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چينيمآبی اسلامي :هنر ايران عصر مغ�ول ،یوکا کادویی،
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ادینبورگ :انتشارات دانشگاه ادينبورگ 286 ،2009 ،ص.

هدف نويسنده از تألیف این کتاب ،چنان که خود اعالم داشته،
بازگويي سرگذشت ش��ينوازري ( )Chinoiserieدر هنر ايران
در دوران حاکميت مغول اس��ت .اين ه��دف خود به دو بخش
تقسيم ميشود :بهدستدادن تحليلي هنري-تاريخي از عناصر

چين��ي در هنر ايران زير حاکميت مغولها ،و پرتو افش��اندن بر
اين پديدۀ کمتر بررسیشده.
«ش��ينوازري» واژهاي فرانسوي اس��ت که در انگليسي و
فارسي معادلي براي آن نيست .پيشنهاد میکنم اين واژه را به
اعتبار دو تکواژ تش��کيلدهندۀ آن ،صفت  Chinoisبه معناي
«چيني» ،و پسوند اسمساز ( erie (eryـ به معناي محل انجام
کار (براي مثال در  )vineryو کار ،عمل و اقدام (براي مثال در
 ،)surgeryو نيز به مالحظۀ سابقۀ چنين امری در زبان فارسی،
مث ً
ال در کلماتی چون «فرنگیمآب» ( ُمبادی به آداب فرنگی) و...
به «چينيمآبی» برگردانیم .کاربرد واژۀ «چيني» و «چينيآالت»
براي ظروف سراميک ساخت چين يا تأثيرپذيرفته از فن و هنر
چين در زبان فارس��ي سابقه دارد که البته قابل تعمیم به دامنۀ
معنايي اين واژه نيس��تند .چينيمآبی عبارت اس��ت از س��بکي
تزيين��ي با نقشمایه()motifه��اي چينيتبار در هنر که در دو
مسير و با دو سرگذشت متفاوت ،در ايران و اروپا ،منشأ تأثيرات
معيني بوده اس��ت .نويسنده مسئلۀ چينيمآبی در ايران را از آن
رو انتخاب کرده اس��ت که به زعم او اين مس��ئله پيش از اين
هيچگاه با دقت و بهژرفی بررسي نشده است ،و گرايشی در هنر
هس��ت که باعث دندهبهدندهشدن توازن زيباشناختي ايران 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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مقياسي دامنهدار شد .آنچه اهميت کتاب را دوچندان میکند
بررس��ی تحوالت هنری ايران و چين ب��ه موازات هم در دورۀ
مورد بررسی است؛ به صورتی که در کنار مراحل تحول هنری
ش��اخههای مورد بحث در ايران ،تحوالت آن ش��اخهها را در
دورههای متناظر در چين هم مرور و شواهد آن را ذکر میکند
ــ کاری که تنها از عهدۀ پژوهشگرانی ساخته است که هر دو
فرهنگ را میشناسند.
کتاب با فهرس��تي از شکلها و تصويرها در شش صفحه،
ديباچه و سپاس��نامهاي در دو صفحه ،يادداشت کوتاهي دربارۀ
حرفن��گاري نامها و واژگان ،و فهرس��تي از کوتاهنوش��تهها
(اختص��ارات) در دو صفحه آغاز ميش��ود .متن کتاب ش��امل
يک مقدمه و ش��ش جستار اس��ت که در سهتاي اول به بحث
درب��ارۀ منس��وجات ،توليدات س��راميکی و فل��زکاري و ديگر
اشياي پراکنده ،و در سهتاي پاياني به نقاشی متون ميپردازد.
تعداد  129عکس دربارۀ اش��يا و نقاش��یهای م��ورد بحث در
کتاب گنجانده ش��ده اس��ت که بيشتر آنها رنگي است .نگاه
بيانش��دۀ کتاب آن است که چينيمآبی در ايران از منسوجات
آغاز ميشود که وس��يلۀ انتقال ايدههاي هنري چين و آسياي
مرک��زي به غرب آس��يا بوده اس��ت .س��راميک در يک دورۀ
پانصدس��اله موضوع مبادالت هنري شرق و غرب بوده است.
بررس��ي پیوند هنري اش��ياي فلزي و غيرفلزي س��هگانۀ نيمۀ
نخست کتاب را کامل ميکند.
نيمۀ دوم کتاب به بررس��ی تصويرگري کتاب ميپردازد.
نويسنده بررسیهای مربوط به نقاشی متون را  -برای پرهيز
از تبديل کتاب به خالصهکنندۀ صرف نقاش��یهای آن دوران
 به س��ه جستار بخش کرده اس��ت .خانم کادويی با مقايسۀايران
مفص��ل عناصر چين��ی در برخی نقاش��یهای کلي��دی ِ
دوران مغول و قواعد چينی میکوش��د به الگويی که نقاش��ان
ايرانی اواخر قرن س��يزدهم و اوايل قرن چهاردهم در گزینش
درونمایههای چینی و س��ازگاری با آنها داشتهانددست يابد و
منابع چينی آنها را نيز مش��خص کند .موارد بررسیشده شامل
فن��ون تصويرگری ،عناصر منظ��ره ،درونمايههای جانوران و
طرحهای تزيينی با تبار چينی است .تذهيب دورههای ايلخانی
و اينجو ش��واهدی دیگر برای چينیمآب��ی در هنر کتابآرايی
اي��ران در آن دوران به دس��ت میدهد .تدوی��ن مطالب در هر
جستار به ترتيب تاريخ اس��ت و يک نتيجهگيری دوصفحهای

پايانبخش مباحث است.
مقدم��ۀ کتاب با گفتاوردي از ريچارد ف��راي در تأييد اين
كه ايران نفوذ خارجي را با نبوغ خود س��ازگار کرده اس��ت آغاز
ميش��ود و با ذکر این نکته که هي��چ جنبش هنري بي ارتباط
با ديگر شاخههاي تثبيتش��دۀ هنر پا نميگيرد ،وامداري هنر
ايران به هن��ر خارجي را در هي��چ دورهای نمونهوارتر از اواخر
قرن س��يزده و اوايل قرن چهارده ميالدي نميداند .اين همان
دوران انگيختگ��ي هنر ايران در نتيج��ۀ تماسهاي فزاينده با
چين است که شواهد تاريخی فراوانی برای آن در چين و ايران
وجود دارد .نويس��نده میکوش��د نش��ان دهد که چرا با آن که
همواره از نقش چين در فرگش��ت هنر ايران س��خن گفته شده
ايران عصر مغول مسئلهای «بغرنج»
اس��ت ،چينيمآبی در هنر ِ
مانده اس��ت ،و ميکوشد براي پرسشهايي از اين دست پاسخ
بيابد :هنرمندان ايراني تا چ��ه اندازه در بهکارگیری هنرمندانۀ
عناص��ر وارداتی موفق بودهان��د؛ آیا از عهدۀ هضم و جذب آنها
برآمدهاند ي��ا بهکلي ضايعش��ان کردهاند؟ آيا کارش��ان نهایت ًا
تقلیدی درخشان بوده يا آن که با دخیلکردن تفسيري ايراني
دس��ت به نوعی بازآفرینی زدهاند ،يا این که حاصل کارش��ان
پدیدهای برساخته از منابع ناهمگون بوده است؟
به ب��اور خانم كادويي ،الزم اس��ت مس��ئلۀ «نفوذ عناصر
چيني» يک بار ديگر و به صورت همهجانبه در گس��ترۀ وس��يع
مطالع��ات چين و اي��ران ،آن هم نه تنها از منظ��ر تاریخ هنر،
بلکه از دی��دگاه اجتماعي-مذهبي و جغرافیای سیاس��ی مورد
بررس��ي قرار گيرد .خواننده دعوت ميش��ود تا در داللتهاي
واژۀ «چين��ي» تأمل کند ،زيرا با آن که برخي عناصر را ميتوان
از روي يقي��ن متعلق به چين دانس��ت ،برخي ديگر ريش��ه در
استپهاي اوراسيا دارند.
هرچند داد و س��تد هنری ميان چين و ايران از زمانهای
دور وجود داش��ت ،هجوم مغول به کش��ور ما چونان ميانجی
گس��ترش و ژرفش اين رابطه عمل کرد .درونمايههای چينی
بهتدري��ج و از راه آس��يای ميانه راه خود را ب��ه ايران باز کرد تا
آن که در پايان دورۀ ايلخانی به شکلگيری چينیمآبی ايرانی
انجاميد.
جستار منسوجات با اين گزاره که «شايد از راه اين اجناس
بوده اس��ت که ايرانيان نخس��تبار با هنر چين رويارو شدهاند»
آغ��از ميش��ود .پارچهه��ا و بافتههاي چيني ب��ه اين علت که
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جابهجايي آنها آس��ان اس��ت ،از جنبههاي گوناگوني  -چه به
عنوان کاالي مصرف��ي و هديه و خراج ،چه به عنوان پارچه و
پوشاک مورد اس��تفاده در مراسم آييني  -مورد توجه بودهاند.
تاريخچۀ کوتاهي از سابقۀ تولید ابريشم در چين و تجارت آن با
روم شرقي و ايران به دست داده میشود که بر اساس آن روابط
چين و ايران در اين زمينه به دورۀ اشکاني بازمیگردد .چينيها
که امپراطوري ساساني را به« نام بوسي» ( )bosiميشناختند،
منسوجات ابريشمي ايران ساس��اني را بوسيجين ()bosijin
ميناميدند .یکی از ش��واهد بصری رابطۀ تجاری ايران و چين
در اي��ن زمينه و تأثير بافتههای ساس��انی بر هنر تزيينی چين،
نگارۀ شمسه ( )roundelدر منسوجات سلسلۀ تانگ (سدههای
هفتم و هشتم ميالدی) است .با رسيدن مسيحيت نستوری به
چين از راه ايران ،منس��وجات نقش مهمت��ری در داللتهای
مذهبی پيدا کردند.
به دليل وجود صنعت ابريشم در سغد از دورههای پيش از
اسالم ،مردم فرارود و بهويژه سغدیها نقش مهمی را در ادامۀ
رابطۀ ميان سلس��لۀ تانگ چین و ايران پس از ساسانيان بازی
کردند .عالوه بر وجود عناصر ايرانی در منسوجات بهجایماندۀ
سغدی ،بافتههای ایرانی بهجایمانده از قرن سيزدهم ميالدی
نی��ز گواهی میده��د که تا پيش از همهگيرش��دن انگارههای
هنری چين در اواخر همين قرن در ش��رق ايران ،س��بکهای
گوناگونی در ایران وجود داش��ته است .نويسنده به يافتههايی
از ری اش��اره میکند که وجود بافتههای چينی در ايران پيش
از استيالی مغولها را گواهی میدهند .اما ،با وجود تاريخ دراز
تج��ارت پارچه مي��ان ايران و چين نش��انهای از چينیمآبی در
بافتههای ايران پيش از مغول ديده نشده است.
معرف��ی اين انگارهها در جه��ان ايرانی در دوران مغول نه
تنه��ا به علت گس��ترش تجارت در ماورای اوراس��يا در دوران
«صل��ح مغول��ی» ( )Pax Mongolicaو بهويژه زير حاکميت
قوبيالی و غازان اس��ت ،بلکه همچنين ناشی از اهميتی است
ک��ه مغولها به منس��وجات چونان نمادهای ث��روت و قدرت
میدادند .توليد تيراز در پايتخت ايلخانان (تبريز) در اوايل قرن
هش��تم هجری از دورههای مهم چنين تحولی اس��ت .درست
از همین دوره (ایلخانان) اس��ت که چينیمآبی مش��خصۀ مهم
بافتههای ايرانی میش��ود ،و عناصر مشخّ صۀ آن هم ققنوس
چين��ی و اژدها هس��تند .نقش حيوانات دوتاي��ی ،لوتوس ،ابر،

جيران (گوزن آسيای ميانه) ،قطرۀ اشک ،اژدها و مرواريدهای
آتش��ين بر روی بافتهها رو ب��ه پيدايی و همهگيری میگذارند.
نقش جيران دارای تباری س��غدی اس��ت ،و نقش ابر ريشه در
الگوه��ای ابر چين در دوران س��ونگ دارد .ابر نماد ناميرايی و
خوشاقبالی بوده است ،حال آن که اژدها بر دوام عمر و نيروی
آفرينش داللت داشته است.
جستار دوم تصويری کلی را از تأثير چين بر سراميکهای
ايران تا آمدن تيمور مینمایاند که در س��ه دورۀ سراميک ايران
بازتاب میيابد و خطوط ارتباط اين دورهها با س��ه دورۀ متناظر
در چين (ظروف سفيد ،سالدونها و چينی آبی-سفيد) بررسی
میشود .نویسنده در آغاز این جستار به توليد سراميک با چينی
موس��وم به «چينی فغف��ور» و تأثير مداوم آن بر س��فالينههای
ايرانی و نقش قاطعی که در پيش��رفت انواع توليدات سراميکی
خاورميانه داش��ته اس��ت میپردازد .در اين بخش از س��ه دورۀ
تحول س��راميک ايران ،یعنی حدود قرنه��ای نهم ،دوازدهم
و هفده��م میالدی (صفويه) ياد میش��ود؛ دورانی که ایران و
چین بیش��ترین تماس و تبادل فرهنگی را با هم داشتهاند و از
همین روی تولید این فراورده در ایران بیشترین تحوالت فنی
و سبکی را از سر گذرانده است.
در عراق دوران عباس��يان با نخس��تين موج چينیمآبی در
س��راميک روبهرو میش��ويم .اولين کوش��شها برای ساخت
مقلدانۀ چينی  -هم در شکل و هم در رنگ  -را در توليدات
بص��ره میبينيم .موج دوم چينیمآبی در س��فالگری ايران در
فاصلۀ افول س��لجوقيان تا پايان هجوم مغول بوده است که در
اي��ن صنعت انقالبی از نظر دگرگونی فنی و س��بک و تزيينات
روی داد .در همی��ن دوره اس��ت که مرکز توليد س��راميک در
خاورميانه از مصر به ش��رق جهان اس�لام منتقل میشود که
علتش س��قوط فاطميان در مصر بوده اس��ت .توليد س��راميک
در ايران نیز در همین دوره ش��کوفا میش��ود و س��رامیک به
عنوان کاالیی لوکس در نزد توانگران و هنردوستان رفتهرفته
جايگاه��ی میياب��د .بحث در اين قس��مت به س��راميکهای
توليد کاش��ان میرسد که هيچ ارتباطی با سراميکهای چينی
همعصر خود ندارند .کتاب به ارتباطهای مش��خصی که سبک
و نگارۀ س��راميک و کاش��یهای اين دوره با هنرهای تزيينی
يوان و س��ونگ جنوبی دارند اش��اره میکند که نمونههايی از
آنها در هرمز قديم يافت ش��ده اس��ت .پس��رفت چينیمآبی در
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سراميک ايران ،بنا بر این فرض ،نخست ناشی از موانعی است
که ازبکها بر سر راههای زمينی به چين در منطقۀ فرارود پديد
آوردهاند و دوم بر اثر پاگذاش��تن اروپا در عرصۀ تجارت دريايی
شرق و غرب است.
جستار س��وم به «فلزکاری و سایر صنایع» اختصاص دارد.
مؤل��ف در اين بخش به روابط ميان چين و ايران زير حاکميت
مغولها و سه موضوع اساسی میپردازد :نخست ،مشکالتی که
«آينه» در روند گزينش عناصر چينی در هنر ايران و س��ازگاری
ب��ا آن پيش میآورد؛ دوم اين که فل��زکاران دورۀ ايلخانی هم
مانند بافندگان و س��فالگران در مع��رض تأثیر درونمايههای
چينی مانند اژدها ،ققنوس و لوتوس بودهاند؛ و س��وم ،ضرورت
تأکي��د دوبارهای که ب��ر اهميت يافتههای قلم��رو قيزيلاردو
(خانات قبچاق؛  )Golden Hordeبه عنوان گواه داد و س��تد
انگارهه��ای هنری ميان قلمروهای فرهنگی چين و ايران بايد
گذاشته شود .در ادامۀ جستار از هنرهای تزيينی دیگر ،از قبيل
شيشه ،چوب ،الک و سنگ بحث میشود که گوشهای از تاریخ
چينیمآبی در هنر ايران را بازتاب میدهند و مشخص میکند
که هنرمندان ايرانی به گزينش درونمايههای چينی تنها برای
منس��وجات و سراميک و اشيای فلزی بسنده نکردهاند .به نظر
نويس��نده ،اين چهار شاخه (کارهای شيشهای ،چوبی ،الکی و
سنگی) میتوانند نظریهای به دست دهند که جایگزین نظریۀ
موجود در باب چينیمآبی در هنر ايران شود.
در جس��تار چه��ارم کت��اب ،بحث نقاش��ی مت��ون مطرح
میش��ود .که در آن ضمن مروری کلی بر نقاشی ايران ،از آغاز
تا هنگام روبهروش��دن آن با سنتهای تصويری شرق آسيا ،بر
نبود ش��ناخت از نقاش��ی ايران تا پيش از قرن يازدهم ميالدی
اشاره میشود .فرض کلی آن است که تحول اوليه تا حد زيادی
وامدار سنتهای ساس��انی بوده و نگارههای مانوی در فرايند
تکوين آن نقش داشته است .نخستين گواه عمدۀ تأثيرپذیری
از هنر چين  -يا وسيعتر از آن ،از آسيای شرقی  -در تصاوير
کتاب صور الکواکب الثابته از الصوفی ديده میشود که احتما ًال
به فارس در س��ال  400هجری ( 1009مي�لادی) تعلق دارد.
برخی نشانههای الهام هنری از شرق آسيا را میتوان در نسخۀ
ورقه و گلش��اه تش��خيص داد که تنها متن مص��ور بازماندهای
اس��ت که میت��وان بهطورقطع مکتب س��لجوقی نس��بت داد
(ميانۀ قرن س��يزدهم ميالدی) .بنابراين ،آغاز رواج سنتهای

تصويری چينی در ايران در قرنهای يازده تا س��يزده بر مبنای
اطالعات پراکندهای است که عمدت ًا از نقاشی شرق دور وجود
دارد که منبع بودايی دارند.
پذي��رش قواعد هنری چين به ن��زد ايرانيان در اواخر قرن
س��يزدهم دچار چرخشی میش��ود .نش��انههای چينیمآبی را
میت��وان در تصویر مناظر موج��ود در تصويرگری کتابهای
پدیدآم��ده در بغداد ديد .تصاوي��ر مرغان در حال پرواز در ميان
ابره��ا که در تصاوير تاريخ جهانگش��ای عالءالدين عطاملک
جوينی ديده میش��ود ( 689هجری 1290 /ميالدی) ،چيزی
بي��ش از تک��رار الگوه��ای مرغ و اب��ر برگرفته از منس��وجات
چينی نيس��تند .بهبود قابل توجه��ی در تصويرگری درختان و
گلها در مظفرنامۀ س��عدالدين وراوينی ديده میش��ود .با رشد
عالقۀ ايرانيان ب��ه تصويرگری منظره ،به تصاوير کتاب منافع
الح َيوان ابنبختيش��وع میرس��يم که نقطۀ آغازی برای فهم
َ
درونمايههای چينی در نقاش��ی ايران است و نویسنده با شرح
تم��ام جزييات ،در چندي��ن صفحه به نقاش��یهای اين کتاب
میپردازد.
در بررس��ی عص��ر آزماي��ش و تجربه ،کتاب ب��ه توضيح
نس��خهای عربی از عجاي��ب المخلوقات قزوين��ی میپردازد
که نمونهای اس��ت از تحول نقاش��ی ايلخانی در چرخش قرن
چهارده��م ميالدی .آخرين نس��خۀ کلي��دی در دورۀ تکوين
نقاش��ی ايلخان��ی آثار الباقي��ۀ بيرونی ( 707هج��ری1307 /
ميالدی) است.
جس��تار چهارم با توضيح مفصل نقاشیهای اين دو کتاب
اخیر و خطوط تماس و تالقی آنها با سنتها و نگارههای چينی
پايان میيابد.
جس��تار پنجم با بحث فرگشت نقاش��ی ايلخانی و تحول
دورانس��از ربع رش��يدی آغاز میش��ود .يکی از برجستهترين
تولي��دات اي��ن دوره تأليف جامعالتواريخ به س��فارش غازان و
الجايتو است .يکصد و س��ه مينياتور اين نسخههای عربی ،به
لحاظ س��بک ،کام ً
ال از نقاش��یهای متون اوايل دورۀ ايلخانی
متمايز اس��ت و صفحات زيادی از اين جستار صرف توصيف و
توضيح فنی ويژگیهای اين نقاش��یها و ارتباطشان با مفاهيم
و درونمايههای چينی میش��ود .پایان بخش اين جس��تار نیز
توضيح تأثيرات فوری نسخههای عربی جامعالتواريخ بر ديگر
متون مصور منسوب به مکتب رشيديه و گسترشيافتن قواعد
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اين مکتب است.
جس��تار شش��م با بحث واگرايی س��نتهای چينیمآبی
در نقاش��ی اي��ران آغاز میش��ود و تمرکز خ��ود را معطوف به
هنرهای تصويری ايجادش��ده در ديگر نواحی قلمرو ايلخانی،
بهوي��ژه مناطق نيمهخودمختار مرکز اي��ران میکند و اين که
واکن��ش ايرانی به هنرهای تصوي��ری و تزيينی چينی چگونه
در تصویرگ��ری مت��ون در مکتبهای محلی اي��االت بازتاب
يافته است .کتاب از نس��خۀ موسوم به شاهنامۀ گاتمن کمک
میگيرد تا به اين پرس��ش پاس��خ دهد که چگونه قواعد چينی
در اواي��ل قرن چهاردهم  -دوران حاکمیت مغول  -به مرکز
ايران و نقاشیهای مکتب اصفهان وارد شدند.
بررس��ی کتاب در تحليل تحوالتی که در هنر کتابآرايی
ايران دوران مغول گذش��ته اس��ت ،به هنر تذهيب میرس��د و
ِ
نويسنده میکوش��د چگونگی ارتباط آن را با تحوالت مفاهيم
تزيينی و هنری ايران در قرنهای س��يزده و چهارده بررس��ی
کند .نمونههای بازمانده از متون تذهيبشدۀ ايلخانی بهنسبت
اندک هس��تند و هيچک��دام از تذهيبهای ايرانی پيش از قرن
چهارده��م بهوضوح دارای عناصر چينی نيس��تند .با اين همه،
کليد فهم دستاوردهای تذهيب ايلخانی ،و از جمله واکنش آن
به درونمايههای چينی ،در نسخههای عالی قرآنهايی يافت
میش��ود که به س��فارش الجايتو تهيه ش��دهاند و کتاب به سه
نمونه از اين نسخهها میپردازد.
يادداش��تهاي فراوان مربوط به هر جس��تار« ،فهرس��ت
منابع» مفصلي مش��تمل بر  39صفحه ،نام مراکزی که تصاوير
کتاب از آنها گرفته ش��دهاند ،و نمايهای در  4صفحه که عالوه
بر صفحات به ش��مارۀ تصاوير نيز ارج��اع میدهد پايانبخش
کتاب هستند.
کتاب نه تنها از اين نظر که جريانات هنری ايران و چين را
دوسويه میبيند دارای رویکردی متوازن است ،بلکه همچنين
در م��واردی که نبود ي��ا کمبود مدارک امکان برداش��تهای
مختلف از س��ير تحوالت هر ش��اخه از هن��ر را میدهد دارای
تعادل علمی است.
نويسنده در آغاز کتاب تأکيد میکند که بررسی چينیمآبی
در هنر ايران و فرگشت نگارههای آن نيازمند چندين پژوهش

در س��طوح عالی اس��ت .در نبود يک نظريۀ تاريخ که از منظر
آن بت��وان به تحليل تاريخ ايران دس��ت زد ،اين كتاب ،هرچند
ب��ه دورهای محدود از تاريخ هنر ايران میپردازد ،در کنار طرح
نظريات زوال انديشۀ سياسی و توسعۀ علمي در ايران از سوی
پژوهشگران ديگر ،میتواند به دورهبندی و ش��رح کلنگرانۀ
فراز و فرود تاريخ ما کمک کند.
با آن که نويسنده تبار نقشهای اژدها و لوتوس را از چين
میداند  -چرا که از ديرباز در هنر چين حضور داشتهاند  -اما
در م��ورد نگارههای مورد بحث میتوان بر حضور ديرپای آنها
در صور خيال ايرانی و نيز گس��تردگی جغرافيايیش��ان تأکيد
کرد .برای نمونه ،با آن که س��يمرغ توتم خاندان رس��تم است،
اما بر درفش رستم اژدها نقش بسته است؛ و نقش گل لوتوس
را بر نگارههای کهن ایرانی ،از ديوارهای تخت جمشيد گرفته
تا درهای چوبی مس��جد جامع امام ش��افعی در دهياری رمچاه
(بخش مرکزی شهرستان قشم در جزيره قشم) میتوان دید.
در جس��تارهای فلزکاری و منسوجات از کتابهايی مانند
قفلهای ايران ،ترازو و س��نگ و يراقآالت اس��ب و شتر نزد
عشاير ايران از پرويز تناولی ،و همچنين در جستارهای مربوط
به نقاش��ی از کتاب م .م .اش��رفی (نويس��ندۀ تاجيک) که ويژۀ
نقاش��ی متون (قرنهای چهارده تا هفده ميالدی) است نامی
برده نشده است؛ منابعی که ش��ايد مراجعه به آنها میتوانست
نویس��نده را در رس��يدن به جمعبندی جامعتری از هنر ايران
ياري کند.
خان��م كادويي در کت��اب بارها از عب��ارت «جهان ايرانی»
اس��تفاده میکن��د و بهتر ه��م آن بود که عن��وان اصلی کتاب
«چينیمآب��ی در جهان ايرانی» گذاش��ته ش��ود .عن��وان فعلی
(چينیمآبی اسالمی) گوياي محتواي چنين اثر مهمي که دامنۀ
مطالعات خود را به هنر ايران عصر مغول محدود کرده اس��ت
نيس��ت؛ مگر آن که گرايش و س��نت ايرانی چينیمآبی را تنها
نمونۀ چنين گرايش��ی در جهان اس�لام بدانيم .البته ،اصطالح
«ش��ينوازري اسالمي» نامي اس��ت که در اروپاي قرن نوزده به
چنان سبکي داده شده است و برساختۀ خانم کادويي نيست.
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