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مطالعۀ تطبیقی و جامعهشناختی دو نگاره از کتاب
*
جامعالتواریخ رشیدی و ظفرنامۀ تیموری
الهه السادات بزرگی** ،1زهرا رهبرنیا

2

 .1کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشکدة هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 .2دانشیار دانشکدة هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله93/12/16 :؛ تاریخ پذیرش نهایی)94/3/31 :

چکیده
دانــش بینرشــتهایِ جامعهشناســی هنــر ،بــرای شــناخت جوامــع ،بــه آثــار هنــری نیــز رجــوع میکنــد .در ایــن مقالــه،
هنــر نگارگــری دورۀ ایلخانــی و تیمــوری ازنظــر جامعهشــناختی بررســی میشــود .هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بنیــادی کــه
بــا روش توصیفــی و نمونهپژوهــی انجــام گرفتــه ،یافتــن عوامــل مؤثــر بــر هنــر و هنرمنــدان ایــن دو دورۀ تاریخــی اســت.
فرضیــۀ اصلــی نیــز بــر تأثیــر عوامــل اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی بــر هنــر و هنرمنــدان ،در مقابــل تأثیــر
هنــر بــر جامعــه مبتنــی اســت .بــرای ایــن منظــور ،دو نــگاره از کتابهــای جامعالتواریــخ رشــیدی و ظفرنامــۀ تیمــوری
بهعنــوان نمونــه ،تحلیــل تطبیقــی میشــوند .وجــه اشــتراک ایــن دو نــگاره ،تأکیــد بــر عظمــت مقــام شــاهی اســت و تنهــا
وجــه تمایــز ایــن دو اثــر ،در نــوع نــگاه هنرمنــدان بــه پادشــاه اســت کــه در شــرایط سیاســی و اجتماعــی ایــن دو دورۀ
تاریخــی ریشــه دارد .در جمعبنــدی کلــی ،ارتباطــی دوســویه در عظمتبخشــی بــه حاکمــان و هنــر ایــن دورههــا دیــده
میشــود .بنابرایــن ،میتــوان گفــت هنــر نگارگــری دورۀ ایلخانــی و تیمــوری ،نقــش بســیار مهمــی در بقــا و القــای عظمــت
ایــن حکومتهــا داشــت و درواقــع ،حمایــت از هنــر ،قدرتــی واال بــرای پادشــاهان بــه ارمغــان م ـیآورد.

واژگان کلیدی

ایلخانی ،تیموری ،جامعالتواریخ رشیدی ،جامعهشناسی هنر ،ظفرنامۀ تیموری.
*مقالۀ حاضر برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول با عنوان مطالعۀ تطبیقی و جامعهشناختی نگارههای کتاب جامعالتواریخ
رشیدی و ظفرنامۀ تیموری به راهنمایی نگارندۀ دوم است.
**نویسندۀ مسئول :تلفن ،09358945379 :نمابر.E-mail: elahe.bozorgii@gmail.com ،013-42125172 :
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مقدمه
جامعهشناســی هنــر ،یکــی از حوزههــای جامعهشناســی اســت
کــه هنــر را بازتــاب فرایندهــای اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی
میدانــد و بــه مطالعــۀ هنرمنــدان ،آثــار هنــری ،مخاطبــان هنــر و
سیاســتگذاریهای فرهنگــی و هنــری میپــردازد .در ایــن مقالــه
بــه مطالعــۀ جامعهشــناختی هنــر نگارگــری دورۀ ایلخانــی و تیمــوری
پرداختــه میشــود کــه بــا سیاســت پیونــد عمیــق داشــته و از
حمایتهــای دربــار برخــوردار بــوده اســت .بــه ایــن منظــور و بــرای
درک بهتــر هنــر ایــن دو دوره ،بهعنــوان نمونــه ،بــه تحلیــل تطبیقــی
و جامعهشــناختی دو نــگاره از دو کتــاب تاریخــی جامعالتواریــخ
رشــیدی و ظفرنامــة تیمــوری میپردازیــم .پرســش اصلــی مقالــه
ایــن اســت کــه آیــا عوامــل اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگی
بــر هنــر و هنرمنــدان ایــن دو دورۀ تاریخــی تأثیــر داشــتهاند؟ بــرای
پاســخ بــه ایــن پرســش ،بایــد نحــوۀ شــکلگیری دورۀ ایلخانــی

پیشینۀ پژوهش

دربــارۀ مطالعــۀ آثــار نگارگــری از منظــر جامعهشناســی ،بهطــور
خــاص چنــد مقالــه و پایاننامــه نوشــته شــده اســت؛ ازجملــه .1
پایاننامــۀ «تحلیــل جامعهشــناختی عینیتگرایــی در نقاشــی
قاجــار؛ مطالعــۀ مــوردی :کمالالملــک» ،اســتاد راهنمــا :شــهرام
پرســتش ،نویســنده :معصومــه محمدینــژاد؛  .2پایاننامــهای بــا
عنــوان «هنــر و جامعــه در دوران ســلطان حســین بایقــرا» ،اســتاد
راهنمــا :سیدرســول .م و نویســنده :محســن دیلمــی؛  .3پایاننامــۀ
«نقــش هنرمنــد در ایجــاد تحــوالت اجتماعــی هنرمنــدان نقــاش»،
اســتاد راهنمــا :زهــرا رهبرنیــا ،نویســنده :مریــم کلینــی و مقالــۀ
«تحلیــل اجتماعــی آثــار کمالالملــک در میــدان نقاشــی ایــران»
نویســنده :شــهرام پرســتش و مرجــان محمدینــژاد .پیشــینۀ
پژوهــش حاضــر در زمینــۀ مطالعــۀ جامعهشــناختی آثــار نگارگــری
ایــران ،نشــان میدهــد کــه ایــن شــاخۀ مطالعاتــی ،در ابتــدای کار
خــود در ایــران بــه ســر میبــرد .تحقیــق حاضــر نیــز پژوهشــی نــو
در زمینــۀ مطالعــه جامعهشــناختی هنرمنــدان و آثــار هنــر نگارگــری
دورۀ ایلخانــی و تیمــوری اســت کــه بهطــور خــاص بــه مطالعــۀ دو
اثــر نگارگــری از کتابهــای جامعالتواریــخ رشــیدی و ظفرنامــة
تیمــوری میپــردازد.
نحــوۀ شــکلگیری دورۀ ایلخانــی و شــرایط سیاســی،
اجتماعــی ،فرهنگــی حاکــم بــر آن
در ســال  616ه.ق .بخشهــای وســیعی از ایــران بــه تصــرف
مغــوالن درآمــد .هجــوم مغــوالن ،کشــتار و ویرانــی و فروپاشــی
نظــام اجتماعــی و سیاســی را در پــی داشــت .در ایــن زمــان ،کار
کشــاورزی و ســایر فعالیتهــای اقتصــادی همچــون تجــارت تعطیــل
شــدند و برخــی از روســتاها بــه دلیــل کشــتار و قتلعــام مغــوالن و
رهایــی از پرداخــت بــاج و خراجهــای ســنگین تحمیلــی ،از ســکنه

و تیمــوری ،و وضعیــت سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی هــر دوره
بررســی شــود.
در مرحلــة بعــد ،تحــول اجتماعــی و سیاســی کــه ســبب تألیــف
جامعالتواریــخ رشــیدی و ظفرنامــة تیمــوری شــد و ســرمایههای
فرهنگــی و اقتصــادی هنرمنــدان نگارگــر ایــن دو کتــاب و اینکــه
هنرمنــدان نگارگــر بــا چــه گروههــای فرهنگــی و سیاســی در
ارتبــاط بودنــد ،بررســی میشــوند .درنهایــت ،دو اثــر نگارگــری بــا
رویکــردی جامعهشــناختی مطالعــة تطبیقــی میشــوند تــا بــه ایــن
نکتــه دســت یابیــم کــه ایــن دو اثــر ،کــدام ویژگیهــای اجتماعــی
و سیاســی زمــان خــود را بیــان میکننــد .همچنیــن یافتــن وجــوه
اشــتراک و تمایــز ایــن دو اثــر ازنظــر سیاســی و اجتماعــی مدنظــر
ایــن مطالعــه اســت.

خالــی شــد .ایــن امــر ،خــود بــه خرابــی روســتاها و رکــود کار
کشــاورزی شــدت بخشــید (غفرانــی .)170 :1384،در چنیــن اوضــاع
بــد سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی ،هنرمنــدان و صنعتگــران نیــز
پراکنــده شــدند و درنتیجــه ،رشــد هنرهــا متوقــف گردیــد (پاکبــاز،
 .)59 :1385مغــوالن در دهــۀ اول حاکمیتشــان بــر ایــران ،تنهــا
بــر کشورگشاییهایشــان متمرکــز بودنــد؛ امــا بهمــرور زمــان ،بــا
افزایــش قلمــرو و اختالفــات و انشــعابات داخلــی بازمانــدگان چنگیــز،
مشــکالت بیشــتر خودنمایــی کــرد .ازایــنرو فرمانروایــان مغــول،
درصــدد ایجــاد حکومتــی متمرکــز ،پایــدار و مقتــدر در ایــران
برآمدنــد .بدیــن منظــور ،آنهــا ارتبــاط خــود را بــا اشــراف ایرانــی
گســترده کردنــد و تفکــر ایرانــی را در انجــام امــور حکومتــی خــود
بــه کار بســتند.
بــا روی کار آمــدن هوالکوخــان در ســال  654و تأســیس حکومت
ایلخانیــان ،ارتبــاط دولــت بــا اشــراف و بــزرگان ایرانــی بیشازپیــش
گســترش یافــت .بــه خدمــت گرفتــن بزرگانــی همچــون خواجــه
نصیرالدیــن توســی ،خانــدان جوینــی و دیگــر وزیــران و مشــاوران
ایرانــی ،آبادانــی کشــور و افزایــش درآمــد دولــت و جبــران خســارات
گذشــته را در پــی داشــت (غفرانــی .)170 :1384،چنیــن سیاســتی
از طــرف حاکمــان بعــدی مغــول نیــز ادامــه یافــت و مــا شــاهد
راهیافتــن بزرگانــی همچــون خواجــه رشــیدالدین فض ـلاهلل همدانــی
بــه دربــار حکومــت ارغــون ( 638 -690ه.ق ،).غــازان خــان (-703
 694ه.ق ،).ســلطان محمــد اولجایتــو ( 703-716ه.ق ).و ســلطان
ابوســعید ( 716-736ه.ق ).هســتیم.
رشــیدالدین فضــلاهلل از خاندانــی یهودیتبــار و از ثروتمنــدان
و نفــوذداران دربــار ایلخانــی بــود .بهطــور کلــی حضــور خواجــه
رشــیدالدین در دربــار مغــوالن ،نزدیکــی بیشــتر حکومــت بــا مــردم،
رشــد علــوم و هنرهــا ،رونــق اندیشــههای اصالحطلبــی و آبادگــری
و تغییــر شــیوۀ زندگــی کوچنشــینی بــه زندگــی شهرنشــینی،
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گســترش روابــط فرهنگــی و علمــی بــا چیــن و ســایر کشــورهای
متمــدن آن زمــان و احیــا و اجــرای ســازمان و نظــام کشــورداری
ایرانــی و حفــظ ارزشهــای فرهنــگ ملــی را در پــی داشــت (وانــگ
ای دان .)9 :1379 ،از مهمتریــن اقدامــات ایــن وزیــر خردمنــد،
احــداث مجموعــة بــزرگ ربــعرشــیدی در ســال  702ه.ق اســت.
ایــن مرکــز علمــی و فرهنگــی شــامل چندیــن مدرســه ،مســجد،
خانقــاه ،بیمارســتان ،کتابخانــه ،رصدخانــه و دیگــر بخشهــای
علمــی و رفاهــی بــود کــه مجموعــهای از عالمــان و هنرمنــدان را
گــرد آورده بــود .دســتاورد مهــم ایــن مجموعــه ،کتابــی دربــارۀ
تاریــخ مغــوالن بــا نــام جامعالتواریــخ رشــیدی اســت کــه تحــت
نظــارت خواجــه رشــیدالدین شــکل گرفــت .بــرای تهیــۀ ایــن کتــاب
ارزشــمند تاریخــی ،گروهــی از تاریخنویســان و نقاشــان گــرد هــم
آمدنــد و ایــن کتــاب را مکتــوب و منقــوش کردنــد .بــه طبــع در
ایــن میــان ،عوامــل اجتماعــی و سیاســی نیــز در شــکلگیری ایــن
کتــاب تاریخــی تأثیرگــذار بودنــد کــه در بحــث بعــدی ایــن مقالــه
میگنجــد.
تحــوالت اجتماعــی و سیاســی تأثیرگــذار بــر شــکلگیری
جامعالتواریــخ رشــیدی
عالقــۀ مغــوالن بــه ضبــط وقایــع تاریخــی و یــادآوری گذشــتههای
پرافتخــار خــود ســبب شــد در زمــان غازانخــان بهمنظــور آگاهــی
آینــدگان از تاریــخ مغــوالن ،وقایــع تاریخــی ایــن دوران مکتوب شــود.
غازانخــان کــه برتــری فرهنگــی ملــل مغلــوب را در گــذر زمــان
بــر برتــری نظامــی مغــوالن غالــب میدیــد ،بهمنظــور دســتیابی
بــه نیــات خــود در جهــت حفــظ تاریــخ مغــوالن ،از وزیــر خردمنــد
خــود ،خواجــه رشــیدالدین خواســت تــا تاریــخ مغــوالن را از زمــان
چنگیزخــان تــا اوالد وی تدویــن نمایــد (ترکمنــی آذر.)193 :1381 ،
رشــیدالدین نیــز مقدمــات تصویرگــری کتــاب تاریــخ غازانــی را
فراهــم کــرد کــه بعدهــا بــا نــام جامعالتواریــخ رشــیدی شــهرت
یافــت .وی بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف بــزرگ اقداماتــی از قبیــل
تأمیــن فضــای مناســب بــرای تدویــن و مصورســازی کتــاب مذکــور
انجــام داد .ســپس نقاشــان و مذهبــان را بــه مصورســازی ایــن کتــاب
ترغیــب کــرد؛ بدیــن ترتیــب توانســت تاریخنــگاری مســتندی را
پایهگــذاری کنــد.
خواجــه رشــیدالدین ،هــدف ثبــت و ضبــط وقایــع تاریخــی را
عبــرت آینــدگان میدانــد .وی در دربــار ســاطین مغــول مشــغول
بــود؛ امــا همــواره در تدویــن کتــاب جامعالتواریــخ ،ســعی در
نشــاندادن چهــرۀ زشــت اعمــال مغــوالن داشــت (ترکمنــی آذر،
 .)195 :1381بهدلیــل تفکــر همهجانبــۀ خواجــه رشــیدالدین در
ادارۀ کشــور ،ایــن دوران را از غنیتریــن دوران حکومــت مغــوالن
میداننــد.
هاشــم رجـبزاده در کتــاب خــود بــا عنــوان خواجــه رشــیدالدین
فضـلاهلل ،دربــارۀ مــرگ رشــیدالدین آورده اســت کــه پــس از مــرگ
ســلطان محمــد اولجایتــو و در زمــان ســلطان ابوســعید ،اختالفــات
میــان خواجــه رشــیدالدین و تاجالدیــن علیشــاه ،دیگــر وزیــر

ایلخانــی ،شــدت گرفــت .علیشــاه کــه فــردی زیــرک بــود و نبــض
شــاه و امیــران و بــزرگان دولــت را در دســت داشــت ،از هیــچ تالشــی
بــرای دسیســهچینی علیــه خواجــه رشــیدالدین دریــغ نکــرد و
ســرانجام بــا توطئههــای وی در ســال  717ه.ق  ،رشــیدالدین از
مقــام وزارت عــزل گردیــد (رج ـبزاده .)59 :1377 ،پــس از مدتــی،
امیرچوپــان کــه از مشــاوران ســلطان ابوســعید بــود ،در دیــداری کــه
بــا خواجــه رشــیدالدین داشــت ،از وی خواســت بــه مقــام وزارت
بــاز گــردد؛ امــا رشــیدالدین آرامــش ســالهای پیــری را بــر ادامــۀ
وزارت ترجیــح داد و درخواســت امیرچوپــان را نپذیرفــت .تاجالدیــن
علیشــاه بــا شــنیدن ایــن خبــر برآشــفت و کمــر بــه قتــل خواجــه
بســت .ســرانجام بــا رشــوههای فــراوان توســط نوکــران امیــران
ایلخانــی شــایعۀ قتــل ســلطان محمــد اولجایتــو بــا شــربتی زهرآلــود،
بــه دســتور خواجــه رشــیدالدین و بــا همــکاری فرزنــدش خواجــه
ابراهیــم را گســترش داد .ســلطان ابوســعید نیــز بــا شــنیدن ایــن
خبــر ،فرمــان قتــل پــدر و پســر را صــادر نمــود و بدیــن ترتیــب،
زندگــی پربــار ایــن وزیــر خردمنــد ایلخانــی در  17جمــادیاالول
 ،718بــا مرگــی تلــخ رقــم خــورد (رجــب زاده.)60-62 ،1377 ،
ســرمایههای فرهنگــی و اجتماعــی هنرمنــدان
جا معا لتو ا ر یــخ
مهمتریــن ســرمایۀ فرهنگــی هنرمنــدان ایلخانــی ،مجموعــۀ ربــع
رشــیدی بــود .بــا احــداث ایــن مجموعــه ،هنرمنــدان ایــن عصــر
بــرای کتابــت و مصورســازی کتــب علمــی و تاریخــی گــرد هــم
آمدنــد و در ایــن راســتا از حمایــت دربــار مغــول نیــز بهرهمنــد
شــدند .از دیگــر ویژگیهــای دورۀ ایلخانــی ،میتــوان بــه اســتحکام
بیشــتر پیوندهــای فرهنگــی ایــران بــا شــرق و غــرب اشــاره کــرد.
نتیجــۀ گستردهشــدن ارتباطهــای بینالمللــی مغــوالن ،حضــور
فرانکهــا ،ارمنیــان و چینیــان در مجموعــۀ ربــع رشــیدی بــرای
تألیــف کتــاب جامعالتواریــخ بــود .از ســوی دیگــر ،هنرمنــدان خارجی
ازجملــه نقاشــان چینــی نیــز در تبریــز فعالیــت داشــتند ،حضــور ایــن
هنرمنــدان باعــث شــد تــا ســنتهای هنــر چیــن بــه ایــران انتقــال
یابــد .از طــرف دیگــر ،تجمــع هنرمنــدان تحــت حمایــت خواجــه
رشــیدالدین در کارگاه ربــع رشــیدی بــرای مصورســازی کتــب
مختلــف کــه مهمتریــن آن تاریــخ رشــیدی بــود ،ســنت کار گروهــی
را شــکل داد.
بهطــور کلــی ،هنــر عهــد ایلخانــی در چنیــن جــو فرهنگــی،
نتیجــۀ چالــش میــان ســنت ذاتــی ایــران و مهارتهــای کسبشــده
از هنــر چیــن بــود (پاکبــاز .)62 :1385 ،از نقاشــان و مذهبــان معروف
دورۀ ایلخانــی ،فخرالدیــن حســینبــن بدیــع و شــیخ بدرالدیــن،
محمــود بــن محمدعلــی طوســی ،اســتاد احمــد موســی (از اســتادان
مشــهور آن زمــان) ،امیــر دولتیــار و موالنــا ولـیاهلل همگــی از نقاشــان
مشــهور آن عهــد بهشــمار میآینــد .محمــد بــن ایبــک و حمــزه
بــن محمــد علــوی نیــز کــه در اوایــل قــرن هشــتم میزیســتند ،از
مذهبــان معــروف ایــن زمــان بودنــد .در کتــاب گلســتان هنــر آمــده
اســت کــه در عهــد ســلطان محمــد اولجایتــو و ابوســعید ،نقاشــی
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و تذهیــب بســیار مــورد توجــه بــزرگان بــوده اســت؛ امــا بعــد از
مــرگ ابوســعید ( 736ه.ق) سلســلۀ ایلخانیــان رو بــه زوال نهــاد
و نقاشــی و تذهیــب ،رونــق خــود را از دســت داد (منشــی قمــی،
 .)34 :1383چنیــن ســرمایههای هنــری ،بــا وامگرفتــن در جریــان
تحــوالت اجتماعــی فوقالذکــر ،انگیــزه و الهامــات الزم بــرای تدویــن
و مصورســازی کتــاب جامعالتواریــخ را داشــتهاند و لــذا ،انعــکاس و
بازتــاب وقایــع اجتماعــی در آثــار ایــن دوران هویداســت.
تحلیل جامعهشناختی هنر دورۀ ایلخانی
علــم جامعهشناســی ،هنــر را بازتــاب فرایندهــای اجتماعــی و
سیاســی یــا اقتصــادی میدانــد .جانــت ولــف نیــز معتقــد اســت :هــر
آنچــه مــا انجــام میدهیــم ،درون ســاختارهای اجتماعــی صــورت
میگیــرد و از آنهــا تأثیــر میپذیــرد (رامیــن.)133 :1391 ،
بــا توجــه بــه مطالعــۀ نحــوۀ شــکلگیری دورۀ ایلخانــی مشــاهده
کردیــم کــه ابتــدا زمینــۀ اجتماعــی حکومــت مغــول مملــو از جنــگ
و خونریــزی و کشــتار فجیــع مــردم بــود .ایــن اقــدام آنهــا
ســبب مهاجــرت مــردم شــد کــه خرابــی روســتاها و تعطیلــی کار
کشــاورزی و اوضــاع بــد اقتصــادی را در پــی داشــت .مغولهــا در
دهــۀ اول حاکمیتشــان در فکــر کشورگشــایی بودنــد و بــه فرهنــگ
توجهــی نشــان نمیدادنــد و همیــن اوضــاع بــد سیاســی و فرهنگــی
و اقتصــادی موجــب پراکندگــی هنرمنــدان و صنعتگــران و توقــف
رشــد هنرهــا شــد .امــا کمکــم مغــوالن نیازمنــد دولتــی متمرکــز
و قدرتمنــد بودنــد .بــه همیــن دلیــل ســعی کردنــد تــا از وجــود
بــزرگان و وزیــران و مشــاوران ایرانــی اســتفاده کننــد و از طرفــی،
جنــگ و خونریــزی آنهــا کــم شــده بــود .شــرایط اجتماعــی و
سیاســی جدیــد ســبب شــد اندیشــههای اصالحطلبــی و آبادگــری
رونــق بگیــرد.
در ایــن زمــان ،اســاس شــهر و قلعــه و ســلطانیه گذاشــته شــد
و مجموعــۀ بــزرگ ربــع رشــیدی هــم زیرنظــر یکــی از نخبــگان
ایرانــی ،خواجــه رشــیدالدین فض ـلاهلل همدانــی ســاخته شــد و کار
بزرگــی در جهــت گــردآوری محققــان و هنرمنــدان ایرانــی و خارجــی
توســط وی صــورت گرفــت .در ایــن میــان ،عالقــۀ مغــوالن بــه ضبــط
وقایــع تاریخــی و یــادآوری گذشــتههای پرافتخــار و ایجــاد هویــت
تاریخــی ســبب شــد مهمتریــن کتــاب ایــن دوران تحــت نظــر
خواجــه رشــیدالدین در مجموعــة بــزرگ ربــعرشــیدی تدویــن و
مصــور شــود.
جامعهشناســان معتقدنــد کــه حامیــان هنــر بهمنظــور
بزرگنمایانــدن خودشــان ســفارش آثــار هنــری را میدادنــد.
همچنیــن توجــه بــه هنــر و حمایــت از هنرمنــدان را از ویژگیهــای
اشــرافیت میداننــد کــه چنــدان بــه شــناخت و عالقــه بــه هنــر
ربطــی نداشــته اســت .همانطــور کــه گفتیــم ،ایلخانــان هــم بــرای
تثبیــت قــدرت خــود کمکــم از هنــر و هنرمنــدان حمایــت کردنــد
و بــرای بزرگنمایــی حکومــت خــود ،کتابــی تاریخــی دربــارۀ تاریــخ
مغــول تدویــن کردنــد .مغــوالن ارتباطهــای بینالمللــی خــود را
گســترش دادنــد و از فرانکهــا ،ارمنیــان و چینیــان بــرای تألیــف

جامعالتواریــخ یــاری گرفتنــد کــه ایــن ارتباطهــا در نگارگــری
ایــن دوره تأثیــر بســزایی داشــتند .هنرمنــدان ایرانــی هــم تــاش
میکردنــد عناصــر غیرمتجانســی را کــه از هنــر چیــن گرفتــه بودنــد،
بــا هنــر خــود تلفیــق کننــد.
نوئــل کارول معتقــد اســت بیــن هنــر و سیاســت دو رابطــۀ
اصلــی وجــود دارد :رابطــۀ مبتنــی بــر حمایــت و رابطــۀ مبتنــی بــر
تقابــل .ایــن دو رابطــه چهــار حالــت را بــه وجــود میآورنــد :هنــر در
حمایــت از سیاســت و سیاســت در حمایــت از هنــر ،هنــر در تقابــل
بــا سیاســت و سیاســت در تقابــل بــا هنــر (رامیــن ،)133 :1391 ،کــه
در ایــن پژوهــش ،رابطــۀ مبتنــی بــر حمایــت مدنظــر اســت؛ یعنــی
هنــر در حمایــت از سیاســت و سیاســت در حمایــت از هنــر .در تاریخ،
هرجــا ایــن رابطــه پایــدار بــوده اســت ،شــاهد رشــد هنرهــا و تحکیــم
قــدرت و سیاســت بودهایــم .از ایــن جهــت ،رابطــۀ دو ســویۀ هنــر و
سیاســت بــرای جامعهشناســان بســیار حائــز اهمیــت اســت.
هنر در حمایت از سیاست و سیاست در حمایت از هنر
هنــر در حمایــت از سیاســت بــه پیشــبرد اهــداف دولــت ،دســتگاه
ســلطنت ،طبقــات و دســتهبندیهای سیاســی کمــک میکنــد و
خــود بــه یکــی از انــواع فعالیتهــای سیاســی تبدیــل میشــود.
هنرمنــدان نیــز در ایــن راســتا میتواننــد از برنامههــای سیاســی
مشــخصی حمایــت کننــد و آنهــا را در آثــار خــود بــه تصویــر
بکشــند .امــا سیاســت در حمایــت از هنــر ،بــا هرگونــه فعالیتــی
در جهــت حمایــت از هنرمنــدان ازجملــه صــدور مجوزهــا و دیگــر
کارهــای نظارتــی و یــا ایجــاد مکانهایــی بــرای فعالیتهــای
هنــری و پرداخــت هزینههــا توســط دولتهــا شــکل میگیــرد.
بنابــر ایــن گفتــار و در راســتای دیدگاههــای نوئــلکارول ،میتــوان
اظهــار داشــت در دورۀ ایلخانــی ،حمایتــی دوطرفــه در بیــن دولتهــا
و هنرمنــدان برقــرار بــوده اســت .حمایــت سیاســت از هنــر بــه ایــن
صــورت بــود کــه حامیــان ایلخانــی اقــدام بــه ســاختن مجموعــۀ
بــزرگ ربــع رشــیدی کردنــد و هنرمنــدان را در آنجــا بــرای
کار ،گروهــی گــرد هــم آوردنــد و حمایــت هنــر از سیاســت نیــز
بهصــورت اســتفاده هنرمنــدان از ســرمایههای فرهنگــی ایلخانــی و
تــاش بــرای رونــق بخشــیدن بــه هنــر ایــن دوره بهمنظــور عظمــت
بخشــی بــه دســتگاه ســلطنت از طریــق مصورســازی کتــاب تاریــخ
مغــول بــروز پیــدا کــرد.
نحــوۀ شــکلگیری دورۀ تیمــوری و شــرایط سیاســی،
اجتماعــی ،فرهنگــی حاکــم بــر آن
تیمــور را از خوفانگیزتریــن خونریــزان تاریــخ بشــریت دانســتهاند
کــه بــرای کشورگشــایی خــود ،دســت بــه هرگونــه کشــتار فجیــع و
غــارت و ویرانگــری زد و بــا گام نهــادن در هــر ســرزمینی ،از پیــر
و جــوان و گناهــکار و بیگنــاه را کشــت .او در ایــن راه از چنگیــز
مغــول سرمشــق گرفتــه بــود.
تیمــور نیــز همچــون مغــوالن ،از کشــتن افــراد اهــل حرفــهو
فــن صرفنظــر میکــرد ،ازایــنرو وی هنرمنــدان و پیشــهوران
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ســرزمینهای تصرفشــده را گــردآوری و بــه ســمرقند اعــزام
میکــرد و آنهــا را در کارگاههــای خــود بــه خدمــت میگرفــت.
ازجملــه فنونــی کــه در دربــار تیمــور رونــق داشــت ،فنــون
پارچهبافــی ،جامــهدوزی ،درودگــری ،سنگتراشــی ،پزشــکی،
خیم ـهدوزی ،نقاشــی ،کمانســازی و امثــال آن بــود (آژنــد:1381 ،
 .)47تیمــور بــا ایــن اقــدام خــود ،نقــش بســزایی در غنــای فرهنگــی
ایــران داشــت و توانســت بــا جمــعآوری زبدهتریــن افــراد در هــر
پیشــهای ،هنــر و صنعــت را رونــق ببخشــد.
تمــدن ایــران در دورۀ تیمــوری ،دنبالــۀ تمــدن روزگار ایلخانــان
و خوارزمشــاهیان بــود کــه درواقــع ،در تمــدن عصــر ســامانی و
ســلجوقی ریشــه داشــت .ویژگــی خــاص دورۀ تیمــوری نســبتبه
زمــان یــورش اســکندر و اعــراب بــه ایــران ،ایــن بــود کــه تیموریــان
از آنجــا کــه فرهنــگ و هنــر ایرانیــان را در ســطحی باالتــر از خــود
میدیدنــد ،همــواره در جهــت حفــظ ایــن فرهنــگ میکوشــیدند و
از آن اقتبــاس مینمودنــد .آنــان حتــی زندگــی اجتماعــی ایرانیــان
را دگرگــون نســاختند .تیموریــان همچــون مغــوالن ،جــذب فرهنــگ
غنــی ایــران شــدند؛ بــا ایــن تفــاوت کــه تیموریــان فرهنــگ ایــران را
پیــش از نفــوذ بــه ایــران پذیرفتــه بودنــد (کاوســی .)19 :1389 ،بعــد
از تیمــور ،جانشــینانش راه او را در پیــش گرفتنــد و بــرای آبادانــی
قلمــرو تیموریــان و حمایــت از هنرمنــدان و صنعتگــران تــاش
کردنــد؛ امــا هرگــز بهپــای تیمــور نرســیدند.
در دورۀ ســلطنت شــاهرخ تیمــوری ،نوعــی آســایش و امنیــت
بــر ایــران ســایه افکنــد؛ چراکــه او کمتــر در اندیشــۀ جنگافــروزی
بــود و بیســبب دســت بــه غــارت و ویرانگــری نمــیزد .یکــی از
سیاســتهای خــوب مملکــتداری او آن بــود کــه بــه حاکمــان و
امیــران والیــات کــه غالب ـاً شــاهزادگان تیمــوری بودنــد ،اســتقالل و
اختیــار کافــی مـیداد و ایــن شــاهزادگان کــه پــروردۀ محیــط علــم و
ادب بودنــد ،در ترویــج دانــش و هنــر بســیار میکوشــیدند (کاوســی،
.)20 :1389
مــرگ شــاهرخ ( 850ه.ق ).و الغبیــک ( 853ه.ق ).و کاهــش
منابــع مالــی خانــدان تیمــوری ،آشــفتگی سیاســی و توقــف رشــد
هنــر ایــران را در پــی داشــت؛ امــا کمکــم در دورۀ ســلطان ابوســعید
و ســلطان حســین بایقــرا ،اوضــاع کشــور بــه ثباتــی نســبی رســید.
از ایــن پــس ،جنبشهــای هنــری و ادبــی بزرگــی پدیــد آمدنــد
کــه شــاهکارهای عظیــم هنــری را شــکل دادنــد .در ایــن زمــان،
هنرمنــدان از جایــگاه قابــل قبولــی در اجتمــاع برخــوردار بودنــد
و ایــن ســبب شــد آثــار باارزشــی در زمینههــای مختلــف هنــری
همچــون نقاشــی ،خوشنویســی ،تذهیــب ،تجلیــد ،معمــاری و...
پدیــد آیــد .عــاوه بــر اقدامــات تیموریــان بهمنظــور حفــظ فرهنــگ
و هنــر از طریــق گــردآوری هنرمنــدان و تأمیــن رفــاه آنــان ،از
دیگــر عوامــل شــکوفایی سیاســی و اجتماعــی ایــن دوره میتــوان
بــه شــرایط مســاعد اقتصــادی اشــاره کــرد .آنــان عــاوه بــر کســب
ثــروت از طریــق غــارت امــوال شکس ـتخوردگان ،نظــام دادوســتد و
بازرگانــی خــود را گســترش دادنــد .بدیــن ترتیــب ،زراعــت و تجــارت
در ایــن دوره رونــق گرفــت و ارتباطــات تجــاری بــا ســایر کشــورها

ازجملــه چیــن برقــرار شــد.
شــهرهای مهــم تجــاری ایــران در ایــن دوره تبریــز ،ســلطانیه،
ســمرقند ،قندهــار ،ری و بنــدر هرمــز بودنــد .در ایــن میــان ،هــرات
از جایــگاه ارجمنــد اجتماعــی و سیاســی برخــوردار بــود و بهعنــوان
پایتخــت تیموریــان ،مهمتریــن مرکــز فرهنگــی و بازرگانــی و
سیاســی ایــران بــزرگ بــه شــمار میرفــت (کاوســی.)23 :1389 ،
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،بهطــور کلــی دورۀ تیمــوری،
اوضــاع سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی خوبــی را طــی
کــرد و توانســت ایــران را در مقایســه بــا گذشــته ،بــه جایــگاه مطلوبی
برســاند .پادشــاهان تیمــوری نیــز بــا حفــظ فرهنــگ ایــران و ب ـهکار
بــردن سیاس ـتهای کارآمــد در جهــت افزایــش شــکوه ایــران و نــام
خــود گام برداشــتند و در ایــن راه بســیار موفــق عمــل کردنــد .در این
دوره نیــز همچــون دورۀ مغــول ،کتابــی دربــارۀ تاریــخ تیمــوری بــه
نــام ظفرنامــۀ تیمــوری بــه دســتور ابراهیمســلطان تألیــف شــد کــه
در ایــن جســتار بــه آن خواهیــم پرداخــت.
تحــوالت اجتماعــی و سیاســی مؤثــر بــر شــکلگیری
ظفرنامــۀ تیمــوری
از آنجــا کــه تیمــور بــا افتخــار خــود را از نســب چنگیزخــان مغــول
میدانســت ،همــواره ســعی میکــرد سیاســت حــکام مغولــی را در
حکوم ـتداری خــود ب ـهکار بنــدد .ازای ـنرو ،تألیــف کتابــی تاریخــی
بــا نــام ظفرنامــۀ تیمــوری را میتــوان نتیجــۀ پیــروی تیمــور از
سیاســت مغــوالن دانســت.
عالقــۀ تیمــور بــه تاریــخ ،کاتبــان زیــادی را بــرای ثبــت وقایــع
تاریخــی بهویــژه در جنگهایــی کــه تیمــور شــرکت داشــت،
گــرد هــم آورد .تیمــور خــود بــر کار کاتبــان نظــارت میکــرد و
بــا مطالعــۀ دستنوشــتههای آنــان ،قســمتهای الزم را اصــاح
میکــرد .ســرانجام بــه دســتور تیمــور ،نظامالدیــن شــامی موظــف
شــد تــا شــرح ایــن وقایــع و اقدامــات شایســته و تصمیمــات تیمــور
و شــاهزادگان و درباریــان را در کتابــی بــا نــام ظفرنامــۀ تیمــوری
ثبــت کنــد (ســودآور .)62 :1380 ،ســالها بعــد ،در نیمــة دوم ســدة
هشــتم و نیمــۀ اول ســدۀ نهــم ه.ق ،.بــه دســتور ابراهیمســلطان،
تاریخنویــس دیگــری بــا نــام شــرفالدین علــی یــزدی ،آگاهیهــای
تــازهای بــه ایــن کتــاب افــزود و بــا نثــری شــیوا ،همــراه بــا اشــعاری
کــه بیشــتر ســرودۀ خــود اوســت ،کتــاب ظفرنامــۀ تیمــوری را
مجــددا ً تألیــف کــرد (رجبــی و دیگــران .)85 :1384 ،کتــاب ظفرنامۀ
تیمــوری همچــون کتــاب جامعالتواریــخ بــرای حفــظ هویــت
تاریخــی تیموریــان شــکل گرفــت .ابراهیمســلطان ،پادشــاه تیمــوری،
نیــز در ایــن راســتا بســیار تــاش کــرد و همــواره از تاریخنویســان و
هنرمنــدان بــرای تألیــف و مصورســازی ایــن کتــاب حمایــت نمــود.
از نــکات شــایان توجــه در مصورســازی کتــاب ظفرنامــۀ تیمــوری
ایــن نکتــه اســت کــه هنرمنــدان بــرای کشــیدن تصویــری واالمقــام
و باابهــت از تیمــور ،از عناصــر و نمادهــای ســلطنتی شــاهان ایــران
ازجملــه ســایهبانی بــر ســر شــاه اســتفاده میکردنــد کــه بــه
وجهــۀ تقــدس و الهــی تیمــور نیــز اشــاره دارد .ایــن ســایهبان ،در
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جدول  .1مقایسه و تطبیق اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
دورههای ایلخانی و تیموری

بیشــتر تصویرهــای تیمــور در صحنههــای جنــگ و شــکار و بعدهــا
در تصاویــر تیمــور در نســخههای گورکانیــان هنــد نیــز بــه چشــم
میخــورد (کاوســی.)308 :1389 ،
«جانــت ولــف معتقــد اســت :شــرایط تولیــد آثارهنــری ،آن
شــرایطیاند کــه محیــط بــر تولیــد فرهنگیانــد و بــرای توضیــح
هــر اثــر هنــری ،بــه جــای توســل بــه فرمولهــای تعمیمیافتــه یــا
پیشــاتجربی ،بایــد آن شــرایط تاریخــی واقعــی کــه اثــر در آن پدیــد
آمــده اســت ،در نظــر گرفتــه شــوند .بهطــور مشــخصتر ،هنرمنــدان
و تولیدکننــدگان فرهنگــی بــا شــرایط کاری خاصــی مواجهانــد کــه
بــر نــوع و شــیوۀ تولیــد آنهــا تأثیــر مینهــد» (همــان .)263 ،بــا
توجــه بــه ایــن گفتــۀ جانــت ولــف ،بــرای درک دقیــق شــرایط
محیــط بــر تولیــد فرهنگــی و تطبیــق اوضــاع سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی دورههــای ایلخانــی و تیمــوری ،جــدول  1تهیــه
شــده اســت.
بــر اســاس جــدول  ،1میتــوان اظهــار داشــت کــه هنرمنــدان
ایــن دو دورۀ تاریخــی ،جایــگاه خوبــی در اجتمــاع داشــته و در هــر
دو دوره ،پادشــاهان در وهلــۀ اول از کشــتار هنرمنــدان جلوگیــری
کــرده بودنــد .همچنیــن ایــن پادشــاهان کارگاههایــی بــرای حمایــت
از هنرمنــدان تأســیس کــرده و آنهــا را بــرای تولیــد آثــار هنــری
گــرد هــم آورده بودنــد .امــا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه
وضــع هنرمنــدان در دورۀ تیمــوری ،بســیار بهتــر از هنرمنــدان عهــد
ایلخانــی بــود؛ چراکــه در دورۀ تیمــوری ،شــرایط سیاســی و اقتصادی
مســاعد بــود .ایــن در حالــی اســت کــه در ســالهای اولیــۀ حکومــت

ایلخانیــان ،بــه دلیــل شــرایط بــد سیاســی و اقتصــادی ،رشــد هنرهــا
توقــف یافــت؛ درواقــع ،جنبــش هنــری عهــد ایلخانــی ،اگرچــه دارای
موفقیتهــای چشــمگیری شــد ،آهســتهتر از دورۀ تیمــوری پیــش
رفــت و از ایــن جهــت ،هنــر دورۀ تیمــوری ،پربارتــر و باشــکوهتر از
دورۀ ایلخانــی تجلــی یافــت.
ســرمایههای فرهنگــی و اقتصــادی هنرمنــدان در دورۀ
تیمــوری
بــر اســاس شــواهد تاریخــی ،تیمــور گروهــی از بهتریــن نقاشــان و
خوشنویســان ایرانــی را در پایتخــت خــود گــرد آورده بــود .تیمــور
پــس از تصــرف تبریــز و بغــداد از دســت ســلطان احمــد جالیــر،
ایــن دو شــهر را بــه دو مرکــز مهــم فرهنگــی تبدیــل کــرد تــا جایــی
کــه نقاشــی و نگارگــری در ایــن شــهرها رونــق بســیار داشــت .از
طرفــی ،تبریــز و بغــداد ،مردمــی دانشدوســت و هنرپــرور داشــت و
هنرمنــدان جایــگاه ویــژهای نــزد مــردم داشــتند .تیمــور پــس از فتــح
بغــداد ،شــماری از بهتریــن نقاشــان بغــداد را بــه ســمرقند کوچانــد
کــه معروفتریــن آنهــا عبدالحــی بــود کــه شــیوۀ کارش در ســمرقند
چنــان گســترش یافــت کــه پــس از مرگــش ،همــۀ اســتادان نقاشــی
پیــرو او بودنــد (اســتاد جنیــد بغــدادی و پیــر احمــد بــاغ شــمالی ،از
معروفتریــن شــاگردان عبدالحــی بودنــد).
در ایــن جــو فرهنگــی ،هنرمنــدان بــه خلــق آثــار خــود
میپرداختنــد؛ امــا از طرفــی بــر اســاس روایــات تیمــور ،بــر نــوع
تصویرگــری هنرمنــدان از چهــره خــود تســلط داشــت و نظــر خــود
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را بــر آنهــا تحمیــل میکــرد .بــر ایــن اســاس ،وی نقاشــان را بــر
آن داشــته بــود کــه در بعضــی کاخهــا ،مجالــس بــزم و رزم او را بــه
تصویــر کشــند و چهــرۀ او و اطرافیانــش را گاهــی خنــدان و زمانــی
خشــمگین نقــش کننــد .نمونــهای از ایــن تصویرگــری در کوشــک
بــزرگ بــاغ دلگشــا در ســمرقند واقــع شــده اســت کــه نقاشـیهایی
از فتوحــات تیمــور در هندوســتان در آن قــرار دارد (کاوســی:1389 ،
.)304
ویژگــی خــاص حکومــت تیمــوری آن بــود کــه پــس از مــرگ
تیمــور ،حکومــت مناطــق مختلــف ایــران بــه دســت شــاهزادگان
تیمــوری ســپرده شــد .بدیــن منظــور ،شــاهرخ و بایســنقر میــرزا
در هــرات ،میــرزا الغبیــک در ســمرقند و میــرزا اســکندر و
ابراهیمســلطان در شــیراز ،عهــدهدار حکومــت شــدند.
تمرکــز شــاهزادگان بــه مناطــق حکومتــی خــود ســبب شــد
بــه شــهرهای مختلــف بــه یــک میــزان توجــه شــود .در ایــن جــو
سیاســی ،هنرمنــدان ایــن شــهرها نیــز بــه یــک میــزان مــورد
حمایــت شــاهزادگان تیمــوری قــرار گرفتنــد و همیــن امــر ســبب
رشــد هنرهــا و صنایــع شــد .در ایــن دوران ،کارگاههــای هنــری رونــق
گرفتنــد و بهنوعــی فضایــی رقابتــی بــرای هنرمنــدان شــهرهای
مختلــف ایجــاد شــد کــه رونــق هنــر نقاشــی و کتابآرایــی را نیــز
در پــی داشــت .در ایــن عصــر ،بــه همــت شــاهزادگان تیمــوری
کتابهــای زیــادی توســط هنرمنــدان آراســته شــدند .از آن جملــه
میتــوان بــه نســخههای مذهبــی بــا تصاویــر امامــان شــیعه در
کارگاه اســکندر ســلطان و نســخههای شــاهنامه و ظفرنامــۀ تیمــوری
در کارگاه ابراهیــم ســلطان اشــاره کــرد.
ایــن نکتــة مهــم شــایان ذکــر اســت کــه هنــر کتابآرایــی،
بیشــتر در دوران حکومــت ســلطان حســینبایقرا رونــق گرفــت تــا
جایــی کــه بســیاری از نســخ خطــی در مکتــب هنــری هــرات تحــت
نظــارت بایســنقر و وزیــر باکفایــت او ،امیــر علیشــیر نوایــی ،آراســته
شــدند .ازجملــۀ ایــن کتــب میتــوان بــه کتــاب منطقالطیــر عطــار،
خمســة نظامــی ،شــاهنامة بایســنقری ،تاریــخ طبــری ،بوســتان و
گلســتان ســعدی ،خمســۀ امیرخســرو دهلــوی ،دیــوان ســلطان
حســینبایقرا ،خمســۀ امیــر علیشــیر نوایــی و بهارســتان جامــی
اشــاره کــرد (آژنــد.)265 :1389 ،
امیرعلیشــیر نوایــی کــه در هنــر شــعر و نقاشــی نیــز دســت
داشــت ،همــواره از علــم و ادب و هنــر حمایــت میکــرد .یکــی از
اقدامــات مهــم او ،ایجــاد محفــل انســی بــود کــه در آن شــاعران
و هنرمنــدان معروفــی ازجملــه عبدالرحمــن جامــی (صوفــی و
شــاعر) ،محمــد میرخوانــد (مــورخ) ،حســین واعــظ کاشــفی (ادیــب)،
ســلطانعلی مشــهدی (خطــاط) ،کمالالدیــن بهــزاد (نقــاش) و
یــاری (مذهــب) حضــور داشــتند .از دیگــر هنرمنــدان معــروف دربــار
بایســنقر میتــوان از موالنــا خلیــل (نقــاش) ،غیاثالدیــن (نقــاش)،
روحاهلل میــرک خراســانی ،حــاج محمــد هــروی (محمــد ســیاهقلم) و
شــاهمظفر نــام بــرد (پاکبــاز.)80 :1385 ،
ایــن محفــل بهانــهای بــود بــرای آنکــه هنرمنــدان و ادیبــان
زمــان ،در باغهــای زیبــای هــرات بهمنظــور تبــادلفکــر و اندیشــه

در زمینههــای فلســفی ،ادبــی و هنــری گــرد هــم آینــد .حضــور
پادشــاه نیــز در ایــن مجالــس صوفیانــه ،نقطــۀ قوتــی بــرای اهــل
علــم و ادب و هنــر بــود و در ســایۀ حمایتهــای بایســنقر میــرزا،
مکتــب هنــری هــرات بــه اوج اعتــای خــود رســید .شــاهکارهای
ارزنــدهای کــه در دوران حکومــت بایســنقر میــرزا در هــرات پدیــد
آمدنــد ،کیفیــت فعالیتهــای هنــری دورۀ تیمــوری را بهخوبــی
نشــان میدهنــد.
بهطــور کلــی ،عوامــل شــکوفایی هنــر در دورۀ تیمــوری را
میتــوان ثبــات سیاســی ،رونــق اقتصــادی ،آزادی مذهبــی و احتــرام
بــه دیــن و رهبــران آنهــا ،شــکوفایی علــوم و حمایــت از دانشــمندان
و ســاخت مــدارس علمــی و دینــی ،هنرپــروری حاکمــان و درباریــان
تیمــوری و اجتمــاع هنرمنــدان بــرای تبــادلفکــر و اندیشــه عنــوان
کــرد (کاوســی .)22 :1389 ،مجموعــۀ ایــن عوامــل ســبب شــد
فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری سلســلۀ تیموریــان در آخریــن
ســالهای حکومــت ایشــان بــه اوج بالندگــی خــود برســد و آثــاری
ارزشــمند و هنرمندانــی بیماننــد در ایــن دوره پدیــدار شــود.
رونــق فرهنگــی و هنــری ایــن دوران ســبب شــد برخــاف
کشــتار و ویرانگــری ســالهای آغازیــن ،ســالهای پایانــی حکومــت
تیموریــان بــه ســالهای پرافتخــاری در زمینــۀ گســترش و
شــکوفایی هنــر تبدیــل شــود تــا جایــی کــه امــروز ،نــام فرمانروایــان
تیمــوری بیتردیــد از آثــار هنــری بهجایمانــده از روزگار ایشــان
در تاریــخ جــاودان مانــده اســت؛ نــه بــه دلیــل جنگطلبــی و
جهانگشــاییهای ســالهای اولیــه .بنابرایــن میتــوان گفــت
حکومــت تیموریــان ،جاودانگــی خــود را مدیــون نبــوغ هنرمنــدان
ایرانــی اســت و اینجاســت کــه نقــش مهــم فرهنــگ و هنــر در
عظمتبخشــی بــه حکومــت نشــان داده میشــود.
تحلیل جامعهشناختی هنر دورۀ تیموری
بــا توجــه بــه مطالعــۀ نحــوۀ شــکلگیری دورۀ تیمــوری ،مشــاهده
کردیــم کــه در آغــاز دورۀ تیمــوری ،تیمــور بــا سرمشــق قــراردادن
چنگیزخــان ،امپراتــوری خــود را بــا جنــگ و خونریــزی و کشــتار
فجیــع و غــارت و ویرانگــری آغــاز کــرد؛ امــا تیموریــان برعکــس
خانــدان چنگیزخــان ،فرهنــگ ایرانــی را پیــش از نفــوذ در ایــران
پذیرفتــه بودنــد و فرزنــدان تیمــور هــم از آغــاز زندگــی ،در فضــای
ایــن فرهنــگ پــرورش یافتنــد .تیموریــان ،ایــران را عصــارۀ ثــروت و
هنــر و فرهنــگ میدانســتند؛ بنابرایــن ،ســعی نکردنــد فرهنــگ و
آداب ایرانیــان را بــر هــم زننــد و زندگــی اجتماعــی آنهــا را دگرگــون
ســازند .همیــن حمایــت تیمــور از هنــر و فرهنــگ ســبب شــد هنــر
دورۀ تیمــوری ،دورۀ پرافتخــاری طــی کنــد .هنرمنــدان نیــز از
سیاســتهای تیموریــان حمایــت میکردنــد و بــه خواســتههای
آنــان جامــۀ عمــل میپوشــاندند.
در جامعهشناســی هنــر ،توانایــی انتخــاب بهتریــن هنرمنــدان
و ســفارشدادن بهتریــن کارهــا ،نشــانۀ اصالــت و روح و منشــی
اســت کــه دولتمــردان و ثروتمنــدان خــود را برخــوردار از نعمتــش
میپندارنــد ،بنابرایــن ،حامــی و خریــدار خــوب هنــر بــودن میتوانــد
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داعیــۀ واالمقامــی را تحکیــم کنــد (رامیــن .)420 :1391 ،اگــر
بخواهیــم ایــن دیــدگاه جامعهشناســانه را بــا دورۀ تیمــوری مطابقــت
بدهیــم ،در مییابیــم تیموریــان نیــز بهمنظــور بــزرگ جلــوهدادن
حکومــت خــود بــه هنرمنــدان بهــا میدادنــد؛ چراکــه در ســایۀ
هنــر و خالقیــت هنرمنــدان ایــن عصــر بــود کــه آثــاری بــاارزش و
گرانبهــا شــکل گرفــت و امــروزه از دورۀ تیمــوری بهعنــوان دورهای
باشــکوه یــاد میشــود.
در یــک نظــام حمایتــی کارآمــد ،هنرمنــدان و حامیــان هنــر،
آثــاری را بــا همــکاری متقابــل پدیــد میآورنــد (رامیــن:1391 ،
 .)422آثــاری کــه در ایــن دوران شــکل گرفتنــد نیــز چنیــن
نظامــی داشــتند؛ بــهایــنترتیــب کــه تیمــور عــاوه بــر حمایــت
از هنرمنــدان ،گاهــی آنــان را وادار میکــرد تــا موضوعــات مــورد
عالقــۀ او را بــه تصویــر بکشــند .بــرای مثــال ،تیمــور نقاشــان را بــر
آن داشــته بــود کــه او را در برخــی کاخهــا و مجالــس بــزم و رزم بــه
تصویــر کشــند و چهــرۀ او و اطرافیانــش را گاهــی خنــدان و زمانــی
خشــمگین نقــش کننــد و ایــن یعنــی همــکاری متقابــل حامــی و
هنرمنــد در جهــت خلــق اثــر .بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ،میتــوان
اظهــار داشــت کــه ایلخانیــان و تیموریــان حامیــان هنــر بودنــد؛ امــا
بــه نظــر میرســد ایــن حامیــان هنــر در قبــال حمایتهــای خــود
از هنرمنــدان انتظــار همــکاری متقابــل بــرای هرچــه باشــکوهتر
جلــوهدادن حکومــت خــود را داشــتند .بــا توجــه بــه تحلیــل هنــر
ایــن دو دوره ازنظــر جامعهشناســی ،حــال بــه تحلیــل تطبیقــی دو
اثــر از کتــاب تاریخــی جامعالتواریــخ رشــیدی و ظفرنامــة تیمــوری
از منظــر جامعهشناســی میپردازیــم.

در تصویــری کــه از جوامعالتواریــخ بررســی خواهــد شــد ،صحنــۀ
ورود هوالکوخــان ،مؤســس حکومــت ایلخانــان در ایــران ،بــه تصویــر
کشــیده شــده اســت .ایــن تصویــر ،بــه هنرمنــدان هنــد منســوب
اســت کــه تحــت تأثیــر اســتادان ایرانــی در ســال  1004ه.ق .شــکل
گرفــت .ایــن اثــر در تزیینــات ،پــرکاری و ظرافــت ماننــد آثــار تبریــز
اســت؛ امــا نــوع چهرهپردازیهــا ،پوشــشها و تحــرک و پویایــی
نــگاره ،برگرفتــه از هنــر طبیعتگــرای هنــد اســت .رنــگ غالــب
اثــر نیــز زرد اســت کــه در نگارههــای هنــدی بســیار بــه آن توجــه
شــده اســت (پاشــازانوس .)49 :1387 ،در ایــن تصویــر ،مریــدان و
ســربازان هوالکوخــان مشــاهده میشــوند کــه در تکاپــوی اســتقبال
از او هســتند .گروهــی نوازنــده هــم در حــال نواختــن موســیقیاند
و پردههایــی زیبــا بــا نقــوش ایرانــی بــه تصویــر کشــیده شــدهاند
کــه هنرپــروری هوالکوخــان و عالقــۀ او را بــه هنــر موســیقی نشــان
میدهــد .اکثــر چهرههــا نگــران بــه تصویــر کشــیده شــدهاند کــه
بــه نظــر میرســد نقــاش عظمــت و قــدرت حاکــم ایلخانــی را نشــان
داده و بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه ســربازان ،مریــدان
و درباریــان ،بســیار از او فرمــان میبردنــد .همچنیــن بــه رعــب و
وحشــت از پادشــاهان خونریــز مغولــی نیــز اشــاره دارد .بــر اســاس
گفتــه ابنبطوطــه« :در دورۀ ایلخانــی ،فرمانــروا در ســفرهای خــود
میــان امــرای خــود حرکــت میکــرد و پرچــمداران ،طبلزنــان و
نوازنــدگان شــیپور و بــردگان همــراه آنــان در حرکــت بودنــد .گــروه
نوازنــدگان دربــار نیــز از دو دســتۀ صدنفــری تشــکیل میشــد و
هنــگام اســتراحت ،واحدهــای 10نفــری متناوبـاً مینواختنــد .امرایــی
کــه دیــر میآمدنــد 25 ،ضربــه شــاق میخوردنــد و کفشهــای

تصویر  .1ابناباقاخانبن هوالکوخانبن چنگیز از کتاب جامعالتواریخ،
1004ه.ق ،.نگارگر :عمل عبداهلل
مأخذ :رجبی و دیگران378 :1384 ،

تصویر  .2تقدیم پیشکش توسط محمدسلطان به تیمور از کتاب ظفرنامة
تیموری  935هق ،نگارگر :کمال الدین بهزاد
مأخذ :رجبی و دیگران92 :1384،
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آنــان را بــا شــن پــر میکردنــد و بــر گردنشــان میآویختنــد و آنــان
ناگزیــر بودنــد پیــاده راهپیمایــی کننــد و بــهایـن ترتیــب ،مجــازات
میشــدند» (اشــپولر.)427 :1372 ،
بنابرایــن توصیفــات ،بــه نظــر میرســد تــرس و وحشــت مالزمــان
هوالکوخــان نیــز از دیررســیدن و درنتیجــه ،متحمــل شکنجهشــدن
اســت .نکتــۀ درخــور توجــه آنکــه بــر اســاس منابــع تاریخــی ،مغوالن
از آن جهــت بــه موســیقی توجــه میکردنــد کــه یکــی از نشــانههای
فرمانروایــی بــود؛ چراکــه فرمانروایــان مغــول هرگــز بــه نواختــن آالت
موســیقی عالقــهای نشــان نمیدادنــد (اشــپولر )439 :1372 ،و
چنیــن کاربــردی از هنــر ،تنهــا جنبــۀ اشــرافیت بــرای آنــان داشــته
اســت .چنیــن دیدگاهــی دور از واقعیــت نیســت؛ امــا بایــد توجــه
داشــت کــه همیــن نــگاه کاربــردی ســبب رشــد هنرهــا در تاریــخ
بــوده اســت.
بنابــر آنچــه گفتــه شــد ،میتــوان اظهــار داشــت هنرمنــد ایــن اثــر
توانســته اســت شــرایط سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی آن زمــان را
بهخوبــی در قالــب اثــرش بیــان کنــد و بهنوعــی تصویــری باعظمــت
از ورود پادشــاه ایلخانــی و نــوع عالقهمنــدی وی بــه هنــر را بــه
تصویــر بکشــد.
تصویــری کــه از کتــاب ظفرنامــۀ تیمــوری و بــا قلــم کمالالدیــن
بهــزاد بررســی میشــود ،مربــوط بــه دورۀ صفــوی ( 935ه.ق ).اســت.
ترکیببنــدی ایــن اثــر بهواســطه پیکرههــای متعــدد ،شــلوغ بــه
نظــر میرســد؛ امــا بهگون ـهای حسابشــده و دقیــق توســط اســتاد
زمــان ،کمالالدیــن بهــزاد ،در تصویــر جــای گرفتهانــد .حرکــت ایــن
پیکرههــا نیــز همچــون ســایر آثــار کمالالدیــن بهــزاد دوار اســت
(پاکبــاز .)86 :1385 ،رنگهــای زرد اخرایــی ،نارنجــی ،قهــوهای
روشــن و طالیــی ،رنگهــای غالــب تصویرنــد و نگارگــر توســط ایــن
رنگهــا ،فضایــی جانــدار را ترســیم کــرده اســت .همچنیــن ویژگــی
آثــار بهــزاد همچــون ظرافــت در نحــوۀ پرداخــت و واقعگرایــی در
اجــرای اثــری تاریخــی نیــز در ایــن تصویــر مشــهود اســت .تیمــور در
ایــن نــگاره بــر تختــی زیبــا جلــوس کــرده و چهــرهای نــه خنــدان و
نــه خشــمگین دارد؛ بلکــه کمالالدیــن بهــزاد چهــرهای جــدی از او
بــه تصویــر کشــیده اســت .همانطــور کــه پیشتــر آمــد ،تیمــور
نقاشــان را بــر آن داشــته بــود کــه در بعضــی کاخهــا ،مجالــس بــزم
و رزم او را بــه تصویــر کشــند و چهــرۀ او و اطرافیانــش را گاهــی
خنــدان و زمانــی خشــمگین نقــش کننــد .هرچنــد بهــزاد ایــن نــگاره
را در دورۀ تیمــور بــه تصویــر نکشــیده ،ولــی بــه نظــر میرســد بــه
خواســتۀ تیمــور جامــۀ عمــل پوشــانده اســت.
فضــای حاکــم بــر ایــن نــگاره ،فضایــی آرام اســت و اطرافیــان
تیمــور در تــدارک مجلســیاند کــه بــرای دادن پیشــکش توســط
محمدســلطان بــه تیمــور برپــا شــده اســت .نوازنــدگان هــم در حــال
نواختــن موســیقی هســتند کــه نشــانۀ هنردوســتی و عالقــۀ تیمــور
بــه موســیقی اســت .در بــاالی تصویــر ،ســمت راســت مــردی دیــده
میشــود کــه گردنــش بریــده شــده اســت .در پاییــن تصویــر هــم
کتیبــهای قــرار دارد و بــه نظــر میرســد نگارگــر خواســته بــا آن
مفهــوم تصویــر را بیــان کنــد .در ایــن کتیبــه نوشــته شــده تیمــور

در هنــگام جنــگ و ســختی ،قهــر و انتقــام را پیــش میگیــرد و
در هنــگام بــزم هــم ،شــادی و ســرور و بســاط طــرب و ِمینوشــی
برپــا م ـیدارد .کمالالدیــن بهــزاد ،تیمــور را زیــر چــادر و ســایهبان
ترســیم کــرده کــه در آن زمــان بــرای نشــاندادن وجهــۀ تقــدس و
الهــی تیمــور از آنهــا اســتفاده میشــد .بــر اســاس آنچــه دربــارۀ
تاریــخ تیمــوری آمــد ،تصویــر حاضــر بــا شــرایط حاکــم در زمــان
تیمــور مطابقــت دارد و هنرمنــد نگارگــر توانســته بــا اســتفاده از
برخــی نمادهــا و نشــانهها ،اوضــاع سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی
آن زمــان را بــه تصویــر بکشــد.
تحلیــل تطبیقــی دو نــگاره از جامعالتواریــخ رشــیدی و
ظفرنامــۀ تیمــوری
در هــر دو نــگاره ،دو حاکــم و مؤســس سلســلۀ ایلخانــی و تیمــوری
بــه تصویــر کشــیده شــدهاند .چنیــن بازتابــی نشــاندهندۀ ایــن
نکتــه اســت کــه مهمتریــن موضوعاتــی کــه نگارگــران آن زمــان بــه
تصویــر میکشــیدند ،پیونــدی ناگسســتنی بــا سیاســت و حاکمــان
آن دوران داشــته و بــه تصویــر کشــیدن شــاهان و جنگافروزیهــا
و مجالــس بــزم آنــان ،بــرای هنرمنــدان بســیار بــاارزش بــوده اســت.
ازطرفــی ایــن نکتــه ،حکایــت از ســلطۀ حاکمــان بــر هنــر و هنرمندان
آن دوره نیــز دارد .در هــر دو تصویــر ،نگارگــران گروهــی را در تــدارک
اســتقبال از پادشــاه و در حــال آمادهســازی مجلــس بــزم بــرای
پادشــاه بــه تصویــر کشــیدهاند و بــه ایــن صــورت ،محوریــت موضــوع
نــگاره را بــه پادشــاه اختصــاص دادهانــد .گــروه نوازنــدگان نیــز در هــر
دو اثــر دیــده میشــوند کــه هــم میتوانــد هنردوســتی حاکمــان
را نشــان دهــد و هــم نمایانگــر دیــدگاه کاربــردی آنــان بــه هنــر
بهمنظــور بــزرگ و باشــکوه جلــوهدادن حکومــت ایشــان باشــد.
در ایــن تصاویــر ،چهرههــا یــا نگرانانــد یــا بســیار جــدی
کــه تأکیــدی بــر نشــاندادن عظمــت پادشــاه اســت .چادرهــا و
ســایهبانها نیــز همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،بــر وجهــۀ
تقــدس پادشــاهان تأکیــد میکننــد .امــا تصویــری کــه کمالالدیــن
بهــزاد از بــزم تیمــور کشــیده اســت ،بســیار باعظمتتــر،
هنرمندانهتــر و فاخرتــر از تصویــری اســت کــه نگارگــر از ورود
هوالکوخــان کشــیده اســت و بــه نظــر میرســد ایــن تفــاوت ،ناشــی
از شــرایط اجتماعــی و سیاســی اســت کــه هریــک از نگارگــران در
آن بــه تولیــد هنــر پرداختهانــد؛ چراکــه در دورۀ ایلخانــی نســبتبه
دورۀ تیمــوری ،کمتــر بــه هنرمنــدان توجــه میشــد یــا ایــن توجــه
بهصــورت گسســته بــود .البتــه ایــن توجــه در دورۀ تیمــوری بســیار
درخــور توجــه بــود و مــا شــاهد تــداوم حمایــت شــاهان تیمــوری از
هنــر و هنرمنــدان و درنتیجــه ،اوج و شــکوفایی هنــر و فرهنــگ عصــر
تیمــوری هســتیم.
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نتیجه

در جمعبنــدی کلــی از بررســی جامعهشــناختی هنــر دورههــای ایلخانــی
و تیمــوری ،میتــوان گفــت در ایــن دوران ،هــم سیاســت از هنــر و هــم
هنــر از سیاســت حمایــت میکــرد .البتــه آغــاز هــر دو دوره بــا جنگهــا
و خونریزیهــای فراوانــی همــراه بــود؛ امــا در انتهــای حکومــت هــر
دوره ،هنــر ،رونــق چشــمگیری نســبتبه ابتــدای آن داشــت و ایــن رونــق
چشــمگیر ،در ســایۀ حمایتهــای حاکمــان هنردوســت و هنرپــرور بــود .در
عیــن حــال حاکمــان تیمــوری ،بســیار بهتــر از حاکمــان ایلخانــی از هنــر و
هنرمنــدان حمایــت میکردنــد.

هنرمنــدان ایــن دو دوره ،تمــام تــاش خــود را میکردنــد تــا
رضایــت حاکمــان را جلــب کننــد .ایــن تــاش از آنهــا مشــهود
اســت؛ چراکــه بیشــتر ،موضوعاتــی را بــه تصویــر میکشــیدند کــه
دلخــواه پادشــاهان بــود و عظمــت و واالمقامــی آنهــا را نشــان میداد
و ایــن ،ارتبــاط و حمایتــی متقابــل را نشــان میدهــد .علــت ایــن
اســت کــه حاکمــان ،فضــای تولیــد هنــر را بــرای هنرمنــدان آمــاده
میکردنــد و هنرمنــدان نیــز در ســایۀ ایــن حمایتهــا آثــار خــود را
میآفریدنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت هنــر در طــول تاریــخ ،نقــش
بســیار مهمــی در بقــا و عظمــت حکومتهــا داشــت و حمایــت از
هنــر بــرای پادشــاهان ،قدرتــی واال را برایشــان بــه ارمغــان مـیآورد.
در ایــن راســتا ،هنــر نگارگــری در دو دورۀ ایلخانــی و تیمــوری ،نقــش
بســزایی در اســتحکام حکومتهــا داشــت.
آثــار بهجایمانــده از ایــن دوران ،بهخوبــی شــرایط سیاســی و
اجتماعــی و فرهنگــی حاکــم بــر دورۀ ایلخانــی و تیمــوری را بیــان
میکننــد .بــا توجــه بــه بررســیهای پژوهــش حاضــر ،شــرایط
اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی ایــن دو دوره و بازنمایــی
آنهــا در آثــار نگارگــری ،بهصــورت عینــی در جدولهــای  1و
 ،2بهترتیــب بــرای تحلیــل تطبیقــی شــرایط اجتماعــی ،سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگــی دو دورۀ ایلخانــی و تیمــوری و بــرای بررســی
تطبیقــی نگارههــا تهیــه و تنظیــم شــده اســت.
در جــدول  ،1شــباهتها و تفاوتهــای اوضــاع سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگــی دورۀ ایلخانــی و تیمــوری بررســی شــدهاند
کــه تــا حــدودی ،تطابــق اوضــاع اجتماعــی ایــن دو دوره بــا یکدیگــر
مشــهود اســت .در جــدول  ،2مشــخص شــده اســت کــه در دو نمونــۀ
تصاویــر نگارگــری برگرفتــه از کتابهــای جامعالتواریــخ رشــیدی
و ظفرنامــة تیمــوری ،چگونــه سیاســت از هنــر و هنــر از سیاســت
حمایــت میکــرد .نیــز بــا بررســیهای انجامشــده ایــن نتیجــه
حاصــل شــد کــه حمایــت متقابــل از هنــر و سیاســت در نــوع نــگاه
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بــود .عالوهبرایــن ،هنرمنــدان ســعی میکردنــد عظمــت و ابهــت
پادشــاهان را در آثارشــان نشــان دهنــد کــه بدیــن منظــور در تصویــر
 1هنرمنــد ،چهــره افــراد منتظــر بــرای ورود هوالکوخــان را نگــران و
مضطــرب نشــان داده اســت .در تصویــر  2نیــز هنرمنــد ،چهرههایــی
جــدی و آرام را در مجلــس بــزم تیمــور بــه تصویــر کشــیده اســت.
بهطــور کلــی میتــوان گفــت بــا بررســیهای انجامشــده ،ایــن دو
اثــر از کتابهــای جامعالتواریــخ رشــیدی و ظفرنامــة تیمــوری تــا
حــدودی اوضــاع سیاســی و اجتماعــی حاکــم بــر آن دوره را نشــان
دادهانــد و بهویــژه حمایــت هنــر از سیاســت و حمایــت سیاســت از
هنــر در نــوع تصویرگــری آنهــا آشــکار اســت .بــا توجــه بــه نتایــج
یادشــده و بــر اســاس جدولهــای تهیهشــده توســط نگارنــده،
بــه فرضیــۀ اصلــی مقالــه کــه مبتنــی بــر تأثیــر عوامــل اجتماعــی،
سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ایــن دو دوره بــر هنــر و هنرمنــدان ،در
مقابــل تأثیــر هنــر بــر جامعــه بــود ،پاســخ داده شــد کــه از مهمتریــن
دســتاوردهای ایــن تحقیــق محســوب میشــود.
بــا توجــه بــه نتیجــۀ حاضــر ،جــا دارد تحقیقــات بیشــتری در زمینــۀ تحلیل
آثــار نگارگــری از منظــر جامعهشناســی صــورت گیــرد و محققــان ایرانــی،
آثــار نگارگــری کشــورمان را از دیــد اجتماعــی بنگرنــد و بــه بررســی تأثیــر
و تأثرهــای مربــوط در آنهــا بپردازنــد.

پاکبــاز ،روییــن ( ،)1385نقاشــی ایــران از دیــر بــاز تــا امــروز ،انتشــارات زریــن
و ســیمین ،تهران.
پاشــازانوس ،محرمعلــی و فــدوی ،ســیدمحمد ( ،)1387تأثیــر متقابــل
تصویرســازی ایــران و هنــد در عصــر صفویــه ،کتــاب مــاه هنــر ،شــماره ،126
صــص .46-53
ترکمنـیآذر ،پرویــن ( ،)1381رشــید الدیــن فضـلاهلل همدانــی و جامعالتواریــخ،
نشــریه زبــان و ادبیات شــناخت ،شــماره  ،34صــص .191 -220
ســودآور ،ابوالعــاء ( ،)1380هنــر دربارهــای ایــران ،ترجمــه ناهیــد محمــد
شــمیرانی ،نشــر کارنــگ ،تهــران.
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رامین ،علی ( ،)1391مبانی جامعهشناسی هنر ،نشر نی ،تهران.
رجبزاده ،هاشم ( ،)1377خواجه رشیدالدین ،نشر طرح نو ،تهران.
رجبــی و دیگــران ( ،)1384شــاهکارهای نگارگــری ایــران ،ناشــر مــوزه هنرهــای
معاصــر تهــران ،تهران.
غفرانــی ،علــی ( ،)1385رشــید الدیــن فضــل اهلل و اندیشــه آبادگــری در قلمــرو
ایلخانــان ،مطالعات اســامی ،شــماره  ،71صــص .167 -190
کاوسی ،ولی اهلل ( ،)1389تیغ و تنبور ،نشر آثار هنری متن ،تهران.
منشــی قمــی ،احمــد بــن حســین ( ،)1383گلســتان هنــر ،انتشــارات
منوچهــری ،تهــران.
وانــگ ای دان ( ،)1379تاریــخ چیــن از کتــاب جامعالتواریخ خواجهرشــیدالدین
فضـلاهلل ،مرکز نشــر دانشــگاهی ،تهران.

