتابخانه هــای  - تحلیلــی، ابتــدا بــه چگونگــی ورود هنــر چیــن ب
ــپس  ــی و س ــبک های چین ــترش س ــب در رواج و گس ــازی کت ــای مصورس ــلطنتی و کارگاه ه س
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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نفوذ هنر چین
ــی کامــل شــهرهای  ــه ویران ــول )در حــدود 619-616 ق(، منجــر ب ــوروش مغ نخســتین ی
ــن  ــر در ای ــد هن ــف رش ــران و توق ــدان و صنعت گ ــی هنرمن ــان و پراکندگ ــر و خراس ماورالنه
مناطــق گردیــد. هجــوم بعــدی بــه رهبــری هالکوخــان یکــی از نــوادگان چنگیزخــان صــورت 
ــداد و  ــرف بغ ــا تص ــًا ب ــت و متعاقب ــلط یاف ــران تس ــری از ای ــای دیگ ــر بخش ه ــت. او ب گرف
ــان داد.  ــری پای ــال 656 قم ــیان در س ــاله عباس ــت پانصدس ــه حکوم ــه مســتعصم ب ــل خلیف قت
ــز  ــه مرک ــاد ک ــاد نه ــران بنی ــان )756-663 ق( را در ای ــله ایلخان ــو )657-663 ق( سلس هالک
ــه  ــه خدمــت گرفت ــی را ب ــگان ایران ــدا نخب ــان از ابت ــود. ایلخان ــان در آذربایجــان ب ــی آن حکومت
ــد.  ــت نماین ــش را تثبی ــی خوی ــی، اقتصــادی و فرهنگ ــت سیاس ــتند موقعی ــیله توانس و بدین وس
هالکــو نــه مســلمان بــود و نــه فارســی می دانســت، ولــی در میــان جانشــینان او کســانی چــون 
ــایر  ــش از س ــده و بی ــالم گروی ــه اس ــو )716-703 ق( ب ــان )703-694 ق( و الجایت غازان خ
حکومتگــران ایــن عصــر بــه حمایــت از صاحبــان هنــر پرداختــه و موجبــات رونــق فعالیت هــای 
هنــری را در زمینه هــای گوناگــون به ویــژه نقاشــی و مصورســازی کتــب فراهــم آوردنــد. )ابــن 
فوطــی، 1351: 483؛ کاشــانی، 1348: 89-88؛ ابــن تغــری بــردی، 1361: 239/9؛ ابن بطوطــه، 
1337:196؛ و نیــز ر ک: Morgan, 1989: 199؛ Jackson, 2000: 199؛ Virani, 2010: 198؛ 

)Stewart, 2002: 7

ــت  ــتمرار حکوم ــس از آن اس ــران و پ ــه ای ــول ب ــه مغ ــای حمل ــن پیامده ــی از مهم تری یک
ــی  ــدان ایران ــان هنرمن ــگاری در می ــی و صورت ن ــر نقاش ــن مجــدد هن ــت یافت ــان، اهمی ایلخان
ــبت  ــان نس ــبی آن ــان گیری نس ــویی آس ــران و از س ــه ای ــوم ب ــن ق ــا ورود ای ــع ب ــود. در واق ب
ــا  ــه ایــران ت ــان، هنرمنــدان کــه از آغــاز ورود اســالم ب بــه هنــر و از نیــز عالیــق شــخصی آن
آن زمــان بــه دلیــل محدودیت هــای وضــع شــده توســط حاکمــان مســلمان )مبنــی بــر اینکــه 
ــور را  ــه ام ــت در این گون ــازه فعالی ــت( اج ــتی اس ــاعه بت پرس ــی اش ــری نوع ــی و صورتگ نقاش
ــه در  ــی ک ــتا از روش های ــن راس ــد و در ای ــل آمدن ــه پیشــرفت های چشــم گیری نائ ــتند، ب نداش
ــه  ــزودن ب ــری جهــت اف ــرار گرفــت، ترســیم تصاوی ــی ق ــدان ایران نقاشــی مــورد توجــه هنرمن

ــری، 1353: 230( ــی، 1390: 86؛ آرب ــود. )رفاع ــون ب ــب گوناگ کت
ــارم  ــه اوج خــود رســید. در قرن هــای ســوم و چه ــن ب ــالدی، نقاشــی چی ــاز دوره می در آغ
میــالدی، هنگامــی کــه آییــن حضــرت مســیح فرهنــگ و هنــِر کناره هــای مدیترانــه را متأثــر 
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ــت، 1365: 814-815(  ــد آورد. )دوران ــم را پدی ــی عظی ــن انقالب ــر چی ــودا در هن ــن ب ــرد، آیی ک
ــا و  ــه تندیس ه ــه ب ــد ک ــد منجــر و موجــب گردی ــار جدی ــق ســبک ها و آث ــه خل ــر، ب ــن تأثی ای
ــد و دســتاوردهای هنرمنــدان از احتــرام بیش تــری برخــوردار شــود. چیــن  ــو بنگرن تصاویــر از ن
ــی  ــاش از مقام ــر نمی پنداشــت و نق ــری حقی ــه تصویرســازی را ام ــود ک نخســتین ســرزمینی ب
هماننــد یــک شــاعر برخــوردار بــود. )گامبریــج، 1379: 138( در کوتــاه زمانــی بــا دارا بــودن ســه 
مشــخصه اختصــار، القــا و تجریــد ســایر ســرزمین ها به ویــژه ایــران را تحــت تأثیــر هنــر خــود 

قــرار دادنــد. )پرغــو، 1390: 31(
از ابتــدای ســده هشــتم هجــری )700 ق( بــه بعــد دوره ای تــازه در کتاب آرایــی 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 
بــا حــل و هضــم آورده هــای چینــِی مغــوالن، چنــان بــه گســترش حــوزه عمــل و تخیــل دســت 
زدنــد کــه بــرای خویــش بــه شــاخصه های مســتقلی دســت یافتنــد چنانکــه مضامیــن جدیــدی 
ــه در کاخ اباقاخــان )680-663 ق( در  ــه کار رفت ــام ب ــی روی کاشــی های زرین ف ــا منشــأ چین ب
ــکال  ــر و اش ــا، گل نیلوف ــوس، درن ــا، ققن ــِر اژده ــون تصاوی ــان هم چ ــلیمان آذربایج ــت س تخ

ــد، 1380: 23( ــر شــد. )آژن ــای گیاهــی ظاه ــر و نقش مایه ه ــون اب گوناگ
در ایــن عصــر، بــه کار بــردن رنگ هــای متعــدد رواج یافــت و تأثیــر شــایانی در تکامــل هنــر 
ــروزه ای،  ــی فی ــز، آب ــل قرم ــد. اســتفاده از رنگ هــای شــفاف از قبی ــد آم ــی پدی نگارگــری ایران
ســبز و ســفیدروی زمینــه طالیــی از ویژگی هــای عصــر مغولــی در نگارگــری بــود. امــا در ایــن 
بیــن، نگارگــری در آرایــش ســفال و ظــروف ســفال یــا در کاشــی کاری لعابــی یــا در محــراب 
ــا آن جــا کــه اصطــالح ســبک  ــرار گرفــت ت ــه مــورد اســتفاده ق ــا رواق مســاجد و دیگــر ابنی ی
مغولــی در کار تذهیــب هنرمنــدان ایرانــی مشــهور گردید.)کــن بــای، 1378: 128( ایــن نقــوش و 
رنگ بنــدی بدیــع، بــرای نگارگــران ایرانــی تــوأم بــا آموختــن و ایجــاد انگیــزه بــود. آن هــا بــا 
ــگ  ــای فرهن ــا بن مایه ه ــاق آن ب ــا و انطب ــن نقش مایه ه ــی ای ــود، دگرگون ــدرت خ ــاور و ق ب
ــی از درون ایــن فعالیت هــا  ــه طــوری کــه گرایش هــای متفاوت ــد، ب ــر عهــده گرفتن ــی را ب ایران
ــه  ــد آورد. البت ــی پدی ــی و ایران ــری چین ــن نگارگ ــی بی ــخص و معین ــه مش ــید و فاصل سربرکش
ــدا کاربردهــا  ــداد، بلکــه در ابت ــی روی ن ــی در عصــر ایلخان ــه ســرعت چنیــن تحول ــدا و ب از ابت

ــد، 1380: 24( ــود. )آژن ــاهده می ش ــی مش ــای چین ــری از منظره ه ــه عناص ــیانه و عجوالن ناش
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ــل از دوره  ــا قب ــه قرن ه ــران ب ــن در ای ــر چی ــوذ هن ــه نف ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب این گون
ــه  ــه رودکــی دســتور می دهــد ک ــر نصــر احمــد ســامانی ب ــردد، چنانچــه امی ــان بازمی گ ایلخان
ــا  ــود ت ــوت نم ــن دع ــانی را از چی ــپس وی نقاش ــم درآورد، س ــه نظ ــه را ب ــاب کلیله ودمن کت
کتــاب مذکــور را بــا نقاشــی هایی کــه بــا موضوعــات کتــاب مطابقــت دارد تزییــن کننــد. )زکــی 
ــزی  ــیای مرک ــه از آس ــلجوقی ک ــای س ــت ترک ه ــل اس ــن محتم ــد، 1328: 43( هم چنی محم
راهــی ایــران شــده بودنــد، برخــی از عناصــر هنــری شــرق دور را از چیــن شــمالی کــه تحــت 
تأثیــر حکمــت منطقــه ای لیائــو )519-294 ق( و چیــن )631-508 ق( بــوده اســت را بــه فــالت 

)Toh, 1992: 135( .ــران منتقــل کــرده باشــند ای
ــه  ــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه نقاشــی چینــی کــه در عصــر ایلخانــی ب  البتــه بایــد ب
ــم  ــود آورد، از نقاشــی قدی ــرد خ ــادی را گ ــت و طــرف داران زی ــی رواج یاف ــوان ســبک چین عن
ــروف  ــاله مع ــک رس ــه در ی ــود. چنان ک ــه ب ــانی ریشــه گرفت ــد هخامنشــی و ساس ــران و عه ای
چینــی کــه دربــاره نقاشــان شــهیر و چیــره دســت تألیــف شــده اســت بــه »تــه آلیــِف ایرانــی« 
)لیــه ئــی( اشــاره گردیــده کــه در زمــان ســلطنت هخامنشــیان بــه دربــار چیــن اعــزام و مــردم 
ایــن ســرزمین را بــرای نخســتین بار در قــرن چهــارم پیــش از میــالد بــا نقاشــِی ایرانــی آشــنا 
کــرده اســت. )همایــون فــرخ، 1353: 23( عــالوه بــر ایــن، بــر اســاس شــواهدی کــه بــر جــای 
ــه نحــوی کــه مغول هــا  ــن رواج داشــته اســت ب ــز در چی ــر ساســانی نی ــا هن ــده اســت گوی مان
پــس از اینکــه اویغورهــا را کــه در ترکســتان بســر می بردنــد شکســت داده و منقــرض ســاختند، 
تمــدن غربــی پیشــروتر آن هــا 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 مغول هــا بــه ایــران 
تاختنــد و آن را تســخیر کردنــد و بیش تــر ســاکنین آن را به طــور غیرقابل تصــوری نابــود 
ســاختند بــا خــود بــه کشــور ایــران، هنــری را آوردنــد کــه از همان جــا سرچشــمه گرفتــه بــود 
ولــی توســط اویغورهــا و بعــداً توســط مغول هــا تحــت تأثیــر نقاشــی چیــن تغییراتــی یافتــه بــود. 

)نیــر نــوری، 1371: 463؛ و نیــز ر.ک: نوایــی، 1370: 27/1(
امــا هرچــه بــود، تحــت تأثیــر حملــه مغــوالن و سیاســت های فرهنگــی و هنــری آنــان بــر 
ــا دیگــر  هنرمنــدان، تغییــر مراکــز هنــری بــه مراغــه، ســلطانیه، تبریــز و تبــادالت فرهنگــی ب
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ــگ و  ــد فرهن ــرد فاق ــوم بیابان گ ــن ق ــرا ای ــد، زی ــع گردی ــر واق ــن مؤث ــژه چی ــه وی ــا ب تمدن ه
تمــدن ریشــه دار بودنــد، ولــی بعــد از تصــرف چیــن تحــت نفــوذ فرهنــگ آنــان قــرار گرفتــه و 
حتــی مــروج آن گردیدنــد1 و 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 به طــور واضــح و آشــکار 

ــد. ــر ش ــان جلوه گ در دوره ایلخان

کتابخانه ها و کارگاه های مصورسازی کتب
ــر  ــنت های هن ــته ای در رواج س ــش برجس ــه نق ــزی ک ــی از مراک ــان، یک ــر ایلخان در عص
ــه در آن  ــد ک ــوب می گردی ــا محس ــک کتابخانه ه ــت، بی ش ــران داش ــن را در ای ــرزمین چی س
فــن مصورســازی کتــب نیــز برپــا بــود. کتابخانــه مراغــه در زمــره نخســتین کتابخانه هــا در ایــن 
ــه  ــا رصدخان ــود. هالکوخــان پــس از تســخیر بغــداد خواجه نصیرالدیــن را مأمــور نمــود ت دوره ب
بزرگــی ســاخته و زیــج ایلخانــی را بنیــاد نهــد2. هالکــو ایــن امــکان را در اختیــار خواجــه نهــاد 
ــر را در  ــی عص ــکار علم ــا روم، اف ــن ت ــمندان، از چی ــن دانش ــری بزرگ تری ــه کار گی ــا ب ــا ب ت
ــژه از  ــون و به وی ــردآوری دانشــمندان گوناگ ــر گ ــالوه ب ــازد. ع ــز س ــد متمرک ــکاِن واح ــک م ی
ــیس و در آن  ــال 657 ق. تأس ــی در س ــه عظیم ــه کتابخان ــح خواج ــه تصری ــن ب ــرزمین چی س
کارگاه هــای گوناگونــی دایــر شــد. )رشــیدالدین فضــل اهلل، 1957: 90/3؛ همایــون فــرخ، 1346: 
33( پــس از تکمیــل رصدخانــه مراغــه بــه همــت خواجه نصیرالدیــن طوســی شــکل گرفته و بــا 
ــه  ــن کتابخان ــای ای ــمار کتاب ه ــه ش ــود، چنان ک ــراه ب ــان هم ــترده هالکوخ ــای گس حمایت ه
را بالــغ بــر چهارصــد هــزار نســخه و خــرج ترتیــب یافتــن آن دویســت هــزار دینــار ذکــر شــده 
اســت. )ابــن شــاکر کتبــی، بی تــا: 151؛ مــدرس رضــوی، 1370: 48؛ همایــون فــرخ، بی تــا: 51 

ــه: ابــن عبــری، 1377: 393( و نیــز ر.ک ب
ــه  ــن شــهر ب ــس از تصــرف ای ــداد پ ــه بغ ــده ای از کتابخان ــه بخــش عم ــاور ک ــن ب ــا ای  ب

1. درباره تأثیر فرهنگ چین بر مغوالن نک: ویلتس، 1349: 201.
ــه  ــده و ب ــران آم ــه ای ــی ب ــدان چین ــمندان و هنرمن ــیاری از دانش ــروه بس ــران گ ــه ای ــان ب ــا ورود هالکوخ 2. ب
ــه  ــن طوســی و خواج ــه خواجه نصیرالدی ــران از جمل ــزرگ ای ــای ب ــا علم ــه و ب ــری پرداخت ــای علمــی و هن کاره
رشــیدالدین فضــل اهلل همدانــی بــه همــکاری مشــغول شــدند و چــون ایلخانــان بــه امــر ستاره شناســی عالقه منــد 
ــو، 1350: 159؛ دلیــن، 1354: 424؛ بناکتــی،  بودنــد ازایــن رو علــم مذکــور مــورد اســتقبال آنــان بــود. )مارکوپول

)Baranovskaia, 1955, 323-337 ــه؛ ــز ر.ک ب 1348: 338؛ و نی
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مراغــه منتقــل شــده اســت، پــس ســنت کتاب آرایــی آن نیــز در مراغــه ادامــه یافــت و از ایــن رو، 
ــه نحــوی کــه  ــکار تولیــد کتــاب پرداختنــد، ب ــا کمــک مصــوران در آن ب شــماری از کاتبــان ب
یکــی از ایــن کتــب، منافــع الحیــوان ابــن بختیشــوع بــود کــه گویــا کــه کار مصورســازی آن 
ــد، 1358: 222؛ بهرامــی، 1324:  ــه داشــته اســت. )بارتول ــن ادام ــس از مــرگ خواجه نصیرالدی پ

ــی، 1391: 47(. 67؛ برات
ــا دارالکتــب  ــه ی ــاد شــده اســت، کتابخان ــان از آن ی ــه کــه در زمــان ایلخان دومیــن کتابخان
ــران،  ــی ای ــن ایلخــان مغول ــز اســت. غــازان خــان هفتمی ــه مجتمــع شــنب غــازان1 تبری غازانی
ــا در پیــش  ــن مــدت ب ــا در همی ــی نکــرد، ام ــران فرمانروای ــر ای اگرچــه بیــش از یــک دهــه ب
ــان، نمونه هایــی  ــه تأخیــر انداختــن زوال ایلخان گرفتــن سیاســت ها و انجــام اقداماتــی ضمــن ب
ــه نمایــش گذاشــت و در همیــن راســتا در ســال 697 قمــری  از زیرکــی یــک حکومت گــر را ب
ــمند  ــس و دانش ــخ نوی ــک، تاری ــی )718-648 ق(، پزش ــل اهلل همدان ــیدالدین فض ــه رش خواج
نــام آور عصــر خــود را بــه »رتبــت امــور جهانبانــی و منصــب وزارت و صاحب دیوانــی« منصــوب 
 )Amitai,1996: 2-5؛Allsen, 2001: 75 :کــرد. )منشــی کرمانــی، 1338: 113؛ و نیــز رک بــه
ــادات اســالمی،  ــر اعتق ــش تحــت تأثی ــه اندیشــه های فرهنگــی و هنری ــیدالدین ک ــه رش خواج
ســنت های ایرانــی و افــکار مغولــی شــکل گرفته بــود، بــه اقدامــات مهمــی در راه ارتقــاء فرهنــگ 
ایــران مبــادرت ورزیــد. )رجــب زاده، 1355: 90( عــالوه بــر ایــن غازان خــان نیــز در ایــن امــر بــه 
ــه صنعــت  ــق شــخصی ب ــی عالی ــن حکــم ران مغول ــرا ای او کمک هــای قابل توجهــی نمــود زی
و هنــر داشــته و در زرگــری، آهنگــری، نجــاری و بــه خصــوص نقاشــی صاحــب وقــوف بــوده و 
بهتــر از اســتادکاران عمــل می کــرده اســت. )رشــیدالدین فضــل اهلل، 1940: 172؛ ویلبــر، 1346: 

)19
ــه  ــد، کتابخان ــا ش ــر پ ــه ب ــد خواج ــالح دی ــا ص ــازان ب ــنب غ ــه در ش ــی ک ــی از بناهای یک
ــث  ــیدالدین در بح ــود. )Behboodi, 2011: 140-141( رش ــه آن ب ــته ب ــای وابس و کارگاه ه
ــن  ــب ثم ــت کت ــالح و مرم ــذاب و اص ــای م ــرح و به ــرش و ط ــه از »ف ــب غازانی از دارالکت
کتــب ضــروری« و نیــز از »خــازن و منــاول و فــراش« آن صحبــت کــرده اســت. )رشــیدالدین 
فضــل اهلل، 1940: 211-210( از عبــارات بــاال پیداســت کــه در ایــن کتابخانــه اصــالح و مرمــت 

1. بــه مناســبت گنبــد بزرگــی کــه بــاالی قبــر غــازان خــان بــود ایــن محلــه را شــام غــازان یــا شــنب غــازان 
ــی، 1328: 82( ــد. )نخجوان ــده می ش نامی
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ــن کار  ــرای ای ــام و ب ــد انج ــای جدی ــازی کتاب ه ــت و مصورس ــد و کتاب ــز تولی ــا و نی کتاب ه
ــر  ــه نظ ــه ب ــز این گون ــذاب نی ــور از م ــت. منظ ــده اس ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــه خاص هزین
ــب  ــه در تذهی ــوده ک ــورد ب ــال و الج ــون ط ــه هم چ ــار کریم ــردن احج ــه ذوب ک ــد ک می رس
ــه  ــکار می رفت ــا ب ــژه در تصویرســازی آن ه ــه صــورت وی ــن ب ــب و جدول کشــی ها و هم چنی کت
ــی در آن مشــغول  ــی و مغول ــی، چین ــدان ایران ــه هنرمن ــن پیداســت ک ــن از قرای اســت. هم چنی
بــه کار بوده انــد و از جملــه ایــن هنرمنــدان عزالدیــن ابوالفضــل الحســن بــن یوســف الموصلــی 
النقــاش، از مالزمــان بولغــان1 خاتــون همســر غــازان خــان بــوده اســت. )بناکتــی، 1348: 338؛ 

ــال، 1324: 32-34( اقب
ــال از  ــر از دو س ــت کمت ــس از گذش ــود. پ ــیدی ب ــع رش ــب َرب ــه دارالکت ــومین کتابخان س
ــان کــه خــود فــردی  ــر ایلخان احــداث بنــای شــنب غــازان، خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل وزی
دانش دوســت و هنرمنــد پــرور و از ســویی راغــب در علــوم و فنــون ملــل گوناگــون مــن جملــه 
چیــن محســوب می گشــت. )Jackson, 2000: 198؛ Khafipour, 2012: 98؛ منشــی کرمانــی، 
1328: 112؛ شــبانکاره ای، 1363: 271-270( 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، 1331: 86-85(. ایــن شــهرک را بــه نــام بنیان گــذار آن ربــع رشــیدی نامیدنــد. ربــع 
رشــیدی مجتمعــی بــود علمــی، تولیــدی و صنعتــی کــه 24 کاروان ســرای رفیــع، 1500 حجــره، 
ســی هــزار خانــه و حمــام و آســیاهای متعــدد، کارگاه هــا و کارخانه هــای نســاجی، کاغذســازی 
و مصورســازی در آن قــرار داشــت. )Hoffmann, 1995: 290-292؛ Khafipour, 2012: 100؛ 
ــنب  ــه ش ــبت ب ــه نس ــا اگرچ ــن بن ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــا، 1387: 8( و این گون محمدنی
ــود.  ــر ب ــود، امــا کارکــرد فرهنگــی- هنــری آن بســیار بیش ت غــازان فاقــد عظمــت ظاهــری ب

)خوانــد میــر، 1333: 188/3؛ اقبــال آشــتیانی، 1347: 305؛ بروشــکی، 1365: 55(
ــع آوری و نســخه برداری  ــه جم ــیدالدین ب ــراوان رش ــه ف ــه عالق ــه ب ــا توج ــان ب ــن می در ای
از کتــب گوناگــون، وی مبالــغ گزافــی را بــرای کتابــت و مصــور نمــودن کتــب خــود و دیگــران 
اختصــاص داد. کاتبــان و مصــوران ایــن نســخه ها را روی بهتریــن کاغــذ بغــدادی و بــا 
ــی  ــدان در مکان ــن هنرمن ــد. ای ــور می نمودن ــگارش و مص ــگ، ن ــن رن ــن و مرغوب تری خواناتری
ــای، 1387:  ــن ب ــد )ک ــه کار می کردن ــت کتابخان ــر ریاس ــت نظ ــه و تح ــکان یافت ــاص اس خ

1.Bolgana.
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ــه  ــزارش می دهــد ک ــان وصــاف الحضــره گ ــه آن ــاره هزین 32؛ رشــیدالدین، 1358: 290( و درب
ــد و  ــر و جل ــر و نقــش و تصوی ــج در اجــرت نســخ و تحری ــار رای ــادت از شــصت هــزار دین »زی
ــه  ــدن خواج ــته ش ــس از کش ــره، 1338: 539( پ ــاف الحض ــد«. )وص ــرف می ش ــیس ص ترس
رشــیدالدین در ســال 718 قمــری ربــع رشــیدی دوبــار، یکــی پــس از قتــل او و بــار دگــر پــس 
از کشــته شــدن فرزنــدش غیاث الدیــن محمــد در ســال 736 قمــری 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 
ــه و  ــود و اقمشــه و امتع ــات و نق ــران مرصع ــع رشــیدی و خانه هــای وزی ــد و از رب غــارت کردن

ــرو، 1336: 151( ــظ اب ــد[«. )حاف ــرون آوردن ــب نفیــس ]بســیار بی کت
ــی  ــه بخش ــود ک ــا ب ــورت خانه ه ــی، ص ــر ایلخان ــا در عص ــزای کتاب خانه ه ــی از اج یک
ــه  ــان ب ــوران و نقاش ــماری از مص ــد و در آن ش ــوب می ش ــه محس ــری کتابخان از کارگاه هن
ــی  ــع دوره ایلخان ــه مناب ــه ب ــا مراجع ــد. ب ــردازی و گاه تذهیــب کتــب مشــغول بودن کار تصویرپ
می تــوان بــه نــام تعــدادی از آنــان پــی بــرد کــه مؤثــر از ســبک های هنــری چینــی بــوده و آن 
را نیــز در آثــار خــود جلوه گــر ســاختند. یکــی از ایــن مصــوران »عزالدیــن بــن یوســف الموصلــی 
ــد شــد و در تبریــز زیســت و  ــود کــه در شــوال ســال 648 قمــری در موصــل متول النقــاش« ب
ــه وی از نقاشــان چیره دســت  ــه نظــر می رســد ک ــه ب در 710 قمــری آنجــا درگذشــت. این گون
ــز تســلط  ــی نی ــری چین ــون هن ــه فن ــود کــه ب ــه ســلطنتی شــنب غــازان ب ــه کتابخان صورتخان

ــال، 1324: 32-33( داشــته اســت. )اقب
 عفیــف الدیــن محمــد بــن منصــور بــن محمــد موبویــه قاشــی یکــی دیگــر از نقاشــان ایــن 
عصــر اســت کــه عــالوه بــر نقاشــی در تذهیــب نیــز دســتی توانــا داشــت. ابــن فوطــی در کتــاب 
تلخیــص مجمــع الادب خــود از او نــام می بــرد و وی را جــزو نقاشــان کتابخانــه ربــع رشــیدی 
ــر  ــی و تصوی ــت نقاش ــر صنع ــالوه ب ــه ع ــوده ک ــر نم ــان ذک ــرآمد نقاش ــد و او را س می نویس
)طراحــی(، بــه فارســی هــم شــعر می ســروده اســت. )ابــن فوطــی، 1936: 518/4؛ و نیــز ر.ک 
ــو  ــلطان الجایت ــه گاه س ــن فوطــی او را در اران در خمی ــن اب ــه؛ Ivanov, 2000: 147( هم چنی ب
مالقــات نمــوده کــه در ســال 705 قمــری مشــغول مصورســازی کتــاب حکیــم رشــیدالدین بــوده 
ــخ  ــع التواری ــری جام ــخه 706 قم ــان نس ــد هم ــخه می بای ــن نس ــه ای ــت ک ــت و پیداس اس
ــل  ــی تأم ــا اندک ــن ب ــانی، 1348: 50-49( هم چنی ــد. )کاش ــرو باش ــگاه ایدنب ــوظ در دانش محف
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ــن نقاشــان دانســت.  ــز در زمــره ای ــن عفیــف کاشــی« را نی ــوان »محمــد ب و دقــت نظــر می ت
وی کــه از خانــواده هنرمنــد کاشــانی ها بــود در انــدک زمانــی در تشــکیالت دیوانــی ایلخانــان 
صاحب مقــام گردیــد و در نــزد رشــیدالدین فضــل اهلل بــه کتابــت و مصورســازی کتــب مشــغول 

ــد. )Blair, 1995: 62؛ مرتضــوی، 1358: 472( ش
یکــی از منابعــی کــه اطالعــات نســبتًا موثقــی دربــاره نقاشــان آشــنا بــه ســبک های هنــری 
ــامی  ــه در آن اس ــد ک ــیدی می باش ــع رش ــه رب ــد، وقف نام ــه می ده ــر ارائ ــن عص ــی در ای چین
تعــدادی از آن هــا ثبــت شــده اســت. از جملــه آن هــا »قتلــغ بوقــا« می باشــد کــه از قــرار معلــوم 
در نقاشــی بــه اســلوب چینــی مهــارت فوق العــاده ای داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن بعضــی از 
محققــان هویــت چهــار نقــاش دیگــر را بــه خصــوص در جامــع التواریــِخ محفــوظ در کتابخانــه 
ایدنبــرو شناســایی کرده انــد، چنان کــه ایــن نقاشــان عبارت انــد از: »اســتاد ارم«، »اســتاد 
تهمــورث«، »اســتاد لهراســب« و »اســتاد آلــپ ارســالن« کــه اینــان در کشــیدن صحنه هایــی 
از جنگ هــا و چهــره پیامبــر )ص( نقــش داشــته اند. در آثــار آنــان بهره گیــری از هنــری چینــی 
ــود  ــان در نقاشــی های خ ــن می ــتاد ارم در ای ــه اس ــه نحــوی ک ــورد ب ــه چشــم می خ ــراوان ب ف

)rice, 1976: 6-8( .بیــش از دیگــران بــه ســبک چینــی توجــه نمــوده اســت
یکــی دیگــر از نقاشــان ایــن عصــر »احمــد موســی« بــود کــه از جملــه کارکنــان و هنرمندان 
ــوظ در  ــع 2153H. محف ــده و در مرق ــاب می آم ــه حس ــه ب ــری کتابخان ــه کارگاه هن صورتخان
توپقــای ســرای اســتانبول، تصویــری از الجایتــو بــا رقــم موســی موجــود اســت. )حبیبــی، 1355: 
ــد  ــی بودن ــه کتب ــخ چنگیــزی از جمل ــه، معــراج نامــه و تاری 564( ابوســعیدنامه، کلیله ودمن
کــه احمــد موســی در زمــان حکومــت ابوســعید )796-717 ق( مصــور نمــود، چنانچــه شــکل و 
ــاور دور  ــردم خ ــر م ــد ظاه ــه مانن ــا ب ــیم چهره ه ــب خطــوط و نحــوه ترس ــزی و ترکی رنگ آمی
ــت و  ــی اس ــاکان باق ــده آن کم ــی از اوراق پراکن ــان برخ ــن می ــر:2، 1( در ای ــد. )تصوی می باش
ــوده باشــد.  ــوت را او مصــور نم ــر شــاهنامه دم ــه برخــی از تصاوی ــه نظــر نمی رســد ک ــد ب بعی

ــاز، 1390: 65-66( )پاکب

آثاری متأثر از هنر چین
ــم گیری  ــب رواج چش ــازی کت ــن مصورس ــت، ف ــان هنردوس ــان و درباری ــت ایلخان ــا حمای ب
ــز )پایتخــت  ــًا در مراغــه و تبری ــد نســخه های مصــور عمدت ــت. از ایــن رو، کارگاه هــای تولی یاف
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ــی  ــن دوره از جایگاه ــر در ای ــه اث ــان س ــن می ــت. در ای ــی یاف ــترش فراوان ــان( گس ــازان خ غ
ــان  ــر ایلخان ــده از عص ــای مان ــر ج ــور ب ــخه مص ــن نس ــد. قدیمی تری ــوردار می باش ــژه برخ وی
ــن  ــوان اب ــع الحی ــی مناف ــه فارس ــت ترجم ــهود اس ــی در آن مش ــبک های چین ــر س ــه تأثی ک
ــام  ــه ن ــی، شــهرکی ب ــن زمــان خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل همدان بختیشــوع اســت. در همی
ــود  ــا نم ــز بن ــک تبری ــم در نزدی ــای منظ ــا و کارگاه ه ــاختمان های زیب ــا س ــیدی« ب ــع رش »َرب
ــدام  ــن اق ــی ای ــزه اصل ــی و خارجــی را در آنجــا گــرد آورد و انگی ــدان ایران ــان و هنرمن و محقق
تألیــف کتابــی مصــور دربــاره سرگذشــت ملــل مختلــف و از جملــه مغــوالن بــود. بدین ترتیــب 
ــا همــکاری گروه هــای مختلــف هنــری و زیــر نظــر مســتقیم خواجــه رشــیدالدین، مجموعــه  ب
ســترگ جامــع التواریــخ تدویــن یافــت. از دیگــر محصــوالت کارگاه هــای تبریــز، شــاهنامه ای 
ــتم  ــده بیس ــل س ــه آن را در اوای ــی ک ــام کس ــه ن ــروزه ب ــه ام ــود ک ــدازه ب ــزرگ ان ــور و ب مص

ــاز، 1390: 60( ــه شــاهنامه دمــوت مشــهور شــده اســت. )پاکب تصاحــب کــرد، ب

منافع الحیوان
پــس از اســالم و تــا قبــل از حکومــت مغــوالن، در ایــران نقاشــی چنــدان رایــج و متــداول 
نبــود و بیش تــر اختصــاص بــه ترســیم اشــکال ســاده داشــت و بــه نقلــی موضــوع نقاشــی در 
ــود  ادوار کهــن ایــران اغلــب فاقــد تنــوع بــود و بــه صــورت غالــب یــا تصویــر اسب ســواری ب
کــه در پــی شــکار جانــدار اســت و یــا پادشــاهی کــه بــر تخــت ســلطنت نشســته و ســربازان 
ــا  ــه ایــن کــه علمــای دیــن بــه لحــاظ فقهــی ب ــد. نظــر ب و خنیاگــران در کنــار وی گردآمده ان
ــد، در کتاب هــا و رســاله ها کم تریــن صــوری از نقــش  ــداران مخالــف بودن ترســیم صــورت جان
حیوانــات و گیاهــان ذی روح دیــده نمی شــود. )رضوانیــان، 1356: 3( البتــه ایــن ســخن منافــی 
بــا نبــوغ هنــری ایرانیــان در نقاشــی نمی باشــد. بــه هــر حــال قدیمی تریــن نســخه بــه دســت 
آمــده از عصــر مغــول کــه دارای نقاشــی های منحصــر بــه فــردی اســت، ترجمــه کتــاب منافــع 
ــورک  ــورگان در نیوی ــه م ــر در کتابخان ــال حاض ــه در ح ــد ک ــوع می باش ــن بختیش ــوان اب الحی

ــر، 1381: 611/5؛ قزوینــی، 1324: 47( محفــوط اســت. )Grube,1974: 522؛ گراب
 بــه دســتور غازان خــان در 689 قمــری نســخه ای از ایــن کتــاب کــه نویســنده آن پزشــک 
خلیفــه المتقــی )332-329 ق( بــود، بــه وســیله »عبدالهــادی« از عربــی بــه فارســی ترجمــه و 
ــر اســت کــه طــول و پهنــای بســیاری از  ــاب دارای 94 تصوی در مراغــه کتابــت شــد. ایــن کت
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آن هــا حــدود 3 تــا 5 ســانتیمتر و تصاویــر آن مســطح و دو بعــدی می باشــد. نقاشــی های ایــن 
ــی  ــه صحنه های ــی هایی ک ــروه اول نقاش ــرد؛ گ ــیم ک ــروه تقس ــه گ ــه س ــوان ب ــاب را می ت کت
ــانی از  ــچ نش ــه هی ــی ک ــی معمول ــا بوته های ــراه ب ــد، هم ــان می دهن ــات را نش ــزرگ از حیوان ب
تأثیــر هنــر خــاور دور را در آن نمی تــوان دیــد. گــروه دوم نقاشــی هایی کــه در آن هــا پیکرهایــی 
دیــده می شــود و جزییــات مناظــر دورنمــا و شــکل توده هــای ابــر از تأثیــر ســبک مغولــی خبــر 
می دهــد و گــروه ســوم نقاشــی هایی کــه مســتقیمًا از نقاشــی چیــن تأثیــر پذیرفته انــد. )بهنــام، 

ــی، 1377: 163، 161( 1345: 20؛ عزت
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 می رســد. ســپس جانــوران معــروف 
ــوران و  ــوی جان ــاره خلق وخ ــاب درب ــن کت ــد. ای ــح می ده ــریح و توضی ــده را تش ــناخته ش و ش
ــخ طبیعــی  ــاب، تاری ــن کت ــد. در ای ــه دســت می آی ــی اســت کــه از آن هــا ب خــواص محصوالت
ــه دســت  ــات شــگفت انگیزی ب ــده آن اطالع ــده و خوانن ــه ش ــن در آمیخت ــانه های که ــه افس ب
ــا ایشــان  ــه ب ــر، چنان ک ــا متنف مــی آورد هم چــون اینکــه آهــوان شــیفته موســیقی اند و از ماره

ــس، 1356: 102-103( ــد. )پرای ــکار می کنن ــین پی ــا دم بازپس ت
ــر در  ــق تصاوی ــد در خل ــه هنرمن ــت ک ــان داش ــوان بی ــه می ت ــر یگان ــن اث ــری ای ــد هن از بع
ــن و تپه هاســت  ــهم زمی ــر از س ــیار بیش ت ــمان داده اســت بس ــه آس ــه ب ــهمی ک ــدار س کادر، مق
و ســعی نمــوده اســت تــا کم وبیــش از طبیعــت تقلیــد نمایــد کــه ایــن خصوصیــات تــا حــدودی 
ــز در بعضــی از  ــر: 3( و نی ــته اســت )تصوی ــی نداش ــی هم خوان ــه ســبک ایران ــازی ب ــا تصویرس ب
تصاویــر، رنگ هــای روشــن بــه شــیوه بغــداد پرداختــه گردیــده و یــا رنگ هــا پریــده و کم رنــگ 
بــه شــیوه ای کشــیده شــده اند کــه در شــیوه اخیــر آن رنــگ کــم بــه کار رفتــه و از نقاشــی های 
ــری  ــر: 4( و بیانگــر تأثیرپذی ــد )تصوی ــوان2« حکایــت می کن یک رنــگ سلســله »ســونگ1« و »ی
از ســبک و ســیاق نقاشــی چینــی اســت. )شــریف زاده، 1383: 71؛ بینیــون، 1367: 118؛ دیمانــد، 
ــم،  ــا قل ــت طراحــی ب ــات دق ــش بعضــی حیوان ــن »در نمای 1365: 48؛ شــراتو، 1376: 3( هم چنی
اســتفاده از رنــگ ســایه های سراســری متفــاوت بــرای برجسته ســازی بدن هــا و حــرکات ظریــف 

ــی تقســیم می شــد، ســونگ شــمالی از 1127-960 م. و  ــه دو شــعبه شــمالی و جنوب Song.1: سلســله ســونگ ب
)Buell, 2003: 247-249 ؛Atwood, 2004: 509( .ســونگ جنوبــی از 1179-1121 م. در چیــن فرمانروایــی کردنــد

Yuan.2: مغول هــا در چیــن سلســله ای بــه نــام یــوان، از 1368-1260 م. تشــکیل دادنــد کــه ایــن دوره را می تــوان 
دوره عــدم ثبــات در فرهنــگ و هنــر چیــن دانســت. )Burgan, 2005: 99,101؛ لوهویــی میــن: 1354: 34(
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ــر، 1383: 50( ــد شــود«. )گراب ــت تقلی ــش از طبیع ــورد و ســعی شــده کم وبی ــه چشــم می خ ب
ــی در  ــه تفاوت ــت ک ــر اس ــن ام ــر ای ــر بیان گ ــن اث ــر ای ــت در تصاوی ــود، دق ــن وج ــا ای ب
ــت  ــه طبیع ــرا و ب ــًا واقع گ ــی تمام ــه برخ ــود دارد، چنان ک ــه وج ــورت گرفت ــای ص طراحی ه
نزدیــک و برخــی دیگــر بــا صــورت طبیعــی حیــوان مغایــرت دارد. بــه نظــر می رســد حیواناتــی 
ــرات  ــا تغیی ــنا ب ــات ناآش ــر و حیوان ــته اند دقیق ت ــود داش ــر وج ــی نگارگ ــط زندگان ــه در محی ک
ــه  ــت ک ــوان گف ــاید بت ــن رو، ش ــده اند. از ای ــیم ش ــل، ترس ــوه تخی ــا کمــک از ق ــا ب نســبی و ی
طراحــی حیوانــات نــه طبیعت گرایــی کامــل اســت و نــه انتزاعــی، بلکــه نقــاش در عیــن وفــادار 
ــت،  ــه اس ــی گرفت ــبک های چین ــه از س ــی ک ــا تأثیرات ــی، ب ــری ایران ــنت نگارگ ــه س ــودن ب ب
تصاویــر قابل فهمــی را بــه مصــور نمــوده اســت و بایــد دانســت، نقــاش ایرانــی هــر چنــد در ایــن 
اثــر مشــغول انجــام یــک ســفارش دیوانــی و دربــاری می باشــد، امــا کوشــیده از ایــن فرصــت 
طالیــی و بی نظیــر بــرای تمریــن تلفیــق ســبک چینــی بــا ایرانــی و پــا نهــادن بــه عرصه هــای 
ــر آورده شــدن تمــام  ــازه در طراحــی بهــره ببــرد و شــاید همیــن امــر، از رضایــت کامــل و ب ت

ــد. ــرده باش ــری ک ــی جلوگی ــان ایلخان ــته های حکمران خواس

شاهنامه
ــر نهــاده و  ــا را فرات ــه احتمــال فــراوان پــس از کتــاب منافــع الحیــوان نســخه ای کــه پ ب
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 بــال 
ــت آن  ــا و کتاب ــا احی ــی آورد و ب ــاهنامه روی م ــه ش ــه ای ب ــلط بیگان ــر تس ــی و در ه و مصیبت
می خواهــد نبــرد میــان ایــران و تــوران را کــه همیشــه عنصــر ایرانــی در یک طــرف بــه صــورت 
ــر  ــان ب ــز کــه ایرانی ــار نی ــن ب ــده ســازد. ای ــد را زن ــم می کن ــد عل ــه ق ــل بیگان قهرمــان در مقاب
تســلط مغــول گــردن نهادنــد، بــار دیگــر شــاهنامه از نــو احیــا می شــود و بــه تصویــر کشــیدن 
ــخ  ــورت در نس ــر ص ــه ه ــرد. ب ــرار می گی ــازان ق ــان و تصویرس ــرلوحه کار نقاش ــع آن، س وقای
ــی  ــر ایران ــر هن ــه بیانگ ــردی ک ــه ف ــر ب ــر منحص ــان، تصاوی ــن زم ــاهنامه در ای ــود از ش موج
ــه از ســبک های و  ــر پذیرفت ــادی تأثی ــا حــد زی ــده کــه ت ــه جــا مان ــی اســت ب در عصــر ایلخان
ــر شــاهنامه کتابــت شــده در 720 ق. در  ویژگی هــای نقاشــی چینــی می باشــد، چنانکــه تصاوی
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تبریــز، کــه اینــک بــه »شــاهنامه دمــوت1« مشــهور اســت و اوراق آن زینت بخــش مجموعه هــا 
و موزه هــا می باشــد، بیانگــر ایــن امــر اســت. )Grabar, 2010: 96؛ آربــری، 1353: 235؛ 

ــر، 1376: 28( ــر، 1381: 615/5؛ کیانف گراب
ایــن شــاهنامه در زمــره بزرگ تریــن آثــار خلــق شــده در دوره ایلخانــی بــه شــمار مــی رود 
و شــاید بتــوان بیــان داشــت کــه ســنت هنــری ایــران بــا ایــن کتــاب پایه گــذاری شــد. آربــری 
ــی  ــران یعن ــی ای ــی مل ــر حماس ــک دوره تصاوی ــور ی ــاب مزب ــه: »کت ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
شــاهنامه فردوســی اســت و معــروف بــه شــاهنامه دمــوت اســت. مشــکل اســت کــه بتــوان 
بــه تفضیــل در بــاب ایــن اثــر هنــری خارق العــاده ســخن رانــد ولــی می تــوان دیــد کــه عــالوه 
بــر صفحــات تزیینی تــر ایــن کتــاب کــه از نظــر غنــای رنــگ و وقــار شــباهت بســیار بــه آثــار 
هنــری قــرن بعــد دارنــد و صحنه هــای بســیار مؤثــر و جالــب یکرنــگ، ماننــد بــه خــاک ســپردن 
ــی  ــر نقاش ــار هن ــه ای در آث ــام جداگان ــر مق ــاهکار بی نظی ــن ش ــود دارد. ای ــفندیار در آن وج اس

ــری، 1353: 239( ــران دارد«. )آرب ای
تصاویــر ایــن کتــاب ارزشــمند، اثــر چنــد نقــاش ایرانــی اســت و گاهــی ایــن چنیــن بــه نظــر 
می رســد کــه دو نقــاش بــر ســر یــک اثــر بــا هــم کار کرده انــد. تصاویــر ایــن نســخه 55 عــدد 

و از شــاهکارهای بــزرگ دنیــا محســوب می شــود. )دیمانــد، 1365: 51(
ــا  ــول ب ــش از مغ ــی پی ــی و بین النهرین ــنت های ایران ــوت س ــاهنامه دم ــای ش در نگاره ه
ســنت های خــاور دور درآمیختــه و گاه یکــی بــر دیگــری برتــری یافتــه اســت. تأثیــر خــاور دور 
را بیــش از همــه در چهره هــا، جنگ افزارهــا و جامــگان مغولــی و چینــی می تــوان دیــد. نحــوه 
ترســیم درختــان، صخره هــا و ابرهــا و کاربــرد نقش مایه هایــی چــون اژدهــا و ققنــوس سرمنشــأ 
ــی  ــادآور نقاشــی چین ــر ی ــن شــیوه خطــی و رنگ هــای خامــوش در تصاوی ــی دارد. هم چنی چین
ــی  ــوت تمایل ــاهنامه دم ــراِن ش ــه تصویرگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر این گون ــالوه ب ــت. ع اس
ــه نمایــش حــاالت عاطفــی انســان و تجســم حجــم نشــان می دهنــد کــه در ســنت نقاشــی  ب

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 دوره ای از نقاشــی ایرانــی، متناســب بــا محتــوای حماســی آن اســت. )بینیــون، 
1367: 95( قهرمانــان عمومــًا در حــال نبــرد پیروزمندانــه بــا نیروهــای اهریمــن مجســم شــده اند. 

1. Demotte Shahname
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ــا اژدهــا را می نمایانــد، یــک نمونــه شــاخص در ایــن حــوزه  مجلســی کــه نبــرد بهــرام گــور ب
ــی آشــکار  ــروی کیهان ــاروری و نی ــدرت ب ــن نمایان گــر ق ــی کــه اژدهــا در چی اســت. از آن جای
در طبیعــت اســت، نقــاش ایرانــی بــدون توجــه بــه ایــن معنــاِی نمادیــن، الگــوی چینــی را مــورد 
ــه دســت بهــرام ترســیم نمــوده  ــور را در حالــت شکســت خورده ب اســتفاده قــرار می دهــد و جان
اســت کــه شــاید بتــوان آن را تفســیری ایرانــی از دســتاوردهای چینــی بیان کــرد. )تصویــر: 6( در 
ایــن میــان، مناظــر طبیعــی ایــن نســخه کــه بــا رنگ هــای کم رنــگ کشــیده شــده، بــه ســبک 
ــر  ــاختمان ها پررنگ ت ــه و س ــخاص و البس ــر اش ــه تصاوی ــی ک ــت، در حال ــی اس ــی چین نقاش
ترســیم شــده و بــه ســبک ایرانــی می باشــد. بــا ایــن حــال دیمانــد معتقــد اســت کــه اســلوب 
ــواری  ــادآور نقاشــی های دی ــرد، ی ــژه مناظــر جنــگ و نب ــادی از ایــن نگاره هــای به وی تعــداد زی
قبایــل اویغــور تــرک می باشــد کــه در حفریــات خوچــو در ترکســتاِن چیــن یافــت شــده اســت. 

)دیمانــد، 1365: 51(
ــی  ــر ایلخان ــی عص ــرفت نقاش ــه اوج پیش ــوان نقط ــوت را می ت ــاهنامه دم ــوع ش در مجم
دانســت و مســلمًا تأثیــر هنــر چینــی نقشــی غیرقابل چشم پوشــی در ایــن پیشــرفت داشــته اســت 
ــی و مهارت هــای  ــی ایران ــان ســنت ذات ــش می ــر در تصویرگــری، از چال ــن ســبک مؤث ــرا ای زی

)Gray, 1997: 30( .کســب شــده از هنــر چینــی حاصــل گردیــده اســت
در ایــن زمــان هــر چنــد ســبک های چینــی در خلــق تصاویــر شــاهنامه عنصــری محســوس 
محســوب می شــدند، امــا در شــیراز جریانــی متفــاوت حاکــم بــود. از آن جایــی کــه خطــه فــارس 
از یــورش ویران گرانــه مغــول در امــان مانــد، شــیراز مرکــز تجمــع هنرمندانــی گردیــد کــه بــا 
ســنت های هنــری پیشــا مغولــی آشــنایی کامــل داشــتند و نتیجتــًا، چینــی مآبــی رایــج در تبریــز، 
کم تریــن تأثیــر را در نقاشــی شــیراز نهــاد. )پاکبــاز، 1390: 68( ازایــن رو، در شــاهنامه دیگــری 
کــه بــه ســال 742 قمــری در شــیراز کتابــت شــده اســت، شــیوه و اســلوب نقاشــی بــه گونــه ای 
ــای  ــا نقش ه ــراه ب ــرخ و زرد، هم ــای س ــر از رنگ ه ــخه ها بیش ت ــن نس ــت. در ای ــر اس دیگ
روشــن و خط هــای شکســته اســتفاده گردیــده و در آن ســواران ســرگرم بــازی چــوگان کــه از 
ــاز می باشــند.  ــر زمینــه ای ســرخ، در حــال تاخت وت ــی اســت ب بازی هــای رایــج و متــداول ایران
)پرایــس، 1356: 100( عــالوه بــر ایــن عناصــر چینــی و مغولــی بــه نمایــش زره و چهره هــای 
ــرح  ــزی، ط ــدی، رنگ آمی ــب بن ــی، ترکی ــوه اصل ــای آن وج ــه ج ــود و ب ــی محــدود می ش مغول
ــه در  ــی اســت ک ــاوت اســت. بدیه ــاًل متف ــی آن کام ــواع چین ــان از ان ــاک و شــکل گیاه پوش
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چنیــن مــواردی، تصویرســازی بــرای حماســه ملــی ایجــاب می کنــد کــه قراردادهــای کهن تــر 
زمان هــای طوالنی تــری تــداوم پیــدا کنــد )بینیــون، 1367: 103( و از این روســت کــه تصاویــر 
شــاهنامه بــا اســلوب و ســبک ویــژه ای بــه صــورت مکتبــی خــاص بــرای نگهــداری ســنت های 

ایرانــی در می آیــد.

جامع التواریخ
هنــر نقاشــی در دوره ایلخانــی تنهــا اختصــاص بــه شــاهنامه نداشــت و از آن فراتــر رفتــه 
ــر  ــر از وزی ــادی متأث ــد زی ــا ح ــن عصــر ت ــی ای ــد. نقاش ــر ش ــز جلوه گ ــون تاریخــی نی و در مت
ــخ از  ــع التواری ــود. جام ــی ب ــل اهلل همدان ــیدالدین فض ــه رش ــو، خواج ــان و اولجایت ــازان خ غ
ــی آن  ــه دســتور خواجــه، نســخه فارســی و عرب ــار خواجــه رشــیدالدین اســت و ب ــن آث مهم تری
تهیــه و بــه کتابخانه هــای سرتاســر قلمــرو حکومــت ایلخانــی و حتــی تــا مصــر فرســتاده شــد. 
ایــن کتــاب در زمینــه تاریــخ عمومــی بــه ویــژه تاریــخ مغــول و بــا شــیوه ای ســاده ولــی متغیــر 
نــگارش یافــت. یعنــی در آن جــا کــه دربــاره تاریــخ مغــول، تاتــار و ایلخانــان اســت، واژه هــای 
مغولــی و اصطالحــات آن هــا در نثــرش زیــاد می شــود و هــرگاه از منابــع قدیمــی بهــره می بــرد، 
ــره زاده، 1370:  ــار، 1370: 175؛ خب ــود. )به ــکار می ش ــش آش ــذ در قلم ــر آن مأخ ــی نث ویژگ
71/2؛ کشــاورز، 1371: 940/2( رشــیدالدین فضــل اهلل ایــن اثــر را بــه درخواســت غــازان خــان 
مــدون ســاخت و پــس از مــرگ او آن را بــه ســلطان الجایتــو تقدیــم کــرد. بــه فرمــان الجایتــو 
ــر  ــام گرفــت. بخش هــای دیگــر ایــن اث ــی ن ــارک غازان ــام غــازان خــان، مب ــه ن ــاب ب ایــن کت
ــم و مســالک  ــوام جهــان، صوراالقالی ــخ ادوار و اق ــو، تاری ــخ دوران پادشــاهی الجایت شــامل تاری
ــا هــم  ــد ب ــن ســه جل ــه ای ــزوده شــد ک ــه بخــش پیشــین اف ــف و ب ــد تألی ــک در دو جل الممال
جامع التواریــخ نامیــده شــد. )روشــن، 1384: 324( از ایــن کتــاب هــم اکنــون چهــار نســخه 

در دســت اســت:
ــن نســخه هــم  ــه در ســال 707 قمــری نوشــته و نقاشــی شــده اســت. ای 1. نســخه ای ک

ــود. ــداری می ش ــرو نگه ــگاه ایدنب ــه دانش ــون در کتابخان اکن
 2. نســخه ای کــه تاریــخ ســال 714 قمــری را دارد و در کتابخانــه انجمــن ســلطنتی آســیایی 

در لنــدن نگهــداری می شــود.
 Bloohet,1926:( .3 و 4. دو نســخه که در کتابخانه توپ قاپوســرای اســتانبول موجود اســت
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78-76 رفاعی، 1390: 92(

چهــار نســخه بــه جــا مانــده از ایــن کتــاب بیان گــر ذوق و هنــر نقاشــی ایرانــی در عصــر 
ــزی شــده و برخــی  ــه رنگ آمی ــات خواج ــان حی ــن نقاشــی ها در زم ــول اســت. برخــی از ای مغ
در عهــد تیموریــان. در تصاویــر نســخه های جامــع التواریــخ از اســلوب هاشــور زنــی نقاشــان 
چینــی »دوره تانــگ1« )618-907 م.( بســیار اســتفاده شــده اســت کــه شــاید بتــوان دلیــل آن 
ــوان اوج نفــوذ  ــر دانســت، چنان کــه می ت را حضــور نقاشــانی چینــی در مصــور ســاختن ایــن اث
نقاشــی چینــی در عصــر ایلخانــان را در ایــن اثــر شــاهد بــود. )گــری، 1355: 11؛ اقبــال، 1347: 
ــتان حضــرت  ــل، داس ــی از انجی ــامل موضوع های ــخ ش ــع التواری ــر جام ــی از تصاوی 557( برخ
ــر کشــیدن چهــره ایشــان  ــه تصوی ــی از زندگــی حضــرت محمــد)ص( و ب ــس)ع(، قصه های یون
ــد  ــه در هن ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــی بودای ــالمی و صحنه های ــر اس ــتین بار در هن ــرای نخس ب
می گــذرد و بخــش دوم کــه اولیــن نوشــتار اســت، بــه تاریــخ مغــول می پــردازد و در آن تأثیــر 
هنــر چینــی بارزتــر می نمایــد. )Hillenbrand, 2000: 129؛ گــری، 1355: 72؛ عکاشــه، 1380: 
ــر  ــو ب ــد از یک س ــاب، هنرمن ــن کت ــازی ای ــه در مصورس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب 112( این گون
ــا ویژگی هــای ظاهــری و حــاالت  ــا چهره هــای اجــداد پادشــاهان مغــول را ب ــوده اســت ت آن ب
مخصــوص نــژاد مغولــی و چینــی ترســیم نمایــد و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه وجــود تعــدادی 
نقاشــان چینــی کــه خوانیــن مغولــی آن هــا را بــا خــود بــه همــراه آورده بودنــد، احتمــال دارد بــه 
ــر: 8، 7(  ــان اســتفاده شــده باشــد. )تصوی ــاب، از آن ــن بخــش از کت ــر ای ــورد تصاوی ــژه در م وی

)تجویــدی، 1375: 70(
بــا توجــه بــه تصاویــر، آشــکار می گــردد کــه اســلوب نقاشــی و طرح ریــزی تصاویــری کــه 
در آن رنــگ نقــش عمــده ای 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 
ــه  ــی ک ــه »در حال ــد، 1365: 49( چنان ک ــت، )دیمان ــکارتر اس ــی آش ــی چین ــر نقاش ــت، تأثی اس
ــی هســتند،  ــرات چین ــد، بیان گــر تأثی ــدی، بی تردی ــر در خــط و ترکیب بن ــات بلندپروازانه ت تجربی
ــی  ــاری، توازن ــای درب ــد. در صحنه ه ــی می مانن ــی باق ــت ایران ــا و حرک ــدی پیکره ــب بن ترتی
ــت عمــل در صحنه هــای  ــدارد؛ صالب ــی وجــود ن ــه در نقاشــی های چین صــوری وجــود دارد ک

1. Tang dynasty
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رزمــی، نقاشــی ایرانــی را معــادل برخــی از بهتریــن کارهــای مکتــب یــوآن چیــن قــرار می دهــد. 
اگرچــه قواعــد نقاشــی کوه هــا، ابرهــا و آب هــا از چیــن گرفتــه شــده اند، ولــی بــه طریقــی کامــاًل 
غیــر چینــی، بــرای پرکــردن فضــای خالــی یــا قطــع کــردن صحنــه ای یــا هم چنیــن وســیله ای 
ــی  ــه صــورت نوارهای ــن نســخه کــه ب ــر ای ــد. تصاوی ــه کار رفته ان ــه ب ــرای نشــان دادن فاصل ب
ــری  ــن تصاوی ــد، زیباتری ــبت دارن ــب آن مناس ــط کات ــا خ ــد ب ــرار گرفته ان ــرض صفحــه ق در ع
هســتند کــه تــا بــه حــال در ایــران پدیــد آمده انــد و همــواره نــکات حســاس حــوادث توصیــف 
شــده را نشــان می دهنــد«. )تصویــر: 8، 7( )بینیــون، 1367: 101-100( در ایــن تصاویــر، افــزون 
بــر تأثیــر هنــر چینــی در شــکل گیری نقــوش آن و نیــز اســتفاده از تصاویــر حیوانــات افســانه ای 
ــه  ــورد، چنان ک ــه چشــم می خ ــردم آن عصــر ب ــری م ــای ظاه ــی از ویژگی ه ــرِق دور، بازتاب ش
ایــن تصاویــر مــا را در شــناخت انــواع لباس هــا و اشــیای موردعالقــه و پســند مــردم در قرنــی 

ــد. )رفاعــی، 1390: 93( ــاری می نمای ــه آن هســتند، ی ــق ب ــن نگاره هــا متعل کــه ای
ــی نســبی وارد شــده  ــر واقع گرای ــی ب ــی مبتن ــوان ویژگــی طبیعت گرای ــن حــال، می ت ــا ای ب
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، رنگ آمیــزی طبیعــی 
حیوانــات، در نظــر گرفتــن مکانیــت و اســتفاده از نمایه هــای بومــِی محیــط، رو بــه حرکــت بــودن 
ــذاری  ــیوه نقطه گ ــه ش ــگ ب ــی آن رن ــه ط ــرداز ک ــتفاده از روش پ ــات و اس ــان ها و حیوان انس
ــه فضــا و  ــه را در نظــر داشــت ک ــن نکت ــه می بایســت ای ــرد. البت ــرار می گی ــر روی ســطح ق ب
ــی  ــن واقع گرای ــر چی ــرا در هن ــت، زی ــی اس ــی دارای تفاوت های ــی و چین ــر ایران ــت در هن طبیع
رکنــی اساســی بــوده و طبیعــت در آن بــا دقــت ترســیم می گــردد، در حالــی کــه واقع گرایــی و 
ــی، آفریــده ذهــن و ادراک هنرمنــد و در حقیقــت اســتحاله ای  طبیعت گرایــی در نگارگــری ایران
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 
ــی،  ــر چین ــنت های هن ــال س ــو انتق ــت، از یک س ــی داش ــم را در پ ــه مه ــه دو نتیج ــوی ک نح
منبــع الهــام تــازه بــرای مصــوران گردیــد و از ســوی دیگــر بنیان گــذار نوعــی هنرپــرورِی ســنِت 

کار گروهــی هنرمنــدان در کتابخانــه و کارگاه هــای ســلطنتی را پدیــد آورد.
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نتیجه
 فرهنــگ و هنــر ایرانــی پــس از ســقوط ساســانیان طــی چنــد قــرن در تعامــل بــا دو فرهنگ 
اســالمی- عربــی و ترکــی- مغولــی قــرار گرفــت کــه ماحصــل آن، پدیــداری یــک فضــای متکثِر 
فرهنگــی بــا غالبیــت عنصــر ایرانــی بــود. بــا ایجــاد یــک دولــت یک پارچــه بــه وســیله مغــوالن 
روابــط گســترده ای میــان ســرزمین های گوناگــون به ویــژه 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 کارگاه هــای کتابخانه هــای ســلطنتی مشــغول 
ــب، وســعتی  ــت نقاشــان در عرصــه مصــور نمــودن کت ــن جهــت فعالی ــه کار شــده و در همی ب
ــان  ــون غازان خ ــت ســالطینی چ ــه حمای ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام ــداوم ای ــت و ت ــه یاف قابل مالحظ
و الجایتــو و هم چنیــن وزیــر خردمنــد ایــن عصــر، خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل همدانــی، بــه 
خلــق یــک ســبک جدیــد در نقاشــی ایرانــی انجامیــد کــه می تــوان آن را در تصاویــر ســه کتــاب 
منافــع الحیــوان، شــاهنامه دمــوت و جامــع التواریــخ مشــاهده نمــود کــه تــا حــد فراوانــی 
متأثــر از ویژگی هــای ســبک هنــری شــرِق دور بــود، چنان کــه ابرهــای مــواج کنگــره دار داخــل 
در هــم، پرتحــرک شــدن نقــوش انســانی و جانــوری، درشــتی و نازکــی خطــوط، چیــن و ِشــَکن 
ــیم  ــی در ترس ــه طبیعت گرای ــرد ب ــت، رویک ــای پرجمعی ــری صحنه ه ــه کارگی ــا، ب در لباس ه

ــد. ــر می باش ــن ام ــر ای ــره بیان گ ــدی نقاشــی ها و غی ــات ترکیب بن جزیی
یکــی از ویژگی هــای بــارز هنــر ایرانــی در عصــر ایلخانــان داشــتن ظرفیــِت جــذب و ایجــاد 
ــی  ــًا هم رنگ ــل و نهایت ــایر مل ــری س ــبک های هن ــتقل س ــاخصه های مس ــرش ش ــاق و پذی وف
ــژه  ــی و به وی ــد ایران ــن دوره هنرمن ــود. در ای ــان ب ــول زم ــوازن در ط ــاد ت ــتی و ایج و یک دس
مصــوران از ســبک های چینــی بهره جویــی نمــوده و آن هــا را بــا نبــوغ خــود درآمیخــت و بــه آن 
رنگــی کامــاًل ایرانــی داد. از ایــن رو، بــا پذیــرش عوامــل نــو و تــازه کــه بــه آثــار آنــان جلــوه ای 
ــا  ــل را ب ــن عوام ــان ای ــید، چن ــری می بخش ــرک بیش ت ــی و تح ــدان زندگ ــی داد و ب ــد م جدی
شــیوه های ســنتی ایــران تلفیــق نمــود کــه بــه ســختی می تــوان ریشــه ایــن عناصــر تــازه را در 
میــان تاروپــود هنــر ســنتی تمیــز داد، زیــرا آمیختــن ایــن واردات جدیــد را در قالــب یــک شــیوه 
کامــاًل ایرانــی چنــان بــه وقــوع پیوســت کــه لطمــه ای چنــدان بــه تــداوم هنرهــای تصویــری 

ــژه در ســنت مصورســازی کتــب، وارد نیامــد. ــی و به وی ایران
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