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ــه،  ــن مقال ــار هنــری نیــز رجــوع می کنــد. در ای ــه آث ــرای شــناخت جوامــع، ب دانــش بین رشــته اِی جامعه شناســی هنــر، ب
هنــر نگارگــری دورۀ ایلخانــی و تیمــوری ازنظــر جامعه شــناختی بررســی می شــود. هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بنیــادی کــه 
بــا روش توصیفــی و نمونه پژوهــی انجــام گرفتــه، یافتــن عوامــل مؤثــر بــر هنــر و هنرمنــدان ایــن دو دورۀ تاریخــی اســت. 
ــر هنــر و هنرمنــدان، در مقابــل تأثیــر  ــر تأثیــر عوامــل اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی ب فرضیــة اصلــی نیــز ب
ــگاره از کتاب هــای جامع التواریــخ رشــیدی و ظفرنامــة تیمــوری  ــرای ایــن منظــور، دو ن ــر جامعــه مبتنــی اســت. ب هنــر ب
به عنــوان نمونــه، تحلیــل تطبیقــی می شــوند. وجــه اشــتراک ایــن دو نــگاره، تأکیــد بــر عظمــت مقــام شــاهی اســت و تنهــا 
ــه پادشــاه اســت کــه در شــرایط سیاســی و اجتماعــی ایــن دو دورۀ  ــگاه هنرمنــدان ب ــوع ن وجــه تمایــز ایــن دو اثــر، در ن
ــه حاکمــان و هنــر ایــن دوره هــا دیــده  تاریخــی ریشــه دارد. در جمع بنــدی کلــی، ارتباطــی دوســویه در عظمت بخشــی ب
می شــود. بنابرایــن، می تــوان گفــت هنــر نگارگــری دورۀ ایلخانــی و تیمــوری، نقــش بســیار مهمــی در بقــا و القــای عظمــت 

ایــن حکومت هــا داشــت و درواقــع، حمایــت از هنــر، قدرتــی واال بــرای پادشــاهان بــه ارمغــان مــی آورد.
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پیشینۀ پژوهش
ــور  ــی، به ط ــر جامعه شناس ــری از منظ ــار نگارگ ــة آث ــارۀ مطالع درب
ــه 1.  ــت؛ ازجمل ــده اس ــته ش ــه نوش ــه و پایان نام ــد مقال ــاص چن خ
نقاشــی  در  عینیت گرایــی  جامعه شــناختی  »تحلیــل  پایان نامــة 
ــهرام  ــا: ش ــتاد راهنم ــک«، اس ــوردی: کمال المل ــة م ــار؛ مطالع قاج
پرســتش، نویســنده: معصومــه محمدی نــژاد؛ 2. پایان نامــه ای بــا 
ــرا«، اســتاد  ــه در دوران ســلطان حســین بایق ــر و جامع ــوان »هن عن
ــة  ــی؛ 3. پایان نام ــن دیلم ــنده: محس ــول. م و نویس ــا: سیدرس راهنم
»نقــش هنرمنــد در ایجــاد تحــوالت اجتماعــی هنرمنــدان نقــاش«، 
ــة  ــی و مقال ــم کلین ــنده: مری ــا، نویس ــرا رهبرنی ــا: زه ــتاد راهنم اس
ــران«  ــی ای ــدان نقاش ــک در می ــار کمال المل ــی آث ــل اجتماع »تحلی
پیشــینة  مرجــان محمدی نــژاد.  و  پرســتش  نویســنده: شــهرام 
ــار نگارگــری  پژوهــش حاضــر در زمینــة مطالعــة جامعه شــناختی آث
ایــران، نشــان می دهــد کــه ایــن شــاخة     مطالعاتــی، در ابتــدای کار 
ــو  خــود در ایــران بــه ســر می بــرد. تحقیــق حاضــر نیــز پژوهشــی ن
در زمینــة مطالعــه جامعه شــناختی هنرمنــدان و آثــار هنــر نگارگــری 
ــه مطالعــة دو  ــی و تیمــوری اســت کــه به طــور خــاص ب دورۀ ایلخان
اثــر نگارگــری از کتاب هــای جامع التواریــخ رشــیدی و ظفرنامــة 

تیمــوری می پــردازد.

نحــوة شــکل گیری دورة ایلخانــی و شــرایط سیاســی، 
ــر آن ــم ب ــی حاک ــی، فرهنگ اجتماع

تصــرف  بــه  ایــران  از  وســیعی  بخش هــای  ه.ق.  در ســال 616 
ــی  ــی و فروپاش ــتار و ویران ــوالن، کش ــوم مغ ــد. هج ــوالن درآم مغ
ــان، کار  ــن زم ــت. در ای ــی داش ــی را در پ ــی و سیاس ــام اجتماع نظ
کشــاورزی و ســایر فعالیت هــای اقتصــادی همچــون تجــارت تعطیــل 
شــدند و برخــی از روســتاها بــه دلیــل کشــتار و قتل عــام مغــوالن و 
ــی، از ســکنه  ــای ســنگین تحمیل ــاج و خراج ه ــی از پرداخــت ب رهای

ــود کار  ــتاها و رک ــی روس ــه خراب ــود ب ــر، خ ــن ام ــد. ای ــی ش خال
کشــاورزی شــدت بخشــید )غفرانــی،1384: 170(. در چنیــن اوضــاع 
ــز  ــران نی ــدان و صنعتگ ــادی، هنرمن ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــد سیاس ب
پراکنــده شــدند و درنتیجــه، رشــد هنرهــا متوقــف گردیــد )پاکبــاز، 
ــا  ــران، تنه ــر ای ــان ب ــة اول حاکمیتش ــوالن در ده 1385: 59(. مغ
ــا  ــان، ب ــرور زم ــا به م ــد؛ ام ــز بودن ــان متمرک ــر کشورگشایی هایش ب
افزایــش قلمــرو و اختالفــات و انشــعابات داخلــی بازمانــدگان چنگیــز، 
ــول،  ــان مغ ــن رو فرمانروای ــرد. ازای ــی ک ــتر خودنمای ــکالت بیش مش
درصــدد ایجــاد حکومتــی متمرکــز، پایــدار و مقتــدر در ایــران 
ــی  ــا اشــراف ایران ــاط خــود را ب ــن منظــور، آن هــا ارتب ــد. بدی برآمدن
ــی را در انجــام امــور حکومتــی خــود  ــد و تفکــر ایران گســترده کردن

ــه کار بســتند. ب
بــا روی کار آمــدن هوالکوخــان در ســال 654 و تأســیس حکومت 
ایلخانیــان، ارتبــاط دولــت بــا اشــراف و بــزرگان ایرانــی بیش ازپیــش 
ــه  ــون خواج ــی همچ ــن بزرگان ــت گرفت ــه خدم ــت. ب ــترش یاف گس
ــاوران  ــران و مش ــر وزی ــی و دیگ ــدان جوین ــی، خان ــن توس نصیرالدی
ایرانــی، آبادانــی کشــور و افزایــش درآمــد دولــت و جبــران خســارات 
گذشــته را در پــی داشــت )غفرانــی،1384: 170(. چنیــن سیاســتی 
ــاهد  ــا ش ــت و م ــه یاف ــز ادام ــول نی ــدی مغ ــان بع ــرف حاکم از ط
راه یافتــن بزرگانــی همچــون خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل همدانــی 
ــار حکومــت ارغــون )690- 638 ه.ق.(، غــازان خــان )703-  ــه درب ب
ــلطان  ــو )716-703 ه.ق.( و س ــد اولجایت ــلطان محم 694 ه.ق.(، س

ــتیم. ــعید )736-716 ه.ق.( هس ابوس
ــدان  ــار و از ثروتمن ــی یهودی تب ــل اهلل از خاندان ــیدالدین فض رش
ــه  ــور خواج ــی حض ــور کل ــود. به ط ــی ب ــار ایلخان ــوذداران درب و نف
رشــیدالدین در دربــار مغــوالن، نزدیکــی بیشــتر حکومــت بــا مــردم، 
ــری  ــی و آبادگ ــق اندیشــه های اصالح طلب ــا، رون ــوم و هنره رشــد عل
و تغییــر شــیوۀ زندگــی کوچ  نشــینی بــه زندگــی شهرنشــینی، 

جامعه شناســی هنــر، یکــی از حوزه هــای جامعه شناســی اســت 
ــادی  ــی و اقتص ــی، سیاس ــای اجتماع ــاب فراینده ــر را بازت ــه هن ک
ــر و  ــان هن ــری، مخاطب ــار هن ــدان، آث ــة هنرمن ــه مطالع ــد و ب می دان
ــه  ــن مقال ــردازد. در ای ــری می پ ــی و هن ــت گذاری های فرهنگ سیاس
بــه مطالعــة جامعه شــناختی هنــر نگارگــری دورۀ ایلخانــی و تیمــوری 
پرداختــه می شــود کــه بــا سیاســت پیونــد عمیــق داشــته و از 
ــرای  ــن منظــور و ب ــه ای ــوده اســت. ب ــار برخــوردار ب حمایتهــای درب
درک بهتــر هنــر ایــن دو دوره، به عنــوان نمونــه، بــه تحلیــل تطبیقــی 
و جامعه شــناختی دو نــگاره از دو کتــاب تاریخــی جامع التواریــخ 
ــه  ــی مقال ــش اصل ــم. پرس ــوری می پردازی ــة تیم ــیدی و ظفرنام رش
ایــن اســت کــه آیــا عوامــل اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی 
بــر هنــر و هنرمنــدان ایــن دو دورۀ تاریخــی تأثیــر داشــته اند؟ بــرای 
ــی  ــکل گیری دورۀ ایلخان ــوۀ ش ــد نح ــش، بای ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس

ــر دوره  ــی ه ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــت سیاس ــوری، و وضعی و تیم
بررســی شــود.

در مرحلــة بعــد، تحــول اجتماعــی و سیاســی کــه ســبب تألیــف 
ــرمایه های  ــد و س ــوری ش ــة تیم ــیدی و ظفرنام ــخ رش جامعالتواری
ــه  ــاب و اینک ــن دو کت ــر ای ــدان نگارگ ــادی هنرمن ــی و اقتص فرهنگ
هنرمنــدان نگارگــر بــا چــه گروه هــای فرهنگــی و سیاســی در 
ــا  ــری ب ــر نگارگ ــت، دو اث ــوند. درنهای ــد، بررســی می ش ــاط بودن ارتب
ــه ایــن  ــا ب رویکــردی جامعه شــناختی مطالعــة تطبیقــی می شــوند ت
ــر، کــدام ویژگی هــای اجتماعــی  نکتــه دســت یابیــم کــه ایــن دو اث
ــد. همچنیــن یافتــن وجــوه  ــان می کنن ــان خــود را بی و سیاســی زم
ــر ازنظــر سیاســی و اجتماعــی مدنظــر  ــن دو اث ــز ای اشــتراک و تمای

ــن مطالعــه اســت. ای

مقدمه
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ــورهای  ــایر کش ــن و س ــا چی ــی ب ــی و علم ــط فرهنگ ــترش رواب گس
ــورداری  ــام کش ــازمان و نظ ــرای س ــا و اج ــان و احی ــدن آن زم متم
ایرانــی و حفــظ ارزش هــای فرهنــگ ملــی را در پــی داشــت )وانــگ 
ای دان، 1379: 9(. از مهم تریــن اقدامــات ایــن وزیــر خردمنــد، 
ــت.  ــال 702 ه.ق اس ــیدی در س ــع  رش ــزرگ رب ــة ب ــداث مجموع اح
ــجد،  ــه، مس ــن مدرس ــامل چندی ــی ش ــی و فرهنگ ــز علم ــن مرک ای
خانقــاه، بیمارســتان، کتابخانــه، رصدخانــه و دیگــر بخش هــای 
ــدان را  ــان و هنرمن ــه ای از عالم ــه مجموع ــود ک ــی ب ــی و رفاه علم
ــارۀ  ــی درب ــه، کتاب ــن مجموع ــم ای ــتاورد مه ــود. دس ــرد آورده ب گ
ــت  ــه تح ــت ک ــیدی اس ــخ رش ــام جامع التواری ــا ن ــوالن ب ــخ مغ تاری
نظــارت خواجــه رشــیدالدین شــکل گرفــت. بــرای تهیــة ایــن کتــاب 
ــم  ــرد ه ــان گ ــان و نقاش ــی از تاریخ نویس ــی، گروه ــمند تاریخ ارزش
ــع در  ــه طب ــد. ب ــوش کردن ــوب و منق ــاب را مکت ــن کت ــد و ای آمدن
ــن  ــان، عوامــل اجتماعــی و سیاســی نیــز در شــکل گیری ای ــن می ای
ــه  ــد کــه در بحــث بعــدی ایــن مقال کتــاب تاریخــی تأثیرگــذار بودن

می گنجــد.

ــکل گیری  ــر ش ــذار ب ــی تأثیرگ ــی و سیاس ــوالت اجتماع تح
ــیدی ــخ رش جامع التواری

ــادآوری گذشــته های  ــع تاریخــی و ی ــه ضبــط وقای ــة مغــوالن ب عالق
ــان غازان خــان به منظــور آگاهــی  پرافتخــار خــود ســبب شــد در زم
آینــدگان از تاریــخ مغــوالن، وقایــع تاریخــی ایــن دوران مکتوب شــود. 
ــان  ــذر زم ــوب را در گ ــل مغل ــی مل ــری فرهنگ ــه برت ــان ک غازان خ
ــتیابی  ــور دس ــد، به منظ ــب می دی ــوالن غال ــی مغ ــری نظام ــر برت ب
بــه نیــات خــود در جهــت حفــظ تاریــخ مغــوالن، از وزیــر خردمنــد 
ــخ مغــوالن را از زمــان  ــا تاری خــود، خواجــه رشــیدالدین خواســت ت
چنگیزخــان تــا اوالد وی تدویــن نمایــد )ترکمنــی آذر، 1381: 193(. 
ــی را  ــخ غازان ــاب تاری ــری کت ــات تصویرگ ــز مقدم ــیدالدین نی رش
ــهرت  ــیدی ش ــخ رش ــام جامع التواری ــا ن ــا ب ــه بعده ــرد ک ــم ک فراه
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 
ــتندی را  ــگاری مس ــت تاریخ ن ــب توانس ــن ترتی ــرد؛ بدی ــب ک ترغی

ــد. ــذاری کن پایه گ
ــی را  ــع تاریخ ــط وقای ــت و ضب ــدف ثب ــیدالدین، ه ــه رش خواج
ــول مشــغول  ــار ســالطین مغ ــد. وی در درب ــدگان می دان ــرت آین عب
بــود؛ امــا همــواره در تدویــن کتــاب جامع التواریــخ، ســعی در 
ــی آذر،  ــت )ترکمن ــوالن داش ــال مغ ــت اعم ــرۀ زش ــان دادن چه نش
1381: 195(. به دلیــل تفکــر همه جانبــة خواجــه رشــیدالدین در 
ــوالن  ــت مغ ــن دوران حکوم ــن دوران را از غنی تری ــور، ای ادارۀ کش

می داننــد.
هاشــم رجــب زاده در کتــاب خــود بــا عنــوان خواجــه رشــیدالدین 
فضــل اهلل، دربــارۀ مــرگ رشــیدالدین آورده اســت کــه پــس از مــرگ 
ــات  ــان ســلطان ابوســعید، اختالف ــو و در زم ســلطان محمــد اولجایت
میــان خواجــه رشــیدالدین و تاج الدیــن علیشــاه، دیگــر وزیــر 

ــود و نبــض  ــرک ب ــردی زی ــه ف ــت. علیشــاه ک ــی، شــدت گرف ایلخان
شــاه و امیــران و بــزرگان دولــت را در دســت داشــت، از هیــچ تالشــی 
بــرای دسیســه چینی علیــه خواجــه رشــیدالدین دریــغ نکــرد و 
ســرانجام بــا توطئه هــای وی در ســال 717 ه.ق ، رشــیدالدین از 
مقــام وزارت عــزل گردیــد )رجــب زاده، 1377: 59(. پــس از مدتــی، 
امیرچوپــان کــه از مشــاوران ســلطان ابوســعید بــود، در دیــداری کــه 
ــام وزارت  ــه مق ــت ب ــت، از وی خواس ــیدالدین داش ــه رش ــا خواج ب
ــة  ــر ادام ــا رشــیدالدین آرامــش ســال های پیــری را ب ــاز گــردد؛ ام ب
ــان را نپذیرفــت. تاج الدیــن  وزارت ترجیــح داد و درخواســت امیرچوپ
ــه قتــل خواجــه  ــا شــنیدن ایــن خبــر برآشــفت و کمــر ب علیشــاه ب
ــران  ــران امی ــط نوک ــراوان توس ــوه های ف ــا رش ــرانجام ب ــت. س بس
ایلخانــی شــایعة قتــل ســلطان محمــد اولجایتــو بــا شــربتی زهرآلــود، 
ــه  ــدش خواج ــکاری فرزن ــا هم ــیدالدین و ب ــه رش ــتور خواج ــه دس ب
ــن  ــنیدن ای ــا ش ــز ب ــعید نی ــلطان ابوس ــترش داد. س ــم را گس ابراهی
ــب،  ــن ترتی ــود و بدی ــادر نم ــر را ص ــدر و پس ــل پ ــان قت ــر، فرم خب
ــادی االول  ــی در 17 جم ــد ایلخان ــر خردمن ــن وزی ــار ای ــی پرب زندگ

ــب زاده، 1377، 60-62(. ــورد )رج ــم خ ــخ رق ــی تل ــا مرگ 718، ب

هنرمنــدان  اجتماعــی  و  فرهنگــی  ســرمایه های 
یــخ ر ا لتو مع ا جا

ــع   ــة رب ــی، مجموع ــدان ایلخان ــی هنرمن ــرمایة فرهنگ ــن س مهم تری
ــر  ــن عص ــدان ای ــه، هنرمن ــن مجموع ــداث ای ــا اح ــود. ب ــیدی ب رش
ــم  ــرد ه ــی گ ــی و تاریخ ــب علم ــازی کت ــت و مصورس ــرای کتاب ب
ــد  ــز بهره من ــول نی ــار مغ ــت درب ــتا از حمای ــن راس ــد و در ای آمدن
ــه اســتحکام  ــوان ب ــی، می ت شــدند. از دیگــر ویژگی هــای دورۀ ایلخان
ــرد.  ــرب اشــاره ک ــا شــرق و غ ــران ب ــای فرهنگــی ای بیشــتر پیونده
نتیجــة گسترده شــدن ارتباط هــای بین المللــی مغــوالن، حضــور 
ــرای  ــیدی ب ــع  رش ــة رب ــان در مجموع ــان و چینی ــا، ارمنی فرانک ه
تألیــف کتــاب جامع التواریــخ بــود. از ســوی دیگــر، هنرمنــدان خارجی 
ازجملــه نقاشــان چینــی نیــز در تبریــز فعالیــت داشــتند، حضــور ایــن 
هنرمنــدان باعــث شــد تــا ســنت های هنــر چیــن بــه ایــران انتقــال 
ــه  ــت خواج ــت حمای ــدان تح ــع هنرمن ــر، تجم ــرف دیگ ــد. از ط یاب
رشــیدالدین در کارگاه ربــع  رشــیدی بــرای مصورســازی کتــب 
مختلــف کــه مهم تریــن آن تاریــخ رشــیدی بــود، ســنت کار گروهــی 

ــکل داد. را ش
ــی،  ــو فرهنگ ــن ج ــی در چنی ــد ایلخان ــر عه ــی، هن ــور کل به ط
نتیجــة چالــش میــان ســنت ذاتــی ایــران و مهارت هــای کسب شــده 
از هنــر چیــن بــود )پاکبــاز، 1385: 62(. از نقاشــان و مذهبــان معروف 
ــن،  ــیخ بدرالدی ــع و ش ــن بدی ــین  ب ــن حس ــی، فخرالدی دورۀ ایلخان
محمــود بــن محمدعلــی طوســی، اســتاد احمــد موســی )از اســتادان 
مشــهور آن زمــان(، امیــر دولتیــار و موالنــا ولــی اهلل همگــی از نقاشــان 
ــزه  ــک و حم ــن ایب ــد ب ــد. محم ــمار می آین ــد به ش ــهور آن عه مش
ــن محمــد علــوی نیــز کــه در اوایــل قــرن هشــتم می زیســتند، از  ب
مذهبــان معــروف ایــن زمــان بودنــد. در کتــاب گلســتان هنــر آمــده 
ــی  ــعید، نقاش ــو و ابوس ــد اولجایت ــلطان محم ــد س ــه در عه اســت ک
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ــد از  ــا بع ــت؛ ام ــوده اس ــزرگان ب ــه ب ــورد توج ــیار م ــب بس و تذهی
ــاد  ــه زوال نه ــان رو ب ــلة ایلخانی ــعید )736 ه.ق( سلس ــرگ ابوس م
ــی،  ــی قم ــت داد )منش ــود را از دس ــق خ ــب، رون ــی و تذهی و نقاش
ــان  ــن در جری ــا وام گرفت ــری، ب ــن ســرمایه های هن 1383: 34(. چنی
تحــوالت اجتماعــی فوق الذکــر، انگیــزه و الهامــات الزم بــرای تدویــن 
ــکاس و  ــذا، انع ــخ را داشــته اند و ل ــاب جامع التواری ــازی کت و مصورس

ــن دوران هویداســت. ــار ای ــع اجتماعــی در آث ــاب وقای بازت

تحلیل جامعه شناختی هنر دورة ایلخانی
و  فرایندهــای اجتماعــی  بازتــاب  را  علــم جامعه شناســی، هنــر 
سیاســی یــا اقتصــادی می دانــد. جانــت ولــف نیــز معتقــد اســت: هــر 
ــورت  ــی ص ــاختارهای اجتماع ــم، درون س ــام می دهی ــا انج ــه م آنچ
 .)133  :1391 )رامیــن،  می پذیــرد  تأثیــر  آن هــا  از  و  می گیــرد 
ــاهده  ــی مش ــکل گیری دورۀ ایلخان ــوۀ ش ــة نح ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
کردیــم کــه ابتــدا زمینــة اجتماعــی حکومــت مغــول مملــو از جنــگ 
و خون ریــزی و کشــتار فجیــع مــردم بــود. ایــن اقــدام آن هــا 
ــی کار  ــتاها و تعطیل ــی روس ــه خراب ــد ک ــردم ش ــرت م ــبب مهاج س
ــا در  ــت. مغول ه ــی داش ــادی را در پ ــد اقتص ــاع ب ــاورزی و اوض کش
ــه فرهنــگ  دهــة اول حاکمیتشــان در فکــر کشورگشــایی بودنــد و ب
توجهــی نشــان نمی دادنــد و همیــن اوضــاع بــد سیاســی و فرهنگــی 
ــف  ــران و توق ــدان و صنعتگ ــی هنرمن ــب پراکندگ ــادی موج و اقتص
ــز  ــی متمرک ــد دولت ــوالن نیازمن ــم مغ ــا کم ک ــد. ام ــا ش ــد هنره رش
ــود  ــا از وج ــد ت ــعی کردن ــل س ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد بودن و قدرتمن
ــی،  ــد و از طرف ــتفاده کنن ــی اس ــاوران ایران ــران و مش ــزرگان و وزی ب
ــی و  ــرایط اجتماع ــود. ش ــده ب ــم ش ــا ک ــزی آن ه ــگ و خون ری جن
ــری  ــی و آبادگ ــه های اصالح طلب ــد اندیش ــبب ش ــد س ــی جدی سیاس

ــرد.  ــق بگی رون
ــان، اســاس شــهر و قلعــه و ســلطانیه گذاشــته شــد  ــن زم در ای
ــگان  ــی از نخب ــر یک ــم زیرنظ ــیدی ه ــع رش ــزرگ رب ــة ب و مجموع
ــی ســاخته شــد و کار  ــی، خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل همدان ایران
بزرگــی در جهــت گــردآوری محققــان و هنرمنــدان ایرانــی و خارجــی 
توســط وی صــورت گرفــت. در ایــن میــان، عالقــة مغــوالن بــه ضبــط 
ــت  ــادآوری گذشــته های پرافتخــار و ایجــاد هوی ــع تاریخــی و ی وقای
ــر  ــت نظ ــن دوران تح ــاب ای ــن کت ــد مهم تری ــبب ش ــی س تاریخ
ــن و  ــیدی تدوی ــع  رش ــزرگ رب ــة ب ــیدالدین در مجموع ــه رش خواج

مصــور شــود.
به منظــور  هنــر  حامیــان  کــه  معتقدنــد  جامعه شناســان 
می دادنــد.  را  هنــری  آثــار  ســفارش  خودشــان  بزرگ نمایانــدن 
همچنیــن توجــه بــه هنــر و حمایــت از هنرمنــدان را از ویژگی هــای 
ــر  ــه هن ــه ب ــناخت و عالق ــه ش ــدان ب ــه چن ــد ک ــرافیت می دانن اش
ربطــی نداشــته اســت. همان طــور کــه گفتیــم، ایلخانــان هــم بــرای 
ــد  ــر و هنرمنــدان حمایــت کردن ــدرت خــود کم کــم از هن تثبیــت ق
و بــرای بزرگ نمایــی حکومــت خــود، کتابــی تاریخــی دربــارۀ تاریــخ 
ــود را  ــی خ ــای بین الملل ــوالن ارتباط ه ــد. مغ ــن کردن ــول تدوی مغ
ــف  ــرای تألی ــان ب ــان و چینی ــا، ارمنی ــد و از فرانک ه ــترش دادن گس

جامع التواریــخ یــاری گرفتنــد کــه ایــن ارتباط هــا در نگارگــری 
ــالش  ــم ت ــی ه ــدان ایران ــتند. هنرمن ــزایی داش ــر بس ــن دوره تأثی ای
می کردنــد عناصــر غیرمتجانســی را کــه از هنــر چیــن گرفتــه بودنــد، 

ــا هنــر خــود تلفیــق کننــد. ب
ــة  ــت دو رابط ــر و سیاس ــن هن ــت بی ــد اس ــل کارول معتق نوئ
اصلــی وجــود دارد: رابطــة مبتنــی بــر حمایــت و رابطــة مبتنــی بــر 
تقابــل. ایــن دو رابطــه چهــار حالــت را بــه وجــود می آورنــد: هنــر در 
حمایــت از سیاســت و سیاســت در حمایــت از هنــر، هنــر در تقابــل 
بــا سیاســت و سیاســت در تقابــل بــا هنــر )رامیــن، 1391: 133(، کــه 
در ایــن پژوهــش، رابطــة 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 بوده ایــم. از ایــن جهــت، رابطــة دو ســویة هنــر و 

ــز اهمیــت اســت. ــرای جامعه شناســان بســیار حائ سیاســت ب

هنر در حمایت از سیاست و سیاست در حمایت از هنر
ــت، دســتگاه  ــه پیشــبرد اهــداف دول ــت از سیاســت ب ــر در حمای هن
ــد و  ــک می کن ــی کم ــته بندی های سیاس ــات و دس ــلطنت، طبق س
ــود.  ــل می ش ــی تبدی ــای سیاس ــواع فعالیت ه ــی از ان ــه یک ــود ب خ
ــی  ــای سیاس ــد از برنامه ه ــتا می توانن ــن راس ــز در ای ــدان نی هنرمن
ــر  ــه تصوی ــود ب ــار خ ــا را در آث ــد و آن ه ــت کنن ــخصی حمای مش
ــی  ــه فعالیت ــا هرگون ــر، ب ــت از هن ــت در حمای ــا سیاس ــند. ام بکش
ــر  ــا و دیگ ــه صــدور مجوزه ــدان ازجمل ــت از هنرمن ــت حمای در جه
کارهــای نظارتــی و یــا ایجــاد مکان هایــی بــرای فعالیت هــای 
هنــری و پرداخــت هزینه هــا توســط دولت هــا شــکل می گیــرد. 
ــوان  ــل کارول، می ت ــای نوئ ــار و در راســتای دیدگاه ه ــن گفت ــر ای بناب
اظهــار داشــت در دورۀ ایلخانــی، حمایتــی دوطرفــه در بیــن دولت هــا 
و هنرمنــدان برقــرار بــوده اســت. حمایــت سیاســت از هنــر بــه ایــن 
ــة  ــاختن مجموع ــه س ــدام ب ــی اق ــان ایلخان ــه حامی ــود ک ــورت ب ص
بــزرگ ربــع رشــیدی کردنــد و هنرمنــدان را در آنجــا بــرای 
ــز  ــت نی ــر از سیاس ــت هن ــد و حمای ــم آوردن ــرد ه ــی گ کار، گروه
ــی و  ــی ایلخان ــرمایه های فرهنگ ــدان از س ــتفاده هنرمن ــورت اس به ص
تــالش بــرای رونــق بخشــیدن بــه هنــر ایــن دوره به منظــور عظمــت 
ــه دســتگاه ســلطنت از طریــق مصورســازی کتــاب تاریــخ  بخشــی ب

ــروز پیــدا کــرد. مغــول ب

نحــوة شــکل گیری دورة تیمــوری و شــرایط سیاســی، 
ــر آن ــم ب ــی حاک ــی، فرهنگ اجتماع

ــخ بشــریت دانســته اند  ــزان تاری ــن خون ری ــور را از خوف انگیزتری تیم
کــه بــرای کشورگشــایی خــود، دســت بــه هرگونــه کشــتار فجیــع و 
ــر  ــرزمینی، از پی ــر س ــادن در ه ــا گام نه ــری زد و ب ــارت و ویرانگ غ
ــز  ــن راه از چنگی ــت. او در ای ــاه را کش ــکار و بی گن ــوان و گناه و ج

مغــول سرمشــق گرفتــه بــود.
ــه  و  ــل حرف ــراد اه ــتن اف ــوالن، از کش ــون مغ ــز همچ ــور نی تیم
فــن صرف نظــر می کــرد، ازایــن رو وی هنرمنــدان و پیشــه وران 
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اعــزام  بــه ســمرقند  ســرزمین های تصرف شــده را گــردآوری و 
ــت.  ــت می گرف ــه خدم ــود ب ــای خ ــا را در کارگاه ه ــرد و آن ه می ک
ازجملــه فنونــی کــه در دربــار تیمــور رونــق داشــت، فنــون 
پزشــکی،  سنگ تراشــی،  درودگــری،  جامــه دوزی،  پارچه بافــی، 
ــد، 1381:  ــود )آژن ــال آن ب خیمــه دوزی، نقاشــی، کمان ســازی و امث
47(. تیمــور بــا ایــن اقــدام خــود، نقــش بســزایی در غنــای فرهنگــی 
ــر  ــراد در ه ــن اف ــع آوری زبده تری ــا جم ــت ب ــت و توانس ــران داش ای

ــد. ــق ببخش ــت را رون ــر و صنع ــه ای، هن پیش
ــان  ــة تمــدن روزگار ایلخان تمــدن ایــران در دورۀ تیمــوری، دنبال
ــامانی و  ــر س ــدن عص ــع، در تم ــه درواق ــود ک ــاهیان ب و خوارزمش
ــبت به  ــوری نس ــاص دورۀ تیم ــی خ ــت. ویژگ ــه داش ــلجوقی ریش س
زمــان یــورش اســکندر و اعــراب بــه ایــران، ایــن بــود کــه تیموریــان 
از آنجــا کــه فرهنــگ و هنــر ایرانیــان را در ســطحی باالتــر از خــود 
ــن فرهنــگ می کوشــیدند و  ــد، همــواره در جهــت حفــظ ای می دیدن
ــان  ــی زندگــی اجتماعــی ایرانی ــان حت ــد. آن ــاس می نمودن از آن اقتب
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، 1389: 19(. بعــد 
ــی  ــرای آبادان ــد و ب ــش گرفتن ــور، جانشــینانش راه او را در پی از تیم
قلمــرو تیموریــان و حمایــت از هنرمنــدان و صنعتگــران تــالش 

ــور نرســیدند. ــای تیم ــز به پ ــا هرگ ــد؛ ام کردن
ــت  ــایش و امنی ــی آس ــوری، نوع ــاهرخ تیم ــلطنت ش در دورۀ س
ــران ســایه افکنــد؛ چراکــه او کمتــر در اندیشــة جنگ افــروزی  ــر ای ب
ــی از  ــی زد. یک ــری نم ــارت و ویرانگ ــه غ ــت ب ــبب دس ــود و بی س ب
ــان و  ــه حاکم ــه ب ــود ک ــت داری او آن ب ــوب مملک ــت های خ سیاس
امیــران والیــات کــه غالبــاً شــاهزادگان تیمــوری بودنــد، اســتقالل و 
اختیــار کافــی مــی داد و ایــن شــاهزادگان کــه پــروردۀ محیــط علــم و 
ادب بودنــد، در ترویــج دانــش و هنــر بســیار می کوشــیدند )کاوســی، 
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مــرگ شــاهرخ )850 ه.ق.( و الغ بیــک )853 ه.ق.( و کاهــش 
ــف رشــد  ــوری، آشــفتگی سیاســی و توق ــدان تیم ــی خان ــع مال مناب
هنــر ایــران را در پــی داشــت؛ امــا کم کــم در دورۀ ســلطان ابوســعید 
ــه ثباتــی نســبی رســید.  و ســلطان حســین بایقــرا، اوضــاع کشــور ب
ــد  ــد آمدن ــی پدی ــی بزرگ ــری و ادب ــای هن ــس، جنبش ه ــن پ از ای
ــان،  ــن زم ــد. در ای ــکل دادن ــری را ش ــم هن ــاهکارهای عظی ــه ش ک
ــد  ــوردار بودن ــاع برخ ــی در اجتم ــل قبول ــگاه قاب ــدان از جای هنرمن
ــری  ــف هن ــای مختل ــی در زمینه ه ــار باارزش ــد آث ــبب ش ــن س و ای
همچــون نقاشــی، خوش نویســی، تذهیــب، تجلیــد، معمــاری و... 
پدیــد آیــد. عــالوه بــر اقدامــات تیموریــان به منظــور حفــظ فرهنــگ 
و هنــر از طریــق گــردآوری هنرمنــدان و تأمیــن رفــاه آنــان، از 
ــوان  ــن دوره می ت ــی ای ــی و اجتماع ــکوفایی سیاس ــل ش ــر عوام دیگ
بــه شــرایط مســاعد اقتصــادی اشــاره کــرد. آنــان عــالوه بــر کســب 
ثــروت از طریــق غــارت امــوال شکســت خوردگان، نظــام دادوســتد و 
بازرگانــی خــود را گســترش دادنــد. بدیــن ترتیــب، زراعــت و تجــارت 
ــا ســایر کشــورها  ــق گرفــت و ارتباطــات تجــاری ب در ایــن دوره رون

ــرار شــد. ــه چیــن برق ازجمل
ــلطانیه،  ــز، س ــن دوره تبری ــران در ای ــاری ای ــم تج ــهرهای مه ش
ســمرقند، قندهــار، ری و بنــدر هرمــز بودنــد. در ایــن میــان، هــرات 
از جایــگاه ارجمنــد اجتماعــی و سیاســی برخــوردار بــود و به عنــوان 
بازرگانــی و  و  تیموریــان، مهم تریــن مرکــز فرهنگــی  پایتخــت 
ــی، 1389: 23(. ــت )کاوس ــمار می رف ــه ش ــزرگ ب ــران ب ــی ای سیاس

ــوری،  ــی دورۀ تیم ــور کل ــد، به ط ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــی  ــی را ط ــی خوب ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــاع سیاس اوض
کــرد و توانســت ایــران را در مقایســه بــا گذشــته، بــه جایــگاه مطلوبی 
برســاند. پادشــاهان تیمــوری نیــز بــا حفــظ فرهنــگ ایــران و بــه کار 
بــردن سیاســت های کارآمــد در جهــت افزایــش شــکوه ایــران و نــام 
خــود گام برداشــتند و در ایــن راه بســیار موفــق عمــل کردنــد. در این 
ــارۀ تاریــخ تیمــوری بــه  دوره نیــز همچــون دورۀ مغــول، کتابــی درب
نــام ظفرنامــة تیمــوری بــه دســتور ابراهیم ســلطان تألیــف شــد کــه 

در ایــن جســتار بــه آن خواهیــم پرداخــت.

ــکل گیری  ــر ش ــر ب ــی مؤث ــی و سیاس ــوالت اجتماع تح
ــوری ــۀ تیم ظفرنام

از آنجــا کــه تیمــور بــا افتخــار خــود را از نســب چنگیزخــان مغــول 
ــی را در  ــکام مغول ــت ح ــرد سیاس ــعی می ک ــواره س ــت، هم می دانس
حکومــت داری خــود بــه کار بنــدد. ازایــن رو، تألیــف کتابــی تاریخــی 
ــور از  ــروی تیم ــة پی ــوان نتیج ــوری را می ت ــة تیم ــام ظفرنام ــا ن ب

سیاســت مغــوالن دانســت.
ــرای ثبــت وقایــع  ــه تاریــخ، کاتبــان زیــادی را ب عالقــة تیمــور ب
تاریخــی به ویــژه در جنگ هایــی کــه تیمــور شــرکت داشــت، 
ــرد و  ــارت می ک ــان نظ ــر کار کاتب ــود ب ــور خ ــم آورد. تیم ــرد ه گ
بــا مطالعــة دست نوشــته های آنــان، قســمت های الزم را اصــالح 
ــامی موظــف  ــن ش ــور، نظام الدی ــتور تیم ــه دس ــرانجام ب ــرد. س می ک
شــد تــا شــرح ایــن وقایــع و اقدامــات شایســته و تصمیمــات تیمــور 
ــوری  ــة تیم ــام ظفرنام ــا ن ــی ب ــان را در کتاب ــاهزادگان و درباری و ش
ثبــت کنــد )ســودآور، 1380: 62(. ســال ها بعــد، در نیمــة دوم ســدۀ 
ــلطان،  ــتور ابراهیم س ــه دس ــم ه.ق.، ب ــدۀ نه ــة اول س ــتم و نیم هش
ــام شــرف الدین علــی یــزدی، آگاهی هــای  ــا ن تاریخ نویــس دیگــری ب
تــازه ای بــه ایــن کتــاب افــزود و بــا نثــری شــیوا، همــراه بــا اشــعاری 
ــوری را  ــة تیم ــاب ظفرنام ــت، کت ــود اوس ــرودۀ خ ــتر س ــه بیش ک
مجــدداً تألیــف کــرد )رجبــی و دیگــران، 1384: 85(. کتــاب ظفرنامة 
تیمــوری همچــون کتــاب جامع التواریــخ بــرای حفــظ هویــت 
تاریخــی تیموریــان شــکل گرفــت. ابراهیم ســلطان، پادشــاه تیمــوری، 
نیــز در ایــن راســتا بســیار تــالش  کــرد و همــواره از تاریخ نویســان و 
هنرمنــدان بــرای تألیــف و مصورســازی ایــن کتــاب حمایــت نمــود.

از نــکات شــایان توجــه در مصورســازی کتــاب ظفرنامــة تیمــوری 
ایــن نکتــه اســت کــه هنرمنــدان بــرای کشــیدن تصویــری واالمقــام 
ــران  و باابهــت از تیمــور، از عناصــر و نمادهــای ســلطنتی شــاهان ای
ازجملــه ســایه بانی بــر ســر شــاه اســتفاده می کردنــد کــه بــه 
ــایه بان، در  ــن س ــاره دارد. ای ــز اش ــور نی ــی تیم ــدس و اله ــة تق وجه

 مطالعۀ تطبیقی و جامعه شناختی دو نگاره از کتاب جامع التواریخ رشیدی و ظفرنامۀ تیموری
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بیشــتر تصویرهــای تیمــور در صحنه هــای جنــگ و شــکار و بعدهــا 
ــه چشــم  ــز ب ــد نی ــان هن ــر تیمــور در نســخه های گورکانی در تصاوی

می خــورد )کاوســی، 1389: 308(.
ــری، آن  ــد آثارهن ــرایط تولی ــت: ش ــد اس ــف معتق ــت ول »جان
ــح  ــرای توضی ــد و ب ــد فرهنگی ان ــر تولی ــط ب ــه محی ــرایطی اند ک ش
ــا  ــه فرمول هــای تعمیم یافتــه ی ــه جــای توســل ب ــر هنــری، ب هــر اث
پیشــاتجربی، بایــد آن شــرایط تاریخــی واقعــی کــه اثــر در آن پدیــد 
آمــده اســت، در نظــر گرفتــه شــوند. به طــور مشــخص تر، هنرمنــدان 
ــا شــرایط کاری خاصــی مواجه انــد کــه  و تولیدکننــدگان فرهنگــی ب
ــا  ــان، 263(. ب ــد« )هم ــر می نه ــا تأثی ــد آنه ــیوۀ تولی ــوع و ش ــر ن ب
ــرایط  ــق ش ــرای درک دقی ــف، ب ــت ول ــة جان ــن گفت ــه ای ــه ب توج
ــر تولیــد فرهنگــی و تطبیــق اوضــاع سیاســی، اقتصــادی،  محیــط ب
اجتماعــی، فرهنگــی دوره هــای ایلخانــی و تیمــوری، جــدول 1 تهیــه 

شــده اســت.
ــدان  ــه هنرمن ــار داشــت ک ــوان اظه ــر اســاس جــدول 1، می ت ب
ایــن دو دورۀ تاریخــی، جایــگاه خوبــی در اجتمــاع داشــته و در هــر 
ــری  ــدان جلوگی ــتار هنرمن ــة اول از کش ــاهان در وهل دو دوره، پادش
کــرده بودنــد. همچنیــن ایــن پادشــاهان کارگاه هایــی بــرای حمایــت 
ــری  ــار هن ــد آث ــرای تولی ــا را ب ــرده و آن  ه ــدان تأســیس ک از هنرمن
ــه  ــرد ک ــه اشــاره ک ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ــد. ام ــرد هــم آورده بودن گ
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 ســال های اولیــة حکومــت 

ایلخانیــان، بــه دلیــل شــرایط بــد سیاســی و اقتصــادی، رشــد هنرهــا 
توقــف یافــت؛ درواقــع، جنبــش هنــری عهــد ایلخانــی، اگرچــه دارای 
ــش  ــوری پی ــته تر از دورۀ تیم ــد، آهس ــمگیری ش ــای چش موفقیت ه
ــر و باشــکوه تر از  ــر دورۀ تیمــوری، پربارت ــن جهــت، هن ــت و از ای رف

دورۀ ایلخانــی تجلــی یافــت.

ســرمایه های فرهنگــی و اقتصــادی هنرمنــدان در دورة 
ــوری تیم

ــن نقاشــان و  ــر اســاس شــواهد تاریخــی، تیمــور گروهــی از بهتری ب
ــود. تیمــور  ــی را در پایتخــت خــود گــرد آورده ب خوش نویســان ایران
ــر،  ــد جالی ــلطان احم ــت س ــداد از دس ــز و بغ ــرف تبری ــس از تص پ
ایــن دو شــهر را بــه دو مرکــز مهــم فرهنگــی تبدیــل کــرد تــا جایــی 
ــت. از  ــیار داش ــق بس ــهرها رون ــن ش ــری در ای ــی و نگارگ ــه نقاش ک
طرفــی، تبریــز و بغــداد، مردمــی دانش دوســت و هنرپــرور داشــت و 
هنرمنــدان جایــگاه ویــژه ای نــزد مــردم داشــتند. تیمــور پــس از فتــح 
بغــداد، شــماری از بهتریــن نقاشــان بغــداد را بــه ســمرقند کوچانــد 
کــه معروف تریــن آن هــا عبدالحــی بــود کــه شــیوۀ کارش در ســمرقند 
چنــان گســترش یافــت کــه پــس از مرگــش، همــة اســتادان نقاشــی 
پیــرو او بودنــد )اســتاد جنیــد بغــدادی و پیــر احمــد بــاغ شــمالی، از 

ــد(. ــی بودن ــاگردان عبدالح ــن ش معروف تری
در ایــن جــو فرهنگــی، هنرمنــدان بــه خلــق آثــار خــود 
ــوع  ــر ن ــور، ب ــات تیم ــاس روای ــر اس ــی ب ــا از طرف ــد؛ ام می پرداختن
تصویرگــری هنرمنــدان از چهــره خــود تســلط داشــت و نظــر خــود 

جدول 1. مقایسه و تطبیق اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
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ــر  ــن اســاس، وی نقاشــان را ب ــر ای ــرد. ب ــل می ک ــا تحمی ــر آن ه را ب
آن داشــته بــود کــه در بعضــی کاخ هــا، مجالــس بــزم و رزم او را بــه 
تصویــر کشــند و چهــرۀ او و اطرافیانــش را گاهــی خنــدان و زمانــی 
ــری در کوشــک  ــن تصویرگ ــه ای از ای ــد. نمون خشــمگین نقــش کنن
بــزرگ بــاغ دلگشــا در ســمرقند واقــع شــده اســت کــه نقاشــی هایی 
از فتوحــات تیمــور در هندوســتان در آن قــرار دارد )کاوســی، 1389: 

.)304
ــرگ  ــس از م ــه پ ــود ک ــوری آن ب ــت تیم ــی خــاص حکوم ویژگ
ــاهزادگان  ــت ش ــه دس ــران ب ــف ای ــق مختل ــت مناط ــور، حکوم تیم
ــرزا  ــنقر می ــاهرخ و بایس ــور، ش ــن منظ ــد. بدی ــپرده ش ــوری س تیم
و  اســکندر  میــرزا  و  ســمرقند  در  الغ بیــک  میــرزا  هــرات،  در 

ابراهیم ســلطان در شــیراز، عهــده دار حکومــت شــدند. 
ــد  ــبب ش ــود س ــی خ ــق حکومت ــه مناط ــاهزادگان ب ــز ش تمرک
ــن جــو  ــزان توجــه شــود. در ای ــک می ــه ی ــف ب ــه شــهرهای مختل ب
ــورد  ــزان م ــک می ــه ی ــز ب ــهرها نی ــن ش ــدان ای ــی، هنرمن سیاس
ــر ســبب  ــن ام ــد و همی ــرار گرفتن ــوری ق ــت شــاهزادگان تیم حمای
رشــد هنرهــا و صنایــع شــد. در ایــن دوران، کارگاه هــای هنــری رونــق 
ــهرهای  ــدان ش ــرای هنرمن ــی ب ــی رقابت ــی فضای ــد و به نوع گرفتن
ــز  ــی را نی ــر نقاشــی و کتاب آرای ــق هن ــف ایجــاد شــد کــه رون مختل
ــوری  ــاهزادگان تیم ــت ش ــه هم ــر، ب ــن عص ــت. در ای ــی داش در پ
ــه  ــادی توســط هنرمنــدان آراســته شــدند. از آن جمل کتاب هــای زی
ــیعه در  ــان ش ــر امام ــا تصاوی ــی ب ــخه های مذهب ــه نس ــوان ب می ت
کارگاه اســکندر ســلطان و نســخه های شــاهنامه و ظفرنامــة تیمــوری 

ــرد. ــاره ک ــلطان اش ــم س در کارگاه ابراهی
ــی،  ــر کتاب آرای ــه هن ــت ک ــر اس ــایان ذک ــم ش ــة مه ــن نکت ای
ــا  ــت ت ــق گرف ــلطان حســین بایقرا رون ــت س بیشــتر در دوران حکوم
جایــی کــه بســیاری از نســخ خطــی در مکتــب هنــری هــرات تحــت 
نظــارت بایســنقر و وزیــر باکفایــت او، امیــر علی شــیر نوایــی، آراســته 
شــدند. ازجملــة ایــن کتــب می تــوان بــه کتــاب منطق الطیــر عطــار، 
ــتان و  ــری، بوس ــخ طب ــنقری، تاری ــاهنامة بایس ــی، ش ــة نظام خمس
ــلطان  ــوان س ــوی، دی ــرو دهل ــة امیرخس ــعدی، خمس ــتان س گلس
ــی  ــتان جام ــی و بهارس ــیر نوای ــر علی ش ــة امی ــین بایقرا، خمس حس

ــد، 1389: 265(.  ــرد )آژن ــاره ک اش
ــت  ــز دس ــی نی ــعر و نقاش ــر ش ــه در هن ــی ک ــیر نوای امیرعلی ش
ــی از  ــرد. یک ــت می ک ــر حمای ــم و ادب و هن ــواره از عل ــت، هم داش
ــاعران  ــه در آن ش ــود ک ــی ب ــل انس ــاد محف ــم او، ایج ــات مه اقدام
و هنرمنــدان معروفــی ازجملــه عبدالرحمــن جامــی )صوفــی و 
شــاعر(، محمــد میرخوانــد )مــورخ(، حســین واعــظ کاشــفی )ادیــب(، 
ســلطانعلی مشــهدی )خطــاط(، کمال الدیــن بهــزاد )نقــاش( و 
یــاری )مذهــب( حضــور داشــتند. از دیگــر هنرمنــدان معــروف دربــار 
ــاش(،  ــن )نق ــاش(، غیاث الدی ــل )نق ــا خلی ــوان از موالن بایســنقر می ت
روح اهلل میــرک خراســانی، حــاج محمــد هــروی )محمــد ســیاه قلم( و 

ــاز، 1385: 80(.  ــرد )پاکب ــام ب ــاه مظفر ن ش
ــان  ــدان و ادیب ــه هنرمن ــرای آنک ــود ب ــه ای ب ــل بهان ــن محف ای
ــادل  فکــر و اندیشــه  ــای هــرات به منظــور تب ــان، در باغ هــای زیب زم

ــور  ــد. حض ــم آین ــرد ه ــری گ ــی و هن ــفی، ادب ــای فلس در زمینه ه
ــل  ــرای اه ــی ب ــة قوت ــه، نقط ــس صوفیان ــن مجال ــز در ای ــاه نی پادش
ــرزا،  ــنقر می ــای بایس ــایة حمایت ه ــود و در س ــر ب ــم و ادب و هن عل
ــاهکارهای  ــید. ش ــود رس ــالی خ ــه اوج اعت ــرات ب ــری ه ــب هن مکت
ــد  ــرات پدی ــرزا در ه ــت بایســنقر می ــه در دوران حکوم ــده ای ک ارزن
آمدنــد، کیفیــت فعالیت هــای هنــری دورۀ تیمــوری را به خوبــی 

نشــان می دهنــد.
به طــور کلــی، عوامــل شــکوفایی هنــر در دورۀ تیمــوری را 
می تــوان ثبــات سیاســی، رونــق اقتصــادی، آزادی مذهبــی و احتــرام 
بــه دیــن و رهبــران آن هــا، شــکوفایی علــوم و حمایــت از دانشــمندان 
و ســاخت مــدارس علمــی و دینــی، هنرپــروری حاکمــان و درباریــان 
تیمــوری و اجتمــاع هنرمنــدان بــرای تبــادل  فکــر و اندیشــه عنــوان 
ــد  ــبب ش ــل س ــن عوام ــة ای ــی، 1389: 22(. مجموع ــرد )کاوس ک
فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری سلســلة تیموریــان در آخریــن 
ــاری  ــه اوج بالندگــی خــود برســد و آث ســال های حکومــت ایشــان ب

ــود.  ــدار ش ــن دوره پدی ــد در ای ــی بی مانن ــمند و هنرمندان ارزش
رونــق فرهنگــی و هنــری ایــن دوران ســبب شــد برخــالف 
ــی حکومــت  ــن، ســال های پایان کشــتار و ویرانگــری ســال های آغازی
و  گســترش  زمینــة  در  پرافتخــاری  ســال های  بــه  تیموریــان 
شــکوفایی هنــر تبدیــل شــود تــا جایــی کــه امــروز، نــام فرمانروایــان 
ــان  ــده از روزگار ایش ــری به جای مان ــار هن ــد از آث ــوری بی تردی تیم
در تاریــخ جــاودان مانــده اســت؛ نــه بــه دلیــل جنگ طلبــی و 
گفــت  می تــوان  بنابرایــن  اولیــه.  ســال های  جهان گشــایی های 
ــدان  ــوغ هنرمن ــون نب ــود را مدی ــی خ ــان، جاودانگ ــت تیموری حکوم
ــر در  ــگ و هن ــم فرهن ــش مه ــه نق ــت ک ــت و اینجاس ــی اس ایران

عظمت بخشــی بــه حکومــت نشــان داده می شــود.

تحلیل جامعه شناختی هنر دورة تیموری
ــوری، مشــاهده  ــة نحــوۀ شــکل گیری دورۀ تیم ــه مطالع ــا توجــه ب ب
ــراردادن  ــا سرمشــق ق ــم کــه در آغــاز دورۀ تیمــوری، تیمــور ب کردی
ــزی و کشــتار  ــگ و خون ری ــا جن ــوری خــود را ب چنگیزخــان، امپرات
ــس  ــان برعک ــا تیموری ــرد؛ ام ــاز ک ــری آغ ــارت و ویرانگ ــع و غ فجی
ــران  ــوذ در ای ــش از نف ــی را پی ــگ ایران ــان، فرهن ــدان چنگیزخ خان
ــدان تیمــور هــم از آغــاز زندگــی، در فضــای  ــد و فرزن پذیرفتــه بودن
ایــن فرهنــگ پــرورش یافتنــد. تیموریــان، ایــران را عصــارۀ ثــروت و 
ــگ و  ــد فرهن ــعی نکردن ــن، س ــتند؛ بنابرای ــگ می دانس ــر و فرهن هن
آداب ایرانیــان را بــر هــم زننــد و زندگــی اجتماعــی آن هــا را دگرگــون 
ســازند. همیــن حمایــت تیمــور از هنــر و فرهنــگ ســبب شــد هنــر 
دورۀ تیمــوری، دورۀ پرافتخــاری طــی کنــد. هنرمنــدان نیــز از 
سیاســت های تیموریــان حمایــت می کردنــد و بــه خواســته های 

ــاندند. ــل می پوش ــة عم ــان جام آن
ــدان  ــن هنرمن ــاب بهتری ــی انتخ ــر، توانای ــی هن در جامعه شناس
و ســفارش دادن بهتریــن کارهــا، نشــانة اصالــت و روح و منشــی 
ــدان خــود را برخــوردار از نعمتــش  اســت کــه دولتمــردان و ثروتمن
می پندارنــد، بنابرایــن، حامــی و خریــدار خــوب هنــر بــودن می توانــد 
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داعیــة واالمقامــی را تحکیــم کنــد )رامیــن، 1391: 420(. اگــر 
بخواهیــم ایــن دیــدگاه جامعه شناســانه را بــا دورۀ تیمــوری مطابقــت 
ــوه دادن  ــزرگ جل ــور ب ــز به منظ ــان نی ــم تیموری ــم، در می یابی بدهی
ــایة  ــه در س ــد؛ چراک ــا می دادن ــدان به ــه هنرمن ــود ب ــت خ حکوم
ــاارزش و  ــاری ب ــود کــه آث هنــر و خالقیــت هنرمنــدان ایــن عصــر ب
گران بهــا شــکل گرفــت و امــروزه از دورۀ تیمــوری به عنــوان دوره ای 

ــود. ــاد می ش ــکوه ی باش
ــر،  ــان هن ــدان و حامی ــد، هنرمن ــی کارآم ــام حمایت ــک نظ در ی
ــن، 1391:  ــد )رامی ــد می آورن ــل پدی ــکاری متقاب ــا هم ــاری را ب آث
422(. آثــاری کــه در ایــن دوران شــکل گرفتنــد نیــز چنیــن 
ــت   ــر حمای ــالوه ب ــه تیمــور ع ــب ک ــن  ترتی ــه  ای ــی داشــتند؛ ب نظام
ــورد  ــات م ــا موضوع ــرد ت ــان را وادار می ک ــی آن ــدان، گاه از هنرمن
ــر  عالقــة او را بــه تصویــر بکشــند. بــرای مثــال، تیمــور نقاشــان را ب
آن داشــته بــود کــه او را در برخــی کاخ هــا و مجالــس بــزم و رزم بــه 
تصویــر کشــند و چهــرۀ او و اطرافیانــش را گاهــی خنــدان و زمانــی 
ــی و  ــل حام ــکاری متقاب ــی هم ــن یعن ــد و ای ــش کنن خشــمگین نق
هنرمنــد در جهــت خلــق اثــر. بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، می تــوان 
اظهــار داشــت کــه ایلخانیــان و تیموریــان حامیــان هنــر بودنــد؛ امــا 
ــال حمایت هــای خــود  ــر در قب ــان هن ــن حامی ــه نظــر می رســد ای ب
ــکوه تر  ــه باش ــرای هرچ ــل ب ــکاری متقاب ــار هم ــدان انتظ از هنرمن
ــر  ــل هن ــه تحلی ــا توجــه ب ــت خــود را داشــتند. ب ــوه دادن حکوم جل
ــی دو  ــل تطبیق ــه تحلی ــن دو دوره ازنظــر جامعه شناســی، حــال ب ای
ــر از کتــاب تاریخــی جامع التواریــخ رشــیدی و ظفرنامــة تیمــوری  اث

از منظــر جامعه شناســی می پردازیــم.

در تصویــری کــه از جوامع التواریــخ بررســی خواهــد شــد، صحنــة 
ورود هوالکوخــان، مؤســس حکومــت ایلخانــان در ایــران، بــه تصویــر 
ــوب  ــد منس ــدان هن ــه هنرمن ــر، ب ــن تصوی ــت. ای ــده اس ــیده ش کش
اســت کــه تحــت تأثیــر اســتادان ایرانــی در ســال 1004 ه.ق. شــکل 
گرفــت. ایــن اثــر در تزیینــات، پــرکاری و ظرافــت ماننــد آثــار تبریــز 
ــی  ــرک و پویای ــش ها و تح ــا، پوش ــوع چهره پردازی ه ــا ن ــت؛ ام اس
ــب  ــگ غال ــت. رن ــد اس ــرای هن ــر طبیعت گ ــه از هن ــگاره، برگرفت ن
ــه آن توجــه  ــر نیــز زرد اســت کــه در نگاره هــای هنــدی بســیار ب اث
ــدان و  ــر، مری ــن تصوی ــازانوس، 1387: 49(. در ای ــت )پاش ــده اس ش
ســربازان هوالکوخــان مشــاهده می شــوند کــه در تکاپــوی اســتقبال 
ــن موســیقی اند  ــال نواخت ــم در ح ــده ه ــی نوازن از او هســتند. گروه
ــده اند  ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــی ب ــوش ایران ــا نق ــا ب ــی زیب و پرده های
کــه هنرپــروری هوالکوخــان و عالقــة او را بــه هنــر موســیقی نشــان 
ــه  ــده اند ک ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــران ب ــا نگ ــر چهره ه ــد. اکث می ده
بــه نظــر می رســد نقــاش عظمــت و قــدرت حاکــم ایلخانــی را نشــان 
ــدان  ــربازان، مری ــه س ــت ک ــرده اس ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای داده و ب
ــب و  ــه رع ــن ب ــد. همچنی ــان می بردن ــیار از او فرم ــان، بس و درباری
وحشــت از پادشــاهان خون ریــز مغولــی نیــز اشــاره دارد. بــر اســاس 
ــود  ــفرهای خ ــروا در س ــی، فرمان ــه: »در دورۀ ایلخان ــه ابن بطوط گفت
ــان و  ــم داران، طبل زن ــرد و پرچ ــت می ک ــود حرک ــرای خ ــان ام می
نوازنــدگان شــیپور و بــردگان همــراه آنــان در حرکــت بودنــد. گــروه 
ــد و  ــکیل می ش ــری تش ــتة صدنف ــز از دو دس ــار نی ــدگان درب نوازن
هنــگام اســتراحت، واحدهــای 10نفــری متناوبــاً می نواختنــد. امرایــی 
ــای  ــد و کفش ه ــالق می خوردن ــه ش ــد، 25 ضرب ــر می آمدن ــه دی ک
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آنــان را بــا شــن پــر می کردنــد و بــر گردنشــان می آویختنــد و آنــان 
ناگزیــر بودنــد پیــاده راهپیمایــی کننــد و بــه  ایــن  ترتیــب، مجــازات 

می شــدند« )اشــپولر، 1372: 427(. 
بنابرایــن توصیفــات، بــه نظــر می رســد تــرس و وحشــت مالزمــان 
هوالکوخــان نیــز از دیررســیدن و درنتیجــه، متحمــل شکنجه شــدن 
اســت. نکتــة درخــور توجــه آنکــه بــر اســاس منابــع تاریخــی، مغوالن 
از آن جهــت بــه موســیقی توجــه می کردنــد کــه یکــی از نشــانه های 
فرمانروایــی بــود؛ چراکــه فرمانروایــان مغــول هرگــز بــه نواختــن آالت 
موســیقی عالقــه ای نشــان نمی دادنــد )اشــپولر، 1372: 439( و 
چنیــن کاربــردی از هنــر، تنهــا جنبــة اشــرافیت بــرای آنــان داشــته 
ــه  ــد توج ــا بای ــت؛ ام ــت نیس ــی دور از واقعی ــن دیدگاه ــت. چنی اس
ــخ  ــا در تاری ــردی ســبب رشــد هنره ــگاه کارب ــن ن ــه همی داشــت ک

بــوده اســت.
 بنابــر آنچــه گفتــه شــد، می تــوان اظهــار داشــت هنرمنــد ایــن اثــر 
توانســته اســت شــرایط سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی آن زمــان را 
به خوبــی در قالــب اثــرش بیــان کنــد و به نوعــی تصویــری باعظمــت 
ــه  ــر را ب ــه هن ــدی وی ب ــوع عالقه من ــی و ن ــاه ایلخان از ورود پادش

تصویــر بکشــد.
تصویــری کــه از کتــاب ظفرنامــة تیمــوری و بــا قلــم کمال الدیــن 
بهــزاد بررســی می شــود، مربــوط بــه دورۀ صفــوی )935 ه.ق.( اســت. 
ــه  ــلوغ ب ــدد، ش ــای متع ــطه پیکره ه ــر به واس ــن اث ــدی ای ترکیب بن
ــق توســط اســتاد  ــه ای حساب شــده و دقی ــا به گون نظــر می رســد؛ ام
زمــان، کمال الدیــن بهــزاد، در تصویــر جــای گرفته انــد. حرکــت ایــن 
ــت  ــزاد دوار اس ــن به ــار کمال الدی ــایر آث ــون س ــز همچ ــا نی پیکره ه
)پاکبــاز، 1385: 86(. رنگ هــای زرد اخرایــی، نارنجــی، قهــوه ای 
روشــن و طالیــی، رنگ هــای غالــب تصویرنــد و نگارگــر توســط ایــن 
رنگ هــا، فضایــی جانــدار را ترســیم کــرده اســت. همچنیــن ویژگــی 
ــی در  ــت و واقع گرای ــوۀ پرداخ ــت در نح ــون ظراف ــزاد همچ ــار به آث
اجــرای اثــری تاریخــی نیــز در ایــن تصویــر مشــهود اســت. تیمــور در 
ایــن نــگاره بــر تختــی زیبــا جلــوس کــرده و چهــره ای نــه خنــدان و 
ــه خشــمگین دارد؛ بلکــه کمال الدیــن بهــزاد چهــره ای جــدی از او  ن
ــور  ــد، تیم ــر آم ــه پیش ت ــور ک ــت. همان ط ــیده اس ــر کش ــه تصوی ب
نقاشــان را بــر آن داشــته بــود کــه در بعضــی کاخ هــا، مجالــس بــزم 
ــی  ــش را گاه ــرۀ او و اطرافیان ــند و چه ــر کش ــه تصوی و رزم او را ب
خنــدان و زمانــی خشــمگین نقــش کننــد. هرچنــد بهــزاد ایــن نــگاره 
ــه  ــه نظــر می رســد ب ــه تصویــر نکشــیده، ولــی ب را در دورۀ تیمــور ب

خواســتة تیمــور جامــة عمــل پوشــانده اســت.
ــان  ــی آرام اســت و اطرافی ــگاره، فضای ــن ن ــر ای ــم ب فضــای حاک
ــط  ــکش توس ــرای دادن پیش ــه ب ــی اند ک ــدارک مجلس ــور در ت تیم
محمدســلطان بــه تیمــور برپــا شــده اســت. نوازنــدگان هــم در حــال 
نواختــن موســیقی هســتند کــه نشــانة هنردوســتی و عالقــة تیمــور 
بــه موســیقی اســت. در بــاالی تصویــر، ســمت راســت مــردی دیــده 
ــم  ــر ه ــن تصوی ــده شــده اســت. در پایی ــش بری ــه گردن می شــود ک
ــا آن  ــته ب ــر خواس ــد نگارگ ــر می رس ــه نظ ــرار دارد و ب ــه ای ق کتیب
ــر را بیــان کنــد. در ایــن کتیبــه نوشــته شــده تیمــور  مفهــوم تصوی

ــرد و  ــش می گی ــام را پی ــر و انتق ــختی، قه ــگ و س ــگام جن در هن
ــرور و بســاط طــرب و ِمی نوشــی  ــادی و س ــم، ش ــزم ه ــگام ب در هن
ــر چــادر و ســایه بان  ــا مــی دارد. کمال الدیــن بهــزاد، تیمــور را زی برپ
ــرای نشــان دادن وجهــة تقــدس و  ترســیم کــرده کــه در آن زمــان ب
ــارۀ  ــاس آنچــه درب ــر اس ــد. ب ــتفاده می ش ــا اس ــور از آن ه ــی تیم اله
ــان  ــم در زم ــرایط حاک ــا ش ــر حاضــر ب ــد، تصوی ــوری آم ــخ تیم تاری
ــتفاده از  ــا اس ــته ب ــر توانس ــد نگارگ ــت دارد و هنرمن ــور مطابق تیم
برخــی نمادهــا و نشــانه ها، اوضــاع سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی 

ــر بکشــد. ــه تصوی ــان را ب آن زم

ــیدی و  ــخ رش ــگاره از جامع التواری ــی دو ن ــل تطبیق تحلی
ــوری ــۀ تیم ظفرنام

در هــر دو نــگاره، دو حاکــم و مؤســس سلســلة ایلخانــی و تیمــوری 
ــن  ــان دهندۀ ای ــی نش ــن بازتاب ــده اند. چنی ــیده ش ــر کش ــه تصوی ب
نکتــه اســت کــه مهم تریــن موضوعاتــی کــه نگارگــران آن زمــان بــه 
ــان  ــا سیاســت و حاکم ــدی ناگسســتنی ب ــر می کشــیدند، پیون تصوی
ــا  ــاهان و جنگ افروزی ه ــر کشــیدن ش ــه تصوی ــته و ب آن دوران داش
و مجالــس بــزم آنــان، بــرای هنرمنــدان بســیار بــاارزش بــوده اســت. 
ازطرفــی ایــن نکتــه، حکایــت از ســلطة حاکمــان بــر هنــر و هنرمندان 
آن دوره نیــز دارد. در هــر دو تصویــر، نگارگــران گروهــی را در تــدارک 
ــرای  ــزم ب ــس ب ــازی مجل ــال آماده س ــاه و در ح ــتقبال از پادش اس
پادشــاه بــه تصویــر کشــیده اند و بــه ایــن صــورت، محوریــت موضــوع 
نــگاره را بــه پادشــاه اختصــاص داده انــد. گــروه نوازنــدگان نیــز در هــر 
ــان  ــتی حاکم ــد هنردوس ــم می توان ــه ه ــوند ک ــده می ش ــر دی دو اث
ــر  ــه هن ــان ب ــردی آن ــدگاه کارب ــر دی ــم نمایانگ ــد و ه ــان ده را نش

ــوه دادن حکومــت ایشــان باشــد. ــزرگ و باشــکوه جل به منظــور ب
در ایــن تصاویــر، چهره هــا یــا نگران انــد یــا بســیار جــدی 
ــا و  ــت. چادره ــاه اس ــت پادش ــان دادن عظم ــر نش ــدی ب ــه تأکی ک
ــة  ــر وجه ــد، ب ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک ــز همان ط ــایه بان ها نی س
تقــدس پادشــاهان تأکیــد می کننــد. امــا تصویــری کــه کمال الدیــن 
باعظمت تــر،  بســیار  اســت،  کشــیده  تیمــور  بــزم  از  بهــزاد 
هنرمندانه تــر و فاخرتــر از تصویــری اســت کــه نگارگــر از ورود 
هوالکوخــان کشــیده اســت و بــه نظــر می رســد ایــن تفــاوت، ناشــی 
ــران در  ــک از نگارگ ــه هری ــی و سیاســی اســت ک از شــرایط اجتماع
ــی نســبت به  ــد؛ چراکــه در دورۀ ایلخان ــه تولیــد هنــر پرداخته ان آن ب
دورۀ تیمــوری، کمتــر بــه هنرمنــدان توجــه می شــد یــا ایــن توجــه 
به صــورت 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 

ــوری هســتیم. تیم
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 در جمع بنــدی کلــی از بررســی جامعه شــناختی هنــر دوره هــای ایلخانــی 
ــم  ــر و ه ــت از هن ــم سیاس ــن دوران، ه ــت در ای ــوان گف ــوری، می ت و تیم
ــا  ــا جنگ ه ــاز هــر دو دوره ب ــه آغ ــت می کــرد. البت ــر از سیاســت حمای هن
ــر  ــت ه ــای حکوم ــا در انته ــود؛ ام ــراه ب ــی هم ــای فراوان و خون ریزی ه
دوره، هنــر، رونــق چشــمگیری نســبت به ابتــدای آن داشــت و ایــن رونــق 
چشــمگیر، در ســایة حمایت هــای حاکمــان هنردوســت و هنرپــرور بــود. در 
عیــن حــال حاکمــان تیمــوری، بســیار بهتــر از حاکمــان ایلخانــی از هنــر و 

ــد. ــت می کردن ــدان حمای هنرمن
ــا  ــد ت ــود را می کردن ــالش خ ــام ت ــن دو دوره، تم ــدان ای هنرمن
ــهود  ــا مش ــالش از آن ه ــن ت ــد. ای ــب کنن ــان را جل ــت حاکم رضای
ــه  ــر می کشــیدند ک ــه تصوی ــی را ب ــه بیشــتر، موضوعات اســت؛ چراک
دلخــواه پادشــاهان بــود و عظمــت و واالمقامــی آن هــا را نشــان می داد 
ــن  ــت ای ــد. عل ــان می ده ــل را نش ــی متقاب ــاط و حمایت ــن، ارتب و ای
اســت کــه حاکمــان، فضــای تولیــد هنــر را بــرای هنرمنــدان آمــاده 
می کردنــد و هنرمنــدان نیــز در ســایة ایــن حمایت هــا آثــار خــود را 
ــوان گفــت هنــر در طــول تاریــخ، نقــش  ــد. بنابرایــن می ت می آفریدن
ــت از  ــت و حمای ــا داش ــت حکومت ه ــا و عظم ــی در بق ــیار مهم بس
هنــر بــرای پادشــاهان، قدرتــی واال را برایشــان بــه ارمغــان مــی آورد. 
در ایــن راســتا، هنــر نگارگــری در دو دورۀ ایلخانــی و تیمــوری، نقــش 

ــت. ــا داش ــتحکام حکومت ه ــزایی در اس بس
ــی و  ــرایط سیاس ــی ش ــن دوران، به خوب ــده از ای ــار به جای مان آث
ــان  ــی و تیمــوری را بی ــر دورۀ ایلخان ــم ب ــی و فرهنگــی حاک اجتماع
ــرایط  ــر، ش ــش حاض ــی های پژوه ــه بررس ــه ب ــا توج ــد. ب می کنن
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی ایــن دو دوره و بازنمایــی 
آن هــا در آثــار نگارگــری، به صــورت عینــی در جدول هــای 1 و 
ــی،  ــی، سیاس ــرایط اجتماع ــی ش ــل تطبیق ــرای تحلی ــب ب 2، به ترتی
ــرای بررســی  ــی و تیمــوری و ب اقتصــادی و فرهنگــی دو دورۀ ایلخان

ــت. ــده اس ــم ش ــه و تنظی ــا تهی ــی نگاره ه تطبیق
سیاســی،  اوضــاع  تفاوت هــای  و  شــباهت ها   ،1 جــدول  در 
ــده اند  ــی ش ــوری بررس ــی و تیم ــی دورۀ ایلخان ــادی و فرهنگ اقتص
کــه تــا حــدودی، تطابــق اوضــاع اجتماعــی ایــن دو دوره بــا یکدیگــر 
مشــهود اســت. در جــدول 2، مشــخص شــده اســت کــه در دو نمونــة 
ــیدی  ــخ رش ــای جامع التواری ــه از کتاب ه ــری برگرفت ــر نگارگ تصاوی
ــت  ــر از سیاس ــر و هن ــت از هن ــه سیاس ــوری، چگون ــة تیم و ظفرنام
ــه  ــن نتیج ــده ای ــی های انجام ش ــا بررس ــز ب ــرد. نی ــت می ک حمای
حاصــل شــد کــه حمایــت متقابــل از هنــر و سیاســت در نــوع نــگاه 

نتیجه
ــاًل وجــود دارد.  ــگاره، کام ــی آن در ن ــوع بازنمای هنرمنــد نگارگــر و ن
ــر موضوعــات نقاشــی،  ــرای مثــال در تصویــر 1، تســلط حاکمــان ب ب
در صحنــة اســتقبال از ورود هوالکوخــان نمایــان اســت و در تصویــر 

ــزم ترســیم شــده اســت.  2 نیــز تیمــور در مجلــس ب
بنابرایــن، می تــوان گفــت موضوعاتــی کــه بــر محوریــت پادشــاه 
شــکل می گیرنــد، از ســویی میــزان تســلط پادشــاهان بــر هنرمندان و 
از ســویی دیگــر، حمایــت هنرمنــدان از سیاســت را نشــان می دهنــد. 
حمایــت سیاســت از هنــر هــم در تصویــر 1 و 2 به صــورت بــه 
ــوش  ــا نق ــا ب ــی زیب ــده و چادرهای ــی نوازن ــیدن گروه ــر کش تصوی
ایرانــی )نمــاد حمایــت چنگیــز و تیمــور از هنــر( نمایــان اســت کــه 
ــر  ــیقی و هن ــر موس ــور از هن ــان و تیم ــت هوالکوخ ــی حمای به نوع
ســنتی ایرانــی را در کنــار نــگاه ســودجویانه از هنــر در جهــت منافــع 

ــد.  ــان می ده ــت نش ــی حکوم سیاس
عــالوه بــر نــکات یادشــده، حمایــت هنــر از سیاســت، به صــورت 
ــادر  ــتفاده از چ ــاهی و اس ــای پادش ــکوه از فض ــری باش ــة تصوی ارائ
و ســایبان نمایــان شــده اســت کــه نمــاد قداســت پادشــاهان 
ــت  ــت و ابه ــد عظم ــعی می کردن ــدان س ــن، هنرمن ــود. عالوه برای ب
پادشــاهان را در آثارشــان نشــان دهنــد کــه بدیــن منظــور در تصویــر 
1 هنرمنــد، چهــره افــراد منتظــر بــرای ورود هوالکوخــان را نگــران و 
مضطــرب نشــان داده اســت. در تصویــر 2 نیــز هنرمنــد، چهره هایــی 
ــر کشــیده اســت.  ــه تصوی ــزم تیمــور ب جــدی و آرام را در مجلــس ب
ــن دو  ــده، ای ــی های انجام ش ــا بررس ــت ب ــوان گف ــی می ت ــور کل به ط
ــا  ــوری ت ــة تیم ــیدی و ظفرنام ــخ رش ــای جامع التواری ــر از کتاب ه اث
ــر آن دوره را نشــان  حــدودی اوضــاع سیاســی و اجتماعــی حاکــم ب
ــت سیاســت از  ــر از سیاســت و حمای ــت هن ــژه حمای ــد و به وی داده ان
هنــر در نــوع تصویرگــری آن هــا آشــکار اســت. بــا توجــه بــه نتایــج 
یادشــده و بــر اســاس جدول هــای تهیه شــده توســط نگارنــده، 
ــر تأثیــر عوامــل اجتماعــی،  ــه کــه مبتنــی ب ــه فرضیــة اصلــی مقال ب
سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی ایــن دو دوره بــر هنــر و هنرمنــدان، در 
مقابــل تأثیــر هنــر بــر جامعــه بــود، پاســخ داده شــد کــه از مهم تریــن 

ــود. ــوب می ش ــق محس ــن تحقی ــتاوردهای ای دس
بــا توجــه بــه نتیجــة حاضــر، جــا دارد تحقیقــات بیشــتری در زمینــة تحلیل 
آثــار نگارگــری از منظــر جامعه شناســی صــورت گیــرد و محققــان ایرانــی، 
آثــار نگارگــری کشــورمان را از دیــد اجتماعــی بنگرنــد و بــه بررســی تأثیــر 

و تأثرهــای مربــوط در آن هــا بپردازنــد.
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