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تاثیر روابط ایران و چین بر تصویرنگاری مکتب تیموری *

چکیده
ایران و چین در گذار تاریخی پرفرازونشــیب خود ،تعامالت فرهنگی و هنری نزدیکی
را باهم تجربــه کردهاند .اســتخراج نمایگانی تاریخی در نگرشــی تطبیقی ،به همراه
مستندات تصویری بر روشن شــدن نحوه تعامالت و ارتباطات دو جغرافیا در مقطعی
همزمان از تاریخ ،و تأثیر آن بر شــکلگیری فرهنگ تصویری مدد خواهد رسانید .در
این راســتا ،روابط ایران و چین ابتدا با مروری بر روابط پیش از دوره تیموری (-1506
 1370م 771-911 / .ه .ق) و مینگ ( 1370-1644م 771-911/ .ه  .ق) و سپس در
دو امپراطوری مزبور به روشی همزمان و تطبیقی پرداخته شده است .در ادامه با تجزیه
و تطبیق نمونههای تصویری از دوره تیموری ،ســعی بر ریشــهیابی عناصر تصویری
چینی در فضای تصویری تیموری ،شده اســت .پژوهش حاضر اهتمام بر یافتن پاسخ
بر پرسشهای ذیل را دارد .ارتباط ایران دوره تیموری و چین دوره مینگ چگونه بوده
و در ارتباطات احتمالی ،فرهنگ تصویری ایران چگونه از فرهنگ تصویری چین متأثر
بوده اســت؟ نشــانهها و اجزاء عناصر در نمونههای منتخب چگونه بوده است؟ شیوه
تحقیق تطبیقی بوده و هدف آن نظری است .نمونههای شاخص در اسامی هنرمندان
به علت موضوع محور بودن پژوهش ،از افرادی است که نمایاننده نوع دیدگاه و مکتب
خویش بوده و آثارشــان اســنادی بر ارتباط تصویرنگارانه ایران و چین در دوره مزبور
است .دســتاورد پژوهش آن اســت که با وجود ارتباط رســمی ایران و چین از دوره
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مقدمه
ایران بنابر موقعیت تمدنــی و جغرافیایی خویش همواره با
تمدنها و فرهنگهای پیرامون خود در ارتباط بوده است .در
جریان ارتباطات تجاری ،سیاســی و فرهنگی ،فرهنگهای
تصویری نیز ،بنابر شرایط زمان خویش تحت تأثیر بودهاند.
بنابر مستندات تاریخی ،در راســتای تعامالت مذکور ،ایران
و چین روابــط دیرینهای را بــا همدیگر تجربــه نمودهاند.
در این راســتا ،مقطعی همزمان از تاریخ دو کشور تیموری
و مینــگ( 1370-1506م 771- 911/.ه ق) بخشــی از
تاریخ مینگ متناظر با اتمام دوره تیموری  1506م .به قصد
مطالعه تطبیقی و طبقهبندی تاریخی دورههای هردو کشور
و پرداختن به مســتندات تصویری جهت آشــکار ساختن
تأثیرات فرهنگ تصویری ،میان آن دو بوده است .این مقاله
میکوشد با مروری بر ســوابق ارتباطات پیش از تیموری و
مینگ و ارتباطات دو دوره مزبور ،به همراه نمایگانی تاریخی،
تطبیقــی از دورههای پادشــاهی و جریانهــای مرتبط با
تعامالت بین دو امپراطوری که تاثیرگذار بر تعامالت فرهنگ
تصویرنگاری بودهاند ،ریشههای تعامالت تأثیرگذار تاریخی
بر فرهنگ تصویــری هر دو را بنمایانــد .در ادامه با تجزیه و
تطبیق چهار صحنه تصویری از دوره تیموری ،به ریشهیابی
عناصــر تصویری چینی حاضــر در فضــای تصویری دوره
تیموری ،پرداخته میشود .نوشتار پژوهشی سعی بر یافتن
پاسخ بر این پرسشها را دارد که ارتباط ایران دوره تیموری
و چین دوره مینگ ،چگونه بوده است؟ و اینکه ،در ارتباطات
احتمالی فیمابین ،فرهنگ تصویری ایران چگونه از فرهنگ
تصویری چین متأثر بوده است؟ نشــانهها و اجزاء عناصر در
نمونههای منتخب چگونه بوده است؟
پیشین هپژوهش
در ارتباط بــا موضوع حاضر بــه قلم یــوکا کادویی ،كتاب
«چینی مآبی اســامی» ،2009،نشر دانشــگاه ادینبورگ
یافت شد .متن کتاب شامل مقدمه و شش جستار است که
در سهتای اول به بحث درباره منسوجات ،تولیدات سرامیکی
و فلزکاری و دیگر اشیای متفرقه و درسه تای آخری درمورد
نقاشی دوره ایلخانی اســت.کتاب فاقد گاه نگاری تطبیقی
همزمان ایران وچین بوده و صرفا تــا انتهای دوره ایلخانی را

مورد کاوش قرار داده اســت.کتاب دیگر به قلم عالء الدين
آذري« ،روابــط ايران و چيــن » چاپ  1367اســت كه به
روابط عمومي ايران و چين بهويژه رابطــه تجاري پرداخته
و نســبت به روابط تصويرنگاري نگرشي كلي داشته و بدون
مستندات تصويرنگارانه است .کتاب دوجلدی از بازیلگری
«مطالع ه هنر اسالمی و چین» ،نشــر ، The pinder press
لندن ،1987 ،متشــکل از مجموعه مقاالتی است که بر سر
نخهای ارتباطــات فیمابین – چین و ایــران – میپردازد
که بســیار کلی اســت .پایاننامه مقطع دکتری با عنوان از
توسوگیمورا« ،رویارویی ایران و چین» که در سال  1986در
موز ه ملّی قومشناســی اوزاکای ژاپن به تحریر درآمده است.
این تحقیق بر اساس ارتباطات فرهنگی مابین دو کشور در
قرن پانزدهم میالدی به نگارش درآمده اســت و بیشترین
محمد ســیاهقلم بوده و به دورههای
تمرکز نویسنده بر آثار ّ
ماقبل آن پرداخته نشده اســت و نيز مقال هاي به قلم يعقوب
آژند«،تأثير عناصر و نقشمايههاي چينــي در هنر ايران»
هنرهاي زيبا ،شــماره  ،1380 ،9به معرفي و بررســي آثار
تأثيرپذير ايراني از فرهنگ تصويري چيني ،پرداخته است.
مقاله در چارچوبي توصیفی و معرفيگونه فاقد تحليل نمونه
آثار تصويري اســت .مقال ه ديگر توســط منصور حسامي،
«مطالعهي تأثير متقابل نقاشــي ايران و چين در سدههاي
هفتم و هشتم هجري قمري» است كه در نشريهي مطالعات
تطبيقي هنر ،شماره  ،1392 ،5به چاپ رسيده است .مقاله
با نگاهي به پيشــين ه ارتباطي ايران و چين ،بر مطالع ه تأثير
عناصر چيني بر نقاشي ايران دور ه ايلخاني ،ميپردازد و صرفاً
برشي مشــخص از دور ه ايلخاني را مورد تأكيد قرار ميدهد
كه همزمان با دوره مذكور ســير فرهنگ تصويري در چين
هم مورد معرفي و بررســي قرار گرفته است .مقاله از نگاهي
دوســويه از جانب ايران و چين برخوردار بوده و متن توسط
نمونههاي تصويري همراه شده است .به جز كتاب و مقاالت
يادشده؛ منابع مشخصي كه به روابط متقابل ايران و چين در
دوره تیموری و مینگ معطوف باشد ،يافت نشد .برای جبران
بخشــی از کاســتیهای پیش گفته ،مقال ه حاضر به یاری
مستندات مکتوب تصویری به مطالعه تطبیقی روابط ایران
و چین در دوره مذکور – در سیری گاهنگارانه و تاریخی – بر
مبنای تأثیرات تصویری ،پرداخته است.
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روش پژوهش
روش در تحقيق حاضر ،تطبيقي اســت .نمونههاي شاخص
در اسامي هنرمندان به علت موضوع محور بودن ،از افرادي
اســت كه نماياننده نوع ديــدگاه و مكتب خويــش بوده و
آثارشــان ،قابليت اســتناد مبني بر روابط ايــران و چين را
داشته است .گســتر ه زماني حدود  1370ميالدی تا 1507
ميالدي ،مقارن بــا انتهاي دور ه تيمــوري در ايران و مقارن
اواخرسلطنت امپراتور دودمان مينگ -هونگجي -در چين
ميباشد.
مروری بر ســوابق ارتباطات پیش از دوره تیموری و
مینگ
در قدیمیترین مســتندات مکتوب دال بــر ارتباط ایران و
چین ،چنین آمده اســت« :در تاریخ اساطیری ایران منقول
است که فریدون پادشاه ایران ســرزمین تبت و چین و بالد
مشــرق را به یکی از سه پســر خود به نام تور تا طوج سپرد
(اصفهانــی .)10 :1346 ،بــه اســتناد قدیمیترین منابع
چینی در زمان ســلطنت مهرداد دوم(اشــک نهم ملقب به
کبیر  76-124قم ).شــهریار بزرگ اشــکانی ،روابط ایران
و چین برقرار شــد (آذری )20 :1367 ،از ســال  123ق.م،.
«جــاده ابریشــم» بصــورت راه ارتباطی منظمــی درآمد
(ســیانای .)58 :1974 ،این ارتباط مبدأ رفتوآمد رسمی
دو کشــور بود که بعدا ً نیــز بالانقطاع ادامه داشــت( .لیان
 .)2 :1973در دوره ساسانیان ( 651تا  224م 4-31 / .ه.ق)
رفتوآمد سفرا و نمایندگان سیاســی و جهانگردان ،زائران
بودایی چین به ایران و ممالک همجوار آن فزونی میگیرد و
تأثیر متقابل هر دو ملت در این دوره به اوج میرسد (آذری،
.)34 :1367
دودمان ساســانی در تندبــاد حوادث نیمه اول ســده هفتم
میالدی از میان رفت .اما رشــتههای محکم ارتباط دو ملت
ایران و چین از هم نگسســت .ایرانیها و اعراب از طریق دریا
و خشکی به چین رفتند و حتی در آنجا مساجدی را بنا کردند
) .(Pelliot, 1959: 44-45تاجران ایرانی در دوره سونگ در دو
محل مهم گوانگجو  1و چوانجو  2زندگی و فعالیت داشــتند.
).(Schottenhammer, 2015:21
در طول دوره حکومت سونگ ،مراودات فرهنگی و اقتصادی

میان چین و ایران به ســرعت رشــد کرد ،آثار به جا مانده در
ایران نشان میدهد که ظروف چینی و ابریشم از چین به ایران
وارد میشد ( یه یی )28 :1392 ،از سوی دیگر کشفیات اخیر
3
باستانشناسی مؤید این نکته است که سفالهای چانگ شا
از اواخر دوره تانگ ( 908-618م 295-4 / .ه.ق) با کشــتی
به جنوب ایران صادر شده اســت .در آن تولیدات ،نشانههای
مشخصی از نفوذ عناصر تصویری مرســوم در فرهنگ ایران
مانند نمادهایــی از گل نیلوفر ،آیاتی از متــن قرآن و ظروفی
با لعاب ســبز و ابر و بادگونه به چشــم میخورد (Glenister,
) 2009:14مناسبات رفتوآمدهای جاری میان ایران و چین
امکان بســیاری از ترجمههای متون بودایی را به چین فراهم
ساخت .عناصر تزئینی و گیاهی از جمله نیلوفر وارد چین شد
که در چین تبدیل به نماد بودایی شد ).( Speiser, 198:124
حکومت چین در ناحیه شمال و تشکیالت سیاسی پیچیده
ی ایران در اوایل ســده ســیزدهم  .م /هفتم هـــ.ق ،هر دو با
لشکرکشــی مغوالن از بین رفتند .علیرغم قتل عام و تبعید
دستهجمعی مردم توســط مغوالن ،پس از پیروزی و استقرار
آنها در چین و ایران ،رونق در تجارت جهانی مجددا ً برقرار شد
و این روند در انتقال ایدههای هنری میان دو سرزمین انقالبی
به پا کرد (استنلی .)142 :1392 ،در دوره ایلخانان (1335-
 753-653/ .1256ه.ق) بــه ترتیب شــهرهای مراغه ،تبریز
و ســلطانیه مراکز هنری و محل تأثیر ورود نقاشی چینی در
نگارگریهای ایران شدند ). (Masuya, 2002:57
در آثــار تصویرســازی شــده دوره ایلخانــی از جملــه:
«جامعالتواریخ»« ،منافعالحیوان»« ،شــاهنامهی دموت»،
«کلیله و دمنه» تأثیر آشکار هنر تصویری چینی هویداست
(پــوپ  ،27 :1378پاکبــاز ،62 :1379بینیــون و دیگران
.)89 :1378
ارتباطات(تیموریانومینگچین)
اولّین تغییر اساسی در سیاست خارجی چین ،بعد از استقرار
سلســلهی مینگ« ،محدود کردن روابــط و خطوط تجاری
عظیمی بود که در دوره حکومت یوآن شــکل گرفته بود .به
این معنی که حاکمان یوآن تجــارت آزاد را با مرزهای بیرون
از چین و برانداختن مرکزیت چین مبنی بر نظارت تمام عیار
در ارتباطات تجاری مرتبط با خارج از مرزها ،آزاد اعالم کرده
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بودنــد» ) .(Yan, 1993: 82بنابراین حکومــت مینگ دوباره
باور ســ ّنتی ،مبنی بر انحصاری کردن روابط خارجی توسط
فعالیتهای گروههای
دربار را به اجرا گذاشــت .این تصمیم ّ
تجاری خصوصــی را دچــار محدودیت نمــوده و وضعیت
آن دوره از روابط خارجی چین را شــبیه روابط پیش از دوره
یوآن ســاخته بود .به عبارتی«احیــاء جهانبینی قدیمی که
تمدن اســت و ســرزمینهای مجاور
میگفت :چین مرکز ّ
رعیت آن .4این باور کنفوسیوسی روابط چین را با دنیای خارج
معنا میکــرد») .(Fairbank, 1968: 49امپراتوری تیموری
در چنین رویکردی از چین به دنیای خــارج ،پا به عرصهی
ظهور گذاشــت .هم ه محدودیتهای پیش آمــده از رویکرد
ســ ّنتی چین ،ســرزمینهای دیگر و روابط آنها را با چین در
حدی که این
وضعیتی نابرابر و نسبتاً نامتعارف قرار میداد .تا ّ
ّ
محدودیّتها باعث تحریک بنیانگــذار امپراتوری تیموری –
تیمور در اواخر عمر  -برای حمله به چین –البته نافرجام -شد
) .(Haneda, 1912: 28دربار مینگ نسبت به سلسله تیموری
دو راه را میتوانســت در پیش بگیرد .پذیرش یا ر ّد برقراری
مناســبات .برعکس روی ه خارجی چین ،تیموریان –در آغاز-
روی ه منسجم خارجی را اتخاذ نمیکردند و ح ّتی یکپارچگی
روی ه تیموریان ،نسبت به روی ه مشخص مینگچین ،در سطح
ضعیفتری قــرار داشــت) . (Chen, 1957: 23بــه این علّت
که چین ،روابط خارجی خــود را در چهار نوع ارتباط خالصه
مینمود :ا ّول؛ نوع انتخابی ، 5به این معنی که سرزمین خارجی،
تحتالحمای ه سیاســی چین قرار میگرفت و از سوی دربار
عنوان وایچن ، 6دریافت مینمــود .د ّوم؛ نوع همپیمانی( 7با
ازدواج) ،برقراری همپیمانی که معموالً براســاس ازدواج بین
دربار چین و سلســل ه خارجی انجام میپذیرفت .ســ ّوم؛ نوع
خراجگزاری 8که ســرزمین خارجی در زمانهای مشخصی،
خراجی معین به دربار چین پرداخــت میکرد ،با این قید که
امپراتوری چین ســروری بالمنازع بر آن ســرزمین داشت.
چهارم؛ نوع تجاری  ، 9صرفاً به ارتباطات تجاری ســاده بدون
روابط سیاسی ،داللت میکرد ).(Tibor, 2007: 45
ارتباط تیموریان و مینگ اغلب از نوع ا ّول و چهارم ،سیاسی
و تجاری بوده است.
از آنچه گذشــت میتوان نتیجه گرفت که حاکمان تیموری
هیچگاه رابطهی خراجگزارانه با امپراتوری چین نداشتهاند به

همان نحوی که در نوع ســ ّوم ارتباط چین با دیگران مطرح
شد« .اشــکال رســمی ارتباط به دو نحو انجام میپذیرفت.
ارتباط از طریق ســفرا ،که معموالً از ســوی دربار امپراتوری
به دربار و پایتخت امپراتوری کشور مقابل فرستاده میشد و
سـ�رحدات مرزی امکانپذیر بو»د»�(Fair
دیگری در مناطق و
ّ
).bank, 1968: 51
شــدت مشغول
در ســال 1387م 788 / .ه.ق ،تیمور که به
ّ
استحکام بخشــیدن پایههای قدرت خویش و همچنین در
پی گســترش قدرت نظامی خویش در مازندران و خراسان و
سیستان بود ،ا ّولین فرســتاد ه خویش را همراه با هدایایی به
درباره مینــگ -هونگوو  - 10فرســتاد (میرجعفری :1390
 .)196در سال 1395م 797 / .ه.ق ،هیاتی به همراه نامهای از
سوی دربار مینگ-هونگوو به دربار تیموری فرستاده شد .در
مفادنامه به پذیرش تیمور و هدایای او از سوی امپراتوری چین
اشاره شده بود .هیات اعزامی از چین توسط افراد؛ فوان ،11لیو
وی  ، 12گووا جی 13و یئاو چن 14رهبری شده بود .در بین آنان
نام فوان به عنوان سفیر چین بارها در متون چینی تکرار شده
اســت ) .(Xianbinlu, 1591: 46-72برگشت هیات اعزامی به
حدی که دربــار مینگ مجددا ً هیات
چین به تأخیر افتاد به ّ
دیگری را در ســال 1397م 799 / .ه.ق ،برای بررســی علّت
تعویق رجعت فرستادگان نخســت ،به دربار تیموری فرستاد
) .(Yan, 1993: 86نکت ه حائز اهمیت در ارتباط با دو امپراتوری،
ادام ه کم و بیش ارتباطات فیمابین بعد از آشکار شدن تصمیم
تیمور مبنی بر حمله بــه چین در ســال  1404و 1405م/ .
 708-806ه.ق – بعــد از مرگ تیمور -اســت (میرجعفری
.(Xianbinlu, 1591: 42-96) ،)194-198 :1390
از ســوی دیگــر در امپراتوری تیمــوری ،بعد از بــه قدرت
مدت
رســیدن شــاهرخ ،وی هیاتی را به همراه فوان ،بعد از ّ
زمان طوالنــی گیرافتادن در قدرت امپراتــوری تیموری ،به
ال در ســال 1410م 812 / .ه.ق،
نانجینگ 15فرستاد .و متقاب ً
ســفرایی از چین به همراه نامهای از امپراتور به شاهرخ ،وارد
هرات شــدند .در آن نامه امپراتــور بر ادام ه روابــط میان دو
امپراتوری تأکید ورزیده بود ) .(Woods, 1990: 33ارتباط دو
حدی پیش رفت که ســفیری از چین در سال
امپراتوری به ّ
موفقیت او نه
1414م 816 /.ه.ق ،مجــددا ً وارد هرات گردید.
ّ
به علل سیاســی یا تجاری ،بلکه به علّت گزارش با ارزشی بود
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ن چنگ  ، 16در مورد
که توسط یکی از فرستادگان چینی -چ 
وضعیت جغرافیایی ،تولیدات محلّی ،آداب و رســوم ،اماکن و
تشریفات رسمی ،تهیه شــده بود (Fairbank, 1968: 58) 17
متقاب ً
ال فرســتادگانی از دربار تیموری -هــرات -عازم چین
شدند که معروفترین سفرنام ه باقیمانده گزارش غیاثالدین
محمد نقاش اســت( .بالنت« .)212 :1363 ،در این زمان به
ّ
علّت رفت و آمد زیاد مظاهر فرهنگ غنی و بارور چین در ایران
ی که در نوشتههای مورخان و
به شدت رســوخ یافت .بهطور 
شاعران این دوره ،همهجا از محاسن چین یا ختا و نگارخانه یا
نگارستان آن گفتگو شده است» (آذری .)110-130 :1367
ســفرنامههای چنچنگ و نقاش  18وجوه مکملی در ارتباط
بین دو امپراتوری هســتند ) .(Twitchett, 1988: 261بعد از
مرگ یونگله ،خط مشی و روی ه خارجی دربار چین به سمت
حالتی تدافعــی و منفعل در مواجهه با ســرزمینهای دیگر،
سوق پیدا کرد.
بعد از افول قدرت شــاهرخ 1447م 850 / .ه.ق ،همزمان با
هونگشــی 1425م 828 / .ه.ق ،روابط تیموری و مینگ در
تجارت و دادوستد ادامه داشــت ،اما تا انتهای دوره تیموری
در ایران و همزمان با ظهور صفویــان 1507م 911 / .ه.ق،
هرگز رونق سابق –دوره شاهرخ -را به دست نیاورد.
شاهنامه بایسنقری
بایســنقر میرزا پس از آنکه به فرمان شاهرخ حکومت هرات
را به دســت گرفت ،کتابخانه – کارگاه بزرگ خود را در این
شهر به پاکرد و برجستهترین استادان زمان را از سراسر ایران
در دربار خویش گرد آورد .در میان اینان افرادی چون جعفر
تبریزی ،قوامالدین ،پیراحمد باغشمالی ،میرخلیل و خواجه
غیاثالدین ،حاج علی منصور ،امیرشــاهی سبزواری وجود
داشتند(حســینیراد .)22 :1384 ،ســلیقه ممتاز بایسنقر
و مهارت کمنظیر این اســتادان در بهترین نمونههای کتاب
نگارگری ســده نهم هـ.ق ،آشــکار شــد .تصویرنگار زمان
بایســنقر در ادامه تصویر نگاری عهد اسکندرسلطان به یک
ســبک قدیمی و قانونمند دســت یافت که نمود بارز آن در
تصاویر شاهنامه مشهور به بایسنقری (1430م 833 / .ه.ق)
هویداســت« .ترکیببندی تصویرنگاریهای دوره بایسنقر
میرزا ،بر اســاس ارتباط هماهنگ میان سطوح افقی و اریب

و ضرباهنگ ظریف رنگ در سرتاســر اثر اســت( ».کنبای،
 .)61 :1382هنرمندان این دوره بــرآن بودند که حادثهای
را مجموعه از عناصر تصویری روایت نمایند( .هاتشــتاین،
 .)426 :1390در رونــد روایــت تصویــری ،تصویرگر در
نمایــش اجزاء تصویــری از عناصــر وارداتی اخذ شــده از
فرهنگ تصویری چین ســود میجوید ،که در بخش بعدی
به نمونههای برگزیده پرداخته میشــود .بنابر روابط پیش
گفته ،میان دو امپراتوری ،اهم ارتباطات در جدول  1آورده
میشود.
تجزیهوتطبیق
تصویر 1نمایشــگر صحنه مباحثه دانشــمندان در حضور
پادشــاه اســت .شــخصیت اصلی تصویر -حاکم -در میانه
تصویر و بر روی سریری اســتقرار یافته است .مالزم نزدیک
او در ســمت چپ وی و ســایرین در مرتبهای پایینتر در دو
سمت تصویر در وضعیتی ایســتاده به نمایش درآمدهاند .دو
نفر نشسته در پیش زمینه روبروی هم نشسته و مباحثه میان

تصویر  .1شاهنامه بایسنقری ،مکتب تیموری ،هرات 1430 ،م 833 /.ه.ق ،کتابخانه
موزه کاخ گلستان( ،حسینیراد .)65 :1384
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جدول .1گاهنگاری تطبیقی روابط و مناسبات تاریخی ایران و چین (تیموریان -مینگ) ،ماخذ :گاهشماری تاریخی ،ایران و چین ()www.metmuseum.org/Timeline/China
طراحی و تطبیق :نگارندگان.

تاریخ
میالدی هجری قمری

پادشاه تیموری امپراتور مینگ

اهم روابط و مناسبات ایران و چین

-1370
1506

911-771

پادشاهان تیموری

امپراتورانمینگ

در دوره حکومت تیمور و اوالد او روابط ایران و چین باز هم توسعه و گسترش
بیشتری مییابد.

قرن 14

قرن 8

تیمور
1405-1370م.

گ وو
هون 
1398-1368م.

آغاز قدرت تیموریان در ایران و مینگ در چین.

قرن 14

قرن 8

تیمور
1405-1370م.

جیانون
1402-1399م.

تثبیت قدرت تیموریان در ایران و مینگ در چین.

قرن 15

قرن 9

شاهرخ
1447-1409م.

یونگلو:
یونگلو
1424-1403م - .پایتخت را به پکن منتقل مینماید.
اعزام هیاتها و سفرایی به دربار شاهرخ.تبادلنامه و هدایا از دو طرف.عصر طالیی اسالم در چین.رسوخ فرهنگ چین درایران.در نوشتههای مورخان و شعرا از محاسن چین یا ختا بسیار استفاده شده است.تأثیرپذیری ظروف سفالین چینی در چین از شکل ظروف فلزی ایرانی.-شکلگیری و تفکیک دو مکتب نقاشی :مکتب جه و مکتب وو.

قرن 15

قرن 9

شاهرخ
1447-1409م.

هونگشی
1425م.

قرن 15

قرن 9

شاهرخ
1447-409م.

شوانده
1435-1426م.

قرن 15

قرن 9

شاهرخ
1447-409م.
الغبیگ
1449-1447م.

جنگتونگ
1449-1436م.

قرن 15

قرن 9

عبدالطیف
1451-1449م.

جینگتای
 1457-1450م.

قرن 15

قرن 9

ابوسعید
1469-1451م.

تیانشون
1464-1457م.

قرون
16-15

قرون 10-9

ابوسعید
1469-1451م.
حسین بایقرا
1506-1469م.

چنگهوآ
1487-1465م.

قرون
16-15

قرون 10-9

حسین بایقرا
1506-1469م.

هونگجی
1505-1488م.
جنگده
1521-1506م.

قرن 16

قرن 10

شاهرخ:
حمایت از هنرمندان و نسخههای مصور قدیمی.مصورسازی آثار ادبی مهمی چون خمسه نظامی ،بوستان و گلستان سعدی.معراجنامه ،شاهنام ه بایسنقری و کلیله و دمنه. تأثیر نقاشی چینی در آثار ،مراحل تکوینی مکتب هرات را نشان میدهد.ارتباط روزافزون تجاری و داد و ستد با چین.رواج ظروف چینی ،پارچههای ابریشمی و بافتههای چینی به نفوذ نقشمایههای چینی ،منجر شد.
اعزام غیاثالدین نقاش به همراه هیاتی سیاسی ،فرهنگی به چین.نقاشان مهم و تأثیرگذار :موالنا خلیل نقاش ،استاد منصور ،غیاثالدین نقاش،روحا ...میرک ،خواجه علی مصور ،سیداحمد نقاش.
استاد جهانگیر بخاری که شاگرد نقاش چینی به نام کونک بوده و استادجهانگیر بخاری استاد کمالالدین بهزاد بوده است.

آغاز دور ه صفویان ادام ه امپراتوری
مینگ تا 1644م.
1507م.

 ادامه ارتباط تجاری و دادو ستد میان ایران و چین. نفوذ اروپا به چین. -دوران افول سلسل ه مینگ.

 احیای نهضت هنری هرات. ظهور محمدسیاهقلم با تأثیرپذیری شدید از نقاشی چینی و مردمنگاری وی. ظهور استاد کمالالدین بهزاد. شکوفایی بیسابق ه نگارگری ایرانی.000

مکتوب در منابع
ایرانی

چینی
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تصوير  1الف  .بخشی از تصویر ( ،1ماخذ :نگارندگان)

تصوير 1ب  .بخشی از تصویر ( ،1ماخذ :نگارندگان)

آنها شکل گرفته است.در ســطح یک دوم باالی تصویر -بر
زمینهای روشــن -عناصر القاءگر معماری و تزیینات وابسته
به آن ماننــد ،پنجرهها ،دیوارکوب ،لچکــی و نقوش تزیینی
روی دیوار ،نقش بستهاند .عناصر نقوش تزیینی به کاررفته در
تصویر در دو مورد حائز اهمیت بوده و قابلیت ارجاع به منابع
تصویری چینی را دارا هستند .الف -عناصر و نقوش تزیینی
بکار رفته در البسه حضار در جلســه ب -عناصر تصویری به
کاررفته شده در داخل قابهای عمودی در ازارهها به عنوان
موضوعی تصویری -تزیینی از درخت و پرنده.

تزیینات تصویرنگارانه با عناصری چون؛ آهو ،درخت پرپیچ و
خم حالت دار با برگهای پراکنده و همچنین نقوش تزیینی
با تکرار خطوط مواج موازی ،ماننــد خطوط ابرهای پیچان
چینی ،نقش بســتهاند.در سایر شــخصیتهای به نمایش
آمده در فضای تصویری ،تصویرنگار تیموری از تصویر ســه
موجود زنده -مرغابی ،سیمرغ ،آهو -به همراه ترکیبی روان
و مــوزون با درخت یا گیاهان آبی ،اســتفاده نموده اســت.
(تصاویر  1الف 1 ،ب 1 ،ج 1 ،د 1 ،ر 1 ،و) «.استفاده از عناصر
تصویری مانند مرغابی ،سیمرغ و آهو از دوره تانگ در چین
معمول بوده است» ).(Kadoi,2009:131

حضار:

عمودی ،درخت و پرنده:

الف -عناصر و نقوش تزیینی به کاررفته شــده در البسه

ب -عناصر تصویری به کاررفته شــده در داخل قابهای

برروی لباس شــخص اول مجلس -حاکم -لباس زیر ردا و
ردای پوشیده شده بر شانه سمت چپ وی(تصوير  1الف).

تصویر نگار تیموری در قاببندی مستطیل شکل عمودی در
ازارههای میانه تصویر ،به همراه گره چینی هندسی در پایین

تصوير  1ج  .بخشی از تصویر ( ،1ماخذ :نگارندگان)

تصوير 1د  .بخشی از تصویر ( ،1ماخذ :نگارندگان)

تصوير  1ر  .بخشی از تصویر ( ،1ماخذ :نگارندگان)

تصوير  1و  .بخشی از تصویر ( ،1ماخذ :نگارندگان)
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تصوير  1س  .بخشی از تصویر ( ،1ماخذ :نگارندگان)

تصوير  1ط  .بخشی از تصویر ( ،1ماخذ :نگارندگان)

قابهای عمودی ،بــه القای صحنه پرنــده و گیاه پرداخته
است.
ظرافت رعایت شده در طرحاندازی و القای حالت شاخههای
درختان ،به همراه شــکوفهها و برگهــا و همچنین القای
حالت ســبکی و چاالکی طــرح پرندهها ،بــه القای لطافت
و ظرافــت در کل فضــای تصویری مدد رســانیده اســت.
(تصویرهای 1س 1 ،ط 1 ،هـ).

تصوير  1هـ  .بخشی از تصویر ( ،1ماخذ :نگارندگان)

موضوع پرنده برروی درخــت ،از موضوعات تصویری تجربه
شــده در فرهنگ تصویرنگاری چین بــوده و پرداختن به
تصویرگری پرندگان -به نحوی طبیعی و اندام شناســانه-
در چین به ســده دهم میــادی /چهارم هجــری قمری،
برمیگردد (تصویر .)2
سابقه تصویرگری از پرنده برروی شــاخه درخت به عنوان
موضوعی برگرفته شــده از ادبیــات چین ،بــه اوایل قرن

تصویر  . 2پرندگان قیمتی و الکپشتها ،اثر خوانگچوان ، 19قرن دهم میالدی ( 965-903م ).مربوط به سلسل ه پنج پادشاهی ،تومار  ،مرکب و رنگ روی ابریشم
اندازه  5200×4150میلیمتر) www.chinaonlinemuseum.com/Painting-Yuan( ،
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تصوير .3پرنده بر روی درخت زمستانی،لیدی ،20نقاشی توماری ،مرکب و رنگ بر روی
ابریشم چین1187 ،م583 /.ه.ق

تصویر  .4سه دوست و یکصد پرنده ،بیین  ،جینگ زائو ،21حدود 1428-
1356م 832-757/.ه.ق ،دوره مینگ ،طومار آویختی مرکب و رنگ روی
ابریشم 151/3×78/1،میلیمتر .کاخ موزهی ملی  ،تایپه

دوازدهم میالدی /ششم هجری قمری ،دوره سونگ (تصویر
 )3وترکیب آفرینی با مجموعهای از پرندگان متنوع به همراه
شاخههایی از درختان و خیزران ،به قرن چهاردهم میالدی/
هشتم هجری قمری ،دوره مینگ برمیگردد(تصویر .)4
تصویر  ،5تصویر با موضوع به بند کشیدهشــدن ضحاک در
غار ،به عنــوان بخشــی از روایات شــاهنامه ،درآمیختگی
تصویری انسانهابه عنوان بازیگران اصلی داستان تصویری
و اجزاء طبیعت مانند درختان ودرختچهها و تپهها ،سنگها
و صخرهها و غاری که پیرامون آن را صخرههای درهم تنیده
پوشــانیدهاند ،نشــان میدهد .نکته قابل توجه در تصویر
مزبور -با یادآوری اینکه حضور صخرههــا به دوران تانگ و
درختچههای ظریف به همراه پرنــده از نظر فرهنگ تصویر
نگاری در چین حداقل به دوران ســونگ (قــرن دوازدهم
میالدی /ششم هجری قمری) مربوط میشود (رجوع شود
به تصویر .)3
اســتفاده تصویرنگار در سطح البســه چهار شخصیت لباس
ن به جز ضحاک مــار به دوش بــا باالتنه بدون
برتن داســتا 
لباس -از نقوش سنتی چینی به عنوان تزیینات تصویری در
پوشش آنهاست(.تصویر از لحاظ استفاده از عناصر تصویری
چینی برای فضاسازی کل تصویر قابل مقایسه -از نظر عناصر
تصویری -و قابل تطبیق -از نظر موضوع تصویری -باتصویر
 6میباشــد .تصویر  5با فاصله تقریبی یکصدوســی سال،

ظریفتر و دارای عناصر منســجمتری در استفاده از صخره
سازی و درختچهها و پرندهها به تأثیر از فرهنگ تصویرنگاری
چین اســت .در تصویر  6عناصر تصویری درشــتتر و بیان
موضوع با صراحت بیشتری ،به تصویر درآمده و ابرها و لباسها
از نوع چینی زمان خود -حدود  1300میالدی 700/هجری

() www.metmuseum.org/Timeline/China

(www.chinaonlinemuseum.com/Painting-birds-bian-jingzhao.
) php

تصویر  .5به بند کشیده شدن ضحاک در غار ،برگی از شاهنامه بایسنقری ،احتماالً
 1430م 833 / .هـ.ق ،کاخ گلستان (حسینیراد.)52 :1384 ،
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تصویر .6فریدون ضحاک را در کوه دماوند به بند میکشد ،تصویری از اولین شاهنامه کوچک ،شمال غربی ایران ،
 1300م700 / .ه.ق) www.Cbl.ie/islamicseals/View-Seals/137.aspx( ،

تصوير 5الف .بخشی از تصویر 5
(ماخذ :نگارندگان)

تصوير 5ب  .بخشی از تصویر 5
(ماخذ :نگارندگان)

تصوير 5ج  .بخشی از تصویر 5
(ماخذ :نگارندگان)

تصوير 5د  .بخشی از تصویر 5
(ماخذ :نگارندگان)

تصوير 5ز  .بخشی از تصویر 5
(ماخذ :نگارندگان)

قمری ،تأثیر پذیرفته است.
در تصویر 5ج  ،برروی ســینه شــخصیت پتک به دســت
به عنــوان کارگزار دو نفر نشســته برروی اســب ،نقشــی
چهارگوش ،شــبیه شــخصیت تصویر  5الف مرغابی شناور
در آب و گل و گیاه پیرامون آن ،طرحاندازی شــده است .در

تصویر  5د شخصیتی که وظیفه کوبیدن میخ بر پای ضحاک
را دارد ،بر پشت لباس خود -حدودا برروی کتفها -نقشی از
پرندهای مانند سیمرغ به همراهی چند گیاه پیچ و تابدار به
سبک پرنده و گیاه چینی را در حالتی چهارگوش با خود دارد
تصویرنگار ،در طرحاندازی خود ،نقوش تزیینی دو سوار -به
عنوان شــخصیتهای قابل احترام صحنــه -آزادتر و بدون
محدودیت طرح در شــکلی چهارگوش ،اما در طرحاندازی
دو نفر شــخصیت در حال انجام وظیفه ،تصویــر  5ج 5 ،د،
سعی بر محدود نمودن اشــکال تزیینی در قابی چهارگوش
داشته اســت .تصویر  5ز  ،سایبانی را برســر پادشاه جوان
نشــان میدهد .نقوش تزیینی برروی سایبان ،القاگر نقوش
تزیینی گیاه و پرنده ملهم از اصل چینی اســت .حضور یک
جفت پرنده به نحوی متقارن و مکمل با بالهای گشــوده و
دمهای بلند به همراه نقوش گیاهی نســبتا متقارن ،یادآور
الهام تصویرنگار تیموری از تصویرنگاری چینی است(تصویر
 7و .)8عناصر به کارگرفته شــده به عنــوان نقوش تزیینی
البسه چهار شخصیت ،مانند :مرغابی ،گیاهان تزیینی کنار
آب ،ســیمرغ و خطوطی چون ابرهای پیچان ،پرندههایی با
دمهایی بلند ،از عناصر تصویرنگارانه چینی مورد استفاده در
تصویرنگاری تیموری شاهنامه باسینقری است.
از دیگر نمونههــای تأثیرپذیــری فرهنــگ تصویرنگاری
تیموری از فرهنگ تصویرنگاری چین ،بــه دو اثر تصویری
دیگــر پرداخته میشــود ،تصویر ،9تصویر اســب افتاده بر
زمین را به همراه مربی و مالزم خویش نشــان میدهد .نوع
طرحاندازی تصویرنگاری تیمــوری از حالت بر زمین افتاده
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تصویر . 7خسرو و شیرین (دو دلداده) ،دوره تیموری ،موزه توپقاپی  ،استانبول ،خزانه

تصویر  : 8همنوازی در زیر شاخهی درخت دوره تیموری ،موزه توپقاپی ،استانبول،
خزانه 2152-36a

اســب ،وضعیت گردن و ســر ،پاها و نوع افقی شدن اندام،
قابل تطبیق و مقایســه با تصویر 10از دوره یوآن میباشد.
شــباهت فوق العاده در طراحی وضعیت هردو اســب در دو
تصویر متفاوت و لحاظ نمودن تقــدم تاریخی نوع چینی-
تقریبا سده سیزدهم میالدی /هفتم هجری قمری ،و در نظر
داشتن تاریخ آفرینش تصویر  9تقریبا سده پانزدهم میالدی/
نهم هجری قمــری ،تأثیرپذیری تصویر تیمــوری از نمونه
چینی ،را آشکار مینماید.
تصویر  ،11گربه نشســته بر کمین را نشــان میدهد .گربه
در وضعیــت و ترکیبی کامال مدور ،رو بــه بیننده تصویر در
حالتی جمع نشســته اســت .تصویر مربوط بــه اوایل قرن
شــانزدهم(اواخر دوره تیموری) ،با خاکستریهای مالیم و
خطوط منحنی و زندهنما و با دقتی قابل مالحظه در نمایش
حالت جاندار گربه به نمایش درآمده اســت .تصویر مذکور
قابل تطبیق و مقایســه -در حالت و نحــوه نمایش گربه -با

تصویر 12اســت .باتوجه به تاریخ هردو اثر و تقدم تاریخی
تصویر چینی ،احتمــال تأثیرپذیری تصویرنــگار تیموری
از تصویر مشــابه چینی(تصویر  )11تقویت میشــود اما در
بررســی روش اجرای تصویر  11خاکســتریهای مالیم و
خطوط زندهنمای لطیــف ،دارای انســجام و لطافت بیانی
چشمگیری است.

65a-fol. 215
) (www.Pinterest.de/Pin/52642942.8124322112

تصویر  . 9رام کردن اسب ،محمد سیاه قلم  ،دوره تیموری ،هرات  1469م 784 / .ه.ق،
اندازه  500×324میلیمتر
) (http://tourcaptivedemous.wordpress.com

) (Kilyios.ee.bilknet.edu.tr/history/Pictures2/77.jpg

جمعبندی
بنابر آنچه گذشــت ،ارتبــاط تیموریان و مینــگ ،از چهار
نوع ارتباط تعریف شــده در دربار چین ،محــدود بر دو نوع
بوده است :سیاســی و تجاری .ارتباطات رســمی از طریق
ســفرای دو امپراتوری و همچنین در مناطق و ســرحدات،
امکانپذیر بود .هردو امپراتوری در دوران امپراتوران نســل
اول -تیمــور(1405م1370-.م772-808/ .ه.ق) و هونگ
وو(1398م1368 -.م770-801 /.ه.ق) به نحوی مشــابه،

تصویر  . 10اسب افتاده بر زمین ،هنرمند نامعلوم ،مرکب روی ابریشم ،دوره تانگ
) (www.chinaonlinemuseum.com/Painting-Yuan
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تصویر  . 11گربه نشسته در کمین ،مکتب تیموری ،هرات ،موزهی توپقاپی ،استانبول،
خزانه(Sugimura 1986 : 194). 66b .fol 2160

تصویر  . 12یک گربه  ،اثر شنجو( ، )22مینگ  1509-1427 ،م915-831 /.ه.ق،

مشــغول تثبیت قدرت امپراتــوری خویش بودهانــد .اما از
نسل دوم امپراتوری ،شــاهرخ(1447م1409-.م-851 /.
812ه.ق) و یونگ لــه(1424م1403-.م806-827 /.ه.ق)
تبادل ســفرا و روابط فیمابین ،به اوج میرســد( .فهرست
فعالیتهای شاهرخ و یونگ له در جدول 1آمده است).
در اثنای روابط نزدیک میان دربار تیموری و مینگ ،بایسنقر
میرزا به فرمان شاهرخ حکومت هرات را به دست میگیرد.
در این زمان مصورسازی نســخ ادبی و قدیمی چون خمسه
نظامی ،بوستان و گلستان ســعدی و معراجنامه و شاهنامه
فردوسی و کلیله و دمنه رونقی کامل یافته بود .از میان آثار
مزبور دو نمونه از تصویرنگاریهای شــاهنامه باســینقری
انتخاب گردید و مورد تجزیــه و تطبیق با نمونههای چینی،
قرار گرفــت .و همچنین دو اثــر دیگــر از دوره تیموری-
اســب افتاده بر زمین و گربه نشســته بر کمین -به عنوان
نمونه ،برای اثبــات تأثیرپذیری تصویرنــگاری تیموری از
تصویرنگاری چینی ،آورده شد.

یک تک رنگ (زرد ،نارنجی) به سبک و روش چینی استفاده
شده اســت .عناصر مزبور در فرهنگ تصویری چین از دوران
سونگ معمول بوده است.
 در فضای تصویری ،از قاببندی عمودی -دارای تصویریپرنده و درخت -استفاده شده اســت .موضوع پرنده بر روی
شــاخه درخت ،از موضوعات مورد عالقه چینیان حداقل از
دوره سونگ بوده است.
در تصویر 5تصویرنگار تیموری برای فضاسازی کل تصویر از
صخرهها و تپهها با بافت و حالت چینــی – مربوط به دوران
تانگ -و درختچهها و پرندهها – مربوط به دوران ســونگ-
بهره برده است.
 برای تزئین البسه شــخصیتهای انسانی حاضر در صحنهتصویر از نقوش مرغابی ،ســیمرغ و خرس استفاده شده و با
یک تک رنگ زرد -نارنجی ،به اجرا درآمدهاند.
 ابرهای پیچان و پرندههایی با دمهای بلند در حالت قرینه،به عنوان مضمونی برگرفته شــده از مضامین ادبی چینی ،بر
سطح سایبان ،نقش بسته است.
در تصویر ،9تصویرنگار تیموری در نمایش حالت اسب افتاده
بر زمین از نمونه مشــابه چینی -کار شــده در دوره یوآن-
تأثیری آشکار پذیرفته است .با این تفاوت که نمایش اندام در
نمونه چینی واقعگرایانهتر از نمونه ی تیموری – منسوب به
محمد سیاهقلم -میباشد.
در تصویر  ،11حالت گربه نشسته و جزئیات نمایش اندام ،در
مقایسه با تصویر چینی تأثیری آشــکار – ا ّما بسیار ظریف و

نتیجهگیری
در تجزیه و تطبیق تصاویر ،نتایج ذیل حاصل شد:
 تصویرنگار تیمــوری از عناصر تصویــری مانند؛ درخت وگیاهان با حالت پر پیچ و خم بــا برگهای پراکنده -به قصد
تزیین فضــای تصویری -در تزیین البســه حضار در صحنه
تصویری (تصویر  )1سود جسته است.
 -از موجودات زنده مانند؛ مرغابی ،سیمرغ ،در ترکیبی روان با

(https://news.artnet.com/art-word/taiwans-national) place-museum-digitizes-7000000-images
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منسجم – از نمونه چینی -اثر شنجو -را مینمایاند.
در نهایت ،باتوجه به روابط دربــار تیموری و مینگ ،به ویژه
در نســل د ّوم امپراتوران ،به تبع روابط سیاســی و تجاری،
روابــط تصویرنگاری نیز قــ ّوت پیدا نمود .حضــور عناصر
تصویری چینی در بخشــی از فضای تصویــری آثار دوره
تیموری ،مورد شناســایی و مداقه قرار گرفت و هم چنین با
در نظرداشتن تاریخ بوجود آمدن آثار تصویری پیش گفته

پینوشتها

تقدم نمونه چینی ،آشکار شد.
و مقایســه زمان و دوره آنهاّ ،
توجه به
تصویرنگار تیمــوری ،از نمونههای چینی ،بــدون ّ
زمینههای فرهنگی تصویری آنها ،ســود جسته و در فضای
ترکیــب تصویری خویش کام ً
ال مســتحیل نموده اســت.
حدی اســت که عناصر تصویری
استحاله انجام شــده ،در ّ
بیگانه ،معنا و اهمیتی مســتقل از اصل خویــش را با خود
همراه نمودهاند.

1. Guang zhou
2. Quanzhou
3. Chang sha

4.4این باور را میتوان در نوشتار و معنای نام کشــور چین تلویحاً مالحظه نمود به این معنی که در زبان چینی سرزمین چین  ،سرزمین مرکز -جونگگووا،
 Zhonghua ،中国نامیده میشود(نگارندگان).

5. Cefeng tizhi
6. Waichen
7. Huimeng tizhi
8. Chaogong tizhi
9. Tongshang guanxi
10. Hongwu
11. Fu An
12. Liu Wei
13. Guo Ji
14. Yao Chen
15. Nanjing
16. Chen Cheng

1717ا ّولین گزارش و سفرنامه چینی مربوط به هرات اســت که به چینی  Xiyu Xing Chengjiنامیده میشود .این ســفرنامه به نسبت سفرنامه دیگر حاوی

مشتمل بر توضیح بیش از  12شهری است که سفیر رویت نموده است (�Ti
اطالعات و ارزش کمی است که به چین ی  Xiyu fanguozhiخوانده میشود .آن
ّ

.)bor.2007: 54
محمد
1818غیاثالدین ّ

19. Huang Quan
20. LiDi
21. Bian Jing zhao
22. Shen-Chou
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