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چینـی مآبـی

جلیل نوذری

چيني مآبی اس�امي: هنر ایران عصر مغ�ول، یوکا کادویی، 

ادینبورگ: انتشارات دانشگاه ادینبورگ، 2009، 286 ص.1

هدف نویسنده از تألیف این کتاب، چنان که خود اعالم داشته، 

بازگویي سرگذشت ش��ینوازري )Chinoiserie( در هنر ایران 

در دوران حاکمیت مغول اس��ت. این ه��دف خود به دو بخش 

تقسیم مي شود: به دست دادن تحلیلي هنري-تاریخي از عناصر 

چین��ي در هنر ایران زیر حاکمیت مغول ها، و پرتو افش��اندن بر 

این پدیدۀ کم تر بررسی شده. 

»ش��ینوازري« واژه اي فرانسوي اس��ت که در انگلیسي و 

فارسي معادلي براي آن نیست. پیشنهاد می کنم این واژه را به 

اعتبار دو تکواژ تش��کیل دهندۀ آن، صفت Chinois به معناي 

»چیني«،  و پسوند اسم ساز )erie (ery � به معناي محل انجام 

کار )براي مثال در vinery(  و کار، عمل و اقدام )براي مثال در 

surgery(، و نیز به مالحظۀ سابقۀ چنین امری در زبان فارسی، 
مثاًل در کلماتی چون »فرنگی مآب« )ُمبادی به آداب فرنگی( و... 

به »چیني مآبی« برگردانیم. کاربرد واژۀ »چیني« و »چیني آالت« 

براي ظروف سرامیک ساخت چین یا تأثیرپذیرفته از فن و هنر 

چین در زبان فارس��ي سابقه دارد که البته قابل تعمیم به دامنۀ 

معنایي این واژه نیس��تند. چیني مآبی عبارت اس��ت از س��بکي 

تزیین��ي با نقش مایه )motif( ه��اي چیني تبار در هنر که در دو 

مسیر و با دو سرگذشت متفاوت، در ایران و اروپا، منشأ تأثیرات 

معیني بوده اس��ت. نویسنده مسئلۀ چیني مآبی در ایران را از آن 

رو انتخاب کرده اس��ت که به زعم او این مس��ئله پیش از این 

هیچ گاه با دقت و به ژرفی بررسي نشده است، و گرایشی در هنر 

هس��ت که باعث دنده به دنده شدن توازن زیباشناختي ایران در 

1. Islamic Chinoiserie: The Art of Mongol Iran, by Yuka Kadoi, 2009. (Edinburgh Studies in Islamic Art) Edinburgh: 

Edinburgh University Press, xvii + 286 pp., ill.,  
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مقیاسي دامنه دار شد. آن چه اهمیت کتاب را دوچندان می کند 

بررس��ی تحوالت هنری ایران و چین ب��ه موازات هم در دورۀ 

مورد بررسی است؛ به صورتی که در کنار مراحل تحول هنری 

ش��اخه های مورد بحث در ایران، تحوالت آن ش��اخه ها را در 

دوره های متناظر در چین هم مرور و شواهد آن را ذکر می کند 

�� کاری که تنها از عهدۀ پژوهشگرانی ساخته است که هر دو 

فرهنگ را می شناسند.    

کتاب با فهرس��تي از شکل ها و تصویرها در شش صفحه، 

دیباچه و سپاس��نامه اي در دو صفحه، یادداشت کوتاهي دربارۀ 

حرف ن��گاري نام ها و واژگان، و فهرس��تي از کوتاه نوش��ته ها 

)اختص��ارات( در دو صفحه  آغاز مي ش��ود. متن کتاب ش��امل 

یک مقدمه و ش��ش جستار اس��ت که در سه تاي اول به بحث 

درب��ارۀ منس��وجات، تولیدات س��رامیکی و فل��زکاري و دیگر 

اشیاي پراکنده، و در سه تاي پایاني به نقاشی متون مي پردازد. 

تعداد 129 عکس دربارۀ اش��یا و نقاش��ی های م��ورد بحث در 

کتاب گنجانده ش��ده اس��ت که بیش تر آن ها رنگي است. نگاه 

بیان ش��دۀ کتاب آن است که چیني مآبی در ایران از منسوجات 

آغاز مي شود که وس��یلۀ انتقال ایده هاي هنري چین و آسیاي 

مرک��زي به غرب آس��یا بوده  اس��ت. س��رامیک در یک دورۀ 

پانصدس��اله موضوع مبادالت هنري شرق و غرب بوده است. 

بررس��ي پیوند هنري اش��یاي فلزي و غیرفلزي س��ه گانۀ نیمۀ 

نخست کتاب را کامل مي کند. 

نیمۀ دوم کتاب به بررس��ی تصویرگري کتاب مي پردازد. 

نویسنده بررسی های مربوط به نقاشی متون را - برای پرهیز 

از تبدیل کتاب به خالصه کنندۀ صرف نقاش��ی های آن دوران 

- به س��ه جستار بخش کرده اس��ت. خانم کادویی با مقایسۀ 

مفص��ل عناصر چین��ی در برخی نقاش��ی های کلی��دی ایراِن 

دوران مغول و قواعد چینی می کوش��د به الگویی که نقاش��ان 

ایرانی اواخر قرن س��یزدهم و اوایل قرن چهاردهم در گزینش 

درون  مایه های چینی و س��ازگاری با آنها داشته اند  دست یابد و 

منابع چینی آنها را نیز مش��خص کند. موارد بررسی شده شامل 

فن��ون تصویرگری، عناصر منظ��ره، درون مایه های جانوران و 

طرح های تزیینی با تبار چینی است. تذهیب دوره های ایلخانی 

و اینجو ش��واهدی دیگر برای چینی مآب��ی در هنر کتاب آرایی 

ای��ران در آن دوران به دس��ت می دهد. تدوی��ن مطالب در هر 

جستار به ترتیب تاریخ اس��ت و یک نتیجه گیری دوصفحه ای 

پایان بخش مباحث است.

مقدم��ۀ کتاب با گفتاوردي از ریچارد ف��راي در تأیید این 

که ایران نفوذ خارجي را با نبوغ خود س��ازگار کرده اس��ت آغاز 

مي ش��ود و با ذکر این نکته که هی��چ جنبش هنري بي ارتباط 

با دیگر شاخه هاي تثبیت ش��دۀ هنر پا نمي گیرد، وام داري هنر 

ایران به هن��ر خارجي را در هی��چ دوره ای نمونه وارتر از اواخر 

قرن س��یزده و اوایل قرن چهارده میالدي نمي داند. این همان 

دوران انگیختگ��ي هنر ایران در نتیج��ۀ تماس هاي فزاینده با 

چین است که شواهد تاریخی فراوانی برای آن در چین و ایران 

وجود دارد. نویس��نده می کوش��د نش��ان دهد که چرا با آن که 

همواره از نقش چین در فرگش��ت هنر ایران س��خن گفته شده 

اس��ت، چیني مآبی در هنر ایراِن عصر مغول مسئله ای »بغرنج« 

مانده اس��ت، و مي کوشد براي پرسش هایي از این دست پاسخ 

بیابد: هنرمندان ایراني تا چ��ه اندازه در به کارگیری هنرمندانۀ 

عناص��ر وارداتی موفق بوده ان��د؛ آیا از عهدۀ هضم و جذب آنها 

برآمده اند ی��ا به کلي ضایعش��ان کرده اند؟ آیا کارش��ان نهایتًا 

تقلیدی درخشان بوده یا آن که با دخیل کردن تفسیري ایراني 

دس��ت به نوعی بازآفرینی زده اند، یا این که حاصل کارش��ان 

پدیده ای برساخته از منابع ناهمگون بوده است؟ 

به ب��اور خانم کادویي، الزم اس��ت مس��ئلۀ »نفوذ عناصر 

چیني« یک بار دیگر و به صورت همه جانبه در گس��ترۀ وس��یع 

مطالع��ات چین و ای��ران، آن هم نه تنها از منظ��ر تاریخ هنر، 

بلکه از دی��دگاه اجتماعي-مذهبي و جغرافیای سیاس��ی مورد 

بررس��ي قرار گیرد. خواننده دعوت مي ش��ود تا در داللت هاي 

واژۀ »چین��ي« تأمل کند، زیرا با آن که برخي عناصر را مي توان 

از روي یقی��ن متعلق به چین دانس��ت، برخي دیگر ریش��ه در 

استپ هاي اوراسیا دارند.

هرچند داد و س��تد هنری میان چین و ایران از زمان های 

دور وجود داش��ت، هجوم مغول به کش��ور ما  چونان میانجی 

گس��ترش و ژرفش این رابطه عمل کرد. درون مایه های چینی 

به تدری��ج و از راه آس��یای میانه راه خود را ب��ه ایران باز کرد تا 

آن که در پایان دورۀ ایلخانی به شکل گیری چینی مآبی ایرانی 

انجامید. 

جستار منسوجات با این گزاره که »شاید از راه این اجناس 

بوده اس��ت که ایرانیان نخس��ت بار با هنر چین رویارو شده اند« 

آغ��از مي ش��ود. پارچه ه��ا و بافته هاي چیني ب��ه این علت که 
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جابه جایي آنها آس��ان اس��ت، از جنبه هاي گوناگوني - چه به 

عنوان کاالي مصرف��ي و هدیه و خراج، چه به عنوان پارچه و 

پوشاک مورد اس��تفاده در مراسم آییني - مورد توجه بوده اند. 

تاریخچۀ کوتاهي از سابقۀ تولید ابریشم در چین و تجارت آن با 

روم شرقي و ایران به دست داده می شود که بر اساس آن روابط 

چین و ایران در این زمینه به دورۀ اشکاني بازمی گردد. چیني ها 

که امپراطوري ساساني را به» نام بوسي« )bosi( مي شناختند، 

 )bosijin( منسوجات ابریشمي ایران ساس��اني را بوسي جین

مي نامیدند. یکی از ش��واهد بصری رابطۀ تجاری ایران و چین 

در ای��ن زمینه و تأثیر بافته های ساس��انی بر هنر تزیینی چین، 

نگارۀ شمسه )roundel( در منسوجات سلسلۀ تانگ )سده های 

هفتم و هشتم میالدی( است. با رسیدن مسیحیت نستوری به 

چین از راه ایران، منس��وجات نقش مهم ت��ری در داللت های 

مذهبی پیدا کردند.

به دلیل وجود صنعت ابریشم در سغد از دوره های پیش از 

اسالم، مردم فرارود و به ویژه سغدی ها نقش مهمی را در ادامۀ 

رابطۀ میان سلس��لۀ تانگ چین و ایران پس از ساسانیان بازی 

کردند. عالوه بر وجود عناصر ایرانی در منسوجات به جای ماندۀ 

سغدی، بافته های ایرانی به جای مانده از قرن سیزدهم میالدی 

نی��ز گواهی می ده��د که تا پیش از همه گیرش��دن انگاره های 

هنری چین در اواخر همین قرن در ش��رق ایران، س��بک های 

گوناگونی در ایران وجود داش��ته است. نویسنده به یافته هایی 

از ری اش��اره می کند که وجود بافته های چینی در ایران پیش 

از استیالی مغول ها را گواهی می دهند. اما، با وجود تاریخ دراز 

تج��ارت پارچه می��ان ایران و چین نش��انه ای از چینی مآبی در 

بافته های ایران پیش از مغول دیده نشده است. 

معرف��ی این انگاره ها در جه��ان ایرانی در دوران مغول نه 

تنه��ا به علت گس��ترش تجارت در ماورای اوراس��یا در دوران 

»صل��ح مغول��ی« )Pax Mongolica( و به ویژه زیر حاکمیت 

قوبیالی و غازان اس��ت، بلکه همچنین ناشی از اهمیتی است 

ک��ه مغول ها به منس��وجات چونان نمادهای ث��روت و قدرت 

می دادند. تولید تیراز در پایتخت ایلخانان )تبریز( در اوایل قرن 

هش��تم هجری از دوره های مهم چنین تحولی اس��ت. درست 

از همین دوره )ایلخانان( اس��ت که چینی مآبی مش��خصۀ مهم 

بافته های ایرانی می ش��ود، و عناصر مشّخصۀ آن هم ققنوس 

چین��ی و اژدها هس��تند. نقش حیوانات دوتای��ی، لوتوس، ابر، 

جیران )گوزن آسیای میانه(، قطرۀ اشک، اژدها و مرواریدهای 

آتش��ین بر روی بافته ها رو ب��ه پیدایی و همه گیری می گذارند. 

نقش جیران دارای تباری س��غدی اس��ت، و نقش ابر ریشه در 

الگوه��ای ابر چین در دوران س��ونگ دارد. ابر نماد نامیرایی و 

خوش اقبالی بوده است، حال آن که اژدها بر دوام عمر و نیروی 

آفرینش داللت داشته است.

جستار دوم تصویری کلی را از تأثیر چین بر سرامیک های 

ایران تا آمدن تیمور می نمایاند که در س��ه دورۀ سرامیک ایران 

بازتاب می یابد و خطوط ارتباط این دوره ها با س��ه دورۀ متناظر 

در چین )ظروف سفید، سالدون ها و چینی آبی-سفید( بررسی 

می شود. نویسنده در آغاز این جستار به تولید سرامیک با چینی 

موس��وم به »چینی فغف��ور« و تأثیر مداوم آن بر س��فالینه های 

ایرانی و نقش قاطعی که در پیش��رفت انواع تولیدات سرامیکی 

خاورمیانه داش��ته اس��ت می پردازد. در این بخش از س��ه دورۀ 

تحول س��رامیک ایران، یعنی حدود قرن ه��ای نهم، دوازدهم 

و هفده��م میالدی )صفویه( یاد می ش��ود؛ دورانی که ایران و 

چین بیش��ترین تماس و تبادل فرهنگی را با هم داشته اند و از 

همین روی تولید این فراورده در ایران بیشترین تحوالت فنی 

و سبکی را از سر گذرانده است.

در عراق دوران عباس��یان با نخس��تین موج چینی مآبی در 

س��رامیک  روبه رو می ش��ویم. اولین کوش��ش ها برای  ساخت 

مقلدانۀ چینی - هم در شکل و هم در رنگ - را در تولیدات 

بص��ره می بینیم. موج دوم چینی مآبی در س��فال گری ایران در 

فاصلۀ افول س��لجوقیان تا پایان هجوم مغول بوده است که در 

ای��ن صنعت انقالبی از نظر دگرگونی فنی و س��بک و تزیینات 

روی داد. در همی��ن دوره اس��ت که مرکز تولید س��رامیک در 

خاورمیانه از مصر به ش��رق جهان اس��الم منتقل می شود که 

علتش س��قوط فاطمیان در مصر بوده اس��ت. تولید س��رامیک 

در ایران نیز در همین دوره ش��کوفا می ش��ود و س��رامیک به 

عنوان کاالیی لوکس در نزد توانگران و هنردوستان رفته رفته 

جایگاه��ی می یاب��د. بحث در این قس��مت به س��رامیک های 

تولید کاش��ان می رسد که هیچ ارتباطی با سرامیک های چینی 

همعصر خود ندارند. کتاب به ارتباط های مش��خصی که سبک 

و نگارۀ س��رامیک و کاش��ی های این دوره با هنرهای تزیینی 

یوان و س��ونگ جنوبی دارند اش��اره می کند که نمونه هایی از 

آنها در هرمز قدیم یافت ش��ده اس��ت. پس��رفت چینی مآبی در 
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سرامیک ایران، بنا بر این فرض، نخست ناشی از موانعی است 

که ازبک ها بر سر راه های زمینی به چین در منطقۀ فرارود پدید 

آورده اند و دوم بر اثر پاگذاش��تن اروپا در عرصۀ تجارت دریایی 

شرق و غرب است.

جستار س��وم به »فلزکاری و سایر صنایع« اختصاص دارد. 

مؤل��ف در این بخش به روابط میان چین و ایران زیر حاکمیت 

مغول ها و سه موضوع اساسی می پردازد: نخست، مشکالتی که 

»آینه« در روند گزینش عناصر چینی در هنر ایران و س��ازگاری 

ب��ا آن پیش می آورد؛ دوم این که فل��زکاران دورۀ ایلخانی هم 

مانند بافندگان و س��فال گران در مع��رض تأثیر درون مایه های 

چینی مانند اژدها، ققنوس و لوتوس بوده اند؛ و س��وم، ضرورت 

تأکی��د دوباره ای که ب��ر اهمیت یافته های قلم��رو قیزیل اردو 

)خانات قبچاق؛ Golden Horde( به عنوان گواه داد و س��تد 

انگاره ه��ای هنری میان قلمروهای فرهنگی چین و ایران باید 

گذاشته شود. در ادامۀ جستار از هنرهای تزیینی دیگر، از قبیل 

شیشه، چوب، الک و سنگ بحث می شود که گوشه ای از تاریخ 

چینی مآبی در هنر ایران را بازتاب می دهند و مشخص می کند 

که هنرمندان ایرانی به گزینش درون مایه های چینی تنها برای 

منس��وجات و سرامیک و اشیای فلزی بسنده نکرده اند. به نظر 

نویس��نده، این چهار شاخه )کار های شیشه ای، چوبی، الکی و 

سنگی( می توانند نظریه ای به دست دهند که جایگزین نظریۀ 

موجود در باب چینی مآبی در هنر ایران شود.

در جس��تار چه��ارم کت��اب، بحث نقاش��ی مت��ون مطرح 

می ش��ود. که در آن ضمن مروری کلی بر نقاشی ایران، از آغاز 

تا هنگام روبه روش��دن آن با سنت های تصویری شرق آسیا، بر 

نبود ش��ناخت از نقاش��ی ایران تا پیش از قرن یازدهم میالدی 

اشاره می شود. فرض کلی آن است که تحول اولیه تا حد زیادی 

وام دار سنت های ساس��انی بوده و نگاره های مانوی در فرایند 

تکوین آن نقش داشته است. نخستین گواه عمدۀ تأثیرپذیری 

از هنر چین - یا وسیع تر از آن، از آسیای شرقی - در تصاویر 

کتاب صور الکواکب الثابته از الصوفی دیده می شود که احتمااًل 

به فارس در س��ال 400 هجری )1009 می��الدی( تعلق دارد. 

برخی نشانه های الهام هنری از شرق آسیا را می توان در نسخۀ 

ورقه و گلش��اه تش��خیص داد که تنها متن مص��ور بازمانده ای 

اس��ت که می ت��وان به�طور قطع مکتب س��لجوقی نس��بت داد 

)میانۀ قرن س��یزدهم میالدی(. بنابراین، آغاز رواج سنت های 

تصویری چینی در ایران در قرن های یازده تا س��یزده بر مبنای 

اطالعات پراکنده ای است که عمدتًا از نقاشی شرق دور وجود 

دارد که منبع بودایی دارند. 

پذی��رش قواعد هنری چین به ن��زد ایرانیان در اواخر قرن 

س��یزدهم دچار چرخشی می ش��ود. نش��انه های چینی مآبی را 

می ت��وان در تصویر مناظر موج��ود در تصویرگری کتاب های 

پدیدآم��ده در بغداد دید. تصاوی��ر مرغان در حال پرواز در میان 

ابره��ا که در تصاویر تاریخ جهان گش��ای عالءالدین عطاملک 

جوینی دیده می ش��ود )689 هجری/ 1290 میالدی(، چیزی 

بی��ش از تک��رار الگوه��ای مرغ و اب��ر برگرفته از منس��وجات 

چینی نیس��تند. بهبود قابل توجه��ی در تصویرگری درختان و 

گل ها در مظفرنامۀ س��عدالدین وراوینی دیده می ش��ود. با رشد 

عالقۀ ایرانیان ب��ه تصویرگری منظره، به تصاویر کتاب منافع 

الَحَیوان ابن بختیش��وع می رس��یم که نقطۀ آغازی برای فهم 

درون مایه های چینی در نقاش��ی ایران است و نویسنده با شرح 

تم��ام جزییات، در چندی��ن صفحه به نقاش��ی های این کتاب 

می پردازد. 

در بررس��ی عص��ر آزمای��ش و تجربه، کتاب ب��ه توضیح 

نس��خه ای عربی از عجای��ب المخلوقات قزوین��ی می پردازد 

که نمونه ای اس��ت از تحول نقاش��ی ایلخانی در چرخش قرن 

چهارده��م میالدی. آخرین نس��خۀ کلی��دی در دورۀ تکوین 

نقاش��ی ایلخان��ی آثار الباقی��ۀ بیرونی )707 هج��ری/ 1307 

میالدی( است. 

جس��تار چهارم با توضیح مفصل نقاشی های این دو کتاب 

اخیر و خطوط تماس و تالقی آنها با سنت ها و نگاره های چینی 

پایان می یابد.

جس��تار پنجم با بحث فرگشت نقاش��ی ایلخانی و تحول 

دوران س��از ربع رش��یدی آغاز می ش��ود. یکی از برجسته ترین 

تولی��دات ای��ن دوره تألیف جامع التواریخ به س��فارش غازان و 

الجایتو است. یکصد و س��ه مینیاتور این نسخه های عربی، به 

لحاظ س��بک، کاماًل از نقاش��ی های متون اوایل دورۀ ایلخانی 

متمایز اس��ت و صفحات زیادی از این جستار صرف توصیف و 

توضیح فنی ویژگی های این نقاش��ی ها و ارتباط شان با مفاهیم 

و درون مایه های چینی می ش��ود. پایان بخش این جس��تار نیز 

توضیح تأثیرات فوری نسخه های عربی جامع التواریخ بر دیگر 

متون مصور منسوب به مکتب رشیدیه و گسترش یافتن قواعد 
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این مکتب است.

جس��تار شش��م با بحث واگرایی س��نت های چینی مآبی 

در نقاش��ی ای��ران آغاز می ش��ود و تمرکز خ��ود را معطوف به 

هنرهای تصویری ایجادش��ده در دیگر نواحی قلمرو ایلخانی، 

به وی��ژه مناطق نیمه خودمختار مرکز ای��ران می کند و این که 

واکن��ش ایرانی به هنرهای تصوی��ری و تزیینی چینی چگونه 

در تصویرگ��ری مت��ون در مکتب های محلی ای��االت بازتاب 

یافته است. کتاب از نس��خۀ موسوم به شاهنامۀ گاتمن کمک 

می گیرد تا به این پرس��ش پاس��خ دهد که چگونه قواعد چینی 

در اوای��ل قرن چهاردهم - دوران حاکمیت مغول - به مرکز 

ایران و نقاشی های مکتب اصفهان وارد شدند.

بررس��ی کتاب در تحلیل تحوالتی که در هنر کتاب آرایی 

ایراِن دوران مغول گذش��ته اس��ت، به هنر تذهیب می رس��د و 

نویسنده می کوش��د چگونگی ارتباط آن را با تحوالت مفاهیم 

تزیینی و هنری ایران در قرن های س��یزده و چهارده بررس��ی 

کند. نمونه های بازمانده از متون تذهیب شدۀ ایلخانی به نسبت 

اندک هس��تند و هیچ ک��دام از تذهیب های ایرانی پیش از قرن 

چهارده��م به وضوح دارای عناصر چینی نیس��تند. با این همه، 

کلید فهم دستاوردهای تذهیب ایلخانی، و از جمله واکنش آن 

به درون مایه های چینی، در نسخه های عالی قرآن هایی یافت 

می ش��ود که به س��فارش الجایتو تهیه ش��ده اند و کتاب به سه 

نمونه از این نسخه ها می پردازد.

یادداش��ت هاي فراوان مربوط به هر جس��تار، »فهرس��ت 

منابع« مفصلي مش��تمل بر 39 صفحه، نام مراکزی که تصاویر 

کتاب از آنها گرفته ش��ده اند، و نمایه ای در 4 صفحه که عالوه 

بر صفحات به ش��مارۀ تصاویر نیز ارج��اع می دهد پایان بخش 

کتاب هستند.

کتاب نه تنها از این نظر که جریانات هنری ایران و چین را 

دوسویه می بیند دارای رویکردی متوازن است، بلکه همچنین 

در م��واردی که نبود ی��ا کمبود مدارک امکان برداش��ت های 

مختلف از س��یر تحوالت هر ش��اخه از هن��ر را می دهد دارای 

تعادل علمی است. 

نویسنده در آغاز کتاب تأکید می کند که بررسی چینی مآبی 

در هنر ایران و فرگشت نگاره های آن نیازمند چندین پژوهش 

در س��طوح عالی اس��ت. در نبود یک نظریۀ تاریخ که از منظر 

آن بت��وان به تحلیل تاریخ ایران دس��ت زد، این کتاب، هرچند 

ب��ه دوره ای محدود از تاریخ هنر ایران می پردازد، در کنار طرح 

نظریات زوال اندیشۀ سیاسی و توسعۀ علمي در ایران از سوی 

پژوهش گران دیگر، می تواند به دوره بندی و ش��رح کل نگرانۀ 

فراز و فرود تاریخ ما کمک کند.

با آن که نویسنده تبار نقش های اژدها و لوتوس را از چین 

می داند - چرا که از دیرباز در هنر چین حضور داشته اند - اما 

در م��ورد نگاره های مورد بحث می توان بر حضور دیرپای آنها 

در صور خیال ایرانی و نیز گس��تردگی جغرافیایی ش��ان تأکید 

کرد. برای نمونه، با آن که س��یمرغ توتم خاندان رس��تم است، 

اما بر درفش رستم اژدها نقش بسته است؛ و نقش گل لوتوس 

را بر نگاره های کهن ایرانی، از دیوارهای تخت جمشید گرفته 

تا درهای چوبی مس��جد جامع امام ش��افعی در دهیاری رمچاه 

)بخش مرکزی شهرستان قشم در جزیره قشم( می توان دید. 

در جس��تارهای فلزکاری و منسوجات از کتاب هایی مانند 

قفل های ایران، ترازو و س��نگ و یراق آالت اس��ب و شتر نزد 

عشایر ایران از پرویز تناولی، و همچنین در جستارهای مربوط 

به نقاش��ی از کتاب م. م. اش��رفی )نویس��ندۀ تاجیک( که ویژۀ 

نقاش��ی متون )قرن های چهارده تا هفده میالدی( است نامی 

برده نشده است؛ منابعی که ش��اید مراجعه به آنها می توانست 

نویس��نده را در رس��یدن به جمع بندی جامع تری از هنر ایران 

یاري کند. 

خان��م کادویي در کت��اب بارها از عب��ارت »جهان ایرانی« 

اس��تفاده می کن��د و بهتر ه��م آن بود که عن��وان اصلی کتاب 

»چینی مآب��ی در جهان ایرانی« گذاش��ته ش��ود. عن��وان فعلی 

)چینی مآبی اسالمی( گویاي محتواي چنین اثر مهمي که دامنۀ 

مطالعات خود را به هنر ایران عصر مغول محدود کرده اس��ت 

نیس��ت؛ مگر آن که گرایش و س��نت ایرانی چینی مآبی را تنها 

نمونۀ چنین گرایش��ی در جهان اس��الم بدانیم. البته، اصطالح 

»ش��ینوازري اسالمي« نامي اس��ت که در اروپاي قرن نوزده به 

چنان سبکي داده شده است و برساختۀ خانم کادویي نیست.

■


