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چكيده
اين پژوهش به تحليل ترکيب بندي و مطالعه مشخصه هاي  تصويري سفالينه هاي مينايي پيش از مغول (سده 
ششم و اوايل سده هفتم هجري) ،کاشي هاي زرين فام ايلخاني( کاشان- سده هفتم هجري  )با نسخه کليله و 
دمنه آل اينجو (شــيراز-  ٧٠٧ ه.ق) مي پردازد. هدف از اين پژوهش تطبيق مؤلفه هاي تصويري اين آثار است 
که در ادوار مختلف با ماهيت و مضامين متمايزي ترسيم شده اند. همچنين در پي  يافتن الگوي هاي همانند و 
زمينه هاي پيدايي وجوه همسان با وجود فاصله زماني دو سده در آثار مذکور است. سواالت پژوهش عبارتند 
از: ١. به کارگيري کدام الگوهاي مشابه در تصويرنگاري آثار مذکور تداوم يافته است؟ ٢. آيا مي توان نگاره هاي 
نسخه کليله و دمنه آل اينجو را داراي منشأ اثرپذيري مشترک يا ملهم از سفالينه هاي مينايي و کاشي هاي زرين فام 
دانست؟ اين پژوهش به شيوه توصيفي- تحليلي و با رويکرد تطبيقي انجام شده است و گردآوري اطالعات به 
شيوه کتابخانه ايي صورت گرفته است.نتيجه پژوهش نشان مي دهد علي رغم دگرگوني هاي سياسي، اجتماعي و 
رسوخ فرهنگ هاي مختلف در خالل سده ششم تا هشتم هجري، تأثيرپذيري و استمرارسنت هاي تصويري 
همانند، نظير مباني کهن و باستاني در اين آثار مشاهده مي شود.سياست هاي فرهنگي حاکمان،بستر هاي 
اقتصادي نظير توسعه تبادالت تجاري بين شيراز و شهرهاي سازنده اين سفالينه ها (نظير کاشان، ري يا 
نيشابور)   در اين ادوار، شکل گيري نظام مند آموزش و رواج مهاجرت هنرمندان (به خصوص در ادوار بعد 

از حمله مغول به فارس)، در ملهم بودن نگاره هاي اين نسخه از سفالينه هاي مذکور تأثيرگزار بوده است.

 واژگان كليدي 
سفال مينايي، کاشي زرين فام،نگارگري، کليله و دمنه ،سلجوقيان، ايلخانيان، آل اينجو. 
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مقدمه
سده  پنجم تا نيمه اول سده هشتم هجري، دوران سلطه 
حکومت هاي سلجوقي  ، خوارزمشاهي و ايلخاني بر مناطق 
مغول،  از  پيش  دوران  در  است.  بوده  ايران  از  وسيعي 
نقوش  که  رسيد  خود  تعالي  منتهي  به  مينايي  ظروف 
روي آن ها بازتابي از منابع غني ادبي و سنن تصويري 
با استقرار  اوايل سده هفتم هجري است.  سده ششم و 
مغوالن در نيمه دوم سده هفتم هجري ، کاربرد کاشي هاي 
زرين فام به عنوان اصلي ترين تزيينات وابسته به معماري 
ايلخاني رشد چشمگيري يافت که سبب احياء و توسعه 
کاشي سازي، پس از سکون و خمودي ناشي از حمله مغول 
بوده است. از سوي ديگر درامان ماندن شيراز از هجمه 
از شهرهاي  هنرمندان  تجمع  و  مهاجرت  سبب  مغوالن، 
مختلف به شيراز و رونق کتاب آرايي در نيمه اول سده 
هشتم هجري همزمان با حکومت آل اينجو گرديد که تمايل 
به احياء شيوه هاي کهن و سنت هاي باستان  گرايانه خطه 
اين  است.  رويت  قابل  ُنَسخ   اين  تصويرگري  در  فارس 
پژوهش بر آن بوده است که با بررسي ترکيب بندي و بر 
پايه تطبيق جزئيات سه گونه آثار مختلف (ظروف مينايي 
پيش از مغول و کاشي زرين فام ايلخاني با تصاوير نسخه 
خطي متعلق به مکتب آل اينجو) و با نظر به اينکه اين اشيا 
در سده هاي مختلفي براساس مضامين گوناگوني ساخته 
شده و هر يک از اين آثار با پس زمينه  فرهنگ هاي  ترکي، 
مغولي و يا ملهم از سنت هاي ديرينه تصويري خطه فارس 
الگوي هاي همانند و بازنمود نشانه هايي  شکل گرفته اند، 
ازتداوم سنت هاي کهن را در فاصله زماني دو سده در 
اين آثار مشخص کند.همچنين با مطالعه جنبه هاي همسان 
ميان خصايص تصويري اين آثار، منشأ اثرپذيري آثار 
انتقال شيوه هاي  تبيين نموده و به زمينه هاي  مذکور را 
در  شيراز  با  ري  و  کاشان  نظير  شهرها يي  تصويري 
فاصله سده ششم تا هشتم هجري بپردازد. سواالت اين 
پژوهش عبارتند از:۱.به کارگيري کدام ا لگوهاي مشابه در 
مينايي (سده ششم هجري)،  تصويرنگاري سفالينه هاي 
و  هجري)  هفتم  (سده  ايلخاني  زرين فام  کاشي هاي 
نگاره هاي نسخه کليله و دمنه آل اينجو (مورخ ۷۰۷ ه.ق) 
تداوم يافته است؟ ۲. آيا مي توان نگاره هاي نسخه کليله و 
دمنه آل اينجو را داراي منشأ اثرپذيري مشترک يا ملهم از 
سفالينه هاي مينايي و کاشي هاي زرين فام مذکور دانست؟ 
اين پژوهش بر اين بوده است که بر پايه تطبيق اين آثار 
که داراي ماهيت و کارماده اجرايي متمايزي هستند، به 
انتقال شيوه هاي تصويري شهرها يي نظير کاشان و ري 
با شيراز در فاصله سده ششم تا هشتم هجري پرداخته 

شود و الگوهاي مشترکي را ميان اين آثار تبيين نمايد. 

روش تحقيق 
تحليلي  توصيفي-  شيوه  پژوهش،  موضوع  به  توجه  با 

با رويکرد تطبيقي  مورد استفاده قرار گرفته وگرد آوري 
اطالعات با بهره گيري از منابع کتابخانه ايي و پايگاه هاي 

مجازي موزه هاصورت پذيرفته است.

پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش شامل مطالعات انجام شده در ارتباط با 
زرين فام  کاشي هاي  مغول،  از  پيش  مينايي  سفالينه هاي 
به  که  آل اينجوست  شيراز  نگارگري  مکتب  و  ايلخاني 
موضوع  به  نزديک تر  ارتباط  بر اساس  آنها  از  تعدادي 
سياست ها ي  نيکخواه  هانيه  مي شود:  اشاره  پژوهش 
فرهنگي ايلخانان و تأثير آن بر سفالينه هاي زرين فام اين 
عصر را مطالعه نموده است. (نيکخواه و ديگران، ۱۳۸۹) 
عصر  اجتماعي  و  فرهنگي  تأثيرات  شکر پور  شهريار 
ايلخاني بر کاشي هاي زرين فام تخت سليمان را بررسي 
کرده است. (شکرپور و ديگران، ۱۳۹۲) ونتيا پورتر۱ به 
کاشي هاي  جمله  از  اسالمي،  دوران  کاشي هاي  مطالعه 
زرين فام دوره ايلخاني پرداخته است. (Porter,1995)اس

تفانو کاربني۲ و توموکو ماسايا۳ کاشي هاي ايراني سده 
ششم هجري تا دوران قاجار موزه متروپوليتن۴ را معرفي 
(Carboni et al, 1993)اوليور  نموده اند.  بررسي  و 
جمله  از  اسالمي  سرزمين هاي  سفالينه هاي  واتسون۵ 
داده  قرار  مطالعه  مورد  را  ايران  مينايي  سفالينه هاي 
ُنَسخ  ويژگي هاي  و  کتاب آرايي   (Watson, 2004) .است
از  خارج  و  داخل  محققان  توسط  نيز  آل اينجو  شيراز  
اوضاع سياسي،  آژند  يعقوب  است:   بررسي شده  ايران 
حکومت هاي  روزگار  در  شيراز  فرهنگي  و  اجتماعي 
آل اينجو، آل مظفر و تيموري را بررسي کرده، ويژگي هاي 
نگارگري و تذهب ُنَسخ به جاي مانده ازاين ادواررا تشريح 
نموده است (آژند، ۱۳۸۷).غالمرضا هاشمي و علي اصغر 
شيرازي به بررسي وجوه مشترک سنت هاي تصويري 
پيش از اسالم با شاهنامه هاي مصور شده خطه فارس 
در عهد آل اينجو پرداخته اند. (هاشمي و ديگران، ۱۳۹۲)پ.

والي۶  و نورا م.تايتلي۷  نگاره هاي نسخه کليله و دمنه 
ادامه  سنت هاي نقاشي  آل اينجو (کد OR 13506) را در 
 Titley and).مي دانند عراق  نقاشي  حتي  و  سلجوقي 
Waley, 1985)سفالينه هاي سلجوقي و ايلخاني از منظر 

برخوردار  علت  ( به  تکنيک  و  زيباشناسي  سبک شناسي، 
بودن از مؤلفه هاي گوناگون در شيوه هاي ساخت وتزيين) 
نگارگري  و  گرفته  قرار  واکاوي  و  مطالعه  مورد  بارها 
شيراز آل اينجو نيز با رويکردهاي مختلف تجزيه و تحليل 
اين مقاله بر آن بوده است که ترکيب بندي  گشته است. 
مغول  از  پيش  مينايي  و جزئيات تصويري سفالينه هاي 
اثري  با  تطبيق  مورد  را  ايلخاني  زرين فام  کاشي هاي  و 
متعلق به دوره متمايز و داراي ماهيت متفاوت(نگاره هاي 
نسخه ايي از مکتب شيراز آل اينجو) قرار دهد تا وجوه 
اشتراک وافتراق، استمرار سنت هاي مشابه و مبناي الهام 

مينايي  سفالينه هاي  تطبيقي  تحليل 
و کاشي هاي زرين  فام (سده ٦ تا ٧ 
هجري) با نگاره هاي نسخه کليله و 

دمنه ٧٠٧ ه.ق آل اينجو
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2 . Stefano Carboni

3 .Tomoko Masuya

4 . Metropolitan Museum

5-Oliver Watson

6.P.Waley

7. Norah M.Titley



شماره۴۴  زمستان۹۶
۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

پذيري مشترک ميان اين سه دسته آثار را تبيين کند و 
زمينه هاي ايجاد اين پيدايي را بيان نمايد. 

جامعه آماري اين پژوهش شامل ۸ نگاره از کليله و دمنه 
آل اينجو است که با ۸ عدد ظروف مينايي پيش از مغول 
و ۸ عددکاشي زرين فام ايلخاني از منظر ساختارکلي و 
از سه  نمونه   ۴ است.  گرفته  قرار  تطبيق  مورد  جزئيات 
دسته آثار مذکور از نظر ساختار کلي و نحوه ترکيب بندي 
براساس  و  ادامه  در  اند.  گرفته  قرار  تحليل خطي  مورد 
افتراق  جنبه هاي  و  همسان  وجوه  پژوهش،  اهداف 
سفالينه ها  با  نگاره ها  اين  برجسته  تصويري  جزئيات 
و  مطالعه  مورد  جداولي،  قالب  در  مذکور  کاشي هاي  و 
تاريخي،  زمينه هاي  انتها  در  است.  گرفته  قرار  بررسي 
سياسي و اجتماعي توالي سنت هاي مذکور در خالل اين 
آل اينجو  دمنه  و  کليله  نسخه  است.  شده  ارزيابي  ادوار 
درکتابخانه ملي بريتانيا۱ نگهداري مي شود. سفالينه هاي 
الصباح  مجموعه  در  پژوهش  اين  مطالعه  مورد  مينايي 
موزه  و  فرير۳  هنري  گالري  متروپوليتن،  موزه  کويت۲، 
مطالعه   مورد  زرين فام  کاشي هاي  و  لوس آنجلس۴  هنر 
در موزه لوور۵، موزه ويکتوريا و آلبرت لندن۶ و موزه 

بريتانيا ۷ محفوظ اند. 

مطالعه ويژگي هاي تصويري و ساختاري سفالينه هاي 
مينايي پيش از مغول  (سده ششم و اوايل سده هفتم 

هجري) 
و  ه.ق۸)  سلجوقي(حک۴۳۱تا  ۵۹۰  دوران  اواخر 
اوج  مثابه  به  ه.ق۹)   ۶۱۶ تا  خوارزمشاهي(حک۴۷۰ 
شکوفايي هنر سفالگري ياد مي شود؛ در همين زمينه از 
دستاورد هاي سفالگران ايراني در نيمه سده ششم هجري، 
تا  آن ها  توليد  که  است  مينايي  به  مرسوم  سفالينه هايي 
اوايل دوره ايلخاني ادامه يافت که به عنوان آخرين مرحله 

شناخته  سلجوقي  دوره  در  سفالگران  دستاوردهاي  از 
مي شود. در بين آن ها هر دو نوع تصوير پردازي روايي 
و عام ديده مي شوند و عمدتًا شامل پيکره هاي نشسته و 
ايستاده هستند.  (Pançoluörgü, 2007: 110) ارزش اين 
سفالينه ها در صحنه هاي نقاشي شده و شيوه هاي اجرايي 
آن ها است که گواهي بر سبک نگارگري ُنَسخ هم عصرشان 
 (Fehérvári, 2000 :  127).است که به ندرت باقي مانده اند
 از اين حيث مي توان اذعان داشت که عمدتًا تصويرگري 
است  مصور  ُنَسخ  نگاره هاي  پيرو  مينايي  ،  سفالينه هاي 
انجام شده است  .  بر روي سطوح سراميکي  بار  اين  که 
مذکور ،  سفالينه هاي  ممتاز  ويژگي هاي  از  حقيقت  در 
آغاز سنت تصويرگري بر پايه حکايات ادبي شاخص ، با 
اجراي  به خط کوفي و  رنگ گذاري درخشان، حاشيه اي 
جزئيات بر روي زمينه سفيد و مات ظروف سفالين است 
برهه  اين  در  تصويرگري  توسعه  نمايانگر  امر  اين  که 
با  اين سفالينه  تطبيق   و  تحليل  است. همچنانکه  تاريخي 
ُنَسخ مصور هم عصرشان، وجود زبان تصويري يکسان 
و به تبع آن شکل گيري اين آثار تحت تأثير مکتب هنري 
واحد و هنرمندان مشترک را تصديق مي کند. از شهرهاي 
مختلفي نظير کاشان، ري و يا نيشابور به عنوان مراکز 
است.(کامبخش،  شده  ياد  مينايي  ظروف  ساخت  اصلي 
از  توجهي  قابل  تعداد  ساختاري  منظر  ۴۶۴)از   :۱۳۹۲
قرينه  تزييني  جزئيات  يا  و  قالب  داراي  مينايي  ظروف 
آثار  اين  در  تصويري  اصلي  مؤلفه هاي  از  که  هستند 
جدايي  ارتباط  تقابل  سنت  همچنين  مي شود.  محسوب 
ناپذير با اصل تقارن در ترکيب بندي اين ظروف دارد. در 
عين حال تلقي نمادين از طبيعت همراه با ريزنگاري هاي 
تزييني به عنوان وجهي شاخص در اين آثار تجلي يافته 
که با يکنواختي حاکم بر فضاي تک رنگ زمينه درتقابل 
است. در واقع کاربردعناصر تزييني از ويژگي هاي هنر 
تصويرگري ايران است، همچنانکه «طرح هاي متقارن»و 
«سبک نشانوار»،بيانگر اصل ايراني هنر ساساني است.  
به  تزييني  آرايه هاي  اين  وجود  ( گيرشمن، ۱۳۹۰:  ۲۸۷) 
موازات تأکيد بر بزرگنمايي سوژه ها در اغلب اين ظروف ، 
موجبات غلبه بر فضا خالء پس زمينه را در ظروف مينايي 
روايتگرانه  ساختار  بازتاب  است.همچنين  نموده  ايجاد 
ويژگي  عنوان  به  مذکور  سفالينه هاي  برخي  نقاشي  در 
در  مي شودکه  قلمداد  ممتاز  شاخصه ايي  و  برجسته 
نقش  (نظير  اسالم  از  پيش  ادوار  از  مانده  به جاي  آثار 
نمايان  سيمين ساساني)  و  زرين  ظروف  و  برجسته ها 
سفالينه ها،  اين  از  موجود  نمونه هاي  بررسي  با  است. 
امتداد مؤلفه هاي کهن هنر ايران نظير وجوه انتزاعي، حفظ 
تقارن و سنت تقابل، هاله گرد سر و تصويرگري مبتني 
بر روايت در تعداد قابل توجهي از ظروف مينايي ديده 
مي شود که از خصايص مشترک با ضوابط ديرينه شکل 
ايران است. همچنين متأثر بودن  گرفته در تصويرگري 

ترکيب بندي و نحوه چيدمان عناصر تصويري در سفالينه هاي مينايي پيش از مغول (سده ششم و هفتم هجري)

الف . سفال مينايي، مرکز ايران،  ١٢٠٠ م/ ٥٧٨ ه.ق،  
مأخذ: سايت حراج کريستي، ۲۰۰۹ 

ب. سفال مينايي، کاشان ، اواخر سده ششم و اوايل 
سده هفتم هجري ،  مأخذ:  سايت موزه الصباح کويت 

ج. سفال مينايي، کاشان ، اواخر سده ششم و اوايل 
سده هفتم هجري،   مأخذ:  سايت موزه متروپوليتن 

د. سفال مينايي، ايران، اواخر سده ششم و اوايل سده 
   Pançoluörgü,  2007 : 109 :هفتم هجري،  مأخذ
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سفالينه هاي مينايي سلجوقي از جريان هاي هنر مانوي و 
ايغوري (براساس آثار بدست آمده از ناحيه تورفان متعلق 
به سده سوم هجري)در انتقال اين همانندي ها نقش داشته 
اقامتشان  طي  سلجوقيان  که  است  توجه  شايان  است. 
در ترکستان، شيوه هاي هنر تمدن هاي بودايي، مانوي و 
ايغوري را اخذ کردند و اگر هنر سلجوقيان از هنر قديم 
ايران نشأت گرفته باشد که امر محتملي به نظر مي رسد، 
سلجوقيان شيوةخاص ايراني رابه ايشان بازگرداندند که 
طبيعتًا درسرزمين اصلي منشأ آن، به طور گسترده ايي 

پذيرفته شد.   (بينيون وديگران، ۱۳۸۳:  ۶۱)
 به بيان ديگر هرچند سلجوقيان نشانه ها و نمودهاي 
خاص«ترکانه» را وارد هنر و معماري اين دوره کردند، 
ولي عالقه به فرهنگ ايراني،بهره گيري آگاهانه از قهرمانان 
ايراني و قوالب هنر بومي در آثارشان مشاهده مي شود. 
داشت  اذعان  ۱۳۹۳: ۵۱)مي توان  گرابر،  و  (اتينگهاوزن 
علي رغم تحوالت گسترده ايي که با ورود سلجوقيان بر 
فالت ايران وارد گرديد، بقاياي سنت هاي گذشتگان منجر 
به جذب ترکان به فرهنگ کهن ايراني شد که به تثبيت و 
تداوم مواريث به جاي مانده از ادوار پيشين منجر گرديد. 
سفالينه هاي مينايي به جاي مانده از دوران پيش از مغول، 
ملهم از عناصر بومي و به نوعي بازتاب دهنده هنر قومي 
بودند و با ساختار تصويري خاص خود يادآور شيوه هاي 
عصر ساساني بوده و مؤلفه هاي بومي بر تصويرگري 

آن توفق داشتند. (جدول۱)

مطالعه ويژگي هاي تصويري و ساختاري کاشي هاي 
زرين فام کاشان (سده هفتم هجري) و عوامل مؤثر در 

شکل گيري اين آثار 
توسعه کاشي هاي زرين فام از روزگار پيش از مغول 

آغاز و کاربرد آن در دوره ايلخاني(حک۶۵۱تا ۷۵۶ه.ق) ، 
تحوالت  ايجاد  سبب  درباري  و  مذهبي  ابنيه  تزيين  در 
متمايزي در آن ها گرديد و شهر کاشان به مثابه کانون 
اصلي توليد سفال و کاشي زرين فام شناخته شده است. 
در واقع سلسله مغولي ايلخاني حمايت بيشتري از توليدات 
هنري در قياس با حاکمان سلجوقي انجام دادند؛ دراين 
دوره بناهاي جديدي در سراسر ايران ساخته شد و از 
اين روي ساخت کاشي زرين فام فزوني يافت و مدارک 
نشان دهنده موقعيت سرآمد کاشان بين سده هاي ششم 

(Porter, 1995 : 32-33) .تا هشتم هجري است
در همين زمينه و با تکيه بر نمونه هاي تصويري موجود، 
کاشي هاي زرين فام کاشان داراي ترکيب بندي نظام مندي 
امتزاج  با  در  حيواني  انساني،  شمايل  بازنمايي  شامل 
نقشمايه هاي گياهي و آرايه هاي غني تزييني در مرکز قاب 
هندسي همراه با تزيينات نوشتاري حاوي اشعار و احاديث 
در حواشي هستند.اين همنشيني تأثيرات انکارناپذيري بر 
کيفيت ظاهري اين آثار به همراه داشته است که در بناهاي 
(همچون  غير مذهبي  گاه  و  امامزاده ها )  (همچون  مذهبي 
کاشي هاي  و محتمًال  مي شدند  سليمان)نصب  تخت  کاخ 
بودند،  دنيوي  و  غير مذهبي  کاربرد  قصد  به  پيکره دار 
زمينه هاي  براي  غير پيکره اي  نقوش  با  کاشي هاي  اما 
(Porter, 1995 : 36 ) مي شدند.  گرفته  درنظر  مذهبي 

اين کاشي ها از يک سو ترکيبي مستقل در قالب يک قاب 
مجزا ستاره و چليپا دارند که مي توان گمان کرد تصاوير 
آن ها در مواردي روايي و در برخي ديگر عاري از روايت 
مي شده اند،  تصوير  زينتي  صرفًا  فرم هايي  پس  در  و 
فضا  يکديگر،  با  امتزاج  در  کاشي ها  اين  ديگر  سوي  از 
مرتبه  اين  در  که  پديد مي آورند  متفاوتي  ترکيب بندي  و 
با  ارتباط  در  قرارگيري کاشي هاي مذکور  محتمل است 
بيانگر  يافته و نحوه مجموع چيدمان آن ها  يکديگر معنا 
با مطالعه ساختار تصويري  حکايتي خاص بوده است. 
کاشي هاي مذکور عالوه بر همگامي تصوير و نوشتار، 
به موازات رويکرد طبيعت گرايانه حيوانات نسبت به ادوار 
پيش از مغول ، شاهد سيطره سنت تقابل، تقارن و اتکا به 
در  فرم هاي حيواني  بر  و محاط  تزييني  منقش،  فضايي 
ترکيب بندي هستيم. آنچه در نحوه فضاسازي کاشي هاي 
زرين فام دوره ايلخاني سده هفتم هجري مشهود است، غلبه 
مؤلفه هاي تزييني گياهي و تجريدي در فضاسازي زمينه 
است که گويي با تکيه بر اجراي تک رنگ و بديهه نگاري 
صورت پذيرفته است. از سوي ديگر اهميت برابر و ارزش 
از ديگر  همسان ميان پس زمينه و سوژه هاي تصويري 
ساحت هاي قابل توجه در تصويرگري کاشي هاي ايلخاني 
است. از ديگر خصايص برجسته و مستمر هنر ايران از 
ادوار ديرين، گرايش به اجراي آرايه هاي تزييني مکرر و 
«ترجمان  را  ساساني  هنر  چنانکه  است،  بوده  ريزنقش 
نيرومند قرينه سازي» و «شکل هاي رياضي گونه تزييني» 

مينايي  سفالينه هاي  تطبيقي  تحليل 
و کاشي هاي زرين  فام (سده ٦ تا ٧ 
هجري) با نگاره هاي نسخه کليله و 

ترکيب بندي و نحوه چيدمان عناصر تصويري در کاشي هايزرين فام ايلخاني (سده هفتم هجري)دمنه ٧٠٧ ه.ق آل اينجو

الف. کاشي زرين فام ، امامزاده جعفر دامغان، (۶۶۷ ه.ق) ، 
 Michaud, 1995 : 263:موزه لوور،مأخذ

ب.کاشي زرين فام، احتماال کاشان، موزه ويکتوريا و 
آلبرت لندن، مأخذ: سايت موزه ويکتوريا و آلبرت لندن 

ج) کاشي زرين فام ، امامزاده جعفر دامغان، (۶۶۷ ه.ق)، 
  Michaud, 1995 : 263:موزه لوور،   مأخذ

د. کاشي زرين فام ،  کاشان، سده هفتم هجري، موزه 
بريتانيا،

 40Van Lemmen, 2013 :مأخذ 

 جدول ٢ . کاشي هاي زرين فام ايلخاني



شماره۴۴  زمستان۹۶
۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

دانسته اند. (گيرشمن، ۱۳۹۳: ۲۹۸) شاخصه مکتب مغولي، 
تصوير  در  آن  نمود  که  است  چيني  پديداري سبک هاي 
طبيعت گرايانه  ترسيم  و  مغولي  به سبک  کردن چهره ها 
مناظر و جانوران، بر پايه دقت، ظرافت و انعطاف بيشتر 
ايران مستولي و  بر هنر  اين ويژگي ها آشکارا  است که 
گرديد . تصويرگري  در  نويني  شيوه هاي  ايجاد  موجب 

که  جانوري  نقش هاي  مغوالن،  ورود  از  «پس  چنانچه 
آرايه هاي  بود، جايگزين  ايران معمول  األيام در  قديم  از 
گياهي و اشکال هندسي شد. »( حسن، ۱۳۸۴: ۷۷) از اين 
حيث با بررسي نمونه هاي ارائه شده، بدعت هاي فرهنگي 
مهاجمان در عين وفاداري به سنت هاي پيش از مغول، در 
اين آثار مشهود است ولي در کليت و جوهره هنر ايراني 
اثرگذار نبوده است. کاشي هاي زرين فام ايلخاني از نظر 
کاربست غني تزيينات، نقوش اسليمي، سنت هاي تقارن و 
تقابل و بازتاب روايتگري، تعميم دهنده سنت هاي دوره 
باستان در سده هفتم هجري محسوب مي گردد. مثًال با 
وجود اين که در اين آثار از نماد هاي چيني نظير سيمرغ و 
اژدها استفاده شده ، اما  سبک استفاده شده در کاشي هاي 
 Carboni at al, 1993) .مذکور کامًال ايراني بوده است
30 :)  ويادر تزيينات پيکره ايي کاشي هاي امامزاده جعفر 

مي شود ،  نگهداري  لوور  موزه  در  که  ه.ق)  دامغان(۶۴۵ 
کنارتأثيرات چيني  از دوره ساسانيان در  روش مأخوذ 
روي  اين  از   (Barry,  1995 : 264).است مشهود  کامًال 
خصايص  از  نشانه هايي  هرچند  نمود  بيان  مي توان 
به  مغولي  سيماي  با  پيکره هايي  يا  و  چيني  تصويري 
مي شود،  يافت  ايلخاني  زرين فام  کاشي هاي  در  وفور 
تداعي  موجب  نقشمايه ها  و  ساختارها  برخي  تکرار  اما 
کهن  معيارهاي  احياگر  و  ساساني  تصويرگري  طريقه 
ايراني  تداوم جوهره  ديگر  بيان  به  باستاني مي گردد،  و 
وبقاياي سنن تصويري گذشتگان باوجود دگرگوني هاي 
با  يافته و هنرمند  آثارتوالي  اجتماعي و سياسي ، دراين 

از سنت هاي گذشته  ملهم  از زمانه اش،  اثرپذيري  وجود 
بوده و پيوندي الينفک با پيشينه تصويري گذشته داشته 

است.(جدول ۲)

مطالعه ويژگي هاي تصويري و ساختاري کليله و دمنه 
آل اينجو کتابخانه ملي بريتانيا

نگارگري شيراز، به عنوان يکي از تأثير گذارترين مکاتب 
محلي در روند رشد و اعتالي نگارگري ايران بوده است. 
الزم به ذکر است که خطه فارس از نابساماني هاي ناشي 
فارس  اتابکان  تدبير  با  مهاجمان  ويرانگري  و  غارت  از 
ماند .  مصون  ساليانه  خراج  پرداخت  و  ه.ق)   ۶۸۱-۵۴۳) 
(اقبال آشتياني ۱۳۸۹، ۴۲۲) و مکتب شيراز نيمه اول سده 
هشتم هجري، با تدبير و تحت حمايت حاکمان آل اينجو(حک 
۷۰۳ تا ۷۵۴ ه.ق)  باحفظ روح ايراني و باتشويق، تحبيب 
ادبا و  و احترام، موفق به جلب و تجمع عده ايي از علما ، 
هنرمندان به دربار خود شدند. (خوب نظر، ۱۳۸۰: ۵۷۳) و 
در اين دوران شيراز مأمني براي هنرمندان و اديبان شد 
که با سبقه فرهنگي به جاي مانده از ايراني گري حکومت 
آل بويه در فارس، وامداري از مواريث پيشامغولي و عدم 
و  قومي  هنر  تکريم  به  تبريز،  چيني مآبي  از  تأثيرپذيري 
بازنمايي سنن گذشته پرداختند. به بيان ديگر مکتب شيراز 
شاخصه هاي  از  و  کرده  راطي  مستقلي  مسير  آل اينجو 
جديدي که نقاشي شمال ايران را تحت تأثير خود قرار داد، 
پيروي نکرد .  (Titley, 1983 : 36)  از سوي ديگر توليد ُنَسخ 
خطي در شيراز، احتماًال يک سنت محلي قديمي بوده که 
در خالل قرون متمادي هرگز به طور کامل متوقف نشده 
است.(ريشارد،  ۱۳۸۳:۳۴) بر همين اساس،نسخه منحصر 
به فردي از «کليله و دمنه»۱ به تاريخ ۷۰۷ه.ق در شيراز 
ملي  کتابخانه  خطي  ُنَسخ  گنجينه  در  و  شده  استنساخ 

بريتانيا(کدOr 13506)نگهداري مي شود.
بر  مبتني  نسخه  اين  تصويرگري  ماهيت   
مکتب  ايراني گرايانه  مواريث  و  فرهنگي  سياست هاي 
مذکور  نسخه  است.  گرفته  صورت  شيرازآل اينجو 
شيراز  در  آل اينجو  حکومت  آغازين  سال هاي  در  که 
 ۶۶ به  مزين  کوچک  قطع  وجود  با  و  شده  استنساخ 
افتتاحيه  نگاره است با تزيينات فراوان طال و صفحات 
حاميان  تعلق خاطر  بيانگر  که  است  پادشاه  تصوير  با 
خطي  ُنَسخ  در  نفاست  و  گرانمايگي  افزايش  به  آن 
به  نسخه  اين  نگاره هاي  است.  زماني  برهه  آن  در 
و  آل اينجو  شيراز  مکتب  نگارگري  سنت  آغاز  مثابه 
روايتگر تداوم هويت باستاني خطه فارس مي باشند و 
ايجاز  مؤلفه هاي تصويري مکتب شيراز آل اينجو نظير 
در  تزييني  و  انتزاعي  کاربست خصلت هاي  و  بيان  در 
نگاره هاي اين نسخه بازتاب يافته است. نقوش انساني 
و  تجريدي  گياهي  بانقشمايه هاي  دراختالط  وجانوري 
انتزاعي پيرامونشان، همگام با کاربست رنگ هاي بديع و 

ترکيب بندي و نحوه چيدمان عناصر تصويري در نگاره هاي نسخه کليله و دمنه آل اينجو(سده هشتم هجري)

ب. صفحه    86r،    مأخذ: همان.الف. صفحه 72r،  مأخذ: سايت کتابخانه ملي بريتانيا 

د. صفحه 122v ،    مأخذ: همان. ج. صفحه  74r،   مأخذ:  همان.

 OR جدول تصاوير ٣ . نگاره هاي نسخه کليله و دمنه آل اينجو(کد
(13506

1 .  نسخه مذکور در سال 707 ه.ق، قبل 
از استقالل رسمي خاندان آل اينجو و 
هنگامي که از سوي اولجايتو اداره امور 
فارس را برعهده داشته اند، استنساخ 
گرديده است. «اميران آل اينجو عبارت 
محمود  امير شرف الدين  از:  بودند 
امير جالل الدين   ،(٧٣۶ - ٧٠٣ ) شاه 
آخرين  و   ( ٧۴٧٣ - ٢۶  ) شاه  مسعود 
آن ها ابو اسحاق پسر امير شرف الدين 

( ٧۴٢ - ٧۵٨ ).»(بيات، 1384: 343)



درخشان، فضاي متمايزي را ارائه مي دهند.از سويي ديگر 
هرچند در فضاسازي چهارچوب تصوير از مؤلفه خط و 
نوشتار استفاده نشده است اما وابستگي و مرتبط بودن 
ترکيب بندي نگاره ها با روايات داستاني کليله و دمنه مشهود 
است و تصاوير وابسته به متن و مضموني است که روايت 
مي کنند و تصاوير به متن اثر ارجاع داده مي شوند. از سويي 
تداوم رويه تصويرگري مکتب بغداد و نگارگري ُنَسخ و 
و  ترکيب بندي  در  بارزي  طور  سلجوقي  به  سفالينه هاي 
جزئيات تصاوير نسخه  کليله و دمنه    ۷۰۷ه.ق مشهود است. 

(Titley& Waley, 1985: 43- 49؛ جدول   ۳)

تطبيق تحليلي سفالينه هاي مينايي و کاشي هاي زرين فام 
(سده ۶ و ۷ هجري) با نگارگري نسخه کليله و دمنه 

(OR 13506کد)آل اينجو
تحليل ساختار و ترکيب بندي 

بر مبناي تطبيق صورت گرفته بين تصاوير سفالينه هاي 
 OR مينايي، کاشي هاي زرين فام و نسخه کليله و دمنه (کد
۱۳۵۰۶)،تداوم و يا تطورميراث گذشته همراه با ابداعات و 
نوآوري هايي تابع ارزش هاي زيباشناختي حاکم بر فضاي 
مي گردد.  تبيين  آثار  ساختاري  خصوصيات  در  زمانه 
کاربست سنت هاي متقارن و متقابل در فضاسازي اکثر 
تصاوير مشهود است. همچنين با تأملي بر شيوه ترکيب  بندي 
تصاويرکليله ودمنه و کاشي هاي زرين فام ايلخاني (سده هفتم 
هجري) درمي يابيم ، فرآيند قاب بندي کاشي هاي مذکور (که 
با وجود فرم هشت وجهي کاشي ها، غالبًا در قاب مربع ارائه 
گرديده)، همانندي جالب توجهي با قاب نگاره هاي نسخه کليله 
با درک بصري يکسان در دو  و دمنه آل اينجودارد؛ گويي 
جغرافياي متمايز سياسي و فرهنگي شکل گرفته اند. از ديگر 
سو فضاي منقش تيره در پس زمينه کاشي هاي زرين فام که 
فرم هاي کوچک تزييني به صورت منفي بروي آن تصوير شده، 
يادآور پس زمينه منقوش نسخه مذکوراست و سبب ايجاد 
فضايي آکنده از حرکت و نقش شده است. اين ويژگي به مثابه 
خصيصه ايي مشترک در راستاي فضاسازي اين آثار قرار 
گرفته است.در ظروف مينايي وجود فضاي خالء در پس زمينه 
تصاوير، سبب ايجاد تعادل بصري در ترکيب بندي شده و مؤکد 
بازنمايي فرم ها و غلبه سوژه بر زمينه است. فضايي عاري از 
خالء و آکنده از نقوش تزييني متشابه درکاشي هاي زرين فام 
و نسخه کليله و دمنه آل اينجو موجب گرديده، شمايل انساني، 
حيواني و فضاي محاطشان از ارزش برابر ي برخوردار شوند. 
به عبارتي فرم پيکره ها و فضاي شکل گرفته در ا طرافشان با 
يکديگر آميخته و عجين شده، منفک از يکديگر نباشند، درعين 
حال با يکنواختي حاکم بر پس زمينه درتقابل باشند.(جدول  ۱، 

۲ و۳) 

نحوه بازنمود عناصر تصويري  و جزئيات تزييني
جانوري،  و  انساني  سوژه هاي  بعدي  دو  بازنمايي  در 

انساني و  گستره غني تزيينات، نحوه جلوس پيکره هاي 
و درخشنده،  بديع  دامنه وسيع رنگ هاي  از  گيري  بهره 
مابين سفالينه هاي مينايي و تصويرگري نسخه مذکور، 
قابل  وجه  حال  عين  در  است.  مشهود  آشكار  قرابتي 
از  مانده  جاي  به  رويه  آثار،  مجموعه  دو  هر  در  تعين 
از  است.  انحنا  پر  و  تيره  در کاربست خطوط  هنرمانوي 
سلجوقي ،  دوره  جانوري  پيکره نگاري  فرم هاي  سويي 
پيرو جريان هاي دوره ساساني بيان شده است.(کاتلي و 
مبنا و منشأ  داراي  اين حيث  از  :۴۲)  که  ديگران، ۱۳۹۲ 
حقيقت  در  است.  آل اينجو   هنر  با  مشترکي  اثرپذيري 
کاربرد برخي مؤلفه هاي همانند در ظروف مينايي پيش از 
مغول و نسخه آل اينجو بديهي است که بيانگر ملهم بودن 
واحد،  از سنت هاي تصويرگري  آن ها  کيفيات تصويري 
با وجود فاصله زماني تقريبي دو سده مي باشد. (جدول  
ترکيب بندي  شيوه  و  اجرا  سياق  است  ذکر  به  الزم   (۴
سفالينه هاي  و  مصور  کتب  سلجوقي   (در  عهد  نقاشان 
مينايي) پس از يک سده، بر پايه ساختارهاي پيشين ولي 
بازنمايي سوژه هاي  در  طبيعت گرايي  به  افزون تر  تمايل 
کاشان)  (ساخت  زرين فام ايلخاني  درکاشي هاي  حيواني، 
مبدل مي شود. در اين ميان، هرچند که حضور نقش  مايه ها 
زرين فام  کاشي هاي  درتزيينات  هنرچيني  تأثيرات  و 
ايلخاني، به سبب ارتباطات ايلخانيان با شرق دور کامًال 
دور  تزييني شرق  هنر  يادآور  و  است  آشکار  و  بديهي 
اما  از ورود مغوالن مي باشد،  تأثيرات فرهنگي ناشي  و 
بازنمايي  و  ديرين  از حفظ سنت هاي  نشانه هايي  وجود 
هويت ايراني در اين آثار قابل پيگيري است. درحقيقت در 
قياس با معيارهاي نويني که بر تصويرگري ُنَسخ دوره 
ايلخاني سايه افکند، در تصويرگري کاشي هاي زرين فام 
وفاداري بيشتري در بازنمايي پيکره ها بر پايه الگوهاي 
ديرينه پديدار است. به بياني ديگر کاربست افزون تر سنن 
در  ايلخاني  زرين فام  کاشي هاي  تصويرگري  در  کهن 
مواجهه با ُنَسخ مصور شده در اين دوران مبرهن است. 
با وجود تحقق اين آثار در بسترهاي فرهنگي و اجتماعي 
از  تصويري  عناصر  در  مشترکي  رهيافت هاي  متمايز، 
يکسان  شيوه  فرم ها،  بازنمايي  در  خط  بر  تأکيد  قبيل 
آرايه هاي  کاربرد  انساني،  پيکره هاي  جلوس  نحوه  در 
فضا  از  همسان  وبهره گيري  تجريدي  و  تزييني  مکرر 
قابل  مذکور  نسخه  و  ايلخاني  زرين فام  کاشي هاي  در 
شناسايي است.(جدول ۵ و ۶) هم گام با مطالعه مختصات 
هم سو در اين آثار (سفالينه هاي مينايي، کاشي ها و نسخه 
مصور) ، وجود افتراقدر الگوهاي چهره نگاري و تمايزات 
در شيوه آرايش گيسوان، پوشش و دستار سر که تابع 
ارزش هاي زيباشناختي دوران و به اقتضاي قراردادهاي 
شکل  جوامع  آن  بر  مسلط  حاکمان  سياسي  و  فرهنگي 
گرفته ، هويداست. اين تمايزات بيانگر تأثيرات فرهنگ هاي 
زيباشناسي  اصول  نفوذ  روايت گر  و  مغولي  و  ترکي 

مينايي  سفالينه هاي  تطبيقي  تحليل 
و کاشي هاي زرين  فام (سده ٦ تا ٧ 
هجري) با نگاره هاي نسخه کليله و 

دمنه ٧٠٧ ه.ق آل اينجو



شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

جزئيات نقوش تصويرشده در نسخه کليله و دمنه آل 
اينجو (۷۰۷ ه.ق)

جزئيات نقوش تصويرشده بر روي 
سفالينه هاي مينايي پيش از مغول 

توضيحاتقرن ششم و هفتم هجري

 بزرگ بودن پيکره هاي ا
انساني نسبت به کادر اصلي 

تصويرو تشابه فرم قراردادي 
پيکره پادشاه در تصاوير 

مذکور ديده مي شود.
نقوش تزييني غني،   

ارزش برابرخطوط 
تيره محيطي  

بارنگ هاي بديع 
و درخشنده از 

ويژگي هاي مشترک 
تصوير نسخه کليله و 
دمنه آل اينجو و سفال 

مينايي است.

الف. صفحه ، 8v  مأخذ: 
سايت کتابخانه ملي بريتانيا 

ب. سفال مينايي، سده ششم هجري،   مأخذ: 
سايت حراج کريستي 

٢

ج. صفحه23r،  مأخذ:
 سايت کتابخانه ملي بريتانيا

د. سفال مينايي، سده ششم هجري ، مأخذ: 
سايت حراج کريستي 

۳

 تشابه در نحوه فضاسازي 
پيرامون نقش سوار و 

همانندي در فرم پيکره ها، 
خطوط محيطي و تزيينات غني 
در هر دو تصوير قابل رويت 

است. 
 ·

ه. صفحه 149v،  مأخذ: 
سايت کتابخانه ملي بريتانيا 

و. سفال مينايي، کاشان، سده ششم يا هفتم 
هجري، مجموعه الصباح کويت ،  مأخذ:

 Watson, 2004: 368  

٤

 ·

  همساني در جزئيات ترسيمي 
و تزيينات به کار رفته در 

نقوش حيواني نسخه کليله و 
دمنه آل  اينجو و نقوش حيواني 

سفالينه هاي ميناي سلجوقي 
قابل تأمل است که به عنوان 

نمونه، يک نقش مشابه از 
نسخه کليله و دمنه آل اينجو و 
سفال مينايي مورد تطبيق قرار 

گرفته است.
 ·

 ، 111v  ز. صفحه
مأخذ: 

سايت کتابخانه ملي بريتانيا

ح. سفال مينايي، اواخر سده ششم هجري 
مأخذ: 

سايت موزه فرير

٥
 وجود فضاسازي هاي مشابه 
در نسخه کليله و دمنه آل ينجو 

و سفال مينايي
ط. صفحه  149v،    مأخذ: 

سايت کتابخانه ملي بريتانيا
ي. سفال مينايي، سدهششم  هجري، 

کاشان، موزه متروپوليتن ،  مأخذ: سايت 
موزه متروپوليتن

جدول تصاوير4. تطبيق جزئيات تصويرگري نسخه كليله ودمنه آل اينجو (كد OR 13506) و سفالينه هاي مينايي پيش از مغول



نظام حاکم بر جامعه بوده است. با وجود اين تمايزات، 
نحوه چيدمان عناصر تصويري به منظور درشت نمايي 
سوژه اصلي و وجود هاله گردسر ، راوي توالي سنت هاي 
ديرينه تصويري درخالل سده ششم تا اوايل سده هشتم 
هجري است.مي توان گفت استمرار مؤلفه هاي تصويرگري 
از زمينه تصوير  نمودن سر  تفکيک  مانوي ،  و  ساساني 
و همچنين قائل شدن قداست و «فّر۱» براي شمايل هاي 
است.  سر  پيرامون  هاله  ترسيم  علل  از  تصويرشده، 
شايان توجه است که از ميان تمثيالتي که براي تجسم 
فّر به کار رفتند، هيچ يک به ميزان تشبيه فّر به خورشيد، 
مؤثر نيفتاد. به خصوص اين هاله در دوره ايلخاني جزئي 
بيگانه  فرمانروايان  تابراي  مي گردد  ديوانيان  ازمساعي 
كسب مشروعيت كند.(سودآور، ۱۳۸۴: ۱۸و ۱۴۱؛ جدول  

.(۷

چگونگي روايت تصويري
دمنه  و  کليله  نسخه  نگاره هاي  بسان  مي رسد  نظر  به 
آل اينجو، تطبيق تصويرگري با مضامين روايي و تمرکز 
بر روي شخصيت هاي اصلي حکايات، خصيصه پاره ايي 
از سفالينه هاي مينايي سلجوقي است که ناقل روايتي در 
پس اين آثارند. اين وابستگي بين تصوير و متن در کليله 
به  نسخه  اين  نگاره هاي  تعلق  دليل  به  آل اينجو  دمنه  و 
متن کتاب کليله و دمنه بديهي تر بوده و ارتباط تصاوير 
است.  مشهود  حکايات  درک  منظور  به  متن،  ومضمون 
ودمنه  کليله  نسخه  تصاوير  هويت  شد  اشاره  چنانچه 
وابسته به متني است که روايت مي کنند و مرتبط بودن 
تصاوير به محتواي متن آشکار است. کاشي هاي زرين فام 
در  و  هستند  خود  دورن  در  نهفته ايي  حکايات  روايتگر 
پاره ايي ديگر مخاطب تنها مناسبات ظاهري ميان عناصر 
تزييني را مي بيند که محتمًال در ترکيب با ساير کاشي ها 
برخوردار  نيز  روايي  جنبه  از  تزييني  وجه  بر  عالوه 
بوده اند. بر همين منوال مي توان اذعان داشت نمود سنت 
تصويرگري ايراني همواره در طي تاريخ بر روايت گري 

استوار بوده است.

زمينه هاي شکل گيري الگو هاي مشابه در سفالينه هاي 
مينايي و کاشي هاي زرين فام و امتداد سنت هاي کهن 

در نگاره هاي نسخه کليله و دمنه آل اينجو
سياست هاي فرهنگي طبقه حاکم و تاثير حاميان توليد 

آثار
مينايي  سفالينه هاي  تصويري  وجوه  با  مواجهه  در 
نسخه  با  ايلخاني  زرين فام  کاشي هاي  و  مغول  از  پيش 
کليله و دمنه آل اينجو ( با فاصله زماني تقريبي دو سده 
تسلسل  و  معيارها  امتداد  بر  تأکيدي  مذکور)،  از نسخه 
سنن  رسوخ  مي شود.  مشاهده  مشابه  تصويري  روند 
باستاني، پايايي روح ايراني و غلبه مواريث کهن، علي رغم 

تکثر فرهنگي ناشي از تأثيرات ترکي و مغولي، در فضاي 
شکل گرفته در هر سه گروه آثار مذکور مشهود است. 
حافظه  در  سنت ها  اين  يافتن  تسري  با  امر  اين  تحقق 
ملهم  و  تصويري  ديرينه  سنت هاي  کاربست  روزگار، 
شدن هنرمندان از آثار گذشتگان با وجود تحوالت زمانه 
تمايالت  و  سياست ها  آن،  بر  عالوه  است.  شده  پديدار 
حاکمان، اشرافيان و بزرگان به عنوان حاميان اين آثار 
در اين اثرپذيري، دخيل بوده است. هنر سلجوقي عالوه 
بر داشتن گرايشاتي از هنر آسياي ميانه (بودايي، ايغوري 
استمرار  که  گرفت  شکل  حامياني  توسط  مانوي )  و 
است.  بوده  همراه  گيرايي  با  نزدشان  در  باستاني  سنن 
در حقيقت  اشرافيت ترک، عالقه مند و خواهان اقتباس از 
ايراني بودند.(کاهن،  ۱۳۹۴: ۳۷) و «براي ترکان  فرهنگ 
سلجوقي و جانشينان آنان (مغوالن) فرايند جذب شدن 
و تحليل رفتن در آداب، فرهنگ و سنن بومي ايران ناساز 
و ناخوشايند نبود ، زيرا آنان توانستند از سنن باستاني 
کشور در زمينه قدرت فائقه پادشاه و فرمانبرداري مردم 
 (۹  :۱۳۷۱ (باسورث،  کنند. »  بهره برداري  خود  سود  به 
همچنانکه در ساختار دروني حکومت سلجوقيان نيز با 
وجود گرايش به تعاليم اسالمي، سنن و آرمان هايي که 
ميراث ايران باستان بود همچنان حفظ گرديد و رهبران 
سلجوقي در درباري مجهز به ديوان ساالرهايي ايراني، 
دادن  قرار  نظير  ايراني  فرهنگ  کهن  برخي سنت هاي  از 
اجراي  جهت  در   ... و  رعايايش  از  باالتر  پادشاه  مقام 
فرامين و افزايش نفوذ خود بر عامه مردم استفاده نمودند. 
از طي دوره  از سويي پس  (لمبتون، ۱۳۹۲:  ۱۹۴و۲۱۱) 
انحطاط و افول فرهنگي و هنري ناشي از حمالت مغوالن 
فرهنگ  غلبه  اوج  در  حتي  ايلخانيان،  حکومت  تشکيل  و 
بودايي و چيني، روح و انديشه ايراني توسط کارگزاران و 
ديوانساالران ايراني احيا گرديد و در نهايت سياست هاي 
فرهنگي دوره سلطنت غازان خان۱(آغازسلطنت۶۹۳ ه.ق)، 
زمينه ساز گسست از فرهنگ چيني و عهد تجديد حيات 
 :۱۳۸۹ گشت.  (بياني،  محسوب  ايراني  فرهنگ  و  مليت 
باستاني  ۴۶۵،۴۰۵ و ۴۶۶) درحقيقت تجديد حيات سنن 
به نوعي زمينه ساز ايجاد مشروعيت براي ايلخانان بود. 
ناچار  به  مدتي  طبقه حاکمه پس  (باسورث، ۱۳۹۲: ۹)و 
تسليم نفوذ فرهنگي کهن ايران شدند که ثمرات توجهات 
و عاليق حکام و بزرگان سلجوقي و ايلخاني به فرهنگ 
آثار ،  اين  توليد  حاميان  عنوان  به  ايران  باستاني  عميق 
آشکارا در بقا و تداوم ضوابط تصويري کهن در توليد 
اشيا فاخر و نفيس در سده ششم و هفتم هجري نمود 
يافت.از سويي ماحاصل سياست هاي فرهنگي آل اينجو و 
قرارگرفتن در سرزميني با پشتوانه غني، سبب تمايل به 
احيا هويت هاي باستاني شد که نمود آن در توليد ُنسخ 
ادبي و حماسي هويداست.با درنظر گرفتن اين عاليق و 
تدابير فرهنگي  مي توان به روشني اذعان داشت هر چند 

مينايي  سفالينه هاي  تطبيقي  تحليل 
و کاشي هاي زرين  فام (سده ٦ تا ٧ 
هجري) با نگاره هاي نسخه کليله و 

دمنه ٧٠٧ ه.ق آل اينجو

1.« فّر در اصطالح اوستايي، حقيقتي 
الهي و کيفيتي معنوي است که چون 
به  را  او  شود  حاصل  کسي  براي 
و  تقدس  مرحله  و  جالل  و  شکوه 
عظمت معنوي مي رساند و صاحب 
قدرت، نبوغ، خرمي و سعادت مي کند.»  

(ياحقي، 1386: 608)
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جزئيات نقوش تصوير شده در نسخه کليله و دمنه آل 
اينجو (۷۰۷ ه.ق)

جزئيات نقوش تصوير شده بر روي کاشي هاي 
توضيحات زرين فام ايلخاني قرن هفتم

١

 شکل گيري عناصر تصويري در کادر مربع شکل 
 تشابه فرمي پيکره هاي انساني در حالت نشتن مشابه در 

طرفين قاب تصوير 

 در نحوه فضاسازي انتزاعي و کامًال تزييني 
پيرامون نقوش انساني در تصوير نسخه کليله و 

دمنه آل اينجو و کاشي زرين فام ايلخاني تشابهاتي 
آشکارمشهود است.

الف. صفحه  183v،   مأخذ:
سايت کتابخانه ملي بريتانيا

ب. سفال زرين فام، امامزاده جعفر دامغان، (۶۶۷ ه.ق)، 
موزه لوور،  مأخذ:

Michaud, 1995: 263

 

٢

 برجسته بودن نقوش حيواني در 
فضاسازي نسخه کليله و دمنه آل اينجو  و 
کاشي هاي زرين فام ايلخاني مشهود است. 

 تشابه در جزئيات فرمي، شيوه اجراو 
جزئيات تزييني به کار رفته در نقوش 
حيواني نسخه کليله و دمنه آل  اينجو و 

نقوش حيواني کاشي هاي زرين فام ايلخاني، 
علي رغم وجود تمايالت طبيعت گرايانه 

درهنر ايلخاني مشاهده مي شود.

 پس زمينه تيره و ترسيم نقوش انتزاعي 
گل و بوته سبب ايجاد فضاسازي مشابهي 

پيرامون نقوش حيوانات در تصاوير نسخه 
کليله و دمنه آل اينجو و  کاشي هاي زرين فام 

 ايلخاني گشته است.

 ،183v  ج. صفحه
مأخذ: سايت کتابخانه ملي بريتانيا 

د. سفال زرين فام، امامزاده جعفر دامغان، (۶۶۷ ه.ق)، موزه 
  Michaud, 1995: 263:لوور،  مأخذ

۳

و. سفال زرين فام – کاشان، سده هفتم هجري–موزه ه. صفحه  149v،   مأخذ: سايت کتابخانه ملي بريتانيا
  Van Lemmen, 2013  : 41:بريتانيا  ، مأخذ

٤

ز. صفحه   161v،  مأخذ: سايت کتابخانه ملي بريتانيا

ح. سفال زرين فام، کاشان، سده هفتم هجري–
 Porter, 1995:36:موزه بريتانيا ، مأخذ

٥

ط. صفحه  122v، مأخذ: سايت کتابخانه ملي 
بريتانيا 

ي. سفال زرين فام، کاشان، سده هفتم هجري، موزه 
ويکتوريا و آلبرت لندن ،   مأخذ: سايت موزه ويکتوريا و 

آلبرت لندن 

٦

 وجود فضاسازي هاي مشابه در نسخه 
کليله و دمنه آل ينجو و کاشي هاي زرين فام

ک. صفحه 93v، مأخذ: سايت کتابخانه ملي بريتانيا 

ل. سفال زرين فام، کاشان، سده هفتم هجري، موزه بريتانيا ، 
 Van Lemmen, 2013 : 40:مأخذ 

جدول ٥ . تطبيق جزئيات تصويرگري نسخه کليله ودمنه آل اينجو (کد OR 13506) وکاشي هاي زرين فام ايلخاني 



مينايي  سفالينه هاي  تطبيقي  تحليل 
و کاشي هاي زرين  فام (سده ٦ تا ٧ 
هجري) با نگاره هاي نسخه کليله و 

که در سده هاي هفتم و هشتم هجري نفوذ چين در هنر دمنه ٧٠٧ ه.ق آل اينجو
ايران به اوج خود مي رسد اما اين آميختگي به همسازي و 
همسويي آن ها با هم انجاميد و فرهنگ ايراني و به تبع آن 
هنر ايراني مغلوب تأثيرات چيني نشد و استقالل، ويژگي ها 

و توانمندي ها ي خود را حفظ کرد.
از جنبه ديگر عامل مهم و الهام بخش گسترش اشيا 
زيبا در سده هاي ششم و هفتم هجري طبقه سرمايه دار 
شهري ايران بود و پاره ايي از مضامين آن صبغه اي از 
 (۶۱۰ :۱۳۹۲ ( گرابر،  داشت.  شاهزادگان  اشرافي  محيط 
تزيين  براي  دشوار  فني  مينايي  لعاب  نمونه  عنوان  به 
ظروفي تجملي بوده است تا ذائقه درباريان و بزرگان را 
برآورده سازد.(Irwin, 1997: 150)همينطور کاربست 
کاشي هاي زرين فام در بناهاي مذهبي و کاخ ها، نمايانگر 
حاميان  عظمت  و  شکوه  جلوه گر  و  درباري  فاخر  هنر 
آن بوده است و استفاده فراوان از طال، وجود صفحات 
نگاره ها  تعدد  پادشاه و  بارعام  از  با تصويري  افتتاحيه 
نسخه  بودن  درباري  احتمال  آل اينجو  دمنه  و  کليله  در 
مذکور را ايجاد نموده که محتمًال به منظور افزايش اعتبار 
حامي آن و مطابق با سليقه روزگار شکل گرفته است. 
در هر سه گونه آثار، تداوم رويکرد، خواسته ها و سليقه 
زيبا شناسانه سفارش دهندگان (شاهان، درباريان و طبقه 
اشراف) به تجديد سنت هاي کهن مشهود است که سبب 
سه  اين  در  مشابه  ترکيب بندي هاي  و  خصايص  ايجاد 
دسته آثار (ظروف مينايي سلجوقي، کاشي هاي زرين فام 
ايلخاني و نگاره هاي نسخه آل اينجو) با وجود تعلق به 

ادوار و سلسله هاي حکومتي مختلف گرديد. 

سنت ها ي  انتقال  جهت  مناسب  بسترهاي  شکل گيري 
تصويري

فضاسازي  مشهوددر  همانندي هاي  ديگر  ديدگاه  از 
تصاوير نسخه کليله و دمنه آل اينجو با اين سفالينه هاي 
مينايي پيش از مغول و کاشي هاي زرين فام ايلخاني،مؤکد 
جابه  و  مهاجرت  براساس  تصويري  سنت هاي  انتقال 
در سده هاي  تجاري  روابط  و گسترش  هنرمندان  جايي 
ششم و هفتم هجري است. مهاجرت سفالگران از چندين 
دهه قبل از ورود مغول آغاز شده بود و در نتيجه هجوم 
به جايي عظيم هنرمندان صورت گرفت که  مغوالن، جا 
آن ها را مجبور ساخت از شرق به غرب مهاجرت کرده 
و موجب درهم آميختن سبک ها شوند. از اين ها گذشته، 
زمينه هاي نقاشي ُنَسخ خطي برهنرهاي تزييني به ويژه 
لعابي منقوش وکاشي هاي زرين فام  و  سفالينه  چندرنگ 
بالعکس، غلبه پيدا کرد. (اتينگهاوزن و گرابر، ۱۳۹۳: ۴۹۵) 
در اثناي حمله مغول شهرهاي بزرگي نظير ري و نيشابور 
مناطق  به  آنان  بازماندگان  فراوان خوردندبرخي  آسيب 
گفتي  (پطروشفسکي، ۱۳۶۶: ۳۱)  کردند.  مهاجرت  ديگر 
است در امان ماندن خطه فارس از يورش مهاجمان مغول 

و  حمايت  ادامه  در  و  خراج  پرداخت  با  اتابکان  عهد  در 
هنرمندان  مهاجرت  موجبات  آل اينجو  اميران  هنر پروي 
که  کرد  فراهم  را  اين شهر  در  آن عصر  فرهيختگان  و 
تا حدودي زمينه هاي آميزش و انتقال سبک ها زير لواي 
ايراني گري و اصول کلي حاکم بر هنر شيراز را  هويت 
ايجاد نمود که محتمًال در کتاب آرايي ُنَسخ تأثيرگذار بوده 
است و مي تواند بيانگر نوعي تأثيرپذيري هنرمندان شيراز 
از مراکز ساخت اين آثار شهرهايي نظير ري، کاشان و 
نيشابور باشد. از سوي نظام آموزشي استاد شاگردي 
از اوايل سده هفتم هجري قابل تبيين است.(آژند، ۱۳۹۱: 
کتابت خانه هاي درباري  با شکل گيري  اين روند  که   (۲۵
که  ازآنجا  يافت.  بيشتري  انسجام  ايلخانيان  در روزگار 
محتمًال طراحي نقوش سفالينه ها و ُنَسخ خطي توسط يک 
قشر انجام مي گرفته است، مهاجرت هنرمندان در اثناي 
در اين ادوار مي توانست شيوه فعل يک استادکار را در 
هنري  مراکز  ساير  به  فرد  آن  تابعان  توسط  شهر  يک 
انتقال داده، حيات فرهنگي ايران را مستمرنمايد. همچنين 
تصويرگري سفالينه هاي مينايي و کاشي هاي زرين فام، 
امکان نويني جهت نمايش سنت هاي تصويري اين ادوار و 
انتقال آن ها در قالب يک شي به ديگر شهرها را ايجاد نمود. 
به عنوان   شايان ذکر است در دوره سلجوقيان شهرها 
پايگاه هاي ديرينه تجارت محلي قلمداد مي شدند که عايدات 
مهمي  تجاري  و جاده  آن ها حاصل مي شد  از  پر رونقي 
از خليج فارس تا نيشابور کشيده شده بود. ( باسورث، 
اقتصادي  نظام  رکود  از  وپس   (۱۵۱ ۱۴۷و   ،۱۳۹۰:۱۴۱
که بر اثر ويراني و انحطاط زندگي شهري در اثر حمله 
تجارت  ايلخانيانرواج  داد، مجددًادر عصر  مغوالن روي 
بين شهري، دگرگوني راه هاي و رونق طرق جديد تجاري 
با نمود فراواني همراه شد.(رضوي ۱۳۹۰: ۲۰۲) در همين 
راستا تأسيس راه هاي درون مرزي و دارالتجاره هايي که 
اصفهان، ساوه  کاشان،  ري،  نظير شيراز،  از شهرهايي 
و... مي گذشت و از غرب تا شرق ايران امتداد داشت، از 
ديگر اقدامات اقتصادي ايلخانيان در اين برهه زماني به 
شمار مي آيد.(اقبال آشتياني، ۱۳۸۹: ۵۷۳)به عنوان نمونه 
کاشان به عنوان مرکز توليد کاشي هاي زرين فام نفيس، 
داراي ماهيتي اقتصادي و تأمين کننده بازار هاي بين المللي 
و   (۳۲  :۱۳۶۶ (پطروشفسکي،  است.  مي شده  محسوب 
با توسعه راه ها و روابط تجاري، انتقال اين کاشي ها به 
شهرهاي دور و نزديک و ديده شدن جلوه هاي تصويري 
آن توسط هنرمندان و صنعتگران ديگر مراکز هنري در 
اين مسير انتقال امکان پذير بوده است. همچنين در همين 
سرزمين هاي  در  مغوالن  قوانين  و  ديواني  نظام  زمينه، 
فتح شده جملگي بر جمع آوري ماليات و غنائم به صورت 
طال و کاالهايي نظير ساخته هاي هنرمندانه استوار بود. 
گسترش  با  يقينًاهمراه  ۵۸)که   :۱۳۸۸ (استريسگاث، 
را  آثار هنري  جابه جايي  موجبات  شهري،  بين  تجارت 
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کاشي  زرين فام ايلخاني سفالينه مينايي پيش از مغولکليله و دمنه آل اينجو

١

،86r الف. صفحه
مأخذ: سايت کتابخانه ملي 

بريتانيا 

ب. سفال مينايي ، کاشان، ۵۸۳ 
ه.ق، مأخذ: سايت موزه 

هنر لس آنجلس

ج. سفال مينايي ، کاشان،
 مأخذ: سايت موزه

 ويکتوريا و آلبرت لندن

٢

  ،149v  د. صفحه
 مأخذ:

 سايت کتابخانه ملي بريتانيا

ه. سفال مينايي، سدهششم  
هجري، کاشان، موزه 

متروپوليتن، 
مأخذ: 

سايت موزه متروپوليتن

و. سفال زرين فام، امامزاده جعفر 
دامغان، (۶۶۷ ه.ق)، موزه لوور،
 Michaud, 1995: 263:مأخذ

 جدول ٦. تطبيق جزئيات نقوش انتزاهي گياهي پس زمينه کليله ودمنه آل اينجو ( OR 13506)، سفالينه مينايي پيش از مغول و کاشي 
زرين فام ايلخاني 

توضيحاتکاشي  زرين فام ايلخاني سفالينه مينايي پيش از مغولکليله و دمنه آل اينجو

هرچند چهره 
پردازي و نحوه 
ترسيم دستار، 
تابع ارزش هاي 

زيباشناختي هر دوره 
است، در جزئياتي از 

قبيل هاله گرد سر 
استمرار سنت هاي 

تصويرگري آشکار 
است.

  183v   الف. صفحه
مأخذ:

 سايت
 کتابخانه ملي بريتانيا 

ب. سفال مينايي ،
 ايران مرکزي ،

مأخذ: 
سايت حراج کريستي 

امامزاده  زرين فام،  سفال  ج. 
جعفردامغان، ( ۶۶۷ه.ق)

  موزه لوور، 
مأخذ  :

 Michaud, 1995 : 263

 جدول ٧.  تطبيق جزئيات چهره در کليله ودمنه آل اينجو ( OR 13506)، سفالينه مينايي پيش از مغول و کاشي زرين فام ايلخاني 

فراهم مي آورده است و به تبع آن انتقال آثار به شهرهاي 
مختلف در طي اين ادوار، در تأثيرپذيري هنرمندان و وام گيري 
نقوش سفالينه ها و ُنَسخ مصور از يکديگر اثرگذار بوده است 
با توجه به اين قراين، احتمال ملهم بودن اين آثار و تأثيرپذيري 

نگارگران مکتب شيراز از سازندگان کاشي ها و سفالينه هاي 
مينايي، با توجه به همانندي هاي بارز در ميانشان مشهود است 
و با وجود رهيافت هاي متمايز مکاتب هنري سده ششم تا هشتم 
هجري، استمرار سنت هاي مشابه، آشکارا قابل پيگيري است. 



تطبيق سفالينه هاي مينايي و
نگاره هاي نسخه کليله و دمنه 

سفالينه هاي مينايي
 نگاره هاي نسخه کليله

و دمنه

دوره تاريخي
پيش از مغول (سده ٦ 

و ٧ه.ق)
(آل اينجو )اوايل سده ٨ ه.ق

 مراکزي نظير کاشان، ريمحل توليد
ونيشابور

شيراز

وجوه
اشتراک

رنگ گزاري
استفاده از رنگ هاي متنوع، بديع و درخشان

اثري فاخر با کاربرد غير روزمرهکاربرد

 نحوه بازنمايي
 پيکره هاي انساني و

 جانوري
 تأکيد بر خطوط محيطيدر بازنمايي فرم پيکره ها، درشت

نمايي سوژه هاي اصلي و ترسيم هاله گرد سر

 نحوه بازنمايي نقوش
 انتزاعي و تجريدي گياهي

 ترکيب بندي و ساختار
 کاربرد سنت هاي تقابل و تقارن، تأکيد بر آرايه هاي انتزاعي

در تزيينات جامگان و زمينه، تصوير پردازي دو بعدي

گرايش به انتزاعنحوه تصويرپردازي

 وجوه
افتراق

 نحوه قرارگيري
پيکره ها در فضا

 قرارگيري پيکره ها در
فضايي خأل و بدون رنگ

 پس زمينه رنگي، عدم انفکاک
 و عجين بودن سوژه و

پس زمينه

کامًال وابسته به روايت متنتزييني و روايينوع تصويرپردازي

 جزئيات چهره، دستار
و پوشش

 تبعيت از ارزش هاي زيباشناختي دوران و به اقتضاي
قراردادهاي فرهنگي و سياستي حاکمان مسلط

جدول ٨. تطبيق وجوه اشتراک و افتراق نگاره هاي نسخه کليله و دمنه 
( OR 13506) با سفالينه هاي مينايي

مينايي  سفالينه هاي  تطبيقي  تحليل 
و کاشي هاي زرين  فام (سده ٦ تا ٧ 
هجري) با نگاره هاي نسخه کليله و 

دمنه ٧٠٧ ه.ق آل اينجو

1 . غازان خان در مدت کوتاه سلطنت 
خود ( 693 – 703 ه.ق ) اصالحات 
اقتصادي و اجتماعي وسيعي انجام 
داد و به جهت اصالحات و اقداماتي 
که کرد، ابنيه و قواعد و قوانيني که به 
جاي گزارد، مي توان وي را بزرگترين 
حکمران سلسله ايلخاني دانست. (اقبال 
آشتياني، 1384: 281) از سويي وي 
در شعاع نفوذ و نيروي فرهنگ ايراني 
ايرانيان  کوشش  به  و  گرفت  قرار 
رشته هاي  خان  غازان  دست  به  و 
پيوند ايران با پکن يکي پس از ديگري 
و  (بياني، 1389: 465  گسسته شد. 

(466

تطبيق کاشي هاي زرين فام ونگاره هاي
نسخه کليله و دمنه 

کاشي هاي زرين فام
 نگاره هاي نسخه کليله

و دمنه

آل اينجو(ايلخاني) سده ٧ ه.قدوره تاريخي
(اوايل سده ٨ ه.ق) 

شيرازکاشانمحل توليد

 وجوه
اشتراک

اثري فاخر با کاربرد غير روزمرهکاربرد

 نحوه بازنمايي
 پيکره هاي انساني و

جانوري

 تأکيد بر خطوط محيطي در بازنمايي فرم پيکره ها، درشت
نمايي

سوژه هاي اصلي و ترسيم هاله گرد سر 

 نحوه بازنمايي نقوش
گياهي

انتزاعي و تجريدي

 کاربرد سنت هاي تقابل و تقارن، پس زمينه رنگي، تأکيد برترکيب بندي و ساختار
 آرايه هاي تزييني انتزاعي در فضاسازي و تصوير پردازي

 دو بعدي
 نحوه قرارگيري
 پيکره ها در فضا

عدم انفکاک و عجين شدن سوژه و پس زمينه

وجوه
افتراق

رنگ گزاري

 عمدتًا مبتني بر تک رنگ بودن،
 استفاده از لعاب الجوردي و
فيروزه ايي در تزيينات فرعي

 استفاده از رنگ هاي
متنوع، بديع و درخشان

 کامًال وابسته به تزييني و روايينوع تصويرپردازي
روايت متن

نحوه تصويرپردازي

 گرايش به انتزاع در فضاسازي
 پس زمينه و تصوير پيکره هاي
 انساني ،گرايش به واقع گرايي در

 ترسيم پيکره هاي جانوري نسبت به
ادوار پيشين

گرايش به انتزاع

 جزئيات چهره، دستار
و پوشش

 تابع ارزش هاي زيباشناختي دوران و به اقتضاي
قراردادهاي فرهنگي و سياستي حاکمان مسلط

جدول ٩. تطبيق وجوه اشتراک و افتراق نگاره هاي نسخه کليله و دمنه 
( OR 13506) با کاشي هاي زرين فام 

زمينه هاي شکل گيري الگو هاي مشابه و امتداد سنت هاي کهن درسفالينه هاي مينايي، کاشي هاي زرين فام و نگاره هاي نسخه کليله و دمنه آل اينجو

دوره سلجوقي

متأثر بودن هنرمندان اين دوره از شيوه هاي هنري تمدن هاي بودايي، مانوي و ايغوري که سبب احيا شيوه هاي هنري گذشتگان و 
به تبع آن امتداد يافتن سنت هاي ساساني در هنر اين دوره شد.

عالقه مندي اشرافيت ترک به عنوان حاميان توليد سفالينه هاي نفيس مينايي به اقتباس از فرهنگ ايراني

تأثير پذيري سفالينه هاي مينايي از ُنَسخ خطي هم عصر خود که زمينه جديدي براي نمايش سنت هاي تصويري اين دوره و انتقال 
سنت هاي مذکور ميان مراکز مختلف هنري را در ادوار بعد ايجاد نمود. 

تبديل شهرها به پايگاه هاي ديرينه تجارت محلي و افزايش ارتباطات اقتصادي ميان شهرهاکه قابليت انتقال سفالينه هاي مينايي به 
شهرهاي مختلف از طريق گسترش تبادالت تجاري را ايجاد نمود.

 دوران فترت ناشي
درامان ماندن فارس با پيشينه باستاني از هجوم مغوالن و مهاجرت هنرمندان، اديبان و دانشمندان به اين خطه در روزگار اتابکان  از حمله مغول

 دوره ايلخانيان

تأسيس راه هاي درون مرزي و دارالتجاره هايي که از شهرهايي نظير شيراز، ري، کاشان، ساوه، نيشايور و ...
مي گذشت و مبادالت آثار هنري به عنوان اشيا تجاري و يا به عنوان غنائم و ماليات به شهرهاي مختلف کهزمينه هاي تأثيرپذيري 

هنرمندان کانون هاي مختلف هنري از يکديگر را به وجود مي آورد.

کوشش هايي در جهت احيا فرهنگ ايراني و اسالمي توسط وزرا و بزرگان ايراني در دربار ايلخاني صورت گرفت که در عهد 
حکمراني غازان خان۱ به اوج خود رسيد و در توليد آثار هنري نفيس و درباري تأثيرگذار بوده است.

شکل گيري نظام مند آموزش استاد شاگردي که براثر مهاجرت ها، شيوه هاي کار يک استادکار را به مراکز مختلف هنري انتقال 
مي دادند.

 دوره آل اينجو در
شيراز

حاکماني عالقه مند به احيا سنت هاي ايراني گرايانه، حمايت از فرهنگ، هنر و به تبع آن، استمرار کتاب آرايي ُنَسخ ادبي براساس 
سنت هاي پيش از حمله مغول

قرار گرفتن در خطه ايي با پشتوانه باستاني و ملهم شدن هنرمندان از آثار گذشتگان

جدول ١٠. زمينه هاي شکل گيري الگو هاي همسان در آثار سه دوره تاريخي



شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
فرآيندتصويرگري عملکردي مستخرج از فرهنگ هاي حاکم بر جوامع بوده است، از همين رهگذر در نسخه 
کليله و دمنه آل اينجو کتابخانه ملي بريتانيا به عنوان يک اثر برجسته و از اولين ُنَسخ استنساخ شده در اين 
مکتب،مبنا، سبک و سياق نگارگري شيراز آل اينجو مشاهده مي شود.از سوي ديگر با واکاوي ترکيب بندي و 
مؤلفه هاي تصويري سفالينه هاي مينايي پيش از مغول و کاشي هاي زرين فام ايلخاني با تصاوير نسخه مذکور 
که با فاصله تقريبي دو سده و متأثر از فرهنگ هاي ترکي و مغولي شکل گرفته اند، همانندي هاي قابل اعتنايي 

پديدار است که موارد ذيل را به عنوان مبناي همانند ميان آثار مذکور مي توان برشمرد:
-  در سه دسته آثار مذکور، نحوه چيدمان عناصر تزييني به منظور درشت نمايي شمايل ها و تمرکز بر روي 
شخصيت هاي اصلي حکايات است، به موازات آن تطبيق تصويرگري بامضامين روايي و همساني مؤلفه هاي 
فرمي، در اين آثار قابل لحاظ است. همچنين شيوه فضاسازي مشابه و عجين بودن فضا و سوژه ها در 

کاشي هاي زرين فام ايلخاني و نسخه مذکور محل توجه است. 
-   شالوده سنت هاي کهن و باستاني در فضاسازي متقارن ومتقابل، کاربست آرايه هاي مکرر تزييني و تجريدي و 
تداوم ترسيم هاله گرد  سر که محتمًال به منظور تفکيک سر از پس زمينه صورت گرفته و يادآور قداست و فّر در 

سنت هاي مانوي و ساساني است، تأثيرات غير قابل انکاري در کيفيات تصويري اين آثار به وجود آورده است.
- تداوم رويکرد و خواسته هاي زيبا شناسانه سفارش دهندگان آثار مذکور (درباريان و بزرگان) به تجديد 

سنت هاي کهن مشاهده مي شود.
سده هاي هفتم و هشتم هجري دگرگوني هاي اجتماعي، سياسي و تغيير حکومت ها سبب دگرگوني سنت هاي 
گذشته، رسوخ فرهنگ هاي مختلف وزمينه ساز ايجاد تحول و افزودن ظرفيت هاي تازه ايي در عرصه تصويرگري 
ايران گرديد.وجوه افتراق در اين آثار جلوه گر اختالط فرهنگ هاي حاکم بر جامعه با سنت هاي ديرينه تصويري 
ايران است. ولي در اين ميان، شالوده و اساس شيوه هاي کهن در آثار به جاي مانده از اين ادوار به موازات تأثيرات 
اخذ شده از فرهنگ هاي ترکي - مغولي بازنمود يافته که سبب بازتاب شاکله و مبناي همانند و تداوم هويت و روح 
ايراني در اين آثار مي شود. به نوعي باوجود دگرگوني هاي اجتماعي و سياسي،بخشي ازحافظه وسنت تصويري 
گذشتگان دراين آثارنمودوتسري يافته و با وجود تأثير پذيري هنرمند از زمانه اش، وي از سنت هاي گذشته منقطع 
نبوده است.با گذشت زمان ساختار دروني حکومت سلجوقيان و سياست هاي فرهنگي ايلخانيان در راستاي تعلق 
و اقتباس از فرهنگ ايراني قرار داشته است که اين اثرپذيري،بر ساليق و تمايالت حاميان ُنسخ فاخرو اشيا نفيس 
تأثيرگذار بوده است. جدا از تأثيرات بجاي مانده از سنن گذشته و نفوذ ماهيت ايراني در ساختار فرهنگي حکومت ها، 
اين همانندي ها مؤکد ارتباط و تأثير پذيري مستقيم هنرمندان شهرهاي توليدکننده اين نوع سفالينه ها (نظير کاشان، 
ري و يا نيشابور ) با نگارگران مکتب شيراز است که اين تعامالت به سبب مهاجرت طيف وسيعي از هنرمندان 
به فارس (به عنوان مأمن و پناهي براي هنرمندان در روزگار تهاجم مغوالن) ايجاد شد و با شکل گيري نظام مند 
سلسله مراتب   استاد  شاگردي در سده هفتم تشديد يافت. از سويي گسترش سياست هاي تجاري بين شهري در 
عهد سلجوقي و امتداد آن با توسعه راه هاي درون مرزي و دارالتجاره هادر روزگار شکل گيري سلطنت ايلخاني به 
موازات سياست جمع آوري غنائم و ماليات در اين ادوار  ، موجبات مبادله و جابه جايي آثارنفيس را فراهم نمود که 
تعميم دهنده سنت هاي تصويرگري ميان مراکز مختلف هنري در طي اين ادوار وسبب بقاء مؤلفه هاي تصويري 
کهن در قالب هاي نويني به صورت مکاتب گوناگون هنري در جغرافياي سياسي و فرهنگي مختلف گرديده است.
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This study investigates the composition and visual features of pre-Mongol minai potteries (the 

sixth and the early seventh centuries AH), IlkhanidLustre tiles (Kashan-seventh century) and 

Kelila-va-Dimna manuscript, illustrated in Injuid Shiraz school (707 AH). Comparing the visual 

elements of these works of art which have been drawn during different periods, and with different 

contents and subject matters, this study aims at finding out the similar patterns and continuing 

representations of ancient traditions, the same origin and the contextsfordevelopment of the 

similar aspects regardless ofthe two centuries gap between these artworks. Research questions 

are:1. Which similar patterns have been continuously used in illustrating these artworks? 2. 

Concerning these similarities, can we consider the InjuidKelila-va-Dimna manuscript influenced 

by pre-Mongol minai potteries and IlkhanidLustre tiles? The research method is analytical- 

descriptive with a comparative approach and the data were collected through library sources. It 

has been found that despite the political and social changes as well as influencing different cultures 

from the sixth to eighth centuries AH, the continuation of some similar pictorial traditions like 

the representation of ancient basics in the works during these three centuries can be observed. 

Moreover, interests and cultural policies of the rulers, migration of the artists (especially after the 

Mongol conquest on Fars), systematic establishment of education and economic contexts such 

as the development of exchange of goods between Shiraz and the cities where these ceramic 

objects were being produced (like Ray, Kashan and Neyshabour), might be considered as the 

reasonsfor the influence of the above-mentioned ceramics on illustrations of this manuscript.

Keywords: MinaiPottery, Luster Tile, Persian Painting, Kelila-va-Dimna, Seljuks, Ilkhanids, 

Injuids
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